
Soyuz



‘De zonen van deze aeon zijn verstandiger dan de zonen van het licht, in hun eigen generatie’
(Lukas 16:8)

Op 5 juli 1687 publiceerde Isaac Newton zijn boek Principia.
Hij toonde in dit boek aan dat wij in een zonnestelsel leven.
Dit zonnestelsel beweegt zich rondom de zon.
Newton toonde ook aan dat er een wet van universele zwaartekracht bestaat.
Deze zwaartekracht geldt voor alle objecten in het heelal.
Die zwaartekracht kun je uitdrukken in een formule.

Deze wiskundige vergelijking zegt dat de zwaartekracht tussen twee objecten in het heelal - zeg, 
een planeet en een ster - van de massa's m1 en m2 berekend kan worden door de twee massa's te 
vermenigvuldigen, te delen door het kwadraat van de afstand r tussen hen, en te vermenigvuldigen 
met de zwaartekracht, G zelf, de zwaartekracht-constante.
G, de zwaartekracht-constante, is, zover als wij op dit moment weten, een fundamentele eigenschap 
van het universum - het is een getal dat overal in het universum hetzelfde is en voor alle tijden 
geldig is gebleken.

Henry Cavendish berekende in 1798 voor het eerst dit getal G in een beroemd experiment met de 
zwaartekracht tussen twee loden ballen.
Dit experiment wordt al meer dan 200 jaar in de eerste klas van de middelbare school in de 
natuurkundeles gedemonstreerd.
Op dit moment is de meest nauwkeurige meting van G: G= 6,67x10-11Nm2/kg2, d.w.z. de 
zwaartekracht tussen twee ballen met een massa van elk 1 kg, 1 meter van elkaar verwijderd, is iets 
minder dan een tienduizend miljoenste deel van een Newton.
De kleine waarde van de gravitatieconstante verklaart waarom er tussen voorwerpen in het dagelijks
leven geen aantrekkingskracht wordt waargenomen.

De ruimtevaart begon in 1968 met een Russische raket, die in een cirkelvormige baan om de aarde 
werd gebracht.
Yuri Gargarin was de eerste astronaut.
Deze rondgang om de aarde was gebaseerd op de wetten van Isaac Newton.
Om een raketcapsule een cirkelvormige rondgang om de aarde te laten maken en te handhaven is 
een kracht nodig: mv2/r, een kracht die door een brandstofmotor geleverd kan worden.

Wanneer de capsule eenmaal in een cirkelvormige baan rond de aarde draait, heeft hij een bepaalde 
snelheid.
Die snelheid kan nauwkeurig berekend worden met de formule v=VGM/r.
Dit is de snelheid v van ieder object in een cirkelvormige baan rond de aarde op een afstand r van 
het middelpunt van de aarde, met de massa M.

Zo bevindt het ruimtestation ISS zich in een cirkelvormige rondgang om de aarde op een hoogte 
van 330 en 445 kilometer - laten we het gemiddelde nemen: 387 km.
De radius van de Aarde is 6.378 km, en de massa van de Aarde is 5,97219x10tot de 24e macht kg.
Newton's zwaartekracht constante is 6,67384x10-11m3kg-1s2.

Met deze getallen is de snelheid v van de ISS 7675m/s, afhankelijk van de hoogte van de ISS ten 
opzichte van de aarde op die dag.

De astronauten van de ISS worden 4 keer per jaar gehaald en gebracht met een Russische Soyuz 
raket.
De Russen hebben ervaring met het terugbrengen van astronauten vauit de ruimte.



In maart 2014 werd deze operatie op dezelfde wijze voor de 199e keer gedaan.
Op die 14e maart 2014, om 6.02 Kazachstan-tijd, maakte de Soyuz TMA-10M, de 199e Soyuz, die 
sinds 1967 de terugvlucht naar de aarde maakte, zich los van het ruimtestation ISS.
Dit was het 'point of no return', behalve in een uiterst noodgeval, omdat er maar zoveel brandstof 
aan boord als nodig was voor de vlucht.
Precies 2 uur en 28 minuten na het loskoppelen, om 8.30 uur, werd de brandstofmotor gestart voor 
een voor-geprogrammeerde remprocedure.
Dit vertraagde de snelheid van de Soyuz naar 128 m/s in verhouding tot het ISS ruimtestation, die in
zijn cirkelvormige rondgang om de aarde die dag een snelheid had van 7358 m/s.
Deze lagere snelheid van de Soyuz, 128 m/s, veroorzaakte een verstoring van de cirkelvormige 
rondgang om de aarde, en bracht de Soyuz in een ellipsvormige baan.
Deze ellipsvormige baan deed de Soyuz afdalen naar de atmosfeer, op ramkoers naar Kazachstan.

Om precies 9.32 uur, op de afgesproken tijd, daalde de Soyuz, hangend aan parachutes, neer op de 
afgesproken plek op de steppe van Kazachstan, waar een welkomstcommittee de astronauten al 
opwachtte.

De geringste fout in deze terugvlucht, te laat of te vroeg het ISS-station verlaten, te vroeg of te laat 
de brandstofmotoren starten, een kleine storing in de voorprogrammering, zou catastrofale gevolgen
gehad kunnen hebben.
Bijvoorbeeld, de astronauten zouden voor altijd in een cirkelvormige baan om de aarde blijven 
draaien.
Of de astronauten zouden in een verkeerde ellipsbaan bijvoorbeeld op New York landen.

Alles in deze terugvlucht van de Soyuz draait om de uiterste precisie.
Gebaseerd op de wetten van Newton uit 1687.

Tot zover de zonen van deze aeon, in hun generatie.
Nu de zonen van het licht.

Eén van de meest bijzondere dingen van Gods Woord is, dat het de waarheid is.
In deze tijd heeft iedereen zijn eigen waarheid.
Zoals Pontius Pilatus tweeduizend jaar geleden cynisch tegen onze Heer zei: 'Wat is waarheid?'
Een paar uur daarvoor had onze Heer, in het gezelschap van zijn vrienden, tot zijn Vader gebeden.
In dat gebed zei Hij: 'Uw Woord is de waarheid'.
Als je Gods Woord niet kent, dan ken je de waarheid niet.
En dat is buitengewoon ernstig.
Dit heb ik in verschillende toespraken onder woorden gebracht.

Eén van de thema’s, die steeds weer terugkomt in mijn toespraken, is de noodzaak zelf Gods Woord
te onderzoeken.
Ik spreek dan de kerkgangers aan.
Dat gaat als volgt:

Kerkgangers luisteren naar hun predikant.
Helemaal goed.
Maar zij moeten de boodschap van hun dominee natuurlijk wel checken.
Vanuit Gods Woord.
Zij moeten in de Schriften nagaan, of de dingen, die hun predikant verkondigt, wel zo zijn.
Maar dat doen die kerkgangers niet.
Zij weten dus niet, of hun dominee hen knollen voor citroenen verkoopt.



Kerkgangers hebben geen idee hoe gevaarlijk hun houding is.
Zij dènken dat zij geloven.
Natuurlijk.
Zij geloven zoals hun geloofsgemeenschap hen dat voorschrijft.
Zij denken er ook niet al te veel over na.
Zij voelen zich veilig geborgen in de schoot van hun geloofsgemeenschap.

Maar is dat wel 'geloof'?
In onze taal kennen wij het woord 'lichtgelovigheid'.
Wat is dat, lichtgelovigheid?
Volgens het woordenboek: 'Dat je geneigd bent iets te geloven, zonder het gecontroleerd te hebben.'

Kerkgangers dènken dat zij geloven.
Maar zij controleren de boodschap van hun predikant niet.
Zij zijn dus 'lichtgelovig'.
Je kunt hen dus van alles wijsmaken.

Ik sprak eens met een kennis, die vond dat ik te hard was voor 'kerkgangers'.
Hij zei: 'Zolang ze in het evangelie geloven, is er niks aan de hand.'
Ik vroeg aan hem: 'Wat is dan, volgens jou, het evangelie?'
Hij zei: 'Dat Jezus voor mijn zonden gestorven is.'
Als je dit tegen kerkgangers zegt, zullen zij dit onmiddellijk beamen.

Maar er zit een addertje onder het gras.
Want bijna alle kerkgenootschappen in de wereld leren de Drieëenheid.
Maar Gods Woord kent geen Drieëenheid.
De Drieëenheid is een bedenksel van de christelijke kerk.
De Drieëenheid leert dat God uit drie personen bestaat, maar toch één in wezen is.
Dit bedenksel zorgt ervoor dat kerkgangers volstrekt misleid worden.
Het maakt dat zij ongelovigen zijn.
Terwijl zij dènken dat zij gelovigen zijn.

De misleiding bestaat hierin, dat zij iets geloven buiten het Woord van God om.
Gods Woord is duidelijk: 'Christus is voor onze zonden gestorven.'
De kerkleer zegt: 'Christus is God.'
Wat is nu de misleiding?
God kan niet sterven.
Daar is iedereen het wel over eens.
Maar als Christus God is, en God kan niet sterven, dan is Christus dus niet gestorven.

Dit is de duizelingwekkende afgrond van de misleiding.
De kerkganger zegt dat Christus gestorven is, maar, tegelijkertijd zegt de kerkganger, dat Christus 
niet gestorven is.
Hij zegt dus twee dingen tegelijkertijd, die elkaar uitsluiten.
Dit laat zien dat het denken van zo iemand verduisterd is.
Hij zegt het één.
Maar hij gelooft het ander.

Kerkgangers dènken dat zij gelovigen zijn.
Maar dat zijn zij niet.
Zij zijn ongelovigen.
Waarom?



Als Christus niet gestorven is, dan is Hij ook niet opgestaan.
Daarmee ontken je het evangelie.
En dan ben je dus een ongelovige.

Hoe komt het dat kerkgangers ongelovigen zijn?
Kerkgangers volgen mensen.
Zij volgen niet Gods Woord.
Hoe onuitsprekelijk belangrijk is het om Gods Woord te kennen.
Anders kom je bedrogen uit.

De astronauten in de Soyuz gaan met de uiterste precisie te werk.
Gebaseerd op de wetten van Newton uit 1687.
Wanneer zij dit niet doen, dan blijven de astronauten voor altijd in een cirkelvormige baan om de 
aarde draaien.
Of de astronauten landen dan in een verkeerde ellipsbaan bijvoorbeeld op New York.

Maar als kerkganger Gods Woord met uiterste precisie bestuderen of al die predikatie in de kerken 
wel klopt?
Ach…
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