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Het debat laait op! Heeft een liefhebbende God deze aarde 
geschapen of  zijn we het willekeurig product van miljoenen jaren 
van natuurlijke selectie? Leert de Bijbel over een letterlijke  
zesdaagse schepping, die uitvoerbaar was of  wijst het weten-
schappelijk bewijs naar evolutie? Kunnen beide theorieën succes-
vol zijn en samengevoegd worden tot één?

Over Schepping en Evolutie bespreekt deze belangrijke aspec-
ten. Dwight Nelson nodigt lezers uit om samen met slimme 
experts een schepping-evolutie dialoog aan te gaan. Met helder-
heid en logica onderzoekt dr. Nelson de bewijzen: de complexi-
teit van levende organismen, nieuwe geologische ontdekkingen 
en het menselijk voortplantingsysteem. Allemaal aspecten die, zo 
concludeert hij, wijzen naar één rationele conclusie – dat een 
Goddelijke Meester Ontwerper onze planeet geschapen heeft. 
En het is dezelfde Schepper God die ons leven bestuurt en ons 
de belofte geeft van een nieuw aards tehuis, samen met Hem.

Werp een blik op de bewijsvoering, bestudeer het met een 
biddend hart en trek dan uw eigen conclusies. Het feit is dat, 
omdat niemand erbij was “in den beginne,” beide theorieën over 
de oorsprong der dingen, op geloven neerkomt – een perfecte 
voorwaarde voor degene die de waarheid wil weten over het 
begin … en het einde.

Dwight  Nelson is senior predikant van de Pioneer Memorial gemeente van het 
kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten, op de campus van Andrews 
University, te Berrien Springs, in Michigan, USA. Hij begon zijn pastoraal werk 
in 1983, en diende ook als adjunct docent Homiletiek aan het Zevende Dags 
Adventistisch Theologische Seminarie. Daarvoor was Nelson gedurende tien jaren 
predikant in Oregon, USA.   
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“In het begin…” 

Fingerprints of God: The Search for the Science of 
Spirituality (Vingerafdrukken van God: De zoektocht naar de 
wetenschap van spiritualiteit), het nieuwste boek van Barbara 
Bradley Hagerty, een godsdienstjournaliste bij de National 
Public Radio, is voldoende bewijs dat de samenleving 
gefascineerd blijft door de notie van het goddelijke. Niet alleen 
omdat er wereldwijd verschillende onderzoeken zijn gedaan 
waaruit blijkt dat bijna 90 procent van de Amerikaanse 
bevolking gelooft in het bestaan van God, maar ook vanwege 
de toenemende aanvaring tussen de twee belangrijkste 
wereldbeelden in de huidige samenleving: theïsme versus 
naturalisme, schepping versus evolutie. Waar past Hagerty in 
dit opruiend debat? ―Ik verklaar God door Zijn werken. Een 
ambachtsman, die de hoop op eeuwigheid in onze genen heeft 
ingebouwd; een meester-elektricien en meester-scheikundige, 
die onze hersenen toegerust heeft om toegang te krijgen tot 
andere dimensies; een goeroe die onze spirituele pogingen 
beloont door ons in staat te stellen ons verbonden te voelen 
met alle dingen; een intelligentie die elk atoom en elke 
nanoseconde doordringt in alle tijd en ruimte, in de barensnood 
van de dood of de opwinding van het leven.‖ Wat een 
bekentenis van iemand wiens conclusie is dat het Goddelijk 
Wezen Zich niet bemoeit met  menselijke aangelegenheden!  

Ik geloof dat Hij dat wel doet. Langer dan tien jaar geleden 
schreef ik dit boek om het overtuigende bewijs te onderzoeken 
vanuit de wetenschap en de natuur dat er een liefdevolle 
Schepper is die in feite vanaf het begin al ingreep in menselijke 
aangelegenheden. Maar heeft de wetenschap niet zelf in de 
tussenliggende jaren voor een groot deel gezorgd voor rijkelijk 
voorhanden informatie en kennis? Dat is zo. Desondanks 



5 

 

 

blijven de rationele en apologetische kern van de twee 
bekritiseerde wereldbeelden in dit boek voor een belangrijk deel 
hetzelfde. Om die reden ben ik dankbaar voor het verzoek van 
de uitgever om dit boek te herdrukken en opnieuw uit te geven.  

En ik bid dat u niet alleen de vingerafdrukken van God, 
maar ook het hart van uw Schepper zult ontdekken op deze 
bladzijden. 
  
(Dwight K. Nelson, 2009)  



6 

 

 

Voorwoord 

Moeten wetenschap en religie met elkaar in oorlog zijn? 
Woedt er een oorlog tussen wetenschap en religie? 

Ongeveer een jaar nadat Charles Darwin zijn invloedrijke werk 
On The Origin of Species (Over de oorsprong der soorten) had 
gepubliceerd werd er een debat georganiseerd tussen een 
predikant en een wetenschapper. Degene die de theorie van de 
schepping verdedigde was de anglicaanse bisschop Samuel 
Wilberforce. Zijn opponent in het debat was Thomas Henry 
Huxley, een wetenschapper en een groot voorstander van 
Darwins evolutietheorie.  

Er wordt gezegd dat de bisschop, een goede theoloog, maar 
slechte bioloog (zoals Michael Behe zegt in zijn boek Darwin’s 
Black Box), zijn toespraak eindigde met de vraag: ―Ik zou graag 
willen weten of Huxley meent dat hij via zijn grootvader of 
grootmoeder van de apen afstamt?‖  

U hoeft geen doorgewinterde debater te zijn om te weten dat 
deze vraag een stoot onder de gordel is. Welke tegenstander 
zou niet geïrriteerd raken door deze sneer.  

De meeste mensen zouden waarschijnlijk hebben 
gereageerd met: ―Hoe durft u zo over mijn grootouders te 
spreken?‖ Maar dit is niet wat Huxley deed. Het verhaal gaat 
dat Huxley met een grijns op zijn gezicht mompelde: ―De Here 
heeft hem in mijn macht gegeven‖ toen hij naar het podium liep 
(en dat voor een atheïstisch wetenschapper!). 

 

Thomas Huxley was strikt genomen geen atheïst, maar een agnost. 
Agnosten menen dat het onmogelijk is om kennis te kunnen hebben 

over de oorsprong van alle dingen. Het was Huxley zelf die het woord 

„agnost‟ voor deze positie heeft bedacht. 
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Huxley begon vervolgens met zijn goed voorbereide 
biologieles voor het publiek èn voor de bisschop. Aan het einde 
van zijn verweer verklaarde Huxley dat hij niet wist "of hij via 
zijn grootmoeder of grootvader afstamde van de apen, maar dat 
hij liever van een mensaap afstamde dan dat hij een mens zou 
zijn die het talent heeft gekregen om te redeneren, en het zou 
gebruiken op de manier zoals de bisschop het die dag deed.‖ 
Behe eindigt zijn verhaal als volgt: ―Vrouwen vielen flauw, 
wetenschappers juichten en journalisten haastten zich om de 
volgende krantenkop af te drukken: ―Oorlog tussen wetenschap 
en theologie.‖

1
 

Maar hadden zij gelijk? Zijn wetenschap en religie werkelijk 
in oorlog? Dat hoeft niet, of wel? Streven wetenschap en religie 
niet beide naar waarheid? Waarheid kan waarheid toch niet 
tegenspreken? Is het geen feit dat waarheid altijd stand heeft 
kunnen houden, zelfs onder nauwkeurig onderzoek? Natuurlijk. 

Het was Einstein die eens heeft gezegd: "Godsdienst zonder 
wetenschap is blind. Wetenschap zonder Godsdienst is lam." 
En jaren later verfijnde John Polkinghorne, een Anglicaans 
priester en fysicus, het gezegde van Einstein met: "Ik zou 
zeggen: ‗godsdienst zonder wetenschap is beperkt; het staat 
niet volledig open voor de realiteit. Wetenschap zonder 
godsdienst is onvolledig; het heeft geen notie van de diepst 
mogelijke inzichten‘"

2
 Zij moeten dus samengaan. 

 

Opmerkelijk dat Nelson Einstein en Polkinghorne aanhaalt, omdat hun 

uitspraken in feite slechts betrekking hebben op de meest basale 
contouren van de wetenschap in plaats van de specifieke kwestie over 

schepping versus evolutie. Beide wetenschappers omarm(d)en één of 

andere vorm van (theïstische) evolutie. 

 

Uiteindelijk krijgen beide kennisgebieden te maken met de 
identieke vraag naar de oorsprong: Waar komen we vandaan, 
hoe zijn wij hier gekomen? Ondanks dat de antwoorden en de 
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methoden voor het vinden van die oorsprong soms verschillen, 
zijn de zoektocht en de vragen dezelfde. Waar komen we 
vandaan, hoe zijn wij hier gekomen? Stephen Hawking, de 
grote Engelse astrofysicus, omlijstte de fundamenteelste van 
alle vragen met een lichte mijmering: ―Waarom doet het 
universum zoveel moeite om te bestaan?"

3
 

Dit boek is geschreven als speurtocht naar het antwoord. En 
zoekende naar het antwoord zullen wij niet slechts zoeken naar 
informatie om het debat te beslechten. De zaak die wij 
bespreken is: Waar komen wij vandaan en waar gaan wij naar 
toe? Zijn wij als mensen slechts het product van een 
evolutionair ongeluk en zal ons uiteindelijk einde eveneens een 
ongeluk zijn? Of zijn wij ontworpen door een Schepper die een 
eeuwig plan voor ons heeft? Waren we gebouwd voor slechts 
een levenstijd of zijn wij gebouwd om voor de eeuwigheid mee 
te gaan? 

Hier ―in het begin,‖ hier bij de aanvang van onze zoektocht, 
voel ik mij geroepen om een lijst van beperkingen te noemen 
nog voordat de reis aanvangt! Noem ze verontschuldigingen of 
vrijwaringen als u wilt. Het maakt mij niet uit. Ze moeten hier 
genoemd worden.  

Vrijwaring nummer één: Het is bijna vanzelfsprekend 
(maar ik moet het toch noemen). Er zijn slimmere koppen dan 
ik, die worstelen met de grote kwesties en vraagstukken op het 
raakvlak van wetenschap en godsdienst. Door het debat tussen 
schepping en evolutie aan te gaan suggereer ik op geen enkele 
manier dat ik een autoriteit ben geworden op één van de twee 
gebieden. 

Ik heb het voorrecht om pastoraal werk te verrichten op de 
Andrews Universiteit en ben daar omringd door scherpzinnige 
en intelligente personen, zowel wetenschappelijk als 
theologisch, die doorvorst zijn in de disciplines gerelateerd aan 
de reis die dit boek onderneemt. Ik ben dankbaar voor deze 
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mannen en vrouwen die zowel binnen als buiten mijn 
geloofsgemeenschap een groot respect genieten. Eens per 
kwartaal word ik uitgenodigd om aan te schuiven bij een groep 
tijdens hun lunchdiscussies over kwesties waarmee 
wetenschap en godsdienst met elkaar worstelen. Ik geniet van 
hun dialogen en hun manier van denken. Ik dank God voor 
talentvolle specialisten in alle disciplines. We hebben ze 
allemaal nodig.  

Mijn punt? Hoewel ik me heb ingespannen om goed belezen 
te zijn ter voorbereiding op deze reis, verleent dat mij op geen 
enkele manier de status van specialist of autoriteit. Grotere 
personen dan ik (en misschien ook dan u) worstelen met de 
grote vraagstukken over hoe alles begon. 

Vrijwaring nummer twee: Wat betreft het ontstaan van de 
mens, zijn er enkele opmerkelijke strikvragen, puzzels en 
ontdekkingen, die zeer moeilijk te beantwoorden zijn. 
Voorstanders aan beide kanten van het schepping-versus-
evolutiedebat erkennen dat er geen luchtdichte casus is in het 
voordeel van de een of de ander.  

 

Dit lijkt mij een tamelijk boute en aanvechtbare stelling. Hoewel veel 
creationisten dit standpunt huldigen, zijn er weinig tot geen 

evolutionisten die zich op dergelijke wijze hebben uitgelaten, 

integendeel, voor evolutionisten is evolutie een feit. 

 

Het zou dwaas zijn om een boek over dit onderwerp te 
schrijven en niet meteen openlijk, bij aanvang op te merken, dat 
niet alle vragen beantwoord en niet alle raadsels opgelost zijn. 
Als dit een luchtdichte kwestie betrof, zouden we met z‘n allen 
hetzelfde lied zingen. En ja, het zou uit een kerkelijk liedboek 
zijn. Maar het is niet zo. En we zingen niet.  

Vrijwaring nummer drie: Er zijn duidelijke beperkingen 
voor elke verhandeling over het schepping-versus-
evolutiedebat. Stoffige, antieke leerstellingen, uitpuilende 
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boeken en wetenschappelijke verslagen, die over ons 
onderwerp gaan, vullen de schappen in bibliotheken. Ik ben mij 
er terdege van bewust dat de acht hoofdstukken van dit boek 
onmogelijk deze kwesties tot in detail kunnen behandelen. 

Waarom neem ik dan toch de moeite om dit boek te 
schrijven? Eigenlijk was ik het niet van plan. Gedurende de 
winter van 1997 heb ik een serie lezingen gehouden in de 
Pioneer Memorialgemeente, op het Andrews 
universiteitscomplex. Het thema was de uitdaging van het 
geloof, die de hedendaagse christen moet aangaan in een 
seculiere maatschappij, die zich in allerlei bochten wringt om 
God uit te sluiten van haar levensfilosofie. Hoe kunnen 
christenen, zoals de drieduizend studenten en tweehonderd 
faculteitsmedewerkers op dit universiteitscomplex, zowel 
intellectueel zijn als trouw blijven in het licht van de 
toenemende Darwinistische uitdaging? Hoe kunnen wij de 
Bijbelse aansporing in praktijk brengen: ―Altijd bereid tot 
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop 
die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied?‖ (1 Petrus 3:15). 
In antwoord op al deze vragen, heb ik een serie lezingen 
geschreven en gepresenteerd. Deze zijn vervolgens verwerkt in 
de acht hoofdstukken zoals hieronder weergegeven. 

Ik moet ook bekennen dat, hoe meer ik mij verdiepte in het 
debat van schepping versus evolutie en hoe meer de gemeente 
en ik de serie bespraken, hoe meer ik in mijn pastorale 
overtuiging gesterkt werd, dat een hedendaags geloof in het 
Bijbels verslag van de Schepper en de schepping werkelijk 
kans heeft om op een intelligente manier de frontale aanval van 
Darwins theorie te weerstaan. In feite was ik verbaasd om al 
gaandeweg te ontdekken dat er gloednieuwe informatie door de 
wetenschap wordt ontdekt, verbazingwekkende kennis, die op 
krachtige wijze de Bijbelse leer over de schepping van ―in het 
begin‖ verdedigt en ondersteunt. De gelovige, jong of oud, 
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geschoold of analfabeet, kan een beargumenteerde, logische 
en geïnformeerde rede houden over ―de hoop die in hem is‖. En 
dat alles zonder zich te hoeven verontschuldigen. Het was die 
conclusie aan het einde van de lezingenserie die mij ertoe heeft 
aangezet deze pastorale inzichten in het debat over de 
oorsprong van de mensheid op te schrijven.  

De vierde en laatste vrijwaring: Ongeacht de conclusie die 
u en ik mogen trekken, of wij het nu met elkaar eens zijn of niet, 
er is geen plek in de gemeente van Christus voor een geest van 
arrogantie of intolerantie. Ja, er is waarheid. En wij moeten die 
waarheid verdedigen! Maar geen van ons maakt aanspraak op 
een monopolie op waarheid en kennis. Wij hebben elkaar nodig 
en we moeten in gesprek blijven en naar elkaar luisteren. 

Ja, er is een risico, maar de bekende geleerde Philip 
Johnson zegt terecht in zijn boek Reason in the Balance (Het 
afwegen van argumenten): 

 
Het veld van intellectuele argumentatie betreden, 

betekent het risico accepteren dat wij bakzeil halen als 
het bewijs niet valide is. Maar het risico accepteren 
verkeerd te zijn, is de onontkoombare prijs die we betalen 
om steekhoudende uitspraken te mogen doen over de 
wereld. De beste wetenschappers zijn nooit bang 
geweest om dat risico te aanvaarden en dit is de reden 
waarom zij zoveel geleerd hebben en de reden waarom 
zij zichzelf in een hachelijke positie geplaatst hebben 
door buiten hun eigen onderzoeksgebied te treden. Zij 
die dat risico niet durven te nemen, eindigen met 
helemaal niets te zeggen, zoals een violist stopt met 
spelen, omdat hij bang is dat hij een verkeerde toon 
aanslaat.

4
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Het is riskant om over dit onderwerp te spreken vanaf de 
kansel of er een boek over te schrijven. Toen ik in mijn 
gemeente met de serie preken over dit onderwerp begon, 
kwamen mensen naar mij toe, die sissend tussen hun tanden 
mij geluk toewensten (met de bedoeling mij duidelijk te maken 
dat alleen dwazen een weg betreden die zelfs engelen mijden!).  

 

Maar eigenlijk hebben we geen geluk nodig. Wij hebben 
Gods licht nodig. Zijn waarheid kan de toets van gebedsvolle, 
behoedzame studie doorstaan. Dus met een gebed voor elkaar, 
nodig ik u uit om met mij op reis te gaan, op een reis die niet 
stopt bij de laatste bladzijde van dit boek, een reis waarvan het 
einde zoals ―in het begin‖ beloofd, bij God is.  

 
Dwight K. Nelson 
Pioneer Memorial Church 
Andrews University 

 

--------------------- 

1. Michael J. Behe, Darwin’s Black Box (New York; The Free Press, 1996), 
236. 

2. John Polkinghorne, Serious Talk: Science and Religion in Dialogue (Valley 
Forge: Trinity Press International, 1995), 75. 

3. Kitty Ferguson, The Fire in the Equations: Science, Religion, and de Search 
for God (Grand Rapids; William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), 
6. 

4. Philip E. Johnson, Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in 
Science, Law and Education (Downers Grove: InterVarsity Press, 1995), 
109,110. 
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1 
Fatale 

aantrekkingskracht 

In de eindejaarsbijdrage in de literaire bijlage van de London 
Times, beklaagde Galen Strawson zich erover dat dit 
millennium er een was van ―menselijke hooghartigheid‖, de trots 
van een soort. Want kijk naar wat de laatste eeuwen ons 
hebben gebracht:  

 
Copernicus heeft ons uit het centrum van het 

universum geplaatst, Darwin heeft de hof van Eden 
gesloten en aangetoond dat wij apen zijn, met 
spitsmuizen als voorouders en kolen als neven. Freud 
heeft bewezen dat we geen meester zijn over onszelf, 
niet eens in ons eigen hoofd … [en] de moderne genetica 
heeft aangetoond dat we meer dan 98% van onze genen 
delen met de chimpansees.

1
 

 
Strawsons weinig subtiele punt? Dankzij Copernicus, 

Darwin, Freud en de moderne genetica zijn wij als mensen 
onze ware grootte tegengekomen. En wat zijn we een stuk 
omlaag geduikeld! We hebben eens gedacht dat we een ras 
waren van speciale wezens. Maar nu niet meer. Want ―toen 
Darwin de hof van Eden sloot,‖ legt Strawson uit, ―hebben we 
de waarheid over onszelf geleerd, dat ‗wij apen zijn, met 
spitsmuizen als voorouders en kolen als neven‘‖. Met een 
dergelijke familiestamboom is het niet verwonderlijk dat wij ons 
niet zo lekker voelen! 
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Toch zou ik Strawson nog enkele persoonlijke vragen willen 
stellen: Zijn wij mensen dan gedoemd te leven in die ellendige, 
duistere wereld van een toevallige, niets betekenende 
oorsprong? Moeten wij toestaan dat Darwin, Freud en 
Copernicus ons overtuigen dat wij geen toekomst of ontwerp 
hebben? Zijn nietige mensen in staat om ons geloof in de 
schepping teniet te doen? 

Als wij op zoek gaan naar het antwoord, zijn we 
genoodzaakt om ―in het begin‖ als een a-priori uitgangspunt te 
aanvaarden. Voor het geval u er niet bekend mee bent, a-priori 
is een Oud Latijnse uitdrukking die betekent, datgene wat van 
te voren is, en wanneer het vandaag de dag gebruikt wordt, 
verwijst het naar de vooronderstellingen die wij dagelijks 
gebruiken. In feite is het onmogelijk om geen a-priori´s te 
hebben.  

Wanneer u bijvoorbeeld een studie maakt van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, dan neemt u aan 
dat de hoofdauteur, Thomas Jefferson, werkelijk heeft bestaan. 
U hebt hem weliswaar nooit persoonlijk ontmoet tijdens uw 
leven, ook bent u niemand tegengekomen die hem ooit ontmoet 
heeft. Maar u hebt over hem gelezen. En u hebt documenten 
gelezen die generaties oud zijn en die beweren dat hij de 
auteur is van de Onafhankelijkheidsverklaring. U hebt zelfs de 
getuigenissen gelezen van mensen die hem eeuwen geleden 
kenden. En dus accepteert u dit al bij voorbaat: Thomas 
Jefferson heeft werkelijk bestaan en feitelijk het document 
geschreven dat u op het punt staat te bestuderen. 

U moet dit a-priori door geloof aanvaarden, want u hebt 
geen enkele manier om persoonlijk te bewijzen dat Thomas 
Jefferson de Onafhankelijkheidsverklaring heeft geschreven, of 
zelfs dat hij bestond.  

U doet een andere a-priori aanname wanneer u elke keer 
uw geld op uw bankrekening stort. U neemt op basis van geloof 
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aan dat de bank werkelijk uw geld op uw rekening zet en dat 
het daar zal zijn wanneer u het wilt opnemen. U vraagt niet om 
een bewijs, enkel uw stortingsbewijs. U accepteert slechts de a-
priori ―waarheid‖ dat banken betrouwbare instellingen zijn.  

Wij leven in een wereld waar a-priori’s overvloedig de 
boventoon voeren. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat 
onze reis naar de kern van het debat tussen schepping en 
evolutie geladen is met a-priori´s. In de volgende hoofdstukken 
zullen wij nauwkeurig onderzoek doen naar de aannames, de 
a-priori´s, die aan de basis liggen van Darwins evolutietheorie. 
Maar laten wij echter eerst kijken naar het feit dat de Heilige 
Schrift ook opereert op basis van een belangrijk a-priori. Er zijn 
er in feite drie in Hebreeën 11. 

A-priori één: ―Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is‖ 
(Hebreeën 11:6). Het is duidelijk dat de Schrift gebaseerd is op 
de aanname of vooronderstelling dat er een God is. God 
bestaat!  

 

Een belangrijke vraag is hier echter in welke zin Hebreeën 11: 3 en 6 - 
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot 

stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 

waarneembare … maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij 

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” zich verhoudt 

tot bijv. Romeinen 1:19-21: “daarom dat hetgeen van God gekend 

kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en 

goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken 

met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 

Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God 
verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets 

uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.” 
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De bekende filosoof Pascal besprak dit a-priori op een 
meesterlijke manier in zijn beroemde analogie van The Wager 
(De weddenschap). 

 

Analytisch godsdienstfilosoof Jeff Jordan heeft hier trouwens een 
interessant, doorwrocht maar toch redelijk toegankelijk boek over 

geschreven: Pascal's Wager: Pragmatic Arguments and Belief in God. 

Oxford University Press, 2006. 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199291328.do 

 

Zoveel is zeker: of God is er, of Hij is er niet; er is 
geen middenweg. Maar tot welke visie voelt u zich 
aangetrokken? Denk aan een muntstuk dat we opgooien, 
dat dan met kop of munt boven neervalt. Waarop wedt u? 
Door te redeneren kunt u de keuze niet bepalen, 
redeneren levert u vooraf geen bewijs welke keus correct 
is…. Maar u moet wedden, want u bent al toegewijd aan 
het leven en niet te wedden dat God er is, is te wedden 
dat Hij er niet is. Welke kant kiest u dan?  

Laten we onze afweging voor winst of verlies zo 
kiezen dat het kop is als God bestaat. Als u wint, dan wint 
u alles; als u verliest, dan verliest u niets. Aarzel dus niet, 
neem de gok dat Hij bestaat. Want er is een eeuwigheid 
van een eeuwig gelukkig leven te winnen, en wat u inzet 
is eindigheid. Het laat u geen keus. Aangezien u verplicht 
bent te spelen, moet u de rede afzweren als u uw leven 
liever omarmt dan dat u het riskeert voor eeuwige winst, 
die net zo veel kans heeft om op te treden als het 
verliezen van niets.

2
  

 
Natuurlijk, de Bijbel is een gepassioneerde oproep aan de 

lezer om ―de weddenschap‖ van het geloof aan te gaan, dat 
God inderdaad bestaat. Dat Hij bestaat, is de eerste van drie a-
priori´s in de Bijbel. 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199291328.do
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A-priori twee: ―Wie tot God komt, moet geloven … dat Hij 

beloont wie Hem zoeken‖ (Hebreeën11:6). De Schrift roept ons 
op een tweede a-priori toe te voegen aan het geloof in Zijn 
bestaan: Hij is een persoonlijk Wezen, dat ons uitnodigt om 
Hem te zoeken en dan zal Hij ons daarvoor belonen. Hij is geen 
afstandelijke landeigenaar. Hij is Iemand die verlangt naar 
persoonlijke omgang met ons. En als we Hem zoeken, dan stelt 
dit a-priori dat Hij ons zoeken beloont. En die beloning is dat Hij 
zich op Zijn beurt aan onze zoekende geesten zal openbaren. 
Wat een God! Maar er is nog een derde a-priori dat de Bijbel wil 
dat we omarmen. 

A-priori drie: ―Door het geloof zien wij in dat de wereld tot 
stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de 
dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is‖ 
(Hebreeën 11:3). De Schrift voegt er een derde aanname aan 
toe voor ons als we onze geloofsreis aanvangen, namelijk: 
―Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord 
Gods tot stand gebracht is.‖ Dit persoonlijke Wezen, dat als 
God bestaat en dat allen beloont die Hem zoeken, is dezelfde, 
die de wereld(en) geschapen heeft! Het Grieks zegt letterlijk dat 
de ―eeuwen‖ door Gods woord werden geschapen. De Groot 
Nieuws Bijbel 1996 vertaalt deze regel met: ―Door ons geloof 
weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God.‖ 
Door Zijn woord schiep Hij het hele universum! Dat a-priori 
wordt in de Bijbel van Genesis tot Openbaring voorondersteld.  

 
Dit zijn ze dan, duidelijk en eenvoudig, en toch veel 

omvattend en diep: drie geloofs a-priori’s die bepalend zijn voor 
iedere zoektocht naar waarheid binnen de kaften van de Bijbel. 
Alle drie uitgangspunten staan in het openingsvers van 
Hebreeën 11: ―Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op 
hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat.‖ 
(GNB1996). Het Griekse woord voor ―overtuiging‖ in dit vers 
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kan ook vertaald worden met bewijs. Het betekent dat geloof 
het bewijs is van de dingen die niet gezien kunnen worden. 

Maar hoe kan geloof iets ―bewijzen‖? Dat doet het eigenlijk 
voortdurend. De meesten van ons hebben nooit de generator 
gezien die onze elektriciteit opwekt, waardoor onze lampen, 
televisie, haardroger en alles in huis werkt. Iedere keer als we 
een van onze apparaten aandoen, omringen we ons met 220 
volt aan overtuigend bewijs dat er ergens een onzichtbare 
generator is die feitelijk bestaat. Een discussie over het bestaan 
van die onzichtbare generator zou een dwaasheid zijn, omdat ik 
omringd ben door indirecte bewijzen van zijn werkelijkheid!  

Zo is dat ook met Hebreeën 11, het hoofdstuk van de grote 
Toonzaal van Geloof en Roem in de Bijbel. Het opent met de 
duidelijke verklaring dat overal om ons heen voldoende bewijs 
is voor de waarheid van de drie grote a-priori’s — God bestaat, 
Hij is een persoonlijk Wezen, Die hen beloont die Hem zoeken 
en Hij is Degene, Die het universum schiep. U kunt die a-priori’s 
niet meer bewijzen, dan dat u het bestaan van Thomas 
Jefferson kunt bewijzen. Maar het geloof accepteert hun 
waarheid, evenals het accepteert dat Jefferson een historisch 
figuur was.  

Maar sommige mensen willen echter geen a-priori’s van 
geloof aanvaarden. Zij kiezen ervoor om iets pas te geloven als 
ze het zien. Dit is natuurlijk een onhoudbare positie, het is niet 
vol te houden en te verdedigen! Er is geen geloofwaardige 
wetenschapper te vinden, die niet zal toegeven dat wetenschap 
zelf afhankelijk is van a-priori-geloof.  

Alleen noemen ze het dan geen geloof. Ze verwijzen ernaar 
als ―een bril achter de ogen‖ of ―filters om de wereld door te 
bekijken.‖ Deze aannames en vooronderstellingen nemen 
wetenschappers aan zonder enig bewijs. Luister naar Kitty 
Ferguson, afgestudeerd aan de befaamde Julliard 
Muziekschool, die wetenschappelijk schrijfster werd aan de 
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Universiteit van Cambridge, in haar boek The Fire in the 
Equations (Het vuur van de vergelijkingen): 

 

Deze titel lijkt geïnspireerd te zijn op de befaamde vraag van de 

Engelse astrofysicus Stephen Hawking: “What is it that breathes fire 

into the equations and makes a universe for them to describe?” 

 

De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de 
wetenschappelijke methode kunnen niet bewezen of 
ontkracht worden door de wetenschappelijke methode.  

 

Veel wetenschapsfilosofen stellen zelfs dat er eigenlijk geen sprake is 
van „de wetenschappelijke methode,‟ maar van vele verschillende 

„methoden‟. 

 

Als Kurt Gödel gelijk heeft (hij is een Duitse 
wiskundige die de grondstelling bedacht heeft, die we nu 
kennen als de Onvolledigheidstellingen van Gödel, die 
bewijzen dat er beweringen zijn die vastgelegd kunnen 
worden in wiskundige hele getalsystemen, maar die niet 
bewezen kunnen worden), dan heeft geloof in wiskunde 
ook een groot geloof nodig…  

Zelfs in de wiskunde is waarheid groter dan onze 
mogelijkheid te kunnen bewijzen dat het waar is. Eén 
definitie van religie stelt dat godsdienst een systeem van 
denken is, waarvoor men moet geloven in ―waarheden‖ 
die niet bewezen kunnen worden. Als dat de basis van 
godsdienst is, dan is volgens het theorema van Gödel 
wiskunde een godsdienst. De wiskundige F. de Sua 
merkte zelfs op dat het de enige godsdienst is, die 
bewezen heeft dat het een godsdienst is.

3  

 
Stel dit duidelijk vast: zowel wetenschap als godsdienst zijn 

afhankelijk van a-priori-geloof. Pas op voor de persoon die uw 
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geloof bekritiseert door te stellen dat zulke ―sprongen in het 
diepe‖ alleen bij godsdienst horen. Hij weet niet waar hij het 
over heeft. Dus als ―zien is geloven‖ uw methodologie van het 
leven is, dan leeft u in een onmogelijke fantasie. Omdat we 
onomkeerbaar eindig zijn (als mens hebben wij een begin en 
zullen we ook een einde hebben), en omdat we niet overal naar 
toe kunnen gaan en alles voor onszelf zien, hebben we geen 
andere keus dan in wetenschap en godsdienst te aanvaarden 
dat sommige dingen geloof vragen. Het leven is te kort om alles 
te kunnen bewijzen.  

Wat kunnen wij uiteindelijk hieruit concluderen? We moeten 
allemaal ergens beginnen — wetenschappers, gelovigen, 
atheïsten, agnosten en gelovigen — en geen van ons begint 
deze reis met wat het Latijn noemt een tabula rasa, een schone 
lei, een onbeschreven blad. Het zou onverstandig zijn het 
anders te geloven. Er is al geschreven op de lei van onze 
gedachten als we beginnen te kijken naar de kwestie van 
evolutie tegenover schepping. Voor christenen is de 
beschreven lei de a-priori van de Heilige Schrift. Christelijk 
geloof, in zijn eenvoudigste en meest complexe vorm, omarmt 
het bestaan van een eeuwige Schepper God, door Wie al het 
leven bestaat. En, christelijk geloof in zijn meest fundamentele 
uitdrukking, en ik gebruik die term bewust, omarmt ook de 
betrouwbaarheid van het Bijbelverslag van de schepping en de 
waarheidsgetrouwheid van het scheppingsverslag. We 
beginnen met de aanvaarding dat de Bijbel waar is.  

 
De oude boer getuigde: ―Als God het zegt, geloof ik het.‖ 

Hoort een dergelijke belijdenis alleen maar op een 
bumpersticker? 

Ik realiseer mij dat veel mensen geloven dat er niet zo iets 
bestaat als objectieve waarheid, maar dan sta ik in het krijt bij 
Philip Johnson, die vaststelt: ―om vol te houden dat er niet zo 
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iets bestaat als objectieve waarheid, is het uitspreken van een 
overtuigde objectieve waarheid, en dat is in zichzelf een 
contradictie.‖

4 

We zijn allen op zoek naar waarheid. Maar we moeten niet 
te snel zijn om de bekentenis van de oude boer los te laten: 
―Als God het zegt, geloof ik het.‖ 

Wat heeft God gezegd over Schepping en Oorsprong? 
―Ach, toe nou dominee,‖ zou u kunnen zeggen, ―God heeft 

dat niet gezegd. De woorden van de Schrift zijn zeker niet door 
God gedicteerd. We weten allemaal dat Mozes (of wie dan ook 
Genesis geschreven heeft) degene was die het verhaal van de 
schepping vertelde. God heeft misschien sommige ideeën van 
hem geïnspireerd, maar de man kwam zelf met het verhaal. Je 
kunt het niet letterlijk nemen!‖  
Als u dat denkt, dan antwoord ik: ―O ja, deed Hij dat? Kwam Hij 
zelf met dat verhaal op de proppen om een geweldig groot idee 
of gedachte te illustreren, is het zo gegaan?‖ Wat was ook 
alweer de belijdenis van de boer? ―Als God het zegt, geloof ik 
het‖. Oké dan, laten we uitgaan van uw hypothese en laat het 
verslag van de schepping de reflectie zijn van de gedachten 
van één man op basis van een paar geïnspireerde gedachten. 
Maar wat doen we dan met het vierde gebod? ―Gedenk de 
sabbatdag, dat u die heiligt ... want in zes dagen heeft de 
HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin 
is‖ (Ex 20:8,11). Ja, wat zullen wij doen met het vierde gebod? 
Het was immers toch door Gods vinger geschreven op stenen 
tafelen? ―Ach, toe nou dominee, dat gelooft u toch zelf niet, of 
wel. Kom nou toch! Dat kunt u toch niet letterlijk nemen!‖  

Ziet u wat er gebeurt, mijn vriend? Ziet u het? Zo gauw u die 
woorden van de oude boer terzijde schuift, ―Als God het zegt, 
geloof ik het,‖ dan gaat u bergafwaarts op een gevaarlijke weg.  
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Let op waar die naar toe leidt:  
―Hij heeft de wereld niet geschapen zoals de eerste 

hoofdstukken van Genesis het uiteenzetten. Dat was een 
symbolische mythe, die alleen maar Gods macht illustreert. U 
kunt dat toch niet letterlijk opvatten!‖  

Zo gauw u dat idee aanvaardt, is het niet ver naar de volgende 
gedachte: ―Hij heeft het zesdaagse scheppingsverslag niet met 
Zijn eigen vingers op steen geschreven. Dat was een literaire 
overdrijving om deze tien geboden te verheffen ten behoeve van 
de volgende generaties. U kunt dat niet letterlijk opvatten!‖ 

―Hij heeft man en vrouw niet op één dag geschapen, niet eerst 
Adam uit het stof der aarde en dan Eva uit een rib van Adam. Dat 
was slechts een vereenvoudigde versie van de evolutionaire 
ontwikkeling en het gaf het mannelijk  
chauvinisme van die tijd weer. U kunt dat niet letterlijk opvatten!‖  

―Zij heeft niet letterlijk als een maagd een zoon gebaard. Dat 
is onmogelijk. Dat was slechts een eerlijke en oprechte poging 
van de eerste christelijke gemeenschap om te verklaren dat 
haar zoon werkelijk een speciaal persoon was en een groot 
leider. U kunt dat niet letterlijk opvatten!‖ 

―Hij is niet langs de dorpen gegaan om wonderbaarlijke 
genezingen te verrichten bij de zieken. Die verslagen zijn pas 
opgeschreven na jarenlange mondelinge overlevering, 
waardoor er veel fouten en overdrijving in sloop. U kunt dat niet 
letterlijk opvatten!‖ 

―En Hij is niet opgestaan uit de dood en het graf. Dat kan 
gewoonweg niet. Het opstandingsverhaal was nauwgezet 
ontwikkeld om te symboliseren dat de levensfilosofie van de ter 
dood gebrachte Jezus van Nazareth de wedergeboorte van 
nieuwe hoop en moed kon brengen aan de sombere en 
wanhopige massa die zij probeerden te bereiken. U kunt dat 
niet letterlijk opvatten!‖ 
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Ziet u wat er gebeurt zodra u begint te twijfelen aan de 
betrouwbaarheid van enig deel van de Bijbel? Waar stopt het? 
Wanneer geeft de menselijke rede zich over aan geloof, als aan 
het hof van hoger beroep? En wie beslist er? De 
wetenschappers? De filosofen? De theologen? De paus?  

 

Of: epistemologisch drijfzand. 

 

In de boodschap van paus Johannes II aan de Pauselijke 
Academie voor de Wetenschap, die op 22 oktober 1996 
samengeroepen was om te praten over de oorsprong van het 
leven, staat een aantal stellingen dat evolutie accepteert als 
een uitleg voor de menselijke oorsprong. Let op zijn woorden:  

 
In zijn encycliek Humani Generis (1950), heeft mijn 

voorganger Pius XII al vastgesteld dat er geen 
tegenstelling was tussen evolutie en de geloofsleer 
betreffende de mens en zijn roeping, op voorwaarde dat 
men het zicht niet verliest op meerdere onbetwistbare 
punten. 

Vandaag, bijna een halve eeuw na de publicatie van 
de encycliek, heeft nieuwe kennis geleid tot de erkenning 
van meerdere hypotheses in de evolutietheorie. Het is 
werkelijk opmerkelijk dat deze theorie in toenemende 
mate geaccepteerd wordt door onderzoekers na een 
serie ontdekkingen in diverse gebieden van kennis. Het 
samenkomen van niet gezochte en niet gefabriceerde 
uitkomsten van onderzoek, die onafhankelijk van elkaar 
werden uitgevoerd, is op zichzelf een betekenisvol 
argument ten gunste van deze theorie.

5
 

 
De paus vertelt de Academie dat het menselijk organisme 

kan evolueren uit al bestaande levende materie. In feite zei hij 
eerder in de tekst dat er ―geen tegenstelling bestond tussen 
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evolutie en de geloofsleer betreffende de mens,‖ maar 
verzekert hij u ervan dat God de geestelijke ziel in dat 
geëvolueerde lichaam plaatste. Hij benadrukte een verklaring 
van een eerdere paus. Het was paus Pius XII die dit essentiële 
punt maakte: ―Als het menselijk lichaam zijn oorsprong vindt uit 
al bestaande materie, dan is de geestelijke ziel onmiddellijk 
geschapen door God.‖ Zo verkondigde Rome aan de 
wetenschapswereld dat ze hun theorie de kerk konden 
binnenbrengen en zich erbij thuis konden voelen. Evolutie gaf 
ons het fysieke lichaam, maar God steeg boven de materie uit 
en schiep de geestelijke ziel. 

Maar wacht eens even. Hoe kunt u het idee accepteren dat 
de mens zich ontwikkelde uit een lagere levensvorm zonder de 
Bijbelse verklaring van de schepping teniet te doen?  

U kunt deze positie niet met enige logica verdedigen. Want 
als u het geloof in de schepping terzijde schuift op basis van 
logica en wetenschap, hoe kunt u dan doorgaan met geloven in 
de maagdelijke geboorte en opstanding van de Zoon van God? 
Vanuit een logisch standpunt moeten alle wonderen samen 
overeind blijven of samen vallen. 

 

Dit argument gaat te snel, lijkt me. Het lijkt me goed mogelijk om 

bepaalde wonderclaims wél te accepteren indien deze klaarblijkelijk 

voldoende ondersteuning vinden en andere niet. De opstanding van 

Jezus is historisch beter ondersteund dan de vele wonderverhalen uit 

de Grieks-Romeinse periode of de Koran. Indien iemand meent dat de 

data uit de paleontologie, geologie en biologie bijvoorbeeld het best 
begrepen kunnen worden vanuit een evolutionair model, betekent dit 

nog niet dat een dergelijk persoon daarmee alle andere Bijbelse 

claims, zoals de opstanding van Jezus, verwerpt. 

 

Ziet u, de zoektocht naar compromis en aanvaarding heeft 
altijd een fatale aantrekkingskracht gehad. Aantrekkelijk? Ja. 
We voelen allemaal de drang naar compromis, opdat wij 
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geaccepteerd worden. Maar het is wel fataal. Los van de 
Heilige Schrift, sterft geloof altijd.  

 

Hoewel „aanvaarding‟ door de wetenschappelijke gemeenschap 

uiteraard een rol speelt, lijkt het zeer implausibel om alle dimensies 
van deze complexe kwestie geheel toe te schrijven aan sociaal, 

culturele en psychologische redenen. Het feit dat er een consensus is 

in een bepaald kennisgebied geeft iemand die geïnteresseerd is in wat 

nu de beste huidige theorie is wel degelijk ook een rationele, 
kennistheoretische uitdaging. De vraag is dus om te onderzoeken of de 

redenen achter de consensus voldoende overtuigend zijn. Simon 

Greenleaf, de stichter van de Harvard Law School, trekt in zijn boek 

Het getuigenis van de Evangelisten o.a. deze rationele en 
wetenschappelijke conclusie: “Als we de bewijzen van het christelijk 

geloof bestuderen, dan is het essentieel voor de waarheidsvinding dat 

het denken zo veel mogelijk bevrijd is van gangbare vooroordelen en 

openstaat voor overtuiging. … In het normale leven verlangen we niet 
naar experimenteel bewijs, omdat dat inconsistent is met de natuur 

van feiten, en erop staan dat zulk een bewijs geleverd wordt, is 

onredelijk en absurd… In rechtszaken, waarbij mondeling bewijs 

wordt geleverd, is goed onderzoek niet of het mogelijk is dat het 
getuigenis vals zou kunnen zijn, maar of er voldoende aanwijzingen 

zijn dat het waar zou kunnen zijn. Competent bewijs is dat wat nodig 

is om iets te bewijzen; bevredigend bewijs is de mate van bewijs die, 

boven alle twijfel verheven, bevredigend is voor een 

onbevooroordeeld persoon.” (zie link naar E-book in de Appendix). 

-------------------------- 
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2 
De achilleshiel 

van de Javamens 

Het plafond van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan is 
beschilderd met een van de grootste meesterwerken van 
menselijke creativiteit en kunst: het beroemde schilderij van 
Michelangelo, De Schepping van Adam. Ik veronderstel dat de 
vingertoppen van God en die van Adam, die volgens de 
tekening elkaar bijna raken, de twee beroemdste vingertoppen 
uit de geschiedenis zijn. Zoals een kunstcriticus het beschreef: 
―Michelangelo gebruikt God en de mens als hoofdfiguren en 
bezielt de een met kwaliteiten van de ander om een fysiek 
effect met sublieme implicaties te bereiken, die zelden of nooit 
zijn geëvenaard.‖¹ Het is echt een klassieke afbeelding van dat 
scheppingsmoment.  

Dit schilderij toont het hoge ideaal van de mens die uitreikt 
naar zijn Schepper. De evolutietheorie geeft een tegengesteld 
beeld. In plaats van het erkennen van een hoger Wezen voor 
onze schepping, vragen evolutionisten ons te zoeken naar 
lagere levensvormen voor onze oorsprong.  

Zijn mensen uit apen ontstaan? Iemand zond me het 
volgende humoristische gedicht dat deze vraag vanuit een 
andere invalshoek bekijkt. 

 
Drie Apen 

Drie apen zaten in een kokosboom 
Bespraken dingen van het menselijk genoom. 
Zei de een tegen de anderen: ―Luister naar mij 
Er is een kwaad gerucht, dat niet waar kan zijn  
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Dat de mens is voortgekomen uit onze soort, 
Wel, broeders, alleen al het idee, is ongehoord. 
  
Geen aap verlaat ooit zijn vrouw,  
Verhongert haar kinderen of stort haar in rouw.  
En nog iets dat je nooit zult beleven, 
Is een aap die zich dronken op straat zal begeven, 
Zwaaiend met een geweer, stok of mes 
Om een andere aap te doden, een uit hetzelfde nest. 
 
Ja, de mens is afgedaald, een verschrikkelijke vloek  
Maar broeders, hij kwam nooit voort uit onze hoek.‖²   

 
Als wij niet uit apen zijn voortgekomen, hoe kwamen wij dan 

hier? Die vraag is de kern van de heersende controverse 
tussen het Darwinisme en het creationisme, tussen de theorie 
dat al het leven zich door evolutie heeft ontwikkeld uit een 
antieke levensvonk en de theorie dat het leven afkomstig is van 
een welwillende Schepper God.  

 

Nelson schrijft theïsme, maar bedoelt kennelijk creationisme. Darwin 
gaf zelf al aan dat een bepaalde vorm van filosofisch theïsme 

consistent is met zijn evolutietheorie. Theïstische evolutie is 

theologisch echter niet verenigbaar met creationisme. 
 

In het kort, stammen we van de apen af of zijn we door God 
geschapen?  

Evolutionisten zullen deze grote vereenvoudiging, als we het 
debat in die woorden stellen, niet waarderen. En het is een feit 
dat sommigen van hen geloven in een Schepper die de 
oorsprong is van het leven, maar het proces verder liet 
evolueren tot wat het nu is. Ik geloof dat het belangrijk is dat 
christenen respect tonen voor de oprechtheid die vele 
evolutionisten tonen. Er valt niets te winnen door hun oprechte 



28 

 

 

pogingen om te begrijpen waar wij vandaan komen, te 
bagatelliseren of belachelijk te maken. Ook in dit heftige debat 
geldt de gouden regel: behandel anderen zoals u zelf 
behandeld wilt worden — met hoffelijkheid en respect.  

Dit betekent niet dat christelijke denkers ieder a-priori, iedere 
aanname, iedere vooronderstelling niet krachtig zouden moeten 
uitdagen, en ieder stukje bewijs dat evolutionisten als 
onderbouwing voor hun theorie aandragen, niet zouden moeten 
onderzoeken. En zo gaan we rechtstreeks naar de kern van het 
evolutiedebat, door de fossiele gegevens (of juist het ontbreken 
daarvan) aan de kaak te stellen, want daar steunen 
evolutionisten op om te bewijzen dat menselijke wezens van 
lagere aapachtige vormen afstammen.  

 

Uiteraard is dit slechts één van de argumenten van evolutionisten. De 
meeste evolutionisten dragen meestal een reeks argumenten uit 

verschillende disciplines aan: paleontologie, geologie, biologie, 

genetica, etc.. Hun interpretaties blijven echter binnen het 
naturalistisch kader, dat als het ware als “feitelijke veronderstelling” 

wordt aanvaard. 

 

Voordat we naar de fossielen kijken, moeten we nog even 
nadenken over de majestueuze cadans van dat grote 
voorwoord van de Bijbel: “In het begin schiep God de hemel 
en de aarde” (Genesis 1:1).  

Dit zijn enkele van de bekendste woorden in de Heilige 
Schrift, bekend bij atheïsten, agnosten en gelovigen. De 
woorden van Genesis 1:1 werden zonder commentaar 
geciteerd door een Amerikaanse astronaut. Hij keek vanuit de 
poort van zijn ruimtecapsule naar de aardbol met zijn witte en 
blauwgroene kleuren, zoals te zien was vanuit zijn baan om de 
aarde en hij sprak deze zin woord voor woord uit ten gehore 
van Mission Control in Houston. Dezelfde woorden staan in 
metalen letters ingebed in steen rond het plein van het 
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wetenschappelijk complex van de Andrews Universiteit, waar ik 
werk, als een dagelijkse visuele herinnering aan de a-priori  
aannames en vooronderstellingen, die christelijke 
wetenschappers leiden in hun onderzoek en onderwijs.  

Bereshith bara Elohim — dat is hoe het in het Hebreeuws 
begint. Bereshith, het Boek van alle begin, ―in het begin.‖ De 
Grieken vertaalden dit Hebreeuwse boek in hun eigen taal en 
kozen als naam het woord voor ―geschiedenis‖ (geneseo) in 
hoofdstuk 2:4; ze noemden het boek daarom Genesis, wat ook 
de Nederlandse titel is. In elke taal zijn de eerste woorden van 
dit oude geschrift gelijk: ―In het begin schiep God de hemel en 
de aarde.‖ — Bereshith bara Elohim. 

 
…de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag 

over de watervloed; en de Geest van God zweefde 
boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was 
licht. 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. (Genesis1:2-5) 
 
Vijf dagen later kwam, volgens dit verslag, de schepping van 

het menselijke ras: 
  

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 
vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren 
die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (Genesis 1:26,27) 
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Nu we het oude scheppingsverslag hebben gelezen, richten 
we ons  op wat ik graag ―de Achilleshiel van de Javamens‖ 
noem. U hebt waarschijnlijk over de Javamens, de Pekingmens 
of de Nebraskamens gehoord. Dit zijn allemaal 
gereconstrueerde, voormenselijke wezens, die u vaak in 
musea, encyclopedieën en boeken ziet. Deze afbeeldingen zijn 
gebaseerd op de ideeën die evolutionisten hebben over onze 
oorsprong.  

In werkelijkheid had de Javamens geen ‗achilleshiel‘; die is 
althans nooit gevonden! In feite zijn de plaatjes die u ziet van 
de Javamens gebaseerd op vijf lichaamsdelen (drie tanden, 
een beenbot en een deel van een schedel), die ontdekt zijn 
door een Nederlandse legerarts met de naam Eugene Dubois. 
In 1891 reisde Dr. Dubois naar de Solorivier dicht bij het dorp 
Trinil, op Java, Indonesië, met als doel de bekendmaking van 
de ontdekking van de vondst van een primitieve mens! Hij vond 
eerst de schedel langs een rivieroever. Ongeveer een jaar later 
vond hij twee kiezen en een menselijk dijbeen vijftien meter 
verwijderd van de schedel. In 1898 ontdekte hij een melktand, 
waarvan hij geloofde dat die ook bij zijn eerste vondst hoorde. 
Ondanks het feit dat zij ver van elkaar verspreid lagen, 
concludeerde Dubois dat zij bij elkaar hoorden. Van deze vijf 
fragmenten construeerde hij, wat hij later noemde de 
Pithecanthropus erectus (Grieks voor de opgerichte aapmens), 
die algemeen bekend werd als de Javamens. Evolutionisten 
concludeerden dat dit een vroege voorloper was van een 
mensachtige, die ongeveer een half miljoen jaar geleden 
leefde.  

 

De lezer wordt verwezen naar presentaties van de Adventistische 

wetenschapper Sean Pitt. Zie o.a. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5Xb5CHyDx_k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xb5CHyDx_k
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Beelden en reconstructies van de Javamens begonnen in 
musea te verschijnen en zij gaven ―het nietsvermoedende 
publiek de indruk dat het specimen vrij goed intact was 
gebleven.‖³ Maar de hele reconstructie was gebaseerd op vijf 
delen die verspreid lagen in sedimenten, die door de rivier op 
de rivieroever waren afgezet. Dubois verklaarde triomfantelijk 
dat zijn vondst ―een zogenaamde overgangsvorm tussen mens 
en aap vertegenwoordigde… de directe voorloper van het 
menselijke ras.‖

4 
 

Omdat het grootste deel van de wetenschappelijke wereld 
zijn conclusies niet accepteerde, hield Dubois zijn fossielen 30 
jaar lang buiten het gezichtsveld van wetenschappers. Hij hield 
ook het feit geheim dat hij gedurende die tijd twee menselijke 
schedels had gevonden (die nu bekend zijn als de 
Wadjakschedels), die niet ver van de vindplek van de 
Javamens, op ongeveer dezelfde diepte waren opgegraven.  

Waarom hield hij dit geheim? Omdat de kennis van de 
ontdekking zijn bewering, dat de vijf beenderen die hij eerst 
vond tot een levensvorm tussen mens en aap behoorden, zou 
verzwakken. Hij wilde niets te maken hebben met tegengesteld 
bewijsmateriaal, een probleem dat zich meer dan eens heeft 
voorgedaan in de studie van oude menselijke overblijfselen. 
Earnest Albert Hooton, een evolutionair antropoloog aan de 
Harvard Universiteit, schreef: ―Ketterse en niet goed passende 
fossielen van mensen zijn in donkere museumkasten 
opgeborgen, vergeten of zelfs vernietigd.‖

5
 Dubois was, met 

andere woorden, niet de enige persoon die bewijs verborg of 
achterhield, omdat het niet paste bij de conclusies die hij wilde 
trekken.  

Voordat hij stierf veranderde Dubois zijn mening en 
verklaarde hij dat de ―rechtopstaande aapmens‖ die hij had 
ontdekt, heel veel op een grote gibbonaap leek. Ironisch 
genoeg had tegen die tijd het grootste deel van de 



32 

 

 

wetenschappelijke wereld zijn eerste beweringen aanvaard. Zij 
aanvaardden het idee dat zijn Javamens één van de 
ontbrekende schakels in de evolutie was, waarnaar zij hadden 
gezocht. 

Een ander geval dat daar enigszins op lijkt is de 
Nebraskamens, die in 1922 ontdekt werd door Harold Cook. Die 
vondst was gebaseerd op slechts een enkele tand. Cook zond 
de tand naar de beroemde paleontoloog (fossielen specialist) 
Henry Fairfield Osborn, directeur van het Amerikaanse Museum 
van Natuurgeschiedenis in New York City. Osborn raakte 
gefascineerd door de vondst en vergeleek die met alle 
beschrijvingen, modellen en tekeningen die hij kon vinden. 
Daarna raadpleegde hij drie andere wetenschappers, 
waaronder twee eminente specialisten op het gebied van 
fossiele aapachtigen. Na veel overleg kondigden zij aan dat dit 
het bewijs was van een vroege mens op het Noord-
Amerikaanse continent en zij publiceerden hun ontdekking op 
de volgende manier in het tijdschrift American Museum 
Novitates:  

 
Het is moeilijk te geloven dat een enkele door water 

versleten tand... een aanduiding kan zijn van de komst 
van de antropoïde mens in Noord-Amerika… Wij hebben 
naarstig uitgekeken naar een of andere ontdekking van 
deze soort, maar waren niet voorbereid  op zulk een 
overtuigend bewijs....

6
 

 
Osborn en zijn collega's konden niet helemaal tot het besluit 

komen of de originele eigenaar van deze tand geclassificeerd 
moest worden als een aapachtige mens of een mensachtige 
aap. Deze vondst kreeg de onderscheidende wetenschap-
pelijke naam van Hesperopithecus haroldcookii (―de Westelijke 
aap van Harold Cook‖). De Londense krant Daily Illustrated 
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News plaatste een paginabreed verhaal over de 
Nebraskamens, met een exacte reconstructie van zijn vorm, 
inclusief zijn wenkbrauwen en brede schouders, alles 
gebaseerd op één enkele tand! 

Wat jammer toch dat de carrière van de Nebraskamens 
twee jaar later tot een abrupt einde kwam, zoals Peth het 
stelde! Het bleek dat hij geen mens was en ook geen aap. De 
tand bleek later van een pekarifossiel te zijn, een wilde variant 
van een boerderijvarken. Gish schreef later: ―Ik geloof dat dit 
een geval is waarbij een wetenschapper een mens maakte uit 
een varken en het varken een aap maakte van de 
wetenschapper.‖

7
  

Waarom vertel ik u dit? Om evolutionisten belachelijk te 
maken? Helemaal niet! Denk aan de gouden regel. Het is 
echter noodzakelijk dat wij dit soort informatie delen om het 
gebrek aan fossiel bewijs aan te tonen, dat het geloof had 
moeten ondersteunen dat de mens afstamt van een of andere 
aapachtige voorouder. 

Er zijn versteende skeletten die, als ze bekeken worden met 
evolutionaire vooronderstellingen, zo gereconstrueerd kunnen 
worden dat ze op een soort half-mens, halfaap lijken. Hier 
volgen enkele veel gebruikte voorbeelden van menselijke 
evolutie.

8
 

RAMAPITHECUS — De tanden en de delen van een kaak die 
in 1932 in India werden gevonden, werden verondersteld een 
fossiele hominide (een of ander voormenselijke soort die in de 
evolutionaire ontwikkeling later een mens zou worden) te zijn. 
Verdere studies verbinden die fossielen nu echter met 
chimpansees of bavianen die nu nog in Afrika leven.  

AUSTRALOPITECUS — De fossielen van dit type werden 
eerst in Zuid-Afrika ontdekt door Dart in 1924 en later door 
Leakey in Tanzania in 1959. Verdere studie van alle 
beschikbare fragmenten van deze skeletten door de twee 
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vooraanstaande Britse wetenschappers Zuckerman en Oxnard, 
geven aan dat ―de dieren in kwestie niet op de mens of op de 
chimpansee of de gorilla leken, maar een aparte categorie 
vormden.‖

9
 Maar als we er vandaag een zouden tegenkomen,  

zouden we niet aarzelen om het een aap te noemen.  
De ―Lucy― van Donald Johanson (een australopithecine) 

werd in 1973 ontdekt in Ethiopië. Uitgaande van overblijfselen 
die 40 procent van het totale skelet uitmaakten, werd het 
individu geschat op iets langer dan een meter, met een 
hersencapaciteit van ongeveer een derde van de moderne 
mens. Er werd beweerd dat zij tweebenig was (lopend op twee 
voeten) en drie en een half miljoen jaar oud was. Daarna zijn 
overblijfselen gevonden van meer individuen. Verdere studie 
van al dit materiaal heeft de mening verzwakt dat Lucy 
inderdaad tweebenig was en ook de hoop dat zij echt de 
ontbrekende schakel zou zijn. 

HOMO HABILIS — werd voor het eerst ontdekt door de zoon 
van Leakey, Richard, en werd Schedel 1470 genoemd. Hij werd 
beschouwd als een tussenschakel van de Australopitecus en 
Homo erectus (de Javamens). De recente ontdekking van delen 
van het skelet heeft aangetoond dat dit individu aapachtiger 
was dan men oorspronkelijk dacht. Er bestaat enige 
bezorgdheid dat de Homo habilis een mozaïek zou kunnen zijn 
van delen van meer dan één soort. 

NEANDERTHALER — De illustraties geven aan dat hij vele 
jaren lang een primitief wreedaardig mens was, totdat het 
duidelijk werd dat hij volledig mens was, hoewel misschien van 
een ander ras dan de mensen van vandaag. Het skelet, waarop 
de originele beschrijvingen gebaseerd waren, was waarschijnlijk 
misvormd als gevolg van ziekte. Zijn schedelcapaciteit was gelijk 
aan of groter dan die van de tegenwoordige mensen. 

CRO-MAGNON — was bijna een supermens. Zijn mooi 
kunstenaarstalent kan in holen in Zuid-Frankrijk en in het 
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noorden van Spanje bewonderd worden. Noch de 
Neanderthalermens noch de Cro-Magnonmens kan als 
bewijsmateriaal voor onze evolutie van de apen worden 
gebruikt. Een aantal andere oude menselijke overblijfselen zijn 
gevonden, maar zij zijn of twijfelachtig, fragmentarisch, of van 
geen betekenis voor de menselijke evolutie.  

De PILTDOWN — bezette vele jaren een belangrijke positie in 
de evolutiestamboom, totdat werd ontdekt dat iemand delen 
van fossielen en stukjes vers bot van apen en mensen had 
samengevoegd om een schedel te construeren. Als men deze 
sporen van duidelijke fraude ziet, vraagt men zich af hoe zoveel 
onderzoekers zo lang voor de gek gehouden konden worden. 
Dit is bedoeld als waarschuwing voor de oogkleppen die iedere 
wetenschapper soms op kan hebben. 

Ja, sommige van deze oude mensen woonden inderdaad in 
holen, maar dat is nauwelijks bewijs van voormenselijk of 
primitief bestaan. Mensen leven heden ten dage ook nog in 
holen. Toen ik de zwakheid van het argument van de 
holbewoners met mijn vrouw en dochter op een avond bij het 
eten besprak, zei Kristin heel gevat: ―Holbewoners zijn 
menselijke wezens, Papa. Woonde Doug Batchelor ook niet 
een tijdje in een grot?‖

10
 Zij had een goed punt! 

Dit zijn ze dan. De grote fossiele bewijzen, die allemaal 
tekortschieten in de vooronderstelling van Darwin dat ergens, 
ooit, tussen alle fossiele vondsten ―de ontbrekende schakel‖ 
gevonden zal worden tussen de mens en de aap. Er wordt ons 
verteld dat er een overvloed aan bewijsmateriaal is! 

Wat is dan de achilleshiel van de Javamens als die in feite 
geen achilleshiel had? O, het is de achilleshiel van ieder fossiel 
skelet van een verondersteld overgangsskelet tussen de mens 
en de aap, zoals we hier aangegeven hebben: Er is 
eenvoudigweg geen betrouwbaar fossiel bewijs dat er ooit een 
overgangsvorm tussen de aap en de mens op deze aarde 
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bestond. Ik herhaal, geen overtuigend fossiel bewijs is tot nu 
toe gevonden dat de hypothese van Darwin bevestigt, dat de 
mensen van apen of aapachtige soorten afstammen.  

Waar komen wij dan allemaal vandaan? Waar zoeken we 
het antwoord? De woorden van Genesis 1:26,27 zijn duidelijk. 
Maar juist voor het geval dat u nog niet bereid bent om het 
scheppingsverslag uit Genesis aan te nemen, kijken we naar 
andere plaatsen in de Bijbel. U bent nog niet zover om de 
belijdenis van de oude boer uit het eerste hoofdstuk te 
omarmen: ―Als God het zegt, geloof ik het.‖ Maar zou u als 
christen bereid zijn om dit getuigenis te geven: ―Als Jezus het 
zegt, geloof ik het‖?  

Laten we nagaan wat Jezus over dit onderwerp te zeggen 
had. 

 
―En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te 

verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man 
toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? 
En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen 
dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af 
mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: 
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één 
vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? 
Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat 
niet scheiden.‖ (Matteus19:3-6).  

 
Merk op dat Jezus de bovengenoemde verklaring 

rechtsreeks uit Genesis 1:27 en 2:24 citeerde. Hij vroeg de 
geleerden: ―Hebt u niet gelezen?‖ Wat gelezen? Hebt u het 
boek Genesis niet gelezen? Hebt u het verslag van de 
schepping niet gelezen? Gelooft u niet wat u daar leest? Dat 
God het menselijk geslacht schiep uit één man en één vrouw?  
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In het evangelie van Markus zegt Jezus: ―Maar vanaf het 
begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk 
gemaakt.‖ (Markus 10:6). In feite zegt Jezus: ―U kent het 
verslag van de schepping, u accepteert net als Ik de autoriteit 
van het Genesisverslag. Wat staat dáár geschreven?‖ 

Er bestaat geen twijfel over de schepping, wanneer u 
aanvaardt wat Jezus in het evangelie van Matteüs en Markus 
leert. Als u dat niet aanvaardt, dan maakt het getuigenis van de 
Schrift helemaal niets voor u uit en dan hebt u geen andere 
keus dan het fossiele verslag te aanvaarden, hoe gering het 
bewijs daarvan ook is. Maar als u het verslag van het evangelie 
wél accepteert, dan is er geen twijfel dat Jezus het verslag van 
de schepping in Genesis als waarheid aanvaardde. Punt uit. En 
als Jezus dat zegt, geloof ik het.  

Ben ik te naïef? Ik denk het niet! En als wij de vraag aan 
Hem zouden stellen: ―Heer Jezus, evolueerden wij uit lagere 
levensvormen en primaten?‖, wat denkt u dat Hij zou 
antwoorden? Zijn antwoord zou zeker hetzelfde zijn! ―Heeft u 
niet gelezen dat God vanaf het begin, bij de schepping, hen 
mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Hebt u het boek 
Genesis niet gelezen?‖ Ik vraag u: waarom zou Hij ons vandaag 
andere antwoorden geven dan Hij aan de geleerden van Zijn 
tijd gaf? Misschien zou deze Jezus Zijn antwoord aan ons op 
dezelfde manier afsluiten als Hij toen bij die geleerden deed: 
―Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet 
scheiden.‖  

Laat niemand u scheiden van het scheppingsverslag. Iedere 
leer of filosofie of theorie die ons kan scheiden van het 
scheppingsverslag van Genesis zal ons uiteindelijk scheiden 
van Jezus, die het scheppingsverslag van ―in het begin‖ 
onderwees. Was Hij een dwaas om in dat verslag te geloven? 
Of vertelde Hij ons de waarheid? U kunt zich niet aan beide 
stellingen vasthouden. De vraag over uw geloof in de 
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schepping komt uiteindelijk neer op de vraag over wat u gelooft 
aangaande Jezus. Wat mij betreft: als Hij het zegt, geloof ik het! 
 

 
--------------------- 
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3 
Darwins 

zwarte doos 

Is het mogelijk dat iets zo simpel als een gewone muizenval 
fataal is voor Charles Darwins theorie over de oorsprong van 
het leven door geleidelijke evolutie? Laat mij beginnen met het 
citaat van Darwin. In zijn bekende boek Over het ontstaan der 
soorten schreef hij: 
 

Als iemand het bestaan zou aantonen van een 
complex orgaan dat onmogelijk gevormd kon worden uit 
ontelbare, succesvolle, kleine veranderingen, dan zou 
mijn theorie absoluut in elkaar storten.

1
  

 
Hoe kan een muizenval leiden tot het absoluut in elkaar 

storten van Darwins theorie? We zullen dat zo bekijken, maar 
laten we eerst eens kijken hoe die eenvoudige muizenval er 
uitziet. Als u naar de figuur op de volgende pagina kijkt, kunt u 
zien dat een muizenval uit vijf onderdelen bestaat: een houten 
plankje, een hamer, een spanveer, een stang en iets wat de 
muis moet lokken om hem te vangen, het aas. 

Wat heeft dit te maken met Darwins evolutietheorie? We 
gaan nu naar het belangrijke boek van de biochemicus Michael 
Behe: Darwins Zwarte Doos.

2
 

Ofschoon een muizenval een simpel ding is, illustreert het 
perfect Behe‘s concept van ―niet te vereenvoudigen 
complexiteit.‖ Dit is zijn definitie van het concept: 
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Met een niet te vereenvoudigen complex systeem 
bedoel ik een enkelvoudig systeem dat bestaat uit 
diverse goed in elkaar passende onderdelen, die 
bijdragen aan de basisfunctie en waarbij het verwijderen 
van één onderdeel maakt dat het hele systeem niet meer 
naar behoren kan functioneren.

3
 

Een muizenval is een goed voorbeeld. 
 

Als een muizenval slechts één onderdeel mist, omdat het 
verkeerd in elkaar is gezet, maar het u toch in staat stelt om 
een muis te vangen, welk onderdeel zou dat dan kunnen zijn? 
Het houten plankje? (Dan kun je de val nergens op vast 
maken). De hamer? (Dan kan de muis de hele nacht op de 
kaas dansen). De spanveer? (Dan blijft de hamer er losjes bij 
hangen). De stang of de aaspin? (Je zou een zere duim krijgen 
en toch geen muis vangen!) 

Het punt is, de muizenval is een niet te vereenvoudigen 
systeem, dat niet in staat is te functioneren als één onderdeel 
ontbreekt, omdat ―het verwijderen van één van de onderdelen 
ervoor zorgt dat het hele systeem niet meer naar behoren kan 
functioneren.‖ Het systeem zal niet functioneren met, één, twee, 
drie of vier onderdelen. Alle vijf moeten samenwerken. Ze 
moeten niet alleen samenwerken, maar ook nog van het juiste 
materiaal gemaakt zijn, de juiste vorm hebben en op de juiste 
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plaats gemonteerd zijn om succesvol functioneren mogelijk te 
maken. 

Wat heeft dat nu te maken met Darwins theorie die zegt dat 
het leven geleidelijk evolueerde door natuurlijke selectie, door 
langzame natuurlijke veranderingen, die de complexiteit van 
organismen over een periode van miljoenen jaren verhoogden? 
Dit is absoluut fundamenteel, omdat volgens zijn theorie, de 
drijvende kracht van evolutie het ―overleven van de sterkste‖ of 
―natuurlijke selectie‖ is. Elke kleine stap die leidt tot het 
toenemen van complexiteit van organismen moet of neutraal, of 
een bruikbare stap zijn. Het mag er niet toe leiden dat het 
organisme minder aangepast (―fit‖) is om te overleven. Als het 
organisme minder aangepast is, dan zou het niet in staat zijn 
om te wedijveren met soortgenoten die beter aangepast zijn en 
het zou ten slotte uitsterven. 

Kan men een serie stappen bedenken, allemaal 
betekenisvolle stappen, waardoor een muizenval compleet zou 
worden? Een muizenval kan zichzelf niet beetje bij beetje 
ontwikkelen; alle vijf onderdelen moeten aanwezig zijn, voordat 
de val doeltreffend kan zijn. 

Zijn er vitale functies in levende wezens, die alle onderdelen 
nodig hebben en die niet kunnen zijn ontstaan door middel van 
eenvoudigere tussenstappen? Natuurlijk zijn die er! Behe geeft 
een aantal fascinerende voorbeelden, die wijzen op problemen 
in Darwins theorie.  

Hoe? Deze biochemicus van de Lehigh Universiteit in 
Pennsylvania leidde zijn moleculair onderzoek met de 
vraagstelling: Zijn er muizenvalachtige systemen in de natuur, 
die niet te vereenvoudigen complex zijn? Zijn er systemen die 
niet tot stand konden komen door stukje bij beetje te evolueren, 
elk stukje bruikbaar voor het organisme, totdat uiteindelijk het 
complete complexe mechanisme was geproduceerd? Als het 
antwoord hierop ―ja‖ is, dan kunnen die hedendaagse functies 
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zich onmogelijk hebben ontwikkeld en het organisme zou nooit 
geëvolueerd kunnen zijn. 

 

„Onmogelijk‟ (in brede logische zin) is een onnodig sterke claim. Het 

zou voldoende zijn als het onvoorstelbaar onwaarschijnlijk is. Zie ook 
Alvin Plantinga„s bespreking van Behe-achtige ontwerpargumenten in 

Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism 

(2012). 

 

Voordat wij sommige van deze verbazingwekkende 
bewijsstukken aan u presenteren, zullen we eerst de Bijbelse 
beschrijving van de schepping in Psalm 33 onderzoeken. Op 
mij komt het over alsof Behe‘s werk deze beschrijving 
ondersteunt. 

 
Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, 

door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Hij 
verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de 
diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde 
voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld 
bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj 
gebiedt en het staat er. (Psalm 33:6-9) 
 
Het is trouwens opvallend dat deze tekst beschrijft dat de 

totale Godheid betrokken was bij het werk van de schepping. 
Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met adem is Ruach 
en wordt in Genesis 1:2 vertaald met ―Geest‖. ―Door het woord 
des Heren‖ brengt bij ons de openingszin van het evangelie van 
Johannes in gedachten. Die lijkt wonderlijk veel op de grote 
openingszin van Genesis.  

 
 In het begin was het Woord en het Woord was bij 

God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. 
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 
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Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (Johannes 
1:1-3) 
 
Wie is dit Woord dat alle dingen geschapen heeft? Vers 14 

zegt: ―En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond.‖ Het Woord is de Christus van weleer, die Jezus van 
Nazareth werd. Psalm 33 beschrijft dus dat de drie-eenheid 
betrokken was bij de schepping van het leven. 

―Want Hij spreekt‖ — het voornaamwoord is nadrukkelijk 
bijgevoegd in het Hebreeuws, om God boven iedere andere 
mythische god te verheffen, die aanspraak zou willen maken op 
scheppende macht.  

―En het komt tot bestaan‖ betekent letterlijk, ―het is,‖ van het 
Hebreeuwse stamwoord voor Yahweh (IK BEN), de naam van 
God. Hij sprak en het was er, eenvoudigweg! De oude 
theologen gebruikten een Latijns woord om Gods methode van 
scheppen te beschrijven — fiat schepping — een ―laat het 
geschieden‖ schepping zoals in vers 9. 

Denk aan wat wij net gelezen hebben! Volgens Psalm 33, 
die in volmaakte harmonie is met het verslag van Genesis 1, 
schiep de Schepper God complete systemen van leven in een 
ogenblik, op het commando van Zijn Woord. De drie-enige God 
schiep niet te vereenvoudigen complexe systemen, die 
moesten worden ontworpen, geschapen en allemaal tegelijk in 
werking moesten worden gesteld, anders zouden de systemen 
niet hebben kunnen functioneren. Daarom ben ik zo geboeid 
door Behe‘s conclusie dat er een aantal niet te vereenvoudigen 
complexe biologische en moleculaire systemen zijn, die niet 
stapje voor stapje konden ontwikkelen. Ze moesten vanaf het 
begin volmaakt ontworpen en volledig gevormd zijn, alsmede 
op hun goede plek gezet zijn, zodat het kritische levenssysteem 
kon functioneren en het organisme kon overleven. 
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Laten wij dan nu kijken naar Behe‘s verbazingwekkende en 
verhelderende bewijsstukken. Ik zou u willen aanraden zijn 
boek te lezen. Hij heeft een gave om het gecompliceerde 
eenvoudig uit te leggen en hij presenteert het bewijs van een 
intelligent ontwerp, waardoor het duidelijk wordt hoe 
onrealistisch het is om te geloven dat het leven door evolutie is 
ontstaan. 
 

De kwestie van de oorsprong van het leven is uiteraard een 
gerelateerde, maar toch apart staand van de kwestie van de “oorsprong 

der soorten” waar Darwins evolutietheorie een verklaring voor 

probeert te bieden. Vaak worden deze twee kwesties door elkaar 
gehaald. De puur Darwinistische evolutie is gedefinieerd als het 

ontstaan van leven uit dode materie en de daaropvolgende geleidelijke 

natuurlijke selectie gestuurd door toeval. De selectie vindt niet plaats 

op het niveau van DNA. DNA is slechts informatie (het genotype). 
Evolutie kan pas beginnen als er leven is, want natuurlijke selectie kan 

alleen plaatsvinden bij tot uitdrukking gekomen informatie (het 

fenotype). Zo is de oorsprong der soorten direct gekoppeld aan de 

oorsprong van het leven. Zonder leven geen evolutie. Wie dus een 
sluitende evolutie wil presenteren, moet antwoord geven op vraag naar 

de oorsprong van het leven. Evolutie blijft dat antwoord schuldig. 

 

Bewijs een: De trilhaar 

Trilharen zijn microscopisch kleine haartjes op het oppervlak 
van sommige cellen. Sommige eencellige dieren bewegen zich 
voort via één of meerdere trilharen. Trilhaartjes zitten in onze 
luchtwegen en bewegen gezamenlijk om vreemde deeltjes 
omhoog te duwen naar de keel, zodat we ze kunnen inslikken 
of ophoesten. Mannelijk sperma heeft één lange zweepstaart, 
die gebruikt wordt om zich te verplaatsen naar een eicel. 
Trilharen zijn klein, maar dat betekent niet dat ze eenvoudig 
zijn. Behe beschrijft een trilhaar als volgt (u hoeft niet te 
proberen dit alles te begrijpen; merk alleen op hoe 
gecompliceerd deze simpel lijkende structuur is):  
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De Trilhaar bestaat uit een bundel vezels met daar 
omheen een membraam. Het trilhaarmembraan (stel het 
je voor als een soort plastic omhulsel) is een uitstulping 
van het celmembraan, waardoor het binnenste gedeelte 
van een trilhaar verbonden is met het binnenste deel van 
de cel. Wanneer een trilhaar dwars doorgesneden wordt, 
ziet u op het snijvlak onder de microscoop negen 
buisvormige structuren in een buitenring. De buizen 
worden microtubuli genoemd. Op sterk uitvergrote foto‘s 
is te zien dat alle negen microtubuli uit twee 
samengevoegde ringen bestaat. Bij een grotere 
vergroting is te zien dat een van de ringen bestaat uit 
dertien afzonderlijke strengen. De andere ring, 
verbonden met de eerste, bestaat uit tien strengen… Een 
proteïne, nexine genaamd, verbindt iedere… dubbele 
microtubuli met die ernaast ligt.

4 
 

 
Stelt u zich voor dat u twee flexibele vishengels rechtop voor 

u houdt. De twee hengels stellen twee van de microtubuli voor 
in het trilhaartje. De hengels zijn slecht millimeters van elkaar 
verwijderd en zijn aan elkaar vastgemaakt met visdraad dat op 
regelmatige afstand over de hele lengte aangebracht is (deze 
stellen de nexinevezels voor). Als u één van de hengels optilt 
terwijl u de andere stilhoudt, zullen de uiteinden van beide 
hengels buigen; naar rechts als u de linker hengel optilt en naar 
links als u de rechter hengel optilt. Dit illustreert hoe trilhaartjes 
bewegen en uw armen functioneren dan als de ‗motors‘. 
Trilhaartjes hebben dus motoren nodig om te kunnen buigen. 
Die uiterst kleine motoren noemt men dyneïne. 

Elke motor heeft energie nodig. Wij zijn vertrouwd met 
elektriciteit of benzine voor de motoren die wij kennen. De 
brandstof voor de moleculaire dyneïnemotoren heet ATP 
(adenosine trifosfaat). Wanneer ATP de dyneïne activeert, 
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begint de ene microtubulus langs de andere te glijden. De 
nexinevezels voorkomen al te grote bewegingen en zorgen 
ervoor dat de verticale beweging omgezet wordt in een 
buigende beweging. Natuurlijk moeten alle negen  
microtubuli in harmonie met elkaar bewegen om een trilhaar 
snel en soepel te laten bewegen.  

Behe ziet de complexiteit van deze beweging als een 
duidelijk bewijs dat het leven zich niet zo eenvoudig kon 
ontwikkelen zonder een soort meesterplan en Meesterplanner 
om het te ontwerpen en ervoor te zorgen dat alle delen soepel 
zouden samenwerken. Alle onderdelen moeten samen één 
functie vervullen:  

 
De beweging van de trilharen. De muizenval werkt 

ook niet als één van de onderdelen dienst weigert. 
Trilhaartjes kunnen niet werken als de microtubuli, de 
verbindingen of de motors ontbreken. Daaruit kunnen wij 
concluderen dat het trilhaartje niet te vereenvoudigen 
complex is. Een enorme spaak in het wiel voor de 
veronderstelde geleidelijke evolutie van Darwin.

5
 

 
Bedenk dat dit geschreven is door een wetenschapper die 

zijn gedachtegang veranderd heeft op basis van moleculair 
bewijs en hierdoor de theorie heeft losgelaten, dat niet te 
vereenvoudigen complexe systemen geleidelijk aan kunnen 
veranderen of evolueren. Hij realiseert zich nu dat deze 
systemen door iets of iemand ontworpen moeten zijn en geheel 
en al functionerend in werking zijn gesteld.  

En al deze gedetailleerde structuren zijn slechts een klein 
deel van één enkele cel! Dit is wat Behe beschouwt als 
Darwins zwarte doos, omdat Darwin tijdens zijn leven niet kon 
doordringen tot de diepste geheimen van de complexiteit van 
het leven, omdat de technologie die nodig was om de 
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microscopische biochemische details te bestuderen nog niet 
ontwikkeld was.  

In feite geeft Behe aan dat de trilhaartjes erg interessant zijn 
voor disciplines zoals biochemie, biofysica, moleculaire biologie 
en zelfs geneeskunde. In de afgelopen decennia zijn er 
ongeveer tienduizend onderzoeken gepubliceerd over de 
trilhaartjes. Slechts twee ervan deden een poging iets zinnigs 
te zeggen over de details van de evolutie van trilhaartjes op het 
moleculaire niveau en het werkingsmechanisme, en die twee 
studies spreken elkaar ook nog tegen!  

 
De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die is 

uitgevoerd en nog wordt uitgevoerd over de trilhaartjes 
en de grote ontdekkingen in de laatste decennia over ons 
begrip van hoe trilhaartjes werken, hebben veel mensen 
ertoe gebracht te veronderstellen dat, ook al begrijpen ze 
niet hoe een trilhaartje is geëvolueerd, er iemand moet 
zijn die het wel weet. Maar een zoektocht door de 
wetenschappelijke literatuur wijst uit dat dat niet zo is. 
Niemand weet het.

6
  

 
Om de verbazing nog groter te maken, sommige bacteriën 

hebben een zweepachtige structuur (flagellum) die kan 
ronddraaien. De flagel gedraagt zich als een vliegtuigpropeller, 
terwijl een trilhaar zich gedraagt als een roeispaan. Qua 
structuur zijn flagellen net zo complex als trilharen. Zij zijn een 
andere vorm van het niet te vereenvoudigen complexe systeem. 
Dit leidt tot een andere vraag: Als blinde, willekeurige evolutie 
uiteindelijk in staat was om één van deze organellen (trilhaar of 
flagellum) tot stand te brengen, waarom zou het zich druk 
maken om een geheel ander complex systeem te maken, 
wanneer het kon volstaan met het eerste? 
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Bewijs twee: Het oog 

Het oog is een klassiek niet te vereenvoudigen complex 
systeem dat Darwin probeerde te verklaren.  

 

Plato beargumenteerde al in zijn Timaeus dat het oog een sterke 

suggestie geeft voor intelligent ontwerp. 

 

Hij kon geen reeks stappen bedenken die ertoe zouden 
leiden dat een erg eenvoudig oog zou evolueren naar een 
complex menselijk oog. Hij bediscussieerde de ogen van allerlei 
dieren en suggereerde dat natuurlijke selectie ervoor kon 
zorgen dat geleidelijke veranderingen tot stand konden komen 
in eencellige lichtgevoelige cellen zoals van de kwal, tot de in 
een halfronde cirkel gegroepeerde lichtgevoelige cellen in de 
ogen van de zeester, en verder tot de bolvorm van de lensogen 
van de slakken, tot de wonderbaarlijke ogen van vogels en 
mensen.  

In Darwins denken kon evolutie een complex orgaan niet in 
één of twee stappen bewerken. Radicale vernieuwingen zoals 
het oog, zouden generaties van organismen vergen om 
langzaam nuttige veranderingen op te bouwen in een geleidelijk 
proces. Hij realiseerde zich dat als in één generatie zich 
plotseling zo‘n complex orgaan als het oog zou voordoen, dit 
gelijk zou zijn aan een wonder. Helaas is die geleidelijke 
ontwikkeling van het menselijk oog onmogelijk, omdat de vele 
verfijnde kenmerken onderling afhankelijk blijken te zijn. Op een 
of andere manier moest Darwin, om zijn evolutie geloofwaardig 
te maken, het publiek overtuigen dat complexe organismen 
gevormd konden worden door geleidelijke, langzame 
processen. Hij slaagde hierin voortreffelijk.  

Door zo te redeneren kon Darwin veel van zijn lezers 
overtuigen dat een evolutionair pad van de eenvoudigste 
lichtgevoelige vlek leidde naar het verfijnde cameraoog van de 
mens. Maar de vraag van hoe het gezichtsvermogen begon 
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bleef onbeantwoord. Darwin overtuigde een groot deel van de 
wereld ervan dat een modern oog zich geleidelijk aan 
ontwikkelde uit een eenvoudige structuur, maar hij heeft zelfs 
niet geprobeerd uit te leggen waar het beginpunt — het 
relatieve eenvoudige lichtgevoelige punt — vandaan kwam. 
Darwin veegde daarentegen het vraagstuk van het ultieme 
begin van het oog van tafel. ―Hoe het komt dat een zenuw 
gevoelig wordt voor licht houdt ons nauwelijks meer bezig dan 
hoe het leven zelf is begonnen.‖

7
 

Tegenwoordig kunnen we, dankzij de biochemie, een blik 
werpen in de zwarte doos. Wat openbaart deze aan ons? Hier 
volgt een eenvoudige versie van de details die Behe in zijn 
boek bespreekt. (Nogmaals, maakt u zich geen zorgen als het 
allemaal te ingewikkeld lijkt om te begrijpen. Het punt is dat het 
ook te ingewikkeld is om door toeval te zijn ontstaan.)  

Licht raakt de retina en reageert met een retinamolecuul dat 
meteen van vorm verandert. De verandering in vorm dwingt het 
proteïne rodopsine, dat aan dit molecuul vastzit, om ook van 
vorm te veranderen. Zodra het rodopsine van vorm verandert, 
wordt het aangetrokken door een tweede proteïne, transducine. 
Als reactie daarop laat transducine een klein molecuul los en 
accepteert daarvoor in de plaats een tweede dat net iets anders 
is. Meteen verbindt het transducine zich weer met een derde 
proteïne, fosfodiesterase. Dat heeft de mogelijkheid om een 
derde molecuul ―af te knippen,‖ waardoor het aantal positief 
geladen natriumionen vermindert. De onbalans die daardoor 
ontstaat tussen positieve en negatieve ionen binnen en buiten 
het celmembraan veroorzaakt een elektrische stroom, die via 
de oogzenuw overgebracht wordt naar de hersenen en daar 
omgezet wordt in een beeld.  

Wat de hersenen doen met dit beeld is op zich al weer 
wonderlijk ingewikkeld, iets wat we hier niet kunnen uitwerken!  
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Nu de zwarte doos van het gezichtsvermogen 
geopend is, is het niet langer toereikend voor een 
evolutionaire verklaring om alleen maar naar de 
anatomische structuren van het hele oog te kijken, zoals 
Darwin in de negentiende eeuw deed (en zoals de 
mensen die de evolutie tegenwoordig populair maken, 
nog steeds doen). Elk van de anatomische stappen en 
structuren, waarvan Darwin dacht dat ze zo simpel 
waren, zitten eigenlijk vol verbijsterend gecompliceerde 
biochemische processen, die niet verdoezeld kunnen 
worden met retoriek of filosofie. Darwins metaforische 
sprongetjes blijken nu veelal reuzensprongen te zijn 
tussen zorgvuldig ontwikkelde machines, namelijk 
afstanden met een actieradius van een helikopter.

8
 

 
Bewijs drie: De bombardeerkever  

Behe geeft verder nog een uitvoerige bespreking over nog 
een bewijs en deze is favoriet bij creationisten. Zelfs ik had er al 
over gehoord, lang voordat ik Behe las. Het is een 
onaantrekkelijke, donkere loopkever van ongeveer 1,5 cm lang. 
Hij valt op door zijn ongewone manier van zelfverdediging. Door 
een spleet in het achterlijf is hij in staat om een gloeiend heet 
en bijtend zuur naar zijn vijand te spuiten. Hoe is het mogelijk 
om kokend zuur vast te houden in het lichaam zonder zelf 
schade te lijden? Het antwoord is dat de kever scheikunde 
gebruikt. Het kokend zuur wordt geproduceerd op het moment 
dat het schepsel zijn smerig vocht eruit spuit. Het proces 
geschiedt simpel gezegd op de volgende manier:  

 
Twee chemicaliën, waterstofperoxide en hydrochinon 

worden geproduceerd door speciale klieren in het 
achterlijf. Ze worden bewaard in een verzamelvat. Deze 
twee chemicaliën zijn in staat om explosieve reacties 



51 

 

 

teweeg te brengen wanneer ze samengevoegd worden, 
maar dan wel onder de invloed van een speciaal enzym, 
dat als katalysator werkt. Zonder de katalysator zou de 
reactie tussen het waterstofperoxide en hydrochinon te 
traag werken om datgene tot stand te brengen wat de 
kever nodig heeft. Wanneer er gevaar dreigt, komen de 
twee stoffen in een expansiekamer terecht, waarin ook 
het katalysatorenzym terechtkomt uit de omringende 
klieren.  

 
Nu wordt het in chemisch opzicht heel interessant. De 

waterstofperoxide valt uiteen in gewoon water en 
zuurstof… De zuurstof reageert met de hydrochinon en 
dat levert meer water, samen met de zeer irriterende 
chemische stof die chinon wordt genoemd. Deze reacties 
produceren een grote hoeveelheid warmte. De 
temperatuur van de oplossing stijgt tot het kookpunt; in 
feite verdampt een deel tot stoom. Door de stoom en het 
zuurstofgas ontstaat er een enorme druk op de wanden 
van de expansiekamer. Omdat de sluitspier nu gesloten 
is, is een kanaaltje uit het lichaam van de kever de enige 
uitweg voor het kokend mengsel. Spieren rond dit kanaal 
maken dat het mengsel met turbo spuitkracht op de bron 
van gevaar wordt gespoten. Zo wordt uiteindelijk de 
vijand van de kever geblakerd door een stoomoplossing 
van de toxische chemische stof chinon.

9
  

 
Creationisten zijn niet altijd zorgvuldig geweest in hun 

gebruik van dit voorbeeld. Richard Dawkins van de Oxford 
Universiteit, drijft de spot met creationisten in zijn boek The 
Blind Watchmaker (De blinde horlogemaker), een belangrijk 
boek dat de evolutieleer verdedigt. Hij toont aan dat de evolutie 
van de bombardeerkever goed mogelijk is, omdat beide stoffen, 
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waterstofperoxide en de verschillende chinons ook voor andere 
doeleinden in de lichaamschemie gebruikt worden.

10
 De 

bombardeerkever gebruikt ter bescherming dat wat al 
voorhanden was.  

De uitleg die Dawkins geeft voor de evolutie van dit systeem 
berust op het feit dat de elementen van dit systeem ―toevallig in 
de buurt‖ waren. Evolutie is dus een mogelijkheid. Dawkins 
heeft echter niet verklaard hoe waterstofperoxide en de 
verscheidene chinons door uitscheiding in zeer 
geconcentreerde vorm samen kunnen komen in één ruimte, die 
door een buis met een sluitspier verbonden is met een tweede 
ruimte, waarin zich enzymen bevinden, die nodig zijn voor de 
snelle reactie van de chemicaliën.

11
 

Te zeggen dat het complexe verdedigingsmechanisme van 
de bombardeerkever kon ontstaan, omdat de noodzakelijke 
bestanddelen al elders in het lichaam gebruikt werden, is 
hetzelfde als beweren dat een auto zich kan ontwikkelen op 
een autosloopterrein, omdat alle noodzakelijke onderdelen al 
elders op het sloopterrein aanwezig zijn. Het is een feit dat dit 
diertje een interessant niet te vereenvoudigen complex systeem 
is, dat niet kan functioneren, tenzij verschillende stoffen en 
structuren al aanwezig zijn in de juiste verhoudingen en op het 
juiste moment.  
 
Bewijs vier: Bloedstolling 

Eén van de meest complexe systemen in het lichaam van 
een dier is het proces van bloedstolling. Meestal besteden wij 
weinig aandacht aan een kleine schram of snee die snel stopt 
met bloeden. Wij zijn ons vaak niet bewust van het wonder van 
het ontwerp dat het bloeden doet stoppen. Wanneer wij er even 
bij stilstaan, beseffen wij dat bepaalde dingen moeten gebeuren 
om dit systeem te laten functioneren zonder schade te 
berokkenen aan het hele lichaam. (1) Er moet een bloedprop 
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ontstaan om het bloeden te stoppen. (2) De prop moet op de 
juiste plaats gevormd worden anders kan het de stroming van 
bloed naar vitale lichaamsdelen verhinderen. (3) Het moet op 
het juiste moment gevormd worden. (4) De prop moet stevig 
zijn en goed genoeg gehecht zijn om verschillende vormen van 
druk te weerstaan. 

Behe vergelijkt het bloedstollingsysteem met een cascade, 
met een rij omvallende dominostenen, een serie 
gebeurtenissen die leidt naar het gewenste einddoel. De 
complexiteit omvat namen als fibrinogeen, trombine, accelerine, 
proaccelerine, residuen van glutamaten, en kallikreïne. Als 
leken hoeven wij al deze namen niet te kennen, maar het lezen 
over de complexiteit van het bloedstollingsproces kan ons 
helpen om ons bewust te maken dat zoiets bewijst dat wij 
geschapen zijn op basis van ontwerp en niet door toeval zijn 
ontstaan.  

 
Wanneer een dier een snee oploopt, kleeft een 

proteïne genaamd Hageman factor zich aan de 
oppervlakte van de cellen nabij de wond. De gebonden 
Hageman factor wordt daarna gesplitst door een 
proteïne, HMK genaamd, waardoor de Hageman factor 
geactiveerd wordt. De geactiveerde Hageman factor 
verandert onmiddellijk een volgende proteïne, 
prekallikreïne in de actieve vorm, kallikreïne. Kallikreïne 
helpt HMK om snel meer Hageman factor te activeren. 
Geactiveerde Hageman factor en HMK veranderen 
samen een volgende proteïne, PTA genaamd, in zijn 
actieve vorm. Geactiveerde PTA begint op zijn beurt 
samen te werken met de geactiveerde vorm van een 
ander proteïne, convertine genaamd, om de proteïne 
Christmas factor te activeren. Ten slotte werken de 
geactiveerde Christmas factor en de Antihemofilie factor 
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samen om de Stuart factor in zijn actieve vorm te 
brengen. (De antihemofilie factor wordt zelf geactiveerd 
door trombine, op dezelfde manier als proaccelerine.

12
 

 
Als u in staat bent het bovenstaande te volgen en te 

begrijpen, bent u waarschijnlijk een bloedspecialist! Ik heb deze 
paragraaf slechts toegevoegd om de complexiteit van dit 
systeem te benadrukken. En dit is slechts een beschrijving van 
een deel van het systeem.  

Nadat het bloeden gestelpt is, begint de genezing. De groei 
van nieuwe cellen gebeurt ook nauwkeurig gecontroleerd. De 
juiste soort of soorten cellen moeten geproduceerd worden, 
alleen het juiste aantal van elke soort naar behoefte. De cellen 
moeten samenwerken om weefsel te produceren in de vorm die 
nodig is voor de plaats waar de snee of wond zich bevindt.  

Wat zijn dan de onvermijdelijke conclusies van Behe, 
gebaseerd op dit biochemisch bewijs? Hij nodigt de lezer uit tot 
het volgende: 

 
Stelt u zich eens een kamer voor waar een verpletterd 

lichaam ligt, zo plat als een pannenkoek. Een dozijn 
rechercheurs kruipt rond, onderzoekt de vloer met 
vergrootglazen naar enige aanwijzing om de dader te 
kunnen identificeren. In het midden van de kamer, naast 
het lichaam, staat een grote grijze olifant… 

Er staat een olifant in een kamer vol met 
wetenschappers die de ontwikkeling van het leven 
trachten te verklaren. De olifant krijgt de naam: 
―intelligent ontwerp.‖ Voor iemand die zich niet geroepen 
voelt om zijn zoektocht te beperken tot niet-intelligente 
oorzaken, is de conclusie duidelijk dat de vele 
biochemische systemen zijn ontworpen. Ze werden niet 
ontworpen door natuurwetten, niet door toeval of 
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noodzakelijkheid, nee, ze werden gepland. De ontwerper 
wist hoe de systemen eruit zouden zien als ze af waren 
en nam toen stappen om de systemen te maken. Leven 
op aarde op het meest fundamentele niveau, in de meest 
kritische bestanddelen, is het product van een intelligente 
activiteit… 

De wetenschappelijke gemeenschap staat als 
verlamd in het licht van de enorme complexiteit welke 
door de moderne biochemie op het niveau van cellen is 
blootgelegd. Niemand op de Harvard Universiteit, 
niemand in de Nationale Gezondheidsinstituten, geen lid 
van de Nationale Academie van Wetenschappen, geen 
enkele Nobelprijswinnaar, helemaal niemand kan een 
gedetailleerd verslag geven van hoe de trilharen, het 
gezichtsvermogen, de bloedstolling, of welk ander 
complex biochemisch proces zich op een evolutionaire 
wijze heeft ontwikkeld. Maar wij bestaan. Planten en 
dieren bestaan. De complexe systemen bestaan. Op de 
één of andere manier zijn al deze dingen tot stand 
gekomen. Als het niet op de manier van Darwin ging, hoe 
dan wel?

13
 

 
Hier staat het. Behe‘s overtuigende argument voor een 

intelligente ontwerper, zonder naam en niet naar gezocht, 
maar, zoals de olifant, te opmerkelijk om over het hoofd gezien 
te worden. De eerlijkheid gebiedt dat wij ten opzichte van Behe 
moeten benadrukken dat hij niet bezig is om het geloof in een 
Schepper God te promoten. Hij suggereert eenvoudig dat een 
intelligente ontwerper een complete cel ontworpen heeft, 
voorzien heeft van DNA codes, en die cel, met alle benodigde 
systemen om zichzelf te reproduceren, aan het begin van de 
evolutionaire reis plaatste. Desondanks blijft zijn punt staan: 
een intelligente ontwerper, niet minder complex dan het 
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ontworpen voorwerp, moest beginnen met niet te 
vereenvoudigen complexe systemen. 

 

Waarom moet een mogelijke ontwerper zelf „complex‟ zijn? Dit is 

precies Dawkins‟ Humeaans-geïnspireerde argument in zijn The God 
Delusion (2006). Richard Swinburne betoogt echter dat God juist de 

meest simpele Persoon is die mogelijkerwijs zou kunnen bestaan (Zie 

The Existence of God, Oxford University Press, 2nd Edition, 2004). 

 

Hoe zouden christelijke denkers moeten reageren op deze 
biochemische conclusies? Ik kan niet voor u spreken, maar ik 
moet u vertellen dat mijn eigen verstand en hart opgewonden 
raakten van de informatie in het boek van Behe. Als een 
creationist die gelooft dat het leven op aarde nog maar een 
korte tijd bestaat, neem ik afstand van zijn a-priori geloof in 
miljarden jaren van evolutie van levensvormen. Maar zijn 
briljante verdediging van het intelligente ontwerp op het 
moleculair niveau van leven vond ik zeer bevredigend. Achter 
dit alles zie ik de grote IK BEN. ―In het begin schiep God de 
hemel en de aarde‖ (Genesis 1:1). ―Want Hij spreekt en het is 
er, Hij gebiedt en het staat er‖ (Psalm 33:9). Niet te 
vereenvoudigen complexe systemen zouden nooit hebben 
kunnen ontstaan door evolutie of door toeval. Een Meester 
Ontwerper sprak, en zij ontstonden allemaal. 

Kunnen wij ons geloof in de Bijbel in overeenstemming 
brengen met deze wetenschappelijke informatie? O ja, dat kan! 
Zou het u verbazen als u wist dat de Bijbel dit soort 
onweerlegbaar bewijs 2.000 jaar geleden al voorspelde? De 
briljante christelijke denker met de naam Paulus schreef dat u 
en ik al de benodigde bewijzen hebben om te kunnen 
concluderen dat er een intelligent ontwerp is, en dat daarachter 
een Intelligente Ontwerper staat, genaamd Schepper. 
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Omdat ―hetgeen van God gekend kan worden in hen 
openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want 
hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige 
kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der 
wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat 
zij geen verontschuldiging hebben‖ (Romeinen 1:19,20) 
 
Wie het overweldigend bewijs van molecuul tot melkwegstelsel 

verwerpt, verwerpt Degene die de menselijke wezens uitnodigt 
om Hem te zoeken, zoals we al vaststelden in hoofdstuk 1: 
―Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is en dat Hij 
beloont wie Hem zoeken.‖ (Hebreeën 11:6). Ik zou zonder 
verontschuldiging zijn (Romeinen 1:20) als ik het geloof in een 
Schepper zou verwerpen na het bewijs dat Behe en anderen 
van levende organismen hebben geleverd. 

Ik geloof dat Darwins Zwarte Doos, onbedoeld misschien, 
het christelijk geloof in een fiat schepping door een goddelijke 
Schepper bevestigt, ondersteunt en rechtvaardigt.  

Met dit in gedachten kan ik vol vertrouwen zeggen: Jonge 
christen, gooi je geloof niet overboord. De rede maakt dat niet 
noodzakelijk. Ervaren gelovige, schuif uw Bijbel niet terzijde. 
Sceptische denker, kijk alstublieft nog eens goed naar het 
bewijs. Het scherp van de snede van dit wetenschappelijk 
bewijs van het ontwerp verklaart dat er voldoende sterke 
onderbouwing is voor een a-priori geloof in onze Schepper.  

Als God de oneindig ingewikkelde moleculaire systemen in u 
kon scheppen, zou Hij dan ook niet de oneindige details van de 
levenskrachten die u omringen kunnen ontwerpen? 

Misschien hebt u het gevoel dat uw leven momenteel zo 
ingewikkeld is, dat het niet te vereenvoudigen is. Zo 
ingewikkeld, zo chaotisch, dat u er geen ontwerp of vorm in 
kunt ontdekken; geen meesterplan in alle pijn, verdriet en 
eenzaamheid, alle onzekerheid en falen dat u vandaag voelt. 
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Misschien hebt u het gevoel dat uw leven uit elkaar valt. Als er 
maar Iemand was, ergens, die nog steeds controle heeft over 
alles. Iemand die een woord van orde en ontwerp en hoop en 
leven zou kunnen uitspreken om weer wat leven terug te 
brengen in uw persoonlijke chaos. Iemand die al die losse 
brokken en kapotte stukjes zou kunnen oppakken en met een 
woord uw hart weer zou kunnen helen.  

Er is zo Iemand. Jezus sprak de volgende woorden tot een 
verlamde jongeman die verteerd werd door verschrikkelijk 
schuldgevoel: ―Zoon, uw zonden zijn u vergeven‖ (Markus 2:5). 
Jezus zei tot een gebroken vrouw verteerd door haar verziekte 
hopeloosheid: ―Dochter, uw geloof heeft u behouden‖ (Markus 
5:34). Hij sprak een woord dat de man omhelsde. Hij sprak een 
woord dat de vrouw vertroostte. En hij heeft hen beiden 
helemaal opnieuw hersteld. ―Hij spreekt en het is er, Híj gebiedt 
en het staat er‖ (Psalm 33:9). 

 
Bedenk dat het Latijn het fiat schepping noemt. Schepping 

door de kracht van Zijn Woord. Maar het Latijn heeft ook nog 
een ander woord voor Zijn schepping: ex nihilo (uit het niets). 
Want dat is wat de Schepper gedaan heeft in het begin. Uit het 
niets maakte Hij iets dat uitermate mooi is. 

En groot nieuws, Hij kan dat nog steeds! Dankzij Zijn kruis 
op Golgotha, kan dezelfde Schepper dezelfde creatieve energie 
uitspreken over de chaos van uw gebroken leven, nu op dit 
moment. Uit het niets kan Hij iets schitterends van u maken, 
van uw leven, nu op dit moment, zelfs vandaag. Maarten Luther 
zei eens: ―God schiep de mens vanuit het niets en zolang wij 
nog niet niets zijn, kan Hij niet iets van ons  maken.‖

14
  

Misschien wordt het tijd dat wij toegeven dat wij niets zijn en 
God vragen om iets schitterends te maken uit het niets dat we 
Hem aanbieden. 
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4 
Komt de oerknal van God? 

Zou u verrast zijn als er een oerknal zat verborgen in de 
eerste woorden van de Bijbel: ―In het begin schiep God de 
hemel en de aarde?‖ In de twintiger jaren van de vorige eeuw 
deed de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble (de 
satelliettelescoop Hubble is naar hem vernoemd) wat een 
schrijver omschreef als ―één van de meest revolutionaire 
ontdekkingen van onze eeuw.‖

1
 Na maanden en maanden van 

aanhoudende, uiterst nauwgezette bestudering van de 
middernachthemel, concludeerde Hubble dat het heelal zich 
uitbreidt. Alle verre sterrenstelsels nemen toe in afstand van 
ons en van elkaar. 

Nu we het toch over deze sterrenstelsels hebben, het was 
de New York Times die met een interessante krantenkop kwam. 
Deze was gebaseerd op de rapporten van de jaarvergadering 
van het Amerikaanse Astronomische Genootschap, die 
gevestigd is in San Antonio, VS. De kop luidde: ―Plotseling heeft 
het heelal er 40 miljard sterrenstelsels bijgekregen.‖

2
 De 

astronomen gaan er nu vanuit dat ons heelal niet 10 miljard, 
maar 50 miljard sterrenstelsels bevat!  

In ons sterrenstelsel, de Melkweg, is onze eigen zon één 
ster te midden van 50 tot 100 miljard sterren. En nu zeggen 
wetenschappers dat er vijftig miljard van die sterrenstelsels zijn!  

Wat Hubble ontdekte, is dat deze sterrenstelsels zich steeds 
verder van elkaar af bewegen. Laat mij zijn bevinding illustreren 
met een ballon. Als ik een paar miljard stippen op een ballon 
maak, dan weet u wat er gebeurt met de stippen als ik de ballon 
opblaas. Hoe groter de ballon wordt, hoe verder de stippen van 
elkaar af komen te staan. Hubble deed de revolutionaire 
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ontdekking dat ons heelal zich uitbreidt, omdat de metingen 
aantoonden dat de verre sterrenstelsels allemaal verder van 
elkaar en van ons kwamen te staan.  

Kitty Ferguson, voormalig professioneel musicus, later een 
wetenschappelijk schrijfster te Cambridge, verklaart deze 
theorie als volgt: 

 
Als dit waar is, en niemand betwist dit tegenwoordig, 

dan stonden de sterrenstelsels vroeger dichter bij elkaar, 
tenzij er, in het verre verleden, iets dramatisch is 
veranderd. Het gevolg is dat op één of ander ogenblik in 
het verre verleden alles wat wij ooit in het heelal zouden 
kunnen waarnemen, op één en dezelfde plaats heeft 
gestaan. Die hele enorme hoeveelheid massa en energie 
zou samengepakt zijn in een enkel punt met 
onbegrensde dichtheid.

3
 

 
Neem nu de Engelse astrofysicus, Stephen Hawking, 

schrijver van de bestseller A Brief History of Time (Een korte 
geschiedenis van de tijd). In zijn doctorale dissertatie aan de 
Cambridge Universiteit in 1965, concentreerde Hawking zich op 
het vrij nieuwe idee van ―zwarte gaten,‖ massieve sterren die al 
hun kernenergie opbranden en imploderen door de kracht van 
hun eigen zwaartekracht. Men zegt dat ze in een punt van 
oneindige dichtheid zijn samengeperst en in een oneindige 
ruimtetijd kromming, van waaruit geen licht ooit kan 
ontsnappen.  

Het is een verbijsterende theorie, waarvan natuurkundigen 
nu overtuigd zijn dat het waar is. Zij noemen dat het 
ineengestorte punt van oneindige dichtheid, een singulariteit 
(een ongewoonheid: een punt in de ruimte-tijd waar de 
natuurwetten hun geldigheid verliezen). Hawking nam dat idee 
over evenals de theorie van Hubble over een zich uitbreidend 
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heelal en begon terug te rekenen vanaf onze huidige tijd. Hij 
concludeerde dat als wij ver genoeg teruggingen in de tijd, het 
heelal samengebracht zou kunnen worden tot één zwart gat: 
een singulariteit. Rond 1970 veronderstelde hij dat het hele 
universum moest zijn ontstaan uit zo‘n punt van oneindige 
dichtheid!  

Zo verklaart de wetenschappelijk schrijfster Ferguson de 
oerknaltheorie: 

 
Alles wat uiteindelijk materie en energie van het heelal 

zou worden, wat we uiteindelijk kunnen waarnemen, was 
samengepakt in een punt van oneindige dichtheid. Tien 
tot twintig miljard jaar geleden (omdat we ―tijd‖ meten in 
het ruimte-tijd kader, dat daarna ontstond) ―explodeerde‖ 
dit. Dat was de Oerknal. Een voorstelling maken van de 
ongekende hitte van ―tijd nul‖ van het ontstaan, is net zo 
onmogelijk als een voorstelling maken van dat punt van 
oneindige dichtheid. Het licht dat hiervan uitging 
proberen te bevatten is ook een zinloze inspanning, 
omdat licht, zoals wij het kunnen zien, niet bestond. Na 
enige tijd begon materie, in plaats van straling, te 
domineren in het heelal. Het heelal breidde zich uit en 
koelde genoeg af om elektronen en kernen in staat te 
stellen om stabiele atomen te vormen. Materie kon 
beginnen samen te komen door middel van zijn eigen 
zwaartekracht, wat het proces in werking stelde dat 
uiteindelijk zou leiden tot sterren en sterrenstelsels en 
planeten. Tien tot twintig miljard jaar na het begin, 
bestaat  het heelal zoals wij het nu kennen.

4
 

 
Komt de oerknal van God? Er zijn sommigen die geloven dat de 
oerknaltheorie het bestaan van God bewijst en het Bijbelse 
verhaal van schepping ondersteunt.  
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In deze huidige tijd is de christelijk filosoof William Lane Craig 

wellicht de meest bekende voorstander van een dergelijk argument. 
Hij betoogt bijvoorbeeld dat de premissen van het volgende argument 

(een update van het aloude kalam kosmologisch argument van 

christelijke en islamitische filosofen) in ieder geval plausibeler zijn 

dan hun negatie: 
 

(Premise 1) Alles wat begint te ontstaan heeft een oorzaak. 
(Premise 2) Het universum begon te ontstaan. 
 

(Conclusie) Het universum heeft een oorzaak. 
 

Craig beargumenteert verder in de tweede fase van dit argument dat de 
oorzaak van het universum uiteindelijk een immaterieel bewustzijn is 

met eigenschappen die sterk overeenkomen met de God van de Bijbel. 

In Nederland verdedigt Emanuel Rutten, wiskundige en filosoof aan 

de Vrije Universiteit, een soortgelijk argument. 
Craig‟s Kalam Cosmological Argument (2000) is toegevoegd in een 

appendix van de Blackwell Companion to Natural Theology (2009), 

waarin dit argument ook uitvoerig ter sprake komt. 

 

Iemand moest immers die initiële singulariteit beginnen. ―In het 
begin,‖ om nogmaals de eerste woorden van de Heilige Schrift 
te citeren, ―schiep God de hemel en de aarde.‖ Als resultaat van 
de oerknaltheorie van de singulariteit zouden sommigen 
Genesis 1:1 nu als volgt lezen:  

 
In het begin schiep God alles wat er later zou zijn en 

wat we nu hemel en aarde noemen, evenals de wetten 
die dat resultaat teweegbrachten en God zette het 
wordingsproces in werking.

5
 

 
Komt de oerknal van God? Misschien. Het Bijbelverslag van 

de schepping zou niet ontkracht kunnen worden als u dat deed! 
Maar als u, naast de oerknaltheorie, concludeert dat God het 
leven in dit universum op dezelfde wijze begon (energie en 
materie die door een explosie ontstonden en uitwaaierden 
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vanuit één enkel singulair punt), zodat Hij vanuit een singulair 
punt een microscopisch kleine levensvorm schiep en dit toen 
losliet om door evolutie verder te ontwikkelen; of als u 
concludeert dat een Schepper God inderdaad de belangrijkste 
soorten organismen schiep, maar het proces daarvan over vele 
duizenden of miljoenen jaren uitstrekte, dan stevent u 
uiteindelijk af op een grote teleurstelling. De Heilige Schrift geeft 
geen enkele ondersteuning aan een theorie van goddelijke 
schepping van leven over miljarden jaren. Ik vind geen Bijbelse 
onderbouwing voor de theorieën die we tegenwoordig kennen 
als Theïstische Evolutie en Progressief Creationisme.. 

Dit zijn ingenieuze theorieën, want zij proberen de ideeën 
van Charles Darwins Oorsprong der Soorten en Gods 
scheppingsverslag in Genesis te combineren. Eenvoudig 
gezegd verklaren deze theorieën dat God wel de Schepper van 
het leven is, maar dat de grote verscheidenheid aan 
levensvormen niet door fiat schepping tot stand kwam, maar 
door langzame evolutie over miljarden jaren, of dat God Zijn 
creatieve activiteit over lange geologische perioden uitstrekte. 
Theïstische evolutionisten zijn zelfs bereid om God te erkennen 
in het aansturen van het evolutieproces over miljarden jaren, 
zodat Hij de groeiende cellen kon beschermen, en Hij hen zelfs 
zachtjes de richting van productieve cycli van natuurlijke 
selectie kon opsturen. Zij die Progressief Creationisme 
promoten, zijn bereid om zes letterlijke scheppingsdagen toe te 
staan, maar zij plaatsen grote perioden tussen de dagen. Maar 
noch de theïstische evolutionisten noch de progressieve 
creationisten zijn bereid om de historische en letterlijke 
geloofwaardigheid van Genesis 1 en 2 te accepteren. Die 
hoofdstukken, vertellen zij ons, moeten niet letterlijk worden 
genomen, maar eerder als gelijkenissen en verhalen, die 
essentiële waarheden onderwijzen, maar geen feitelijke 
gebeurtenissen beschrijven. Theïstische evolutionisten geloven 
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dat de Bijbel ons vertelt wie schiep, maar de evolutie van 
Darwin vertelt ons hoe Hij schiep.  

Grote inspanningen zijn geleverd om wetenschappelijk 
bewijs, geïnterpreteerd door de filosofie van naturalisme te 
integreren in de goddelijke fiat schepping, zoals in Genesis 
uiteengezet. Maar zoals dat zo vaak gebeurt, zij die streven om 
in beide werelden te worden geaccepteerd, worden vaak door 
beide werelden afgewezen.  

Keer met mij terug naar de Bijbelse wereld van het 
scheppingsverslag in Genesis 1. Ik ben de eerste die erkent dat 
ik niet kan bewijzen dat de Bijbelse theorie van oorsprong waar 
is. Niemand van ons was daar ―in het begin‖ — niet Mozes, die 
Genesis schreef (als een kort verslag van de geschiedenis van 
tijd); niet Stephen Hawking die het boek Een korte geschiedenis 
van tijd schreef. U niet, ik niet, niemand. Alleen God weet de 
waarheid van wat er ―in het begin‖ gebeurde. (Het is duidelijk 
dat ik nu uitga van het Bijbelse a-priori uitgangspunt van een 
creationist). Ik wil geen bewijs leveren van een theorie van de 
oorsprong.  

 

In de huidige wetenschapsfilosofie (in navolging van vooral Rudolf 
Carnap) stelt men terecht dat het onderzoeken van een hypothese 

slechts een vergelijking is tussen twee alternatieve hypothesen. Het is 

dus niet voldoende om gaten te schieten in een rivaliserende 
hypothese, maar ook van belang te kijken of het bewijsmateriaal wel 

voldoende ondersteuning biedt voor de andere hypothese! 

Veel creationisten doen soms overkomen dat ze denken dat het 

voldoende is om argumenten te geven tegen evolutie. Vandaar dat 
veel evolutionisten, vaak terecht, wijzen op het probleem van de 

empirische toetsbaarheid van creationistische theorieën (dit is 

natuurlijk ook het probleem dat creationisten hebben met een groot 

aantal evolutionaire extrapolaties en reconstructies).  
Leonard Brand van Loma Linda University gaat hier echter zeer 

zorgvuldig mee om in zijn Faith, Reason, & Earth History: A 

Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design (2nd 
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Edition, Andrew University Press, 2009). In dit boek presenteert 

Brand bijvoorbeeld het beste bewijsmateriaal voor ''mega evolution'' 

en gaat hij hetzelfde bewijsmateriaal nog eens langs en presenteert 

daarbij een cumulatieve casus voor een alternatieve interpretatie.  
Een interessant en uitgebalanceerd werk vanuit de positie van evolutie 

is Elliot Sober's Evidence and Evolution: The Logic Behind the 

Science. (Cambridge University Press, 2008), waarin hij eerst allerlei 

algemene kwesties bespreekt gerelateerd aan waarschijnlijkheid en 
bewijs en dit vervolgens toepast op vraagstukken in de 

evolutiebiologie en de controverse tussen intelligent design en 

evolutie. Zie Appendix. 

 

Ik wil in plaats daarvan samen met u de totaal onhoudbare 
positie van Theïstische Evolutie en Progressieve Schepping 
onderzoeken in vergelijking met het overweldigende Bijbelse 
bewijs. 

Maar voordat we het Bijbelse bewijs onderzoeken is hier een 
belangrijke vrijwaring: God heeft Genesis niet geschreven! Hij 
heeft evenmin van Mozes verlangd dat hij een wetenschappelijk 
studieboek zou schrijven. Daarmee wordt niet gezegd dat 
Genesis wetenschappelijk onbetrouwbaar is. Het was alleen 
niet bedoeld een wetenschappelijk studieboek te zijn. Bij het 
herlezen van het verslag van Genesis en andere Bijbelse 
teksten, bij het lezen van andere auteurs die een poging doen 
om Genesis te verklaren, bij mijn gesprekken met 
wetenschappers, heb ik me steeds weer afgevraagd waarom 
God Mozes niet ertoe leidde om wat meer details door te geven 
in het scheppingsverslag. Als er slechts een paar details extra 
waren gegeven betreffende chronologische volgorde en tijd en 
misschien een of twee data, dan zou het hele debat in de 
christelijke gemeenschap en tussen christenen en de 
sceptische wereld ten einde zijn. Tenminste, dat zouden we 
graag willen denken. Maar dan moeten we nog een factor 
overwegen. God heeft te maken met de werkelijkheid van een 
gevallen menselijk ras en Hij heeft het menselijk brein het recht 
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verleend om NEE tegen Hem te kunnen zeggen, hoeveel bewijs 
er ook zou zijn.  

Hoe zou God anders een God van liefde kunnen zijn in deze 
gevallen wereld, waar ieder mens uiteindelijk moet kiezen aan 
welke kant het wil staan in deze grote strijd tussen waarheid en 
dwaling, licht en duisternis? Hoe kan God een God van ware 
liefde zijn en toegewijd zijn aan onze keuzevrijheid, als wij door 
het bewijs gedwongen worden om Zijn rechtmatige 
soevereiniteit in ons midden te erkennen?  

 

Begrijpelijk dat Nelson dit wil benadrukken, maar het is niet zo dat de 
vraag niet gesteld zou kunnen worden waarom onze wilsvrijheid 

aanzienlijk of geheel teniet gedaan zou worden als we iets meer 

„evidence‟ tot onze beschikking zouden hebben.  
Een soortgelijke vraag kan en mag altijd gesteld worden in de context 

van het probleem van het kwaad. Zou Gods verlossingsplan 

aanzienlijk worden gedwarsboomd indien enkele specifieke voorvallen 

van gruwelijk leed niet hadden plaatsgevonden? De twee vragen raken 
het hart van twee serieuze atheïstische argumenten: divine hiddenness 

en gratuitous evil. Theisten voelen zich niet genoodzaakt om deze 

twee vragen met „ja‟ te beantwoorden, omdat het ter beschikking 

hebben van voldoende bewijsmateriaal de wilsvrijheid niet wegneemt. 
Lucifer stond in de nabijheid van God, maar koos niettemin uit vrije 

wil om tegen God in te gaan. 

Hoewel er wellicht geen specifiek goddelijk doel achter elk specifiek 

incident van gruwelijk leed schuilt, lijkt het consistent om als Bijbels 
theïst te stellen dat God wel een reden heeft om een wereld in stand te 

houden waarin dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden met als 

uiteindelijke doel dat, juist vanuit de ultieme vrije keuzemogelijkheid, 

het voor een ieder duidelijk is waar het kwaad uiteindelijk toe leidt en 

dat wanneer Hij deze wereld radicaal zal transformeren en een nieuwe 

hemel en aarde zal scheppen, niemand weer zijn vrije keuze zal 

gebruiken om voor het kwaad te kiezen. Hoewel die mogelijkheid dan 

nog steeds zal bestaan, zal die keuze "niemand meer in de zin komen." 
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―Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn,‖ 
schreeuwde de menigte lang geleden (Zie Lukas 19:14 en 
Johannes 19:15) Zij gebruikten hun door God gegeven recht 
om op Golgotha NEE te zeggen tegen Jezus. En dat recht 
hebben wij ook nu nog.  

Zelfs als Mozes de daadwerkelijke data van de schepping 
en de daadwerkelijke foto's van de gebeurtenissen van de 
schepping had gekregen, dan nog zouden u en ik genoeg 
creativiteit en koppigheid in ons hebben om met eenendertig 
wetenschappelijke en filosofische en zelfs theologische 
redenen te komen waarom de data en de foto's in feite geen 
deel kunnen zijn van het daadwerkelijke verslag van Mozes, 
maar door later geschreven toevoegingen verzonnen zijn. Denk 
erover na. Zelfs als de foto‘s erbij stonden en de data door 
Mozes zelf in de kantlijn geschreven waren, dan nog zouden 
we met redenen komen, waarom dit ―bewijs‖ in feite 
onbetrouwbaar is. 

 

Dit zou schitterend zijn: een soort retroactieve profetie. In plaats van 
zeer gedetailleerde informatie over toekomstige gebeurtenissen, zeer 

gedetailleerde informatie over gebeurtenissen uit het verre verleden. 

 

U zegt, ―Nee, dat zouden wij niet doen!‖ Herinnert u zich hoe 
de verdediging van O.J. Simpson reageerde op de eenendertig 
verschillende foto's van hem met de beruchte schoenen van 
Italiaanse makelij aan zijn voeten? Zij verklaarden dat de foto‘s 
allemaal vervalsingen waren — alle eenendertig beelden van 
Simpson met die schoenen. Hij ontkende ooit een paar te 
hebben gehad en zijn advocaten verklaarden dat het allemaal 
vervalsingen waren. Als de verdediger dat tegenwoordig in een 
rechtszaak kan doen, dan kunnen wij (en velen doen het 
ongetwijfeld ook) hetzelfde doen met welk bewijs dan ook dat 
God gaf om te bewijzen dat Hij inderdaad de aarde en het leven 
daarop geschapen heeft. 
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Deze redenering gaat wel erg snel. Tijdens de lezingreeks in Assen 

(red. Geloof jij het? van 31 aug 2013 – 4 jan 2014, 
www.geloofjijhet.com ) werd aan Herman Philipse en een jonge-aarde 

creationist gevraagd wat ervoor nodig zou zijn om hun wereldbeeld 

aanzienlijk te doen wankelen. Deze kwestie komt ook ter sprake in 

David Hume‟s Dialogues Concerning Natural Religion (1775). Indien 
Nelson correct is, kan God zich niet zodanig openbaren dat iedereen 

redelijkerwijze zou instemmen dat het een goddelijk ingrijpen in het 

universum betrof. Er zijn echter genoeg scenario‟s denkbaar waarin 

het irrationeel zou zijn om een bepaald fenomeen niet toe te schrijven 
aan goddelijk ingrijpen. Philipse zei licht ironisch dat als de 

sterrenhemel de naam van God in het Hebreeuws zou spellen, en als 

allerlei verschillende astronomen in een nuchtere toestand op 

verschillende plekken in de wereld hetzelfde zouden observeren, hij 
dit zeker zou toeschrijven aan een goddelijke interventie. Hij heeft 

deze opmerking ook in een voetnoot in zijn boek God in the Age of 

Science? A Critique of Religious Reason (2012) opgenomen. In enkele 

van zijn audio-hoorcolleges komt deze kwestie ook weer terug (voor 
geïnteresseerden: Godsdienstfilosofie. Een hoorcollege over Religie 

tussen Wonder en Wetenschap. Door Prof. dr. mr. Herman Philipse (8 

cd's); Godsgeloof of atheïsme. Hoorcollege over de filosofische strijd 

der wereldbeschouwingen. Door Prof. dr. mr. Herman Philipse (8 
cd‟s)).  

In zijn boek wijst Herman Philipse heel graag op vermeende 

inconsistenties in de Bijbelse tekst. Hij maakt daarbij de fout de Bijbel 

als een wetenschappelijk boek te benaderen, waardoor veel van zijn 
“contradicties” helemaal geen contradicties zijn, maar het gevolg van 

onbegrip. Wetenschap heeft zich ontwikkeld in de Eeuw van God en 

niet andersom. 

 

In een van de gelijkenissen van Jezus spreekt Abraham 
tegen een rijke man. Deze smeekte Abraham, terwijl hij al dood 
en begraven was, om zijn nog levende broers te helpen. 
Abraham zei: ―Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, 
zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden 
zou opstaan‖ (Lukas 16:31). Als wij het niet leuk vinden wat een 

http://www.geloofjijhet.com/


70 

 

 

ongecompliceerde lezing van Genesis ons zegt, maar in plaats 
daarvan de teksten verdraaien om onze eigen betekenis erin te 
lezen, dan wantrouwen wij in wezen Mozes (de schrijver van 
Genesis) en geen enkel bewijs (zelfs als er doden worden 
opgewekt) zal ons kunnen overtuigen.  

Met andere woorden: geen enkele hoeveelheid bewijs zou 
vandaag voor ons voldoende zijn om de nauwkeurigheid van 
het Bijbelse scheppingsverslag te bewijzen als wij niet willen 
geloven. Niemand was erbij. Alleen God was erbij. Dus welke 
theorie van oorsprong wij ook omhelzen, wij moeten het in 
geloof aanvaarden — duidelijk, eenvoudig geloof. 

 

Het is niet duidelijk welke betekenis Nelson hier aan het woord 

„geloof‟ geeft. Het accepteren van een bepaalde specifieke theorie of 

in bredere zin een wereldbeeld lijkt vrijwel nooit een kwestie van alles 

of niets, totale verwerping of totale omarming. De vraag is, welke 
zienswijze de grootste waarschijnlijkheid heeft. Hoewel veel 

evolutionisten evenals creationisten met nogal grote zekerheid boute 

uitspraken doen, zijn er ook veel die simpelweg de evolutietheorie 

accepteren omdat ze menen dat, ondanks de vele gebreken, het de 
beste huidige theorie in dit onderzoeksgebied is. Fernando Canale die 

systematische theologie en filosofie doceert aan Andrews University, 

relativeert in zijn Creation, Evolution, and Theology: An Introduction 

to the Scientific and Theological Methods (2009) aan de hand van 

zowel wetenschapsfilosofie als postmodernisme het idee dat de 

wetenschap absoluut zekere kennis produceert. Hoewel zijn boek in 

grote lijnen zeer lezenswaardig is, is zijn benadering uiteindelijk niet 

volledig. 

 

Laten wij nu naar het Bijbelse scheppingsverslag gaan: 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De 

aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de 
watervloed; en de Geest van God zweefde boven het 
water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En 
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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… 

En God noemde het gewelf hemel. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de tweede 
dag… 

Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de derde dag… 

Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de vierde dag… 

Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de vijfde dag… 

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was 
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de zesde dag…  

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 
legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat 
Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende 
dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God 
zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop 
rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te 
maken. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, 
toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE 
God aarde en hemel maakte. (Genesis 1:1-5, 8, 13, 19, 
23, 31; 2:1-4a). 

 
Het Hebreeuwse woord voor dag is yom. Het wordt 1.480 

keer in het Hebreeuwse manuscript gebruikt en wanneer het 
met een getal verbonden is, betekent het altijd een zonnedag 
van vierentwintig uur. Ralph Waldo Emerson schreef: ―God had 
oneindige tijd om ons te geven. Maar hoe gaf Hij het? In een 
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immense uitgestrekte tijd van luie millennia? Nee, Hij verdeelde 
het in een keurige opeenvolging van nieuwe ochtenden.‖

6
  

Wat weten wij over het tijdsaspect van de goddelijke fiat 
schepping? Genesis doet slechts twee uitspraken: ―In het begin 
schiep God de hemel en de aarde.― ―Toen God op de zevende 
dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op 
de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.‖ Hier is 
hoe een commentator het stelde:  

 
Op de vraag: Wanneer schiep God ―de hemel en de 

aarde?‖ kunnen we alleen maar antwoorden ―in het 
begin‖. En op de vraag: Wanneer voltooide God Zijn 
werk?, kunnen we alleen maar antwoorden: ―op de 
zevende dag voltooide God Zijn werk‖ (Genesis 2:2), 
―Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de 
aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op 
de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de 
sabbatdag, en heiligde die..‖ (Exodus 20:11).

7
 

 
Betekent dit dat al het wetenschappelijk bewijs nu is 

verklaard en dat alle vragen nu zijn beantwoord? Ik waardeer 
de manier waarop deze commentator antwoordt:  

 
Deze opmerkingen over het scheppingsverslag 

worden gemaakt, niet om te proberen de discussie te 
stoppen, maar als erkenning dat wij onvoorbereid zijn om 
met zekerheid te spreken over wat niet duidelijk is 
geopenbaard. Het duidelijke feit dat zoveel afhankelijk is 
van het scheppingsverslag — ja, zelfs het hele bouwwerk 
van de Bijbel — zet de godvruchtige en verstandige 
student ertoe aan om zijn verklaringen in 
overeenstemming te brengen met de expliciete woorden 
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van de Heilige Schrift… Er is altijd veiligheid binnen de 
beschermende grenzen van Bijbelse aanhalingstekens.

8
  

 
Wat betekent die laatste zin? Suggereert dit dat wij de 

wetenschap de deur uitdoen ten gunste van de Bijbel? Nee, dat 
is het niet! ―Er is altijd veiligheid binnen de beschermende 
grenzen van Bijbelse aanhalingstekens‖, herinnert ons er 
eenvoudig aan, dat als we ver van het Bijbelse 
scheppingsverslag afdwalen, we ons onbedoeld in een 
moeilijke theologische positie brengen. Kijk maar waar 
theïstische evolutionisten en progressieve creationisten mee 
eindigen, alleen omdat zij proberen de theorie en de tijd van de 
evolutie een plek te geven!  

De vraag is niet of God Darwins evolutietheorie zou kunnen 
hebben gebruikt om de enorme variëteit van levensvormen op 
deze wereld te scheppen, zoals de theïstische evolutietheorie 
voorstelt. Natuurlijk kon God het op die manier doen. Maar de 
vraag is: Wilde Hij dat? Niet, kòn Hij dat? Hij kan alles doen wat 
Hij wil.  

 

René Descartes meende ook dat God contradicties kon waarmaken. 

Dit lijkt me een goed voorbeeld van misplaatse vroomheid. 

 

Maar zou Hij miljarden jaren willen gebruiken om 
levensvormen te evolueren of te scheppen? Theïstische 
evolutie en Progressief Creationisme zeggen dat Hij dàt deed. 
Maar wat voor God zou Hij zijn, als Hij dat had gedaan?  

 

Tijdens het Adventist Theological Society Symposium over 

Schepping en Evolutie in 2012 werd aan Randall Younker, professor 
in de Archeologie aan de Andrews Universiteit, de vraag gesteld over 

wat filosofen “natuurlijk kwaad” noemen in relatie tot de 

evolutionaire tijdschaal. In zijn voordracht gaf hij aan dat er redelijk 

goed bewijsmateriaal is voor de evolutionaire interpretatie van dode 
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organismen in de paleontologie, maar dat hij dit niet accepteert, omdat 

hij een jonge-aarde-creationistische visie omarmt op basis van een 

nauwkeurige exegese van Genesis en andere relevante Bijbelgedeelten 

over de Schepping. Hier ligt volgens mij een akelig epistemologisch 
probleem. Mensen die niet bekend zijn met alle aspecten van het 

Bijbelse scheppingsverslag of in bezit menen te zijn van 

doorslaggevende argumenten tegen dit verslag, accepteren de 

empirische data die overeen lijken te komen met de evolutionaire 
reconstructie van de geschiedenis van het leven hier op aarde. 

Indien wij dus tegen theïstische evolutionisten redeneren dat God 

nooit zo‟n gruwelijk proces als natuurlijke selectie zou hebben 

gebruikt als medium van Zijn Schepping, dan kunnen 'seculiere' 
mensen die zich in de hierboven geschetste positie bevinden op 

soortgelijke wijze redeneren: gezien dit empirische bewijs dat 

overeenkomt met evolutie is het zeer onwaarschijnlijk dat de God van 

het jonge-aarde-creationisme bestaat, niet alleen omdat de data een 
andere kant op wijzen, en primair het bewijs van verschrikkelijk 

dierenleed van vele miljoenen jaren ondersteunen. Indien er dus 

overtuigend bewijs is voor de evolutionistische interpretatie van de 

paleontologie, geologie etc. dan zijn wij opgezadeld met zowel een 

groot epistemologisch probleem als een wellicht nog groter moreel 

probleem. Darwin werd vooral tot in het diepst van zijn wezen getergd 

door het verschrikkelijke dierenleed in de natuurlijke wereld. Het 

probleem van 'natuurlijk leed" is een van de belangrijkste redenen 
waarom velen een theïstische wereldbeschouwing afwijzen. 

Een jonge-aarde-creationistische visie helpt de tragische staat van de 

wereld enigszins te begrijpen (in combinatie met de Adventistische 

nadruk op een kosmisch-geestelijke strijd). Voor een 
Bijbelsgefundeerd christen bestaat er namelijk geen “natuurlijk leed.” 

Er is niets natuurlijks aan leed. Leed is het middel waarmee Satan een 

aanslag pleegt op Gods integriteit en Zijn schepping. Mensen laten 

geloven dat er zoiets bestaat als "natuurlijk leed" is de grootste kracht 
van de evolutie. 

David Asscherick heeft een presentatie over “natuurlijk leed” in zijn 

lezingreeks in de Pioneer Memorial Church, Andrews University: 

"This Is My Church?" - David Asscherick Session 4 - 

http://www.youtube.com/watch?v=aOOQ8s7cis8. 

http://www.youtube.com/watch?v=aOOQ8s7cis8
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Volgens de theorie van Darwin, die door evolutionisten (met 
inbegrip van theïstische evolutionisten) wordt omarmd, 
evolueerde het leven via toevallige reeksen van natuurlijke 
selectie, waarbij slechts de best aangepaste schepselen 
overleefden.  

 

Veel evolutionisten hebben moeite met deze karakterisering. Zij 

benadrukken vrijwel altijd dat evolutie een tweeledig proces is waarbij 

willekeurige mutaties worden gevolgd door natuurlijke selectie. In die 

zin verschilt Darwins evolutietheorie van de oude Epicurische 
zienswijze dat de wereld enkel en alleen door de toevallige 

omzwervingen van atomen tot stand is gekomen (zoals besproken in 

Cicero's De Natura Deorum). Bizar om te beseffen dat de apostel 

Paulus o.a. met 'Epicurische wijsgeren' te kampen had op de 

Areopagus (Handelingen 17). 

 

De minder aangepasten werden geëlimineerd, uiteindelijk 
verdrongen of vernietigd door rivalen, zodat alleen de sterksten 
naar het volgende geologische tijdperk konden overgaan. Heel 
eenvoudig gezegd: De evolutie van Darwin vertrouwt op een 
onophoudelijke leven-dood cyclus over een tijd van miljarden 
jaren. Leven-dood, leven-dood, leven–dood, oneindig 
doorgaand, miljarden jaren lang, totdat de Homo sapiens 
verscheen om baas te zijn op aarde. Zo‘n theorie veronderstelt 
dat de hand van God miljarden jaren lang al dit lijden en sterven 
toestond, zelfs voordat de vloek van de zonde op de aarde 
kwam.  

Zij die in progressief creationisme geloven hebben 
overeenkomstige problemen. Als de fossielen de bewaard 
gebleven restanten van schepselen zijn die God geschapen 
heeft in een tijdspanne van miljoenen jaren, dan hebben we 
een aantal grote problemen te verklaren. Waarom vertonen 
deze fossielen, die lang vóór Adam en Eva op het toneel 
verschenen en lang voordat ze zondigden, tekenen van ziekten, 
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parasieten en roofdieren? Als deze wezens miljoenen jaren 
eerder stierven voordat onze eerste ouders zondigden, hoe 
kunnen we dan de duidelijke uitspraak van de Bijbel begrijpen 
dat dood het gevolg van de zonde is?  

Als God degene was die het proces miljarden jaren geleden 
opstartte en het gedurende vele eeuwen leidde, dan zijn wij 
gedwongen te geloven dat God gebruik maakte van brute pijn 
en brute dood om uiteindelijk de evolutie van menselijke 
wezens te bereiken. En dit alles voordat het mensdom op aarde 
verscheen en vóór Adam en Eva zondigden. Er is geen 
wetenschappelijke of theologische manier om deze theorie van 
bloedige cycli van leven, pijn en dood goed te praten.  

Ik herhaal, de vraag is niet kon God dit; de vraag is wilde 
God Zijn toevlucht nemen tot theïstische evolutie of progressief 
creationisme als Hij de liefhebbende Schepper is, waarvan de 
Heilige Schrift getuigt? In mijn eigen bescheiden observatie 
komt het mij voor dat zij, die het Bijbelverslag van de fiat 
schepping door het woord in zeven letterlijke, opeenvolgende 
dagen wegdenken ten behoeve van een pre-zondeval cyclus 
van leven en dood, absoluut geen benijdenswaardige taak 
hebben om te proberen het karakter van een liefhebbende God 
te verklaren.  

 

Wat is lastig? Het voorhanden empirische bewijs zo verklaren dat het 

in harmonie is met de jonge-aarde interpretatie van Genesis of de 

vermeende miljoenen jaren dierenleed zo verklaren dat dit in 

harmonie is met het liefdevolle karakter van de God van de Bijbel? 

Het jonge-aarde-creationisme geeft een betere verklaring voor de 

radicale imperfectie van de huidige wereld, maar stuit op 

kennistheoretische problemen over de verklaring van verscheidene 

empirische verschijnselen, die op het eerste gezicht beter lijken te 

passen in het evolutionaire model. Het theïstisch evolutionisme en 

progressief creationisme hebben dan wellicht minder problemen met 

de empirische gegevens over de geologie etc., maar dit model strandt 
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op de morele kwestie van het onvoorstelbare leed in de natuur vóór de 

zondeval. Iemand als William Dembski, één van de voorstanders van 

Intelligent Design in Amerika, heeft hier een boek over geschreven 

The End of Christianity: Finding a Good God in an Evil World 

(2009). Hij geeft hierin toe dat een jonge-aarde zienswijze dit 

probleem aanzienlijk neutraliseert, maar hij meent dat het empirische 

bewijs beter overeenkomt met een vorm van progressief creationisme. 
 

Welke God zou Zijn schepping onderwerpen aan brute dood 
vóór er zelfs rebellie bestond. Voeg daar deze vraag aan toe: 
Wat voor God is Hij die de waarheid over Zijn leven-dood cyclus 
verbergt in een fabel of een mythe die leert dat de dood alleen 
maar het gevolg is van een bewust gekozen opstand tegen de 
Bron van het leven? Als de dood deel uitmaakte van het 
oorspronkelijke scheppingsplan van God (waarvan Hij zei dat 
het ―zeer goed‖ was, Genesis 1:31), waarom zou de apostel 
Paulus de dood dan een vijand noemen en zeggen dat die zal 
worden vernietigd?  

Bertrand Russell, bekend als iemand die het geloof in God 
verwierp, had gelijk toen hij de dwaling van de theologie, die 
probeert de evolutietheorie een plaats te geven in het 
theologische denken, omschreef:  

 
Godsdienst in onze tijd, heeft zich aangepast aan de 

leerstelling van evolutie. Ons wordt verteld dat de 
evolutie de ontrafeling is van een idee dat gedurende de 
hele periode in Gods gedachten was. Het blijkt dat tijdens 
die eeuwen… toen dieren elkaar martelden met 
meedogenloze horens en pijnlijke steken, de Almachtige 
stil wachtte op de uiteindelijke totstandkoming van de 
mens met zijn nog verder ontwikkelde wreedheid. 
Waarom de Schepper er de voorkeur aan gaf om zijn 
doel te bereiken door een proces in plaats van recht op 
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zijn doel af te gaan, vertellen deze moderne theologen 
ons niet.

9
  

 

De meeste moderne theologen geven hier als repliek: God is niet 

gebonden aan efficiëntie. Maar overal in de natuur vinden we 
efficiëntie. Het basisbouwplan dat Hij gebruikt heeft is duidelijk 

hetzelfde bij zowel het planten- als dierenrijk. Vergelijk chlorofyl met 

hemoglobine. Dat is efficiëntie ten top! Maar voor anderen zijn dit 

juist de bewijzen voor evolutie… Tja… 

 

David Hull maakt het punt op gelijke wijze duidelijk:  
Het proces vloeit over van toevalligheden, samenloop 

van omstandigheden, ongeloofwaardige verkwisting, 
dood, pijn en verschrikking... de God die aangenomen 
wordt in de evolutietheorie en de informatie uit de 
natuurlijke geschiedenis, is geen liefhebbende God die 
zorg heeft voor Zijn schepping. Hij is achteloos, 
onverschillig, bijna duivels. Hij is zeker niet het soort God 
dat iemand geneigd zou zijn te aanbidden.

10
 

 
Wat hebben wij van Genesis en God gemaakt? Hebben wij 

Hem naar ons eigen beeld geschapen? Als God werkelijk vijf 
miljard jaar nodig had om mensen te scheppen, waarom 
vertelde Hij ons dan dat Hij het in zes dagen deed? Liegt God 
om de waarheid te kunnen vertellen?  

Aan hen die antwoorden met de suggestie dat God rekening 
hield met het eenvoudige brein van de oorspronkelijke lezers, 
vragen wij: wat moeten we dan zeggen van Mozes, de schrijver 
van Genesis, die door velen beschouwd wordt als een van de 
meest briljante personen uit de menselijke geschiedenis? Is het 
niet het toppunt van arrogantie om aan te nemen dat wij 
slimmer zijn dan onze voorvaders?  
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Dit hoeft niet noodzakelijk een arrogante uitspraak te zijn. In velerlei 

opzicht is er nu simpelweg meer kennis over de natuur dan in de tijd 

van Mozes. 

 

Maar als God liegt om de waarheid te vertellen, wilt u dan 
met Hem mee naar huis om eeuwig met Hem te leven? Geloof 
in theïstische evolutie of progressief creationisme verandert 
Genesis in een mythe. Het maakt Jezus en Paulus, evenals 
Mozes, naïeve schurken, die de mythe doorgaven.  

Het betekent dat de waarheid eerder van Darwin komt dan 
van Mozes.  

 

Wellicht herbergt Genesis een andere soort waarheid dan een strikt 

wetenschappelijke. Alleen wanneer Genesis geacht wordt impliciet 

toch sterke natuurwetenschappelijke implicaties te hebben, kan men 

stellen dat Genesis het bij het verkeerde eind heeft. 
 

Het aanvaarden van deze niet-Bijbelse interpretaties over de 
schepping roept nog meer belangrijke vragen op. Bijvoorbeeld: 
Was de methode die God koos voor het scheppen van de 
aarde dezelfde methode die Hij gebruikte om alle intelligente 
wezens in het heelal te scheppen? 

  

Wat opvalt, is dat Nelson sinds de vorige paragraaf meer filosofisch 

speculeert dan argumenten geeft vanuit grondige Bijbelexegese. 

 

Moeten Zijn heiligen miljarden jaren wachten, na de 
vernietiging van de zonde, terwijl Hij deze methode gebruikt in 
de uiteindelijke herschepping van deze aarde? Hoe heeft Hij de 
engelen geschapen? Zijn zij ook het resultaat van een of 
andere hemelse leven-dood cyclus? Indien dit zo is, wie kan 
Lucifer dan kwalijk nemen voor het verwerpen van de 
soevereiniteit van de Schepper, als Die zelf dergelijke 
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gruwelijke methodes koos om het intelligente leven te 
scheppen?  

O nee, zullen sommigen protesteren, God deed dat niet met 
de rest van het heelal, Hij deed dit alleen met ons. Beste lezer, 
in de heilige naam van God, waarom zou de Schepper 
terugvallen op een dergelijke vreemde en bloedige methode 
voor het scheppen en voor het ontstaan van een wezen dat 
naar Zijn evenbeeld geschapen is? Waarom zou Hij terugvallen 
op dergelijke afmattende en langzame methodes van 
schepping, terwijl hier op aarde Christus Zijn scheppende 
macht uitoefende in onmiddellijke genezing en wonderen? 

Genoeg verbazing. Laat de Bijbel zichzelf verklaren.  
 
―Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld 

is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood 
over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd 
hebben.‖ (Romeinen 5:12)  
 
Wanneer treedt, volgens de Bijbel, de zonde en de dood 

binnen in de volmaaktheid van dit planetaire systeem? Bij de 
val van Adam. Waar verlangt de hele schepping naar sinds de 
val van Adam en Eva? 

 
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. (Romeinen 8:20, 21).  

 
Volgens het boek Romeinen, waren bederf en dood geen 

deel van deze planeet vóór de val van het menselijke ras, maar 
sinds die zondeval kreunt al het geschapen leven, en verlangt 



81 

 

 

het naar de verlossing die alleen een teruggekeerde Schepper 
ons kan brengen!  

 

Interessant genoeg schuilt er in deze uitspraak van Paulus ook een 

apocalyptische hoop. 

 

Mijn vriend, kunt u inzien dat als u het scheppingsverslag in 
Genesis verwerpt ten behoeve van schepping over vele 
eeuwen van geleidelijke evolutie, u ook het geloof moet 
verwerpen in de Bijbelse leer van de val, het ontstaan van 
zonde, en de belofte en het doel van de Verlosser. Het gaat 
verder. Als de leven-dood cyclus voorafging aan en uiteindelijk 
leidde tot de evolutionaire schepping van het mensdom — of 
dat nu door God of door het Darwinisme gebeurde — dan loog 
Lucifer niet toen hij zei dat de dood niet het gevolg van de 
zonde is!  

Nu weet u waarom ik de sterke overtuiging heb dat wij het 
boek van Genesis of de God van de schepping niet ter zijde 
moeten schuiven.  

 

Dit lijkt inderdaad zwaarder te wegen dan puur zogenaamd „moreel 

neutrale‟ empirische data. Misschien is dit inderdaad wel de beste 
reden om uiteindelijk het jonge-aarde-creationisme te aanvaarden, 

ondanks de vele problemen over geologie, etc. Intellectueel en moreel 

gezien is het moeilijker om vast te houden aan het liefdevolle karakter 

van God met miljoenen jaren van ziekte en verderf. Vanuit dat opzicht 
bezien is het tamelijk verrassend dat zoveel christenen toch een vorm 

van theïstische evolutie of progressief creationisme omarmen, gezien 

de nagenoeg onoverkomelijke morele problemen in verband met 

zonde en gruwelijk leed. 

 

Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een verhaal dat mijn vriend 
Jim Tucker vertelt in zijn prachtige natuurboek, Windows on 
God’s World (Vensters op Gods Wereld).  
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Eugene Marais, een Zuid-Afrikaanse natuurkenner, zag dat 
een troep bavianen altijd in een grot sliep die aan het eind van 
een richel lag, hoog op de helling van een steile rots. Om de 
grot te bereiken moesten de dieren langs de smalle richel 
lopen, die op sommige plaatsen slechts 15 centimeter breed 
was. Omdat het zo moeilijk was om hem te bereiken, was de 
grot een uiterst veilige plek om de nacht door te brengen en 
slechts een of twee wachters waren nodig om de slapende 
bavianen te bewaken.  

 
Op een avond zag Marais een luipaard onder de 

richel terwijl de bavianen de grotingang naderden. De 
luipaard kon vrij gemakkelijk over de richel lopen als hij 
dat wilde en met een paar snelle uithalen van een 
krachtige klauw zou hij een van de slapende bavianen 
kunnen grijpen. De luipaard bemerkte de troep en begon 
hen te besluipen. Hij bleef vlak onder de bavianen staan 
toen zij de rots beklommen. De bavianen hadden echter 
de luipaard ook gezien en Marais keek toe hoe twee van 
hen ongemerkt terugliepen langs de richel totdat zij 
boven de grote kat kwamen. De luipaard concentreerde 
zich op de bewegende groep en bemerkte de twee 
bavianen boven zich niet. Plotseling sprongen de twee 
bavianen op de luipaard. De een beet hem in de rug en 
de andere vloog hem naar de keel. Met twee vlugge 
bewegingen greep de luipaard de baviaan die op zijn rug 
zat met zijn kaken en scheurde de andere open met zijn 
klauwen. Beide bavianen werden onmiddellijk gedood, 
maar hun actie redde de rest van de troep. De luipaard 
was ook spoedig dood, want de baviaan die hem bij de 
keel had aangevallen, had zijn halsslagader 
doorgebeten.

11 
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De wetenschappers die Darwin aanhangen, vinden het 
moeilijk om een verklaring te vinden voor het zelfopofferend 
gedrag van sommige dieren. Zij proberen iedere vorm van 
onzelfzuchtigheid weg te redeneren, want dergelijk gedrag is in 
strijd met de wet op overleving van de sterkste — immers, een 
ieder voor zich. Sommigen proberen het te verklaren als 
―groepsselectie,‖ waarbij een dier zich opoffert ter wille van de 
groep. Anderen beschrijven het als ―bloedverwantschap-
selectie,‖ waarbij het dier zich opoffert om de overleving van 
zijn genen in zijn nakomelingen veilig te stellen. Mag ik een 
andere verklaring voorstellen? Kan het zijn dat het hart van een 
liefhebbende Schepper in het leven van Zijn schepping is 
ingepland?  

 

Hoe kunnen we bepalen welke verklaring het meest plausibel is? 
Opvallend is dat Nelson het evolutionistische probleem van het 

altruïsme benoemt na een bespreking van onnoemelijk dierenleed. 

 

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God 
voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs 
Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen 
schenken? Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:31, 32, 38, 39).  
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5 
Een blinde 

horlogemaker 

―Waarom Seks?‖ Deze vraag wordt gesteld in de titel van 
een artikel dat ik uit het populaire wetenschapstijdschrift 
Discover heb geknipt. De kop van het artikel ging verder met 
het punt dat ―Seks het meest belangrijke en verwarrende 
raadsel van de evolutie is.‖  

 

In december 2012 verdedigde filosoof-bioloog Joris van Rossum aan 
de Vrije Universiteit zijn omstreden proefschrift On Sexual 

Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection 
2012) 

(http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/39335/dissertation.pdf?

sequence=1), waarin hij betoogt dat de problemen om seksuele 

reproductie te verklaren veel dieper liggen dan tot nu toe werd 
aangenomen, en dat seks als een proces dat gericht is op het creëren 

van nieuwe organismen, fundamenteel onverklaarbaar is door huidige 

versies van Darwins theorie. 

(http://advalvas.vu.nl/achtergrond/reactie-joris-van-rossum-op-de-

kritiek-op-zijn-proefschrift en  

http://advalvas.vu.nl/achtergrond/evolutieproefschrift-kritiek-van-

wetenschapsfilosoof-henk-de-regt) 

Gezien de controversiële ontvangst van dit proefschrift is het voor de 
lezer interessant de hierboven gegeven links eens na te lopen. Het 

proefschrift opent ironischerwijze met o.a. dit citaat van de Schotse 

verlichtingsfilosoof en scepticus David Hume: “I am convinced that, 

where men are the most sure and arrogant, they are commonly the most 

mistaken, and have there given reins to passion, without that proper 

deliberation and suspense, which can alone secure them from the grossest 

absurdities.” Interessante opmerking. 

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/39335/dissertation.pdf?sequence=1
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/39335/dissertation.pdf?sequence=1
http://advalvas.vu.nl/achtergrond/reactie-joris-van-rossum-op-de-kritiek-op-zijn-proefschrift
http://advalvas.vu.nl/achtergrond/reactie-joris-van-rossum-op-de-kritiek-op-zijn-proefschrift
http://advalvas.vu.nl/achtergrond/evolutieproefschrift-kritiek-van-wetenschapsfilosoof-henk-de-regt
http://advalvas.vu.nl/achtergrond/evolutieproefschrift-kritiek-van-wetenschapsfilosoof-henk-de-regt
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Dit is hoe Gina Maranto en Shannon Brownlee het raadsel 
van seks beschrijven: 

 
Seks is een inefficiënte en riskante manier voor een 

organisme om zich voort te planten. Het kan voor de 
meeste mensen verrassend, of zelfs ontstellend zijn, 
maar zo denken veel biologen er al sinds jaar en dag 
over en hoewel ze er weinig ruchtbaarheid aan geven, 
proberen ze er nu achter te komen waarom seks 
geëvolueerd is en, nog belangrijker, waarom het is blijven 
bestaan en zelfs wereldwijd verspreid is gedurende ten 
minste een half miljard jaar.  

Seks, zeggen de wetenschappers, vereist een 
buitensporige hoeveelheid tijd en energie. En het 
voornaamste effect, het zorgen voor nageslacht met een 
zo breed mogelijke genetische variatie, is niet, zoals 
velen geloven, een garantie dat sommige leden van een 
soort zullen overleven in tijden van drastische 
omgevingsveranderingen. Omdat seks de genetische 
overeenkomsten van een ouder met het nageslacht 
vermindert, is het in strijd met een fundamenteel 
biologisch grondbeginsel, namelijk dat het fundamentele 
doel van een organisme is, het doorgeven van zoveel 
mogelijk genen aan de volgende generatie. Sterker nog, 
seks gebiedt dat een ouder maar de helft van zijn genen 
kan doorgeven aan elk van zijn nakomelingen.  

Ongeslachtelijke voortplanting (zonder seks) lijkt een 
logischer keuze voor de natuur. Het is sneller en 
efficiënter, en het geeft de mogelijkheid voor een 
schepsel om zichzelf te dupliceren zonder de moeite van 
gemeenschap, én het produceert een nageslacht dat al 
de oudergenen draagt. Als er door één of andere 
toevalstreffer seks zou ontstaan in een soort, dan zou dat 
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theoretisch gezien niet kunnen standhouden, want de 
seksuele soortgenoten zouden snel verdrongen worden 
door de originele ongeslachtelijke meerderheid.  

George Williams, een populatiebioloog van de State 
Universiteit van New York in Stony Brook, zegt: ―Op het 
eerste gezicht, en na nog een tweede blik, en na nog een 
derde, wordt het duidelijk dat seks niet had behoren te 
evolueren.‖ Inderdaad, het in stand houden van seks is 
een van de fundamentele mysteries in de evolutiebiologie 
van vandaag.

1
 

 
Hebt u die laatste zin meegekregen? ―Het in stand houden 

van seks is een van de fundamentele mysteries in de 
evolutiebiologie van vandaag.‖ Of zoals Graham Bell, geneticus 
aan de McGill Universiteit van Montreal, het stelde: ―Niemand is 
erg ver gekomen met het oplossen van het probleem van hoe 
seks is ontstaan… Het ligt onder de rotsen begraven.‖

2 
Wat 

betekent dat wij het niet weten! John Maynard Smith van de 
Universiteit van Sussex in Engeland stelde het zo: ―Men blijft 
met het gevoel zitten dat er een essentieel aspect van dit 
vraagstuk over het hoofd wordt gezien.‖

3
 Ik ben het daarmee 

eens! Laat me daarom de conclusie van dit artikel herhalen: 
 
―Inderdaad, het in stand houden van seks is een van de 

fundamentele mysteries in de evolutiebiologie van vandaag.‖ 
Waarom? Omdat de volgelingen van Charles Darwin een 
uitdagende taak hebben om niet alleen de oorsprong van seks 
te verklaren, maar ook de grondgedachte van de keuzes van 
natuurlijke selectie! Welke logische redenering kunnen wij 
vinden voor die vermeende natuurlijke evolutionaire keuzes? 
Hoe zijn de twee geslachten ontstaan? Darwin veronderstelde 
dat het leven van een simpel organisme geëvolueerd is naar 
complexere vormen. Maar, zoals het artikel opmerkte, als we 
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kijken naar de simpelere vormen van leven, dan vinden we 
geen differentiatie van mannelijk en vrouwelijk. Er zijn geen 
mannelijke en vrouwelijke protozoön, geen mannelijke en 
vrouwelijke amoeben. De meeste eencellige organismen 
vermenigvuldigen zich door zich simpelweg te delen. Hoe en 
waarom ontstonden dan de twee geslachten als voortplanting 
zonder seks efficiënter is?  

Howard Peth gaat een stapje verder met de vraag: ―Hoe 
zouden mannelijke en vrouwelijke seksorganen, die elkaar 
perfect aanvullen, geleidelijk kunnen ontstaan, parallel aan 
elkaar, en toch nutteloos, totdat ze beiden compleet zijn?‖

4 

Zouden half ontwikkelde mannelijke en vrouwelijke organen van 
nut kunnen zijn? 

Als gevolg van problemen als deze, hebben sommige 
wetenschappers de ―hoopvolle monstertheorie‖ bedacht, die 
stelt dat op een dag megamutaties (grote veranderingen) 
plotseling verschenen en Verassing!, de organen zijn volledig 
ontwikkeld en klaar voor gebruik! Laat me u eraan herinneren 
dat de reproductieve organen zijn samengesteld uit meerdere, 
niet te vereenvoudigen complexe systemen. (Herinnert u zich 
de zin van Michael Behe‘s Darwins zwarte doos?). Behe liet 
zien dat een trilhaar een structuur is van niet te vereenvoudigen 
complexiteit. Het mannelijke sperma heeft een zweepstaartje 
dat een trilhaar is, die ervoor zorgt dat het zich kan 
voortbewegen in zijn zoektocht naar een eicel. Het sperma met 
zijn trilhaar is samengesteld uit en wordt beheerst door wel 
vijftig ingewikkelde moleculaire structuren en biochemische 
reactieketens, die allemaal aanwezig moeten zijn vanaf het 
begin om het sperma en zijn zweepstaartje te laten 
functioneren. Anders zou het sperma de eicel nooit bereiken en 
het niet kunnen bevruchten.  

Niet te vereenvoudigen complexiteit geldt voor zowel gedrag 
als voor anatomie en biochemie (zoals bij de bombardeerkever). 
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Een goed voorbeeld gerelateerd aan voortplanting is het 
instinctieve gedrag van moederhonden en -katten, die kauwend 
de navelstreng doorbijten, de embryonale zak verwijderen, en 
de pasgeboren puppy‘s of katjes likken om de bloedcirculatie te 
stimuleren. Als dit gedrag er niet vanaf het begin geweest was 
en niet correct functioneerde vanaf de eerste keer, dan zouden 
jonge puppies en katjes het niet overleefd hebben en zouden 
honden en katten ons onbekend zijn. 

Hoe legt Charles Darwin de geleidelijke evolutionaire 
ontwikkeling van deze voortplantingsorganen en gedragingen 
uit, die duidelijk perfect complementair zijn aan de 
voortplantingsnoden van de respectievelijke soorten? Het 
antwoord is: Dat doet hij niet, want hij kan dat niet. Hij heeft het 
geprobeerd, en zijn volgelingen proberen het nog steeds.  

Richard Dawkins, een bioloog van Oxford, schreef een 
invloedrijk boek over evolutie dat getiteld is: De Blinde 
Horlogemaker: Waarom het bewijs voor Evolutie een universum 
zonder ontwerp openbaart.

5
 Naast Het Ontstaan der Soorten, 

geloven velen dat dit het meest betekenisvolle boek is over 
naturalisme en evolutie.  

 

Dit is waarschijnlijk één van de best geschreven boeken van Dawkins, 

veel interessanter en beter dan zijn nogal suffe The God Delusion, dat 

nogal wat drogredenen bevat, zoals ook de Nederlandse atheïstisch 

filosoof Herman Philipse beaamt. 

 

De titel van het boek is een directe vingerwijzing naar een 
achttiende-eeuwse theoloog, genaamd William Paley, die het 
bestaan van God verdedigde op grond van ontwerp. 

 

Ook wellicht leuk om Paley‟s Natural Theology op te zoeken, dat 
veelal beschouwd wordt als de locus classicus van het 

ontwerpargument in de moderne tijd. 
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Paley schreef over een hypothetische wandeling op een dag 
langs het strand, waarbij hij zijn voet aan een steen stoot. Als 
iemand zou vragen waar die steen vandaan kwam, zou hij 
waarschijnlijk het antwoord krijgen dat die steen er altijd al was 
geweest en die verklaring zou moeilijk te weerleggen zijn 
geweest. Maar als hij tijdens zijn wandeling zijn teen zou stoten 
aan een horloge dat tussen de kiezels zou liggen en iemand 
zou vragen hoe het daar gekomen was, dan zou hij een ander 
antwoord krijgen. Het horloge is te ingewikkeld, een te 
nauwkeurig instrument. Hij zou moeten concluderen dat  

 
…het horloge een maker zou moeten hebben gehad: 

dat er op een moment, ergens, een kunstenaar (een 
scheppende artiest of handwerksman) moet hebben 
bestaan, die het gemaakt heeft voor het doel waaraan 
het moet beantwoorden; die de constructie doorgrondde 
en het voor een bepaald gebruik ontworpen heeft.

 6
 

 
Dat is Paley‘s beroemde argument voor het bestaan van 

God. Hij is de grote Horlogemaker van de Natuur. De hele 
natuur is gevuld met ―openbaring van ontwerp‖ — een ontwerp 
dat zelfs ―groter en meer‖ is dan het ontwerp dat we in een 
horloge vinden. Richard Dawkins, een atheïst, is het daar 
helemaal niet mee eens:  

 
Paley‘s argument wordt gemaakt met een 

hartstochtelijke oprechtheid op basis van de informatie 
van de beste biologische geleerdheid van zijn tijd, maar 
het is verkeerd - briljant - maar volkomen verkeerd. De 
analogie tussen telescoop en oog, tussen horloge en 
levend organisme, is niet juist. Hoe het ook lijkt in de 
praktijk, de enige horlogemaker in de natuur is de blinde 
kracht van natuurkunde, die op een hele speciale manier 
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wordt ingezet. Een echte horlogemaker heeft voorinzicht: 
hij ontwerpt zijn tandwieltjes en veertjes, en ontwerpt hun 
tussenverbindingen, met een toekomstig doel in 
gedachten. Natuurlijke selectie, het blinde, onbewuste, 
automatische proces dat Darwin heeft ontdekt, en dat we 
nu kennen als de verklaring voor het bestaan en voor de 
schijnbaar doelgerichte vorm van al het leven, heeft geen 
doel voor ogen. … Het heeft geen visie, geen voorinzicht, 
helemaal geen inzicht. Als er sprake zou zijn van een rol 
van een horlogemaker in de natuur, dan is dat wel een 
blinde horlogemaker.

7
 

 
Waarom is Dawkins zo fel in zijn verdediging van evolutie? 

Laat me er nog één zin aan toevoegen: ―… Darwin heeft het 
mogelijk gemaakt om een intellectueel voldane atheïst te zijn.‖

8 

Duidelijk en simpel. Dawkins wil een atheïst zijn, hij wil het 
goddelijke niet in zijn leven, en dit maakt hem een 
hartstochtelijke volgeling van Darwin. De drang om vrij van 
goden te zijn, geeft de evolutie de brandstof om alle menselijke 
filosofie te overwinnen en al het menselijke verstand een 
andere richting op te sturen.  

Maar hoe gaan evolutionisten om met de vraag hoe seks is 
ontwikkeld als methode van voortplanting? In De Blinde 
Horlogemaker besteedt Dawkins er twintig pagina‘s aan om het 
te proberen uit te leggen, maar hij eindigt simpelweg met een 
beroep op eerdere aannames. Hij betoogt op alle mogelijke 
manieren, maar uiteindelijk kan hij niet veel meer bieden dan 
Darwin.  

 

Ook Darwin moest het doen met slechts de informatie van zijn tijd. 

 

Seksuele voortplanting en de factoren die het beïnvloeden 
zijn gebaseerd op ―een eerder gedane aanname en niet op iets 
dat een uitleg in zichzelf is.‖

9 
Wat eenvoudigweg een 
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wetenschappelijke manier is om te zeggen: ―Dat is nu eenmaal 
zo, stel dus geen vragen meer.‖ Dat is de ietwat terloops 
verkapte manier van de Darwinisten om toe te geven dat ze niet 
kunnen verklaren waarom seksuele selectie zich ontwikkelde. 

 

In het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist van januari 2012, 

stond een interessant artikel, The arrow of evolution. Does life have a 
direction?, geschreven door Michael Chorost. Daarin pleit hij ervoor 

om het theoretische concept van ontwikkeling toe te laten in de 

evolutietheorie. Hij beweert dat het de tot nu toe onverklaarbare 

complexiteit zou kunnen verklaren. Hij zegt dat “vele van de 
uitkomsten van evolutie geen toeval zijn, maar onvermijdbaar zijn” en 

het gevolg van “convergerende evolutie: verschillende soorten die in 

overeenkomstige omstandigheden onafhankelijk van elkaar op 

dezelfde wijze evolueren.” “Omdat variatie toenam, konden sommige 
organismen niet anders dan toenemen in complexiteit.” Hij citeert 

Sean B. Carroll, een professor moleculaire biologie aan de 

Universiteit van Wisconsin-Madison, die gelooft in “the upward 

march”: “Als het nergens anders heen kan, zullen sommige soorten 
omhoog gaan” (Nature, vol 409, p. 1102). 

Zijn betoog is dat, omdat ontwikkeling in tegenstelling tot evolutie 

een richting heeft, maar de wetenschap tot nu toe heeft geweigerd dat 

concept toe te laten in het naturalistische denkkader, de evolutie er 
niet in slaagt om complexiteit te verklaren. Hij pleit ervoor het 

ontwikkelingsconcept te aanvaarden, maar wel binnen grenzen (hij 

noemt ze: constraints, lees: aannames): het mag nog steeds geen 

ontwerp en doel impliceren. 
Aldus zouden we een nieuwe kijk krijgen op ons eigen bestaan, want 

het zou moeilijke aspecten zoals intelligentie en de overdraagbaarheid 

ervan, taal en technologie verklaren als voorspelbare uitkomsten van 

het naturalistische kosmische gebeuren. “We zouden een verklaarbare 

en zelfs onvermijdbare plaats innemen in de orde der dingen.” 

 

Tussen haakjes, het is mij een raadsel hoe een Oxford 
bioloog kan refereren aan een ―eerder gedane aanname‖ en 
toch een goede wetenschapper genoemd kan worden, terwijl 
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een creationist die in het scheppingsverslag (ook een ―eerder 
gedane aanname‖) gelooft, betiteld wordt als een ―naïeve 
Bijbelduimendraaier.‖

10
 Inderdaad, we hebben allemaal vooraf 

aangenomen veronderstellingen!  
Tien jaar nadat Dawkins zijn bestseller schreef, kwam 

Michael Behe erbij en brak op professionele wijze, van 
wetenschapper tot wetenschapper, Dawkins‘ verdediging van 
Charles Darwin helemaal af. ―In het kort is Dawkins‘ uitleg 
alleen gericht op het niveau van dat wat grove anatomie 
genoemd wordt… Dawkins voegt slechts complexe systemen 
bij complexe systemen en noemt dat een verklaring.‖

11  

 

Ironisch genoeg is dit precies wat Dawkins betoogt in The God 
Delusion (2006). Hierin stelt hij dat elke mogelijke ontwerper van de 

kosmos zelf complexer moet zijn dan dat wat hij of zij ontworpen 

heeft en daarom zelf een nadere verklaring nodig heeft. Dit is eigenlijk 
een minder ontwikkelde versie van één van David Hume‟s 

argumenten in zijn Dialogues Concerning Natural Religion (1775). 

Dit is de doctrine van de middeleeuwse theologen over het 

“goddelijke enkelvoud” (wat ze gejat hebben van het neoplatonisme). 
Dit zou op het eerste gezicht een goede respons kunnen zijn op de 

Humeaanse objectie van Dawkins dat een mogelijke ontwerper zelf 

ook om een nadere verklaring zou vragen over zijn grote complexiteit.  

Maar als God God is, dan kan een schepsel Hem niet verklaren, juist 

omdat Hij complexer is dan het meest complexe schepsel dat Hij heeft 

gemaakt - zelfs Dawkins. Als Dawkins een auto-ontwerper was, zou 

hij er helemaal geen moeite mee hebben dat hij complexer was dan 

een auto en hij zou elke poging dat iemand hem alleen vanwege dat 

feit zou willen verklaren, sterk afwijzen.  

 

Dat is hetzelfde als iemand die vraagt hoe uw stereo-
installatie is gemaakt, en u antwoordt hem door te vertellen dat 
u een set luidsprekers hebt aangeschaft, die u aan een 
versterker hebt gekoppeld. Daarna kocht u een cd-speler, die u 
eraan vastgekoppeld hebt. U hebt geen antwoord gegeven op 
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de vraag over productie en ontwerp. Alles wat u gedaan hebt, is 
uitleggen hoe de complexe elementen — luidsprekers, 
versterker en cd-speler — aan elkaar verbonden werden. U 
hebt niet uitgelegd hoe ze werden ontworpen en gemaakt. 
Behe‘s punt is dat Dawkins en Darwin ons niet hebben 
uitgelegd hoe de verscheidene, niet te vereenvoudigen 
complexe systemen werden ontworpen. Zij hebben simpelweg 
al de onderdelen van het stereosysteem aan elkaar 
aangesloten en verwachten dat wij geloven dat de stereo-
installatie op die manier tot stand kwam!  

Behe schrijft: ―Darwins theorie kan een adequate verklaring 
bieden van de samenstelling van de luidsprekers en versterker, 
of het kan dat niet.‖

13 
Behe (en onbedoeld Dawkins) heeft laten 

zien dat het dat niet kan. Dus, de horlogemaker is niet blind! En 
als er een horlogemaker is, zoals Dawkins oppert, wie is dan 
deze uiterst intelligente ontwerper? 

 

Dit lijkt mij wederom een te snelle conclusie. Hiervoor moeten zelf 

natuurlijk ook positieve argumenten worden aangedragen. Genoemde 

ontwerpargumenten leiden slechts tot het waarschijnlijke bestaan van 

een Intelligente Ontwerper. Dit zouden ook aliens van een andere 
planeet kunnen zijn zoals in verscheidene bizarre sciencefiction 

verhalen en films (bijv. Prometheus (2012), waar een interessante 

verwijzing wordt gemaakt naar het Darwinisme:  
http://thinkingfilmcollective.blogspot.nl/2014/03/specious-evolution-horror-of-

darwin-in.html  

 
Hieronder komt het Darwinisme kort ter sprake: 

[after Holloway has given his presentation about the pictograms to 

the crew] 

Fifield: So you're saying we're here because of a map you two kids 
found in a cave, is that right? 

Elizabeth Shaw: No. 

Charlie Holloway: Yeah. Um... 

Elizabeth Shaw: No. Not a map. An invitation. 
Fifield: From whom? 

http://thinkingfilmcollective.blogspot.nl/2014/03/specious-evolution-horror-of-darwin-in.html
http://thinkingfilmcollective.blogspot.nl/2014/03/specious-evolution-horror-of-darwin-in.html
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Elizabeth Shaw: We call them Engineers. 

Fifield: Engineers? Do you mind um...telling us what they 

engineered? 

Elizabeth Shaw: They engineered us. 
Fifield: Bullshit!  

Millburn: Okay, so uh...do you have anything to back that up? I 

mean, look, if you're willing to discount three centuries of Darwinism, 

that's...wooh! But how do you know? Mm? 
Elizabeth Shaw: I don't. But it's what I choose to believe. 

 

Het laatste antwoord is pijnlijk probleemontwijkend. Dit is precies wat 

een Darwinist ook kan zeggen. Dit lijkt me geen vruchtbare zet in een 
beschaafde discussie. We kunnen wel kiezen overal in te geloven. De 

vraag is natuurlijk wat het meest waarschijnlijk waar is. Jammer 

genoeg beeldt Hollywood 'religieus geloof' overwegend af in dit soort 

apert irrationele termen, maar niettemin is het interessant dat dit soort 
thema‟s impliciet en expliciet vervlochten zijn in veel van dit soort 

sciencefiction-achtige en (post)apocalyptische verhalen. 

Een prachtige bespreking van Dawkins Blind Watchmaker is Mosje 

Averick's Turns out Richard Dawkins' watchmaker has 20/20 vision 
after all: http://www.aish.com/sp/ph/The_Design_Argument_Answers. 
 

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 
vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren 
die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende 
hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, 
vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de 
vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al 
de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik 
geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde 
is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten 
zijn; dat zal u tot voedsel dienen… En God zag al wat Hij 
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gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de zesde 
dag. (Genesis 1:26-28,31).  

 
Het Bijbelverslag is ondubbelzinnig. Het menselijk brein, het 

menselijk lichaam, het menselijk verstand van man en vrouw 
zijn samen geschapen naar het beeld van God, door God Zelf. 

Menselijke creatieve kunst is slechts een reflectie van het 
beeld van God, dat in elk menselijk wezen woont. Als een 
muzikant muziek componeert, begint het proces diep in dat 
orgaan van anderhalve kilo tussen de oren. Hij of zij kan diep in 
zijn binnenste horen wat niemand ooit gehoord heeft. Terwijl 
het lied begint te groeien in het bewustzijn, stuurt het brein de 
vingers om een potlood (of een computer) te pakken, en terwijl 
de ogen kijken, pennen de vingers erop los tot er begrijpbare 
symbolen verschijnen op het vel papier. Later, met dat papier 
voor zich, kan de muzikant de spierbewegingen in de vingers 
herscheppen, met als gevolg dat de vingers de juiste toetsen 
aanslaan. Als de muzikant achter een orgel zit, bespeelt hij nog 
een toetsenbord met zijn voeten en misschien begint hij er ook 
nog bij te zingen. Het geheel is een oneindig complex proces 
waar het lichaam, het verstand en de geest bij betrokken zijn. Is 
deze bekwaamheid het resultaat van lukrake mutaties die 
miljarden jaren aan het werk waren?  

 

Paul Witteman vraagt dit ook aan een stel wetenschappers tijdens een 

oude uitzending van Buitenhof over wetenschap en geloof uit 2005, 
toen er een interessante discussie gaande was over intelligent design 

en evolutie waaraan de toenmalige minister van onderwijs deelnam, 

alsmede Cees Dekker (die trouwens intelligent design achter zich 

heeft gelaten en een theïstisch evolutionist is geworden, evenals 
Andries Knevel etc.): 
https://www.youtube.com/watch?v=UzUva5MVIn4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzUva5MVIn4
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Of hebben we in feite de openbaring gezien van een 
vluchtige reflectie van Gods vernuft in menselijk vlees en kunst? 
Menselijke creativiteit is een reflectie van het beeld van God!  

Zo is ook de menselijke seksualiteit, mannelijk en vrouwelijk, 
een bekroonde vertoning van het goddelijk beeld. Het is niet 
aan het ras der engelen gegeven, omdat Christus zelf heeft 
verklaard dat in de hemel engelen niet huwen of ten huwelijk 
worden gegeven. Geen enkele andere orde van de schepping 
kan het beeld van God in andere intelligente levensvormen 
voortplanten.  

Het is geen wonder dat Lucifer al zijn helse woede heeft 
gericht op de menselijke seksualiteit! Geen wonder dat de 
demonische krachten hun grootste vernietigende kracht richten 
op het seksuele gebied! Want het is in onze seksualiteit, zoals 
die uitgedrukt wordt in het samenkomen van man en vrouw, dat 
God Zijn beeld openbaart op deze gevallen planeet. De 
handtekening van de Schepper staat op ieder blad, en op elke 
microscopisch kleine amoebe, maar op aarde kan Zijn beeld 
niet met meer glorie schijnen dan in de voortplantende kracht 
van man en vrouw samen! Let op dat man noch vrouw alleen 
het beeld van God is. Het is de vereniging van man en vrouw 
die het beeld van God in het menselijk ras openbaart, verbreidt 
en compleet maakt.  

En het is hier waar de ware schoonheid van het goddelijk 
plan doorschijnt. Want niet alleen wijst het feit van seksuele 
voortplanting naar een Schepper, het plan dat Hij in Eden had 
vastgesteld, illustreert Zijn liefde en zorg voor Zijn schepping. 
En wanneer we aandacht geven aan de instructies van God 
voor eerbare relaties, kunnen we volledig naar Zijn beeld 
toegroeien.  

Jezus zelf stelde vast (Matteüs 19:4,5) dat deze woorden 
van de Schepper kwamen: ―En zij zullen tot één vlees zijn‖ 
(Genesis 2:24). Eén-vlees seksuele intimiteit werd door God 
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geschapen als een geschenk aan het menselijk geslacht om 
alleen binnen de beschermende grenzen van het huwelijk 
tussen een man en een vrouw te worden genoten. Er is geen 
andere manier om dat vers te lezen. Noch zonde noch God 
hebben een alternatieve manier voor seksuele expressie 
binnen het menselijk ras voorgesteld, dan alleen binnen het 
huwelijk tussen een man en een vrouw. 

Darwins evolutie geeft een vrijbrief aan elke seksuele 
expressie binnen of buiten het huwelijk. Waarom zou het ertoe 
doen? Evolutie met haar oneindige eeuwen erkent geen 
Schepper en geen morele wetten.  

 

Evolutie laat zich hier simpelweg niet over uit. Evolutionair psychologen 

claimen natuurlijk dat onze “morele wetten” gebaseerd op onze morele 

intuïties, het resultaat zijn van miljoenen jaren ontwikkeling. Evenals onze 

ledematen het resultaat zijn van adaptatie,  zijn ook onze morele intuïties 
het resultaat van ditzelfde proces. Of dit een adequate verklaring is, valt 

wederom te betwijfelen. Nelson bedoelt hier vermoedelijk dat evolutie ons 

geen noodzakelijk bestaande morele waarden levert, maar slechts 

contingente intuïties en voorstellingen. 
Opmerkelijk genoeg willen veel seculaire mensen, vooral professionele 

filosofen, vasthouden aan objectieve morele waarheden. Het merendeel 

van professionele filosofen meent dat er objectieve morele waarden en 

verplichtingen zijn. Thomas Nagel, een atheïstische filosoof aan de 

universiteit van New York betoogt in zijn Mind and Cosmos: Why the 

Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly 

False (2012), dat evolutie inderdaad een objectieve moraal ondermijnt. Hij 

stelt echter dat hij zo zeker is op basis van zijn onmiddellijke morele 
ervaring dat er objectieve morele waarheden bestaan, dat dit voor hem 

geldt als één van de redenen om te twijfelen aan de houdbaarheid van het 

neodarwinisme! 

Nogal opmerkelijk uit de mond van een atheïstische professor. 

 

Charles Darwin en Richard Dawkins staan zonder morele 
basis voor het definiëren of beschermen van de seksuele 
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expressie van mensen. Toen zij het Bijbelse scheppingsverslag 
overboord wierpen, vernietigden zij de enige morele grond voor 
de bescherming van de seksuele expressie.  

Zij die de evolutieleer aanhangen, zijn gedwongen, als 
gevolg van de logica van hun theorie, te pleiten voor de 
overleving van de sterkste (niet het huwelijk) voor de 
bescherming van gezinnen. Hun enige alternatief is seksuele 
anarchie, waarvan we de afschuwelijke verdiensten kunnen 
gadeslaan in Hollywoods dierlijke uitbeelding van gewelddadige 
menselijke seksualiteit. De samenleving van vandaag oogst de 
seksuele wervelwind van Darwins theorie. We hebben in onze 
gevallen staat geprobeerd om te experimenteren met seksuele 
alternatieven voor Gods plan zoals beschreven in Genesis, 
maar het heeft onze relaties er niet beter op gemaakt.  

Menselijke seksualiteit is een geschenk van God, waar wij 
zo veel van kunnen leren. Ik doe een beroep op mijn jonge en 
niet zo jonge vrienden: de menselijke seksualiteit is een 
prachtige bloem, die alleen gedeeld en genoten dient te worden 
binnen de beschermende muren van een huwelijk tussen een 
man en een vrouw. Weet u waarom? Is God één of andere 
gemene en wrede tiran, die probeert ons iets aangenaams te 
onthouden? Helemaal niet!  

De reden waarom God seks binnen het huwelijk beschermd 
heeft, is vanwege dezelfde waarheid die door de evolutietheorie 
van Darwin en Dawkins wordt verduisterd. God is een God 
wiens hoogste expressie als Schepper gevonden wordt in Zijn 
persoonlijke relatie met Zijn schepping! 

De Schepper roept op tot een relatie. Onze Schepper vindt 
relaties super belangrijk! Hij verlangt ernaar u en het geschenk 
van uw seksualiteit te beschermen tot op de dag dat Hij u door 
uw keuzes naar iemand leidt met wie u de rest van uw leven 
kunt delen. God weet dat buiten het huwelijk om seksueel 
partnerschap alleen een doodgeboren relatie kan voortbrengen, 
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die uiteindelijk verwoestend wordt. Om die reden beschermt uw 
Schepper uw diepste relatie, door het te bewaren voor enkel die 
hele speciale huwelijksrelatie. Wij moeten die heilige speciale 
relatie met God, die de unieke intimiteit van het huwelijk 
omgeeft, niet verbreken.  

En aan hen die zeggen: ―Ik wil niet trouwen!‖ zeg ik, mijn 
vriend, u hoeft niet te trouwen. Er zijn in de geschiedenis van dit 
ras nobele mannen en vrouwen geweest die nooit zijn getrouwd 
en die fenomenale bijdragen hebben geleverd aan het 
menselijk leven en denken. Als u alleenstaand wilt blijven, wees 
dan als Jezus. Zijn keus om niet te trouwen betekende Zijn 
keus om zijn seksuele uitdrukking niet met een ander menselijk 
wezen te delen. Was dat gemakkelijk voor Hem? Ik betwijfel 
het! Hebreeën 2 verklaart dat Hij de aanval van elke menselijke 
verleiding heeft ervaren, zodat Hij ons kon bevrijden van al het 
kwade. U hebt het recht, net als Jezus, om alleenstaand te 
blijven en u te concentreren op uw eigen doelen en dromen. De 
kerk bevestigt uw keuze en staat u bij als uw gemeenschap van 
relaties, waar u geestelijke, emotionele en sociale intimiteit kunt 
delen.  

Maar als huwelijk uw verlangen is, beloof ik u, is het de 
moeite van het wachten waard! Ga niet af op mijn woord. Laat 
ik een brief met u delen, die ik een tijdje geleden ontvangen heb 
van een student op de campus waar ik predikant ben: 

 
Dank u voor het beantwoorden van een vraag die al 

heel lang in mijn hoofd zat… Ik wou dat ik het naar mijn 
medestudenten op deze campus kon uitschreeuwen: 
Alsjeblieft, onthoud je van seks tot je in de 
beschermende, liefdevolle grenzen van het huwelijk bent. 
Het doet zo‘n pijn om te realiseren dat alles wat je met je 
vrouw zou kunnen ervaren, op elke door God 
geïnspireerde, mogelijke manier, je al met iemand anders 
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hebt gedeeld, of zelfs met verschillende personen. Dit 
wordt nog pijnlijker als je met een volmaakte maagd 
trouwt. De TV leert ons bijvoorbeeld dat seks fijn is, en 
dat het hebben van wisselende seksuele partners 
acceptabel is en een heerlijke belevenis kan zijn. FOUT. 
Ik heb ontdekt, en ik geloof dit stellig, dat God een wet 
plantte in elk menselijk hart, die we elke keer overtreden 
als we voortijdig door de poorten van het leven gaan. Ik 
moet nog steeds de persoon ontmoeten die mij kan 
vertellen dat seks met een persoon met wie hij of zij niet 
getrouwd is, een verrijkende ervaring was. God vergeeft, 
en daarom kan ik mijzelf vergeven. De littekens zijn er 
echter nog en er is tijd nodig voor genezing. De littekens 
blijven en de droge, lege bron van door God gegeven 
seksualiteit heeft tijd nodig om weer gevuld te worden. Ik 
zou alle studenten hier op de campus willen aansporen 
om hier over na te denken en te gaan voor de 
ongeëvenaarde, lange termijnbeloning, die op hen wacht.  
 
Misschien fluistert u: ―Ik heb niet gewacht, ik heb gezondigd 

en heb de heerlijkheid van God onteerd.‖ Nou, mijn vriend, 
welkom bij het menselijke ras. Maar ik heb heel goed nieuws 
voor u: God schept niet alleen, Hij herschept ook. Hij houdt nog 
steeds van u en wil een hechte relatie met u hebben.  

Daarom was Hij bereid aan het kruis te sterven. Hij stierf 
zodat Hij elk gebroken hart en elk verbroken leven kan 
herscheppen. Het Kruis bewijst dat geen enkele seksuele val, 
geen enkele zondige mislukking u kan scheiden van deze 
liefde, want Hij is bereid Zijn eigen leven te geven om u in een 
positieve relatie met Hemzelf te herstellen. Mijn vriend, als u 
zich vandaag bevlekt en besmeurd en bezoedeld voelt, breng 
dan de gebroken stukken van uw hart naar Jezus. Als Hij in zes 
dagen de wereld kon scheppen, kan Hij zeker uw hart 
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herscheppen met één gebed. 
Een vriend van mij, die in Jezus een vriend heeft gevonden, 

krabbelt altijd één enkele verwijzing onder zijn handtekening: ―2 
Korintiërs 5:17.‖ Nu ik erover nadenk, het is voor ons allemaal 
niet eens zo‘n slechte manier om door het leven te gaan: 
―Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.!‖ 
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6 
Jurassic Park 

en Noachs ark 

In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede 
maand, op de zeventiende dag van de maand, op die 
dag zijn alle bronnen van de grote watervloed 
opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. 
En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig 
nachten. … Het water steeg meer en meer op de aarde, 
zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, 
bedekt werden. Nog vijftien el daarboven steeg het 
water, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat 
zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het 
vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de 
aarde kropen, en alle mensen. … En God dacht aan 
Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem 
in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, 
zodat het water bedaarde. (Genesis 7:11, 12, 19-21; 8:1). 
 
Niemand van ons kan de volledige betekenis van de 

passage hierboven begrijpen. Maar laat ons samen toch maar 
in het diepe springen. Past het verslag van de zondvloed bij de 
waarheid over God (theologie) en bij het bewijsmateriaal van 
wetenschap (geologie)? Om het op een andere manier te 
zeggen: Valt het verslag in Genesis te rijmen met God en met 
de wetenschap? Wat moeten wij aan met het Bijbelse verslag 
van de zondvloed? 
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Wij staan op het punt om een van de meest betwiste, 
controversiële kwesties te onderzoeken, het meest betwiste stukje 
bewijs in het grote debat tussen creationisten en evolutionisten. Ik 
wil graag enkele uitkomsten van de onderzoeken en studies die ik 
gelezen heb met u delen. Maar ik besef dat er nog een hele 
bibliotheek aan boeken is die ik nog niet heb gelezen. Ik ben 
dankbaar voor degenen die al hun wetenschappelijke en 
theologische verworvenheden beschikbaar stellen om de 
moeilijkste vragen te beantwoorden. 

Lees nog eens in het dramatische verslag van de zondvloed, 
zoals opgetekend in Genesis 6 tot 8. 

 
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de 

aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart 
elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er 
berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en 
het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de 
mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, 
van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de 
vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen 
gemaakt heb. (Genesis 6:5-7). 

 
De God van het gebroken hart! Sommige ouders kennen de 

betekenis van deze pijn. Onlangs werd ik gebeld door een 
vader. Hij was bezorgd over zijn volwassen kind, dat verstrikt 
geraakt was in een hopeloos web van problemen. Ik luisterde 
terwijl de vader, die ik nooit ontmoet heb, aan de andere kant 
van de telefoon huilde over zijn kind. Het maakt niet uit hoe 
groot onze kinderen zijn, ons hart breekt wanneer hun leven 
afbrokkelt. 

Let nog een keer op vers 6: ―Toen kreeg de HEERE er 
berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het 
bedroefde Hem in Zijn hart.‖ Ik heb ouders gekend die hun keus 
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om een kind in deze wereld te brengen diep berouwden. 
Hadden zij geweten hoe alles zou lopen, dan hadden zij nooit 
dit leven in de wereld gebracht. Er is geen pijn van een vader of 
een moeder die het gebroken hart van God niet heeft gevoeld!  

Maar de metafoor van God verandert van een 
diepbedroefde ouder in een allesgevende, levensreddende 
Chirurg. 

 
En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen 

heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het 
vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht 
toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 
(Genesis 6:5-7) 
 
Om een leven te redden, kan een chirurg het noodzakelijk 

achten om drastisch in te grijpen — het radicaal verwijderen 
van zieke delen van het organisme, zoals een nier, een long, of 
een maag. De chirurg neemt het zieke en ongeneeslijke 
gedeelte van het organisme weg, zodat hij de rest kan redden, 
voordat dit ook besmet raakt en hij het volledige levenssysteem 
verliest. 

God werd geconfronteerd met de keuze van de chirurg, en 
Hij maakte die keus, maar het brak Zijn hart. Zal Hij alles 
vernietigen? Nee. Vers 8 zegt het duidelijk. Er is nog een 
gedeelte van het stervende organisme dat gered kan worden. 
Als God dat gedeelte kan behouden, dan kan Hij het menselijke 
geslacht behouden. 

 
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. 

Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een 
rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach 
wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen: Sem, 
Cham en Jafeth. … Daarom zei God tegen Noach: Het 
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einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, 
want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik 
ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf 
een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze 
ark maken en hem van binnen en van buiten met pek 
bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet 
de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el 
zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken, en 
de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van 
de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een 
onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. 
En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen 
om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de 
hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal 
de geest geven. (Genesis 6:8-10, 13-17).  
 
Voor het redden van het niet verziekte deel van het 

menselijk geslacht ontwierp God een schip! Ik heb nooit 
begrepen hoe groot de ark, zoals beschreven in Genesis, 
geweest moest zijn, totdat ik het boek van John Whitcomb las, 
The World that Perished (De wereld die verging). 

 
De ruimtelijke afmetingen van de ark vormen een 

opmerkelijk getuigenis voor de interne consistentie en de 
objectieve rationaliteit van het Bijbelverslag van de 
zondvloed... Om een beeld te geven van de afmetingen 
―bouwde de Nederlander Peter Jansen een model, en 
Deense boten, Fleuten genoemd, werden naar het 
ontwerp van de ark gebouwd. Deze modellen bewezen 
dat de ark een grotere capaciteit had dan gebogen of 
gevormde schepen. Zij waren zeer zeewaardig en het 
was bijna onmogelijk om te kapseizen.‖  
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Henry Morris deed een studie naar de stabiliteit van de 
ark en concludeerde dat deze volledig verticaal zou moeten 
worden gedraaid voordat zij zou kunnen omslaan... ―Op elke 
manier was de ark, zoals die ontworpen was, uiterst stabiel, 
bewonderenswaardig geschikt voor zijn doel om de stormen 
in het jaar van de grote vloed te overleven. 

 
Als vlot met een vlakke onderkant, was ze niet 

ontworpen om door het water te klieven, maar om 
eenvoudigweg op het water te blijven drijven. Daarom 
had het een derde meer laadvermogen dan een schip 
van gelijkwaardige afmetingen met hellende kanten. 

Belangrijker nog waren de afmetingen van de ark. Die 
waren groot genoeg om haar doel te verwezenlijken, om 
duizenden soorten ademhalende schepselen te redden, 
die de één jaar durende vloed anders niet hadden 
kunnen overleven. Aangenomen dat een el minstens 45 
cm lang was, was het beschikbare vloeroppervlak van 
deze drie verdiepingen hoge ark meer dan 8.825 m

2
 en 

zijn totale volume was ruim 39.530 m
3
. 

Het is moeilijk om een voorstelling te maken van zulke 
afmetingen zonder vergelijkingen. Probeer de realiteit 
voor te stellen met een spoorwegovergang waar tien 
goederentreinen achter elkaar passeren. Iedere 
locomotief trekt 52 wagons en die trekken langzaam één 
voor één voorbij. Dat is de hoeveelheid ruimte in de ark, 
gelijk aan de capaciteit van 520 moderne 
spoorweggoederenwagons. Een boot van die gigantische 
omvang, met duizenden ingebouwde hokken (Genesis 
6:14) was groot genoeg voor twee stuks van ieder 
ademhalend dier in de wereld op slechts de helft van zijn 
beschikbare dekoppervlak.  
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De overige ruimte zal ingenomen zijn door Noach en 
zijn familie, de zes extra paren vertegenwoordigers van 
de weinige diersoorten die geschikt waren om te worden 
geofferd en twee van elke diersoort die sinds de 
zondvloed nu uitgestorven is, en voedsel voor hen allen 
(Genesis 6:21).

1 

 
De werkelijke afmetingen waren 300 bij 50 bij 30 el. Dat laat 

zich schatten op ongeveer 135 meter lang (anderhalf 
voetbalveld), 23 meter breed en 14 meter hoog, (een flat van 4 
à 5 verdiepingen), bij een lengte van 45 cm voor een el. 

Maar het verslag van de zondvloed gaat verder. De 
verziekte en ontaarde mensheid kreeg een proeftijd van 
honderdtwintig jaar. Maar uiteindelijk kon de Goddelijke Chirurg 
niet langer wachten.  

Als u het verslag van de zondvloed leest in Genesis 7 en 8, 
zult u een paar interessante details ontdekken over wat er heeft 
plaatsgevonden. 
1    Het was een wereldwijde vloed. Het water bedekte op enig 

moment alle landmassa‘s gedurende de feitelijke 
overstroming. ―Het water steeg meer en meer op de aarde, 
zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt 
werden.‖ (Genesis 7:19) 

2    Alle land- en luchtdieren (behalve die in de ark) werden 
vernietigd en uiteindelijk bedolven onder het water: ―En alle 
vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, 
het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over 
de aarde kropen, en alle mensen. Alles met levensadem in 
zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf. ‖ 
(vers 21). Dit vers maakt duidelijk dat bij de vernietiging 
vooral landdieren omkwamen. Kennelijk zouden enkele 
zeedieren de wereldwijde catastrofe, zelfs met zo‘n omvang 
als deze, overleven. De tekst beschrijft een echt catastrofale 
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ramp. Exploderende waterbronnen van boven en onder de 
aarde werden over de wereld uitgestort.  

3    De passagiers van de ark, zowel mens als dier, vormden de 
nieuwe kern waarmee God de aarde na de Zondvloed zou 
herbevolken. ―En God dacht aan Noach en aan al de wilde 
dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet 
wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde… . 
Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw 
zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren 
die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle 
kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar 
buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de 
aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.‖ 
(Genesis 8:1,15-17). 
 
De theologische vragen over de zondvloed schijnen 

beantwoordbaar te zijn. Bijvoorbeeld: Waarom zou God 
onschuldige schepselen vernietigen? Het feit dat Hij in Zijn keuze 
geen andere oplossing zag, is een aanwijzing dat in de wereld na 
Eden, de verwoestende gevolgen van de menselijke zondeval tot 
de kern van de natuur en in de hele schepping doorgedrongen 
was. Wie kan zich de vernietigende degeneratie voorstellen die 
door de zonde ontstond in het hart van de natuur! God schiep 
deze wereld en ons allemaal met een intieme, ingewikkelde 
onderlinge relatie, zodat alle levensvormen in het begin de 
heerlijke waarheid over God bejubelden. Hij is een wezen dat op 
zoek is naar vriendschap. De hele natuur was meesterlijk door 
God ontworpen om intiem met elkaar verbonden te zijn. God is 
helemaal gericht op relaties. Toen Adam en Eva vielen, is er een 
onmiddellijke, simultane degeneratie begonnen, van binnen, 
misschien zelfs tot in de chemie van het lichaam, want schuld wekt 
chemische reacties binnen in ons op. Ons lichaam maakt als 
gevolg daarvan bepaalde chemische stoffen aan.

2 
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Is het mogelijk dat er ten gevolge van de tragische zondeval 
van de mensheid, een drastische kettingreactie ontstond in het 
hele ecosysteem, zoals de val van dominostenen, totdat de 
hele schepping besmet en gehavend was door de menselijke 
zondeval?  

Neem ook in overweging een mogelijke rol van Satan bij het 
ontstaan van misvormingen van tanden en klauwen, 
hoektanden en giffen, dorens en distels. Heeft hij deze mutaties 
en genetische afwijkingen misbruikt om Gods goedheid in het 
plan voor onze aarde ter discussie te stellen?  

 

Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat Satan scheppende macht heeft. 

Sommigen menen dat hij bijvoorbeeld de dinosauriërs geschapen 
heeft. Dit is niet in lijn met het Bijbelverslag. De Biologie komt steeds 

meer tot de ontdekking dat deze afwijkingen het gevolg zijn van 

veranderde omgevingsfactoren, zoals het klimaat en de 

voedselbeschikbaarheid. Maar Satan heeft natuurlijk wel degelijk een 

rol in het ontaarden van het karakter van mens en dier. 

 

Het originele Jurassic Park, bestond lang voordat Michael 
Crichton zijn fictieve creatie bedacht. De Tyrannosaurus rex is 
geen verzinsel van de menselijke verbeeldingskracht! Het is 
hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit afschuwwekkende mutaties 
als gevolg van de zonde die in de wereld kwam, en was 
volkomen tegengesteld aan de harmonie tussen de levende 
wezens, zoals God het in Zijn oorspronkelijk plan had bedoeld. 

 

Wanneer er verschillende hypotheses zijn die een verschijnsel in 
gelijke mate kunnen verklaren, wordt vanuit het principe van 

Ockhams scheermes aangeraden om die hypothese te kiezen welke de 

minste aannames bevat en de minste entiteiten veronderstelt. Dit is 

een vrije complexe theorie die veel veronderstellingen moet maken, 
terwijl de naturalistische verklaring hier op het eerste gezicht 

aanzienlijk eenvoudiger is. Feit is dat wetenschap bewijst dat 

verandering van omgevingsfactoren en voeding van grote invloed is 
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geweest op de ontwikkeling en het ontstaan van soms onomkeerbare 

afwijkingen en afwijkend gedrag door methylering van DNA door 

drugs en chemische verbindingen in onze voeding. Zie artikel van Eric 

J. Nestler in Scientific American, # 1, 2012, Nederlandstalige editie: 
Verborgen schakelaars in de geest (Epigenetica. De aan- en uitknop in 

onze hersenen). 

 

Als resultaat van de zondeval was de Goddelijke Chirurg 
gedwongen om het volledig zieke organisme eruit te snijden, 
met uitzondering van de vertegenwoordigende soorten, die 
bewaard bleven in dat gigantische dobberende schip.  

 
Dit is dus - in een notendop - de simpele samenvatting van 

het Genesisverslag van de zondvloed. Is het theologisch 
waterdicht? Ik geloof dat het paradigma van de levensreddende 
Chirurg dit verslag zeer verdedigbaar maakt in het licht van 
Gods karakter van niet aflaatbare liefde.  

Maar is het verslag ook geologisch houdbaar? Geologen, de 
wetenschappers die zich met de aarde bezighouden, hebben 
hoog op de bergtoppen en diep in de aardkorst fossielen 
gevonden. Deze fossielen zijn een bewijs van prehistorische 
organismen.  

Wetenschappers noemen de verticale volgorde van 
sediment- en rotslagen de geologische kolom. Het is eenvoudig 
gezegd de verticale volgorde van sedimenten onder onze 
voeten. In de loop van de geschiedenis van deze aarde zijn 
miljoenen organismen gestorven, overdekt, en daarna tot 
fossielen geworden… Technisch gezien omvat de geologische 
kolom ook de gedeelten van de aardkorst onder de fossiellaag, 
maar in onze bespreking zullen wij ons alleen bezig houden 
met de natuurlijke gelaagdheid van fossiele overblijfselen die 
zich in de bovenste laag van de aardkorst bevinden. 

U zult misschien zeggen: ―Waar maakt u zich druk om? 
Natuurlijk zullen we overblijfsels van dieren, vogels, planten en 
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vissen vinden wanneer wij in de aarde gaan graven!‖ Dat is 
waar. Maar waar het om gaat is dat geologen deze restanten 
bijna altijd in dezelfde verticale volgorde vinden. Hoe dieper zij 
graven, hoe ouder de rotsformaties worden en hoe eenvoudiger 
het organisme wordt dat in de rots ingebed is.  

Wanneer u de bodem bereikt waar geen fossielen meer 
onder zitten, ontdekt u de meest eenvoudige (functioneel en 
anatomisch gezien) van alle fossielen. Althans, zo schijnt het! 
Of, om het om te draaien en het van een ander perspectief te 
bezien, deze ordening van fossielen komt nauw overeen met de 
evolutietheorie van Charles Darwin. Eenvoudige organismen in 
de oudste en diepste rotslagen en de complexere in de hogere 
lagen, totdat de menselijke wezens de climax vormen in de top. 
Dit is precies waarom de meeste geologen die de 
evolutietheorie van Darwin die zegt dat alle levensvormen één 
gezamenlijke voorouder hebben, omhelzen, u zullen verwijzen 
naar de geologische kolom, en u met stelligheid zullen 
verklaren dat dat het levende (of liever dode) bewijs is, dat de 
theorie van eeuwenlange perioden van evolutie waar is! Hoe 
kunt u anders verklaren dat de eenvoudigste organismen in de 
oudere, diepere rotslagen zitten en de meer complexe vormen 
in de jongere, hogere rotslagen te vinden zijn? Het 
bewijsmateriaal zit in de rotsen, zullen zij volhouden. Over die 
volgorde valt niet te discussiëren. 

Wat is het punt dat ik wil maken? Als er één 
wetenschappelijk bewijsstuk is dat het Bijbelverslag 
tegenspreekt, dan is dit het wel. Het Genesisverslag leert dat 
God alle levende dingen in een zesdaagse schepping 
geschapen heeft, in een relatief recent verleden. De 
geologische kolom daarentegen, beweert dat de levensvormen, 
die nu als fossielen in oude rotslagen worden gevonden, als 
eenvoudige organismen begonnen zijn, en zich gedurende 
miljarden jaren hebben ontwikkeld tot complexe dieren en 
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planten. Evolutionisten geloven dat de geologische kolom 
bewijst dat het leven evolueerde gedurende vele eeuwen.  

 

Dit lijkt een serieus probleem. Moeten we zeggen dat de empirische 
wetenschappen noodzakelijkerwijs de natuur verkeerd zullen 

interpreteren als ze het Bijbelverslag van Genesis niet accepteren? Is 

dit niet een vreemd standpunt om in te nemen? Het lijkt wel of veel 
creationisten, inclusief Nelson hier, stellen dat als we de empirische 

gegevens onder ogen zien, met als enige gereedschappen de 

menselijke rede en de wetenschappelijke methoden, we inderdaad tot 

een evolutionaire verklaring komen. Het probleem, zeggen deze 
creationisten, is dat deze wetenschappers de Bijbel niet als 

uitgangspunt nemen. Hiermee zeggen ze dus dat de wetenschap, los 

van specifieke Bijbelse informatie, noodzakelijkerwijs een verkeerde 

interpretatie zal geven van de geschiedenis van de aarde etc. Heeft 
God dan de aarde zo gemaakt dat ieder mens die het onderzoekt met 

de vaardigheden die God hem gegeven heeft, tot verkeerde conclusies 

zal komen. Is dit niet een vorm van deceptie? 

Aan de andere kant maakt de moderne wetenschap de denkfout dat 
waarheid alleen te vinden is in de empirica. Er is voldoende bewijs dat 

die stelling niet altijd opgaat. Daarom zal een echte wetenschapper 

ook een blik werpen in de Bijbelse informatie, omdat hij de 

archeologie, de oude sterrenkunde en de geschiedenis ook als bron 

van empirische informatie gebruikt. 

 

Is dat zo? Zijn er andere manieren om deze gegevens te 
verklaren?  

 

Dezelfde set gegevens is altijd te verklaren indien je maar genoeg 
hulphypothesen toevoegt. De vraag is echter welke theorie het meest 

verklaart met de minste aannames. Veel evolutionisten verwerpen de 
creationistische zienswijze als een compleet ad hoc constructie die 

niet opweegt tegen het evolutionaire model dat voor hen een grotere 

verklarende kracht heeft. Maar welk model is de meest waarschijnlijke 

reconstructie? De meeste wetenschappers in het begin van de 19e 
eeuw waren creationisten of tenminste catastrofisten, maar ze beseften 
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steeds meer dat het creationistische model – met de kennis van toen! - 

minder verklarende kracht had dan het evolutionaire model. Dit is één 

van de terugkerende argumenten van Darwin in zijn On The Origin of 

Species, dat wellicht beschouwd kan worden als één lange dialoog met 
de toenmalige creationistische zienswijze. Darwin presenteerde zijn 

dialoog dan ook als een “idee.” 

 

De meeste wetenschappers die overtuigd zijn van de 
schepping trekken de voorspelbare volgorde van de fossielen in 
de aardkorst niet in twijfel — die is voor iedereen zichtbaar. 
Maar u moet ook weten dat er wetenschappers zijn die in het 
Genesisverslag van schepping en zondvloed geloven, en zij 
vinden dat dit verslag een alternatieve interpretatie aanreikt 
voor de geologische kolom. 

Het Geoscience Research Instituut in Loma Linda werd 
opgericht om het voor christelijke onderzoekers mogelijk te 
maken zich te verdiepen in de studie van wetenschappelijke en 
religieuze zaken (vooral ten aanzien van schepping en 
evolutie). Zij hebben over het onderwerp gepubliceerd en 
blijven dit doen naar gelang het onderzoek vordert. Ik wil aan u 
doorgeven wat deze wetenschappers onderzoeken.

3
 Omdat zij 

geloven dat het Genesisverslag van schepping en zondvloed 
een accurate geschiedenis is, zien zij dat het fossiele 
bewijsmateriaal van de aardkorst ook heel goed in een ander 
scenario past. Kunnen zij ervan beschuldigd worden dat zij 
geen open instelling hebben, omdat zij de Bijbelse autoriteit 
aanvaarden? Nee. Niet meer dan de wetenschappers die de 
studie van de aarde vanuit hun geloof in de evolutie benaderen, 
omdat ze de autoriteit van de Bijbel niet aanvaarden. 

De wetenschappers van het Geoscience Research Instituut  
begrijpen dat de volgorde in de aarde het gevolg is van 
ecologie, hydrodynamica, en het gedrag van organismen in een 
wereldwijde overstroming. Hun theorie, die Ecologische 
Zonering heet, suggereert dat de ordening in de geologische 
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kolom veroorzaakt werd door de volgorde waarin de 
levensvormen stierven en tijdens de grote zondvloed begraven 
werden. 

In eenvoudige woorden: deze wetenschappers zoeken 
bewijsmateriaal dat bevestigt dat de wateren, die van boven en 
vanuit de aarde explodeerden, en van boven neerstroomden, 
de eenvoudigste, kleinste organismen eerst begroeven in de 
aarde en op de bodem van de zee. Toen het woeste water 
hoger en hoger kwam, werden meer en meer organismen 
overspoeld en veel van deze verdronken dieren waren veel 
complexer dan de vorige.  

Vanzelfsprekend vluchtten de mobielere dieren, reptielen en 
amfibieën, evenals de vogels, instinctief naar hoger gelegen 
gronden. In het kolkende water dreven ook karkassen van 
dieren, evenals bomen en planten, en die werden zo naar een 
hoger niveau gedreven. Deze wetenschappers suggereren dat 
de geologische kolom niet gevormd werd door een opgaande 
evolutionaire ladder over langere tijdsperiodes, maar liever door 
de volgorde waarin planten en dieren begraven werden in hun 
leefgebied door de stijgende watervloed, en ook door de 
hydrodynamica van drijvende dieren en planten in het 
wassende water.  

 

Is dit niet een veel complexere hypothese van de evolutionistische 

verklaring van de volgorde van de fossielen? Er moeten hier 
verscheidene, onafhankelijke veronderstellingen worden gedaan om 

hetzelfde fenomeen te verklaren. Deze historische reconstructie is niet 

minder speculatief dan veel evolutionaire wensdromen. Het concept 

berust (ook) op het feit dat complexere dieren eerst een manier zoeken 
om te vluchten en daardoor ook later verdrinken en hoger in de kolom 

terechtkomen. Dat is ook een van de verklaringen van het vinden van 

fossiele overblijfselen van roof- en prooidieren op dezelfde (hoger 

gelegen) plek. Bovendien zullen grotere dieren door relatief meer 
gasvorming in het kadaver langer rondrijven. Paleontologen zijn het 
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allemaal met elkaar eens dat fossielen geen enkel spoor van vraat of 

rotting vertonen en alle aanwijzingen duiden op een catastrofe: snelle 

bedekking.  Het concept is dus inderdaad ingewikkelder dan hier in 

een paar alinea‟s geschetst. Maar de hypothese van “een opgaande 
evolutionaire ladder over langere tijdsperiodes” is slechts een 

schijnbaar simpelere hypothese. Er moeten ook daar aannames voor 

worden gedaan, die niet door de empirica worden ondersteund. 

 

Als deze wetenschappers gelijk hebben, dan is de 
geologische kolom een foto, vastgelegd in tijd en rots, van 
levensvormen die vluchtten voor het stijgende water en die 
begraven werden door de zich sneluitbreidende, wereldwijde 
overstroming. Dit zou erop duiden dat de geologische kolom het 
resultaat is van een relatief gezien korte tijdsperiode en niet van 
een lange geologische tijdspanne. 

Geologen hebben een vuistregel als richtlijn om de tijd voor 
het vormen van sedimentaire afzettingen (lagen, strata 
genoemd) te kunnen bepalen: weinig water, veel tijd; veel 
water, weinig tijd. Omdat ze de omstandigheden en snelheden 
van erosie en sedimentatie, zoals wij die tegenwoordig ook nog 
in de natuur tegenkomen, gebruiken, concluderen ze dat lange 
tijdsperioden nodig waren om de grote gelaagdheid in 
bijvoorbeeld de steile wanden van de Grand Canyon te krijgen 
— weinig water, veel tijd. Het beeld verandert echter drastisch 
als u een snelle vloed als factor in beschouwing neemt.  

Kortgeleden trok het boek Faith, Reason, and Earth History  
(Geloof, rede en de geschiedenis van de aarde) van Leonard 
Brand mijn aandacht. Hij is voorzitter van de Faculteit van 
Natuurwetenschappen aan de Loma Linda Universiteit.

4
 Let op 

wat hij zegt: 
 

De gemiddelde hoeveelheid afzetting in een 
hedendaagse, plotseling opkomende overstroming, 
gemeten over een uur, is 1 miljoen meter  sediment per 
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duizend jaar (duizend meter per jaar). Deze hoeveelheid 
is 100 miljoen keer meer dan de gemiddelde hoeveelheid 
door geologen gemeten over een miljoen jaar (0,01 
meter per duizend jaar). Daaruit volgt, dat als de wateren 
van de vloed overeenkwamen met een hedendaagse, 
plotseling opkomende overstromende vloed, het 8,4 
maanden zou kosten om het sediment van het huidige 
Cambrium tot in het Mesozoïcum af te zetten, een 
hoeveelheid materiaal waarvan de evolutionistische 
geologen geloven dat daar een periode van ongeveer 
400 miljoen jaar voor nodig is geweest.

5
 

 
Het punt dat Brand maakt is: een hedendaagse vloedgolf, 

die zich zou uitstrekken over de gehele aarde, zou ongeveer 
400 miljoen jaar van de geologische kolom opbouwen in 8,4 
maanden — veel water, weinig tijd! Dit past goed in het 
tijdskader van de zondvloed in Genesis. Is de Ecologische 
Zonering dan de manier om de geologische kolom te begrijpen? 
Brand en de leiding van het Geoscience Research Instituut, zijn 
zorgvuldige wetenschappers die niet werken met opgeklopte 
wetenschappelijke beweringen. Zij erkennen de uitzonderingen 
en de kwalificaties terwijl zij de natuur van de aardkorst 
onderzoeken en hun resultaten vergelijken met de Bijbelse 
verslagen. 

 
Ons huidige begrip van deze hypothese laat vele 

vragen onbeantwoord, maar totdat een meer 
bevredigende hypothese ontwikkeld is, is Ecologische 
Zonering een beginpunt om toetsbare hypothesen voor 
het ordenen van fossielen te ontwikkelen.

6
 

 
De geologische kolom gaat slechts over de levensvormen 

die in de gesteenten worden gevonden. Maar hoe moeten we 
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reageren op berichten over de radiometrische datering, 
waarmee wordt bepaald dat sommige rotsen zelf miljarden 
jaren oud zijn? Ik heb er geen moeite mee om aan te nemen 
dat God de aarde oorspronkelijk schiep als een ongeformeerde 
geologische massa, lang voordat Hij ertoe besloot dat het de 
plek zou worden waarop Hij planten, dieren en het menselijk 
geslacht zou scheppen. We hoeven ons dus geen zorgen te 
maken als de radiometrische dateringsmethoden openbaren 
dat deze oude rots in de ruimte miljarden jaren oud is. Dat 
verandert geen jota aan het verslag van een jonge-aarde- 
schepping. Daarmee is echter niet gezegd dat de 
radiometrische dateringsmethode niet ter discussie staat. En 
dat er geen behoefte zou zijn voor een herinterpretatie van de 
uitkomsten. Maar moeilijke vragen zullen er blijven op dit 
gebied.  

Voor creationisten is bijvoorbeeld de verspreiding van dieren 
en planten, zowel fossiel als nog levend, in de wereld 
problematischer dan de radiometrische datering. Wat doen we 
met dieren die op continenten gevonden worden, die ver weg 
liggen van de plaats in Klein Azië, waar de ark vastliep?  

 

Dit welbekende argument gebruikt Dawkins ook in zijn The Greatest 

Show on Earth (2009). 

 

De kernvraag is daarbij hoe dieren op de plaatsen kwamen 
waar ze nu gevonden worden en waarom veel soorten alleen 
maar voorkomen in een beperkt geografisch leefgebied. Als al 
hun voorouders allemaal uitwaaierden vanuit één enkel punt, 
waarom vinden we ze dan niet wereldwijd. Vooral bepaalde 
soorten in Australië en de in bomen levende luiaard in Zuid- 
Amerika bezorgen ons problemen. Luiaards kunnen niet goed 
op de grond lopen en ze zijn geografisch wel erg ver weg van 
de plaats waar de ark strandde.

7
  

Heeft God, die hen op bovennatuurlijke wijze naar de ark 
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van Noach stuurde hen ook op bovennatuurlijke wijze weer 
teruggedirigeerd naar hun oorspronkelijke habitat? Wie zal het 
weten?  

 

Men kan natuurlijk constant een beroep doen op Gods bovennatuurlijk 
ingrijpen om een bepaald feit te verklaren. Daarmee is dit nog niet 

meteen een goede verklaring van een bepaald fenomeen. De vraag is 

of dit een betere verklaring is dan een rivaliserende hypothese. We 
moeten ons niet alleen afvragen of onze hypothesen een bepaald 

fenomeen kunnen verklaren, maar juist ook of er ook een 

concurrerende hypothese is die hetzelfde fenomeen op een meer 

adequate wijze verklaart. Gegeven de evolutionaire verklaring, lijkt 

deze hypothese eerlijk gezegd allerminst beter te zijn.  

 

Het gaat er hier om dat er nog veel vragen zijn waarmee we 
worstelen en de antwoorden komen niet zo gemakkelijk. 
Daarom moeten we met deze discussie vaststellen dat het  
aanvaarden van het Bijbelverslag van de schepping en de 
zondvloed geen gemakkelijke zaak is. 

O ja, Darwinisme wordt eveneens geconfronteerd met 
ingewikkelde vragen, en in de vorige hoofdstukken hebben wij 
enkele daarvan onderzocht. De conventionele visie op de 
geologische kolom levert echter een nog ernstiger probleem op. 
Als dit een evolutionaire volgorde is van de ontwikkeling van 
dieren en planten, waar zijn dan de tussenvormen die nodig zijn 
voor een doorgaande, soepele opeenvolging van eenvoudig 
naar complex? Waarom wordt de keten van het leven in vele 
segmenten verbroken zonder verbindende schakels tussen de 
segmenten? De veronderstelde fossiele ordening wordt op 
vreemde wijze door bepaalde vondsten weersproken, zonder 
enig overtuigend bewijs dat die ordening ook bestaat.  
 

Het feit dat er bepaalde data bestaan die de theorie tegenspreekt is nog 
niet erg problematisch als er ander bewijs is dat de ordening bestaat. 

Echter, indien evolutionisten aannemelijk kunnen maken dat het 
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gebrek aan specifieke bewijzen van de tussenvormen precies te 

verwachten valt indien evolutie waar is, omdat bijvoorbeeld bepaalde 

organismen te week zijn om een fossiel te worden, dan is dat 

natuurlijk een ander verhaal. Maar het feit is dat er echter ook 
fossielen gevonden zijn van weekdieren en zelfs bacteriën. Dus dat 

argument faalt.  

 

Brand schrijft: 
―Fylogenetische bomen [diagrammen die de relaties 

tussen diverse historische en moderne soorten tonen] 
tonen in veel schoolboeken en populaire boeken een 
volledige boom, helemaal vanaf het begin van het 
ontstaan van het leven. Deze diagrammen zijn vooral 
interessant als ze laten zien welke delen ondersteund 
worden door fossiel bewijs en welke hypothetisch zijn. 
Dergelijke stambomen tonen aan dat eigenlijk alle 
stammen en bijna alle klassen slechts theoretisch zijn. 
Wetenschappers die niet in de actieve interventie van 
God geloven, zijn zich hiervan bewust. Charles Darwin 
identificeerde dit als de zwakste schakel in zijn theorie. 
Hij geloofde dat de tussenvormen gevonden zouden 
worden. De meeste van de duizenden fossielen die 
gevonden zijn, hebben echter betrekking op bestaande 
groepen. Naarmate meer fossielen gevonden worden, 
wordt het duidelijker dat de gaten tussen de 
hoofdgroepen van organismen groot zijn en dat het  
steeds minder waarschijnlijk is dat de reeks van 
tussenvormen gevonden wordt.‖

8 
 

 
Zowel schepping als evolutie hebben dus te maken met 

problemen; beide moeten hun onopgeloste problemen 
overbruggen door middel van geloof. Dus hoe moeten we, in 
een wereld die gevuld is met onbeantwoorde vragen, met 
vertrouwen geloven? 
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Thomas Kuhns invloedrijke The Structure of Scientific Revolution, 

met zijn introductie van het begrip „paradigma‟ etc. heeft mij enorm 

geholpen om deze kwestie van schepping en evolutie in een groter 

wetenschapsfilosofisch kader te plaatsen. Ook het werk van Karl 

Popper, Paul Feyerabend (dit is trouwens echt een clown) en Lakatos. 

Enkele van hun boeken zijn het lezen waard.  
De discussie over schepping  en evolutie is meer wetenschaps-

filosofisch dan puur natuurwetenschappelijk of empirisch. Het gaat 

om de rationaliteit van de duiding van bepaalde feiten, niet om de  

“bare facts themselves”. Sommige radicale wetenschapsfilosofen 
lijken bijna te stellen dat er niet zo iets bestaat als “naakte feiten” door 

wat ze de “theoriegeladenheid van de waarneming” noemen. Hoe dan 

ook, zeer interessant materiaal dat misschien meer gedetailleerde 

aandacht verdient van zowel creationisten als evolutionisten. 

 

Ik kan dat niet voor u beantwoorden, maar wel voor mijzelf. 
Ik blijf geloven in het Boek. Ik geloof dat de Bijbel een autoriteit 
is voor theologie, wetenschap en geschiedenis, als het 
onderwerpen behandelt zoals de zondvloed. Ik aanvaard dat 
verslag als geïnspireerd. Maar ik kan ook begrijpen waarom het 
onderwerp van heel veel vernietigende kritiek geworden is.  

Als ik Satan was, zou ik het verslag van de zondvloed met 
mijn hele wezen bestrijden en wel om twee zeer belangrijke 
redenen: 
1. Als aangetoond kan worden dat het zondvloedverslag 

onjuist is, volgt daar per definitie uit dat het 
scheppingsverslag ook onjuist is. Omdat zonder de vloed, er 
tijd — lange tijd — nodig is om de geologische kolom te 
produceren. Hoe kan men zonder een vloed de ordening 
van de fossielen in de geologische kolom verklaren? Dieren 
die in steen gevangen en bewaard werden, zijn óf geleidelijk 
aan geëvolueerd (geologische tijd), of Gods scheppingswerk 
heeft eeuwenlang geduurd (geen letterlijke 
scheppingsdagen). Dus als ik Satan was, zou ik al het 
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mogelijke doen om de kennis van de zondvloed in Genesis 
uit te wissen, want door dat te doen, zou ik het geloof in de 
geologische eeuwen gevestigd krijgen, wat het fundament is 
voor de evolutietheorie, die de noodzaak voor een Schepper 
teniet doet. 

2. Als aangetoond kan worden dat het zondvloedverslag 
onjuist is, dan elimineert dat niet alleen het bewijsmateriaal 
aangaande de Schepper, maar elimineert dat ook het 
bewijsmateriaal aangaande een dreigend goddelijk oordeel 
over het menselijke geslacht. Ha, ha, ha, God gaat deze 
aarde niet oordelen, ―Want … alle dingen blijven zoals vanaf 
het begin van de schepping,‖ roepen de sceptici (2 Petrus 
3:4). Maar de apostel Petrus gaat door met het geven van 
drie voorbeelden die aantonen dat de dingen niet 
onveranderd zijn of zullen blijven vanaf het begin: de 
schepping, de zondvloed en de wederkomst van Jezus (2 
Petrus 3:3-7). De uitroep van de scepticus is ook de 
strategische misleiding van Satan. U zult niet geoordeeld 
worden voor de keuzes die u in uw leven gemaakt hebt. Er 
is geen God. En zelfs al was er één, zou Hij te liefdevol zijn 
om zoiets radicaals te doen. Kom op, ontspan u, maak u niet 
druk, ―alles is nog steeds zoals het sinds het begin geweest 
is.‖ Als ik Satan was, zou ik het Nieuwe Testament van kaft 
tot kaft kennen en zou ik weten dat Jezus en de apostelen 
de zondvloed als bewijs aanhaalden voor het uiteindelijke, 
catastrofale oordeel over alle zonde. Als ik Satan was, zou ik 
weten dat zo‘n oordeel ook mij zou treffen! Daarom zou ik de 
kennis over de zondvloed elimineren, zodat ik het geloof in 
de evolutionaire ontwikkeling gedurende lange eeuwen zou 
bevestigen, om zo het geloof in de schepping en de 
Schepper te vernietigen. Ik zou ook het geloof in een op 
handen zijnde oordeel vernietigen. Ronduit gezegd, ik zou 
het geloof in de zondvloed vernietigen, zodat ik het geloof in 
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de schepping kon vernietigen, om zo het geloof in het 
dreigende oordeel over de aarde te vernietigen! 
 
Maar ik ben Satan niet. Ik ben een gevallen zondaar zoals u 

en zoals Noach. En zoals Noach wil ik samen met u genade 
vinden in de ogen van de Heer. Hoe? Niet in een ark van 
pijnboomhout. Maar door een kruis, gemaakt van 
olijfbomenhout. Een oud, ruwhouten kruis. Maar, net als de ark, 
een houten plaats van goddelijke veiligheid en goddelijke 
verlossing. Het is daar, in de omarming van een liefhebbende 
Schepper, dat wij een toevluchtsoord van genade mogen 
vinden in de storm van het ophanden zijnde oordeel.  

 
Zoals het bekende lied het zegt: 
Gaat Gij op de levenszee, trouwe Heiland, met ons mee, 
hoe dan storm en golfslag woed',  
door Uw liefde en trouw behoed,  
kennen wij, wat ons verbeid', zielenrust en veiligheid.  
 
Of, zoals het verhaal eindigt: ―En God dacht aan Noach‖ 

(Genesis 8:1). 
 

-------------------------- 

1. John C. Whitcomb, The World That Perished (Grand Rapids: Baker Book 
House, 1988), 24, 25. 

2. Sommige van deze gedachten kwamen naar voren in een discussie met 
Maelen Kootze en Clark Rowland, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. 

3. Zij die meer informatie willen, kunnen schrijven naar het Geoscience Re-
search Institute, Loma Linda University, Loma Linda, CA 92350 of de 
website bezoeken: www.grisda.org. 

4. Leonard Brand, Faith, Reason, and Earth History (Berrien Springs, 
Michigan: Andrews University Press, 1997). 

5. Ibid., 218. 
6. Ibid., 279. 
7. Deze zaak wordt behandeld in Ibid., 302, 303. 
8. Ibid., 173. 
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7 
Ontoelaatbaar 

bewijs 
Als dit een rechtszaak was en als ik de zaak verdedigde, 

zou ik proberen om ontoelaatbaar bewijs in te brengen. U weet 
wat dat is, ontoelaatbaar bewijs? Het is bewijsmateriaal dat niet 
gebruikt mag worden in een rechtszaak, omdat het illegaal 
verkregen, officieus, of beschermd is. Of het is bewijs dat niet te 
verifiëren is of niet van toepassing is op de rechtszaak. Maar 
als ik de verdedigende partij was, zou ik er alles aan doen wat 
menselijkerwijs en legaal mogelijk is om dit speciale 
bewijsmateriaal op te nemen in de rechtszitting en het juridisch 
rapport. 

Weet u waarom ik zo opgewonden ben om dit ontoelaatbaar 
bewijs in te brengen? Omdat het mijn stellige overtuiging is dat 
de jury overtuigd zou kunnen worden, misschien wel zal 
worden, dat mijn cliënt het bij het rechte eind heeft op basis van 
dit ontoelaatbaar bewijs. 

Nu is het zo dat de reden waarom dit ontoelaatbaar bewijs 
niet toegelaten wordt, is dat het gerechtshof van de 
wetenschappelijke gemeenschap dit niet toestaat. Dit 
bewijsmateriaal kan niet onder een microscoop worden 
onderzocht, of door een telescoop worden bekeken. Het kan 
ook niet onderzocht worden in een reageerbuis, of boven een 
Bunsenbrander. Het kan ook niet benaderd worden via 
wiskundige formules of geologische observaties. Kortom, het is 
niet met een wetenschappelijke methode te verklaren. Daarom 
is het niet toelaatbaar voor het gerechtshof van de 
wetenschappelijke gemeenschap. Zou ik het naar voren 
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brengen, dan zou het de uitroep van ―Bezwaar, edelachtbare — 
bezwaar, bezwaar, bezwaar‖ uitlokken en ik vrees dat het 
oordeel: ―bezwaar gegrond,‖ telkens uitgesproken zou worden.  

Maar niettegenstaande de moeite die het zou kosten om 
elke legale mogelijkheid te onderzoeken, zou ik elk wettig 
middel aangrijpen om een manier te vinden om dit bewijsstuk bij 
de jury te introduceren. Want als ik het voor het hof zou kunnen 
brengen, dan zou ik ervan overtuigd zijn dat de positie die ik 
bepleit, ontegenzeggelijk waar zou blijken te zijn.  

Wat is nu het ontoelaatbaar bewijs dat ik zo graag wil 
inbrengen, terwijl we onze reis van het debat tussen de 
schepping en evolutie, tussen het Woord van God en dat van 
Charles Darwin vervolgen?  

Dames en Heren van de jury, ik wens het ontoelaatbaar 
bewijsstuk in te brengen dat gevonden wordt op de kalender die 
bij u aan de muur hangt. U zegt dat er op de kalender niets te 
vinden is dat te maken heeft met deze zaak? Maar daar ligt het 
bewijs: Hierbij verklaar ik aan de jury dat de zevendaagse week 
en de sabbat van de zevende dag een voortdurend getuigenis 
afleggen van de echtheid en historiciteit van de 
scheppingsverslagen in Genesis 1 en 2.  

 

Houd in gedachten dat Nelson niet het woord “wetenschappelijk” 
gebruikt. Immers hij heeft al betoogd dat de Bijbel geen 

wetenschappelijk, maar wel betrouwbaar verslag geeft. De 

betrouwbaarheid van de bron wordt door meer dan alleen Genesis 1-

11 gestaafd. 

 

Staat u mij toe te lezen in het verslag, het bewijs van de 
zevendaagse week en de sabbat van de zevende dag: 

 
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was 

zeer goed. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de zesde dag. Zo zijn de hemel en de 
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aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de 
zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid 
had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat 
Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en 
heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat 
God schiep door het te maken. Dit is wat uit de hemel en 
de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de 
dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte. 
(Genesis 1:31-2:4). 
 
Realiseert u zich dat er geen historische of astronomische 

verklaring is voor het bestaan van een zevendaagse week? 
Laten we eens samen een astronomische quiz doen. Laten we 
onderzoeken hoe goed we wetenschappelijk onderlegd zijn. 
Wat draait er in ons zonnestelsel elke 24 uur rond? De aarde 
draait dan een keer rond zijn as. Wat draait elke maand rond? 
De maan draait dan om de aarde (de synodische maand is 
eigenlijk 29,5 dagen lang). Wat draait elk jaar, zonnejaar wel te 
verstaan, rond? De aarde maakt dan een omwenteling om de 
zon. 

Nu dan, wat draait elke week rond, elke zeven dagen? Graaf 
in uw wetenschappelijk geheugen en herinner u wat er elke 
zeven dagen ronddraait? Er moet iets zijn, want elke andere 
natuurlijke maat van tijd vloeit voort uit een astronomische 
cyclus. Wat gaat elke zeven dagen rond? Het antwoord? Niets. 
De zevendaagse week is, in tegenstelling tot de dag, de maand 
en het jaar, niet verbonden aan een astronomische cyclus. 
Waar komt het dan vandaan? Laten we van de astronomie naar 
de geschiedenis gaan. 

Ik ben naar de universiteitsbibliotheek geweest om deze 
vraag te onderzoeken. Er stond een hele plank met boeken 
gewijd aan de filosofie en geschiedenis van de tijd. Een van de 
boeken die ik bestudeerd heb, was Anthony Aveni‘s Empires of 
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Time (Wereldrijken van tijd). Anthony Aveni is het pseudoniem 
voor Russell B. Colgate, professor in de astronomie en 
antropologie aan de Colgate Universiteit. Sta mij toe uit zijn 
boek te citeren bij het zoeken naar bewijsmateriaal voor de 
zevendaagse week: 

 
Het woord genesis betekent ―oorsprong‖ en elke 

genesismythe begint met een besef van tijd. Onze 
moderne wetenschappelijke genesis begon meer dan 
tien miljard jaar geleden in een kolossale explosie, 
waaruit alle gebeurtenissen en alle dingen zijn ontstaan. 
Meestal is er impliciet in elke genesis een reden, maar 
voor de meeste van ons had die originele  
explosie weinig betekenis, menselijk gezien, zoals vele 
dingen in de geschiedenis. 

In de Judeo-Christelijke traditie van het Oude 
Testament, lijkt de betekenis van de 
scheppingsverslagen in Genesis te bewijzen dat alle 
dingen bedoeld waren om goed te zijn. Misschien 
hebben alle mensen het nodig te geloven in een wereld 
die beschouwd kan worden als ordelijk, betekenisvol, met 
een doel, en als geschapen speciaal met hen in 
gedachte — boven alles, een goede wereld. Het Bijbelse 
Genesis voorziet in deze behoefte door te stellen dat 
God het zo gemaakt heeft. De meeste Bijbelgeleerden 
beschouwen Genesis als een samensmelting van 
verschillende mythes uit verschillende bronnen.

1
 

 
U kunt het wel raden, hij stelt dat het boek Genesis 

simpelweg een collectie is van verschillende mythes en dus 
geen autoriteit heeft. Maar ik zal hem niet ondervragen over 
theologie. Hij is een wetenschapper, en ik wil weten welke  



128 

 

 

wetenschappelijke grond hij heeft voor het bestaan van een 
zevendaagse week. En let op wat hij zegt: 
 

Elke pagina van de kalender aan de muur laat een 
andere onderverdeling zien van de tijdseenheden die de 
Westerse wereld gecreëerd heeft: zeven verticale 
verdelingen naar de volgorde van genummerde blokken, 
elke kolom met zijn eigen naam. De vier of vijf horizontale 
banden, die weken genoemd worden waarin we de 
maandagen groeperen, vormen een bijzondere 
tijdsindeling. Er is geen enkel hemellichaam zoals zon of 
maan, geen duidelijke natuurlijke cyclus, waaraan wij dit 
kleine tijdspakket kunnen toeschrijven. Bovendien 
hebben vele andere culturen en tradities ook een 
turfsysteem van ongeveer dezelfde algemene tijdsduur 
op hun kalenders.

2 

 
Is dat niet merkwaardig? Hij erkent dat dit ―kleine 

tijdspakket‖ wereldwijd gevonden wordt in verschillende 
culturen en tradities. Maar waarom legt hij dat uit? 

 
Sommige biologen geloven dat de week zelfbepalend 

is. Een van de recente ontdekkingen van de moderne 
chronobiologie is het zevendaagse bioritme in het 
menselijk lichaam. Het uit zich in kleine variaties in 
bloeddruk en hartslag en ook in reacties op infecties en 
zelfs op orgaantransplantaties. Het is bijvoorbeeld 
tegenwoordig bekend, dat de kans op het afstoten van 
orgaantransplantaties piekt in wekelijkse intervallen na 
een transplantatie. 

Wij zijn niet uniek in het uitzenden van dit ritme: zelfs 
simpele organismen, zoals bacteriën en eencellige 
dieren, lijken dit vermogen met ons te delen. Er is 
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bijvoorbeeld, een zevendaags ritme in het Groen 
parasolwier, een algensoort die de vorm heeft van een 
champagneglas met een lange steel en een grote 
bloemachtige kelk aan het eind. Dit organisme kan 
beïnvloed worden om zijn groeisnelheid te verlagen, als 
het blootgesteld wordt aan een afwisselende licht-donker 
cyclus van zeven dagen — niet meer en niet minder. 
 
Het is verbazingwekkend, maar we zijn allemaal geschapen 

met een ingebouwde zevendaagse bio-ritmische cyclus, zowel 
in complexe mensen als in simpele eencellige organismen! 
Vraagt u zich af waar dit vandaan komt? Aveni concludeert: 

 

Hier spreekt Nelson in bijna evolutionistische retoriek over complexe 

mensen en simpele eencellige organismen. Waarmee hij slechts 
aangeeft dat we bepaalde kenmerken in alle organismen vinden. 

Sommige zien daar evolutie in.  

 

Houdt sociale tijd biologische tijd in? We zijn 
misschien in staat om de circa-septane, of zevendaagse 
periode in ons biologisch systeem te koppelen aan de 
weekcyclus, waarop economisch gemotiveerde 
menselijke wezens gedijen. We weten echter dat de 
Romeinen, aan wie wij onze tijdgewoonten te danken 
hebben, werkten met een achtdaagse cyclus, waarvan 
de laatste dag een marktdag was. Op dezelfde manier 
komt ons woord sabbat van het Joodse concept van de 
periodieke herhaling van een dag waarop niet gewerkt 
werd in de cyclus, de zevende dag, waarop de Joden de 
godheid aanbaden. Deze rondgang van de kalender was 
zo belangrijk, dat het beroemde scheppingsverslag in 
Genesis gebouwd is op de alledaagse structuur van  
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sociale tijd. De schepping duurt zeven dagen — niet drie 
dagen of zes maanden.

3
  

 

Aveni verklaart het scheppingsverslag als het resultaat van “de 

alledaagse structuur van sociale tijd” in plaats van dat het 
scheppingsverslag hier de basis van vormde. Omgekeerde redenering 

dus. 

 

Als wetenschapper is Aveni niet bereid het idee te 
accepteren dat God de zevendaagse cyclus bij de schepping in 
onze lichaamschemie gelegd heeft. Maar hij kan het feit niet 
ontkennen dat deze cyclus een deel blijkt te zijn van onze 
natuurlijke wereld. Hij biedt geen verklaring aan die zowel 
aansluit bij de feiten, als bij het idee dat God het leven schiep 
om te leven in een zevendaagse cyclus.  

 Het is waar dat we herhaaldelijk in de tijdsgeschiedenis 
over variaties lezen wat betreft de lengte van de week. De 
Grieken experimenteerden met een tiendaagse week (decade). 
De Romeinen hadden een achtdaagse week. Het Franse 
Revolutionaire Congres vaardigde een tiendaagse week uit, in 
een poging om de geschiedenis te herschrijven en de tijd 
opnieuw te definiëren volgens een decimaal systeem. Het werd 
afgeschaft toen Napoleon aan de macht kwam. De Sovjet-Unie 
experimenteerde in deze eeuw met de week. In 1929 gingen ze 
over op een vijfdaagse week; in 1932 naar een zesdaagse 
week, maar in 1940 gingen ze weer terug naar een wereldwijde 
zevendaagse week.  

Waar kwam dit vandaan, dit ―kleine tijdspakket‖? Dames en 
heren van de jury, het meest afdoende bewijs dat we in de 
geschiedenis, filosofie en wetenschap hebben voor de 
wereldwijde instelling van onze zevendaagse week, is het oude 
Hebreeuwse verslag over de schepping van de wereld. Dit leidt 
mij ertoe om de bewering die ik gemaakt heb bij het inbrengen 
van het ontoelaatbaar bewijs, te herhalen: Hierbij verklaar ik dat 
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de zevendaagse week en de zevende-dags sabbat een 
voortdurend getuigenis zijn voor de waarheidsgetrouwheid en 
historiciteit van de scheppingsverslagen in Genesis 1 en 2.   

De wetenschap kan de zevendaagse week niet verklaren, 
behalve door een beroep te doen op de geschiedenis. En de 
geschiedenis verklaart dat het meest consistente verhaal voor 
onze huidige zevendaagse week gevonden wordt in het oude 
Hebreeuwse verslag van de schepping. Zo zijn de 
zevendaagse week en de zevende-dags sabbat een 
voortdurend getuigenis van de waarheidsgetrouwheid en 
historiciteit van de scheppingsverslagen in Genesis 1 en 2. We 
hebben ze beide hier niet alleen bevestigd in de 
scheppingsverslagen van Genesis, maar we moeten ook 
rekening houden met de onlosmakelijke band die deze 
verslagen hebben met het hart en de ziel van de goddelijk 
samengestelde Tien Geboden. 

 
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen 

zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende 
dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u 
geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, 
noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 
zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de 
zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, 
en heiligde die. (Exodus 20:8-11). 
 
Jacques Doukhan, professor Oude Testament en 

Hebreeuws aan de Theologische Faculteit van de Andrews 
Universiteit, beschrijft het vierde gebod als het geometrische en 
thematische scharnier van de gehele Decaloog — de exacte 
plaats, waar de zegels gestempeld werden in oude 
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verbondsdocumenten.
4
 De eerste drie geboden beschrijven 

onze relatie tot God en de laatste zes geboden beschrijven 
onze relatie tot elkaar. En in het midden, als een scharnier  
tussen God en de mensheid, zit het sabbatsgebod, dat de basis 
van onze relatie tot God en elkaar uitdrukt.  

Het is zowel een thematisch scharnier als een geometrisch 
scharnier. Er zitten zevenenzestig Hebreeuwse woorden in de 
eerste drie geboden. Eenenveertig Hebreeuwse woorden in de 
laatste zes geboden. Het middelste gebod bestaat uit 
vijfenvijftig woorden (dat is meer dan de helft van de Decaloog 
van 108 woorden). Inderdaad, geometrisch en thematisch is dit 
het scharnier van de Decaloog.  

Wat is de boodschap van dit geweldige hart van de Tien 
Geboden? Dat weet u al. Bovendien wil ik u eraan herinneren 
dat het ooggetuigenverslag van Mozes over het ontvangen van 
de Decaloog verklaart dat God deze Tien Geboden met Zijn 
eigen vinger geschreven heeft op twee stenen tafelen (Exodus 
31:18). Ik weet niet of het echt gebeurd is op de manier waarop 
Cecil B. DeMille het laat zien in zijn heldenfilm, The Ten 
Commandments (De Tien Geboden), waar een hand 
tevoorschijn komt uit de vurige aanwezigheid van de Godheid 
en met vurige letters de tien grondregels inkerft. Het enige wat 
ik weet is dat Mozes, ontegenzeggelijk de meest briljante mens 
die ooit geleefd heeft,  

 

Dit is nogal een claim! Maar als Mozes volgens de traditie de eerste 

vijf boeken van de Bijbel geschreven heeft, niet onwaarschijnlijk. Ze 

zijn een meesterwerk! 

 

heeft vastgelegd dat God zelf de hele Decaloog met Zijn vinger 
geschreven heeft, inclusief het vierde gebod.  

Doukhan herinnert ons eraan dat slechts twee van de Tien 
Geboden ―positief geformuleerd‖ zijn, dat deze twee niet 
beginnen met het bekende negatieve verbod, ―Gij zult niet‖. Ze 
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staan betekenisvol naast elkaar in het hart en langs het 
scharnier van de Decaloog. ―Deze correspondentie,‖ schrijft 
Doukhan, ―geeft een gemeenschappelijke zorg aan.‖ ―Gedenk 
de sabbatdag‖ en ―Eer uw vader en uw moeder.‖ Wat hebben 
ze gemeenschappelijk? Beide roepen ons op om onze 
oorsprong en afkomst te gedenken. Het vierde gebod roept ons 
op om onze oorsprong te gedenken in ―de scheppingsdaad van 
God‖ en het vijfde gebod roept ons toe onze afkomst te 
gedenken door ―de voortplantingsdaad van onze ouders.‖ Beide 
geboden in het midden zijn gegeven om de waarheid van onze 
menselijke oorsprong te beschermen! Eer uw mama en papa, 
die u voortgebracht hebben. En gedenk de sabbat van de Here 
uw God, die u geschapen heeft!  

In het hart van alle waarheid ligt de waarheid van onze 
oorsprong! Het is de waarheid in het hart van het scheppings-
verslag. Het is de waarheid in het hart van de Decaloog. En zo 
benadrukken we weer, dat het vermeld moet worden dat de 
zevendaagse week en de zevende-dags sabbat een 
voortdurend getuigenis zijn voor de waarheidsgetrouwheid en 
de historiciteit van de scheppingsverslagen in Genesis 1 en 2.  

We gaan nu even een stap verder. Ik zeg nederig maar 
moedig tot mijn evangelische vrienden die dit boek lezen, of ze 
nu Protestants of Rooms-Katholiek zijn: De enige Bijbels 
consistente manier om de echtheid van de zevende-dags 
sabbat te verwerpen is, om de waarheid van het 
scheppingsverslag in Genesis 1 en 2 te verwerpen. 

De overleden paus Johannes Paulus II was volkomen in 
overeenstemming met zijn traditie, die de geldigheid van de 
zevende-dags sabbat verwerpt, toen hij op 22 oktober 1996 tot 
de wetenschappelijke gemeenschap in de Pontificale Academie 
van Wetenschappen verklaarde, dat ondanks dat de 
evolutietheorie de beste verklaring zou zijn voor het bestaan 
van het menselijk lichaam, Rome zich vasthoudt aan het 
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gedachtegoed dat de menselijke ziel van God afkomstig is. Wat 
hij zei, was dat de kerk de evolutie van het lichaam door de 
eeuwen heen niet zal tegenspreken, zolang we maar erkennen 
dat God de ziel in het lichaam gelegd heeft. Het is alsof hij 
tegen de wetenschappers zegt: ―Jullie mogen het lichaam 
hebben maar niet de ziel!‖ 

Ik kan het niet eens zijn met zijn afwijzing van het 
Bijbelverslag van hoe ons lichaam tot stand is gekomen. Maar 
ik erken dat zijn standpunt in overeenstemming is met zijn 
verwerping van de zevende-dags sabbat van het 
scheppingsverslag en de Tien Geboden. Als Genesis 1 en 2 
historische mythen zijn, dan is het logische gevolg daarvan dat 
de basis van de zevende-dags sabbat (als afsluiting van een 
zesdaagse schepping) en het vierde gebod (welke verwijst naar 
de zesdaagse schepping

5
) volkomen zinloos zijn.  

Dit is een hoogst verontrustend probleem voor de 
evangelische gemeenschap die zo hard vecht om de Bijbelse 
schepping op grond van Genesis 1 en 2 te verdedigen. Op 
welke basis kunnen mijn evangelische vrienden de waarheid 
van de schepping verdedigen, als ze in één adem de zevende-
dags sabbat als het gedenkteken van de schepping verwerpen? 
Waarom vechten voor de schepping als u Gods gedenkteken 
van de schepping verworpen heeft? 

Zo‘n positie is zowel onlogisch als inconsistent. U kunt dan 
net zo goed het Genesisverslag een mythe noemen, zoals de 
paus dat deed en de zondag omarmen als een alternatief van 
de heilige sabbat. Er is absoluut geen andere keus als u Bijbels 
gezien consistent wilt zijn. Daarom doe ik een beroep op mijn 
Protestantse en Katholieke Bijbelvaste, Scheppervertrouwende 
vrienden: Heronderzoek alstublieft voor uzelf Gods onderwijzing 
over Zijn geschenk van de zevende-dags sabbat aan de gehele 
mensheid, vanaf het prille begin van de schepping en de tijd. 
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Ik wijs mijn lezers op het feit dat als de sabbat altijd herdacht 
was geweest en de Schepper geëerd was geweest op Zijn 
heilige dag, dat er nooit een Charles Darwin op was gestaan 
met zijn wetenschappelijk atheïsme en een Karl Marx met zijn 
politiek atheïsme. De menselijke beschaving heeft de 
wervelwind geoogst van het vergeten te gedenken van de 
sabbatdag van onze Schepper.  

Op welk rationeel been moeten we als christenen staan, in 
onze speurtocht om Bijbelse waarheid met anderen te delen, 
als wij zelf de waarheidsgetrouwheid van het Genesisverslag 
verwerpen? Als we dat ene stuk wegdoen, dat het fundament is 
van het begrip van onszelf en onze positie in het universum, 
zullen we vroeg of laat alle geloof in de geïnspireerde 
openbaring laten varen en de Bijbel zal gewoon een ander 
mytheboek voor ons worden. 

Na deze gedetailleerde en ernstige blik in het hart van de 
schepping, ben ik ervan overtuigd dat de Bijbelse 
scheppingswaarheid in feite het fundament is van alle 
geopenbaarde waarheid. 

Maar u vraagt: ―En al de wetenschappelijke bewijzen dan?‖ 
Mijn vriend, de wetenschap mag doen wat het wil met 
wetenschap, het kan zijn eigen bewijs verklaren op elke 
gewenste manier, maar wetenschap kan niet de ultieme rechter 
worden van Bijbelse interpretatie of goddelijke openbaring. 

 

Indien een vermeende goddelijke openbaring echter evidente 

historische/wetenschappelijke onjuistheden bevat, dan is dit een reden 
om deze vermeende openbaring te verwerpen. We moeten eerst de 

rede gebruiken om überhaupt een vermeende openbaring te accepteren 

als een werkelijk goddelijke openbaring, anders is er weinig grond om 

de ene historische openbaring of religie te accepteren en alle andere te 
verwerpen. Als we eenmaal met de rede hebben vastgesteld dat één 

specifieke vermeende openbaring hoogstwaarschijnlijk goddelijk 

geïnspireerd is, dan kan deze openbaring vervolgens autoriteit hebben 
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over onze feilbare menselijke interpretaties. Dit is de klassieke 

christelijke en ook Adventistische positie. Wij geven meestal 

argumenten vanuit Bijbelse profetie, gestaafd met niet in de  Bijbel 

gevonden historische feiten om de autoriteit van de Bijbel te 
legitimeren.  

De Bijbel is geen wetenschappelijk boek, maar toch zitten er 

voldoende wetenschappelijke argumenten en onderbouwingen in. We 

moeten niet vergeten dat we nog steeds te maken hebben met geloof – 
en geloof dat gezien en bewezen wordt, is geen geloof meer. En dat is 

de paradox van religie – de openbaring wordt in geloof aanvaard. 

Maar het is mooi als er voor ons rationele wezens ondersteunend 

wetenschappelijk bewijs gevonden wordt. Zoals het schitterend is 
achteraf te beseffen dat besnijdenis op de 8e dag in vele opzichten een 

perfecte en wetenschappelijk zuivere verordening was. Dat men de 

grote boodschap buiten het kampement moest doen en een schepje 

moest meenemen om de uitwerpselen te bedekken, ook.  Dat men zich 
met stromend water moest wassen en de aanraking met kadavers 

moest vermijden en de doden voor zonsondergang moest begraven, 

ook. Er zijn veel wetenschappelijke argumenten die de 

geloofservaring ondersteunen. 

 

Wat dat betreft ben ik het eens met de hoogleraar recht 
Philip Johnson: ―We moeten de natuurwetenschap toestaan 
haar exacte plaats te vinden als een belangrijk, maar niet het 
meest belangrijke deel van het verstandelijk leven.‖

6
 Voor de 

christelijke geleerde kan wetenschap niet dienen als de 
uiteindelijk doorslaggevende partij.  

 

Voor de niet-christen dan wel? Er zijn genoeg mensen, zowel 
studenten als professoren, die een crude form of science, de idolisering 

van wetenschap, even hardgrondig verwerpen zonder zich gedwongen 

te voelen een onbekommerd postmodernisme aan te hangen. 

 

Geen van de takken van wetenschap kunnen dit. Voor de 
christen is de goddelijke openbaring van de Heilige Schrift de 
ondoordringbare basis. Er is in feite een simpele reden waarom 
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wetenschap niet de uiteindelijke waarheidsbeslissende 
scheidsrechter is: de wetenschap kan namelijk de essentiële 
levensvragen niet beantwoorden. 

Enige tijd geleden kreeg ik een provocerend essay 
toegestuurd dat in  januari 1997 in het blad First Things 
gepubliceerd werd. Het was geschreven door Neil Postman, 
voorzitter van de Faculteit Cultuur en Communicatie van de 
Universiteit van New York. Ik had al eerder wat van hem 
gelezen in 1986, toen zijn scherpe kritiek op het verwoestende 
effect van televisie op de Amerikaanse maatschappij, Amusing 
ourselves to Death werd gepubliceerd. Zijn visie in dit nieuwe 
essay? Dat we het verhaal kwijt zijn, het verhaal dat we juist  
nodig hebben. Hoe? Hij begint met een gedicht, dat een hint 
geeft: 

 
De kern van het spirituele probleem waaraan wij, die 

leven in een technologische eeuw, het hoofd moeten 
bieden, werd enkele jaren geleden aangehaald in een 
profetisch gedicht geschreven door Edna St. Vincent 
Millay, in haar collectie Huntsman, What Quarry? 

 
In deze begaafde eeuw, in zijn donkere uren, 
Regent er vanuit de lucht, een meteorenregen, 
Van feiten, ... ze liggen onbetwist, op zich zelf staand. 
Wijsheid, genoeg om onze ziekten te genezen, 
Wordt dagelijks gesponnen,  
Maar er bestaat geen weefgetouw  
Om het tot een kleed te weven.

7
 

 
Postman grijpt deze metafoor aan en roept uit dat de 

stortvloed aan informatie van de post-twintigste eeuw ons 
overlaadt en doodt, omdat we geen weefgetouw hebben om het 
tot een kleed te weven. We zijn de verhalen kwijt die ons 



138 

 

 

kunnen helpen of redden van deze stortvloed. Hoe is dit zover 
gekomen? Postman gaat verder en suggereert dat dit het 
gevolg is van ons verlies van ons geloof in God.  

 
De laatste twee eeuwen zijn voor goden niet gunstig 

geweest. We kunnen stellen dat Charles Darwin de 
aanval begon door te beweren dat wij geen kinderen van 
God zijn, met een hoofdletter ―G,‖ maar van apen. Zijn 
openbaring had weerslag op hem; hij leed aan 
onbehandelbare maag- en darmpijnen, waar medische 
geschiedschrijvers geen lichamelijke verklaring voor 
kunnen geven. Desondanks bekeerde Darwin zich niet 
en hoopte hij dat veel mensen inspiratie, troost en 
continuïteit in het geweldige verhaal van de evolutie 
zouden vinden. Maar niet velen hebben dat gevonden en 
het psychische trauma dat hij aanwakkerde, gaat 
eenvoudigweg in het geheim tot op heden door. Karl 
Marx, die Darwin verzocht een introductie te schrijven 
voor Das Kapital (Darwin bedankte), versnipperde de god 
van het nationalisme, met zijn theorie en talrijke 
voorbeelden van hoe de arbeidersklasse misleid wordt 
door zich te identificeren met hun kapitalistische 
treiteraars. Sigmund Freud, die teruggetrokken werkte in 
zijn behandelkamer in Wenen, dong mee naar de prijs 
van de meest vurige godslasteraar. Hij bewees dat de 
geweldige god van de Rede, wiens autoriteit 
gerechtvaardigd was door de Eeuw van Verlichting, een 
grote bedrieger was, dat het vooral diende om de 
bevelen van onze meest primitieve verlangens zowel te 
rationaliseren als te bedekken. De hersenschors is als 
het ware slechts de slaaf van de genitaliën. Freud 
verwoestte voor het overgrote deel het verhaal van 
kinderlijke onschuld, probeerde te bewijzen dat Mozes  
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geen Jood was en beargumenteerde dat ons geloof in 
goden een kinderlijke en neurotische illusie is. 

Het vreemde is dat, ondanks dat ze verschillend in 
temperament waren, elk van deze mannen de bedoeling 
had ons een vaster en meer humane basis voor ons 
geloof te geven. En misschien gebeurt dat op een dag. 
Ondertussen wankelt de mensheid door wat er verloren 
is gegaan. God is dood, zei Nietzsche voordat hij 
krankzinnig werd. Misschien bedoelde hij: de goden zijn 
dood. Als dat zo was, had hij het bij het verkeerde eind. 
In deze eeuw zijn er in rap tempo nieuwe goden 
opgekomen voor de oude, maar de meeste hebben geen 
blijvende macht gehad.

8
  

 
Kan wetenschap ons redden? Is wetenschap de god die ons 

kan helpen? Postman antwoordt: 
 

Uiteindelijk heeft de wetenschap niet de antwoorden 
die de meesten van ons verlangen. Het verhaal van onze 
oorsprong en ons einde is op zijn zachts gezegd niet 
bevredigend. Op de vraag: ―Hoe is alles begonnen?‖, 
antwoordt de wetenschap: ―Misschien toevallig.‖ Op de 
vraag: ―Hoe zal alles tot een eind komen?‖, antwoordt de 
wetenschap: ―Waarschijnlijk door toeval.‖ En voor veel 
mensen is het toevallige leven niet waardig te bestaan. 
Bovendien heeft de god van de wetenschap geen 
antwoord op de vraag: ―Waarom zijn we hier?‖ Op de 
vraag: ―Welke morele regels geeft u ons?‖, houdt de 
wetenschapsgod zich angstvallig stil. Het stelt zichzelf 
ten dienste van zowel het goede als het kwade en haar 
grote morele onpartijdigheid, of zelfs onverschilligheid, 
maakt uiteindelijk dat het goddelijke tenietgedaan wordt.

9
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Postman heeft zeker gelijk! Het verhaal van onze oorsprong 
en schepping is uit ons leven en denken weggerukt. We zijn 
ons verhaal kwijt! Iemand is systematisch bezig geweest ons 
verhaal uit te roeien. Wie kan dat zijn?  

Ik zou graag willen eindigen met twee verhalen. Er werden 
eens, midden in de negentiende eeuw, twee tegenstrijdige 
verhalen gelanceerd op het podium van de menselijke 
gewaarwording. Deze twee verhalen waren bestemd om 
verwikkeld te raken in een wanhopige, wereldomvattende strijd 
tot het einde van de mensheid. 

Het eerste verhaal werd geboren in het jaar 1844, toen het 
zijn missie begon, naar elke natie, stam, taal en volk. In de 
duistere verdraaiing van onwaarschijnlijke toevalligheid, werd 
het tweede verhaal ook geboren in het jaar 1844, in juli om 
precies te zijn, toen 189 pagina‘s van een manuscript werden 
uitgeschreven. Maar de wereld kreeg het nieuws van de 
geboorte pas in 1859 te horen, toen het verhaal werd 
uitgegeven. Om niet overtroffen te worden begon het zijn 
missie, ook naar elke natie, stam, taal en volk. Wetende wat we 
nu weten, kan het niet louter toeval zijn, dat deze twee verhalen 
op hetzelfde moment in de geschiedenis werden geboren en 
streden om dezelfde wereldomvattende erkenning. Ergens 
stond iemand op wacht. … 

Wat zijn deze verhalen? Het eerste verhaal roept nog altijd 
de woorden uit van die eenzame engel van de Openbaring, 
vliegende in het midden des hemels, met zijn doordringende 
oproep tot aan het eind van de menselijke tijd: ―Vrees God en 
geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En 
aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft‖ (Openbaring 14:7). Een 
dringende oproep aan het menselijke geslacht die gehoord 
moet worden: Het is het oordeelsuur, aanbid uw Schepper en 
gedenk Zijn scheppingsteken, de zevende-dags sabbat, dat gij 
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die heiligt. Dit is de boodschap die door de Adventisten van de 
19

e
 eeuw met nieuwe ijver verkondigd werd en dat nog steeds 

de kern is van het Zevende-dags Adventisme van vandaag.  
Om niet overtroefd te worden, roept het tweede verhaal het 

ook uit in het midden des hemels. Echter, dit verhaal is de 
duistere tegenhanger, de schaduw-tegenstelling van het eerste, 
aangezien dit verhaal een brutale en schelle uitdaging 
verkondigt: Er is geen Schepper God die aanbeden moet 
worden, want de enige god die u nodig heeft, bent u zelf. 
Aanbid uzelf en vergeet de mythe van de schepping en het 
sprookje van het oordeel. Dit tweede verhaal is het verhaal van 
Darwin en het wordt vurig door evolutionisten wereldwijd 
verkondigd.  

 

Darwin heeft een idee geopperd in de vorm van een dialoog met de 
gevestigde orde. Het drama is dat zijn idee de aanzet is geweest voor 

ontstaan van het evangelie van het atheïsme, zoals Richard Dawkins 

het noemt en het is door zijn vele volgelingen verder verfijnd tot  een 

filosofisch wetenschappelijk feit.  

 

Twee verhalen, beide geboren, eens, in hetzelfde midden 
van de eeuw, en nu verwikkeld in een strijd van leven of dood, 
om de menselijke loyaliteit, tot het einde der tijd. Twee verhalen 
met allebei een tegengesteld begin en tragisch genoeg ook een 
tegengesteld einde. Twee verhalen: het eerste verhaal 
verkondigd door het Adventisme, het tweede verhaal verspreid 
door het Darwinisme. Het eerste een christelijke boodschap van 
hoop, het tweede een goddeloze boodschap van hopeloosheid.  

Het is geen keuze tussen religie en wetenschap. Zeker niet! 
Het is uiteindelijk de keuze tussen twee wereldvisies, twee 
kosmische verhalen, twee in strijd verwikkelde koninkrijken.  

En aan het hoofd van één van de twee staat Jezus Christus, 
die nog steeds verklaart dat  ―De sabbat is gemaakt ter wille  
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van de mens, en ... de Zoon des mensen is Heere, óók van de 
sabbat‖ (Markus 2:27, 28). 

Heer van de sabbat, Heer van het verslag. Dames en heren 
van de jury, het bewijs is niet alleen toelaatbaar, het is 
onweerlegbaar. De Schepper staakt de bewijsvoering en legt 
het oordeel over Zijn zaak in uw hand. Waarom niet voortaan 
Zijn rust ervaren op deze Dag van Rust? Tenslotte gaf Hij ons 
daarom ―in het begin‖ de zevende-dags sabbat.  
 
 
---------------------------- 
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8 
Had John Lennon 

gelijk? 

Nu we aan het einde van onze gezamenlijke reis zijn 
gekomen, zal ik de eerste zijn om toe te geven dat ik niet veel 
beter ben dan de chauffeur van Albert Einstein. Misschien hebt 
u het verhaal gehoord, ik heb het twee keer gehoord, dus het 
zal zeker waar zijn. Einstein was dyslectisch en had kennelijk 
geen rijbewijs, hij was afhankelijk van een chauffeur die hem 
ophaalde vanaf de Princeton universiteitscampus, waar hij les 
gaf, en naar de verschillende locaties bracht waar hij ‘s avonds 
lezingen gaf. De chauffeur had al deze lezingen bijgewoond en 
begon verveeld te raken bij de gedachte dat hij juist deze avond 
weer een lezing zou moeten bijwonen. In een opwelling 
vertelde de chauffeur aan de wetenschapper dat hij zijn lezing 
over de relativiteitstheorie uit het hoofd kende en de lezing zelf 
in zijn geheel zou kunnen geven. Einstein was moe, maar 
geamuseerd en maakte gebruik van het moment en daagde de 
chauffeur uit. ―Oké, vanavond ga jij als ik en ik als jij, niemand 
kent me hier, dus laten we eens zien of je dit kunt doen.‖  

Dus na de introductie beklom de chauffeur het podium en 
begon – uit zijn hoofd – de lezing over de relativiteitstheorie af 
te steken. Zelfs Einstein was onder de indruk. Aan het einde, na 
het applaus van het publiek, sprong de programmaleider, nog 
voordat de chauffeur van het podium af kon komen, overeind 
en vroeg of er nog vragen waren voor Dr. Einstein. De 
chauffeur verbleekte, maar vertrok geen spier. Iemand in het 
publiek stond op en stelde een gecompliceerde vraag over de 
technische implicaties van Einsteins theorie. Zoekend naar iets 
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om te zeggen, lichtte de chauffeur ineens op en zei: ―Och 
vriend, die vraag is zo eenvoudig, ik voel me haast beledigd, zo 
zelfs, dat ik mijn chauffeur zal vragen hierheen te komen om in 
mijn plaats u een antwoord te geven!‖  

Vandaag wil ik wel toegeven dat ik niet beter ben dan de 
chauffeur van Einstein, want, hoewel ik veel over dit onderwerp 
heb gelezen en bestudeerd, kan ik veel van de vragen niet 
beantwoorden. 

In alle openhartigheid moet ik zeggen dat het een voorrecht 
is om mijn eigen zoektocht naar antwoorden met u te delen — 
antwoorden die op intelligente wijze helpen uitdrukking te geven 
aan het geloof in de Bijbel in het licht van uitdagingen van 
sceptici. Ik hecht veel waarde aan de zaken die ik in de 
voorgaande zeven hoofdstukken met u heb gedeeld. Door mijn 
studie over schepping en evolutie, zijn mijn eigen overtuigingen 
over de waarde en redelijkheid van het historische Bijbelverslag 
van de schepping sterker geworden.  

U hebt vast al vermoed dat ik sterk geloof in de logische, 
interne consistentie van de  Bijbelverslagen en dat het totaal 
aan goddelijke waarheid in dit menselijk-goddelijk document 
verbonden is met het scheppingsverslag. Zoals ik heb 
verklaard, geloof ik in de waarheid van de schepping en in een 
Schepper God, die aan de basis ligt van alle andere 
geopenbaarde waarheden. Ja, ik geloof sterk in alle dingen die 
wij hebben gedeeld op deze reis. Hopelijk bent u al lezende tot 
de slotsom gekomen dat we geen sukkels zijn als we in de 
historische verslagen van Schepping en Zondvloed in Genesis 
geloven. We kunnen in de intelligente integriteit van dit Boek 
geloven en in Gods bedoeling dat we veel meer zijn dan een 
dierlijk product van evolutie! Het was niet de bedoeling dat wij  
per ongeluk op het toneel zouden verschijnen en we zullen er 
ook niet op dezelfde wijze weer vanaf gaan. We zijn menselijk 
geschapen, naar het beeld van God. Geschapen om te leven — 
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en in leven te blijven — voor altijd! 
Maar als predikant moet ik nog een punt maken. Hoewel u 

geen lomperd bent omdat u gelooft, bent u ook geen voor de 
hel bestemde trouweloze, als u worstelt met andere 
overtuigingen dan die ik hier tot uitdrukking heb gebracht. God 
geeft een prachtige uitnodiging in Jesaja, waar Hij zegt: ―Kom 
nu, laten wij samen een rechtszaak voeren‖ (Jesaja 1:18).  

Er zijn twee sleutelwoorden in die goddelijke oproep: 
Richten, van gedachten wisselen. Hiertoe nodigt God al Zijn 
kinderen uit, om al hun door God gegeven intellect te gebruiken 
om de data in de Bijbel te onderzoeken teneinde een dieper 
begrip te krijgen van de door God bedoelde samenhang tussen 
Bijbel en wetenschap. En we moeten samen, als christenen en 
als onderdeel van een gemeenschap van gelovigen, met liefde 
voor elkaar en vertrouwen in de Heer van de Bijbel en de Heer 
van de wetenschap, van gedachten wisselen, in gesprek gaan, 
studeren en reizen.  

Ik bracht laatst een bezoek aan een bevriende 
wetenschapper op zijn kantoor. En hoewel onze opvattingen 
over de Bijbel verschillen en ik me zorgen maak over sommige 
van zijn Bijbelse interpretaties, moet onze toewijding om elkaar 
te respecteren constant en onveranderlijk zijn. Wij beiden 
moeten altijd de onfeilbare bron van waarheid vinden in 
Christus. Jezus zei: ―Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven‖ 
(Johannes 14:6). Ik wil alle christelijke denkers oproepen om 
het woord van God primair te stellen in al onze deskundigheid 
en in alle dingen die wij op intellectueel gebied ondernemen. Ik 
zou geen betrouwbare predikant zijn als ik dat niet deed.  

 

Hier is de reformatorische wijsbegeerte ontwikkeld aan de Vrije 

Universiteit bijvoorbeeld ook op geënt. 

 

Een schrijver merkte eens gevat op: ―God is slimmer dan ik‖ 
en natuurlijk heeft hij gelijk. Dominee Joan Brown Campbell, die 
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op een herdenkingsdienst van de grote astronoom en auteur 
Carl Sagan (een toegewijde atheïst)  
 

Carl Sagan verklaarde zich echter meestal als „agnost‟. 

 

in New York sprak, zei: ―Hij zou tegen me zeggen: ‗Je bent zo 
slim, waarom geloof je in God?‘ en ik zou zeggen: ‗Jij bent zo 
slim, waarom geloof jij niet in God?‘‖

1
  

Het is een feit dat God intelligenter is dan wij allemaal bij 
elkaar, dus moeten we beginnen en eindigen binnen de kaften 
van de Bijbel, waar de Eeuwige ons opgeroepen heeft om Hem 
te ontmoeten. Wijzen we alle kennis buiten de Bijbel af? 
Natuurlijk niet! Maar waar tegenstellingen verschijnen, kunnen 
een geduldig wachten en een ernstig en gebedsvol onderzoek 
de schijnbare spanningen tussen de huidige wetenschap en het 
huidige geloof oplossen. 
 Zullen we alle kwesties oplossen? Zeker niet! 1 Korintiërs 
13:12 is nog steeds waar: ―Nu immers kijken wij door middel 
van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik 
kennen, zoals ik zelf gekend ben.‖  

Spiegels waren in de oudheid gepolijste stukken metaal en 
ze raakten dof en gebutst door gebruik. Ze waren beter dan 
niets, maar nauwelijks een accurate reflectie van de realiteit. 
Het Griekse woord voor ―dof‖ is ainigmati, waar wij het woord 
enigma, raadselachtig, een raadsel, vandaan hebben. Eens 
zullen we het duidelijk zien van gezicht tot gezicht, zonder een 
spiegel er tussenin! Eens zal er een andere schepping zijn en 
dan zullen we de waarheid weten over de eerste schepping. 

Ik wil vrijmoedig tegen u zijn, nu wij aan het einde van dit 
boek gekomen zijn. Kunnen wij dit hellegat, deze gevallen, 
gecorrumpeerde, disfunctionele planeet, die wij ons thuis 
noemen, veranderen in een hemel? John Lennon hoopte hierop 
voordat hij stierf in een plas van zijn eigen bloed op een stoep 
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in New York. Maanden voor hij zo tragisch werd 
doodgeschoten, schreef, componeerde en zong Lennon wat 
later zijn meest populaire solowerk zou worden. Hierin vraagt hij 
dat wij ons voorstellen dat er geen hemel of hel is en dat de 
mensen die voor ―de dag leven‖ elkaar niet vermoorden voor 
nationalistische of religieuze verschillen. In zijn imaginaire 
wereld zijn er geen bezittingen, maar leven allen als broeders, 
die alles met elkaar delen. Hij dacht dat als al deze zorgelijke 
dingen terzijde zouden worden geschoven, de wereld verenigd 
zou worden tot een gelukkig hemeloord.  

Had Lennon maar geweten dat de hemel op aarde waar hij 
van droomde, lang geleden al is beloofd! 
―Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen 
niet meer opkomen in het hart‖ (Jesaja 65:17). Dat is waar John 
Lennon zo vurig naar verlangde, een nieuwe wereld waar de 
oude gebruiken voor altijd weggedaan waren! Hoe verwoordde 
Lennon het? ―Stel dat alle mensen in vrede zouden leven …‖ 
Een nieuwe wereld waar de oude gebruiken voor altijd 
weggedaan zijn. En hoe eindigt het vers? ―Aan wat vroeger 
was, zal niet gedacht worden.‖  

Ik bestudeerde de Bijbel met een man die gedoopt wilde 
worden. Toen hij dit vers las, vroeg hij waarom God onze 
herinneringen zou uitwissen. ―Is dat niet erg eigenmachtig van 
God om onze aardse herinneringen te wissen, zodat ons 
verleden wordt uitgewist?‖ Eigenlijk gebruikt Jesaja een 
figuurlijke uitspraak, die een paar pagina‘s verder in Jeremia 
3:16 wordt gebruikt, waar de profeet schrijft: ―Zij zal niet meer in 
het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet 
meer naar haar omzien.‖  

Als God een nieuwe hemel en aarde creëert, met een 
nieuwe samenleving, zal niemand het tegenovergestelde van 
Lennons wens gaan zingen: ―Stel er was kanker …. Het is 
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gemakkelijk voor u om dit lied te zingen…, stel er waren 
moorden en verkrachtingen en sluwe overvallen … stel er zijn 
meer moorden, oorlogen, lijkenhuizen en rechtbanken… O, u 
zou misschien zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet 
de enige.‖  

Maar schrijf dit op: er zal geen verlangen zijn naar, geen 
wens zijn voor de hel die deze aarde is geworden dankzij de 
rebellie van Lucifer tegen God. Niemand op de nieuw 
geschapen aarde zal ooit wensen terug te gaan naar de vorige 
dingen, zo volkomen en geheel zullen wij tevredengesteld zijn 
met Gods nieuwe schepping!  

Trouwens, wist u dat er een garantie voor deze nieuwe 
schepping is verborgen in het originele Hebreeuws van Jesaja 
65:17? De Hebreeuwse taal in dit vers is identiek met een 
ander Hebreeuws vers in de Bijbel, kunt u raden welke?  

Genesis 1:1: ―schiep …hemel en …aarde.‖ Weet u wat dit 
betekent? De belofte van een hemel in de toekomst is 
gebaseerd op de vooronderstelling van een schepping in het 
verleden. 

Ik heb de belangrijkste passages in het Nieuwe en Oude 
Testament, die de nieuwe aarde beschrijven, doorgenomen en 
bestudeerd en ik heb ontdekt dat de taal van een nieuwe 
schepping zwaar versierd is met de taal en symbolen van de 
oude schepping. De belofte van een hemel in de toekomst is 
gebaseerd op de vooronderstelling van een schepping in het 
verleden. Als er geen schepping in het verleden was geweest, 
zou er geen hemel in de toekomst zijn. Omdat, door de hele 
Bijbel heen, de God van de eerste schepping, de God van de 
laatste schepping is. De vooronderstelling van de vorige 
schepping is in zichzelf een belofte van de toekomstige 
schepping. De toekomstige wordt voorondersteld op de vorige. 
De God die deze wereld oorspronkelijk heeft geschapen, heeft 
beloofd het geheel opnieuw te herscheppen. Stel je dat eens 
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voor! Deze wereld was gebouwd om te blijven voortbestaan en 
wij zijn bestemd om met God in eeuwigheid te blijven leven.  

Sta mij toe om in dat intrigerend licht, voor de laatste keer (ik 
beloof het u) de kwestie naar voren te brengen waar wij het 
over hebben gehad. Omdat Hij dezelfde God is, Degene die in 
het begin de schepping heeft uitgevoerd en Degene die het zal 
uitvoeren aan het einde, kunnen we er zeker van zijn dat Zijn 
modus operandus, Zijn methode van scheppen, dezelfde zal 
zijn voor beide scheppingen? Dit betekent het volgende: 
Hoewel Hij de aarde in de toekomst zal herscheppen, zal het 
zeker een weerspiegeling zijn van Zijn schepping van de aarde 
in een week in het verleden. Lijkt het niet natuurlijk en logisch 
om te concluderen dat Gods methoden van scheppen in het 
begin en aan het einde in feite dezelfde methoden zullen zijn? 
Als Hij ervoor koos lange eeuwen van natuurlijke selectie voor 
Zijn schepping te gebruiken in het begin (zoals christelijke 
evolutionisten suggereren), waarom zou Hij niet voor dezelfde 
methode kiezen aan het eind? 

 

Binnen de evolutionaire theologie is deze vraag zelfs ongepast. 

Binnen een dergelijk kader is de eschaton (het einde van de wereld) 
slechts de culminatie van eeuwen van ontwikkeling. Dit lijkt ook 

precies de gedachte die ten grondslag ligt aan allerlei seculiere 

utopieën die beschouwd zouden kunnen worden als ontwrichtend voor 

de Bijbelse eschatologiën (Hegel, Marx, etc.). 

 

 Iedereen die nauwkeurig Openbaring 20 en 21 leest, weet 
dat Gods herschepping van een nieuwe hemel en aarde direct 
volgt op een wereldwijde reinigende poel van vuur, die alle 
elementen van aarde en lucht in een schroeiende en reinigende 
vlam zal verbranden. Er is geen sprake van een eeuwige hel in 
Openbaring. Integendeel, deze aarde wordt verteerd en 
gereinigd door vuurvlammen. Als de vuren zijn uitgewoed, leent 
de Apocalyps de volgende woorden uit de belofte van Jesaja 
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over Gods schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde: ―En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want 
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En 
de zee was er niet meer‖ (Openbaring 21:1).  

Zal Hij er miljoenen jaren over doen om het dan te 
bewerkstelligen? Nee! Bijna elke Bijbelgeleerde is het daarmee 
eens. Hij zal het herscheppen door (hier is de technische term 
ervoor) ex nihilo goddelijke fiat Schepping: Vanuit het niets door 
Zijn woord zal Hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde 
scheppen! Hij zal er niet miljarden jaren over doen om een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Dat kan Hij 
niet. Het Nieuwe Jeruzalem zal gesitueerd worden op dit pas 
gesmolten stuk rots, in afwachting van een nieuwe schepping! 
En als Hij het snel doet aan het einde, is het dan niet absoluut 
juist om te concluderen dat Genesis geheel correct was te 
beschrijven dat Hij het op die manier gedaan heeft ―in het 
begin?‖ Ex nihilo goddelijke fiat Schepping.  

Als we deze nieuwe schepping met onze eigen ogen zien — 
door Gods genade zullen u en ik daar zijn — dan zal zien 
geloven zijn, en geloven zal zien zijn! Eindelijk zullen wij het 
zien. Voor nu moeten we nog door een doffe spiegel kijken, 
maar dan zal het zijn van aangezicht tot aangezicht! 

 
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht 
worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar 
wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik 
schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn 
volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem 
en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van 
geween meer gehoord worden, of een stem van 
geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die 
maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen 
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niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als 
een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd 
jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en 
erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun 
vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, 
van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen 
van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en 
Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van 
hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of 
kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het 
nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun 
nakomelingen met hen.  (Jesaja 65:17-23) 
 
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en 
hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:3-4) 
 
Hebt u de herhaling van de woorden niet, en ook geen 

opgemerkt? Het is een verbazingwekkende gedachte, maar 
zowel Jesaja als Johannes van de Openbaring gebruiken 
dezelfde tactiek. Ze blijven dezelfde enkelvoudige negatieve 
aanduiding gebruiken om de nieuwe aarde te beschrijven. 
Geen, geen, geen! Geen dood meer (tranen van rechtbanken, 
naar ziekenhuizen, naar begraafplaatsen); geen sterven meer 
(zelfs niet waardig sterven, als dat al mogelijk is); geen pijn 
meer, geen vernietiging meer.  

Hetzelfde woord geen herhaalde John Lennon keer op keer 
in zijn wens voor een nieuwe wereld zonder een hemel. 
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Ach John, als je maar had geweten dat de hemel die je niet 
wilde, de nieuwe wereld is, die jij het meest van al had gewild.  

 

De hele contracultuur en muziek van de jaren zestig en zeventig van 

de vorige eeuw waren doorspekt met een hunkering naar het spirituele 

en apocalyptische. Een spiritualiteit zonder God. 

 

―Stel er is geen hemel.‖ O, nee! Stel er is een hemel, een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alle ―geens‖ die 
niemand wil, er nooit meer zullen zijn! Zo radicaal verschillend 
is Gods nieuw geschapen aarde van deze gevallen aarde, die 
wij ons thuis noemen, dat de schrijvers die er een visioen van 
opvingen alleen toepasselijke taal vonden door Geen, Geen, 
Geen te roepen. 

 
Harry Blamires heeft het in zijn essay op deze manier 

uitgedrukt: 
 
Als we alleen maar de positieve dingen van het 

aardse leven konden hebben, zonder de negatieve. Maar 
dat is precies wat de hemel ons te bieden heeft, de 
verwijdering van het negatieve…. In de hemel zullen 
beide, menselijke zonde en de heerschappij van tijd, 
weggevaagd worden. Hier beneden verdort de tijd de 
bloemen en de menselijke schoonheid; het moedigt 
goede intenties aan te verdampen, het ontneemt ons 
onze geliefden. In het universum, beheerst door tijd, 
eindigt het gelukkigste huwelijk in de dood, de mooiste 
vrouw wordt een skelet. Vervagen en verouderen, 
verliezen en falen, ontnomen worden en gefrustreerd 
raken — dit zijn de negatieve aspecten van het leven in 
tijd. Leven in de eeuwigheid zal ons bevrijden van alle 
verlies en ontbering.

2
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―Stel dat iedereen in vrede leeft. U kunt zeggen dat ik een 
dromer ben, maar ik ben niet de enige, ik hoop dat u zich op 
een dag bij ons zult aansluiten, zodat de wereld eensgezind zal 
zijn.‖  

O, mijn vriend, ik wil daar zijn, u niet? Waar John Lennon 
over fantaseerde, heeft de Bijbel al lang beloofd. Geen tranen 
meer, geen pijn meer, geen dood meer, geen gevangenissen 
meer, geen verzoekingen meer, geen honger meer, geen 
schuld meer, geen zonde meer! 

 
Waar al de ―Geens,‖ die niemand wil hebben er nooit meer 

zullen zijn! Niets meer van al de ―Geens,‖ die we beter kennen 
dan ons lief is. 

Ik wil daar zijn, maar niet vanwege de ―Geens‖. Ik wil daar 
zijn vanwege de ―JA‘s‖. Want JA, mijn Schepper zal daar zijn en 
daarom moet ik daar ook zijn. En op een dag zal ik Zijn met 
spijkers doorboorde handen in de mijne vasthouden en door 
tranen van vreugde naar de paarse littekens staren, die nooit, 
op geen enkele manier zullen verdwijnen. Dan zal ik weten dat 
mijn Schepper altijd JA heeft gezegd voor mij! De eerste keer 
toen Hij JA zei, heeft Hij mij gemaakt. De tweede keer toen Hij 
JA zei, heeft Hij mij gered. En de derde keer wanneer Hij JA 
zegt, brengt Hij mij eindelijk thuis! JA, JA, JA. 

 
Met zo een JA, hoe kan iemand nog NEE zeggen tegen de 

Schepper?  
------------------------- 

1. Ik dank Paul Hamel dat hij mij gewezen heeft op deze uitspraak. 
2. Harry Blamires, ―The Eternal Weight of Glory,‖ Christianity Today May 27, 

1991, 30. 
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