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Kunnen wetenschappers God  
vervangen door “niets” ? 

Bron : https://www.icr.org/article/can-scientists-replace-god-with-nothing/ , 30-6-2021 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
 

 
 
Hebreeën 11:3: “Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord 
van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”.  
Vind je het een beetje vreemd dat we geloof moeten hebben om te begrijpen dat God het universum 
heeft geschapen? We leven in een schepping die uit zijn voegen barst van briljante, ontzagwekken-
de creativiteit, complexiteiten die onbegrijpelijk zijn, allemaal verpakt in ongeëvenaarde schoon-
heid. Toch moeten we het geloof nog steeds gebruiken om te geloven dat door het Woord van God 
het universum is gemaakt. Waar zou het universum anders vandaan komen? Ondanks het duidelijk 
waarnemen van wat er over God bekend kan zijn in de dingen die gemaakt zijn (Romeinen 1:20), 
hebben velen besloten om het geloof in het Genesis-verslag van de schepping te verwerpen en God 
te vervangen door het waanzinnige idee dat niets op de een of andere manier alles heeft gemaakt. 

 
Een TOTALE wetenschappelijke barrière! 

 

Uit dit theoretische niets, zou alle materie voortgekomen zijn, vanuit een superdicht punt dat een 
singulariteit wordt genoemd. Veel wetenschappers negeren het feit dat niets nooit iets kan zijn, en 
ze gaan verder met het opbouwen van een geschiedenis om te beschrijven hoe we van een singulari-

https://www.icr.org/article/can-scientists-replace-god-with-nothing/


 2

teit naar een verbluffend verfijnd universum en een aarde met ongelooflijk leven komen. Weten-
schappers zijn niet gewoon op zoek naar waarheid om de oorsprong van het universum te begrijpen, 
maar construeren in plaats daarvan een ‘wetenschappelijk’ model om te passen bij een geloof dat ze 
al hebben, een geloof dat alles begon vanuit de singulariteit van niets. Ze zwoegen om erachter te 
komen hoe ze de punten kunnen verbinden. 

Een gevolg van het negeren van het Genesis-verslag 
van de schepping is dat ze een natuurlijke oorzaak 
moeten toewijzen aan objecten die bovennatuurlijk 
zijn gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld gemeld dat het 
leven is begonnen met complexe organische molecu-
len, die vervolgens RNA-replicators werden, die ver-
volgens cellen werden, enzovoort. De Bijbel beschrijft 
het leven bij de mens als voortkomend uit Gods le-
vensadem die wordt ingeademd in een volledig ge-
vormd lichaam van cellen dat Hij uit louter “stof van 
de aardbodem” heeft gemaakt. Leven komt alleen uit 
leven voort [zie plaatje links] en heeft geen andere 
verdedigbare oorsprong. 
De naturalistische verklaring voor het universum gooit 
ook de orde van de schepping, zoals beschreven in 
Genesis, door elkaar. Voorbeelden: God die de aarde 
vóór de zon creëert, terwijl de moderne kosmologie de 
zon vóór de aarde laat ontstaan. Ook verklaart de Bij-
bel dat de aarde gevormd werd uit water, maar weten-
schappers zeggen dat, nadat de rotsachtige aarde was 
afgekoeld, het water eraan kwam toen de aarde werd 
gebombardeerd door met ijs beladen kometen. 
Over het algemeen beweert het huidige kosmologische 
model dat “niets” op de een of andere manier ontplofte 
en alle ruimte, tijd en materie maakte. Die materie 
draaide en klonterde vervolgens in massa’s die alle 

sterren en planeten vormden die we zien. Er ging genoeg tijd voorbij opdat deze moleculen lang-
zaam oceanen, bomen, koeien en mensen werden. 
Helaas werken de wetenschappelijke feiten – de data en de systemen – die we duidelijk overal om 
ons heen zien, niet op een manier die deze prachtige kosmos zou kunnen creëren, maar ze werken 
eigenlijk in de tegenovergestelde richting om de dingen te verslijten1. Je kunt ook geen lijn van con-
tinuïteit traceren van een enkel punt van oorsprong in het universum naar alles wat vandaag bestaat 
door de wetten van de fysica te gebruiken. Je redenering moet regelmatig operationele natuurwetten 
schenden om te vormen wat we vandaag zien. 
Omdat niets niet alles kan veroorzaken en het universum zichzelf niet bouwde, moest de Heer Jezus 
specifiek creëren vanuit het onzichtbare, net zoals de Schrift zegt dat Hij deed. We zijn terug bij het 
punt van geloof, of, duidelijker, vertrouwen. Buiten de Bijbelse Schepper is het universum versto-
ken van een eerste oorzaak. Hij heeft duidelijk gemaakt dat er geen andere redelijke opties zijn. 
Daarom proberen sommige wetenschappers Hem door “niets” te vervangen. We kunnen echter de 
Oorsprong van dit universum vinden, want God zei ook: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u 
naar Mij zult vragen met heel uw hart” (Jeremia 29:13). 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
 

1 Volgens de Tweede Wet van de Thermodynamica (de wet van Entropie) loopt de hoeveelheid werkbare energie terug, 
anders gezegd, de entropie loopt op naar een maximum. Alles neigt naar verval, niet evolutie. 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf  
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