
Hoofdstuk 1: Kracht van het Nulpuntsveld – Judy Franklin

Franklin neemt als uitgangspunt voor dit hoofdstuk een tekst uit de Romeinenbrief. 
Hieronder kunt u lezen wat Paulus daar precies schrijft.

“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd 
niet  opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met

reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van 
de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook
de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen

tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat 
heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe.” 51

Judy vraagt zich af wat Paulus bedoelt met het “openbaar worden van de kinderen 
van God.” Als ze slechts één vers verder had gelezen, had ze kunnen lezen wat Paulus 
hiermee bedoelde. 

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook
wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen,

namelijk de verlossing van ons lichaam.”

Voor het woord ‘openbaar worden’ wordt het Griekse woord ‘apokalypsis’ 52 
gebruikt, wat precies hetzelfde woord is als de titel van het boek dat wij Openbaring 
noemen. Wat dit woord communiceert, is dat er iets verborgen is en op een bepaald 
moment onthuld zal gaan worden. In bovenstaand vers wordt echter duidelijk dat dit te 
maken heeft met de verlossing van ons lichaam. We zullen een nieuw lichaam ontvangen, 
dat we nu nog niet zien (het is verborgen), maar in de toekomst onthuld zal worden als wij 
worden opgenomen. 53 

“Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij

niet zien, dan verwachten wij het met volharding.” 54

Als we nóg twee verzen verder lezen, zien we dat Paulus spreekt over de ‘hoop’. 
Dat woord geeft misschien niet helemaal de goede indruk, want het Griekse ‘elpis’ 55 
betekent niet zozeer dat we ‘het beste er maar van hopen’, maar juist dat we een absolute 
zekerheid hebben van iets dat nog toekomstig is, maar zeker gaat gebeuren. In heel veel 
Nieuwtestamentische teksten wordt duidelijk dat het hier gaat over de wederkomst, zoals 
de tekst hieronder in Titus.

“Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de 
heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” 56

51 Romeinen 8:18-22
52 Blue Letter Bible, apokalypsis
53 1 Korinthe 15:51-52
54 Romeinen 8:24-25
55 Blue Letter Bible, elpis
56 Titus 2:13
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De context is dus overduidelijk de wederkomst en niet het heden. Volgens Franklin 
moeten we dat echter in een ander licht zien, en heeft het tóch betrekking op het heden, 
beginnend in het boek Handelingen. Franklin meent dat wonderen, genezingen en 
bevrijdingen dagelijkse kost waren in die periode. 57 Echter, het boek Handelingen 
beschrijft een periode van ruim 32 jaar 58 In die lange periode worden 20 specifieke 
wonderen beschreven, en daarnaast nog wat kleine clusters van wonderen die zich vooral 
in het begin afspelen. 59 

Het lijkt erop dat het aantal wonderen naar het einde van het boek Handelingen toe 
afneemt in aantal en intensiteit. Paulus vertelt bijvoorbeeld dat hij Trofimus ziek moest 
achterlaten in Milete. 60 Ook moedigt hij Timotheüs aan om af en toe wat wijn te nemen 
voor zijn maag en vele kwalen. 61 Waarom geeft hij hem niet wat helende zweetdoekjes? 62

Ook heeft Paulus een zogenaamde “doorn in zijn vlees” maar wordt daar niet van verlost, 
zelfs na God driemaal hierom gesmeekt te hebben. 63 Wat die doorn ook precies is, het is 
duidelijk dat deze te maken heeft met het vlees, ofwel het fysieke lichaam. Hoewel het 
“vlees” soms ook een ruimere semantiek heeft in het Nieuwe Testament, maakt het feit dat
een engel van Satan Paulus met vuisten slaat, wel duidelijk dat hij hier écht fysieke pijn 
mee bedoelt. 

De manier waarop Franklin de feiten voorstelt, geven niet helemaal de juiste 
werkelijkheid weer. Het was niet zo dat wonderen elke dag aan de lopende band 
gebeurden, 32 jaar lang. Het begon met een aantal kleine clusters, en naar het einde toe 
lijkt de intensiteit wat af te nemen. Het laten opstaan van overledenen uit de dood is 
bijvoorbeeld een gigantisch spectaculair wonder, en ook het aanraken van zweetdoeken 
van Paulus om te genezen is ongekend. Na Handelingen 20 zien we dat er nog maar twee
wonderen gebeuren en er één clustertje is in Malta, 64 over een periode van zeker 5 jaar. 

Dit is typerend voor hoe het gaat met wonderen en tekenen in de Bijbel. We hebben
soms misschien het idee dat de hele Bijbel een verzameling is van wonderen die 
gebeuren door mensenhanden, maar als we goed kijken zijn er grofweg maar 3 clusters. 
Het eerste cluster van veel wonderen en tekenen speelt zich af in de periode rond Mozes 
en Jozua, waarbij God duidelijk wil maken dat Mozes dé man is die Hij uitgekozen heeft 
om het volk uit te leiden en Zijn wetten duidelijk te maken. Jozua neemt het stokje over en 
we zien al snel dat het aantal wonderen flink afneemt nadat de muren van Jericho 
instorten. Pas in de tijd van Elia en Elisa begint er een nieuwe periode waarin God 
duidelijk wil maken dat mensen naar Zijn profeten moeten luisteren. Ten slotte is het 
laatste en meest spectaculaire cluster van wonderen in de periode van Jezus en Zijn 
apostelen. Hier wil God duidelijk maken dat de Joden en later ook de heidenen, moeten 
luisteren naar Jezus. Het is dus niet zomaar een gave die de Heilige Geest geeft aan alle 
gelovigen sinds 30 AD tot nu. Er zit een duidelijk doel achter. Dat doel heeft te maken met 
hoe God helder wil overbrengen wie gerechtigd zijn namens Hem te mogen spreken. Het 
waren dan ook exclusief de profeten en apostelen die wonderen en tekenen deden in het 
boek Handelingen. 

57 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 23-24
58 Bible Hub, Acts Timeline
59 Our Daily Bread, Miracles of God in Acts
60 2 Timotheüs 4:20, wat zich afspeelt in de periode van Handelingen 20 (57 na Christus)
61 1 Timotheüs 5:23, wat zich afspeelt in circa 63-65 na Christus (bron)
62 Handelingen 19:11-12
63 2 Korinthe 12:7-10, wat zich afspeelt in circa 43 na Christus (bron)
64 Handelingen 28:3-9
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In de brief aan Efeze 65 schrijft Paulus dat de apostelen en profeten een 
fundamentele functie hadden bij het bouwen van de kerk. In deze nieuwe periode wil 
Jezus duidelijk maken dat Hij iets nieuws aan het doen is. Hij werkt hiervoor exclusief door
zogenaamde profeten en apostelen. Naast de apostelen zijn er bijvoorbeeld ook profeten 
zoals Silas en Judas, 66 maar ook Barnabas, 67 hoewel hij zes keer eerder in het boek niet 
als zodanig werd voorgesteld. 68 We kunnen om die reden dus niet zeggen dat elk wonder 
dat gebeurt in Handelingen, door elke willekeurige christen kon worden gedaan. Het lijkt 
zich te beperken tot een select groepje mannen en zelfs enkele vrouwen die profetessen 
waren. 69 

Niet iedereen kon een apostel worden; alléén zij die getuige waren van Jezus’ 
wederopstanding. 70 Ook Paulus was een apostel, maar vormt daarmee wel de 
hekkensluiter. 71 Omdat hij getuige was geweest van de wederopgestane Jezus, 72 hoewel 
dat later plaatsvond dan bij de rest van de apostelen, mocht hij als “ontijdige” nog aan het 
rijtje toegevoegd worden. Hij noemt zichzelf echter de laatste aan wie Jezus is 
verschenen, 73 waarmee het dus al uitgesloten is dat mensen zich anno 2020 nog 
apostelen kunnen noemen. Paulus was instrumenteel in het leggen van het fundament, 
maar nadat hij sterft, zien we dat bepaalde gaven niet meer continueren. 

We lezen in de kerkgeschiedenis incidenteel nog wel over bepaalde wonderen en 
tekenen, maar deze zijn niet altijd meer specifiek gebonden aan één persoon. Er is dan 
ook een verschil tussen genezers en genezingen. Er zijn vandaag de dag geen genezers 
meer, hoewel er incidenteel nog wél mensen genezen. Niet alle gaven van de Heilige 
Geest zijn immers gecontinueerd; sommige gaven, die te maken hadden met genezingen, 
wonderen en tekenen, waren enkel van belang in de fundamentele fase van de kerk. Een 
fundament leg je immers maar één keer. En dat gebeurde enkel in de eerste decennia 
nadat Jezus stierf, opstond en ten hemel voer. Met het sterven van de laatste apostel, 
verdwenen ook de gaven van profetie, genezing, wonderen en tekenen. 

Nogmaals, dit betekent niet dat God vandaag de dag niet meer werkt met 
wonderen, tekenen, profetieën en genezingen, maar zij zijn niet meer ongelimiteerd 
verbonden en gecentraliseerd in één persoon. Er zijn dus geen apostelen, profeten of 
genezers meer. Maar er gebeuren nog wel degelijk wonderen, hoewel deze meestal 
minder spectaculair zijn dan die uit de eerste eeuw. Het opstaan uit de dood is natuurlijk 
een van de meest tot de verbeelding sprekende wonderen, waarvan we geen 
gedocumenteerd bewijs hebben anno 2020. Ook mensen die verlamd geboren zijn en 
opeens kunnen lopen en zelfs dansen, zonder revalidatie, is niet iets wat we vandaag de 
dag zien. 

Er is dus overduidelijk iets veranderd sinds de eerste eeuw. Daarmee bedoel ik niet 
dat wij Gods macht limiteren, maar wil vooral benadrukken hoe God Zélf kaders aangeeft 
voor wat Hij kan in de Bijbel, zoals ik hierboven heb gedaan met behulp van diverse 

65 Efeze 2:20
66 Handelingen 15:32
67 Handelingen 13:1
68 Handelingen 4:36, 9:27, 11:22, 25, 30 en 12:25
69 Handelingen 21:9
70 Handelingen 1:22
71 In 1 Korinthe 15:8-9 beschrijft Paulus hoe hij een “ontijdig geborene” is als apostel. 
72 Handelingen 9
73 1 Korinthe 15:8
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Bijbelteksten. God geeft regelmatig kaders aan voor dingen die Hij niet doet, zoals 
bijvoorbeeld liegen. Dat zal Hij nooit doen! Het wordt door de schrijver van Hebreeën 
onmogelijk genoemd. 74 God is almachtig en soeverein, waarmee Hij zelf de vrijheid heeft 
om de regels te bepalen in de diverse dispensaties van het geloof, ofwel de verschillende 
tijdsperioden waarop God door en met mensen werkt. We zien dan ook dat Hij elk van de 
drie eerder genoemde perioden (Mozes/Jozua, Elia/Elisa, Jezus/Apostelen) start met 
getuigenis geven van Zijn waarheid middels allerlei krachten, tekenen, wonderen en gaven
van de Heilige Geest.

“God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en
allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.” 75

Het leek me goed om de misverstanden rondom de gaven van de Heilige Geest al 
vrij vroeg in deze polemiek uit de weg te ruimen, zodat we een basis hebben om vanuit te 
redeneren. Franklin en haar consorten gaan er immers vanuit dat alle gaven van de 
Heilige Geest er nog steeds zijn, maar zoals we hebben gezien is dat absoluut geen juiste 
veronderstelling. Zijzelf hebben dus al een onjuiste premisse waarop zij voortbouwen, en 
dat bouwwerk kan natuurlijk nooit standhouden als we deze toetsen aan 1. de Bijbel en 2. 
de realiteit. 

Haisch
Met het idee dat zij een soort “profetische stem” hoorde van God over “geluid”, ging 
Franklin op zoek op het internet, en stuitte op een artikel van Bernard Haisch. 76 Deze 
pandeïstische mysticus tracht diverse religieuze zienswijzen te verenigen met zijn 
zogenaamde “God-theorie”. 77 De eerste vraag die dit bij mij oproept, is: “Waarom zou God
Franklin naar een zeer discutabele pandeïst (iemand die gelooft dat het goddelijke zich in 
alles bevindt – ofwel het universum zélf vormt) sturen om Zijn diepste waarheden te 
ontdekken, wetende dat enkel Jezus tot de Weg, de Waarheid en het Leven leidt?” 78 

Franklin neemt meteen al een citaat van Haisch dat de betrouwbaarheid van de Bijbel op 
scherp stelt. 

“’God zei, laat er licht zijn, en er was licht.’ Het is zeker een prachtig 
poëtische uitspraak, maar bevat het enige wetenschap? Een aantal jaren geleden 
zou ik die mogelijkheid hebben weggewuifd. Als een astrofysicus wist ik maar al te 
goed van de overduidelijke tegenstellingen tussen de volgorde van gebeurtenissen 
in Genesis en de fysica van het universum. Zelfs na het vervangen van perioden 
voor dagen, was de volgorde van gebeurtenissen overduidelijk verkeerd. Het sloeg 
nergens op om licht als eerste te hebben, en dan te claimen dat de zon, maan en 
sterren (de overduidelijke bronnen van licht in de nachtlucht van de oude wereld) 
daarna gemaakt werden, of dat nu perioden of dagen later was. Iemand kon 
natuurlijk een generalisatie maken door te zeggen dat licht simpelweg energie was, 
en daarmee een verwijzing naar de oerknal claimen, maar dat zou voor mij wel een 
erg uit de context getrokken redenatie zijn, in plaats van een openbaring.

Radio, televisie en mobiele telefoons werken allemaal door het zenden of 
ontvangen van elektromagnetische golven. Zichtbaar licht werkt hetzelfde; het is 

74 Hebreeën 6:18
75 Hebreeën 2:4
76 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 25
77 Bernard Haisch, Biografie
78 Johannes 14:6
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alleen een hogere frequentievorm van elektromagnetische golven. Bij nóg hogere 
golven, boven het zichtbare spectrum, vinden we ultraviolet licht, X- en 
gammastralen. Alle zijn zij elektromagnetische golven welke eigenlijk gewoon 
verschillende frequenties van het licht zijn. 

Het is standaard in de kwantummechanica om het onzekerheidsprincipe van 
Heisenberg toe te passen op elektromagnetische golven, aangezien elektrische en 
magnetische velden door de ruimte bewegen als een slingeruurwerk. Op elke 
mogelijke frequentie zal altijd een beetje elektromagnetisch geslinger zijn en 
wanneer je al deze onophoudelijke fluctuaties optelt, krijg je een achtergrondzee 
van licht waarvan de totale energie enorm is; het nulpuntsveld. Dat nulpunt verwijst 
naar het feit dat ondanks dat de energie enorm is, het in de laagst mogelijke staat 
is. Neem elk volume van ruimte en haal alles daaruit weg (in andere woorden: 
creëer een vacuüm) en wat je over hebt is het nulpuntsveld. We kunnen ons een 
vacuüm voorstellen waarin alles weg is, maar een écht kwantumvacuümis 
doordrongen van het nulpuntsveld met haar onophoudelijke elektromagnetische 
golven. 

Het feit dat het nulpuntsveld in de laagst mogelijke energiestaat is, maakt het 
onzichtbaar. We zien dingen doordat er een contrast is. Het oog werkt door licht te 
laten vallen in een anders donker netvlies. Als het oog echter gevuld zou zijn met 
licht, zou er geen donkerheid zijn om een contrast mee te vormen.

Het nulpuntsveld is zo’n verblindend licht. Aangezien het overal is, binnenin 
en buiten ons, elk atoom van ons lichaam doordringend, zijn we er in essentie blind 
voor. Het verblindt ons voor haar aanwezigheid. De wereld van licht dat we wél zien 
is de rest van het licht dat zich bóven het nulpuntsveld bevindt.

Als wij echter gelijk hebben, dan zou “Laat er licht zijn” inderdaad een zeer 
belangrijke uitspraak zijn, zoals men mag verwachten van de vermeende auteur. De 
vaste, stabiele wereld van materie lijkt bijeen te worden gehouden door een 
onderliggende zee van kwantumlicht. In het verwijzingskader van licht bestaat geen 
ruimte en tijd.” 79

Franklin meent hieruit te moeten opmaken dat deze kracht van het nulpuntsveld in 
ons allen aanwezig is, maar wij er door de scheiding van de zondeval geen gebruik meer 
van kunnen maken. Ze veronderstelt dat indien wij vanuit geloof handelen, we door 
bijvoorbeeld deze nulpuntsenergie bergen kunnen verzetten. Net zoals Jezus de stormen 
kon stillen, zou dat voor ons ook mogelijk moeten zijn, indien we een manier vinden om 
die kracht te activeren. Ook denkt Franklin dat wij dan kanker kunnen wegsturen, omdat 
wij dezelfde kracht bezitten die in de scheppingswoorden “Laat er licht zijn”, zaten. 80 

In deze redenatie gaan verschrikkelijk veel dingen mis. Allereerst denk ik dat Haisch
wel degelijk een punt heeft met zijn theorie over nulpuntsenergie. Het probleem is echter 
dat het maar de vraag is of deze “achtergrondzee van licht” hetgeen is bedoeld wordt in 
het derde vers van Genesis, als we de volgende tekst uit Openbaring in overweging 
nemen.

79 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 25-27 (citaat vanuit Haisch, B., Brilliant Disguise: Light, Matter and 
the Zero-Point Field)

80 Ibid, p. 28-29
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“En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal,
die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan
de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf
vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren

van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal
er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn

dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal
op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook

geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen
regeren in alle eeuwigheid.” 81

In een evenzo Edenische context, zien we dat het God is die in de toekomst, als 
alle dingen hersteld zijn naar de oorspronkelijke staat, zonlicht niet meer nodig zal zijn 
omdat God de Bron is van alle licht. Het is dus maar de vraag of hetgeen Haisch poneert 
wel datgene is wat bedoeld wordt met de uitspraak “Laat er licht zijn.” In het eerste 
hoofdstuk van het evangelie van Johannes lezen we ook dat Jezus (God de Zoon) als het 
Licht wordt aangeduid en verband houdt met het Woord dat gesproken werd. Híj is het 
Woord én het Licht. 82 In de brief aan de Kolossenzen vertelt Paulus dat door Hem alle 
dingen bijeen worden gehouden, of in andere vertalingen; dat alle dingen dankzij Hem 
bestaan. Betekent dit dus dat de wereld pandeïstisch is en Jezus overal in aanwezig is? 
Of dat Jezus het nulpuntsveld is? Dat is wel heel kort door de bocht geredeneerd. Dat is 
immers niet precies wat er staat. Het is vooral een uitspraak die wat zegt over de autoriteit 
en macht van Jezus, tot op het kwantumniveau aan toe. Daarenboven beperkt de 
uitspraak van het licht zich niet enkel tot het derde vers van Genesis, maar wordt er nog 
veel meer over gezegd.

“En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht
en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” 83

Er werd allereerst een scheiding gemaakt tussen dit licht en de duisternis (ik dacht 
dat nulpuntsenergie in álles aanwezig was?) en vervolgens wordt dat licht letterlijk ‘dag’ 
genoemd. Het gaat dus om zichtbaar daglicht, dat in dát verband genoemd wordt, niet om 
nulpuntsenergie dat ook ‘s nachts overal aanwezig is. Zowel Haisch als Franklin hanteren 
dus al een verkeerde interpretatie en creëren hiermee een verkeerde basis voor hun 
theologie. Daarom moeten we verzen nóóít los lezen, maar altijd in hun context. Franklin 
besluit deze paragraaf met de suggestie om meer over dit onderwerp te leren door het 
pandeïstische boek van Haisch, “De God-theorie” te lezen. Het spreekt boekdelen over het
geestelijk onderscheidingsvermogen van Franklin om zoiets ook maar te durven 
suggereren. Dit soort boeken zouden in de tijd van de apostelen verbrand worden. 84

Wat verder nog volgt is een korte paragraaf over de helende kracht van dolfijnen. 
De wetenschap heeft een sterk vermoeden dat de geluidsfrequenties die dolfijnen 
gebruiken om mee te communiceren, een helend effect op onze psyche hebben. Echter, 
ook al zou dit zo zijn, bewijst dit nog niets wat betreft het nulpuntsveld waar wij volgens 
Franklin gebruik van zouden kunnen maken om bijvoorbeeld kanker weg te sturen.

81 Openbaring 22:1-5
82 Johannes 1:1-18
83 Genesis 1:4-5
84 Handelingen 19:19, Galaten 1:6-9, 2 Petrus 2:1-3, 1 Timotheüs 4:1-2
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