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De James Webb telescoop. 

Wat wordt er verwacht en naar wat wordt gezocht als men de 

James Webb – ruimtetelescoop gebruikt? 

De nieuwe telescoop heeft al een paar schitterende plaatjes van 

planeten, sterren, sterrenstelsels etc. laten zien. Er wordt gebruik 

gemaakt van infrarood licht.                                                                       

Men is o.a. op zoek naar beter beeldmateriaal  van reeds gekende 

planeten in onze “melkweg”, maar ook buiten de melkweg.                                     

Men hoopt terug te kunnen kijken naar het ontstaan van het heelal. 

Men hoopt te ontdekken hoe het heelal in elkaar steekt.                             

Men is op zoek naar de oorsprong van het leven.                                         

Er wordt gezocht naar ander leven, bewoonbare planeten etc. 

Waarom is dit eigenlijk nodig?                                                           

Omdat de meeste wetenschappers geen rekening houden met 

de HEERE GOD!                                                                                     

Omdat GOD de Schepper van het heelal, van het leven, ontkent 

wordt!                                                                                                

Omdat de Bijbel, Gods Woord, niet aanvaard wordt als 

leidraad!                                                                                                 

De HEERE GOD heeft de mens op verschillende manieren 

duidelijk gemaakt hoe de wereld en de mens ontstaan is! 

”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons 

gesproken door de Zoon.” (Hebr.1:1-3)                                                  

”Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord 

is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat 

door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en 

ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij 

dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid verontachtzamen, die in 

het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd 

door hen die Hem gehoord hebben. God heeft erbovendien mede 

getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, 

en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.” (Hebr.2:1-4)  

Waarom blijft men zoeken naar het vinden van 

wetenschappelijke bewijzen voor het ontstaan van het heelal en 

het leven op aarde?                                                               

Men aanvaard de uitleg die God in de Bijbel geeft niet! 
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Christenen aanvaarden Gods uitleg wel!                                         

Christenen aanvaarden dat de Bijbel het geïnspireerde en 

betrouwbare Woord van God is! (2 Petr.1:19-21)                                     

God heeft alles geschapen! (Gen.1:1)                                                      

God heeft de planeten in vaste banen gezet!(Ps.148:1-6)                           

God heeft de zon, de maan, de sterren vaste functies gegeven! 

(Gen.1:14-18; Ps.136:7-9)                                                                         

Licht-duisternis-dag-nacht-maanden-tijden! (Gen.1:1-5)                  

Waarom worden Gods wonderen geminimaliseerd?                     

Waarom probeert men om via menselijke logica, wetenschap, 

God te ontkennen?                                                                                       

De schepping van God is en blijft een wonder, hoe hard men 

ook probeert dat te ontkennen en te verklaren via menselijke 

paradigma’s.                                                                                          

Denk bijvoorbeeld aan de doortocht van het volk Israël door 

de Schelfzee bij de uittocht van Egypte!                                              

(Exo.14:19-22;27-29;15:1-21; Ps.136:13-15)                                               

De tekst laat duidelijk zien, dat God het wonder heeft verricht en het 

volk heeft gered uit de handen van de Farao en de Egyptenaren heeft 

omgebracht.                                                                                            

Laten wij opletten broeders en zusters, dat wij onder invloed van 

wereldse wetenschappers de Bijbeltekst niet aanpassen aan hun 

minimaliseren en hun wetenschappelijke verklaringen, waardoor er 

geen sprake zou zijn van Gods wonderen, maar alles op een 

naturalistische wijze verklaard zou kunnen worden en God kleiner 

wordt gemaakt dan Hij daadwerkelijk is. Luister niet naar hen! 

Een wonder is en een wonder blijft een wonder!                                

Zelfs als ik het niet op wetenschappelijke manier kan verklaren of 

met mijn verstand niet kan aanvaarden en/of begrijpen!                                                                                 

God is machtig! Hij deed precies wat wij kunnen lezen en 

waarvan wij de getuigenissen hebben in de Bijbel!                                             

Zo is het ook begrepen, opgeschreven en bezongen door de 

Israëlieten en de volken in hun omgeving.                                                     

Geloof jij GOD? Stel jouw vertrouwen op Zijn geïnspireerde 

woord! 

Laat je niet misleiden door de wetenschap(pers)!                                                  

Laat je niet misleiden door hen die God ontkennen!                                      

Laat je niet misleiden door hen die de Bijbel niet aanvaarden 

als het Woord van God!                                                                     

Gebruik de Bijbel als de maatstaf in jouw leven en denken! 


