
 

1 
 

                                                 Christus vertrouwen   

                         “Kolossenzen 2:10: En gij zijt in Hem volmaakt,……………………………”.   

                                                                     (Deel 1 en deel 2) 

                        De kerk, het lichaam van Christus, is begonnen met de apostel Paulus:   

                                                                              (Deel 1) 

“Rom. 12:4: Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 

hebben; 

“Rom. 12:5: Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 

 

“1 Kor. 12:12: Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 

vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 

Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 

“1 Kor. 12:14: Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. 

 

“1 Kor. 12:18: Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij 

gewild heeft. 

“1 Kor. 12:19: Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zijn? 

“1 Kor. 12:20: Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 

 

“1 Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

 

“Efeziërs 1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 

een Hoofd boven alle dingen; 

“Ef. 1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

 

“Ef. 4:4: Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 

 

“Ef. 4:15: Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd 

is, namelijk Christus; 

“Ef. 4:16: Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 

door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom 

des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
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“Ef. 5:23: Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is 

de Behouder des lichaams. 

 

“Ef. 5:29: Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 

gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 

“Ef. 5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 

 

“Kol. 1:18: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 

Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

 

“Kol. 1:24: Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de 

verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 

 

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de 

voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven 

zullen ten eeuwigen leven. 

 

Als Paulus het eerste lid is, dan bestond de Kerk, het Lichaam van Christus, niet vóór die tijd. 

Er zijn twee groepen gelovigen in de Kerk, het Lichaam van Christus: 

Een bedeling van het evangelie is aan Paulus toevertrouwd. Hij predikte EERST tot de Jood en ook tot 

de Griek. 

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 

zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

 

“1 Kor. 9:17-21: 17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is 

mij evenwel toebetrouwd. 

18 Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus 

kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken. 

19 Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou 

winnen. 

20 En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de 

wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou. 

21 Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde 

niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen 

zou. 
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Er waren Grieken, of Heidenen, die IN de verbonden der belofte waren: 

“Gal. 3:6-9: 6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 

7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 

8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren 

aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. 

9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.   

 

“Gal. 3:14: Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij 

de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 

 

“Gal. 3:29: En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis 

erfgenamen. 

 

“Gal. 4:28: Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.  

 

“Gal. 6:15-16: 15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 

nieuw schepsel. 

16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, 

en over het Israël Gods. 

 

Er waren Heidenen die VREEMDEN waren van de verbonden der belofte: 

“Ef. 2:11-16: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 

genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 

12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen 

van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van 

Christus. 

14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels 

gebroken hebbende, 

15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen 

bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 

16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan 

hetzelve gedood hebbende.  
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Tijdens Paulus' bediening waren er Heidenen in de verbonden der belofte. Er waren Heidenen die niet 

in de verbonden der belofte waren. Nu zijn ze allebei, volgens het evangelie van Paulus,  in één lichaam 

De Kerk, het Lichaam van Christus: 

“Ef. 2:17-18: 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, 

die nabij waren. 

18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.   

 

Vandaag wordt de bedeling der genade Gods aan u gegeven. Hij predikt tot ALLE mensen ZONDER 

onderscheid. 

“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

 

“Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 

door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 

9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van 

alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 

 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

Alleen degenen die op het evangelie van Christus, als hun middel tot redding, vertrouwen zullen 

deelnemen aan de Opname.  

“1 Thess. 4:14a: Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan,………………………..”. 

 

De context in het vorige hoofdstuk vertelt ons dat het het evangelie van Christus is 

“1 Thess. 3:2-3: 2 En hebben gezonden Timotheüs, onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen 

medearbeider in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof; 

3 Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelven, dat wij hiertoe gesteld 

zijn. 

 

“1 Thess. 4:14b:………… alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.  

 

In de context wordt slaap gedefinieerd als de dood. We zien dit in vers 16 - De doden in Christus. Slaap 

is de lichamelijke toestand. 

 

Beschouw deze verzen in het licht van andere verzen: 

“Psalm 6:5: Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf? 
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“Psalm 146:4: Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn 

aanslagen. 

 

“Prediker 9:5-6: 5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij 

hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. 

6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in 

deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt. 

De bovenstaande verzen hebben het over mensen die zijn gestorven en niet langer onder de levenden 

op aarde zijn. Er is geen herinnering meer van die persoon op aarde. Ze kunnen niet langer 

communiceren met de levenden op aarde. De doden hebben geen gedachten meer aan iets op aarde. 

De geest keert terug naar God die hem gegeven heeft. 

 

“1 Thess. 4:15: Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 

tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 

 

Het evangelie van Paulus staat in 1 Korinthiërs 15:3-4. 

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven 

is voor onze zonden, naar de Schriften; 

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

 

Over de komst van Christus voor de gemeente, het lichaam van Christus 

“1 Thess.4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, 

opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die 

ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de 

toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods 

nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 

den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

 

In Titus 2:13 vertelt de context ons dat de gezegende hoop de hoop op eeuwig leven is: 

“Titus 1:1-4: 1 Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der 

uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; 
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2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der 

eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze 

Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof: 

4 Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen 

Zaligmaker.  

 

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 

Zaligmaker Jezus Christus; 

 

“Titus 3:3-7: 3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei 

begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander 

hatende. 

4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, 

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar 

naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 

6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 

7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des 

eeuwigen levens. 

 

Kroon van Rechtvaardigheid: 

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning 

liefgehad hebben.  

 

Een nieuw verheerlijkt lichaam:  

“1 Kor. 15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 

allen veranderd worden; 

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden 

zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid 

aandoen. 

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal 

onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is 

verslonden tot overwinning. 

 



 

7 
 

“2 Kor. 5:1-9: 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een 

gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te 

worden. 

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 

4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen 

ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. 

5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den 

Heere; 

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den 

Heere in te wonen. 

9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. 

 

“Fil. 1:20-24: 20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; 

maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in 

mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood. 

21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. 

22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 

23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met 

Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. 

24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.  

 

“Fil. 3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk 

lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
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                                                        Christus vertrouwen – deel - 2 

                                                                       Wetenschap 

“Kolossenzen 2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

Wetenschappelijke notities 

De Bijbel is een ongelooflijk boek dat door God is geïnspireerd. Het vertelt dingen voordat de mens ze 

heeft ontdekt. Het vertelt de toekomst voordat het gebeurt, zodat we kunnen weten dat het Gods 

woord is. 

“Jesaja 48:3-4: 3 De vorige dingen heb Ik verkondigd van toen af, en uit Mijn mond zijn zij 

voortgekomen, en Ik heb ze doen horen; Ik heb ze snellijk gedaan, en zij zijn gekomen;  

4 Omdat Ik wist, dat gij hard zijt, en uw nek een ijzeren zenuw is, en uw voorhoofd koper;  

God zei: We hebben een ijzeren nek, een koperen voorhoofd, zijn moeilijk te overtuigen, dus God gaat 

ons bewijzen geven (profetieën). 

“Jesaja 48:5: Daarom heb Ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb Ik het u doen horen; 

opdat gij niet misschien zoudt zeggen: Mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of 

mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. 

God zei: Opdat u niet zult zeggen dat mijn religie of mijn mening juist is, maar dat u kunt weten dat 

mijn Bijbel de waarheid is. God zegt dat ik u dingen ga vertellen voordat ze zullen geschieden 

(profetieën) 

“Jesaja 48:6: Gij hebt het gehoord, aanmerkt dat alles; zult gijlieden het ook niet verkondigen? Van nu 

af doe Ik u nieuwe dingen horen, en verborgen dingen, en die gij niet geweten hebt. 

God zei: Wil u niet toegeven dat de Bijbel Mijn Woord moet zijn, want u hoort wat ik te zeggen heb; u 

ziet dit allemaal en wil het niet toegeven. Ik heb u nieuwe dingen uit deze tijd laten zien, zelfs 

verborgen dingen, en u wist ze helemaal niet. De Bijbel moet het Woord van God zijn. God heeft ons 

dingen van tevoren verteld, zodat we konden weten wanneer deze dingen gaan gebeuren opdat de 

Bijbel het Woord van God is. 

“Jesaja 48:7: Nu zijn zij geschapen, en niet van toen af, en voor dezen dag hebt gij ze ook niet gehoord; 

opdat gij niet misschien zeggen zoudt: Ziet, ik heb ze geweten. 

God zegt dat ik u dingen vertel voordat u ze ooit hebt ontdekt of wist, dus het is duidelijk dat de 

profetieën vooruitlopen op enige kennis van onze kant. 

U hoorde ze niet en kende ze niet. 

 

“Jesaja 48:8: Ook hebt gij ze niet gehoord, ook hebt gij ze niet geweten, ook van toen af is uw oor niet 

geopend geweest; want Ik heb geweten, dat gij gans trouwelooslijk handelen zoudt, en dat gij van den 

buik af een overtreder genaamd zijt. 

God zegt dat we vanaf de geboorte zondaars zijn en dat we zouden ontkennen wat hij zei. 

De Bijbel is een ongelooflijk boek dat door God is geïnspireerd. Het vertelt de toekomst voordat het 

gebeurt, voordat de mens de dingen ontdekt, zodat we kunnen weten dat het Gods woord is. God 
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vertelde ons veel wetenschappelijke feiten. Feiten die duizenden jaren later werden ontdekt nadat de 

Bijbel was geschreven. 

  

De bolvormige aarde: 

(Statenvertaling) “Jesaja 40:22: Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde……………….”. 

De King James Bible is duidelijker: 

“It is he that sitteth upon the circle of the earth,…………………………………………”.  

Het Hebreeuwse woord dat in het Engelse woord “circle” is vertaald, is een woord dat bol betekent. 

Het is God die op de bol van de aarde zit, zodat de Aarde dus een ronde bal is. 

Dat vers uit Jesaja werd geschreven omstreeks 760-698 v.Chr. en de Bijbel vertelt ons dat 2000 jaar 

voordat Columbus in 1492 de oceaan over zeilde. Tot de tijd van Columbus geloofden de meeste 

mensen dat de aarde plat was. Toch registreert de Bijbel, 2000 jaar eerder, nauwkeurig het feit dat de 

aarde rond is. 

 

God wist het vanaf het begin: 

“Jesaja 40:21: Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! 

Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? 

God heeft gezegd: U heeft niet van de toekomst gehoord en u heeft de toekomst niet gekend en ik zeg 

het u voordat u het begrijpt of voordat u het kunt weten, zodat u weet dat:  "Uw woord waarheid is". 

 

“Psalm 119:160: Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer 

gerechtigheid. 

“Jesaja 40:22:…………………. en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; ……………………………..”. 

Vanuit Gods perspectief zien mensen eruit als kleine insecten. 

 

Het heelal breidt zich naar buiten uit: 

“Jesaja 40:22: ……………….. Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als 

een tent, om te bewonen;  

Dit vers is geschreven in 760-698 v.Chr. Pas in de jaren twintig toonden astronomen Wirtz en James 

Hubble aan de hand van waarnemingen van sterrenstelsels aan dat het hele heelal naar buiten uitdijt. 

Het universum blijft zich naar buiten uitstrekken of zich naar buiten uitbreiden (Jesaja 40:22). Dit was 

2700 jaar geleden voordat Galileo de eerste telescoop ontwikkelde. 

 

Leegte in het noorden: 

(Statenvertaling) “Job 26:7: Hij breidt het noorden uit over het woeste; ………………………….”. 
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De King James Bible zegt: 

“He stretcheth out the north over the empty place,………………….”. 

 

Dit vers is geschreven in 2000-1800 vóór Christus. Wetenschappers hebben met een 200 inch 

telescoop in Mount Palomar, Californië ontdekt dat er in het noorden een lege plek is waar een leegte 

(gang) is zonder sterren. De leegte beslaat 1% van het zichtbare heelal. Het is groot genoeg om 2000 

Melkwegstelsels te bevatten. Het Melkwegstelsel is 100.000 lichtjaar van het ene uiteinde naar het 

andere. Licht dat 186.000 mijl per seconde aflegt, heeft 100.000 jaar nodig om van het ene uiteinde 

naar het andere te reizen. 

 

De aarde zweeft in de ruimte door zwaartekracht: 

“Job 26:7:……………………… Hij hangt de aarde aan een niet. 

De aarde hangt aan “een niet” in de ruimte, en het werd ons 3500 jaar geleden vertelt. We weten 

tegenwoordig dat "zwaartekracht", een natuurwet, de aarde in de ruimte houdt. 

Maar de mensen in 1500 voor Christus begrepen zeer zeker niets van zwaartekracht, en ze hadden 

veel theorieën over wat de aarde in de ruimte hield. 

De Hindoes zeiden dat de aarde op de rug van een olifant lag, die op zijn beurt op een schildpad stond 

en dat de schildpad in een kosmische zee zwom. 

De Egyptenaren geloofden dat de aarde een schotel was die op vijf pilaren steunde. Ze hadden een 

ring van bergen rond de rand van de schotel om te voorkomen dat het water wegliep. Ze dachten ook 

dat de aarde plat was. 

De Grieken geloofden dat de aarde werd gedragen door Atlas terwijl hij worstelde om de aarde op zijn 

rug te houden. Niets van die mythe en dat sprookje is ooit in de Bijbel geïntroduceerd en toch waren 

dat overtuigingen die overal werden aangehangen. Atlas die de aarde vasthoudt, was een sterk en 

wijdverbreid geloof. Zelfs tot op de dag van vandaag wordt dat nog door sommigen geloofd. 

 

God schiep vanuit zijn eigen energie: 

“Jeremia 10:12: Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn 

wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand. 

In (Jeremia 10:12) staat dat God het universum schiep door zijn kracht (energie) en dat Einstein meer 

dan 3000 jaar te laat was om ons te vertellen wat de Bijbel al luid en duidelijk verkondigde. 

 

De sterren kunnen niet worden geteld: 

“Jeremia 33:22: Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee niet gemeten kan worden, 

alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de Levieten, die Mij dienen. 

We kunnen de sterren niet tellen (Jeremia 33:22). Dit stond duizenden jaren geleden in de Bijbel. 
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Behoud van massa en energie: 

“Johannes 1:3: Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 

gemaakt is.  

“Genesis 2:2: Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij 

gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.  

 

Er kan geen nieuw materiaal ontstaan. 

“Hebreeën 1:3: Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 

zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer 

zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de 

hoogste hemelen; 

“Kolossenzen 1:17: En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

Niets kan ophouden te bestaan. Energie en massa kunnen niet worden gecreëerd of vernietigd. James 

Joule (1818-1889 n.Chr.) wordt gecrediteerd voor de ontdekking van het behoud van energie. 

Valse wetenschap 

Problemen met de oerknaltheorie 

1. Waar kwam de materiezaak vandaan? 

2. Waar kwamen de wetten vandaan? Zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht, traagheid, enz. 

3. Waar kwam de energie vandaan? 

Als we het niet weten, waarom zouden we dan vasthouden aan deze theorie van ordelijke chaos, die 

een oxymoron is. 

Energie, Materie, Ruimte en Tijd en alle bekende Natuurwetten zijn uit het niets ontstaan door 

niemand die niet wetenschappelijk is. 

Als de oerknaltheorie waar zou zijn, zouden sterrenstelsels, planeten en manen dan niet op dezelfde 

manier ronddraaien? 

De wet van behoud van impulsmoment: als een ronddraaiend object uiteenvalt in een wrijvingsloze 

omgeving, zullen de fragmenten altijd op dezelfde manier ronddraaien omdat de buitenste delen 

sneller bewegen dan de binnenste delen. 

Waarom draaien Venus, Uranus en mogelijk Pluto achteruit ten opzichte van de andere 6 planeten? 

8 van de 91 manen draaien achteruit. Jupiter, Saturnus en Neptunus hebben manen die in beide 

richtingen draaien. --Astronomical Almanac voor het jaar 1989 (Wash. DC U.S. Government Printing 

Office, 1989) p. E88  

Niets is door niemand tot iets gemaakt = Evolutie (Science Fiction) 

Er is geen bekende natuurwet, geen bekend proces en geen bekende opeenvolging van gebeurtenissen 

die ervoor kunnen zorgen dat informatie uit zichzelf in materie ontstaat. 
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Er is geen bekende natuurlijke wet waardoor materie informatie kan opleveren, noch is er enig fysiek 

proces of materieel fenomeen bekend dat dit kan doen. 

“1 Tim. 6:20: …………….bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-

roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; 

Alles wat geschapen was, had een begin, dus er moest iemand van buiten het begin zijn om alles te 

scheppen, te starten en bij elkaar te houden. 

“Efeziërs 3:9:………………………… God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 

“Kolossenzen 1:16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde 

zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 

machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;  

“Kolossenzen 1:17: En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

“Jesaja 45:18: Want alzo zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde 

geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig 

zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de Heere, en niemand meer. 

“Jeremia 10:12: Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn 

wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand. 

Uni(Eén) vers (Het Gesproken Woord) = Schepping door Het Woord van God (Christus) 

“Efeziërs 2:6: …………………………., en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

 

 

 

 

 


