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1. Inleiding 



Ik ben tegen religie want het 

leert ons om tevreden te zijn 

met het niet begrijpen van de 

wereld. 



Atheïsme is ontstaan door het falen van het Christendom. 

Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen 

uw discipelen niet naar de overlevering (traditie) der ouden… 
Markus 7:5  

Valkuil 1: De Traditie. 

Traditie is belangrijk voor continuïteit, maar het mag nooit het 

verwerven van kennis in de weg staan. 

1. Inleiding 

Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd omwille van 

uw overlevering. 
Jezus - Mattheüs 15:6 



1. Inleiding 

Ons kent ons mag ook nooit het verwerven van kennis in 

de weg staan. 
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zei 

tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij 

niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof 

gevonden! 

Mattheüs 8:10 

Mummie Portret van een jonge 

Romeinse soldaat. 
Altes Museum Berlin Anagoria. 

Valkuil 2: Inteelt brengt steriliteit voort. 



1. Inleiding 

Wetenschap en bijbel zijn gescheiden domeinen. 

Wetenschappelijke kennis en religie zijn gescheiden domeinen. Ze kunnen elkaar 

aanvullen maar deze hebben betrekking op verschillende menselijke vlakken: 

materieel en spiritueel. 

Deze visie wordt verdedigd door zowel wetenschappers 

als predikanten en theologen. 

Maar eigenlijk zijn ze (een beetje) lui….. 

… in tegenstelling tot Prof. Dawkins. 

Valkuil 3: Het dualisme. 



We komen dan immers in twee 

gescheiden werelden terecht – de wereld 

van zondag en de wereld van maandag, 

waar kansel en katheder volstrekt van 

elkaar gescheiden zijn. 

Een christenwetenschapper is dan op 

zondag een gelovige, op maandag een 

wetenschapper. Hij leeft in twee 

werkelijkheden. 

Voor een christen die God dagelijks wil 

dienen, is dat onmogelijk.  

Prof.dr. G. van den Brink 



Doctoraatsthesis van Kruyswijk (dec. 2011) 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/18222/LR%20Diss%209789087042530_Kruyswijk.pdf?sequence=21 



1. Inleiding – (Mini conclusie) 

Valkuil 1: De Traditie; het vergt training van de geest om de scherpzinnigheid te 

bewerken zodat traditie onderscheiden kan worden van kennis. 

Valkuil 2: Inteelt brengt steriliteit voort. Discussie met uw opponenten zal u veel 

meer dwingen om na te denken en bij te leren dan te luisteren naar gelijkgezinden. 

Valkuil 3: Het dualisme is een filosofie een uitwerking van kennis maar geen kennis 

op zichzelf. 

Denken kan 

pijn doen. 

Denk je? 



2. Waarom Christendom 

Het Christendom heeft een 

unieke boodschap. 

(Net als zovele andere religies) 

Maar er is en blijft wel 

degelijk een verschil ! 

Is dat 

politiek wel 

correct? 



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 1: Het Christendom is een verlichte denkrichting. 

Wees niet als een paard of als een 
muildier zonder verstand,  Psalmen 32: 8, 9 

Het hart van de verstandige zoekt 
kennis, maar de mond der zotten houdt 
zich met dwaasheid bezig. Spreuken 15:14  

Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, 

richt uw hart op mijn kennis. Spreuken 22:17  

Het opdoen van kennis is volgens de Bijbel belangrijk ! 



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 2: Christendom is Liefde. 

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle 

geheimen kende en alles wat te weten is wist, en 

al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik 

had de liefde niet, ik ware niets. 1 Corinthe 13:2  

Wie niet liefheeft, kent God niet, 

want God is liefde. 1 Johannes 4:8  



Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelt, 

maar opdat de wereld door Hem behouden 

wordt.  Johannes 3:17 

2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 3: Christendom is verzoening. 

Want allen hebben gezondigd… 
Romeinen 3:23  

… en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren; 

Mattheus 6:12  



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 4: Christendom is bevrijding. 

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons 

vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. Galaten 5:1  



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 5: Christendom is geloof. 

… kleingelovigen. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat 

zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen 

wij ons kleden? (…) uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles 

behoeft. Mattheüs 6: 27-34 

Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, 

en het bewijs van de dingen, die men niet ziet. Hebreeën 11:1  



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 6: Christendom is hoop. 

En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 

En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 

Openbaring 21:5  

Want op U, Here, hoop ik; 

Gij immers zult antwoorden, 

Here, mijn God. 

Psalmen 38:15  



2. Waarom Christendom De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij 

heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
Spreuken 9:1 

Pijler 7: Vrede. 

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die 

geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. 

Johannes 14:27 



Want de Heer geeft wijsheid, uit zijn mond 

komen kennis en verstandigheid; 
Spreuken 2:6 

Want de wijsheid zal in uw hart komen en 

de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; 
Spreuken 2:10 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. 

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, 

Hosea 4:6  

2. Waarom Christendom – Mini conclusie 2 

De logische volgorde van de 7 pilaren of zuilen: 

1. uw verstand gebruiken 

2. liefde 

3. verzoening 

4. bevrijding 

5. geloof 

6. Hoop 

7. Vrede 

Atheïsme is ontstaan door het falen van het Christendom. 



De logische volgorde van de 7 pilaren of zuilen: 

1. uw verstand gebruiken 

2. liefde 

3. verzoening 

4. bevrijding 

5. geloof 

6. Hoop 

7. Vrede 

Mag of kan je natuurwetenschappen 

gebruiken om de bijbel te bestuderen? 

Want hetgeen van Hem (God) niet gezien kan worden, zijn 

eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der 

wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen 

verontschuldiging hebben.  
Romeinen 1:20  

2. Waarom Christendom – Mini conclusie 2 



De eerste dronk uit het glas van de 

natuurwetenschappen maakt u atheïstisch, 

maar op de bodem van het glas wacht God 

op u. 
Werner Heisenberg 



1911 Conseil Solvay 

1912 Het Internationaal Instituut voor Fysica en Chemie (of Internationaal Solvay 

Instituut) opgericht door Ernest Solvay in Brussel  

Goldschmidt, Planck, Rubens, Sommerfeld, Lindemann, de Broglie, Knudsen, 

Hasenöhrl, Hostelet, Herzen, Jeans, Rutherford, Kamerlingh Onnes, Einstein, Langevin. 

Zittend (L-R): Nernst, Brillouin, Solvay, Lorentz, Warburg, Perrin, Wien, Curie, Poincaré 



Vijfde Solvay conferentie (1927). Bovenste rij (L-R): Auguste Piccard, E. Henriot, Paul Ehrenfest, Ed. Herzen, 

Théophile De Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, 

Ralph Howard Fowler, Léon Brillouin 

 

Middelste rij (L-R):Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul 

Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr 

 

Voorste rij (L-R):Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Ch. 

E. Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson 





http://www.pewforum.org/2009/11/05/scientists-and-belief/ 

NOVEMBER 5, 2009 

RELIGION AND SCIENCE 

IN THE UNITED STATES 



http://phys.org/news/2015-12-worldwide-survey-religion-science-scientists.html 

First worldwide survey of religion and 

science: No, not all scientists are atheists 
December 3, 2015 

"More than half of scientists in India, Italy, Taiwan and Turkey 

self-identify as religious," Ecklund said. "And it's striking that 

approximately twice as many 'convinced atheists' exist in the 

general population of Hong Kong, for example, (55 percent) 

compared with the scientific community in this region (26 

percent).“ 

 

The researchers did find that scientists are generally less 

religious than a given general population. However, there were 

exceptions to this: 39 percent of scientists in Hong Kong 

identify as religious compared with 20 percent of the general 

population of Hong Kong, and 54 percent of scientists in 

Taiwan identify as religious compared with 44 percent of the 

general population of Taiwan. 

 

Ecklund noted that such patterns challenge longstanding 

assumptions about the irreligious character of scientists around 

the world. 



3. Hermeneutiek 



3. Hermeneutiek 

Grieks: ἑρμήνευειν; uitleggen, vertalen. 

 

Het is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten, in het 

bijzonder van teksten op het gebied van literatuur, religie en recht.  



3. Hermeneutiek 
De bijbel is eigenlijk geen boek, 

 

Het is een verzameling van boeken. 

 

Bijbel: Griekse woord ‘biblia’ (verzamelde geschriften), 

maar is eigenlijk een meervoud van ‘biblion’ (boek) 

 

In 1285 wordt het woord ‘bijbel’ officieel gebruikt voor de 

‘heilsgeschiedenis’.  

 

En Hij zei tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe 

leest gij? Lukas 10:26  

Regel 1: De bijbel is een verzameling boeken. 

Geschiedkundige, poëtische, wet, brieven, liederen, … 

Lees het boek waarvoor het bedoeld was/is. 



3. Hermeneutiek 

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie uit de Schrift een 

eigenmachtige uitlegging toelaat; 2 Petrus 1:20  

Het woord profetie is afgeleid van het Griekse woord 

propheteía, dat uitspreken of voor iemand anders spreken 

betekent. 



Wat hebben deze foto’s gemeenschappelijk ? 3. Hermeneutiek 

TAFEL 

De betekenis van een woord 

kan veranderen afhankelijk 

van wanneer, wie of waar het 

gebruikt wordt. 



3. Hermeneutiek 

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie uit de Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; 2 Petrus 1:20  

Regel 2: De definitie van een woord moet binnen de Bijbel gezocht worden, niet 

in andere bronnen. 



3. Hermeneutiek 

Daar is een bord. 

 

Deze zin is “zinloos” zonder de context te weten. 

Regel 3: Ruk geen zinnen of 

woorden uit hun context anders 

bestaat de kans dat ze zinloos 

worden. 



3. Hermeneutiek 

Begrijpen we het standpunt van de schrijver? 

 

Het willen begrijpen van de schrijver impliceert 

een zoektocht om informatie 

 

De bijbel is een boek dat God openbaart 

doorheen de ervaringen van mensen door de 

eeuwen heen. 

 

De vraag die we ons stellen: willen we een 

“Godsontmoeting” ? 

Regel 4: Willen we de schrijver wel begrijpen? 

Zelfs al heeft die een ander standpunt. 



4. Genesis 

In den beginne … 

In the beginning … 



4. Genesis 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de 

Geest Gods zweefde over de wateren. 

En God zei: Er zij licht; en er was licht. 

En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen 

het licht en de duisternis. 

Genesis 1: 1-4 

1 

2 

3 

4 



4. Genesis 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

Tijd Ruimte Materie 

Het concept “TIJD” Er is een begin. 

God had niets nodig om te scheppen, de schepping 

door GOD gebeurt uit het niets. 

Dat wat voor “uur 0” ligt is voor ons in wezen onbevattelijk. 

• Hoe spreek je over “iets” zonder relatie tot materie. 

• Zonder dat er ruimte aanwezig is om het te bevatten. 

• Zonder dat er tijd was om waar te nemen. 



4. Genesis 

Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot 

de Israëlieten zeggen: “Ik ben” heeft mij tot u gezonden. Exodus 3:14  

De zelfopenbaring van God is tijdloos & ruimteloos 

Niet: Ik ben groot: God bestaat buiten ruimte zodat het letterlijke 

woord “groot” God reduceert tot ruimte. 

Niet: Ik ben eeuwig: God bestaat buiten tijd waardoor ook het woord 

“eeuwig” God binnen de tijd brengt. 

Alles wat na de “IK BEN” had gekomen zou God beperkt hebben. Het 

enige zinvolle die gezegd kan worden is dat “GOD IS”. Deze naam getuigt 

van enorme majesteit en wijsheid. 

Alles heeft een begin, zelfs ons universum, behalve God en 

niet omdat God eeuwig is, maar omdat God buiten tijd staat. 



Wij zijn echter zintuiglijke (sensoriële) wezens. 

In Christus vult God op een praktische manier de “IK BEN” in. 

Jezus zei tot hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Eer Abraham 

was, ben ik. 
Johannes 8:58 

“Ik ben”: de weg 

“Ik ben”: de waarheid 

“Ik ben”: de opstanding & het leven 

“Ik ben”: het licht 

“Ik ben”: de herder 

“Ik ben”: de deur 

“Ik ben”: het brood van het leven 

“Ik ben”: de ware wijnstok 

“Ik ben”: van boven 

De zelfopenbaring van God is tijdloos & ruimteloos 

4. Genesis 



40/89 

Materie, tijd en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, voor de schepping bestond er geen materie, noch 

ruimte, noch tijd ! 

Niets verbaast me meer dan tijd en ruimte. 

Charles Lamb 1860 

Het is onmogelijk de ruimte te krommen zonder ook de tijd te krommen: 

bijgevolg heeft tijd ook een vorm. 

Stephen Hawkin, Het universum, 2001, p41  

4. Genesis 



Zwaartekrachtgolven tonen aan dat tijd, ruimte en materie onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn in een 4-dimensionaal systeem. 



4. Genesis 
Zwaartekrachtgolven tonen aan dat tijd, ruimte en materie onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn in een 4-dimensionaal systeem. 

Dat iets kan bestaan in de 1ste, 2de of 3de dimensie is voor ons gewoon 

een illusie of gedachten experiment. Alles bestaat in 4 dimensies! 



Zie, ik deel u een geheim mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 

veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal 

klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd 

worden. I Corinthe 15: 51-52 

4. Genesis 

Naast het feit dat tijd een begin heeft, bestaat er ook een kleinste tijdseenheid. Er 

bestaat dus, een weliswaar zeer klein, maar toch ondeelbaar ogenblik in de tijd: De 

Plancktijd: 10-43 seconde. 

0,0000000000000000000000000000000000000000001 seconde 

Aangezien Tijd en ruimte samengaan 

en God dit overstijgt, kan God alles 

waarnemen alsof het een eeuwig nu is. 



4. Genesis 



De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, 

en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

4. Genesis 

And the earth was without form, and void; 

Heeft God een lege en woeste of vormloze aarde geschapen ? 

Wat is “leeg” en “woest” ? 



Woest “Tohoe” en Ledig “Bohuw” 

Beide woorden samen, komen slechts op drie plaatsen voor in de bijbel: 

• Genesis 1: 2 

• Jesaja 34:11 

• Jeremia 4:23 

4. Genesis 



 

… de Here houdt een dag van wraak, een 

jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. 

Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in 

zwavel en zijn land wordt tot brandend pek, 

dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt 

zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het 

woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand 

daardoor.  

 

Pelikaan en roerdomp nemen het in bezit, uil 

en raaf huizen daar; 

 

Hij spant daarover het meetsnoer der 

woestheid en het paslood der ledigheid. 
 

Jesaja 34: 7-11 

God oordeelt 



Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze 

kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij om 

kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet.  

 

Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar 

de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij 

beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was 

geen mens, en al het gevogelte des hemels was 

weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al 

zijn steden waren in puin gestort, voor de Here, voor zijn 

brandende toorn.  

 

Want zo zegt de Here: Een woestenij zal het ganse land 

worden, al zal Ik niet voorgoed afrekenen; hierom zal de 

aarde treuren, en de hemel boven rouw dragen, omdat Ik het 

gesproken en besloten heb, en er geen berouw van heb en er 

niet van zal terugkomen. 
Jeremia 4: 22-28 

4. Genesis 

God oordeelt 

Woest en ledig 

heeft dus 

duidelijk te 

maken met God 

die oordeelt. 



Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar ondersteboven en 

verstrooit haar inwoners. Jesaja 24: 1  

Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de 

aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot 

een baaierd (Woest - Tohoe) heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning 

heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is geen ander. Jesaja 45:18  

De bijbel is dus formeel: 

God heeft de aarde NIET woest geschapen. 

Door Zijn oordeel is deze woest geworden. 

4. Genesis 



Komt, aanschouwt de werken van de Heer, die verwoesting op aarde 

aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog 

verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. 

Psalm 46: 8 

En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te 

voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 

Openbaring 12:7  

4. Genesis 



Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! 

Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar 

het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar 

hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen 

Gods jubelden? 

Job 38: 4-7  

4. Genesis 

De engelen waren getuige van de  schepping van de  aarde. 

Bijgevolg werden zij geschapen voor dat de aarde geschapen 

werd. 



Schepping uit 

het niets 

God oordeelt 

God verwoest en 

maakt leeg 

God herneemt de 

schepping 
Er ontstaat een 

oorlog in de hemel 

Oorlog 

… zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en 

Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. 

Psalmen 104:30  

Bang 



 [ HJH ] in de NBG: 

33 keer: zijn 

7 keer: geschieden 

2 keer: gebeuren 

(In een) Begintoestand had God de hemel en de aarde geschapen. 

De aarde nu was woest en ledig, 

Het geschiede dat de 

aarde woest en ledig werd. 

Dr. Reisel, 

Genesis transcriptie, verklaring en 

vertaling. Kruseman Den Haag, 1972. 

4. Genesis 



4. Genesis 

De ‘Gap theory’ revisited. 

 

Deze theorie stelt dat er tussen eerste vier verzen van Genesis en de volgde verzen 

een onbepaalde tijd zit. 

 

Omdat de gap-theorie meestal misbruikt wordt om de hoge ouderdom van de aarde 

en het fossielaire archief te rechtvaardigen wijzen veel Christenen de gap-theorie af. 

 

Nochtans wijst alles in de bijbel erop dat er wel degelijk een onbepaalde tijd tussen 

die verzen zit. Een oorlog gebeurd niet in enkele dagen.  

Ook wordt de gap theorie gebruikt in de ‘trial and error’ 

hypothese, maar ook hiervan wordt in de bijbel geen 

bewijs gevonden. 



4. Genesis 

Laten we nu eerlijk blijven! 

 

En eens naast de poëzie van psalmen kijken. 



56/89 

Kan de zon in de zee zakken? 

 

Poëtisch wel…. 

 

…. maar in werkelijkheid NIET ! 

Psalm 19:1  Een psalm van David. 

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt 

het werk zijner handen; 



In tegenstelling tot de evolutietheorie: 

 werd de big bang niet op voorhand gepostuleerd of voorspeld. 

 Werden er waarnemingen gedaan die alle wijzen op een 

“onrustig” heelal, die “nazindert” van een enorme universele 

energie-uitbarsting, explosie (oorlog?). 

4. Genesis 

Laten we nu eerlijk blijven! 





Edwin Hubble (1889-1953) 

 

Samen met Humason ontdekte hij de 

samenhang tussen de afstand van de 

extragalactische stelsels en de 

roodverschuiving van hun spectraal-lijnen, die 

geïnterpreteerd wordt als experimentele 

bevestiging van de uitdijing van het heelal.  



De Achtergrondstraling: 

Televisie - sneeuw 

4. Genesis 



In 1964 ontdekten A.A. Penzias en R.W. Wilson bij toeval (bij het verifiëren van de 

ruiskarakteristiek van een ruisarme antenne ) de microgolf-achtergrond straling, een 

uit alle richtingen van het heelal komende uniforme achtergrondstraling, die het 

spectrum heeft van een zwart lichaam met een temperatuur van 2,7 K. 

 

Deze straling wordt algemeen beschouwd als het eerste directe bewijs voor de 

oerexplosie-theorie. 

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2002. 



DE OERKNAL “De dag zonder gisteren” 

(Lemaître) 

 

Wat is er daar eigenlijk gebeurd? 



Ons heelal is een puinhoop !! 

Kometen botsen met planeten en veroorzaken fenomenale ontploffingen. 

Sterren worden onstabiel en ontploffen. 

Planeten werden vernietigd en brokstukken zwerven door de ruimte. 

4. Genesis 

Laten we nu eerlijk blijven! 
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In 1997 werd met de Hubble ruimte telescoop 

een supernova waargenomen. 
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Aida 

Gaspra 

Mathilde 

Gigantische brokstukken en rotsblokken tollen door het 

heelal. 
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De maan moet ooit onder vuur van een machinepistool 

gelegen hebben. 
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Moon Dione. Many impact craters.  

Photo Nov. 12, 1980. Range 129,000 km. 



Kometen: onstabiele ijsklompen op drift. 



78/95 

Kometen: onstabiele ijsklompen op drift. Kometen: onstabiele ijsklompen op drift. 



De komeet van Schumacher-Levy …. 



… stort neer op Jupiter …. 



… Jupiter een planeet met gigantische stormen ... 
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… zoals we die ook op aarde kennen. 
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Vulkaanuitbarsting op Io, een maan van Jupiter. 

Eruption on Io. 

A plume of gas and particles is ejected some 

100 kilometers (about 60 miles) above the 

surface of Io in this image, which underwent 

special processing to enhance the visibility 

of the plume. The plume appears blue 

because of the way small particles within it 

scatter light. This image, like the others in 

this gallery, was obtained on July 3, 1999, 

when the Galileo spacecraft made its closest 

pass by Io since it entered orbit around 

Jupiter in December 1995.  



Zoals ook vulkanen uitbarsten op de aarde. 
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Uitgedoofde 

vulkaan op de 

planeet Mars 



De planeten in ons zonnestelsel zijn woest, ledig en dodelijk. 





Zodra tijd-ruimte-materie gevormd wordt is het “systeem” 

gevuld met energie (elektromagnetische straling). Het systeem 

is m.a.w. gevuld met licht. 

Materie en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

4. Genesis 

1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en 

de Geest Gods zweefde over de wateren. 

3. En God zei: Er zij licht; en er was licht. 

4. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 

tussen het licht en de duisternis. 

Genesis 1: 1-4 



4. Genesis 

Vloeibaar water zendt licht uit ! 



4. Genesis 
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Alles zendt licht uit! 

Wij kunnen enkel maar een héél klein deel zien 





Materie zonder licht kan niet, bijgevolg…. 

… moet er hier iets anders bedoeld zijn met “duisternis” dan 

alleen maar afwezigheid van licht. 

…wordt er zeker geen licht geschapen op die eerste dag. 

… moet ook licht een andere betekenis hebben dan 

datgene wat wij er meestal aan geven. 

4. Genesis 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, 

en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

En God zei: Er zij licht; en er was licht. 

Genesis 1: 1-4 



In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  

Dit was in den beginne bij God.  

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 

geworden is.  

In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;  

en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 

4. Genesis 

Johannes 1: 1- 5 



Johannes 3:19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en 

de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken 

waren boos. 

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 

licht des levens hebben. 

Johannes 9:5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. 

Johannes 12:35  Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. 

Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in 

de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. 

Johannes 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, 

die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. 

4. Genesis 
Wat bedoeld de Bijbel met ‘het licht’? 



Maar richt u op en sta op uw voeten ; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te 

wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u 

verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun 

ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de 

satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden 

zouden ontvangen door het geloof in Mij. 

Handelingen 26 : 16 - 18 

4. Genesis 

Wat bedoeld de Bijbel met ‘het licht’? 

Het Licht is God 

Maar, dit begrip wordt op slechts één van de drie Godspersonen 

toegepast: Jezus Christus. 



Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons. Mattheüs 1:23  

 

Jezus Christus heeft twee naturen: de menselijke natuur, maar ook de goddelijke 

natuur. “Ik ben het licht” (Herriner u Paulus woorden !) 

 

Het licht heeft OOK  twee naturen: deeltje en golf ! 

4. Genesis 





Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, 

hoewel gij Mij niet kent, opdat men het weet waar de zon opgaat en waar zij 

ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander,  

die het licht formeer en de duisternis schep, 

die het heil bewerk en het onheil schep; 

Ik, de Here, doe dit alles. 

Jesaja 45: 5-7 

NERGENS IN DE BIJBEL WORDT HET LICHT 

VERBONDEN MET HET WOORD SCHEPPEN !! 



Aangaande de schepping is de bijbel zeer consequent in zijn 

opbouw en woordgebruik. 

De bijbel maakt een onderscheid tussen iets scheppen (BARA) uit 

het niets en iets maken (ASAH) of vormgeven. 

Aan de hand van het voorgaande komt de 6-dagen schepping 

onder druk te staan. 

Heeft God in 6 dagen geschapen? 

Gebeurde de schepping in één of meerdere stappen? 

Genesis 1: Scheppen en vormgeven (formeren): bara en asah. 

4. Genesis 



Exodus 20:11  Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt (ASAH), de zee 

en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en 

heiligde die. 

 

Exodus 31:17  Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft 

de Here de hemel en de aarde gemaakt (ASAH), en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem 

geschept. 

 

Jesaja 45:12  Ik ben het, die de aarde gemaakt (ASAH) en de mens daarop geschapen (BARA) 

heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen 

gegeven. 

4. Genesis 



Nergens spreekt de bijbel dus van een 6-dagen schepping. 

 

Volgens de bijbel is de schepping van mens & dier echter weldegelijk in een week 

gebeurd. Zon, maan, planten worden in die week echter NIET geschapen maar 

opnieuw vorm gegeven (ASAH). 

 

Voor die “scheppingsweek” was er wel reeds heel wat gebeurd; namelijk de schepping 

van het universum & de engelen. Daarna de oorlog die uitbrak. 

 

Deze visie is niet alleen in overeenstemming met de Bijbel, natuur wetenschappelijk is 

ze ook te onderbouwen. 

4. Genesis 



5. conclusies 

Bijbelstudie vergt moed om niet altijd op de begane paden te blijven. 

Terzelfder tijd verblijdde Hij (Jezus) Zich door de Heilige Geest 

en zei: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat 

Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, 

doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het 

een welbehagen geweest voor U. 
Lukas 10:21  

Hou u bij Bijbelstudie aan duidelijke hermeneutische regels. 

Lees wat er staat, niet wat je denkt dat er zou moeten staan. 

Geniet van de ontdekkingstocht doorheen de wereld zoals 

God het bedoeld heeft.. 

K’heb geen 
goesting 



Ja t’ is gedaan ! 

Ok, het is nu bananentijd 


