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We kunnen ons geen onderaardse oceanen voorstellen zoals afgebeeld in Reis naar het middelpunt
van de aarde, van Jules Verne, maar wetenschappers blijven bewijzen vinden van enorme hoeveelheden water ver onder de aardoppervlakte in de vorm van gehydrateerde mineralen. De nieuwgevonden wateren veroorzaken nogal wat beroering.
Geologen die publiceren in Science vergeleken verschillen in de snelheid van seismische energie
die beneden het westen van de VS passeerde met modellen die de effecten van water op seismische
golven voorspellen.[1] Zij vonden een goede overeenkomst tussen de modellen en de verkregen
data, zodat het blijkt dat verspreid water in de “transitie zone” nabij de top van de lagere mantel van
de aarde -- ongeveer 250-410 mijlen (400-650 meter) beneden de oppervlakte -- seismische golven
vertraagt. Gebieden waar doorheen seismische golven sneller reizen worden geacht minder water te
bevatten.
Bepaalde mineralen in de mantel kunnen watermolecules incorporeren in hun structuur. De auteurs
van de Science studie concludeerden dat de dikke, lage-snelheid zones gehydrateerde mineralen
moeten bevatten. Eerder onderzoek vond reeds een gehydrateerd mineraal dat gevangen zat in een
diamant die gevormd was op grote diepte, zowel als gehydrateerde maansteenmineralen.[2, 3] Het
watervolume binnenin de bovenkant van de aarde haar lagere mantelmineralen zou voldoende water
produceren om geheel nieuwe oceanen te vormen. Wie zou gedacht kunnen hebben dat er zoveel
water is zo diep onder onze voeten?

Deze mantelwateren kunnen resterende wateren zijn van “de grote afgrond” die door de aardkorst
braken naar de oppervlakte om Noachs Vloed te initiëren, overeenkomstig Genesis 7:111. Alhoewel
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Genesis 7:11 (SV1977): “In het zeshonderdste jaar van het leven van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende
dag der maand, op deze zelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken, en de sluizen des hemels
geopend”.
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sommigen andere verklaringen voor het water zouden kunnen geven, complementeert dit de verwijzing van Genesis naar wateren diep beneden de aarde.
Als dit bewijs de Bijbel ondersteunt, dan daagt dit ook aard-formatiescenario’s uit in leerboeken.
Secularisten zien zich geconfronteerd met een krachtig genoeg zijnde uitdaging om te verklaren hoe
oceanen van water tevoorschijn kwamen uit gesmolten gesteente. Zij verbeelden zich dat gehydrateerde mineralen uit ruimtegesteente met elkaar botsten om de aarde te vormen, maar de hitte uit
deze botsingen zou het water uitgedrukt hebben. Nu zullen zij deze nieuw ontdekte diep water origine moeten verklaren, naast de enorme hoeveelheid van ’s werelds oppervlakte-oceanen.
Bijbelse wetenschappers verkopen niet zomaar willekeurige mirakels, dus blijven zij openstaan
voor de mogelijkheid dat God al dit water in en op de aarde onderbracht, net zoals Hij het beschreven heeft in Zijn Woord.
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