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Positie wedergeboren christen
 Ef.2:5 …levend gemaakt met Christus, …..geplaatst in de hemelse gewesten….


1 Petr.2:9 …een koninklijk priesterschap..



1Kor.2:10-16……….ons heeft God het geopenbaard door de Geest…..

Vanuit welke overtuiging
 Hebr.11:1-3 Het geloof nu is ….het bewijs der dingen, die men niet ziet. …..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.
 2Petr.3:4-7 Een 2000 jaar oude profetie over de laatste dagen:
- uniformitarianisme en
- loochening van de zondvloed
 1Kor.2:14 ..een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want
het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te
beoordelen is.
Hoe andersdenkenden benaderen
 Wees wijs  Spr. 26:5
Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen ogen.
Een zot is iemand die zegt dat er geen God is. (Ps.14:1) Besef in welke positie je verkeert als
kind van God en treedt verblinde evolutionisten liefdevol tegemoet.
Geloof en Wetenschap
 Wat is geloof
 Wetenschap in soorten
Geloof: een innerlijke zekerheid
Geloof  relatie met geestelijke wereld.
Te vergelijken met zwaartekracht.
Een kracht: - is niet te zien
- is alleen merkbaar aan de uitwerking

Wetenschap in soorten
 Natuurwetenschap (Technische wetenschap)
Kenmerk:
experimenten herhaalbaar in het heden onafhankelijk van onderzoeker
 Historische
Kenmerk: standplaatsgebonden en doelgericht
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 Menswetenschappen
Kenmerk: tegelijk object en onderzoeker
Evolutietheorie is geen Natuurwetenschap
 Noch Schepping noch Evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen, want het gaat
om een eenmalige gebeurtenis in het verleden
 Vraag: Wat is het praktisch nut van de evolutietheorie?
Modellen en werkelijkheid
 Het model wordt bepaald door ons uitgangspunt: onze gedachte.

Onderscheiden feiten en interpretatie

Een feit



interpretatie

Twee modellen

Geleidelijke evolutie, zeer langzame afzetting.

Wereldwijde zondvloed
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Conclusies
Er is geen reden om aan Genesis te twijfelen:
 1. In den beginne schiep God…………… ook de tijd werd geschapen.
 2. De schepping is geopenbaarde kennis vanuit de onzichtbare wereld.
 3. De Schepper is niet te bevatten door het schepsel.
 4. De oorsprong van het rationele denken.





De beeldhouwer weet alles van het beeld.
Het beeld kan de beeldhouwer niet bevatten.
Ex.20:4  Geen beeld van God maken, dat heeft ernstige consequenties  Rom.1:23

Vragen
 Moleculen denken niet.
 Waar komt ons denken vandaan?
 Kan evolutie vanuit chaos rationeel denken opleveren?
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Vragen
 Hoe komt het dat mensen nadenken over de oorsprong?
 Is het menselijk brein een schotelantenne voor onzichtbare wereld?

Kwaliteitscontrole
 Men mag niet extrapoleren buiten meetgebied
 Voorbeeld: waar was de auto om 10.30?
 Bij radiodateringen en ouderdomsbepaling van het heelal extrapoleert men buiten het
meetgebied

Een waarschuwing
Mat.10:16 Wees dan voorzichtig als slangen, en argeloos als duiven.
veronderstel:
een bakker levert kritiek op het uitbenen van
een slager.
Wat is het risico?

Speciaal voor de jeugd
Waarschuwing: Gedraag je niet als een ‘brutale aap’, wanneer je overtuigd bent dat je een
mens bent, die naar Gods beeld geschapen is.
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Conclusies en Vragen
 Wees wijs: niet Bijbel aanpassen
Niet: hiaattheorie tussen Genesis 1:1 en 2
Niet: dagen = duizenden jaren
Niet: enz
 Maar: het reddend geloof verkondigen: schepping – zondeval – zondvloed – Jezus
Christus – eeuwig leven
 Begrijpen? – nee.
Geloven? – ja.
Bijbels geloof steunt op Gods Woord
De Schrift kan niet gebroken worden (Joh.10:35)
Afwijken van Gods Woord kan ons wel zwaar opbreken.




Ex.20:11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de
aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag.
Mat.19:4 Jezus zei: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als
man en vrouw heeft gemaakt?
Mat.24:38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende,
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij
niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst
van de Zoon des mensen zijn.
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