Is er leven op andere planeten?
Wat leert de Bijbel?
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/sciences/lifeplan.htm
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Het volgende kan behulpzaam zijn:
1. De Bijbel behandelt niet specifiek de kwestie van leven op andere planeten. Maar de Schrift
vertelt ons genoeg om een degelijk en gezond antwoord te geven.
2. Het is een onweerlegbaar bijbels feit dat uit alle planeten in het universum de aarde een vooraanstaande en prioritaire plaats werd gegeven. De aarde werd het eerst geschapen (op dag 1 van de
scheppingsweek: Genesis 1:1-2), en tegengesteld aan de evolutionaire theorie, bestond de aarde al
voordat de zon, maan en de sterren werden geschapen op dag 4 van de scheppingsweek (Genesis
1:14-19). Voor de niet-bevooroordeelde lezer geeft dit aan dat er iets zeer speciaals was aan de aarde.
3. God vertelt ons waarom Hij de aarde formeerde. Hij deed dat met een doel:
“Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en
haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest
zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en
niemand anders” (Jesaja 45:18).
“De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven” (Psalm 115:16).
De Bijbel leert duidelijk dat de aarde werd gevormd om bewoond te worden door mensen en andere
levende schepselen. De aarde, zee en de lucht krioelen van de levende schepselen!
4. Het enige leven dat erkend wordt in de Schrift is menselijk leven, plantenleven, dierlijk leven en
engelenleven (met daarin begrepen de heilige engelen en de gevallen engelen of demonen). Er
wordt geen melding gemaakt van buitenaards leven buiten deze categorieën.
Er is een debat geweest over de vraag of planten wel ‘leven’ in de volle bijbelse zin. Beschouw
het volgende uit een artikel op de Creation Ministries International website: “Wij hebben er al
lang op gewezen dat bijbelse ‘dood’ enkel kan toegepast worden op die dingen die echt leven!
Zover als de Bijbel betreft ‘leven’ planten niet. In het Oude Testament worden gewervelde dieren beschreven met de Hebreeuwse frase nephesh chayyāh1 ()נפשׁ חיה, vertaald als ‘levend
schepsel’, of in het geval van de mens, ‘levende ziel’ of ‘levend wezen’ (Genesis 2:7). Maar het
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Zie http://creation.com/nephesh-chayyah
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is opmerkelijk dat planten nooit op die manier beschreven worden. En ze sterven ook niet maar
‘verdorren; verwelken’ (Psalm 37:2). In plaats daarvan zijn planten Gods zichzelf-voortplantende, zon-bekrachtigde voedselfabrieken, die ook handelen als zonne-energie-concentreerders. Zie
http://creation.com/r-c-sproul-jr-plant-death
5. God vertelt ons waarom Hij de hemellichamen maakte:
“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en
de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot
lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo” (Genesis 1:1415).
Dit is ten voordele van hen die op de aarde wonen. Nergens in deze verzen wordt gesteld dat het
doel van de hemellichamen erin bestond een woonst te verschaffen aan buitenaards leven. In plaats
daarvan werden de hemellichamen geschapen om nuttige functies te vervullen voor dezen die op de
aarde leven.
6. Waarom geloven zoveel mensen in leven op andere planeten? Hoofdzakelijk omdat zij beïnvloed werden door de evolutietheorie. Evolutie suggereert dat indien leven evolueerde op onze planeet, daarom leven zeker ook kon evolueren elders in ons universum. Er zijn ontelbare planeten in
het universum, en onder deze moeten er vele zijn die geschikte omstandigheden bieden voor leven,
omstandigheden die overeenkomen met wat gevonden wordt op aarde. De evolutionaire theorie zegt
dat als de omstandigheden geschikt zijn voor leven, dan leven zal opkomen (bijna vanuit noodzaak!). Leven zal evolueren van niet-leven. Leven zal spontaan genereren vanuit levenloze chemicaliën, door toeval. En alhoewel de tegenstand hiervoor groot is, zal het toch gebeuren, net zoals het
gebeurde op aarde. Volgens evolutionair denken, zal, alhoewel het niet mogelijk is dat leven uit
niet-leven kan voortkomen, toch als er genoeg tijd is (miljarden jaren), alles mogelijk zijn. Blind
toeval + tijd + gunstige omstandigheden = Leven, zo denkt men. Volgens de evolutietheorie is
schepping niet nodig. Alles wat je nodig hebt is tijd en ongeleide natuurlijke processen en gunstige
omstandigheden, en het leven zal automatisch evolueren vanuit niet-leven. Het zal gewoon gebeuren! Met genoeg tijd en genoeg geluk kan alles gebeuren!
Niet zoveel eeuwen geleden geloofden mensen in spontane generatie. Een typisch idee was dat bepaalde levensvormen, zoals vliegen, zouden voortkomen uit onbezielde materie, zoals stof, of dat
maden konden voortkomen uit dood vlees. Deze foutieve notie werd tot rust gebracht door de experimenten van Louis Pasteur2, in 1862. Maar, evolutionisten leren nog steeds dat leven oorspronkelijk voortkwam uit niet-leven (abiogenese). Hoe leven kon voortkomen uit niet-leven is een van de
grootste problemen die evolutionisten voor ogen staan, want er is geen bewijs dat dit ooit zou kunnen gebeuren3. Sommige evolutionisten, inbegrepen Richard Dawkins (zoals gedocumenteerd in de
film Expelled) hebben gesuggereerd dat leven op aarde kan uitgezaaid zijn door “aliens” (buitenaardse wezens). Ook wijlen nobelprijswinnaar Britse moleculaire bioloog, fysicus en neurowetenschapper professor Francis Crick, samen met de Britse chemicus Leslie Orgel, stelden in 1973 de
theorie van gestuurde panspermie [de opzettelijke verspreiding van levenskiemen naar andere planeten door een geavanceerde buitenaardse beschaving]. Maar wat Dawkins en Crick nooit beantwoordden is vanwaar dié buitenaardsen zijn voortgekomen. Zij verplaatsen het probleem slechts.4
Het scheppingsmodel erkent dat leven enkel voortkomt uit leven, en dat de oorsprong van leven niet
verklaard kan worden door natuurlijke processen, maar enkel kan verklaard worden door schepping.
Met andere woorden: er is leven op aarde enkel omdat de eerste levensvormen geschapen werden
door een almachtige Schepper. Volgens het scheppingsmodel voldoen gunstige omstandigheden op
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Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-en-natuurwetten.pdf .
De WET van biogenese zegt dat leven enkel voort kan komen uit bestaand leven. Met andere woorden: abiogenese is
onmogelijk. Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Abiogenese.pdf .
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Zeggen dat leven vanuit de ruimte naar de aarde had kunnen komen creëert geen derde positie over de oorsprongen.
Dit geschil zou enkel de vraag over de oorsprongen naar een andere planeet verplaatsen. Omdat we dan dezelfde vraag
zouden tegenkomen en de enige twee mogelijke verklaringen over de oorsprongen: leven werd ofwel geschapen ofwel
spontaan gegenereerd.
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een andere planeet niet. Om leven te hebben op enige planeet moet dat leven geschapen zijn. Leven
komt niet zomaar vanzelf op, en leven komt niet voort uit niet-levend materiaal.
John G. Hartnett verklaart het probleem waarmee evolutionisten te maken hebben:
“De waarschijnlijkheid dat leven door toeval opkomt uit een hoop chemicaliën werd berekend
door verschillende mensen als een onmogelijkheid …”
En hij vervolgt:
“… even given all the atoms in the known universe representing experiments over the alleged
13.8 billion years since the supposed big bang. Even if you shuffled all those atoms, or even
started with them in the form of the required biomolecules and randomly shuffled them you
would not get life. Many researchers have admitted the problem. Life could only arise through a
super-intelligence creating it; it would not ‘evolve’ anywhere” [Life on Earth 2.0—Really?, artikel gevonden op de creation.com website].
Als er leven is op andere planeten, dan is dat leven daar enkel wegens schepping, niet door evolutie.
Maar, er is geen aanwijzing in de Schrift, of uit empirische observatie, dat elders in ons universum
zulk leven bestaat. De Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI) [de Zoektocht naar Buitenaardse Intelligentie] is de collectieve benaming voor ondernomen wetenschappelijke activiteiten om
te zoeken naar intelligent buitenaards leven. Bijvoorbeeld, middels elektromagnetische straling
werd gezocht naar tekenen van transmissies uit beschavingen die leven in andere werelden. Wetenschappelijk onderzoek in dit verband begon kort na de komst van de radio in het begin van de 20ste
eeuw. Internationale inspanningen om een reeks wetenschappelijke vragen te beantwoorden zijn
bezig sinds de jaren (19)80. Meer recent kondigden Stephen Hawking, Brits fysicus, en Yuri Milner, Russisch miljardair, samen met het SETI-instituut, een goed door fondsen voorzien initiatief
aan, de Breakthrough Initiatives genaamd, om de inspanningen te vergroten om te zoeken naar buitenaards leven. Al deze inspanningen waren tevergeefs. Er werd geen bewijs van buitenaards leven
gevonden.
7. Mensen geloven ook in buitenaards leven omdat de media de wereld ertoe aangezet heeft dit te
geloven. Meer dan 50 jaar werden we verzadigd met films en televisieprogramma’s die het over
buitenaardsen hebben. Dit behoorde voor een belangrijk deel tot Amerika’s entertainment dieet.
Hierna slechts enkele van de films en televisieshows die het hebben over buitenaards leven: 2001: A
Space Odyssey, The Abyss, Alien Abduction, The Andromeda Strain, Close Encounters of the Third
Kind, Cowboys & Aliens, E.T. the Extra-Terrestrial, Independence Day, Lost in Space, al de Superman films en TV-shows, Men in Black, al de Star Trek films en TV-shows, al de Star Wars
films, The War of the Worlds, The X Files, etc. Voor een completere listing, zie:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_extraterrestrials
Het kijkende publiek zal wel erkennen dat al deze films fictie zijn, maar, de meesten zouden zeggen
dat deze films ergens gebaseerd zijn op een realiteit, en die realiteit is dat er ergens, ginder ver, intelligente levensvormen zijn op andere planeten. En alhoewel we nooit zulke schepselen hebben
gezien, geloven velen dat ze er zijn en dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we ze ontmoeten en ze hopen dat ze dan vriendelijk zijn!
8. Een andere belangrijke invloed in de ontwikkeling van een buitenaardse mindset vormen de
talloze berichten van UFO waarnemingen en zelfs UFO ontvoeringen. Maar tot op vandaag is er
geen waarneming of ontvoering geweest die voldoende werd gedocumenteerd (door foto’s, ooggetuigen, fysisch bewijs, enz.) om iedereen te overtuigen. Niemand zal eraan twijfelen dat de Titanic
zonk in de Atlantische Zee, of dat de terroristische aanval van 9/11 heeft plaatsgevonden, omdat de
bewijzen onbetwistbaar zijn. UFO-gelovigen zijn nooit in staat geweest om onbetwistbare bewijzen
te leveren.
Creation Ministries International bezit een weelde aan materiaal dat haast elke vraag over UFO’s
beantwoordt. De volgende link is een goede plaats om te starten:
http://creation.com/alien-life-ufo-questions-and-answers
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9. Na het huidige tijdperk zal er een duizendjarig koninkrijkstijdperk komen. Vele bijbelpassages
maken erg duidelijk dat de Messias, Jezus Christus de Zoon van God, de verheven Koning zal zijn
in die tijd, en Hij zal regeren van Zijn Davidische troon in Jeruzalem (Jesaja 2:1-4; 9:5-6; Jeremia
2:15-16; Lukas 1:31-33). Zijn bestuur zal zich op deze aarde bevinden, en niet op enige andere planeet. Tijdens het koninkrijkstijdperk zal de aarde preëminentie en prioriteit gegeven worden, en er
is niet de minste hint dat enige andere planeet, of enige andere intelligente levensvormen daarbij
betrokken zijn.
10. In de Schrift is een totale destructie voorzegd van de aarde en het universum, in zulke passages
als 2 Petrus 3, Mattheüs 24:35 en Openbaring 20:11. In deze einde-van-de-wereld profetieën krijgt
de aarde preëminentie en prioriteit. De aarde zal verbranden (2 Petrus 3:10) in een cataclysmische
destructie. Ook het universum zal verwoest worden (2 Petrus 3:10-12; Mattheüs 24:35; Openbaring
20:11), maar geen andere planeten wordt genoemd of uitgezonderd. Deze destructie zal gevolgd
worden door de schepping van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, en zo zal een nieuw universum uniek geprepareerd worden voor de eeuwigheid (Openbaring 21:1; 2 Petrus 3:13). Andermaal
speelt de aarde een hoofdrol in Gods profetische drama, en er worden geen andere planeten genoemd.
Beste vriend,
De Schepper van dit universum, de Almachtige, bracht zo’n 2000 jaar geleden een bezoek aan
onze planeet. “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit” (Galaten 4:4). “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:14). “En wij
hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld”
(1 Johannes 4:14). “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken” (1 Timotheüs 1:15). Dit is het buitenaardse
bezoek waarover wij ons moeten bekommeren!
Jezus Christus stierf aan het kruis en betaalde de straf voor onze zonden. “Want ook Christus
heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat
Hij ons tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18). En na Zijn zegevierend en volbrachte werk aan
het kruis stond Hij op uit de doden en is Hij de hemelen doorgegaan (Hebreeën 4:14).
De tragedie is dat zovele mensen in buitenaardsen geloven maar dat zij niet geloven in de Zoon
van God die kwam om hen redding en eeuwig leven te brengen: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:1112). Kies vandaag voor leven! “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig [= gered] worden” (Handelingen 16:31).
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