
Something lighter: Thoughts about creation 1 of 4, Why am I here? – 20210227 
Iets lichters: Gedachten over de schepping 1 van 4, Waarom ben ik hier? - – 20210227 
 
Hallo allemaal, 
In de zomer van 1992 zat ik in een vliegtuig, op weg naar Rusland om kerken te helpen stichten. Uit 
verveling pakte ik een oud tijdschrift uit de stoelzak voor me en was verbaasd te lezen dat 
wetenschappers door DNA hadden bewezen dat we allemaal afstammen van één man en één vrouw, 
gebaseerd op studies die in 1987 waren begonnen. En dan te bedenken dat het boek Genesis dat 
altijd al had beweerd. Wat aardig van de wetenschap om de Schrift te bevestigen, dacht ik.:) 
 
Ik had grafieken gezien waarin onderzoekers terugwerkten om de oorsprong van de mens te vinden 
aan de hand van bevolkingscijfers. Terugwerkend van de miljarden die vandaag op de planeet leven, 
rekening houdend met geboortecijfers, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, plagen 
en dergelijke, berekenden zij dat er rond de tijd van Jezus ongeveer 170 miljoen mensen in leven 
waren. Nog verder terugwerkend laten schattingen in ongeveer 2000 voor Christus, de tijd van 
Abraham, zien dat er ongeveer 5 miljoen mensen in leven waren. 
 
Hier is een gemakkelijk te lezen grafiek: https://www.worldometers.info/world-population/world-
population-by-year/ 
 
Wordt de wereld op zijn plaats gehouden op de rug van een schildpad?  
Ik heb lang gezocht naar antwoorden om schijnbare tegenstrijdigheden tussen Genesis en de 
wetenschap te verklaren, en ik geloof dat de wetenschap slechts ontdekt hoe God dingen doet met 
behulp van natuurwetten. Maar het opvullen van de leemtes tussen Bijbel en wetenschap is moeilijker.  
 
Er is een basisregel van leren: De mens kan alleen schrijven en denken over dingen waarmee hij 
vertrouwd is. Daarom bewijzen scheppingsverhalen die verwijzen naar dingen waarmee de mens 
vertrouwd is, dat zij afkomstig zijn uit de verbeelding van de mens, en niet van goddelijke oorsprong. 
Als er verklaringen zijn van natuurlijke dingen, die duidelijk niet te vinden zijn in dingen die de 
vroegere mens kende, kunnen we alleen maar concluderen dat de informatie van buiten de mens 
kwam.  
 
Bijvoorbeeld, het scheppingsverhaal uit Babylon zegt dat zoet en zout water zich vermengden 
waardoor de goden en godinnen ontstonden. Eén van hen werd vermoord en de helft van haar werd 
land en haar andere helft werd water. Een ander verhaal zegt dat de aarde op de rug van een 
schildpad zit (Hindoe). De Noormannen hadden een koe die geboorte gaf aan Buri toen ze aan een 
zoutblok likte, en zo gaat het maar door. Sommige inheemse Amerikaanse scheppingsverhalen 
bevatten een raaf die de mens schiep uit een erwtenschil en de Kelten geloofden dat een witte merrie 
(paard) de eerste god ter wereld bracht...Het is interessant dat veel van deze verhalen een Vader 
hebben die een zoon voortbrengt, zoals Buri hierboven, die een zoon kreeg op een manier die niet is 
verklaard, genaamd Boor, die in 3 dagen ontstond.  
 
Externe bron van kennis 
Maar de Bijbel is heel anders, zoals je weet, met gedachten en concepten die duidelijk afkomstig zijn 
van buiten de natuur en dingen die bekend waren bij de oeroude mens. Genesis bijvoorbeeld zegt dat 
God de mensheid schiep uit één man en één vrouw, naar Zijn gelijkenis en beeltenis. Wij zijn niet 
voortgekomen uit een erwt of een koe, maar hoe kon de mens in de oudheid dat weten, tenzij uit een 
bron buiten hen zelf?  
 
Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het is oude Joodse poëzie en wijsheid, daarom is het 
opgenomen met Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied, en speelt zich af na Noach maar vóór 
Abraham - zoals te merken is aan het feit dat er geen priesterschap was, individuele offers aan God, 
God die vanuit een wervelwind tot Job sprak, etc).  
 
Job 26:7 onthult dat God 'de aarde aan niets ophangt' in 'de lege ruimte'. Hoe wist Job van de leegte 
van de ruimte of dat de aarde daar aan niets 'hangt'? Die kennis valt buiten de normale menselijke 
ervaring. Job zei niet dat de aarde op een schildpad zit - de kennis van de aarde die in de lege ruimte 
hangt, kwam van buiten het denken van de mens.  
 



De Bijbel geeft aan dat de aarde rond is: Een voorbeeld is Genesis 1:9 waarin staat dat al het land op 
één plaats was verzameld en dat de wateren afzonderlijk bijeenkwamen. Met de zwaartekracht die 
alle dingen bij elkaar houdt, als jij je de meetkunde van de middelbare school herinnert, kan dat alleen 
gebeuren op een bol.  
 
Als dat moeilijk te begrijpen is, probeer dan eens water op een tafel te gieten en draai die tafel dan 
rond en kijk of het water blijft staan. Zelfs met een zwaartepunt in het midden van de tafel, zou het 
water alle kanten opvliegen in een ongeorganiseerde puinhoop. Alleen een bol kan land en water op 
gelijke afstand van de zwaartekrachtbron houden. De aarde draait met 1609 km per uur om haar as, 
en als het geen bol was met het zwaartepunt in het midden, zou alles zich gedragen als water op je 
tafelblad als je het ronddraait.  
 
De persoon van Wijsheid beschrijft hoe Hij aanwezig was toen de Vader de aarde schiep, en zegt in 
Spreuken 8:27: "Toen Hij de hemelen oprichtte, was Ik erbij. Toen Hij een cirkel schreef op het gezicht 
van de diepte..." Dat is een cirkel. Hoe wist de oude mens dat?  
 
De evolutietheorie  
Het Bijbelse scheppingsverhaal laat zien dat wij allen geschapen zijn, bedacht door God, die een doel 
heeft voor ons en elk deel van de schepping. God openbaart Zich als de IK BEN, de altijd aanwezige, 
degene die zal zijn wat Hij zal zijn. Dat betekent dat onze beste dagen nog voor ons liggen, want wij 
zijn in Hem en Hij in ons: Hij is de God van de toekomst, van nooit eindigende eeuwen in Hem. 
 
De evolutietheorie daarentegen zegt dat het hele universum een reusachtig kosmisch ongeluk is, een 
toevallige samenkomst van moleculen. Daarom is de mens een ongeluk. En als de mens een 
ongelukje is, dan is moraal wat de mens zegt dat het is. Goed en fout is een kwestie van mening. Als 
de één het moreel vindt om te roven en te stelen en de ander vindt dat het verkeerd is - dan hebben 
beiden gelijk! Het is allemaal een ongeluk dat geen kader van absoluten biedt waarmee het leven kan 
worden gemeten.  
 
Wat is het punt? Als ik een ongelukje ben, is mijn doel in het leven mijn eigen beslissing; als ik besluit 
dat ik geen doel heb, kan ik mijn leven beëindigen. Wat doet het ertoe? Evolutie is een hopeloos 
bestaan. Een paar atheïsten hebben me gezegd: "Als ik sterf is het net als een insect op een stoep, ik 
hou gewoon op te bestaan." Die gedachte is het eindresultaat van geloven dat het heelal een ongeluk 
is.  
 
Mijn antwoord is dat ik heel eenvoudig kan bewijzen dat we eeuwige wezens zijn. De meesten zullen 
graag toegeven dat zij zich van binnen nog hetzelfde voelen als toen zij jong waren, maar dat hun 
lichaam om hen heen is veranderd. Hun lichaam is ouder geworden terwijl zij van binnen niet ouder 
zijn geworden. Dat onveranderlijke, leeftijdloze innerlijke zelf, bewijst dat we ons aardse lichaam niet 
nodig hebben om te leven, want ons onveranderlijke innerlijke zelf heeft door de decennia heen laten 
zien dat we eeuwig zijn en zullen voortleven nadat ons lichaam zo oud is geworden dat het niet meer 
functioneert.  
 
Paulus schreef in Romeinen 1 dat het zien van God in de schepping en het erkennen van God als 
Schepper de meest fundamentele manier is om Hem te kennen. Romeinen 1: 20-31 zegt dat als een 
mens Hem als Schepper verwerpt, Hij die mens zijn gang zal laten gaan en hem allerlei goddeloze 
gedachten zal laten denken die leiden tot een zondig leven.  
 
Dat fundament van God als onze Schepper is wat het mogelijk maakt om de rest van ons geloof 
correct op te bouwen. Als iemand gelooft dat de evolutietheorie een feit is, terwijl hij ook beweert de 
Vader en de Heer te kennen, dan heeft het huis van zijn geloof een gebarsten fundering en een paar 
gebarsten muren. Ook op andere gebieden zullen zij tekortschieten, zonder dat zij dit vaak beseffen.  
 
De meeste mensen vragen zich eerst in zichzelf af "Waarom ben ik hier?" en "Wat is mijn doel in het 
leven?” Die vragen zijn de eerste gelegenheid om te erkennen dat God bestaat, dat wij en de natuur 
geschapen zijn, en niet een kosmisch ongeluk.  
 
Genesis is geen wetenschapsboek, en er zijn veel stemmen die verwarring zaaien over dit onderwerp, 
maar onbeantwoorde vragen mogen voor ons geen reden zijn om niet te geloven. Buiten dat alles 
weten we dat geloof in Jezus eeuwig leven geeft, verder kunnen de antwoorden wachten. 



 
Maar het kan nuttig zijn om wat lege plekken op te vullen...Dus hier zijn wat gedachten die misschien 
wat dingen verklaren waar jij je vragen over hebt gesteld...en we zullen daar volgende week op ingaan 
als we kijken naar macro-evolutie en micro-evolutie. Het ene is Bijbels, het andere niet. Tot dan, 
zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
Thoughts about Creation, 2 of 4, Macro/micro evolution, How big is heaven? - 20210306 
Gedachten over de Schepping, 2 van 4, Macro/micro evolutie, Hoe groot is de hemel? – 
20210306 
 
Hallo allemaal, 
Ik heb vorige week beloofd om macro-evolutie en micro-evolutie te behandelen. Het begint hiermee:  
 
Hij moet zorgen voor de mogelijkheid om te gehoorzamen 
Afkomstig van één vader en moeder betekent dat Adam en Eva al het genetisch materiaal in zich 
hadden voor alle rassen, alle haarkleuren en texturen, gelaatstrekken en huidskleuren die we vandaag 
om ons heen zien. In onze vader en moeder waren blanken, oosterlingen, Afrikanen en iedereen 
daartussenin. In feite betekent 'Adam' 'rood' of 'rood, rozig, rossig'.  
 
Toen God gebood om uit te gaan en te vermenigvuldigen en de aarde te vullen, moest Hij zorgen voor 
het vermogen in elke plant en elk dier, inclusief de mens, om dat te doen. Dat betekent micro-evolutie. 
Niet één soort die een andere soort wordt, wat macro-evolutie is, maar één soort die zich vertakt en 
zich genetisch aanpast aan de omgeving.  
 
Darwin's Vinken 
Darwin verwonderde zich over de verschillende soorten snavels bij dezelfde soort vink, die op 
verschillende eilanden werd gevonden. De ene soort had korte, stevige snavels om harde zaden te 
openen, op een ander eiland een soort met langwerpige snavels om vliegende insecten te vangen, 
enzovoort. Dat werd aangezien voor macro-evolutie, maar is een goed voorbeeld van micro-evolutie, 
omdat elk levend wezen in zichzelf het genetisch vermogen heeft om de Eerste Richtlijn van zijn 
Schepper te gehoorzamen, en zich genetisch aan te passen.  
 
Omdat dierlijke lichamen en menselijke lichamen beide uit de aarde zijn gemaakt, verklaart dit ook 
waarom een gorilla 98% van ons DNA deelt, een kat ongeveer 85%, een koe 80% en zelfs een kip 
60%. Al onze lichamen zijn uit de aarde ontstaan, dus is het logisch dat we qua DNA overeenkomsten 
delen. Maar oh die verschillen! Allen hebben de mogelijkheid in hun genetica om "uit te gaan en te 
vermenigvuldigen en de aarde te vullen" - want als God het gebiedt, voorziet Hij in de voorziening.  
 
Een kleine omweg, een zijpad 
De 'wereldbevolkingklok' schat dat er vandaag de dag 7,8 miljard mensen op aarde leven, ik heb 
schattingen gezien dat er in alle tijden ongeveer 113 miljard mensen hebben geleefd en zijn 
gestorven. Je kunt je afvragen hoe een hemel die wordt beschreven als ongeveer 1500 mijl in het 
vierkant (2414 km) de miljarden mensen kan bevatten die in de hemel terechtkomen.  
 
Het antwoord wordt gegeven door Jezus, die zei dat het koninkrijk der hemelen is als een zaadje. Een 
zaadje is van binnen groter dan het van buiten is. Het kan alleen worden begrepen door middel van 
kwantumfysica, en omdat kwantumfysica de methode was die de Heer gebruikte om alles te maken, 
kunnen we voorbeelden vinden in de natuur: Hoeveel appelbomen zitten er in 1 appelzaadje? In 
potentie onbeperkt. Hoeveel appels kunnen er uit 1 enkel zaadje komen? Dat zaadje of die appel is 
aan de binnenkant groter dan aan de buitenkant. De schrijver van Hebreeën 11:4-10 zinspeelt hierop 
door te zeggen dat Levi in de lendenen van Abraham was toen Abraham tienden gaf aan 
Melchizedek, hoewel Levi pas ruim 250 jaar later geboren zou worden.   
 
Op dezelfde manier is ieder van ons van binnen groter dan van buiten - hoe groot het zichtbare deel 
van je leven ook is, diep in de onzichtbare wereld van je hart heb je dromen en hoop je dingen die nog 
niet vervuld zijn, talenten, vaardigheden, hobby's, dingen die je in je hart graag zou willen doen, 



dingen die wachten op de komende eeuwen - al die dingen samen maken je van binnen groter dan je 
van buiten bent.  
 
Ik ben in de hemel geweest en ik kan je vertellen dat het ook zo is. Misschien herinner jij je van school 
dat rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet de kleuren van de regenboog vormen, maar 
gecombineerd één enkele straal wit licht is. Zo is er ook binnen elk van die afzonderlijke kleuren een 
hele wereld binnen die golflengte. Zo is de hemel ook, Multi-dimensionaal, maar elke dimensie is één 
en gecombineerd met de andere. Ja, ze kan miljarden mensen bevatten aan de binnenkant, terwijl ze 
aan de buitenkant slechts 1500 mijl in het vierkant (2414 km) lijkt te zijn.  
 
Ik zou het zo willen zeggen. Aan de buitenkant lijkt het huwelijk erg beperkend, maar in feite is het 
huwelijk in de Heer van binnen groter dan het van buiten is - zo zijn alle dingen van God. Er is meer 
vrijheid aan de binnenkant dan aan de buitenkant te zien is. Iemand die vrijgezel is, kan zich 
verhouden tot een beste vriend of een naast familielid. Aan de buitenkant ben je gewoon vrienden, of 
misschien ben je beste vrienden met je moeder of je broer. Maar binnen die relaties liggen werelden 
van geschiedenis, herinneringen, plannen, geheimen, respect en liefde, waardoor die relatie aan de 
binnenkant veel groter is dan aan de buitenkant.  
 
Ik zal het anders zeggen: 99,99999% van ons lichaam is lege ruimte. Dat is de ruimte tussen alle 
moleculen waaruit een menselijk lichaam is opgebouwd - de ruimte tussen de moleculen omvat 99,9% 
van ons lichaam. Wij lijken alleen maar compact omdat de moleculen zo dicht op elkaar zitten, maar in 
feite raken ze elkaar niet. Je hebt beelden gezien van elektronen die rond de kern draaien, op 
dezelfde manier als de aarde rond de zon draait. Denk eens aan al die ruimte tussen de zon en de 
aarde - dat is hetzelfde met een elektron dat om de kern draait, op een microscopisch niveau.  
 
Die ruimte tussen hen is enorm. Op kwantumfysisch niveau: als we alle lege ruimtes in ons lichaam 
zouden kwijtraken, zou ons lichaam de grootte hebben van een stofdeeltje. De complete 7,8 miljard 
van onze wereldbevolking zou de grootte hebben van een suikerklontje - de hemel heeft veel meer 
ruimte aan de binnenkant dan hij aan de buitenkant lijkt. (https://www.sciencealert.com/99-9999999-
of-your-body-is-empty-space) 
 
Terug naar het hoofdpad 
Adam en Eva zouden in de loop van hun ongeveer 900 jaar enkele honderden kinderen gekregen 
kunnen hebben, en zij zouden allemaal de verschillende rassen zijn geweest die wij vandaag op aarde 
zien, genetisch verwant. Zie het zo: Technisch gezien is mijn vrouw mijn zus, maar we zijn niet 
genetisch direct verwant. Maar hoe ver kun je dat terugvoeren?  
 
Wat als Adam en Eva 500 kinderen gehad zouden hebben? Hoeveel van hen zouden 'rood en geel 
zwart en wit' geweest zijn? Ze zouden allemaal kostbaar zijn in Zijn ogen en genetisch ver van elkaar 
verwijderd. Zelfs nu zien we af en toe de geboorte van een baby met een andere kleur dan de ouders. 
In de NY Post van 11 juli 2010 stond een foto van een zwart echtpaar in Nigeria dat hun blanke 
pasgeboren baby vasthield, in wat een letterlijke gebeurtenis van 1 op een miljoen is. Zelfs nu, al die 
eeuwen later, blijft er genoeg genetische diversiteit over om dit te laten gebeuren - en je kunt 
vergelijkbare gebeurtenissen in India en elders onderzoeken. 
 
Noach's 3 zonen en hun vrouwen herbevolkten de aarde, dus er was genoeg genetische diversiteit in 
hun honderden jaren van baby's maken, dat niet elke neef genetisch nauw verwant zou zijn geweest 
aan de ander. Als we teruggaan naar Adam en Eva en Kaïn en Abel, zou de diversiteit nog groter zijn 
geweest. Dus hoewel we zouden kunnen zeggen dat de jongens met hun zusters trouwden, was dat 
genetisch gezien niet zo, en ze kunnen tientallen jaren in leeftijd van elkaar verschild hebben. 
 
Hetzelfde is waar voor alle dieren en de soorten die van hen afstammen. Dat betekent dat uit 'mama 
en papa' wolf, genetisch gezien, de pekinees en Duitse Dog, de teckel en de Golden Retriever 
kwamen. Niet genetisch direct verwant. Alle honden kwamen van een 'vader en moeder' die de 
genetica in zich hadden om Gods opdracht te vervullen om vruchtbaar te zijn, te vermenigvuldigen en 
de aarde te vullen. Sindsdien heeft de mens Gods ingebouwde micro-evolutie gemanipuleerd door 
selectief te fokken. Dat geldt ook voor gewassen en planten. Er was een oorspronkelijke 'vader en 
moeder' tulp, maar kijk nu eens naar de variëteiten! Dank U Heer voor het inbouwen van dat DNA-
vermogen in het gebod om uit te gaan en te vermenigvuldigen en de aarde te vullen.  
 



Toen God eenmaal stopte met scheppen, betekende dat wiskundig dat planten- en diersoorten alleen 
maar in aantal konden afnemen. Een rapport schat dat de aarde 99% van haar soorten verloren heeft; 
meer dan 500 soorten zijn in de laatste 100 jaar voor altijd verloren gegaan, 160 soorten in de laatste 
10 jaar alleen al. Dat ondersteunt het feit dat God al zo lang geleden is gestopt met scheppen, en dat 
het sindsdien bergafwaarts is gegaan. Hoe levendig was de aarde op haar hoogtepunt! Kunt u zich 
voorstellen dat de aarde weer gevuld zou zijn met 100% van wat Hij toen schiep? Verbazingwekkend 
om te overwegen.  
 
Misschien heeft deze serie je aan het denken gezet, of vragen beantwoord die je had; het punt is om 
ons geloof in de Heer te bevestigen, hoe Hij ons ook geschapen heeft. Volgende week... zijn we 
alleen in het universum? Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 
Thoughts on creation. Are we alone? 2 floods. #3 of 4 - 20210313 
Gedachten over de schepping. Zijn wij alleen? 2 overstromingen. deel 3 van 4 – 20210313 
 
Hallo allemaal, 
 
Zijn we alleen? Hoe oud is het universum? 
Jaren geleden wilde ik echt weten hoe oud het heelal is en of wij alleen zijn. Is het 14 miljard jaar of 
slechts een paar duizend jaar? Ik had veel boeken gelezen van christenen die discussieerden over de 
leeftijd van de aarde en het heelal, maar ik had geen definitief antwoord. Dus besloot ik elke avond 
buiten te gaan zitten om naar de sterren te kijken en te bidden en het de Vader te vragen. 
 
Het duurde bijna 2 weken; elke avond rond 21.00 uur ging ik voor 30 tot 60 minuten naar buiten, 
achterover leunend op een ligstoel, biddend en denkend en pratend met de Vader, en starend naar de 
sterren. Mijn gedachten dwaalden soms af maar dan bracht ik mijn gedachten weer terug naar 
aanbidding en gebed, dan dwaalden ze weer af en bracht ik ze weer terug.  
 
Ik ging zitten en keek naar de sterren, de satellieten die overvlogen, de lichten van een passerend 
vliegtuig en vroeg me af waar ze heen gingen...en terug naar de Vader: "Zijn we alleen? U weet dat ik 
nergens heen ga. Ik ga hiermee door zolang ik kan, ik denk tot de seizoenen veranderen en het gaat 
vriezen." (Ik ben eerlijk tegen Hem omdat Hij mijn hart toch kent, dus wat heeft het voor zin om loze 
dreigementen te maken, lol).  
 
Naar dag één 
Uiteindelijk, ongeveer 2 weken in mijn routine, sprak de Vader terwijl ik op mijn rug lag te staren naar 
een nacht vol sterren: 
 
"Wat je daar ziet (zei Hij met nadruk) in het universum is de schepping tot dag één. Alles wat je voor je 
ziet is wat er tot dag één gedaan is. Toen stopte Ik en richtte mijn scheppende aandacht op de aarde 
om haar te voltooien. Maar er zal een tijd komen dat Ik mijn creatieve aandacht weer op de rest van 
het universum zal richten om het te voltooien. Maar wat je daar nu ziet, is de schepping tot dag één."  
 
Al die sterren, al die melkwegstelsels, zijn slechts "tot (op) dag één". Onvolledig, primitief, de meest 
elementaire bouwstenen van het universum op hun plaats, maar in afwachting van een tijd wanneer 
Hij Zijn aandacht weer op hen zal richten.  
 
Wow. "In den beginne schiep God de hemelen en de aarde" van Genesis 1:1 geeft de volgorde aan: 
de sterren eerst kwamen, daarna de planeten - de wetenschap is het daarmee eens. Maar 'in den 
beginne' was vóór dag 1 begint, zoals wij in Genesis lezen, want de focus in dat eerste vers is de 
sterren. Dan de aarde, en dan verder met de focus op de schepping van de aarde. Hoe lang was 'in 
den beginne schiep God de hemelen en de aarde' voordat Hij zijn aandacht op de aarde richtte, om 
die te voltooien? 
 
(Ik hou nog steeds van de sterren, ik heb zelfs een onderwijsserie over het 'Evangelie in de Sterren', 
want de tekens van de dierenriem vertelden in de oudheid het verhaal van de verlossing, van Virgo de 



maagd die een zoon baart, tot Leeuw, de leeuw van de stam van Juda die de terugkeer de van 
Messias toont, tot Tweelingen die oorspronkelijk een bruidegom en zijn bruid waren, enzovoort). 
 
Dat Hij zei dat het ‘tot de eerste dag' was, zegt mij dat er een enorme tijdspanne is tussen de 
schepping van de sterren en de aarde en de 'eerste dag' waarop de voltooiing van de aarde begint. Er 
zouden miljarden aardjaren kunnen liggen tussen de schepping van het heelal en het begin van Gods 
focus op de aarde om het te voltooien. We weten het niet, de rest is speculatie. 
  
De 'toekomende eeuwen' waarin Hij ons Zijn liefde en goedheid zal blijven tonen, genoemd in Efeziërs 
2:7, hebben te maken met Zijn plannen voor ons en de rest van het universum.  
 
Sterrenlicht en Tijd, door Dr. Russell Humphreys 
Zijn boek is zowel in Kindle formaat als in paperback verkrijgbaar, en loste voor mij over het algemeen 
de vraag op hoe oud het heelal en de aarde zijn. Zijn belangrijkste punt is dat Einstein zegt dat tijd 
sneller gaat naarmate het verder van een zwaartekrachtbron verwijderd is. Dit werd bewezen door 
twee identieke atoomklokken te plaatsen, één in Greenwich, Engeland, dicht bij zeeniveau, en één in 
Boulder, Colorado, meer dan een mijl (1,6 km) boven zeeniveau. De klok verder weg van de kern van 
de aarde, de bron van de zwaartekracht, loopt 5 microseconden (.000005) sneller dan de klok op 
zeeniveau.  
 
Dit bewijst dat Einstein gelijk heeft, de tijd gaat sneller naarmate men verder van een 
zwaartekrachtbron af is. Volgens de berekeningen van Dr. Humphreys betekent dit (omdat Genesis 
geschreven is vanuit het perspectief van de aarde) dat de sterren ongeveer 14 miljard jaar oud 
zouden zijn, terwijl de aarde een paar duizend jaar oud zou zijn. Beide leeftijden zijn correct, het is de 
tijd die verandert met de afstand tot een zwaartekrachtbron, en dat is in deze context de zwaartekracht 
van de aarde. Interessant om te overwegen...  
 
2 overstromingen 
Genesis opent met de aarde als een waterplaneet in duisternis, met de mededeling dat de aarde 
"vormeloos en ledig was en duisternis was over het aangezicht van de diepte". Dat is een donkere 
waterplaneet. Maar hoe is dat zo gekomen?  
 
De zin in het Hebreeuws die zegt dat de aarde "vormloos en ledig" was, wordt slechts op één andere 
plaats in de Schrift gebruikt, namelijk in Jeremia 4:23. Daar spreekt hij over het oordeel over Juda en 
zegt dat de aarde "vormloos en ledig" was en donker van oordeel. Het lijkt er dus op dat de aarde in 
Genesis 1 vormloos en ledig werd als gevolg van het oordeel door een vloed.  
 
Wanneer ik Petrus lees die zegt dat de volgende vernietiging van de planeet door vuur zal zijn*, kan ik 
het niet helpen me af te vragen of het eerste oordeel de Genesis 1 zondvloed was, Noach’s zondvloed 
de 2e, en dat de 3e keer het oordeel door vuur zal zijn? *2Petrus 3:7 
 
Wat stof tot nadenken, we zullen het antwoord niet echt weten aan deze kant van de hemel. 
Als dat het geval is, suggereert het dat het gebeurde toen Lucifer uit de hemel werd geworpen, 
ontdaan van zijn autoriteit en verantwoordelijkheden, en hij neergeworpen werd op aarde. De 
geestelijke oorlog in de hemel had een fysieke manifestatie op de planeet; zijn wereld werd 
veroordeeld door een wereldwijde vloed.    
 
Een planeet die overstroomd werd door een oordeel, zoals Genesis opent, zou niet alleen verklaren 
waarom Satan al uit de hemel gevallen was toen hij later tot Adam en Eva sprak in de Hof, maar het 
zou ook verklaren waarom hij in de eerste plaats op aarde werd neergeworpen, en niet bijvoorbeeld 
naar Mars of Jupiter.  
 
Ezechiël 28:13-19 en Jesaja 14:12-17 zeggen dat Lucifer gezag had en de wereld tot een woestenij 
maakte en de steden verwoestte, naast andere verwoestingen die hij op de aarde aanrichtte. De 
meesten nemen aan dat dit betekent dat Satan in onze tijd actief is op de planeet, maar wat als het 
spreekt over een vroegere schepping die onder het oordeel overstroomd werd?  
 
Wat als er een schepping was lang voor Adam en Eva er waren, de moderne mens, waarover een 
goede Lucifer heerste? Misschien regeerde hij over de aarde als een goede koning totdat hij meer 
wilde? Hij wilde de hemel overheersen en ging daar de strijd aan zoals in Openbaring 12:7-10 staat, 



en werd van zijn gezag ontdaan en teruggeworpen naar de aarde. Misschien probeert hij daarom 
vanaf die tijd weer over de planeet in zijn gevallen toestand te regeren? 
 
Wat duidelijk is, is dat er 2 overstromingen op aarde zijn geweest, waarover ons wordt verteld. Als die 
eerste vloed een soortgelijk oordeel was als de latere vloed die in de tijd van Noach kwam, dan 
betekent dit dat er leven op de planeet was vóór de moderne man en vrouw, Adam en Eva,  er waren 
en vóór moderne levensvormen als zoogdieren en hogere planten.  
 
Dat zou zoveel verklaren over het oude zeeleven dat samenleefde met het moderne zeeleven, vissen 
die in fossielen werden gevonden die ook nu nog levend worden ontdekt, en nog zoveel meer. En dat 
is waar we de volgende keer mee verder gaan, en ook de kwestie van de dinosaurussen zullen we 
behandelen. Tot dan, zegen 
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Hallo allemaal, 
We gaan deze leuke serie afronden door onder andere na te denken over dinosaurussen. Ik eindigde 
vorige week met te praten over 2 oordelen die plaatsvonden door een vloed, en hoe alles wat in leven 
was (indien er een eerdere schepping geweest zou kunnen zijn) de wateren van de eerste vloed zou 
kunnen hebben overleefd, tot de tijd van Adam. Hetzelfde met de vloed van Noach tot aan onze tijd. 
Dat zou verklaren waarom de Coelacanth vis in fossielen gevonden is, maar vandaag de dag ook nog 
steeds in onze oceanen leeft. Het zou verklaren waarom oude vissoorten zoals de alligator, de 
slijmprik, de steur, de stervis en de haai, vandaag de dag naast hogere vissoorten met vinnen en 
schubben leven.  
 
Er zijn ook oude vormen van insecten in fossielen gevonden, zoals kakkerlakken, libellen, zilvervisjes 
en sprinkhanen. Wetenschappers zeggen dat de oervormen over het algemeen groter waren als 
gevolg van een hoger zuurstofgehalte in die tijd op de aarde…en dat is om vele redenen interessant.  
 
De oude wereld 
Toen Adam en Eva werden geschapen, was de aarde bedekt met wolken, maar het zonlicht was 
zichtbaar: Genesis 2:5-6 zegt dat het in die dagen niet geregend had, maar dat een damp uit de aarde 
opsteeg en alles bevochtigde.  De atmosfeer had genoeg water dat het later 40 dagen en nachten 
zonder ophouden kon regenen. Adam en Eva waren naakt en toch comfortabel, wat betekent dat de 
temperatuur wereldwijd ongeveer 76-80 F (25-27C) zou zijn geweest.  
 
Het leven op het land in de oudheid was perfect geschapen, in een perfecte omgeving, veel perfecter 
dan de aarde van vandaag is, want de aarde gaf toen zelfs haar fruit en groenten in overvloed, zonder 
dat de mens er iets voor hoefde te doen. De zonde was nog niet op de planeet losgelaten. Het was 
een perfecte omgeving, het broeikaseffect warmde de hele planeet op. Er was een perfecte 
voedselvoorziening en Genesis 1:29-30 zegt dat mens en dier vegetariërs waren, en dat ze geen 
angst hadden voor elkaar.  
 
Zoals het was, zal het weer zijn 
Josephus, de Joodse geschiedschrijver die voor Rome de geschiedenis van de Joden beschreef, zei 
dat in de dagen van Adam en Eva de dieren konden praten. Persoonlijk geloof ik dat dit zijn begrip 
was van wat wij tegenwoordig "woorden van kennis" en "woorden van wijsheid" noemen. Ik geloof dat 
Adam en Eva door de Geest wisten wat de dieren dachten en 'zeiden', en dat zij door Gods wijsheid 
over alle planten en dieren die onder hun hoede waren, konden heersen.  
 
Hebreeën 6:5 verwijst ook naar de gaven van de Geest als "de krachten van de toekomende tijd". 
Wanneer wij met de Heer regeren, zullen wij dat doen door de Geest, in staat om op een 
rechtvaardige manier Gods wegen op aarde uit te kunnen voeren - onthoud Zacharia 14 en Mattheüs 
25, beide onthullen dat het een afgedwongen gerechtigheid zal zijn en niet iedereen zal dat willen. 



Hoewel Satan gebonden zal zijn, blijft de vrije wil intact, en velen zullen niet willen dat gerechtigheid in 
alle transacties wordt uitgevoerd.  
 
Grote mensen, grote dieren, grote planten 
Hoe groot zouden Adam en Eva geweest kunnen zijn: ze kregen perfecte voeding, er was geen zonde 
(althans voor een tijdje), en Gods leven verzadigde alles in Zijn gloednieuwe schepping. Een 
voorbeeld zou Japan van vóór en na de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn. De gemiddelde lengte van 
een Japanse man in de tweede wereldoorlog was 1,6 m, maar de daaropvolgende generaties, die 
blootgesteld werden aan een verscheidenheid aan voedingsmiddelen en gezondheidszorg, zijn 
sindsdien per decennium 1 à 2 cm gegroeid. Ik vraag me af of Adam en Eva misschien reusachtige 
mensen waren.   
 
Is het een wonder dat in de planten-, insecten-, en vissenwereld fossielen voorkomen van planten, 
insecten en veel oude vissen die veel groter zijn dan hun moderne verwanten? Megalodon is een 
goed voorbeeld van een reusachtige haaiensoort. De meeste vissen, amfibieën en reptielen zijn, wat 
men noemt, "onbepaalde groeiers", hetgeen betekent dat zij nooit ophouden met groeien, alleen 
beperkt worden door voedsel en omgeving.  
 
En dat brengt me bij reptielen die, zoals ik al zei, nooit stoppen met groeien. Als de mens toen 900+ 
jaar leefde, en vandaag de dag Nijlkrokodillen en Australische zoutwaterkrokodillen in 50 jaar 
uitgroeien tot meer dan 6 meter, hoe groot zou dan in een bijna perfecte omgeving met een perfecte 
voedselvoorziening een 500 of 750 jaar oude krokodil kunnen worden? Als een Komodovaraan nu in 
minder dan 30 jaar uitgroeit tot 3 meter, hoe groot zou hij dan kunnen worden in 300, 600 of 900 jaar? 
Hoe zit het met die kleine hagedis die je in je tuin ziet rondlopen en die in een paar maanden 15 cm 
lang wordt; hoe groot zou hij worden in 500 jaar? Als dat kleine slangetje in je tuin je nu al laat 
schrikken, hoe groot zou hij dan zijn als hij 500 jaar in jouw tuin zou rondhangen? Het is maar goed 
dat mens en dier toen vegetariërs waren en niet bang voor elkaar! 
 
Dinosaurussen? 
In Genesis 1:21 staat in de King James Version dat God grote walvissen schiep. Het Hebreeuws 
vertaalde 'walvissen' is 'tannine'. Dat woord wordt in het Oude Testament telkens vertaald met 'slang' 
of 'draak'. Vers 21 zegt eigenlijk dat God 'grote draken' of 'grote slangen' (reptielen) schiep. 
 
Zo wordt in Exodus 7:7-12 ‘tannin’ gebruikt om te beschrijven dat de staf van Mozes werd 
neergeworpen en in een 'slang' veranderde. De tekst vertelt ons dat de Egyptische tovenaars 
hetzelfde deden met hun staf, maar Mozes' 'slang' slokte hun slangen op. Mozes' staf werd geen 
bultrugwalvis, noch werden de staf van de tovenaars walvissen die door Mozes' walvis werden 
opgeslokt. Slang of draak is de correcte vertaling van Genesis 1:21, niet 'walvissen'.  
 
Genesis 1:21 geeft aan dat God 'grote draken' maakte in de tijd van de mens. Waar gingen zij heen? 
Alleen de kleinere reptielen zouden in Noach’s ark zijn meegenomen, en anderen zouden kunnen 
hebben overleefd, drijvend op brokstukken tijdens de vrij korte duur van Noach’s zondvloed. Maar 
vandaag, met onze hitte-koude cycli en beperkt voedsel, en niet te vergeten de verspreiding van 
zonde die de aarde belast, leven ze niet lang genoeg voor ons om daar achter te komen! Maar het 
verklaart waarom in 2017 in India een intact dinosauruskarkas werd gevonden en er in 2015 zacht 
weefsel in een bot van een T-rex werd gevonden.  
 
Toen de zondvloed van Noach kwam, stortte de watermantel die de temperatuur van de aarde 
universeel warm had gehouden, in. De poolgebieden zouden onmiddellijk een grote temperatuurdaling 
hebben ondergaan, wat kan verklaren waarom wolharige mammoeten in de permafrost zijn gevonden, 
met voedsel nog in hun magen, hun lichamen werden in een flits bevroren door een rampzalige 
gebeurtenis. Voor de allereerste keer zag Noach een regenboog, toen de hedendaagse blauwe hemel 
met volle zon verscheen, en het was Gods verbondsteken om de aarde nooit meer te laten 
overstromen.  
 
Onze moderne wereld met ijskappen, orkanen en tornado's en dergelijke is ontstaan toen de 
atmosferische omhulling instortte. Samen met de zonde, heeft directe zonnestraling misschien de 
levensduur van elk levend wezen verkort ten opzichte van wat het was in die perfecte en bijna-
perfecte dagen. Wat leuk om over na te denken, wat leuk om over te leren. En er wachten gelovigen 
een nieuw tijdperk en een nieuwe wereld, onze beste dagen liggen nog voor ons!  



Zegen 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan,  
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 


