Genen en Grappen in de natuur – eigenlijk: dingen in de natuur die ons voor een raadsel plaatsen en
hoe veranderingen binnen het Bijbels kader perfect te verklaren zijn
Ik zat in het college fytopathologie van professor Jan Zadoks aan de WUR. Hij vertelde met heel veel
passie over luizenmelkers en schimmels. Toen hij het woord manna liet vallen, waren mijn oren
gespitst en mijn hersens getriggerd. Hij vertelde dat hij 3 soorten manna kende:
Honingdauw, de uitscheiding van een soort blad- en schildluizen
De eetbare en geneeskrachtige hars van een Boswellia-soort, of de zoetige afscheiding van twee
andere boomsoorten, die in Israël manna wordt genoemd.
Of een witte schimmel.
Voordat ik er erg in had, mompelde ik – ik zat altijd op de voorste rij: “Dan ken ik nog een vierde
soort.”
“Wat zegt u?” “Ehhh, niks.” “Nee, u zei wel wat en ik wil dat u ons allen daarvan deelgenoot maakt.” Ik
herhaalde wat ik had gezegd: “Ik ken er nog een vierde soort. Het manna dat uit de hemel viel, elke
morgen, 6 dagen per week, om een volk van ongeveer 3 miljoen 40 jaar lang dagelijks te voedden.”
Hij was even stil en zei: “O zo…”. Ik denk dat hij mij begreep. De klas niet, want die schoot in de lach.
En Zadoks ging over op een ander onderwerp.
Als je wilt leren, welke cursus je ook volgt, waar je je ook in het leven bevindt: Stel jezelf en je
leermeesters kritische vragen. Gebruik je hersens, streep geen enkele mogelijkheid door voordat je
erover hebt nagedacht. En maak je niet druk als anderen je niet meteen begrijpen of je uitlachen. Je
bevindt je in gezelschap van helden, die hetzelfde hebben meegemaakt.
Wetenschappers zeggen bijvoorbeeld dat het manna in de woestijn was: honingdauw (afscheiding van
blad- en schildluizen), hars van bomen of witte schimmel. Ze hadden beter helemaal niets over dit
onderwerp kunnen zeggen, want denk je eens in: hoe hebben 3 miljoen mensen 40 jaar lang, zes
dagen in de week, kunnen overleven op de afscheiding van bomen of bladluizen, die je met een
vergrootglas moest zoeken in een grote, verlaten woestijn? Hoe kun je toestaan dat slecht
onderbouwde conclusies je geloof in de Bijbel vernietigen?
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Elke wetenschapper gelovig of seculier gaat methodologisch te werk. Maar veel wetenschappers
beseffen niet dat de manier hoe zij naar de wereld kijken, voor een groot deel bepaalt welke
conclusies zij zullen trekken uit wat zij zien en welke onderzoeksmethoden zij zullen kiezen om tot die
conclusies te komen.
De gekozen wereldvisie bepaalt welke bronnen geraadpleegd worden en dat er van te voren reeds een
keus wordt gemaakt welke van die bronnen serieus zijn en welke niet. Het wordt het referentiekader
waaraan we alles wat we waarnemen toetsen en meten.
In het Galileo-tijdperk was de kerk de norm. Tegenwoordig zijn de naturalistische opvattingen
allesoverheersend in elk aspect van ons leven. Seculiere wetenschappelijke instituten accepteren geen
enkele kritiek over hun naturalistische paradigma. Doe je dat wel, dan kom je er niet in en lig je er
meteen uit.
Bijbels georiënteerde wetenschappers zijn soms even rigide, en toch zijn ze vaker flexibeler in hun
benadering. In het vooronderzoek voor hun hypothesen, onderzoeken ze de bronnen in beide
denkkaders, ze toetsen en dubbelchecken hun experimenten en data in beide denkkaders. Naar mijn
mening bedrijven zij daardoor betere wetenschap, omdat ze niet bij voorbaat mogelijkheden
uitsluiten.
Durven wij mensen uit onze cocons van preconceived ideas te stappen?
Ik moet bekennen dat ik dat als christelijke student best moeilijk vond. Voor mij stond vast: evolutie
was nonsens en ik heb het vak bodemkunde dat uitging van geologische tijdperken van miljoenen en
miljarden uit mijn doctoraal curriculum geschrapt. In plaats daarvan mocht ik een meteorologisch
studieboek, in zelfstudie bestuderen.
Nu weet ik hoe dom dat was. Hoe kan ik kiezen als er maar één optie is? Hoe kan ik een goede keuze
maken als ik mezelf maar één optie gun?
Een van mijn creationistische vrienden studeert evolutiebiologie. Super! Pure wetenschap is: durven
buiten de lijntjes te kleuren, ongebaande paden durven betreden, en je professor durven
tegenspreken. Zo hebben we de afgelopen 160 jaar heel veel geleerd en zo zijn we in deze eeuw
beland en alleen zo zullen we onze kinderen, scholieren en studenten tot zelfdenkende wezens maken
en geen klonen van onszelf of van professoren.
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Vanavond staan we stil bij de biologische tak van sport die Genetica heet. De opbouw
van mijn presentatie ziet er als volgt uit.
Ik begin met de stelling dat de moderne wetenschap zichzelf opvreet, omdat hoe
meer we te weten komen wat Darwin niet wist, hoe meer zijn klassieke
evolutietheorie wordt uitgehold en hoe meer we richting ontwerp opschuiven.
Daarna geef ik in snelle basiscursus Genetica-101; Daarna bespreek ik twee
fenomenen waarmee ik mijn stelling onderbouw. Ik beantwoord Darwins
levensvraag. En ik sluit af met een samenvattende conclusie.
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Darwin is de grondlegger van de klassieke benadering van evolutie.
Maar Darwin zag zelf in dat een van de grote uitdagingen van zijn theorie zou zijn:
hoe komt een toevalstreffer functioneel positief in de volgende generatie terecht? Hij
had geen idee van hoe dat zou werken: hij veronderstelde een route voor evolutie.
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Shortly before publication
In mid-July 1837 Darwin started his "B" notebook on Transmutation of Species, and
on page 36 he wrote above his first evolutionary tree: “"I think case must be that one
generation should have as many living as now. To do this and to have as many species
in same genus (as is) requires extinction . Thus between A + B the immense gap of
relation. C + B the finest gradation. B+D rather greater distinction. Thus genera would
be formed. Bearing relation" (next page begins) "to ancient types with several extinct
forms"
Kort voor zijn publicatie van zijn On the Origin of Species legde hij in een schrijfblok
uit hoe volgens hem de Transmutatie van soorten moest hebben plaatsgevonden.
Daarin tekende hij de allereerste evolutieboom. Hij schreef erbij: "Ik denk … dat in
een bepaalde generatie evenveel levenden waren als nu. Dat er nu evenveel soorten
in een familie zijn, betekent dat er soorten uitgestorven zijn. Dan is er tussen A+B een
enorm gat te overbruggen. Tussen C+B zijn er kleine gradaties. Tussen B+D grotere
verschillen. Zo zouden de families zijn gevormd, die allemaal eigenschappen in zich
hebben van de oude typen en uitgestorven vormen.”

Merk op dat Darwin hier niets verklaart of bewijst. Hij veronderstelt en denkt
hardop… het is een idee…
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Deze veronderstelling is nog steeds de basis van de theorie.
Indrukwekkende plaatjes met doorlopende lijnen, waar Darwin nog stippellijntjes
tekende;
die verwantschappen suggereren die niet bewezen zijn;
terugvoerend naar een gemeenschappelijke ouder, die nooit gevonden is.
Van genetica hadden Darwin noch zijn tijdgenoten verstand – en alle wetenschappers
na hem hebben eigenlijk ruim 100 jaar slechts krassen gemaakt in de oppervlakte,
omdat nu pas een beetje duidelijk wordt hoe DNA en omgevingsdruk bepalen hoe
kenmerken worden doorgegeven aan de volgende generatie.
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Fast forward, bijna 100 jaar verder. In 1953 – ontdekten
Watson en Crick de structuur van DNA - Desoxyribose Nucleine
Zuur. Het DNA bepaalt in grote mate hoe we eruit zien en heeft
een grote invloed op andere kenmerken, zoals gedrag en
intelligentie.
Alles wat leeft heeft DNA. Het is een dubbelgevouwen
touwlader van twee strengen van ribosemoleculen en met
elkaar verbonden door fosfaatgroepen. De sporten van de
touwladder bestaan uit 4 bouwstenen, die gepaard aan elkaar
gekoppeld zijn. Dit grote molecuul bevat de geheimtaal van het
leven in de vorm van gepaarde tripletten van de bouwstenen.
DNA, of zo je wilt RNA, is het zelf-replicerende molecuul
waarover Richard Dawkins het heeft als hij zegt dat daar het
leven mee begonnen is. Hoe dat is ontstaan, weet niemand, zei
hij.
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Wat we nu begrijpen is, dat om dit ingewikkelde molecuul te bouwen, er voor elke
binding tussen de basismoleculen een eiwitsysteem nodig is. Er is in de natuur geen
enkele andere manier bekend waarop moleculen en atomen gekoppeld of
ontkoppeld worden dan doormiddel van eiwitten, die als handgereedschappen
fungeren. Als die eiwitten er niet zijn, is er geen DNA. Maar er is geen andere manier
om eiwitten te maken dan door DNA. Dus als er in het begin geen DNA was, en de
hele ingewikkelde fabriek om de complexe eiwitsystemen te maken, die nodig zijn om
DNA te maken, dan is DNA ontstaan door toeval. Welke was er eerst? Eiwit of DNA?
Kan dat?
De behoudswet in de filosofie en de exacte wetenschappen is: “Uit niets wordt niets.
Is Biologie een exacte wetenschap? Waarom geldt deze wet niet in de biologie?
Ons gezond verstand en de kennis die we nu hebben, zegt ons dat toeval en DNA
onverenigbaar zijn. Niemand weet hoe DNA is ontstaan. Niemand.
Richard Dawkins mompelt: “het begin van leven is het begin van de zelf-replicerende
cel”, maar hij zegt er eerlijk bij: Niemand weet hoe.
Sinds de ontdekking in 1953 leren we voortdurend nieuwe dingen over het DNA en
wetenschappers zijn iedere keer verbijsterd. DNA blijkt iedere keer belangrijker te zijn
dan ze eerst dachten. Nu weten we dat 2,8% van ons DNA de code bevat voor
eiwitten; 64,2% is onmisbaar voor de fijnregeling die nodig is om processen in ons
lichaam goed te laten verlopen; 24% start- en stopschakelaars; 2% regulerend RNA en
7% bindingsplaatsen voor regulerende eiwitten.
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Het proces op dit plaatje waar DNA wordt vertaald in mRNA en dat weer in aminozuren die
als de kralen in een ketting van eiwitten zijn. Dit doet alleen de 2,8%.
U zegt: Ja, maar we hadden 4,5 miljard jaar. 4,5 miljard jaar geleden is DNA of de minder
ingewikkelde enkelvoudige streng RNA, in eencellige wezens ontstaan en toen is het van
daaruit verder gegaan. Het moet zo zijn gegaan, want we hebben nu DNA.
Ik zeg: Daarmee is het probleem van de noodzakelijke eiwitsystemen en de hele
ingewikkelde fabriek niet opgelost.
U zegt: Ja, maar experimenten hebben aangetoond dat elektriciteit in een oersoep van
moleculen DNA tot gevolg kan hebben.
Ik zeg: Maar in het laboratorium is een heleboel voorwerk gedaan: men heeft een mengsel
van de juiste moleculen bij elkaar gebracht, in de juiste verhoudingen en net zolang
verschillende voltages er doorheen gejaagd tot dat men iets kreeg wat leek op DNA. Een
streng van wel 100.000 basemoleculen. Prachtig. Men is alleen vergeten ons te vertellen dat
die streng nergens voor codeerde. Het handboek had blanco pagina’s.
In de genetica spreekt men over genotype en fenotype. Genotype zijn alle genen die in u
aanwezig zijn. Fenotype is de manier waarop de genen uitgedrukt zijn in hoe u eruit ziet en
uw gedrag.

Genotype is puur informatie, in uw DNA-code. Evolutionistisch voordeel hebt u pas als u een
goed aangepaste alg bent, die bijvoorbeeld heel goed zonlicht kan omzetten in glucose. In de
natuur zal alleen de best aangepaste zich kunnen handhaven en zich kunnen ontwikkelen tot
een plant of een dier. Dit is het scenario van de evolutie.
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Ik illustreer het met een actueel voorbeeld.
We hebben een handboek voor het bouwen van een prototype Red Bull F1. Als ik wil weten
of de auto aan een F1 race kan meedoen, moet ik Max Verstappen huren voor een testrit.
Dat de auto doet waarvoor het is gebouwd, testen we op het niveau van het fenotype en niet
het niveau van het handboek. In evolutie, is de moeilijkste vraag die gesteld wordt, de vraag:
Waar komt het handboek vandaan? De moderne wetenschap geeft het antwoord: We weten
het niet, maar het moet toeval zijn, want ontwerp is geen verklaring.
Maar als niemand een verklaring kan geven – dat is wat Richard Dawkins zegt - kan er net zo
goed een ontwerper zijn die het handboek geschreven heeft.
Maar evolutie uw denkkader is, en u Schepping bij voorbaat uitsluit, moet u geloven dat het
handboek door toeval is ontstaan. Zelfs al kost het 100 miljard jaren. Er is geen andere optie.
Ook al hebt u geen bewijs.
Deze discussie ga ik vanavond niet winnen, dus ik stel, dat het handboek er is. Fantastisch, al
de informatie voor mijn Red Bull F1 zit erin. Ik zet mijn handboek hier neer en wacht totdat
er een F1 ontstaat.
Weet u, in onze menselijke wereld accepteren we deze redenatie niet. Waarom wel in de
wetenschap?
Wij beseffen dat het niet genoeg is om het handboek te hebben. De informatie erin moet
door een intelligentie gelezen, vertaald en begrepen worden. Iemand moet een fabriek
bouwen, werknemers inhuren, die hun vak verstaan, robots ontwerpen en dan kan na
maanden werk mijn bolide uit de fabriek rollen.
Maar dan nog kan het een flutauto zijn. Pas als Max Verstappen het heeft getest, weten we
wat het kan. En dan maar hopen dat hij niet crashed, want dan moet ik een andere genie
inhuren om de fout in het handboek op te sporen en de foute informatie herstellen. En dan
begint het liedje van vooraf aan. Nieuw handboek, nieuwe fabriek, nieuwe F1, nieuwe
Verstappen, nieuwe testrit, nieuwe crash… de langzame ontwikkeling van Evolutie.
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De evolutiebioloog Frank Salisbury zegt dat er een probleem is met de moderne
synthetische evolutiebiologie. Stel:
Een gemiddeld eiwit heeft ongeveer 300 aminozuren.
Het stuk gen dat hiervoor codeert, zou gemiddeld 1.000 basen lang kunnen zijn.
Omdat er 4 verschillende basen zijn, hebben we theoretisch 41.000 mogelijkheden
voor dit kleine stukje DNA. Dat is een 1 met 600 nullen!
Dit getal is onmogelijk, omdat de natuurkundigen zeggen dat het totale aantal
atomen in het universum geschat is op 10 tot de macht 80 (1 met 80 nullen).
De ontdekker van DNA, Francis Crick zegt het zo: “Een eerlijk mens, gewapend met al
de kennis die beschikbaar is op dit moment, kan slechts verklaren dat op een
bepaalde manier, de oorsprong van het leven niet anders dan een wonder lijkt te
zijn.”
Moeilijk, moeilijk, want een wonder is geen wetenschappelijke verklaring. Maar
blijkbaar voldoet naturalistische verklaring ook niet. Maar we onderzoeken verder,
want dat is wat wetenschappers doen en een kleine kans is niet nul.
We weten immers: onze gemeenschappelijke voorouder was een eencellige,
eenvoudige bacterie. De meest eenvoudige bacterie die we nu in de natuur
tegenkomen, Mycoplasma genitalium, heeft 583.000 baseparen. Theoretisch een
kans van 1 gedeeld door 4583.000. We kunnen dit getal berekenen. Een kleine kans….,
maar nog steeds geen nul….
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Het menselijk DNA bevat 3 miljard basenparen: Dat zijn 6 miljard basemoleculen, met
3 miljard Desoxiribosemoleculen en 3 miljard fosfaatgroepen.
Als evolutie het antwoord is, dan zegt dit mij dat in 4,5 miljard jaar de assemblage
van de menselijke genetische code met een snelheid is gegaan van ongeveer 2,7
moleculen per jaar. Tzzzt, op de juiste plek, zonder fouten!.
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2,8% van dit DNA bevat de code voor ongeveer 100.000 eiwitten.
Elk gen voor een eiwit heeft gemiddeld 10.000 basen. Dit geeft dus 4 10.000
mogelijkheden voor 1 eiwit.
Een kans van 1/10 6000 per eiwit. Een kleine kans…., maar nog steeds geen nul….
Weet u, wiskunde en statistiek zijn serieuze exacte wetenschappen.
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Tal van evolutionisten zien dit probleem. Bijvoorbeeld Anthony Flew – van het kaliber
van Herman Phillipse in Nederland:
In 2007 schreef hij een boekje: There is a God, waarin hij uiteenzet dat hij gelooft dat
er een God is, omdat de antwoorden van het naturalisme onbevredigend zijn.
Hij vertelt de gelijkenis van een werkende satelliettelefoon die aanspoelt op een
strand van een verlaten eiland. De inwoners hebben nog nooit contact gehad met de
buitenwereld. De genie van het eiland onderzoekt het apparaat en concludeert dat
het kennelijk bedoeld is om menselijke stemmen voort te brengen en dat dat
betekent dat het voortbrengen van de menselijke stem eenvoudigweg een kenmerk is
dat bij het apparaat hoort. Deze redenatie zo duidelijk niet wetenschappelijk, maar
zulke redenaties zijn in de evolutiebiologie algemeen.
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Ik geef u een voorbeeld van de wetenschappelijke conclusie die u leest in gerenommeerde
wetenschappelijke bladen.
In de januari 2012 editie van NewScientist, kwam ik een artikel tegen waarin wordt ingegaan op het
belang van catastrofes.
Een wetenschapper redeneert dat catastrofes de evolutie richting geven, omdat als er geen catastrofe
was geweest die de dinosauriërs had gedood, er geen nieuwe niches zouden zijn ontstaan waarin
zoogdieren zich konden ontwikkelen en uiteindelijk wij. Geen catastrofe geen mensen.
Een andere wetenschapper profeteert hierover het volgende: Hij zegt stel dat er geen
meteorietimpact was die de uitsterving van de dino’s had bewerkt. Ze zouden nog 30 miljoen jaar
verder hebben geleefd tot de volgende ijstijd. De kou zou de dino’s aan de noord- en zuidpool hebben
doen uitsterven waardoor er daar een niche zou zijn ontstaan voor warmbloedige zoogdieren en
vogels. Uiteindelijk zouden er soorten zijn ontstaan die met gereedschappen en wapens konden
zwaaien en die zouden op de dino’s die nog over waren in de tropische regio’s hebben gejaagd en hen
hebben uitgeroeid. Die massale uitsterving van de dino’s was dus hoe dan ook onderweg, alleen
misschien 30 miljoen jaar achterlopend op het schema. Catastrofes kunnen evolutie alleen vertragen
of versnellen, maar niet van richting veranderen. Hier praten we over doelgerichtheid van evolutie.
Maar evolutie door toeval kent geen doel. Doelen kunnen immers alleen door intelligente wezens
worden gesteld en achter evolutie gaat geen intelligentie schuil.
Dit soort conclusies wordt gretig aangehaald in populair wetenschappelijke bladen en de media om de
massa te onderwijzen. Ze bewijzen niets. Ze theoretiseren en profeteren. Ze beoefenen de
evolutiereligie en het gaat erin als zoete koek.
Als je de publicaties leest dan begrijp je dat de nieuwe naturalistische overtuiging is dat complexiteit
onvermijdelijke en voorspelbare kosmische uitkomsten van evolutie zijn, omdat de voorwaarden voor
ontwikkelingen gunstig waren. Als er geen andere weg dan omhoog is, zal de ontwikkeling omhoog
gaan.
Deze redeneringen zijn zelfs voor filosofen als Flew uiterst onbevredigend, waardoor zij bij een god of
bij Ontwerp uitkomen. De teerling is geworpen…
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In NWT Magazine van juni 2011, stond een interview met ecoloog Theunis Piersma,
waarin hij bespreekt hoe het fenotype van een organisme beïnvloed wordt door zijn
omgeving.
In dezelfde editie stond een artikel: Darwin gaat plankgas, over nieuwe modellen
voor snelle ontwikkeling, want ons verstand vertelt ons dat we anders tijd te kort
komen.
Hoe meer we ons genoom begrijpen, hoe meer we beseffen dat genetica veel meer is
dan wat we eerst dachten. Er zijn ingewikkelde processen gaande, die we nu pas
beginnen te begrijpen: epi-genese, recombinatie, uit- en aanzetten van genen onder
invloed van de omgeving, voeding, klimatologische omstandigheden als kou, hitte,
droogte, duisternis, licht en drugs.
Piersma bespreekt kanoeten die in de natuur hooguit 6 jaar leven, maar in zijn
beschermde gevangenschap het al 17 jaar uithouden. Hij noemt wat hij ziet: Het
flexibele fenotype. Hij zegt: het genoom is als een kookboek. De recepten staan vast:
de smaak van het gerecht is afhankelijk van de ingrediënten die de kok ter
beschikking heeft en wordt dus door de omgeving bepaald.
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Er zijn tegenwoordig sterke aanwijzingen dat we ook een flexibel genotype hebben.
De donkere materie in ons DNA blijkt het grote regelsysteem te zijn in ons genoom. Kleine
RNA-moleculen die fungeren als signalen om de transcriptie te vertragen, te versnellen of te
stoppen, die ontvouwing van het DNA controleren, zodat het wel of niet gedupliceerd kan
worden. Methylgroepen uit voeding of bijvoorbeeld cannabis die transcriptie tijdelijk of
permanent kunnen blokkeren en die blokkade wordt doorgegeven naar de volgende
generatie als een nieuw kenmerk of een gebrek. De Bijbel spreekt over de zonden van de
vaderen die doorgegeven worden tot aan het vierde geslacht.

Op deze manier ontstaan razendsnel nieuwe “soorten”:
de stadsmerel die zijn gezang aanpast aan het stadslawaai;
guppen die hun voortplanting binnen 8 jaar en 13-26 generaties aanpassen aan predatiedruk;
vinkensnavels op de Galapagoseilanden die voor de ogen van de onderzoekers in 20 jaar
veranderen;
zalmsoort die zich binnen 20 jaar aanpast aan de stuwdammen in de Columbia river.
Lieveheerstbeestjes die in de herfst en de winter een andere kleur hebben dan in de lente en
de zomer.

Vissen en kakkerlakken die in het duister leven en geen ogen hebben, maar binnen een paar
generaties zijn de ogen terug als ze in licht worden gekweekt.
Vroeger waren dit allemaal verschillende soorten. Nu weten we wel beter…
Begrijpt u wat dit voor de Ark van Noach betekent?
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Ecologie, natuurbeheer en genetica werken blijkbaar samen op manieren die we tot
nu toe niet voor mogelijk hadden gehouden. Dit is nieuwe kennis voor zowel
evolutionisten als creationisten en beide groepen staan met de mond open.
Een opmerkelijk genetisch proces die de soortvorming beïnvloed is tandem fusie. In
één populatie kunnen dieren voorkomen met verschillend chromosomenaantal of
chromosomen van verschillende lengte. Er is geen nieuwe informatie, maar een
herschikking van de genen over de chromosomen door fusie en overkruising. Die
herschikking heeft gevolgen voor hoe het beest eruit ziet en ook bijvoorbeeld voor de
draagtijd en dus voortplantingssnelheid en grootte. Tandemfusie is het best
onderzocht in het geslacht Bovidae, waartoe de antilopes, schapen, geiten, runderen,
buffels en bisons horen.
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De eland, de grootste antilope van de wereld.
Let op de strepen en de gedraaide hoorn.
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En kijk nu naar de Kudu. In onze definitie een andere soort.
Zie de strepen en de gedraaide hoorn
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De Nyala.
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De Bongo
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Dit is een Sitatunga, een van de kleinere antilopen.
Strepen. Gedraaide horens.
Allemaal leden van één soort. Veranderd door een proces van variatie in de
genenrangschikking. In andere diergroepen zien we hetzelfde. De hondachtigen en
katachtigen. De variatie treedt hoog in de taxonomische indeling op: familieniveau en
geslachtsniveau.
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De jakhals, vos, wolf, coyote en hond zijn één geslacht. Ze kunnen zelfs met elkaar
paren.
In de Bijbel staat dat God de dieren naar hun aard schiep. God heeft blijkbaar een
andere definitie voor soort dan wij.
We kunnen meteen begrijpen wat dit voor de ark van Noach betekent.
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In dezelfde NWT editie van januari 2011 stond een advertentie voor het boek van
Gary Wenk – Spijs voor je brein, over hoe chemicaliën en voeding onze gedachten,
gevoelens en daarmee ons gedrag beïnvloeden.
Bij bijen is dit een welbekend fenomeen. Werkbijen en de koningin zijn genetische
exact gelijk, maar de Koninginnegelei, het voedsel, zorgt ervoor dat sommige
stofwisselingsprocessen geblokkeerd worden. Darwin had gelijk. Toen hij de vinken
indeelde naar het voedsel dat ze aten.
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Men zegt dat een haakvormige snavel kenmerkend is voor een roofvogel. Twee
roofvogels. De rechter kan hele lammetjes vangen. De linker boort zich in de rug van
schapen en eet het vet rondom de nieren. Maar van die linkse vogel weten we dat
dat niet zijn favoriete voedsel is. In New Zeeland hadden de schapenfokkers besloten
een vervelende onkruidplant in hun weilanden uit te roeien. Ze wisten dat de
Keapapegaai zich voedde met de wortels van die plant, maar dachten niet dat dat een
probleem zou zijn. Die zoekt maar iets anders. Steeds vaker vonden de boeren ’s
morgens dode schapen met een groot gat in hun lijf. Na observatie kwam men
erachter dat het de worteleter was. Het dier had zijn voedingsgedrag aangepast. De
boeren lieten het onkruid staan en de vogel liet de schapen met rust. Het was geen
roofvogel, maar een veganist met de snavel van een roofvogel.
Darwin zou zeggen: een wreed beest. Die kan God niet gemaakt hebben. Nu weten
we dat een verandering van voedsel kan leiden tot ander gedrag en dat daar geen
miljoenen jaren voor nodig zijn. Een herbivoor kan van de een op de andere dag
veranderen in een carnivoor. Een vredig mens in een moordenaar.
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Darwins vrees was dat hij geen bewijzen voor soortontwikkeling zou vinden, lijkt
voorbij. Maar is dit de transmutatie van soorten, die hij bedoelde? Wij moeten
concluderen: nadrukkelijk neen!
Onderzoekers hebben na 160 jaar speuren nog niet ontdekt hoe de ene soort in de
andere verandert. Ze denken, theoretiseren, veronderstellen en redeneren dat het is
gebeurd, maar hun redenatie berust niet op wetenschappelijke waarneming en is
daardoor niet wetenschappelijk. Maar zo wordt het wel aan het grote publiek en onze
kinderen op school gepresenteerd. De feiten van evolutie…
Maar wat we wel waarnemen zijn veranderingen die tot nieuwe subsoorten leiden.
Eigenlijk zouden we moeten zeggen: variëteiten, maar dat woord gebruiken we voor
planten. De omgeving blijkt een heel sterke trigger te zijn, ook voor de genetische
inhoud van een organisme, zelfs voor de genetische inhoud van een organisme. Maar
dat betekent niet transmutatie van soorten, maar slechts intra-genetische
veranderingen binnen een geslacht. Vaak zijn het geen echte mutaties, naar de
definitie van het woord. En vaak gaat om relatief kleine veranderingen. Sommige met
grote, sommige met kleine gevolgen. Er ontstaan individuen of subpopulaties die
beter aangepast zijn aan de specifiek omgeving, maar dat is geen nieuwe soort en
zeker geen opeenvolging van soorten, zoals Darwin en de evolutietheorie bedoelen.
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Als de wetenschappers roepen: “In tegenstelling tot evolutietheorie is creationisme
niet wetenschappelijk. Wetenschap houdt zich uitsluitend bezig met natuurlijke
verklaringsmodellen, terwijl creationisme zich juist richt op een bovennatuurlijke
verklaring.” Dan hebben ze naar mijn mening niet goed begrepen wat het
creationisme inhoudt.
Creationisten geloven niet meer dat soorten statisch geschapen zijn. Dat hebben we
van de wetenschap zelf geleerd. De wisselwerking tussen fenotype en genotype
bewijst dat soorten niet statisch zijn. Maar dat is geen bewijs dat er geen schepping
is. Die conclusie zou voorbarig en daarom onwetenschappelijk zijn.
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Darwins verwarring was: “Waarom zie ik zoveel ellende? Waar is God? Waarom doet
Hij niets?” En tot nu toe hebben gelovige en ongelovige mensen dezelfde vragen.
Darwins werd op het verkeerde been gezet door alleen naar het fenotype te kijken.
En daardoor kwam hij ertoe om schepping te diskwalificeren, zonder de mogelijkheid
te kunnen bedenken dat schepping helemaal niet statisch is. Hij haalde alle zin uit ons
bestaan. Darwin en de zijnen hebben de mensheid beroofd van haar levensverhaal.
En de mensheid staat met lege handen.
Veel gelovige mensen hebben het laten gebeuren, en hebben er zelfs aan bijgedragen
en doen dat nog steeds. De kerk had de wereld zo gedomineerd, met soms zulke
achterlijke denkbeelden, die nergens in de Bijbel voorkomen, dat weldenkende
mensen de andere kant uit zijn geschoten en het kind met het badwater hebben
weggegooid. Gelovige mensen hebben hun kinderen afgehouden van de boze
wetenschap en atheïsten houden hun kinderen af van het dwaze sprookje. En beiden
geraakten tot domme antwoorden en belachelijke conclusies.
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De Bijbel vertelt ons onomwonden dat het uniformitarianisme niet opgaat als het
gaat om zaken van oorsprong. De omgevingsfactoren zijn drastisch veranderd.
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Het Bijbelse denkkader, het Bijbelse wereldbeeld, omvat meer dan schepping. Het
omvat schepping en zondeval en de gevolgen daarvan en het omvat de oplossing
voor ons probleem in herstel en herschepping. Binnen dàt kader vinden we
verrassende antwoorden. Juist door de ontdekkingen van de wetenschap.
Heel veel creationisten zijn in verwarring door de theorieën van de evolutie en
grijpen wanhopig naar een mengvorm waarin zij evolutie mengen met schepping. En
zij creëren een wredere God dan voor wie Darwin wegrende. Als we de Bijbel goed
lezen, dan begrijpen we dat de omgeving ertoe doet. En het Bijbels wereldbeeld is,
dat in die omgeving er grote veranderingen hebben plaatsgevonden.
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In Genesis 1 en 2 vinden we de oorsprong der soorten.
In Genesis 3 t/m 9 vinden we de oorzaken voor de verandering der soorten – de zonde en
wat dat teweeg heeft gebracht:
In houding en gedrag: Adam en Eva begonnen gelijk met schuld afschuiven naar anderen.
Ellende in de vorm van lijden, ziekte, ruzie en dood deden hun intrede en brachten een vloek
over de hele aarde: dieren, planten, mensen – iedereen heeft ermee te maken.
In voortplanting: het werd anders en moeilijker.

In emoties: vrouwen zouden om liefde van hun man bedelen en mannen werden
onderdrukkers
In voedselbeschikbaarheid: de oogsten zouden minder zijn. Als je favoriete voedsel er niet is,
dan eet je wat er is.
In voeding: mensen werden van veganisten, noodgedwongen omnivoren. Dieren werden van
grazers, carnivoren. En die andere aminozuren en eiwitten hebben het genoom aangetast.
In verschijningsvorm: slangen verloren hun poten. Planten kregen doorns en stekels;
speekselklieren werden gifklieren. Genetische veranderingen werden afwijkingen.
In klimaat: koude en hitte, droogte deden na de zondvloed hun intrede.
De naturalistische wetenschap bevestigt de invloed van de omgeving en levert daarvoor zelf
het bewijs aan via de genetica, ecologie en moleculaire biologie. Het antwoord op veel van
onze vragen zit dus dieper dan we 150 jaar lange hebben aangenomen.
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De opbouw van de presentatie was als volgt.
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Quod erat demonstrandum: de stelling is bewezen
Ex post facto = op grond van achteraf vastgestelde feiten
Ik denk niet dat men de ET zal loslaten, omdat dat een keuze is. Wetenschappers
worden steeds vaker geconfronteerd met verbijsterende feiten, die op tal van punten
de klassieke evolutie van Darwin uithollen.
Wat de genetica voor het creationisme heeft gedaan, kan niet overschat worden.
Conclusies als: “we zien complexiteit, dus evolutie kan complexiteit teweegbrengen
als de voorwaarden gunstig zijn” of “we zien verschillende soorten ogen, eenvoudige
en heel ingewikkelde, dus het een komt voort uit het ander” zijn niet bevredigend
meer, omdat genetica en tal van andere serieuze wetenschapsgebieden bewijzen dat
het gewoon niet zo is gegaan.
Kansberekeningen en de snelle veranderingen onder invloed van de omgeving
ondermijnen het hoofduitgangspunt van langzame verandering. Nieuwe
subparadigma’s als punctuated equilibrium en Cambrium explosion lopen tegen
dezelfde problemen aan.
Ex Post Facto, op grond van achteraf vastgestelde feiten, met de kennis van nu,
moeten we erkennen dat Darwin toen hoogstwaarschijnlijk andere conclusies had
getrokken.
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Tot slot nog dit: Er zijn een paar delen in de Bijbel die Darwin denk ik niet heeft
opgemerkt, maar die wij niet uit het oog mogen verliezen.
De belofte … zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger
was, zal niet gedacht worden, niemand zal er meer aan denken. En de vervulling …
En ik zag en nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de oude was er niet meer …
Al onze oude kennis, wetenschappelijke kennis, zal niet meer relevant zijn, want er zal
geen sprake meer zijn van survival of the fittest, want de strijd om het bestaan zal
voorbij zijn.
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Dezelfde profeet vertelt ons in opdracht van God dat de wolf bij het schaap zal liggen
en de panter bij het bokje; kalf, jonge leeuw, beer en vee zullen samen door een
kleine jongen gehoed worden en ze zullen samen gras en stro eten …. Jesaja 11:6
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De slang zal ongevaarlijk zijn en een klein kind zal z’n hand ernaar uit kunnen strekken
en er zal niks gebeuren.
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Wetenschap bedrijven vanuit het Bijbelse denkkader is jezelf van het beste bedienen
uit twee werelden. En ik droom over een wereld waar er èchte wetenschappelijke
vrijheid is. Échte academische vrijheid voor gelovige wetenschappers. Een wereld
waarin onze kinderen op school meer dan 1 optie wordt aangereikt en dat hun
hersenen niet opgesloten worden in die van Darwin, Dawkins, Hawkins of Gould, de
misleidende wetenschappelijke media of hun kerk, maar dat ze de vrijheid hebben
om voor zichzelf te denken, zodat de wetenschap zich door hen verder kan
ontwikkelen en hen tegelijkertijd de ruimte laat te geloven in een schepper God.
Ik sluit af met deze statement …
Darwin raakte zijn geloof kwijt aan een idee. Anno 2100 leren wij dankzij de
genetica en andere wetenschapsgebieden, dat er geen goede redenen zijn om ons
geloof te verliezen op het altaar van de evolutie.
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