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God sprak en het was er (Ps.33:9)
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Nuchtere waarheid;
1.Bezinning
•
•
•

Waarom tegen evolutieleer ?
Vanuit welk standpunt
Strategie en tactiek

1.1 Waarom tegen evolutieleer ?
• loochent de in de Bijbel geopenbaarde Schepper;
• beschouwt de Bijbel niet als onfeilbaar Woord van God;
• kinderen worden in verwarring gebracht.

•

vanwege de waarschuwing in 2 Petr.3:7

1.2 Vanuit welk standpunt
• …..wij weten dat de gehele wereld in het boze ligt (1Joh.5:19)
• alert voor tactiek van de boze: opwerpen rookgordijnen waardoor gelovigen tegen elkaar gaan strijden
• in juiste kader: er zijn meer anti-christelijke leringen; bijvoorbeeld
Economie:
- gaat uit van onbegrensde behoeften, (op te wekken door reclame), - die bevredigd mogen worden.
(www.dewegwijzer.net/econweb)
dit gaat in tegen de Bijbel:
- Gij zult niet begeren (Ex.20:1
- Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.(Tim.6:8)
• nuchter: we zien alleen datgene wat we herkennen.
• Hoe beoordelen we? Hoe willen we kijken?
•

NB: Tenzij iemand van bovenaf geboren wordt kan hij het Koninkrijk van God niet zien (Joh.3:3)

Bijbels uitgangspunt
• de mens is geschapen met een doel
• geschapen met lichaam, ziel en geest
• het doel: Jezus Christus
1.3 Strategie en tactiek
• Strategie: tegen de geest die het denken beheerst.
• Tactiek: juiste middelen gericht op juiste doelgroep.
• Onderscheid doelgroepen: wetenschappers; studenten; voortgezet onderwijs; kinderen; leken;
voorgangers enz
NB: diabolus = door elkaar gooier. Tactiek van de duivel:
- gelovigen tegen elkaar opzetten;
- verwarring stichten: vermenging wetenschap, populaire wetenschap, fantasie.
Wees nuchter Er staan meer wonderen in de Bijbel:
• water in wijn veranderd,
• vermenigvuldiging van brood en vissen,
• lopen op water,
• storm die zwijgen opgelegd wordt, en:
• de opstanding van Jezus Christus !
Gebruik de juiste wapens: ‘wapenen der gerechtigheid’
• geen leugen met leugen bestrijden
• Genesis 1 is geopenbaarde kennis (een geopenbaard geheimenis)
• ‘Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het
zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare’ (Hebr.11:3)

2.Standpunt
•
•
•
•

noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen.
de evolutieleer ontleent ten onrechte het gezag van de technische wetenschappen.
wat is het praktische nut?
wat is belangrijker:
- een theorie over evolutie of
- bestrijding armoede, energie-opwekking, zeewaterontzouten enz
Het beste wapen tegen geloof in evolutie is: geloof in Jezus Christus.

3. Het geloof in de evolutieleer is te weerleggen door:
•
•
•
•

aantonen van fouten en hiaten in de bewijsvoering van de evolutionisten;
het verschil tussen technische en historische/filosofische wetenschappen verduidelijken;
wijzen op de consequenties voor het menselijk gedrag;
geloof. Gods Woord is als een steen: ‘Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en
iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ (Luc.20:18)

3.1 Aantonen fouten en hiaten in de bewijsvoering van de evolutionisten
NB: Onderscheid de doelgroep:
• wetenschappers? - welke discipline?
• middelbare scholieren?
• theologen?
3.2 Soorten wetenschap
• technische: gebaseerd op natuurwetten;
• historische: gebaseerd op visie van de mens;
• NB: onderscheid feiten en interpretaties; onze gedachten bepalen wat we zien.

Technische wetenschappen
• - experimenten herhaalbaar in het heden;
• - resultaten onafhankelijk van uitvoerder;
• - gewaarborgde uitspraken binnen meetgebied.

Historische wetenschappen
• - standplaatsgebonden waarnemingen;
• - doelgericht: uitspraken afhankelijk van visie mens;
• - conclusies buiten waarnemingsgebied.

4.Wat is geloof
4.1 Geloof: een innerlijke overtuiging
“Geloof is aannemen wat je niet ziet, de beloning voor het geloof is zien wat je aanneemt”

(Augustinus)

4.2 Geloof: te vergelijken met zwaartekracht
De werking van het geloof op de innerlijke mens is te vergelijken met de werking van de zwaartekracht op het
lichaam.

4.3 Geloof betreft een andere dimensie
• meneer “Driehoek” in zijn tweedimensionale platte wereld kan niets begrijpen van meneer “Bol” uit de
driedimensionale ruimte

4.4 Bijbels geloof
• Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. 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. (Hebr.11:1-3)
• 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.(Rom.1:20)
• Niemand heeft ooit God gezien, Jezus Christus heeft Hem doen kennen (Joh.1:18)
• de gehele wereld ( kosmos ) ligt in het boze ( 1 Joh.5:19)
• ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1Kor.6:19)
• we moeten allen voor de rechterstoel van Christus komen.
(2 Kor.5:10 )

5.Consequentie van het Bijbelse standpunt
5.1 Genesis 1:1 – 2:7; geopenbaarde kennis
• Bij de schepping was geen mens aanwezig. Geloven in het scheppingsverhaal dat in de Bijbel staat,
houdt dus tegelijk in: geloven dat het door de Schepper aan de mens geïnspireerd is (letterlijk:
ingeblazen). Dat geloof maakt discussies over de dagen in Genesis 1 zinloos. De Eeuwige Geest, die de
werelden dacht, openbaart het scheppingswerk aan het schepsel in begrijpelijke taal, met een doel.
5.2 De beeldhouwer en zijn beeld
Een beeld ontstaat niet ‘vanzelf’

de mens naar Gods beeld geschapen (Gen.1:27)

toen formeerde de Here God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot een
levend wezen.(Gen.2:7)

5.3 Relativeert discussies
De Bijbel hoeft niet verdedigd te worden; voor een leeuw moet men waarschuwen.
“en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het
aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;want
de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openb.6:16)
Discussie over dagen in Gen.1 - - - een zinvolle discussie ?
• “In den beginne”(Gen.1:1) => de eerste scheppingsdaad:
God schiep de dimensie tijd, (een tijdelijk iets)
• Grootheid tijd niet afhankelijk van eenheid waarin gemeten wordt
• Horlogemaker tegen inboorlingen (onbekend met begrip uren en horloges): ”Het eerste uur heb ik de
materialen bij elkaar gezocht; het tweede uur heb ik de kast gemaakt; het derde uur het uurwerk in
elkaar gezet enz.”
• Vraag inboorling: “Hoe wist u de uren voordat het horloge er was?”
Discussie over dieren in Gen.1 - een zinvolle discussie ?
• Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des
Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en
mijn gedachten dan uw gedachten. (Jes.55:8,9)
• NB: vermenging soorten door gentechnologie

5.4 Inconsequente standpunten van gelovigen
Tégen evolutieleer, maar wel vóór:
• ongebreidelde ‘geneeskunde’ (orgaan transplantatie, in vitro vertilisatie enz),
• genetische manipulatie (vorming hybride wezens),
de consequenties van het niet erkennen van een Schepper

Tégen evolutieleer, maar wel
• vóór alternatieve geneeswijzen, die steunen op een vergelijkbare onzichtbare macht (Deut.18)

Tégen evolutieleer, maar wel voor
• ongebreidelde economie die rijken rijker en armen armer maakt.
http://www.dewegwijzer.net/econweb.html

5.4 De mens een geestelijk wezen
Ziel en geest
Het Woord van God scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12)
ziel ≈ gewricht
geest ≈ merg
overleggingen (standpunten)
gedachten des harten (geloof)

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God
hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis (2Kor.5:1)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in
zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; (2Kor.5:9,10)

6. De toekomst ?
Nieuwe ontwikkeling: synthetische biologie
• ‘bottom-up’ - Biobricks: standaard genetische bouwstenen
• ‘top-down’ - Minimale genoomcellen als levend ‘chassis’
• “ Op die manier denken onderzoekers virussen en micro-organismen te kunnen maken die ‘beter’
functioneren dan natuurlijke levensvormen.”
• “Anno 2007 is het mogelijk het complete genoom van een virus te synthetiseren.”
• “Gezien de dubbelzinnigheid van de ethische vraagstukken van de synthetische biologie is het zinvol
om ook het algemeen publiek daarbij te betrekken.”
• Uit: Leven maken; maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie.
Rathenau instituut www.rathenau.nl

•
•

Men heeft dan bewezen, dat men in staat is een mens te maken in een goed ingericht laboratorium, met
behulp van grote vaardigheid en deskundigheid, maar niet dat het in het verleden zo gegaan is.
De kernvragen blijven:
– waar kom je vandaan?
– waarom besta je ?
– waar ga je heen na je dood?

Keuze

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in
zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2Kor.5:9)

