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10 Kun je in een tijd van techniek en we-
tenschap nog wel zeggen dat de heme-
len ‘Gods eer en heerlijkheid’ verkon-
digen? De nieuwste wetenschappelijke 
inzichten over de fijnafstemming 
(fine-tuning) van de kosmos passen 
daar inderdaad heel goed bij. Alle 
hemellichamen (zoals de zon, maan en 
de planeten) en de  natuurwetten in 
het heelal dragen eraan bij om leven 
op aarde mogelijk te maken. Deze 
fijnafstemming is een vingerafdruk 
van onze Schepper. Zodat niemand te 
verontschuldigen is (Romeinen 1).

In dit nummer leest u meerdere keren 
over Gods scheppende hand in het 
heelal. Gods ‘vingerafdrukken’ zijn 
zichtbaar voor iedereen. Hoe meer 
we weten van het heelal, hoe meer we 

er achter komen hoeveel we nog niet 
weten. Elke maand worden er weer 
nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo werd 
in oktober 2020 water gevonden op 
de maan (niet veel, iets meer dan een 
colablikje per vierkante meter, maar 
toch). Dezelfde maand voerde de 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie 
NASA een huzarenstukje uit door met 
een soort stofzuigerslang de asteroïde 
en aardscheerder Bennu aan te raken 

en binnen enkele seconden stenen 
en stof te verzamelen. Het is prachtig 
werk om de verschillende objecten 
in de ruimte te bestuderen. Al deze 
objecten zijn uniek. Paulus zag dat ook 
en schreef in 1 Korinthe 15:41 dat de 
ene ster van de andere ster verschilt 
in heerlijkheid. Waarom zoveel 
sterren en zo veel verscheidenheid? 
Onder andere om onze geringheid te 
zien tegenover Gods almacht. Ik hoop 
dat dit nummer u in scheppingsver-
wondering en daarmee 
aan de voeten van onze 
Schepper brengt.

Jan van Meerten

'Het ruime hemelrond 
vertelt met blijden mond
Gods eer en heerlijkheid.'

"In verwondering 
aan de voeten 
van onze 
Schepper”

Inhoud Voorwoord
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Zo begint een psalm in een eeuwenoude berijming (1773). Wanneer 
we in een heldere nacht omhoog kijken naar de lucht, dan komt 
de schoonheid van de sterrenhemel ons tegemoet. Dan bekruipt 
ons, net als bij David in psalm 8, het gevoel van eigen geringheid. 
Wetenschappers zien dezelfde schoonheid in het heelal en ook zij 
verwonderen zich over de uitgestrektheid en de pracht en praal.
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Hoewel Daniël (26) een grote interesse had in 
talen, koos hij vanwege de baankans toch voor de 
studie chemie. Nu is hij afgestudeerd chemicus èn 
vakredacteur bij een chemisch wetenschappelijk 
tijdschrift. Daniël is betrokken bij het Logos Instituut 
en schrijft hiervoor af en toe artikels. Uit ervaring 
weet Daniël hoe het is om te studeren en te werken in 
een seculiere wetenschappelijke omgeving. 

O
pgegroeid in een christelijk gezin twijfelde Daniël 
nooit aan het bestaan van God, maar het waren 
de video's van Kent Hovind die zijn interesse 

voor schepping en wetenschap wekten. Daniël las 
vervolgens een jaar lang elke dag een artikel op de 
website van Creation Ministries International (CMI); 
deze kennis maakte hem weerbaar in zijn studie en 
zijn werk. Daniël: "Maar het gaat veel verder dan 
kennis, het heeft ook mijn persoonlijke geloofsleven 
verdiept. Door alles wat je hoort of leest word je 
gedwongen en gemotiveerd om de Bijbel te lezen. En 
door de Bijbel te lezen leer je God beter kennen. Zoals 
er in Romeinen staat, dat het geloof uit het gehoor is, 
en het gehoor door het Woord van God.” 

Volgens Daniël kunnen christenen goed werkzaam zijn 
in de wetenschappelijke beroepen zonder dat zij daarbij 
gedwongen worden compromissen te sluiten: "Er zijn 
genoeg christenen die publiceren in wetenschappelijke 
tijdschriften of werken op universiteiten." Voor hem zijn 
wetenschap en geloof met elkaar in overeenstemming; 
wetenschap wijst juist naar God. 

Uit de praktijk Van de website

Daniël: "Chemie laat zo duidelijk het perfecte 
ontwerp van God zien. Bij chemie luistert alles 
heel precies. Levende cellen zijn alleen mogelijk als 
alle onderdelen aanwezig zijn én helemaal goed 
functioneren, anders overleeft de cel niet. Dit is wat  
je ziet als je chemie bestudeert: alles sluit precies  
goed op elkaar aan: Je kunt gewoon niet om een 
ontwerper heen!"

“Als je een juiste mindset hebt en ervan uitgaat dat 
God de natuur heeft gemaakt, dan kun je God juist nog 
beter leren kennen door natuurwetenschap. Er zit wel 
verschil tussen de vakgebieden. Bij bijvoorbeeld chemie 
houden we ons vooral bezig met hoe dingen nu werken, 
terwijl je bij een studie als evolutiebiologie continue 
bezig bent met het ontstaan van de dingen. Daarom 
zou ik bijvoorbeeld persoonlijk niet aanraden om 
evolutiebiologie te studeren, tenzij dat je heel stevig in je 
schoenen staat en weet wat je doel is." 

En als er toch tegenstellingen lijken te zijn? Dan is het 
belangrijk om te onthouden dat alle theorieën een 
menselijke oorsprong hebben; de Bijbel is door God 
geïnspireerd: "Laat je niet overspoelen door seculiere 
ideeën, maar zorg voor een christelijk tegenwicht in wat 
je hoort, leest en ziet. Organisaties als Logos Instituut of 
CMI kunnen daarbij helpen."

Een platte aarde volgens 
de kerk en de wetenschap
Het thema ‘het heelal’ brengt de discussie soms bij het platte-aarde-
geloof. Volgens dit geloof zou de kerk altijd al geloofd hebben in 
een platte aarde, en de bijbelschrijvers vanuit een plat wereldbeeld 
geschreven hebben. Ook zouden er wetenschappelijke argumenten 
te geven zijn voor een platte-aarde-geloof. Op onze website zijn 
verschillende artikelen te vinden die aantonen dat de aarde niet plat is, 
en dat de Bijbel dat ook niet beweert. 

Boeken
Er zijn diverse boeken geschreven die het platte-aarde-geloof in verleden en heden weerspreken. Een klassieker is het boek van Jeffrey 
Burton Russell met als titel Inventing the flat earth. Columbus and modern historians. Creationist en astronoom Danny Faulkner heeft zich 
onlangs ook verdiept in de platte-aarde-beweging. Hij schreef het boek Falling Flat. A refutation of flat earth claims.

De aarde is niet plat in de Bijbel

Prof. dr. Mart-Jan Paul schreef in een 

artikel dat veel mensen denken dat 

de Bijbel zegt dat de aarde plat is. Dit 

wijdverspreide idee, dat de Bijbel een 

verouderd wereldbeeld laat zien, is 

onjuist. Volgens de oudtestamenticus 

gebruikt de Bijbel vooral de 

taal van de waarneming.

Kerk geloofde niet  
in een platte aarde
Dat de kerk eeuwenlang in een 
platte aarde geloofde is een 
misvatting. Volgens prof. dr. 
Benno Zuiddam is deze mythe 
bedacht door antichristelijke 
wetenschappers. Mischa van de 
Giessen geeft op onze website 
aan dat ook veel middeleeuwers 
ervan overtuigd waren 
dat de aarde een bol 
was.

Rond als een pannenkoek
Op het Logos-congres van 2019 
hield ir. Gert-Jan van Heugten een 
presentatie over een platte aarde. 
Hij ging daar zowel in op de Bijbelse 
als op de wetenschappelijke 
argumenten die platte-aarde-
gelovigen aandragen. Hij deed dat 
na eerst de confrontatie gezocht 
te hebben met mensen die geloven 
dat de aarde plat is. Eerder schreef 
hij ook een artikel in  
Weet Magazine over  
de platte aarde.

“ Als je een juiste mindset 
hebt en ervan uitgaat 
dat God de natuur heeft 
gemaakt, dan kun je 
God juist nog beter 
leren kennen door 
natuurwetenschap.”

Artikelen van logos.nl uitgelichtWetenschap wijst ons naar God!
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In de Bijbel wordt regelmatig over 
sterren a gesproken, in verschillende 
contexten. Als we de Hebreeuwse 
grondtekst bestuderen dan 
ontdekken we dat er uitzonderlijke 
beschrijvingen en inzichten over 
sterren in staan. Inzichten die 
uitstegen boven de kennis van toen, 
maar blijken te kloppen met de 
huidige wetenschappelijke kennis. 

Wanneer de Bijbel spreekt over 
sterren als tekenen is het niet zo dat 
de Bijbel ons oproept om astrologie 
te gaan bedrijven. Integendeel. 
De Bijbel veroordeelt dat. b Maar 
astronomisch gezien wijzen de 
sterren ons wel op Gods grootheid, 
geopenbaard in het heelal. 

In Genesis 15:5 wordt Abraham 
uitgedaagd om de sterren te tellen 
als hij dat zou kunnen. Dat is 
onmogelijk. We kunnen met het blote 
oog ongeveer 4000 sterren zien. 
c Het blijft bij globale schattingen, 
zelfs met de modernste technische 
hulpmiddelen. Volgens de profeet 
Jeremia zal het ons nooit gaan lukken 
(Jer. 33:22). 
God regeert door de verordeningen 
of regelmatige wetmatigheden 
van het heelal, “de vaste orde van 

De Bijbel open

We zouden ´s nachts eens wat vaker omhoog moeten kijken. Niet alleen 
omdat de sterren zo prachtig zijn. Maar ook omdat sterren belangrijk zijn 
volgens de Bijbel. Sterren zijn niet slechts geschapen voor de sier, maar 
ook als tekenen aan de hemel. De sterren vertellen Gods eer!  

maan en sterren” (Jer. 31:35). Deze 
"vaste orde…” verwijst naar de 
schijngestalten, het door de zon 
verlichte gedeelte, van de maan.  
Wij noemen het “eerste kwartier, 
halve maan, volle maan” etc. De  
maan blijft bestendig in haar baan  
en vertoont haar schijngestalten  
met zo'n regelmaat dat er een  
vergelijking gemaakt kan worden  
met Gods trouw. 

Wetmatigheden sluiten toeval uit 
en wijzen op een ontwerp. Deze 
ontwerper is God, de Schepper van 
hemel en aarde! Gods verbond zal 
vaststaan als de zon en standhouden 
als de maan (Psa. 89:35-38).
Alles zit allemaal zo ingenieus in 
elkaar dat we terecht met de psalmist 
mogen zeggen dat dit alles is ter ere 
van onze Heere!

Geen excuus
De apostel Paulus zegt in Romeinen 
1:18-21 dat God spreekt door Zijn 
scheppingswerken waardoor ook 
heidenen geen excuus hebben. In 
deze tekst klinkt voor een deel Psalm 
19 door “de hemel vertelt Gods eer…”. 

De woordkeuze in psalm 19 heeft 
een voor die tijd astronomische 

ondertoon. In deze psalm horen 
we ook Genesis 1:14  doorklinken: 
“Laten er lichten zijn (...) tot tekenen, 
en tot aanduiding van vaste tijden  
en van dagen en jaren!”

De sterren zijn aanwijzingen  
(tekenen). Het oudste Bijbelboek, 
Job f, spreekt al over de Dierenriem 
als teken! “Doet gij de tekens van de 
Dierenriem te rechter tijd opgaan[1]” 
(Job 38:31-32). Bijna alle symbolen  
van sterrenbeelden zijn bij veel 
oude volkeren zoals de Chinezen, 
de Babyloniërs, de Egyptenaren, de 
Grieken etc., hetzelfde. Zij wijzen op 
een oorsprong die al die volkeren 
gezamenlijk moeten hebben 
gehad. De loop van de dierenriem 
verschuift in de loop der eeuwen. 
De gehele dierenriem, die eerder 
liep van de Ram naar de Vissen, 
is verschoven en loopt nu van de 
Maagd naar de Leeuw. Sommigen  
zien hierin het evangelie, dat begint 
bij de geboorte uit een maagd en 
eindigt met de komst van de Leeuw 
van Juda. g

Tekenen in de sterren zijn vervuld  
bij de komst van de Heere Jezus,  
HET TEKEN in Bethlehem. Sinds de 
komst van de Blinkende Morgenster 
Die mag opgaan in onze harten  
(2 Pet.1:19 en Openb. 22:16) heeft 
God Zich geopenbaard in Zijn Zoon. 
Degenen die niet geloven hebben  
geen excuus. De hemelen 
verkondigen nog steeds Zijn eer.  
Juist in deze tijden zouden we eens 
wat vaker omhoog moeten kijken!

Sterren als tekenen

Auteur: Ton Verdam

‘ Kunt u de banden van het 
Zevengesternte vastbinden, of de 
ketenen van de Orion losmaken? 
Kunt u de Mazzarot tevoorschijn 
laten komen op zijn tijd, en kunt 
u de Wagen met zijn kinderen 
leiden? Kent u de verordeningen 
van de hemel, of kunt u op aarde 
zijn beleid bepalen?’

Job 38:31-33

Unieke beschrijvingen  
van sterren in de Bijbel

Job 22:12 geeft aan dat God hoger 
is dan de hoogste sterren en 
daarmee boven Zijn schepping 
staat. Ze dachten in die tijd dat de 
sterren regeerden. Bijvoorbeeld 
over de seizoenen. Maar God zegt 
dat Hij de sterren regeert. 
in Job 38:31 staat dan wat 
specifieker dat God dat op 
verschillende manieren doet. Bij de 
Plejaden doet Hij dat anders dan bij 
Orion. d Dit is een uniek inzicht voor 
die tijd omdat dat met het blote oog 
niet kon worden waargenomen. 
Het geeft aan dat God de sterren 
regeert zoals Hij dat wil. 
In Job 38:32 wordt onder meer 
het sterrenbeeld van de Grote 
Beer en Klein Beer beschreven. 
Ook deze tekst getuigt van een 
bijzonder inzicht. In plaats van 
opgaan of tevoorschijn komen 
zoals gebruikelijk,  beschrijft 
Job hun loop aan de hemel 
als bestuurd worden - als een 
baar of een wagen. Een unieke 
beschrijving die anders is dan op- 
en ondergaan. e

Uit alles blijkt dat God Job de  
les wil leren dat Hij regeert!

a  Het woord ster is een verzamelwoord waar ook nova’s, kometen en meteoren onder konden vallen.   
b  Zie o.a. 2 Kon. 23:5, Jer. 10: 2, Jes. 47: 13. 
c  Https://allesoversterrenkunde.nl/!/!/sterrenkunde/stoomcursus/_detail/gli/sterren/
d Er is verschil in woordgebruik tussen vers 31a (vastbinden) en 31b (losmaken).
e  Zie o.a. J. S. Morton, De Natuur en de Bijbel, blz. 19-47.     
f  Zie o.a. M-J Paul, Struikelblokken, blz. 20. 
g Barry Setterfield haalt in dit verband de Sphinx in Egypte aan met het hoofd van een vrouw en het lijf 
van een leeuw. http://www.setterfield.org/stargospel.html 

[1] Bijbel. Vertaling 1951. (1951). (Job 38:31–32). Nederlands Bijbelgenootschap. 
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Voor kids

De aarde is de enige planeet in het heelal die bewoonbaar is. 
Bewoonbaar betekent dat het precies goed is voor mensen om er te 
leven. Er is lucht om te ademen, het is precies warm en koud genoeg, de 
aarde staat op precies de juiste afstand van de zon en er is veel water. 
Allemaal dingen die nodig zijn om te kunnen leven op aarde. Toeval?  
Nee dat kan niet, er is een Schepper voor nodig! Op deze  
bladzijde zie je een paar eigenschappen van de aarde  
die nodig zijn om te kunnen leven.

Auteur: Tabitha Geelhoed Tabithasvlog

Verder lezen?  
In het boek "Ontdek  
het oneindige heelal'  
van Hanna Holwerda  
staat nog veel meer!

Nodig:
• water
• blauwe voedselkleurstof
• permanent marker
• plakband
• plastic diepvrieszakje
• zonnig raam

Nodig:
• Oreo-koekjes
• papieren bord
• maanstanden
• viltstiften

Nodig:
• wereldkaart• een groot dienblad• pen voor op stof• watten aan één stuk• papier
• tuinkerszaadjes• plantenspuitje

de Grote Beer

Vloeibaar water
Water is nodig voor al het leven op 
aarde. De aarde is de enige planeet in het 
zonnestelsel met genoeg vloeibaar water. 
Denk maar aan de zee, de rivieren en de 
meren. Als de aarde dichter bij de zon zou 
staan, zou het water verdampen. Verder 
weg en het water zou bevriezen.

Afstand 
tot de zon
De afstand tussen 
de aarde en de 
zon is precies 
goed. Dichterbij en 
we verbranden, 
verder weg en we 
bevriezen.

Zwaartekracht
De zwaartekracht op aarde is precies goed, niet te 
groot zoals op Jupiter (dan word je geplet) of te klein 
zoals op de maan (dan ga je zweven). Dat komt omdat 
de aarde precies het juiste formaat heeft. De aarde is 
niet te groot en niet te klein, maar precies goed.

De maan
De maan zorgt voor 
eb en vloed van 
de zee, dat is goed 
voor alles wat er 
in de zee leeft. De 
maan zorgt er ook 
voor dat het weer 
over een langere 
periode ongeveer 
gelijk blijft.

Beschermlaag  
rond de aarde
De laag rond de aarde (= de dampkring of 
atmosfeer) is wel 600 km diep en beschermt 
tegen gevaarlijke uv-stralen van de zon. 
In de dampkring zit ook precies de juiste 
hoeveelheid zuurstof (20%) waardoor we 
kunnen ademhalen. Als er meer zuurstof 
in de lucht zou zijn, gaan de cellen in ons 
lichaam dood en kunnen er enorme branden 
op aarde ontstaan. De dampkring zorgt er 
dus voor dat we niet dood gaan.

Een gedeelte  van een 
sterrenbeeld gemaakt 
van spekjes en stokjes.

De aarde met tuinkersTeken de wereldkaart op papier, knip uit en leg het op de wattenrol. Trek het over en knip deze ook uit. Leg de wereldkaart van watten op het 
dienblad. Maak de 
watten goed nat en 
strooi de tuinkers 
erop. Geef elke 
dag water met een 
plantenspuitje. En 
zie hoe de tuinkers 
gaat groeien.

Maanstanden  
van Oreo-koekjes 
Maak de maanstanden na  
met Oreo-koekjes. 
Teken in het midden 
van het bord de aarde, 
en aan de rechterkant 
de zon.

Welk sterrenbeeld 
ga jij namaken?

Waterkringloop
Teken de waterkringloop op het 

zakje (de zee, de zon, de wolk, zie 

de foto). Doe water in het zakje en 

een paar druppels kleurstof. Plak 

het zakje goed dicht en hang het 

voor een zonnig raam. Zie hoe het 

water verdampt in de zon en weer 

neerkomt als de zon verdwenen is. 

Net zoals de waterkringloop.

"Want zo zegt de Heere, die de Hemel 
geschapen heeft, die God die de aarde 
geformeerd en haar gemaakt heeft (...) Hij 
heeft haar niet geschapen opdat zij woest 
zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd 
opdat men erop zou wonen." 

 Jesaja 45:18
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Unieke maan
Hoe meer we te weten komen over ons zonnestelsel, hoe 
meer we de unieke eigenschappen van onze maan gaan 
inzien. De maan is de enige natuurlijke bijplaneet1 van de 
aarde. Mercurius en Venus hebben geen bijplaneten en 
Mars heeft slechts twee zeer kleine manen. De reusachtige 
gasplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus hebben 
wel meer dan 150 bijplaneten, en waarschijnlijk zullen er 
nog meer gevonden worden. Echter, de meeste van deze 
bijplaneten zijn in verhouding tot onze maan heel klein.
Waarom heeft God zo’n unieke maan gemaakt? Sinds die 
eerste nacht dat Adam naar de sterrenhemel staarde, moet 
hij zich hebben verwonderd over dat 'kleine licht' dat de 
anders zo donkere nachten verlichtte. Recentelijk ontdek-
ten astronomen nog andere nuttige eigenschappen van de 
maan die bijdragen aan het reguleren van de levensom-
standigheden op de aarde. Voor zover we weten heeft geen 
enkele andere planeet in het heelal zo'n perfect afgestemde 
bijplaneet. 

In verhouding tot de massa2 van de aarde is de maan heel 
groot. Terwijl sommige van de bijplaneten van Jupiter en 

Saturnus meer massa hebben dan onze maan, zijn ze niet 
erg groot in verhouding tot de planeten waar ze omheen 
draaien. Daarnaast draait de maan in hetzelfde baanvlak als 
waarin de aarde om de zon draait. Dit in tegenstelling tot de 
meeste bijplaneten in het zonnestel, want die  
draaien in een baan boven de evenaar van hun planeet  
(zie afbeelding). 

Op zijn minst suggereert deze ongewone baan dat de 
oorsprong van de maan uniek is, zoals we vanuit het schep-
pingsverslag van Genesis 1:14–18 mogen verwachten. Daar 
lezen we namelijk dat de maan speciaal is ontworpen 'om 
licht te geven op de aarde tot heerschappij over de nacht'.

Het reguleren van de kanteling van de aarde
De relatief grote omvang van de maan en zijn ongebruikelijke 
baan zijn om diverse redenen van belang. De zwaartekracht 
van onze zon is de dominante kracht in ons zonnestelsel. 
Daarnaast oefenen alle andere objecten in het zonnestelsel 
aantrekkingskracht uit op elkaar. We noemen dat kleine 
zwaartekrachtsverstoringen. Als deze verstoringen aan 
zichzelf overgelaten zouden worden, zou dat leiden tot een 

Uit de wetenschap

drastische verandering van de kanteling van de as van de 
aarde door de jaren heen; variërend van 0° tot 90°. Daarbij 
zouden zowel de tropische als de Arctische regio's geleide-
lijk uitzetten en krimpen. 

Die situatie zou heel slecht geweest zijn voor het leven op 
aarde, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Dankzij Gods wijze 
ontwerp stabiliseert de relatief grote massa van de maan 
in combinatie met zijn 'ongewone' baan de kanteling van de 
aarde. Als gevolg hiervan schommelt de kanteling van de 
aarde niet meer dan ongeveer twee graden.

Het reguleren van de getijden
De grootte en de baan van de maan zijn ook precies zo 
afgestemd dat ze eb en vloed op aarde veroorzaken. De 
dagelijkse schommeling van de getijden helpt bij het reinigen 
van de oceaankusten en ze spelen een vitale rol in het leven 
van vele zeedieren.

Hoe dankbaar we ook zijn dat de maan het fysieke leven on-
dersteunt, toch omvat het leven meer. De maan zorgt voor 
schoonheid en verwondering. Net zoals ieder ander element 
van Gods schepping wijst het ontwerp van de maan op de 
eeuwige kracht en Goddelijkheid van de Schepper van alle 
dingen: Jezus Christus, voor iedereen te zien, 'zodat zij niet te 
verontschuldigen zijn' (Romeinen 1:20).

Dr. Danny Faulkner heeft 26 ½ jaar als hoogleraar natuurkunde en astronomie 
aan de Universiteit van South Carolina Lancaster gewerkt. Daarna (in 2013) trad 
hij toe als als medewerker van 'Answers in Genesis'. 

Answers in Genesis is een apologetische organisatie die 
focust op het beantwoorden van vragen over de Bijbel, 
in het bijzonder Genesis. Onderwerpen die zoal aan bod 
komen zijn schepping, evolutie, wetenschap en de leeftijd van de aarde.

Dit artikel is een vertaling van het eerste deel van het artikel ‘A Perfect Partner’, te 
vinden op answersingenesis.org/astronomy/moon/a-perfect-partner

Wist je dat de maan veel meer is dan die heldere schijf ‘s nachts 
aan de donkere hemel? De maan reguleert niet alleen eb en vloed, 
maar is ook een onmisbare schakel voor het leven op aarde.  

Auteur: Dr. Danny R. Faulkner (Answers in Genesis)

De maan:  
de perfecte 
partner voor  
de aarde

1. Een bijplaneet is een planeet die in een baan om een (grotere) planeet draait. 2. Massa is de maat voor de hoeveelheid materie die een object bevat.
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Zeven voorwaarden
Ontdek het  
oneindige heelal  

H
et heelal is onmetelijk groot. Hoe kun je  
proefjes doen met zo’n groot heelal? Hanna 
Holwerda heeft er een boek over geschreven.  

Ze wil je laten verwonderen over de schepping.  
En dat lukt aardig…

In het boek Ontdek het oneindige heelal (168 blz.) komen 
we verschillende opdrachten tegen: hersenkrakers, 
proefjes, creatieve opdrachten, schrijfopdrachten, 
onderzoeken en iets in het klein namaken. Door het 
gebruik van diverse opdrachten is het boek geschikt voor 
allerlei kinderen. De opdrachten vormen inspiratie voor 
de leerkrachten als zij in het onderwijs te maken krijgen 
met het heelal. Door het hele boek heen zijn bijbelteksten 
te vinden, wat dit boek bruikbaar maakt in het christelijke 
gezin en in het christelijk onderwijs. 

Hoewel de auteur wel verwijst naar Genesis lijkt het er 
soms op dat ze uitgaat van de naturalistische wetenschap: 
een oerknal, langzame continentverschuiving etc. Diverse 
zinnen zouden vanuit het creationistische wereldbeeld 
daarom anders geformuleerd moeten worden. Op onze 
website hebben wij een pagina gemaakt waar we deze 
zinnen op volgorde hebben gezet en een alternatieve 
bewoording bieden: www.logos.nl/heelalkinderboek. 
Zo blijft dit prachtige boek bruikbaar voor opvoeding en 

onderwijs. Het siert de auteur dat ze de miljarden jaren 
achterwege laat en spreekt over ‘(heel) lang geleden’.  

Voorbeeldopdracht
Je hebt voor deze opdracht nodig een ballon en een stift. 
“Wetenschappers hebben ontdekt dat het heelal steeds 
groter wordt. Dat kun je vergelijken met een ballon. Teken 
op de ballon een aantal stippen. Dit zijn sterren. Blaas de 
ballon langzaam op. Zie je hoe de sterren steeds verder uit 
elkaar komen te staan?” (blz. 8)

voor een leefbare planeet

Niet te ver, niet te dichtbij  
Voor leven is vloeibaar water nodig. Een 
planeet te dicht bij de zon is te warm voor 
vloeibaar water (zoals Venus). Op een planeet 
te ver weg van de zon is water juist (te vaak) 
bevroren (zoals Mars). 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

Niet te groot, niet te klein  
Als de planeet te weinig massa heeft, dan is er te 
weinig zwaartekracht om een juiste atmosfeer 
vast te houden (zoals bij Mercurius). Dat is 
belangrijk, want je hebt zuurstof nodig voor 
leven. Als de planeet te groot is houdt het juist 
een verkeerde dampkring vast, bijvoorbeeld 
broeikasgassen (zoals Jupiter). De massa en 
atmosfeer van de aarde zijn precies goed.

Juiste verhouding  
tot de maan
Een goede afstand tot de maan, en een 
juiste grootte van de maan zijn nodig om 
de as van de planeet stabiel te houden. 

Juiste samenstelling
De planeet moet de juiste ingrediënten hebben 
die nodig zijn voor leven. Denk aan bijvoorbeeld 
calcium, natrium en voldoende ijzer. 

Juiste baan om de zon 
Als de baan om de zon te elliptisch is, dan is 
de planeet op het ene moment veel dichter 
bij de zon dan op het andere, met te sterke 
verschillen in temperatuur als gevolg.  
De baan van de aarde is stabiel.

Stabiele rotatie  
om zijn as  
Als een planeet te snel om zijn as draait 
(zoals Jupiter), dan heeft de naar de 
zon gerichte kant te weinig tijd om op 
te warmen. Draait hij te langzaam, dan 
raakt de ene kant oververhit en de andere 
onderkoeld. De rotatiesnelheid van de 
aarde (eenmaal in 24 uur) is ideaal.

Stabiele ster  
Er zijn sterren die erg variëren in 
hoe fel ze schijnen. Planeten die om 
deze instabiele sterren draaien, hebben 
te maken met (te) sterke schommelingen 
in de temperatuur en met (te) 
schadelijke straling. Onze ster 
(de zon) is stabiel.  

Puntsgewijs Kinderboekrecensie

Gebeds- en dankpunten vanuit Logos Instituut
Logos Instituut is geheel afhankelijk van God in het werk dat ze doet. Bidt u mee voor onderstaande punten?

• Voor alle jongeren en ouderen die worstelen met het schepping-evolutie debat en de betrouwbaarheid van de Bijbel.

• Voor eenheid onder creationisten. Van alle kanten wordt deze eenheid aangevallen.

• Voor nieuwe mogelijkheden om onze achterban, scholen, kerken en zoekers  te bereiken met antwoorden, óók in corona-tijd.  

Dat we het jaar 2020 financieel positief hebben kunnen afsluiten dankzij de extra steun n.a.v. de brandbrief en eindejaarsactie.  

Dat steeds meer mensen Logos Instituut weten te vinden. 

“Ontdek het oneindige heelal” is à €16.50 verkrijgbaar in de 
webshop van Logos Instituut: www.logos.nl/webshop. 

Een planeet moet aan veel voorwaarden 

voldoen om leven te kunnen herbergen. Veel 

factoren moeten dan állemaal preciés goed 

met elkaar samenhangen. Zo’n planeet is 

nooit gevonden, behalve de aarde. Die is  

gemaakt door God om leven mogelijk te  

maken. Precies goed! 
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Agenda
  

Vanwege de nog altijd heersende pandemie kunnen er 
wijzigingen plaatsvinden in de agenda. Check logos.nl/
evenementen voor actuele informatie.

Logos Vlaanderen lezingen
via Zoom, van 20:00-22:00. 
Meld u gratis aan via  
logos.nl/evenementen  
en ontvang de Zoom-link.

18 maart -Schepping of evolutie?
15 april 2021 - Wat is wijsheid?
20 mei - Het Nieuwe Testament is betrouwbaar

17 april om 10:00 - 16:00
Besloten geologiebijeenkomst 2021
Mail voor meer informatie

Een serie lezingen van Logos Instituut
Afstand wordt in acht genomen. 

 Vakantiepark De Betteld, Zelhem
20:00-22:00, inloop vanaf 19:30. 

12 juli - Adam of aap: waar komen we vandaan?
19 juli - Abortus: de beste oplossing? 
26 juli - In het spoor van de Nothosaurus
9 augustus - Zijn wij ons brein? 
16 augustus - Schepping, zondvloed, plaattektoniek en fossielen
23 augustus - Platte aarde: feit of fictie?

Webshop

Dinosaurussen voor kleuters  
€9.95

32 pagina’s

Hoe zit het met…  
de ouderdom van de aarde?  

€12.50
127 blz. 

Raket naar de maan  
€6.95
32 blz.  

Direct naar de shop:

Nodig ons uit  voor een gastles in je kerk of op jouw school! Dit kan ook op  afstand via een  videoverbinding.

Kijk het online  
Februari-congres terug! 
Helaas konden we dit jaar elkaar niet in ‘levende lijve’ ontmoeten  
op het congres.  Het goede nieuws is dat de hele conferentie online 
uitgezonden is. Kijk via deze link alle lezingen gratis terug:  
www.logos.nl/congres21

Paul Garner (MSc.)    Geological evidence of a worldwide flood (Engelstalig).
Ir. Gert-Jan van Heugten    Dinosauriërs en de Bijbel.
Dr. Peter Borger    Stamt de mens van dieren af? Hebben de  
chimpansee en de mens een gemeenschappelijke voorouder?
Klaas Roos (MA)    Over breinen en botten: konden oermensen praten?
Drs. Leontien Bakermans    Genderdiscussie: nuttig of overdreven?
Dr. Peter van der Veen    Klonken er bazuinen rond Jericho?
Ir. Kees Fieggen    De uniciteit van de mens.
Chris Verhagen (M.Sc.)    Theïstische evolutie: aan beide kanten mank.
Prof. dr. Mart-Jan Paul    Het boek Job en de schepping: oorsprong, 
wereldbeeld, klimaat en dieren.
Ing. Maarten ’t Hart    Warmtestraling als koelingsmechanisme voor  
de basaltische korst tijdens de vloed.
Chris Develing    Pro-life: wat wil dat zeggen?
Paul Garner (MSc.)    A case study of the Coconino 
Sandstone (Engelstalig). 
Ing. Stef Heerema    Wat Christus onthult in Openbaring over  
de geologie.
Ing. Stef Heerema    Geologie ondermijnt fundamenten samenleving; 
over bodemdaling en onzingeving.

Bezoektip!
Wil je als kind meemaken wat een astronaut 
allemaal meemaakt? Dan kun je meegaan met 
André Kuipers. Space Expo in Noordwijk is 
helemaal gericht op de ruimtereis van 
André. Je volgt dit vanwege 
de coronamaatregelen 
via een vaste route. 
Het voordeel daarbij 
is dat theorieën als 
de big bang theorie 
buiten beeld 
blijven.

Bijbehorend 
kwartet

€3,-

Wat weten we van astronomie?  
Aanbieding: Van €15 naar €5

80 pagina’s

Wonderen in de schepping,  
te gebruiken als evangelisatiebrochure  

€3.95
65 blz., A5 formaat

Hou je als kind een 
presentatie over het 
heelal? Dan kan je dit 
boek gratis aanvragen.

Word vriend van Bijbelvast!
Steun Bijbelvast nu voor €10 per jaar en maak daarmee mogelijk 
dat uzelf en anderen Bijbelvast blijven ontvangen! We horen van 
lezers dat het blad Bijbelvast tot zegen is, en daarom willen we  
het blad graag voortzetten. Mogen we op u rekenen? Vul het 
speciale machtigingsformulier ‘word vriend van Bijbelvast’ in via 
www.logos.nl/vriendvanbijbelvast. Vrienden van Bijbelvast  
gaan af en toe profiteren van voordelen zoals kortingen op 
congressen. Eenmalig doneren is ook mogelijk, dat kan via  
www.logos.nl/bijbelvast.

Woord & Wetenschap.  
Goddelijke openbaring versus  

menselijk inzicht. 
€15.95
200 blz.

Tip!



Geannuleerd vanwege coronamaatregelen:
- Geologiereis naar Hongarije
- Congressen en excursies
- Een deel van de lezingen
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