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Enschede



Lied 407 Opwekking
O Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
Die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.



Inleiding
Twee onderwerpen

•De Grootheid van God

•De relatie van een christen t.o.v. de 
(natuur)wetenschap



I. De Grootheid van God

David begint Psalm 19 met:

De hemel verhaalt van Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van zijn 
handen


















The Hubble Ultradeep Field (2005); verste stelsels: licht van 12 miljard 

jaar geleden (Big Bang was 13.7 miljard jaar geleden)









Paulus zegt in Rom. 1: 19-21a:

Dat de mensen “niet te verontschuldigen zijn”, want de 
“natuur van God (zijn onzichtbare eigenschappen)”, zijn 
“eeuwige kracht en goddelijkheid”, worden “zichtbaar 
gemaakt door de schepping van de wereld” en “zijn voor het 
verstand waarneembaar”

Hieruit blijkt dat nadenken over Gods werken in de Schepping 
is niet zomaar iets erbij, maar van groot geestelijk belang voor 
alle mensen.



Verscheidene eigenschappen van God als we naar 
het universum kijken

• Kracht
• Creativiteit
• Schoonheid
• Geduld
• Betrouwbaarheid
• Leven/licht
• Liefde



JEZUS 
• Verlosser

• Levende Woord

In Joh.1:1-4 staat:
In het begin was het Woord, het Woord was 
bij God, en het Woord was God. Het was in het 
begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder 
dit is niets ontstaan dat bestaat. In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor de mensen. 



II. De relatie van een christen t.o.v. de 
natuurwetenschap



Aanleiding voor dit deel II

• Vragen die met name jongeren hebben over geloof en 
wetenschap. Een tegenstelling “schepping of evolutie”.

• Kerk en geloof hebben vaak een negatieve houding 
(gehad?) t.a.v. de wetenschap, door wantrouwen en gebrek 
aan kennis van met name de exacte wetenschappen

• Twee gevaren: naturalisme en jonge-aarde-creationisme



Twee bronnen

•Het woord van God, de Bijbel

•Het boek van de Natuur



Grenzen van de wetenschap
Voorzichtigheid is op zijn plaats:
•Wetenschap

wel: processen
materie 
energie
krachten in de fysische wereld

niet: de spirituele wereld



Grenzen van de wetenschap
• Wetenschap: 

wel: wat, wanneer, waar en hoe 
vragen in de zin van oorzaak-en-gevolg

niet: wie en waarom 
vragen van Gods bedoeling



Positie van de Bijbel
• Geen natuurwetenschappelijk boek

• Doel: God wil ons laten zien dat 
• Hij de schepper is van het heelal
• Hij de aarde toerust voor de mens (en dier) om er 

te wonen
• Hij zijn liefde aan ons (de gevallen mens) toont door 

de belofte en komst van Zijn zoon Jezus Christus, 
onze Verlosser (relatie met ons)



Enkele grote ontwikkelingen op 
wetenschappelijk gebied

A. Ontstaan van het heelal 
B. Fijn-afstemming van het Universum
C. DNA en het menselijk genoom
D. Medische wetenschap



A. Ontstaan van het heelal
a)
•Oerknal

13,8 miljard jaar geleden

•Zon
5 miljard jaar oud

•Aarde
4,5 miljard jaar oud



Ouderdom Aarde

• 4,566 ± 0,002 miljard jaar. 

• Methoden 
• (van jaarringen in bomen tot radioactiviteitsmetingen)

• 235U 207Pb , halfwaardetijd 713.000.000 jaar , leidt tot bovengenoemde waarde, 
4,566 miljard jaar.

• 40 radiometrische isotoopmetingen (van verschillende isotopen) met allemaal 
verschillende halfwaardetijden leiden tot dezelfde waarde. 



Ontstaan van het Heelal
b) Reactie (jonge aarde creationisten, JAC) christenen op 

oerknal onverstandig.

Steady state 

Een begin (schepping)

Uit het niets (voor atheïstische wetenschappers 
onoplosbaar probleem, schepping)



Ontstaan van het heelal

c) God.

Alleen bovennatuurlijke krachten, buiten de geschapen tijd, 
ruimte en natuurwetten, kunnen de oerknal hebben doen 
ontstaan. God dus.
Genesis 1 een begin (schepping). Tijd en ruimte ontstonden 

bij de oerknal 
God is “daarbuiten”, van een andere orde, niet gebonden 

aan tijd en ruimte (de Eeuwige en de Alomtegenwoordige)
Menselijke orde. (Jezus ging die grens over, werd 

Mensenzoon)



B. Fijn-afstemming van het Universum
• Fine-tuning of the Universe
Meer dan een 15-tal fysische constanten hebben waarden die 

zo nauwkeurig zijn, dat bij een zeer kleine afwijking ons heelal 
er niet zou zijn geweest. De gravitatieconstante G bv.

De precisie van de dichtheid van het heelal is zodanig dat een 
afwijking van 0,0000000000001 % niet tot huidig heelal zou 
hebben geleid. Of een ineenstorting, of een te snelle 
expansie.

Deze fine-tuning van de natuurconstanten is één van sterkste 
aanwijzingen voor het bestaan van God vanuit de natuur.



C. DNA en het menselijk genoom
• Slechts enkele tientallen jaren bekend

• Enorme ontwikkelingen
• Identificatie
• Afstammingsonderzoek
• Mutaties (o.a. bij kankeronderzoek)
• Cold cases

D. Medische wetenschap



Jonge Aarde Creationisme (JAC)
• Laten wij eens naar karakter van Genesis 1 en 2 kijken 

• Voor de mensen van die tijd 
• Kijk naar taalgebruik in de Bijbel over de aarde en de zon 
• Geen planeten

• Schijnleeftijdtheorie
• Jonge aarde (JAC) versus oude aarde (natuurwetenschap)
• Aarde 10.000 jaar (JAC) heeft tot consequentie dat God ons 

voor de gek houdt!
Maar God is WAARACHTIG en BETROUWBAAR!
Andromedastelsel op 2,2 miljoen lichtjaar afstand.  



Wetenschap en geloof in harmonie met elkaar

• De natuurwetten die onveranderlijk zijn, zijn een 
beeld van God’s betrouwbare voorziening, 
regering en instandhouding

• In Jeremia wijst God op de vaste wetten van 
hemel en aarde als een getuigenis dat Hij 
betrouwbaar Zijn verbond met Israël nakomt 
(Jer 33:19-26)



Wetenschap en geloof in harmonie met elkaar
Hoe lees je Genesis 1 en 2?
• De Egyptenaren, Babyloniërs en Hebreeën geloofden 

dat de aarde plat was, met de lucht als een vaste 
koepel en een oceaan boven de lucht. Zij dachten dat 
als het regende luiken in die koepel opengingen. 

• En God zei: “Er moet midden in het water een gewelf 
komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt”. 

• God probeerde dat wetenschappelijke misverstand 
niet te corrigeren. Hij probeerde niet een verklaring 
te geven van atmosfeer en verdamping en regen en 
sedimenten.



Wetenschap en geloof in harmonie met elkaar
• God paste Zijn boodschap aan aan de beperkte kennis 

van zijn volk zodat zij zich konden concentreren op de 
hoofdpunten:

 De wereld is niet gevuld met veel goden, maar 
wordt geregeerd door één soeverein God.

 De schepping is goed, en de mensen zijn zeer 
goed, God’s beeld dragend.

 Niet het “hoe” en “wanneer”, maar het “wie” en 
“waarom” is het belangrijkste van Zijn boodschap



Wetenschap en geloof in harmonie met elkaar
• Christenen zijn het niet allemaal eens over de ouderdom van de 

aarde en de evolutie, ook hier in deze ruimte niet, denk ik.

• Maar wij zijn het allemaal met elkaar eens dat de God van de 
Bijbel deze planeet geschapen heeft (op welke manier dan ook!).

• Geen uniformiteit in die zin dat we het allemaal met elkaar eens 
zijn, maar eenheid in die zin dat we met elkaar de kernpunten 
van het geloof delen:
• Eén Heer
• Eén geloof
• Eén doop
• Eén God en Vader van allen



Wetenschap en geloof in harmonie met elkaar
Door de wetenschap leerde ik veel meer over God’s grootheid en liefde

• Het heelal bevat 100 miljard melkwegstelsels, ons melkwegstelsel 
bevat 100 miljard sterren. En toch zijn wij belangrijk en kostbaar voor 
God!

• Psalm 103:11-12 zegt:
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw 
over wie Hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zover 
heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

• Psalm 8:4-5 zegt:
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
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