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Volgens een mogelijke lezing van de beschrijving van God en de natuur door de oude commentatoren, 
kan de wereld tegelijk jong en oud zijn.

Een van de duidelijkst waargenomen tegenstellingen tussen Tora en wetenschap is de leeftijd van het 
heelal. Is het miljarden jaren oud, zoals de wetenschappelijke gegevens, of is het duizenden jaren oud, 
zoals de Bijbelse gegevens? Wanneer wij de generaties van de Bijbel optellen, komen wij op 5700-plus 
jaren. Terwijl de gegevens van de Hubble-telescoop of van de landtelescopen in Hawaï, de leeftijd op 
ongeveer 15 miljard jaar aangeven.

Laat me meteen aan het begin verduidelijken. De wereld is misschien maar zo'n 6000 jaar oud. God 
kan de fossielen in de grond gestopt hebben en met het licht dat van verre melkwegstelsels komt 
gegoocheld hebben om de wereld miljarden jaren oud te doen lijken. Er is absoluut geen manier om 
deze bewering te weerleggen. God, die oneindig is, kan de wereld zo gemaakt hebben. Er is een andere 
mogelijke benadering die ook overeenstemt met de beschrijving van God en de natuur door de oude 
commentatoren. De wereld kan jong en oud tegelijk zijn. In het volgende overweeg ik deze laatste 
mogelijkheid.

In een poging om dit schijnbare conflict op te lossen, is het interessant om historisch te kijken naar 
tendensen in de kennis, want absolute bewijzen zijn er niet. Maar wat wel beschikbaar is, is te kijken 
naar hoe de wetenschap haar beeld van de wereld veranderd heeft, ten opzichte van het onveranderlijke
beeld van de Torah. (Ik weiger modern Bijbels commentaar te gebruiken, omdat het de moderne 
wetenschap al kent, en altijd door die kennis beïnvloed wordt. De tendens wordt om de Bijbel zo te 
buigen dat hij overeenkomt met de wetenschap).

Dus de enige gegevens die ik gebruik wat betreft Bijbels commentaar is oud commentaar. Dat betekent 
de tekst van de Bijbel zelf (3300 jaar geleden), de vertaling van de Torah in het Aramees door Onkelos 
(100 CE), de Talmoed (bewerkt rond het jaar 500 CE), en de drie grote Torah commentatoren. Er zijn 
vele, vele commentatoren, maar op de top van de berg staan er drie, die door allen aanvaard worden: 
Rashi (11e eeuw Frankrijk), die het rechte begrip van de tekst brengt, Maimonides (12e eeuw Egypte), 
die de filosofische begrippen behandelt, en dan Nachmanides (13e eeuw Spanje), de vroegste van de 
Kabbalisten.

Dit oude commentaar werd voltooid lang voordat Hubbell een schijnsel was in het oog van zijn 
overgrootouder. Er is dus geen enkele mogelijkheid dat Hubbell of enig ander modern 
wetenschappelijk gegeven deze begrippen beïnvloedt.

Een heelal met een begin.
In 1959 werd er een enquête gehouden onder vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers. Een van de
vele vragen die gesteld werden was: "Wat is uw concept van de leeftijd van het heelal?" Nu, in 1959 
was astronomie populair, maar kosmologie -- de diepe fysica om het heelal te begrijpen -- was nog 
maar net in ontwikkeling. Het antwoord op die enquête is onlangs opnieuw gepubliceerd in Scientific 
American -- het meest gelezen wetenschapsblad ter wereld. Tweederde van de wetenschappers gaf 
hetzelfde antwoord: "Begin? Er was geen begin. Aristoteles en Plato hebben ons 2400 jaar geleden 
geleerd dat het heelal eeuwig is. O, wij weten dat de Bijbel zegt: "In den beginne. Dat is een mooi 
verhaal, maar wij sofisten weten wel beter. Er was geen begin."



Dat was in 1959. In 1965 ontdekten Penzias en Wilson de echo van de Big Bang in het zwart van de 
nachtelijke hemel, en het wereldparadigma veranderde van een heelal dat eeuwig was in een heelal dat 
een begin had. Na 3000 jaar twisten is de wetenschap het eens geworden met de Tora.

Het begint allemaal bij Rosj Hasjana.

Hoe lang geleden vond het "begin" plaats? Was het, zoals de Bijbel zou kunnen impliceren, 5700-plus 
jaar, of was het de 15 miljarden jaren die door de wetenschappelijke gemeenschap wordt aanvaard?
Het eerste wat wij moeten begrijpen is de oorsprong van de Bijbelse kalender. Het Joodse jaar wordt 
berekend door de generaties sinds Adam bij elkaar op te tellen. Bovendien zijn er zes dagen die 
voorafgaan aan de schepping tot Adam. Deze zes dagen zijn ook belangrijk.

Waar maken wij nu het nulpunt? Op Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar, wordt bij het blazen op de 
sjofar de volgende zin gezegd: "Hayom Harat Olam -- vandaag is de verjaardag van de wereld."

Dit vers zou kunnen impliceren dat Rosj Hasjana de schepping van het heelal herdenkt. Maar dat is niet
zo. Rosj Hasjana herdenkt de schepping van de Nesjama, de ziel van het menselijk leven. Wij beginnen
onze 5700-plus jaren te tellen vanaf de schepping van de ziel van Adam.

Wij hebben een klok die begint met Adam, en de zes dagen staan los van deze klok. De Bijbel heeft 
twee klokken.

Dat lijkt misschien een moderne rationalisatie, ware het niet dat Talmoedische commentaren 1500 jaar 
geleden, deze informatie brengen. In de Midrasj (Vayikra Rabba 29:1), een uitbreiding van de Talmoed,
zijn alle Wijzen het erover eens dat Rosj Hasjana de ziel van Adam herdenkt, en dat de Zes Dagen van 
Genesis apart staan.

Waarom werden de Zes Dagen uit de kalender gehaald? Omdat de tijd in die Zes Dagen van Genesis 
anders beschreven wordt. "Er was avond en morgen" is een exotische, bizarre, ongewone manier om de
tijd te beschrijven.

Als men eenmaal uit Adam komt, is het tijdsverloop geheel in menselijke termen. Adam en Eva leven 
130 jaar voordat zij kinderen krijgen! Seth leeft 105 jaar voordat hij kinderen krijgt, enz. Vanaf Adam 
is de tijdstroom totaal menselijk van concept. Maar vóór die tijd is het een abstract begrip: "Avond en 
morgen." Het is alsof u op de gebeurtenissen neerkijkt vanuit een standpunt dat er niet intiem mee 
verbonden is. Dieper in de tekst kijken.

Bij het proberen te begrijpen van het tijdsverloop hier, moet u bedenken dat de hele Zesdaagse 
beschreven wordt in 31 zinnen. De Zes Dagen van Genesis, die de mensen zoveel hoofdbrekens hebben
bezorgd bij hun pogingen om de wetenschap ten opzichte van de Bijbel te begrijpen, zijn beperkt tot 31
zinnen! Op MIT, in de Hayden bibliotheek, hadden wij ongeveer 50.000 boeken die over de 
ontwikkeling van het heelal gingen: kosmologie, scheikunde, thermodynamica, paleontologie, 
archeologie, de hoge-energiefysica van de schepping. Op Harvard, in de Weidner bibliotheek, hebben 
ze waarschijnlijk 200.000 boeken over deze zelfde onderwerpen. De Bijbel geeft ons 31 zinnen. 
Verwacht niet dat u door een eenvoudige lezing van die zinnen elk detail zult kennen dat in de tekst 
besloten ligt. Het is duidelijk dat wij dieper moeten graven om de informatie eruit te halen.

Het idee van dieper te moeten graven is geen rationalisatie. De Talmoed (Chagiga, hfdst. 2) vertelt ons 
dat vanaf de openingszin van de Bijbel, tot en met het begin van hoofdstuk twee, de hele tekst gegeven 



wordt in de vorm van een parabel, een gedicht met een tekst en een subtekst. Verplaats u nu weer in de 
denkwijze van 1500 jaar geleden, de tijd van de Talmoed. Waarom zou de Talmoed denken dat het een 
parabel was? Denkt u dat men 1500 jaar geleden dacht dat God het niet allemaal in 6 dagen kon 
maken? Dat het een probleem voor hen was? Wij hebben vandaag een probleem met de kosmologie en 
de wetenschappelijke gegevens. Maar 1500 jaar geleden, wat is het probleem met 6 dagen voor een 
oneindig machtige God? Geen enkel probleem.

Dus toen de Wijzen deze 6 dagen van de kalender uitsloten, en zeiden dat de hele tekst gelijkenis is, 
was dat niet omdat zij probeerden weg te verontschuldigen wat zij in het plaatselijk museum gezien 
hadden. Er was geen plaatselijk museum. Het is een feit dat een aandachtige lezing van de tekst 
duidelijk maakt dat er onder de oppervlakte informatie verborgen en in lagen gevouwen ligt.

Het idee van het zoeken naar een diepere betekenis in Tora is niet anders dan het zoeken naar een 
diepere betekenis in de wetenschap. Zoals wij in de wetenschap zoeken naar de diepere lezingen om de 
werking van de natuur te leren kennen, zo moeten wij ook in Tora zoeken naar de diepere lezingen. 
Koning Salomo zinspeelt hierop in Spreuken 25:11. "Een goed gesproken woord is als appelen van 
Goud in een zilveren schaal." Maimonides in De Gids voor de Verbijsterden interpreteert dit 
spreekwoord: De zilveren schaal is de letterlijke tekst van de Tora, van een afstand gezien. De appels 
van goud zijn de geheimen die in de zilveren schaal van de Torah-tekst bewaard worden. Duizenden 
jaren geleden leerden wij dat er subtiliteiten in de Tekst zitten, die de betekenis veel verder uitbreiden 
dan de eenvoudige lezing. Het zijn die subtiliteiten die ik wil zien.

Natuurgeschiedenis en menselijke geschiedenis.
Er zijn vroeg-Joodse bronnen die ons vertellen dat de kalender van de Bijbel uit twee delen bestaat 
(zelfs nog vóór Leviticus Rabba, dat bijna 1500 jaar teruggaat en het uitdrukkelijk zegt). In de slotrede 
die Mozes tot het volk houdt, zegt hij, als u de vingerafdruk van God in het heelal wilt zien, "overweeg 
de dagen van oudsher, de jaren van de vele geslachten" (Deut. 32:7) Nachmanides zegt, in naam van de
Kabbala: "Waarom breekt Mozes de kalender in twee delen -- "De dagen van oudsher, en de jaren van 
de vele geslachten? Omdat, "Overweeg de dagen van oudsher" de Zes Dagen van Genesis zijn. "De 
jaren van de vele geslachten" is de gehele tijd vanaf Adam vooruit."

Mozes zegt dat u Gods vingerafdruk op het heelal op één van twee manieren kunt zien. Kijk naar het 
verschijnsel van de Zes Dagen, en de ontwikkeling van het leven in het heelal, die verbijsterend is. Of 
als dat geen indruk op u maakt, kijk dan eens naar de maatschappij vanaf Adam -- het verschijnsel van 
de menselijke geschiedenis. Hoe dan ook, u zult de afdruk van God vinden.

Onlangs had ik in Jeruzalem een ontmoeting met professor Leon Lederman, Nobelprijswinnend 
natuurkundige. Wij spraken over wetenschap, en terwijl het gesprek vorderde, zei ik: "Hoe zit het
 met spiritualiteit, Leon?" En hij zei tegen mij: "Schroeder, ik zal met jou over wetenschap praten, maar
wat spiritualiteit betreft, praat maar met de mensen aan de overkant, de theologen." Maar toen ging hij 
verder, en hij zei: "Maar ik vind wel iets spookachtigs aan het volk van Israël dat terugkomt naar het 
Land Israël."

Interessant. Het eerste gedeelte van de uitspraak van Mozes, "Overweeg de dagen van oudsher" - over 
de Zes Dagen van Genesis - dat maakte geen indruk op Prof. Lederman. Maar het "Jaren van de vele 
geslachten" - de menselijke geschiedenis - dat maakte wel indruk op hem. Prof. Lederman vond er niets
griezeligs aan dat de Eskimo's vis aten op de Noordpoolcirkel. En hij vond niets griezeligs aan Grieken 
die Musika eten in Athene. Maar hij vindt wel iets heel griezeligs aan het eten van falafel door Joden in
de Jaffastraat. Want dat had niet mogen gebeuren. Het is historisch gezien niet logisch dat de Joden 



naar het Land Israël zouden terugkeren. Toch is dat wat er gebeurd is.

En dat is een van de functies van het Joodse Volk in de wereld. Om als demonstratie op te treden. Wij 
willen gewoon dat de mensen in de wereld begrijpen dat er een of ander apengedoe aan de gang is met 
de geschiedenis, waardoor het niet allemaal zomaar willekeurig is. Dat er een zekere richting zit in de 
stroom van de geschiedenis. En de wereld heeft dat door ons gezien. Het is geen toeval dat Israël meer 
dan wie ook op de voorpagina van de New York Times staat.

Wat is een "dag?"
Laten we terugspringen naar de zes dagen van Genesis. Allereerst weten wij nu dat wanneer de Bijbelse
kalender 5700-plus jaren zegt, wij daar "plus zes dagen" bij moeten optellen.

Een paar jaar geleden heb ik een dinosaurusfossiel gekocht dat gedateerd werd (door twee radioactieve 
vervalketens) als 150 miljoen jaar oud. Mijn dochter van 7 jaar zegt: "Abba! Dinosaurussen? Hoe 
kunnen er 150 miljoen jaar geleden dinosaurussen zijn, terwijl mijn bijbelleraar zegt dat de wereld nog 
niet eens 6000 jaar oud is?" Dus zei ik haar te kijken in Psalmen 90:4. Daar zult u iets heel 
verbazingwekkends vinden. Koning David zegt: "Duizend jaar zijn in Uw (Gods) ogen als een dag die 
voorbijgaat, een wacht in de nacht." Misschien is de tijd vanuit het perspectief van Koning David 
anders, dan vanuit het perspectief van de Schepper. Misschien is de tijd wel anders.

De Talmoed (Chagiga, hfdst. 2) analyseert, in een poging om de subtiliteiten van Tora te begrijpen, het 
woord "choshech." Wanneer het woord "choshech" in Genesis 1:2 voorkomt, legt de Talmoed uit dat 
het zwart vuur betekent, zwarte energie, een soort energie die zo krachtig is dat je haar niet eens kunt 
zien. Twee verzen later, in Genesis 1:4, legt de Talmoed uit dat hetzelfde woord -- "choshech" -- 
duisternis betekent, d.w.z. de afwezigheid van licht.

Ook andere woorden moeten niet verstaan worden onder hun gewone definities. Bijvoorbeeld, 
"mayim" betekent gewoonlijk water. Maar Maimonides zegt dat in de oorspronkelijke verklaringen van
de schepping, het woord "mayim" ook de bouwstenen van het heelal kan betekenen.

Een ander voorbeeld is Genesis 1:5, waarin staat: "Er is avond en morgen, de eerste dag." Dat is de 
eerste keer dat een dag gekwantificeerd wordt: avond en morgen. Nachmanides bespreekt de betekenis 
van avond en morgen. Betekent het zonsondergang en zonsopgang? Daar lijkt het zeker op.

Maar Nachmanides wijst op een probleem daarmee. In de tekst staat "er was avond en ochtend dag 
één... avond en ochtend een tweede dag... avond en ochtend een derde dag." Dan wordt op de vierde 
dag de zon genoemd. Nachmanides zegt dat iedere intelligente lezer een duidelijk probleem kan zien. 
Hoe kunnen wij een begrip hebben van avond en morgen voor de eerste drie dagen, als de zon pas op 
de vierde dag genoemd wordt? Er is een bedoeling voor dat de zon pas op dag vier verschijnt, zodat 
naarmate de tijd verstrijkt en men meer van het heelal begrijpt, men dieper in de tekst kan graven.

Nachmanides zegt dat de tekst de woorden "Vayehi Erev" gebruikt -- maar dat betekent niet "er was 
avond." Hij legt uit dat de Hebreeuwse letters Ayin, Resh, Bet -- de wortel van "erev" -- chaos is. 
Mengeling, wanorde. Daarom heet de avond "erev", want als de zon ondergaat, wordt het zicht wazig. 
De letterlijke betekenis is "er was wanorde". Het woord in de Tora voor "morgen" -- "boker" -- is het 
absolute tegendeel. Als de zon opkomt, wordt de wereld "bikoret", ordelijk, in staat om onderscheiden 
te worden. Daarom hoeft de zon pas op de vierde dag genoemd te worden. Want van erev naar boker is 
een stroom van wanorde naar orde, van chaos naar kosmos. Dat is iets waarvan elke wetenschapper zal 
getuigen dat het nooit gebeurt in een ongeleid systeem. Orde ontstaat nooit spontaan uit wanorde en 



blijft ordelijk. Orde degradeert altijd tot chaos, tenzij de omgeving de orde herkent en haar vastzet om 
haar te behouden. Er moet een geleider zijn voor het systeem. Dat is een ondubbelzinnige verklaring. 
De Tora wil dat wij ons verbazen over deze stroom, die begint bij een chaotisch plasma en eindigt bij 
een symfonie van leven. Dag na dag gaat de wereld naar een hoger en hoger niveau. Orde uit wanorde. 
Het is zuivere thermodynamica. En het wordt gesteld in terminologie van 3000 jaar geleden.

De schepping van de tijd.
Elke dag van de schepping is genummerd. Toch is er discontinuïteit in de manier waarop de dagen 
genummerd zijn. Het vers zegt: "Er is avond en morgen, de eerste dag." Maar bij de tweede dag staat er
niet: "avond en morgen, Dag Twee." Er staat veeleer: "avond en morgen, een tweede dag." En de Torah 
gaat verder met dit patroon: "Avond en morgen, een derde dag... een vierde dag... een vijfde dag... de 
zesde dag." Alleen op de eerste dag gebruikt de tekst een andere vorm: niet "eerste dag," maar "Dag 
één" ("Jom Echad"). Veel Engelse vertalingen maken de fout om "een eerste dag" te schrijven. Dat 
komt omdat de redacteuren de dingen mooi en consequent willen hebben. Maar zij gooien de 
kosmische boodschap in de tekst weg! Want er is een kwalitatief verschil, zoals Nachmanides zegt, 
tussen "één" en "eerste." Eén is absoluut; eerste is vergelijkend.

Nachmanides legt uit dat op dag één de tijd geschapen werd. Dat is een fenomenaal inzicht. De tijd 
werd geschapen. U kunt de tijd niet vastpakken. U ziet het niet eens. U kunt ruimte zien, u kunt materie
zien, u kunt energie voelen, u kunt lichtenergie zien. Daar begrijp ik een schepping. Maar de schepping 
van de tijd? Achthonderd jaar geleden kwam Nachmanides tot dit inzicht door het gebruik van de 
uitdrukking "Dag één" in de Tora. En dat is precies wat Einstein ons leerde in de Relativiteitswetten: 
dat er een schepping was, niet alleen van ruimte en materie, maar ook van de tijd zelf.

Einstein's Relativiteitswet.
Terugkijkend in de tijd, zal een wetenschapper het heelal zien als zijnde 15 miljard jaar oud. Maar hoe 
ziet de Bijbel de tijd? Misschien ziet het de tijd anders. En dat maakt een groot verschil. Albert Einstein
leerde ons dat de Big Bang kosmologie niet alleen ruimte en materie in het leven roept, maar dat tijd er 
ook bij hoort. Tijd is een dimensie. Tijd wordt beïnvloed door uw kijk op tijd. Hoe u de tijd ziet, hangt 
af van waar u hem bekijkt. Een minuut op de maan gaat sneller dan een minuut op de aarde. Een 
minuut op de zon gaat langzamer. De tijd op de zon wordt eigenlijk uitgerekt, zodat als u een klok op 
de zon zou kunnen zetten, hij langzamer zou tikken. Het is een klein verschil, maar het is meetbaar en 
meetbaar.

Als u sinaasappels op de zon zou kunnen laten rijpen, zouden ze er langer over doen om te rijpen. 
Waarom? Omdat de tijd langzamer gaat. Zou u voelen dat het langzamer gaat? Nee, want uw biologie 
zou deel uitmaken van het systeem. Als u op de Zon zou leven, zou uw hart langzamer kloppen. Waar u
ook bent, uw biologie loopt synchroon met de plaatselijke tijd. En een minuut of een uur waar u ook 
bent, is precies een minuut of een uur.

Als u van het ene stelsel naar het andere zou kunnen kijken, zou u de tijd heel anders zien. Want 
afhankelijk van factoren als de zwaartekracht en de snelheid, zult u de tijd op een heel andere manier 
waarnemen. Het tijdsverloop verschilt van de ene plaats tot de andere. Vandaar de term: de 
relativiteitswet.

Hier is een voorbeeld: Op een avond zaten wij rond de eettafel, en mijn 11-jarige dochter vroeg: "Hoe 
je dinosaurussen kon hebben? Hoe je wetenschappelijk gezien miljarden jaren kon hebben - en Bijbels 
gezien duizenden jaren tegelijk? Dus zei ik haar dat ze zich een planeet moest voorstellen waar de tijd 
zo uitgerekt is, dat terwijl wij op aarde twee jaar leven, er op die planeet maar drie minuten 



voorbijgaan. Nu, die plaatsen bestaan echt, ze worden waargenomen. Het zou moeilijk zijn om daar te 
leven met hun omstandigheden, en u zou er ook niet bij kunnen komen, maar in mentale experimenten 
kan het wel. Er gaan twee jaar voorbij op aarde, er gaan drie minuten voorbij op de planeet. Dus mijn 
dochter zegt: "Geweldig! Stuur mij maar naar de planeet. Ik zal daar drie minuten doorbrengen. Ik 
maak huiswerk voor twee jaar. Ik kom over drie minuten weer thuis, en twee jaar lang geen huiswerk 
meer."

Leuk geprobeerd. In de veronderstelling dat zij 11 jaar was toen zij vertrok, en dat haar vrienden 11 
waren. Zij brengt drie minuten op de planeet door en komt dan naar huis. (De reistijd neemt geen tijd in
beslag.) Hoe oud is zij als zij terugkomt? Elf jaar en 3 minuten. En haar vriendinnen zijn 13. Want zij 
heeft 3 minuten geleefd, terwijl wij 2 jaar hebben geleefd. Haar vrienden zijn van 11 jaar naar 13 jaar 
gegaan, terwijl zij 11 jaar en 3 minuten is.

Als zij vanaf die planeet op de aarde had neergekeken, dan zou haar waarneming van de aardse tijd zijn
dat iedereen heel snel ging, want in één van haar minuten zouden honderdduizenden van onze minuten 
voorbijgaan. Terwijl, als wij omhoog keken, zij heel langzaam zou gaan.

Maar wat is juist?
 Is het drie jaar? Of drie minuten? Het antwoord is beide. Ze gebeuren allebei op hetzelfde ogenblik. 
Dat is de erfenis van Albert Einstein. Het toeval wil dat er letterlijk miljarden plaatsen in het heelal zijn,
waar, als u een klok op die plaats zou kunnen zetten, die zo langzaam zou tikken, dat er vanuit ons 
perspectief (als wij het zo lang zouden uithouden) 15 miljard jaar voorbij zouden gaan... maar de klok 
op die afgelegen plaats zou zes dagen uittikken.

Tijdreizen en de Big Bang.
Maar hoe helpt dit om de Bijbel te verklaren? Omdat hoe dan ook de Talmoed en Rashi en Nahmanides
(dat is de kabala) allemaal zeggen dat de zes dagen van Genesis zes regelmatige perioden van 24 uur 
waren, niet langer dan onze werkweek!

Laten we eens wat dieper kijken. De klassieke Joodse bronnen zeggen dat wij vóór het begin eigenlijk 
niet weten wat er is. Wij kunnen niet zeggen wat er vóór het heelal is. De Midrasj stelt de vraag: 
Waarom begint de Bijbel met de letter Beit? Omdat Beit (dat geschreven wordt als een achterstevoren 
liggende C) in alle richtingen gesloten is en alleen in voorwaartse richting open is. Vandaar dat wij niet 
kunnen weten wat ervoor komt -- alleen wat erna komt. De eerste letter is een Beit - gesloten in alle 
richtingen en alleen open in de voorwaartse richting.

Nachmanides breidt de verklaring uit. Hij zegt dat, hoewel de dagen elk 24 uur zijn, zij "kol yemot ha-
olam" bevatten -- alle tijdperken en alle geheimen van de wereld.

Nachmanides zegt dat er vóór het heelal niets was... maar toen verscheen plotseling de hele schepping 
als een minuscuul stipje. Hij geeft een afmeting voor het stipje: iets heel kleins, zoals de grootte van 
een mosterdkorrel. En hij zegt dat dat de enige fysische schepping is. Er was geen andere fysieke 
schepping; alle andere scheppingen waren geestelijk. De Nefesj (de ziel van het dierlijke leven) en de 
Neshama (de ziel van het menselijke leven) zijn geestelijke scheppingen. Er is maar één fysieke 
schepping, en die schepping was een heel klein stipje. Het stipje is alles wat er was. Al het andere was 
God. In dat stipje zat al de grondstof die gebruikt zou worden om al het andere te maken. Nachmanides
beschrijft de stof als "dak me'od, ein bo mamasj" -- heel dun, er zat geen substantie in. En naarmate dit 
stipje zich uitbreidde, veranderde deze substantie -- zo dun dat zij geen essentie heeft -- in de materie 
zoals wij die kennen.



Nachmanides schrijft verder: "Misheyesh, yitfos bo zman" -- vanaf het moment dat de materie zich 
vormde uit deze substantie-loze substantie, grijpt de tijd aan. Niet "begint". De tijd is aan het begin 
geschapen. Maar de tijd "grijpt aan". Wanneer de materie condenseert, stolt, samenklontert, uit deze 
stof die zo dun is dat zij geen essentie heeft -- dan begint de Bijbelse klok van de zes dagen.

De wetenschap heeft aangetoond dat er maar één "substantie-loze substantie" is die in materie kan 
veranderen. En dat is energie. Einstein's beroemde vergelijking, E=MC2, vertelt ons dat energie in 
materie kan veranderen. En als het eenmaal in materie verandert, grijpt de tijd in.

Nachmanides heeft een fenomenale uitspraak gedaan. Ik weet niet of hij de Relativiteitswetten kende. 
Maar wij kennen ze nu. Wij weten dat energie -- lichtstralen, radiogolven, gammastralen, 
röntgenstralen -- allemaal reizen met de snelheid van het licht, 300 miljoen meter per seconde. Met de 
snelheid van het licht gaat de tijd niet voorbij. Het heelal was aan het verouderen, maar de tijd grijpt 
pas aan als er materie aanwezig is. Dit moment van tijd voordat de klok voor de Bijbel begint, duurde 
ongeveer 1/100.000 van een seconde. Een minuscule tijd. Maar in die tijd breidde het heelal zich uit 
van een minuscuul stipje, tot ongeveer de grootte van het zonnestelsel. Vanaf dat moment hebben wij 
materie, en stroomt de tijd vooruit. De Bijbelse klok begint hier.

Nu komt het feit dat de Bijbel ons vertelt dat er "avond en morgen Dag één" is (en niet "een eerste 
dag") om ons de tijd te leren vanuit een Bijbels perspectief. Einstein heeft bewezen dat de tijd varieert 
van plaats tot plaats in het heelal, en dat de tijd varieert van perspectief tot perspectief in het heelal. De 
Bijbel zegt dat er "avond en morgen Dag één" is.

Als de Torah nu de tijd zou zien vanaf de dagen van Mozes en de berg Sinaï -- lang na Adam -- dan zou
de tekst niet Dag Eén geschreven hebben. Want bij de Sinaï waren er al honderdduizenden dagen 
voorbijgegaan. Er was een heleboel tijd waarmee Dag Eén vergeleken kon worden. De Torah zou 
gezegd hebben: "Een eerste dag." Bij de tweede dag van Genesis zegt de Bijbel "een tweede dag," 
omdat er al de Eerste Dag was waarmee vergeleken kon worden. Men zou op de tweede dag kunnen 
zeggen: "wat op de eerste dag gebeurd is." Maar zoals Nahmanides opmerkte, kon men op de eerste 
dag niet zeggen: "wat op de eerste dag gebeurd is", want "eerste" impliceert vergelijking -- een 
bestaande reeks. En er was geen bestaande reeks. De eerste dag was alles wat er was.

Zelfs als de Thora de tijd vanaf Adam zag, dan nog zou de tekst "een eerste dag" gezegd hebben, want 
door zijn eigen verklaring waren er zes dagen. De Torah zegt "een eerste dag", want de Torah kijkt 
vooruit vanaf het begin. En er staat: Hoe oud is het heelal? Zes dagen. We nemen gewoon de tijd tot 
Adam. Zes Dagen. Wij kijken terug in de tijd, en zeggen dat het heelal ongeveer 15 miljard jaar oud is. 
Maar iedere wetenschapper weet, dat wanneer wij zeggen dat het heelal 15 miljard jaar oud is, er nog 
een andere helft van de zin is, die wij nooit zeggen. De andere helft van de zin is: Het heelal is 15 
miljard jaar oud, gezien vanuit de tijd-ruimte coördinaten waarin wij op aarde bestaan. Dat is de 
relativiteitsopvatting van Einstein. Maar wat zouden die miljarden jaren zijn, gezien vanuit het begin en
vooruitkijkend?

De sleutel is dat de Thora vooruit kijkt in de tijd, vanuit heel andere tijd-ruimte coördinaten, toen het 
heelal klein was. Maar sindsdien heeft het heelal zich uitgebreid. De ruimte strekt zich uit, en die 
uitrekking van de ruimte verandert de waarneming van de tijd totaal.

Stelt u zich in gedachten voor dat u miljarden jaren geleden teruggaat naar het begin van de tijd. Doe 
nu alsof er helemaal in het begin van de tijd, wanneer de tijd zich vastgrijpt, een intelligente 



gemeenschap is. (Het is totaal fictief.) Stel u voor dat de intelligente gemeenschap een laser heeft, en 
dat die een lichtstraal gaat uitstralen, en elke seconde gaat pulseren. Elke seconde --- puls. Puls. Puls. 
Het schiet het licht uit, en dan miljarden jaren later, heel ver in de tijdlijn, hebben wij hier op Aarde een
grote satellietschotel, en wij ontvangen die lichtpuls. En op die lichtpuls staat gestempeld (informatie 
afdrukken op licht heet glasvezel - informatie verzenden via licht), "Ik stuur u elke seconde een puls." 
En dan gaat er een seconde voorbij en wordt de volgende puls gezonden.

Licht verplaatst zich 300 miljoen meter per seconde. De twee lichtpulsen zijn dus in het begin 300 
miljoen meter van elkaar gescheiden. Nu reizen ze miljarden jaren door de ruimte, en ze zullen 
miljarden jaren later de aarde bereiken. Maar wacht eens even. Is het heelal statisch? Nee. Het heelal 
dijt uit. Dat is de kosmologie van het heelal. En dat betekent niet dat het uitdijt naar een lege ruimte 
buiten het heelal. Er is alleen het heelal. Er is geen ruimte buiten het heelal. Het heelal dijt uit door zijn 
eigen ruimte uit te rekken. Dus terwijl deze pulsen miljarden jaren reizen, rekken het heelal en de 
ruimte zich uit. Wat gebeurt er, terwijl de ruimte zich uitrekt, met deze impulsen? De ruimte ertussen 
rekt zich ook uit. De pulsen komen dus echt steeds verder uit elkaar te liggen.

Miljarden jaren later, als de eerste puls aankomt, zeggen wij: "Wow - een puls!" En er staat op 
geschreven: "Ik zend u elke seconde een puls." U roept al uw vrienden, en u wacht op de volgende 
puls. Komt die nog een seconde later? Nee! Een jaar later? Misschien niet. Misschien wel miljarden 
jaren later. Want afhankelijk van hoeveel tijd deze lichtpuls door de ruimte heeft gereisd, zal de mate 
van uitrekking van de ruimte tussen de pulsen bepalen. Dat is standaard astronomie.

15 miljard of zes dagen?
Vandaag kijken wij terug in de tijd. Wij zien 15 miljard jaar. Kijken wij vooruit van wanneer het heelal 
heel klein is -- miljarden keren kleiner -- dan zegt de Thora zes dagen. Ze kunnen allebei juist zijn.

Het opwindende van de laatste jaren in de kosmologie is dat wij nu de gegevens gekwantificeerd 
hebben om de verhouding te kennen van de "kijk op de tijd" van het begin, ten opzichte van de "kijk op
de tijd" vandaag. Het is geen science fiction meer. Een van een dozijn natuurkunde- leerboeken brengt 
allemaal hetzelfde getal. De algemene verhouding tussen de tijd bij het begin, toen zich stabiele materie
vormde uit het licht (de energie, de elektromagnetische straling) van de schepping) en de tijd vandaag 
is een miljoen miljoen, dat is een triljoenvoudige verlenging. Dat is een 1 met 12 nullen erachter. Het is
een eenheid-loze verhouding. Dus als een blik van het begin naar voren kijkend zegt: "Ik zend u elke 
seconde een puls," zouden wij die dan elke seconde zien? Nee. Wij zouden het om de miljoen miljoen 
seconden zien. Want dat is het uitrekkingseffect van de uitdijing van het heelal. In de astronomie is de 
term "rode verschuiving".

Roodverschuiving in waargenomen astronomische gegevens is standaard.
De Thora zegt toch niet elke seconde? Er staat zes dagen. Hoe zouden wij die zes dagen zien? Als de 
Thora zegt dat wij zes dagen lang informatie zenden, zouden wij die informatie dan ontvangen als zes 
dagen? Nee. Wij zouden die informatie ontvangen als zes miljoen miljoen dagen. Want het perspectief 
van de Tora is vanaf het begin vooruitkijkend.

Zes miljoen miljoen dagen is een heel interessant getal. Wat zou dat in jaren zijn? Deel door 365 en het 
komt uit op 16 miljard jaar.
 In wezen de schatting van de leeftijd van het heelal. Geen slechte schatting voor 3300 jaar geleden.

De manier waarop deze twee cijfers bij elkaar passen is buitengewoon. Ik spreek niet als een theoloog; 
ik doe een wetenschappelijke bewering. Ik heb deze cijfers niet uit de hoge hoed getoverd. Daarom heb



ik heel langzaam naar de verklaring toe geleid, zodat u het stap voor stap kunt volgen.

Nu kunnen we nog een stap verder gaan. Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van de tijd, dag 
per dag, op basis van de expansiefactor. Telkens als het heelal verdubbelt, wordt de waarneming van de
tijd gehalveerd. Toen het heelal klein was, verdubbelde het nu zeer snel. Maar naarmate het heelal 
groter wordt, wordt de verdubbelingstijd langer. Deze uitdijingssnelheid wordt geciteerd in "The 
Principles of Physical Cosmology," een leerboek dat letterlijk over de hele wereld gebruikt wordt.

(Voor het geval u het wilt weten, deze exponentiële uitdijingssnelheid heeft een bepaald getal dat 
gemiddeld op 10 tot de 12e macht staat. Dat is in feite de temperatuur van quarkopsluiting, wanneer 
materie uit de energie bevriest: 10,9 maal 10 tot de 12e macht Kelvin graden gedeeld door (of de 
verhouding tot) de temperatuur van het heelal vandaag, 2,73 graden. Dat is de beginverhouding, die 
exponentieel verandert naarmate het heelal uitdijt).

De berekeningen komen op het volgende neer:

De eerste van de Bijbelse dagen duurde 24 uur, gezien vanuit het "begin der tijden perspectief." Maar 
de duur vanuit ons perspectief was 8 miljard jaar.

De tweede dag duurde, vanuit het perspectief van de Bijbel gezien, 24 uur. Vanuit ons perspectief 
duurde die de helft van de vorige dag, 4 miljard jaar.

De derde dag van 24 uur omvatte ook de helft van de vorige dag, 2 miljard jaar.

De vierde dag van 24 uur -- één miljard jaar.

De vijfde etmaaldag -- een half miljard jaar.

De zesde dag van 24 uur -- een kwart miljard jaar.

Wanneer u de zes dagen optelt, krijgt u de leeftijd van het heelal op 15 en 3/4 miljard jaar. Hetzelfde als
de moderne kosmologie. Is het toeval?

Maar er is meer. De Bijbel gaat een stapje verder en vertelt u wat er op elk van die dagen gebeurd is. 
Nu kunt u kosmologie, paleontologie, archeologie nemen, en de geschiedenis van de wereld bekijken, 
en zien of ze al dan niet van dag tot dag met elkaar overeenstemmen. En ik zal u een hint geven. Ze 
komen dicht genoeg bij elkaar om rillingen over uw ruggengraat te krijgen.
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