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WOORD VOORAF

De Bijbel is geen handboek voor moderne natuurwetenschappen en is ook niet geschreven om ons natuurkunde, biologie of sterrenkunde te leren. Het is een boek dat ons vertelt
over de relatie tussen God en mensen. Toch is er geen enkel ander boek uit de oudheid waarin zoveel wetenschappelijk verantwoorde beweringen staan als in de Bijbel.
Het Joodse en christelijke geloof zijn verweven met een overvloed aan objectieve en controleerbare feiten, op historisch en
natuurwetenschappelijk gebied. Dat kan van geen enkele andere godsdienst gezegd worden. Pas in de twintigste eeuw zijn
we erachter gekomen hoe wetenschappelijk verantwoord al
die feiten zijn. Als christen hoef je je niet in allerlei bochten te
wringen om de geloofwaardigheid van de Bijbel te verdedigen;
je staat niet ‘met de rug tegen de muur’. Integendeel, het enige
wat je moet doen, is de details in de wetenschap en in de Bijbel
nauwkeurig bestuderen. Dan blijkt dat Boek in veel gevallen
3.500 jaar op de wetenschap vooruit te lopen.
De wetenschappelijke feiten in de Bijbel worden slechts
terloops vermeld. Logisch, want het is immers een gééstelijk
boek. Een boek dat gericht is op de omgang met God. Des te
opmerkelijker is het dat zoveel van die feiten getuigen van een
diep wetenschappelijk inzicht. En als zelfs zulke terloopse opmerkingen waar en belangrijk zijn voor ons lichamelijk welzijn, hoe belangrijk moet dan wel de essentiële, geestelijke
boodschap zijn… ! Dan kun je dat boek niet zomaar als ‘sprookjesboek’ aan de kant leggen. Dan heeft het iets te vertellen dat
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belangºrijk is voor je eeuwige welzijn. Dan zul je een keus moeten maken.
Tot nu toe zijn er honderden boeken geschreven over de
geestelijke betekenis van de wetten in de Bijbel. En al die betekenissen blijven onverminderd van kracht. Maar het boek dat u
nu in handen hebt, wil een accent leggen op de wetenschappelijke feiten in de Bijbel. Daarover wordt te weinig geschreven.
Het boek dat me heeft geïnspireerd om op zoek te gaan naar
wetenschappelijke feiten in de Bijbel is None of these Diseases
van S.I. McMillen (zie bladzijde 318), vooral de gedeelten over
melaatsheid, hygiëne en besnijdenis.
Ik heb niet geschreven om het bestaan van God of de foutloosheid van de Bijbel te bewijzen, maar om u deelgenoot te
maken van mijn verwondering over dat merkwaardige Boek.
Een boek vol feiten die de mensen in de oudheid absoluut niet
konden weten. Ik geloof dat, naarmate onze kennis toeneemt,
er nog tientallen andere feiten ontdekt zullen worden, waaruit blijkt dat de Bijbel feitelijk ‘door God Zelf is geschreven’.
Ik houd mij van harte aanbevolen om zulke aanvullende feiten
van de lezers te ontvangen: B. Hobrink, p/a Uitgeverij Gideon,
Dorpsweg 3, 4223 NA, Hoornaar, Nederland.
In de Bijbel staan geen verslagen van wetenschappelijk onderzoek,
geen verslagen van de bijbehorende proefopstellingen en resultaten,
maar wel van de bijbehorende conclusies…
Vandaar de titel
Moderne Wetenschap in de Bijbel

1
MODERNE WETENSCHAP
IN DE BIJBEL?

A. De herkauwende haas
Tijdens een middagpauze in het eerste jaar van mijn biologiestudie kwam het gesprek op wetenschappelijke blunders in
de Bijbel. Een medestudent zorgde voor hilariteit toen hij vertelde over de biologische misser in Leviticus 11 vers 6:* “Ook
de haas, omdat die wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven
heeft; onrein zal die voor u zijn.” Een haas die herkauwt? Belachelijk! Een haas herkauwt niet. Dat doen alleen herkauwers,
zoals koeien, schapen, geiten, antilopen, herten, giraffen en kamelen. Die kauwen hun voedsel twee keer. Maar dieren zoals
hazen en konijnen niet!
Daar stond ik met m’n mond vol tanden. Ik geloofde dat het
wáár was wat in de Bijbel staat, maar had geen weerwoord, zeker niet als biologiestudent. De rest van de pauze hebben de
meesten van ons hartelijk gelachen… Pas jaren later vond ik
een antwoord. 1 Een haas kauwt zijn voedsel wel degelijk twee
keer. Niet op de manier van een koe of een schaap, maar door
reïngestie: hij eet regelmatig zijn eigen uitwerpselen op en
kauwt z’n voedsel dus nog een keer.
De tweede keer dat een wetenschappelijk feit uit de Bijbel
diepe indruk op mij maakte, ging over de besnijdenis van Joodse jongetjes. Bij mannen die als kind zijn besneden, blijkt geen
peniskanker voor te komen en bijna twaalf keer zo weinig in* Als er geen speciale verwijzing bij staat, worden de bijbelteksten aangehaald uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951.
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fecties aan de urinewegen als bij onbesneden mannen. Vrouwen die getrouwd zijn met een besneden man, hebben negen
keer zo weinig kans op baarmoederhalskanker als vrouwen van
wie de man niet besneden is!
Extra verbazingwekkend is de dag, waarop Joodse jongetjes
besneden moeten worden. In Leviticus 12:3 staat dat het per se
op de achtste dag moet gebeuren. Die achtste dag was zo belangrijk dat hij boven alle andere geboden uitging. Zelfs als de
achtste dag op een sabbat of een hoogtijdag viel, moest een jongetje toch besneden worden. Pas in de twintigste eeuw is gebleken dat juist de achtste dag de beste dag van het hele leven
is om een besnijdenis uit te voeren. Op die dag stoppen bloedingen namelijk een stuk sneller dan op enig andere dag in het
leven.

De ark van Noach, het meest stabiele bootmodel.

Het derde voorval en de aanleiding om dit boek te schrijven,
is het verhaal over de ark van Noach (Genesis 6:14-16). De ark
blijkt het beste en meest stabiele bootmodel te zijn dat er bestaat. Het heeft de ideale afmetingen en de ideale verhoudingen in lengte, breedte en hoogte voor een zeeschip dat niet aangedreven wordt door een zeil of motor. Naar dat model worden
nog steeds grote zeeschepen gebouwd. Vergeleken met de ark
van Noach zijn de boten uit andere zondvloedverhalen op de
wereld erg primitief en onwetenschappelijk. Neem bijvoorbeeld het zondvloedverhaal uit Babylon, het Gilgamesj Epos.
In dat verhaal overleeft de hoofdpersoon, Utanapisjtim, de
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zondvloed in een boot die de vorm heeft van een kubus. En
dat blijkt nu juist het minst stabiele bootmodel te zijn dat er bestaat. Tijdens verblijf op open water zal het langzaam over de
golven gaan rollen. Het is niet moeilijk te onderscheiden welk
van de twee zondvloedverhalen de meest oorspronkelijke is en
wetenschappelijk de meest verantwoorde.
Pas in onze tijd beginnen we iets te begrijpen van de voedsel- en hygiënewetten die in de Bijbel worden genoemd. Pas
in onze tijd krijgen we oog voor de vele wetenschappelijke
feiten op het gebied van natuurkunde, geologie, astronomie,
scheepsbouw enzovoort. Feiten die de schrijvers van de Bijbel menselijkerwijs niet konden weten. Ik denk dat, naarmate
onze kennis toeneemt, we meer feiten zullen ontdekken die in
overeenstemming zijn met de beweringen in de Bijbel.

B. Wetenschap in de tijd van Mozes
De bakermat van onze westerse wetenschap ligt in Babylon
en Egypte. In deze landen stond 1500 jaar voor Christus de wetenschap op een hoger niveau dan in enig ander land ter wereld. De Babyloniërs hebben (letterlijk) het wiel uitgevonden
en waren zeer bedreven in sterrenkunde en wiskunde. Zij verdeelden de nachtelijke hemel in sterrenbeelden en beschreven
de loop van de planeten. Het is aan hen te danken dat een cirkel
360 graden heeft en dat onze klok wordt verdeeld in 12 uren
en een uur in 60 minuten. De Egyptenaren hadden als eersten
een zonnekalender van 365 dagen en ook zij waren zeer bedreven in sterrenkunde en wiskunde. In de zestiende eeuw voor
Christus hadden ze al uitgebreide leerboeken over geneeskunde en medische instrumenten.
Bekend zijn de Egyptische ‘Heilige Boeken’ uit 1552 voor
Christus. Die boeken bevatten de kern van alle menselijke wijsheid die in die tijd bekend was. Professor Ebers kreeg in 1872 één

