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1. NASA’s nieuwe ruimtetelescoop: Technologisch briljant
Sinds de oprichting in 1958 heeft de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration
(NASA) een grote bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke kennis van de mens. De lijst met
prestaties, uitvindingen en spin-offtechnologieën is eindeloos. NASA heeft de mens naar de maan
gebracht, Space Shuttles bediend, ruimtevaartuigen naar Venus, Mars, Jupiter, Pluto, Saturnus en de
zon gestuurd en gezamenlijk het internationale ruimtestation ISS ontwikkeld, om er maar een paar
te noemen. De nieuwste onderneming is de James Webb Space Telescope (JWST). Het instrument
van $10 miljard, gebouwd met bijdragen van de European Space Agency (ESA) en de Canadian
Space Agency (CSA), is de grootste, krachtigste en ingewikkeldste telescoop ooit gebouwd. Het
duurde 30 jaar om hem te bouwen. Hij is zo groot als een tennisveld en vereist een vijflaagse zonnescherm om zijn instrumenten op -388 graden F te houden. Hij wordt ingezet in een ruimtelijke baan
op ongeveer 930.000 mijl van de aarde. Hij is ontworpen om zeven keer meer lichtverzamelend vermogen te hebben dan de Hubble-ruimtetelescoop en kan objecten tot 100 keer fijner bekijken en
midden-infrarood licht detecteren buiten het zichtbare spectrum. Hij werd op 25 december gelanceerd vanaf de Europese ruimtehaven in Frans-Guyana en op 8 januari waren de grootschalige inzet
van zijn statieven, spiegelvleugels en zonnescherm met succes uitgevoerd. Het uitlijnen en finetunen van de optiek duurt minstens drie maanden. De Hubble-ruimtetelescoop werd in 1990 gelanceerd en is nog steeds in gebruik, omdat hij zijn levensverwachting heeft overschreden. Hij werd
gerepareerd en opgewaardeerd door vijf Space Shuttle-missies, maar met het pensioen van de Shuttles in 2011 is dat niet langer mogelijk. De Hubble heeft adembenemende foto’s gemaakt van Gods
prachtige universum en de mens nieuw begrip gegeven over zijn macro-omgeving door de instrumenten van de ware wetenschap (in tegenstelling tot de evolutionaire mythologie). De Hubble heeft
ons de glorie van de Almachtige Schepper laten zien. “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen” (Psalm 19:2). (Voor een beschrijving en animatie van
de James Web Space Telescope - https://www.youtube.com/watch?v=lEaTnztV6OA )
2. NASA’s nieuwe ruimtetelescoop: Evolutionaire nonsens
Helaas heeft NASA volledig gecapituleerd voor evolutionaire fabels sinds de Apollo 8-astronauten
op kerstavond 1968 het Genesis-verslag van de schepping vanuit de ruimte lazen.
NASA stelt dat een belangrijk doel met de James Webb Space Telescope is “om diep in de ruimte te
kijken om terug te kijken in de tijd” om “de allereerste sterren en sterrenstelsels te zien die in het
vroege universum zijn gevormd” (“Frequently Asked Questions Lite”, jwst.nasa.gov). Dit is oerknal
mythologie. De hoofdaannemer, Northrop Grumman, zegt: “Door onze kennis van de kosmos uit te
breiden, zal de James Webb Space Telescope een belangrijke rol spelen in onze zoektocht naar het
beantwoorden van dwingende vragen zoals: ‘Hoe is het universum begonnen?’ of ‘Wanneer werden
de eerste sterren en sterrenstelsels gemaakt?’ of ‘Hoe vormen planeten zich?’ en ‘Hoe passen wij in
de kosmos?’”
We zouden de volgende observaties willen doen :
Ten eerste is de oerknal wetenschappelijk geschift voor degenen die ogen hebben om te zien:
dat alles uit het niets kwam, dat de grootste explosie ooit bedacht ongelooflijke orde voortbracht,
dat het leven voortkwam uit niet-leven (spontane generatie), dat intelligentie opkwam uit niet-intelligentie. Ik heb geen Ph.D. in de wetenschap nodig om te weten dat dit geschift is. Er is nul
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wetenschappelijk bewijs voor de evolutietheorieën over het ontstaan van het leven. Deze theorieën
zijn niet gebaseerd op gevestigde wetenschap, maar op onbewezen vooronderstellingen, vooronderstellingen opgestapeld op vooronderstellingen en een hele encyclopedie van “gewoon zo” verhalen.
Evolutionaire theorieën over de oorsprong van het leven zijn in strijd met alles wat de mens ooit
heeft gezien of bewezen. Veel wetenschappers geloven in feite de Bijbel, omdat het verslag van de
schepping logisch is en de Bijbel nooit onbetrouwbaar is gebleken. Zie Scientists Who Believe the
Bible1, een gratis e-book verkrijgbaar bij www.wayoflife.org.
De profetieën over Jezus Christus die dateren van vóór Zijn geboorte vormen onweerlegbaar bewijs
van de goddelijke aard van de Bijbel. Niets wat NASA ooit als wetenschappelijk feit heeft ontdekt,
heeft de Bijbel op enig moment weerlegd.
Ten tweede is de oprichting van de JWST het bewijs dat de bijbelse leer over de mens waar is.
Hij is gemaakt naar Gods beeld en is geen geëvolueerd ‘iets’. Hij is een heel ander type wezen dan
de dieren.
Ten derde hebben de ruimtetelescopen het bewijs geleverd dat de bijbelse leer over de onberekenbare uitgestrektheid van de sterren waar is. De Bijbel vergelijkt de sterren met “het zand op
het strand van de zee, dat niet te tellen is” is (Hebreeën 11:12). Dat was niet bekend door de oude
wetenschap, maar de profeten die de Bijbel schreven, wisten het en het is bevestigd door de moderne wetenschap.
De Bijbel

Wetenschap toen

Wetenschap nu

De aarde is een sfeer, een bol
Jesaja 40:22 (SV: een ‘kloot’)
Ontelbare sterren: Genesis 15:5;
Jeremia 33:22; Hebreeën 11:12
Elke ster is verschillend
1 Korinthiërs 15:41
De aarde hangt op aan het niets:
Job 26:7
Winden blazen in cyclonen
Prediker 1:6
De Schepping gemaakt
uit het niets: Hebreeën 11:3
Oceanen hebben bronnen
Job 38:16
De Hydrologische cyclus gekend:
Prediker 1:7; Amos 9:6

De aarde was een platte schijf

De aarde is een sfeer, een bol

1022 Sterren
(Ptolemaeus, 87 - ca. 150 n.C.)
Alle sterren zijn hetzelfde

Ontelbare sterren
Elke ster is verschillend

De aarde zat op een groot dier

De aarde hangt vrij in de ruimte

Winden blazen recht

Winden blazen in cyclonen

De wetenschap is meestal onwetend over dit onderwerp
Oceanen enkel gevoed door rivieren en regen
Landmassa’s dreven op water.
Rivieren kwamen uit de aarde
(Homerus, ca. 800 - 750 v.C.)

Alles is ontstaan uit het niets en
via onzichtbare atomen
Oceanen hebben bronnen
De Hydrologische cyclus gekend

Ten vierde, als de evolutionaire hypothese waar is en het universum het product is van blind
toeval en “natuurlijke krachten”, dan heeft de mens geen ultiem doel en geen toekomst. Hij is
een ongeluk van de natuur en als hij sterft, is hij uitgedoofd, uitgeblust. Als evolutie waar is, is
NASA een oefening in ijdelheid. Het maakt niet uit wat ruimtetelescopen vinden. Niets doet ertoe.
Natuurlijk leeft niemand zijn leven alsof evolutie waar is. Ik vermoed dat ze het niet echt geloven.
Ten vijfde is modern wetenschappelijk scepticisme het bewijs dat de Bijbel waar is. Het werd
2000 jaar geleden door Petrus geprofeteerd :
“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag
dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want
willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er
toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn
door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het
oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen” (2 Petrus 3:3-7).
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https://www.wayoflife.org/free_ebooks/scientists_who_believe_the_bible.php
2

Zie ook:
o Wetenschappers die de Bijbel geloven (gratis e-book):
https://www.wayoflife.org/free_ebooks/scientists_who_believe_the_bible.php
o Voor een beschrijving en animatie van de James Web Space Telescope:
https://www.youtube.com/watch?v=lEaTnztV6OA
o Cartoons Schepping versus Evolutie:
http://www.verhoevenmarc.be/cartoonindex.htm#schepping
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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