Handout
Aflevering 4 – Wetenschappelijke verleiding
• Zijn schepping en evolutie verenigbaar?
Wanneer schepping en evolutie elkaar tegenspreken, moet dan de Bijbel of de
wetenschap aangepast worden? In Romeinen 1 vs.20-23 lezen we over het
streven van de mens om de majesteit van de onvergankelijke God te vervangen
door menselijke (denk)beelden. Op de levensvragen: vanwaar, waartoe en
waarheen kan alleen de Bijbel ons antwoord geven.
• Het ontstaan van het leven
In Psalm 36 vs.10 lezen we: ‘Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij
het licht’. In Psalm 36 vs.9 lezen we: ‘Want Hij sprak en het was er, Hij gebood
en het stond er’. We hebben hier te maken met het feit dat de oorsprong van het
leven bij de Here God ligt en door ons niet te begrijpen is, en dat Hij buiten onze
tijd staat: ‘Hij sprak en het was er’! Hij schiep vruchtdragende bomen, volwassen
mensen en sterren die al direct hun licht op aarde lieten schijnen. In 1 Johannes
1 vs.5 lezen we: ‘God is licht’, wat niet alleen betekent dat Hij heilig is, zonder
zonde, maar ook dat Hij buiten onze tijd staat. Wanneer we er aan denken dat
het licht een snelheid heeft van zo’n 300.000 km per seconde, dan weten we dat
er voor Hem geen afstand en geen tijd bestaat. Voor Hem is één dag als duizend
jaar en duizend jaar als één dag (2 Petrus 3 vs.8)!
• Het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare (Hebreeën 11 vs.3)
De wetenschap houdt zich altijd bezig met het (aantoonbaar) waarneembare.
Met dit uitgangspunt, kom je uit bij een geheel andere resultaat dan wanneer je,
zoals de Bijbel, uitgaat van het niet waarneembare. Kennelijk heeft de Here God
geen materie nodig om iets te scheppen!
• Het gehele menselijk geslacht uit één mens
De Here God heeft in het begin niet een groep mensen geschapen, zoals Hij bij
de dieren deed, maar Hij begon met één mens (zie Handelingen 17 vs.26). Hij
schiep de mens naar zijn beeld en omdat er maar één God is (1 Timotheüs 2
vs.5), heeft Hij dan ook één mens, naar zijn beeld geschapen. Zelfs met Eva,
vormde Adam nog steeds één mens! Wanneer de mensheid vanuit de
apenwereld geëvalueerd is, zou er in het begin nooit sprake geweest kunnen zijn
van één mens, maar van een groep mensen.
• Het begin van de dood
Wanneer de Here God evolutionaire processen bij de schepping gebruikt zou
hebben, dan was het sterven er al vóór de zondeval. Evolutie zonder
stervensprocessen is onmogelijk. Bij de evolutieleer gaat het namelijk om
‘Survivel of the fittest’ (het overleven van de sterksten). Romeinen 5 vs.12 zou
dan niet juist zijn, waar we kunnen lezen dat door de zonde de dood zijn intrede
deed. Hiermee wordt Gods verlossingsplan op losse schroeven geplaatst!
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•

‘Want in zes dagen heeft de Here hemel en aarde gemaakt’(Exodus 20
vs.11).
Mozes was een zeer geleerd man (Handelingen 7 vs.22) maar had er geen
moeite mee om deze woorden in de wet op te schrijven en in een schepping van
zes dagen te geloven!
• Vormen fossielen die gevonden worden het bewijs van evolutie?
Fossielen vormen veel meer het bewijs van een wereldwijde zondvloed, dan van
de evolutietheorie. De vorming van fossielen vindt alleen plaats na het sterven
als gevolg van een ramp, zoals een vulkaanuitbarsting, aardverschuiving of
(zond)vloed. Bij natuurlijke sterfte wordt bv. het lichaam van een dier netjes
opgeruimd door: roofdieren, aaseters, gieren, insecten en erosie. Zo niet bij
fossielen, die tussen zand/steenlagen omkomen en daar hun afdrukken
achterlaten. Bij de zondvloed werden complete aardlagen van hun plaats gerukt
en ontstonden de vijf continenten, zoals we deze nu kennen. De verschillende
aardlagen kunnen na de zondvloed niet meer gidsend zijn voor de datering van
de fossielen die hierin gevonden worden. En de C14 methode (vervalsnelheid tot
koolstof) werkt alleen tot maximaal 10.000 jaar. De verschillende
dateringsmethoden die momenteel gehandhaafd worden zijn zeer discutabel!
Men probeert momenteel de zondvloed door de verschillende ijstijden te
vervangen, maar het is veel aannemelijker dat het huidige reliëf van de aarde
ontstaan is door de zondvloed.
• Job 40 vs.10-19: beschrijving van een dinosaurus?
In dit gedeelte omschrijft Job de lichaamskenmerken van een dinosaurus,
waaruit we mogen concluderen dat er een periode geweest is, waarin mens en
dinosaurus tegelijkertijd geleefd hebben!
• Gemaakt, gekroond en geroepen
In Psalm 8 vs.5-7 lezen we dat de Here God de mens gemaakt, gekroond en
geroepen heeft. Alleen dicht bij God ontvangt de mens zijn waardevolle positie.
Een mens wordt pas echt mens, dicht bij zijn Schepper. Hoe verder een mens
van God verwijderd is, hoe onmenselijker een mens wordt!
•

Vragen:
1. Wat is de achterliggende verleiding van de evolutietheorie?
2. Waarom kunnen schepping en evolutie niet samengaan?
3. In de schepping geloven, betekent ons verstand op 0 zetten?
4. Laten we God eren en aanbidden voor zijn ondoorgrondelijke wijsheid!
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