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Mathilde heeft een cake gebakken
De SAMENSTELLING van die cake kan door chemici en natuurkundigen geanalyseerd worden, maar niet de BEWEEGREDEN die
Mathilde ertoe bewoog de cake te maken.
Een beweegreden is geestelijk, niet stoffelijk. Het geestelijke transcendeert het materiële.
God heeft het universum gemaakt
De SAMENSTELLING hiervan kan door chemici en natuurkundigen gaandeweg geanalyseerd worden, maar niet de BEWEEGREDEN die God ertoe bewoog het universum te maken.
En zoals we reeds zeiden: een beweegreden is geestelijk, niet stoffelijk. Het geestelijke transcendeert het materiële.
Wat we van Mathilde leren
We kunnen van Mathilde dus leren dat er naast de materiële cake ook een geestelijke beweegreden
is geweest.
Andere geestelijke dingen zijn: gedachten, woorden, informatie, emoties, verstand, bewustzijn, natuurwetten – ze transcenderen materie en energie.
Wat is dan de BEWEEGREDEN voor het ontstaan van het Universum?
God gaf 1° Zijn WERK (Romeinen 1:20), maar ook 2° Zijn WOORD (Romeinen 10:17) waarin we
o.a. de beweegredenen voor zijn werk vinden. Beide informatiebronnen moeten we gebruiken om
een antwoord te krijgen op de belangrijke levensvragen.
Je kan ook spreken van Twee Boeken van de Schepper

Omdat God Zichzelf wil bekendmaken en onthullen aan mensen heeft Hij twee boeken geschreven.
De Schepper wil dat mensen deze BEIDE boeken lezen opdat zij Hem zouden leren kennen:
Boek 1: het werk (Romeinen 1:20) van de Schepper, Boek 2: de woorden (Romeinen 10:17) van
de Schepper. Alle mensen lezen Boek 1, maar weinigen lezen ernstig Boek 2.
Het geestelijke transcendeert het materiële: daarom God
Gedachten, woorden, informatie, beweegredenen, emoties, verstand, bewustzijn, natuurwetten
transcenderen (overstijgen) materie en energie.
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Buiten het materiële universum moet daarom een onstoffelijke, intelligente Ontwerper bestaan Die
uiting geeft aan beweegredenen, gedachten en woorden.
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het
begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is” – Johannes 1:1-3.
“Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 16 Want door
Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die
onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor
Hem geschapen” – Kolossenzen 1:15-16
Voorbeeld van informatie die het materiële transcendeert
DNA bevat de meest dichte, volgepakte, meest
uitvoerig gedetailleerde samenstelling van informatie in het gekende universum.
Net zoals software niet gemaakt kan worden door
computer hardware (materie), zo transcendeert
informatie materie! Materie kan geen informatie
genereren.
Ze is afkomstig van een intelligente, transcendente
GOD!
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm

2

