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95 stellingen tegen revisionisme –
WaaromSchepping

Er zijn door de jaren heen veel pogingen gedaan om de Bijbel aan te passen
aan het evolutiedenken. Dit is samen te vatten onder de noemer
revisionisme: de Bijbel wordt herzien (gereviseerd) om beter bij de
wetenschappelijke consensus te passen, met name de evolutietheorie. Met
de woorden ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ in deze stellingen wordt
doorgaans het volledige seculiere ontstaansmodel bedoeld: oerknal,
vorming van sterren(stelsels), miljoenen jaren, het vanzelf ontstaan en de
gemeenschappelijke afstamming van al het leven op aarde.

De stellingen op de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Afb. AlterVista,
Wikimedia Commons.
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95 stellingen tegen revisionisme –
WaaromSchepping

In dit Lutherjaar leek het mij goed om, in navolging van de reformator, een
lijst van 95 stellingen tegen revisionisme op te stellen. Sommige stellingen
zijn gericht tegen een speci eke vorm van revisionisme, maar de meeste
zijn van toepassing op elke vorm. Sommige stellingen staan vast sterker
dan andere. Een revisionist zal echter op al deze stellingen antwoord
moeten geven om zijn revisionisme in stand te houden.

Let wel, dit zijn niet 95 stellingen tegen de evolutietheorie. Die bestaan al.
Deze stellingen zijn gericht tegen het toevoegen van evolutie aan de Bijbel,
net zoals Luther zelf vijf eeuwen terug de toevoeging van buiten-Bijbelse
praktijken in de katholieke kerk aan de kaak stelde.
Toch jammer dat Luther niet verder kwam dan slechts 95 stellingen...
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Deel 1 - revisionisme en wetenschap

1. Revisionisme is on-Bijbels
Volgens 2 Timotheüs 3:16 is de hele Bijbel het door de Heilige Geest
geïnspireerde Woord van God. Het Woord van God hoeft niet herzien te
worden, het staat op z’n eigen autoriteit. Door de Bijbel te herzien op basis
van buiten-Bijbelse theorieën behandel je de Schrift niet als Woord van
God.

2. Revisionisme past niet bij het Sola Scriptura van de reformatie
De reformatoren zetten zich af tegen het toevoegen van menselijke
leerstellingen aan de heilige Schrift: Sola Scriptura, alleen de Bijbel.
Revisionisten hanteren Scriptura et scientias, Schrift en wetenschap.

WaaromSchepping

https://waaromschepping.wordpress.com/2016/10/01/95-stellingen-deel-1-revisionisme-en-wetenschap/


Deel 1 - revisionisme en wetenschap

3. Een gewone lezing van de Bijbel leidt niet tot evolutie en miljoenen jaren
Het woord ‘gewoon’ vereist enige uitleg. In het Engels zou hier ‘at face
value’ staan. Dat betekent dat je de tekst leest in het genre zoals deze
geschreven is. Iemand die niets van evolutie of miljoenen jaren af zou
weten en de Bijbel zou lezen, zou ook niet tot de conclusie komen dat er
zoiets als een miljoenen jaren durende evolutionaire geschiedenis is
geweest.
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Deel 1 - revisionisme en wetenschap

4. God spreekt misschien wel in de ‘taal van de mensen’, maar Hij spreekt
wel de waarheid
Revisionisten beroepen zich vaak op een foutieve toepassing van Calvijns
accommodatieleer, door te stellen dat God de zesdaagse schepping
gebruikte als metafoor voor het ingewikkeldere concept ‘evolutie’. Echter,
ook de evolutietheorie kan aan kinderen worden uitgelegd (wat veelvuldig
gebeurt). De schepping kan niet tegelijkertijd in zes dagen en in miljarden
jaren hebben plaatsgevonden. Als God in miljarden jaren had geschapen,
waarom heeft Hij dat dan niet gewoon gezegd?

5. Revisionisten accepteren de wetenschappelijke visie, maar de Bijbel
wordt aangepast
Het is opmerkelijk dat bij alle revisionistische theorieën de
wetenschappelijke consensus kritiekloos wordt overgenomen, maar dat de
Bijbel keer op keer wordt aangepast op de meest creatieve manieren. Dat
is vooral opmerkelijk omdat de wetenschappelijke consensus sterk aan
verandering onderhevig is.

6. Wetenschappelijke theorieën worden bedacht door zondige mensen
Geen enkele wetenschapper is honderd procent objectief. Alle
wetenschappers zijn mensen met een zondige natuur, en handelen vanuit
die menselijke natuur. In de wetenschap is geen ruimte voor God, want de
zondige mens wil immers niet geloven dat er een God bestaat aan Wie hij
na zijn dood rekenschap moet a eggen. Bedoeld of onbedoeld speelt deze
gedachte ook een rol in de evolutietheorie.
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Deel 1 - revisionisme en wetenschap

7. Wetenschappelijke consensus maakt een theorie nog niet waar
Er bestaat geen twijfel over dat de evolutietheorie het algemeen
geaccepteerde oorsprongsmodel is in de wetenschap. Maar louter het feit
dat de meeste wetenschappers deze theorie aanhangen maakt haar nog
niet waar. Er zijn tal van voorbeelden in de geschiedenis dat ‘de
wetenschap’ ernaast zat. Zo geloofden wetenschappers (op basis van
Aristoteles) dat de zon om de aarde draaide. Ook dachten medici nog maar
een paar eeuwen geleden dat aderlating een goed idee was om iemand
beter te maken, of dat handen wassen voor en na het omgaan met
patiënten onnodig was. Wetenschappelijke consensus is dus geen
waarheidsgarantie.

8. Er was pas noodzaak voor revisionisme toen deep time opkwam
Door de kerkgeschiedenis heen werden er geen miljoenen in de Bijbel
gelezen. Dit werd pas nodig toen men vanuit een seculiere
wetenschapsbeoefening het ontstaan van de aarde probeerde te verklaren.
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Deel 1 - revisionisme en wetenschap

9. De evolutietheorie is bedacht vanuit een naturalistisch denkkader
Al voor de evolutietheorie populair werd was er een strijd gaande om de
wetenschap, een van oorsprong christelijke uitvinding, te seculariseren. De
gedachte dat alles een natuurlijke oorzaak moet hebben ligt aan de
evolutietheorie ten grondslag. De Bijbel leert juist een Goddelijke
oorsprong van de wereld.
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Deel 1 - revisionisme en wetenschap

10. Het ‘boek der natuur’ staat niet boven de boeken van de Bijbel
Revisionisten roepen op het ‘boek van de natuur’ serieus te nemen. Van de
natuur wordt ook wel gezegd dat zij het 67e boek van de Bijbel is – een
buiten-Bijbelse leerstelling die losjes is gebaseerd op Romeinen 1:20. De
schoonheid en het ontwerp van de natuur kunnen iemand in de richting
van de Schepper wijzen, maar om deze Schepper persoonlijk te leren
kennen als Jezus Christus moet je toch echt de Bijbel lezen. Daarmee staat
het boek der natuur niet boven de boeken van de Bijbel.

11. Het ‘boek der natuur’ moet worden voorgelezen
Als je de natuur inderdaad als een extra boek van de Bijbel beschouwt, wie
gaat het je dan voorlezen? Revisionisten laten zich maar wat graag dit ‘67e
Bijbelboek’ voorlezen door atheïsten. De 66 boeken van de echte Bijbel
lezen ze gelukkig zelf, maar dan wel na te hebben geluisterd naar het
voorleesverhaal van de evolutietheorie.

12. De ‘oergeschiedenis’ uit Genesis 1-11 verklaart de huidige staat van de
wereld
De huidige aanblik van de wereld past bij de zogenaamde ‘oergeschiedenis’
uit Genesis 1-11 (schepping, zondeval, zondvloed en toren van Babel). God
heeft de wereld ‘zeer goed’ geschapen (Genesis 1:31), maar door de schuld
van de mens is deze aan de vloek onderhevig (Genesis 3:17-19). De huidige
vormen van de continenten met de (fossielhoudende) aardlagen zijn het
gevolg van de verwoestende kracht van de zondvloed (Genesis 7:11; 8:3).
De verschillende menselijke ‘rassen’ zijn ontstaan na de verspreiding van
de volkeren bij Babel.
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Deel 2: de schepping

13. God schiep uit het niets
In Genesis schept God door te spreken. Hij sprak, en het was er (Psalm
33:9). Verschillende revisionistische stromingen veronderstellen dat God
schiep door kleine veranderingen en het bijsturen van natuurlijke
processen.

14. Genesis 1 is geen poëzie
Revisionisten zeggen weleens dat Genesis 1 een lied is. Het genre van deze
tekst is echter verhalend, ter herkennen aan het gebruik van de ‘waw-
consecutivum’, in het Nederlands doorgaans vertaald met ‘en’ of ‘toen’. In
het Hebreeuws begint Genesis 1 met een perfectum (voltooide tijd). De
rest van de werkwoorden staat in het imperfecturm (onvoltooide tijd),
maar vanwege de waw-consecutivum dient dit doorgaans als perfectum te
worden gelezen. Dit is kenmerkend voor Hebreeuwse proza.
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Deel 2: de schepping

15. De dagen in Genesis 1 waren letterlijke dagen
De context van Genesis 1 maakt duidelijk dat de scheppingsdagen als
gewone dagen moeten worden gezien. Ze kunnen geen miljoenen jaren
lang zijn geweest. Ten eerste omdat dat problemen geeft met de volgorde
van de schepping (planten kunnen geen miljoenen jaren bestaan zonder
insecten, bijvoorbeeld), maar temeer omdat ook uit andere
oudtestamentische teksten blijkt dat het woord ‘dag’ in combinatie met
‘nacht’, ‘avond’ en/of ‘ochtend’ en een getal steeds naar letterlijke dagen
verwijst.

16. Er zit geen tijdgat tussen Genesis 1:1 en 1:2
De hiaattheorie (Engels: gap theory) stelt dat er een tijdgat tussen de eerste
twee verzen van Genesis zit, waarin je de miljoenen jaren van de
evolutietheorie kwijt kunt. Grammaticaal gezien is dit onmogelijk, Genesis
1:2 is een bijzin die de toestand van Genesis 1:1 omschrijft en toelicht.

17. Genesis 1 en 2 spreken elkaar niet tegen
Boze tongen beweren dat in Genesis twee scheppings-‘verhalen’ staan die
elkaar tegen zouden spreken. Dat zit ’m dan vooral in de volgorde: in
Genesis 1 worden eerst de planten, dan de dieren en dan de mens
geschapen. In Genesis 2 wordt eerst de schepping van Adam genoemd,
dan van het veldgewas en de dieren van het veld en dan pas Eva. Dit lijkt
een tegenstelling, maar is het niet, omdat het in Genesis 2 speci ek gaat
over de gecultiveerde planten en gedomesticeerde dieren.

WaaromSchepping

https://waaromschepping.wordpress.com/2016/10/02/95-stellingen-deel-2-de-schepping/


Deel 2: de schepping

18. God bracht de dieren en planten voort ‘naar hun soort/aard’
In Genesis 1 wordt tien keer genoemd dat God de dieren en planten ‘naar
hun soort’ (SV: aard) voortbracht. Dit is niet het hedendaagse begrip van
een biologische soort, maar het geschapen basistype. Al deze basissoorten
brengen op hun beurt weer voort ‘naar hun aard’. Eén Bijbelse soort omvat
meerdere biologische soorten. Dat is exact wat wordt waargenomen, niet
dat de huidige biologische soorten onveranderlijk zijn, maar dat een appel
nooit een banaan zal worden, en een aap nooit een mens, en dat ze geen
gemeenschappelijke voorouder hebben.
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Deel 2: de schepping

19. Jezus ziet Genesis 1 en 2 als één gebeurtenis
Wanneer de Farizeeën Hem bevragen over het huwelijk citeert Jezus in één
adem uit zowel Genesis 1 en 2 als de schepping van de mens (Mattheüs
19:4-5). Jezus zag de schepping als een historische gebeurtenis en voor
Hem was er geen tegenstrijdigheid tussen Genesis 1 en 2.
20. Jezus plaatst de mens aan het begin van de schepping
In het gesprek met de Farizeeën over het huwelijk bevestigt Jezus dat de
mens aan het begin van de schepping (= de wereldgeschiedenis) is
gemaakt (Markus 10:6, Mattheüs 19:4). Volgens de evolutietheorie is de
mens pas aan het eind van de geschiedenis ten tonele verschenen.

21. God Zelf bevestigt de zesdaagse schepping
In Exodus 20:11 en 31:17 zegt God dat Hij de wereld in zes dagen heeft
gemaakt. Volgens Exodus 31:18 heeft God deze verbondstekst met Zijn
eigen vinger op de stenen tafelen geschreven. Door aan Genesis te
morrelen zeg je dat God hier een vals getuigenis heeft afgelegd (Exodus
20:16); dat Hij liegt (Numeri 23:19).
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Deel 2: de schepping

22. De zevendaagse week is niet uit astronomische verschijnselen af te
leiden
De dag is een omwenteling van de aarde om zijn eigen as, de maan die om
de aarde draait is de basis van de maand, en een rondje van de aarde om
de zon is een jaar. Maar de zevendaagse week, die kun je niet terugleiden
tot een natuurverschijnsel. Deze volgt uit de zevendaagse scheppingsweek.

23. Jakobus bevestigt dat mensen zijn gemaakt naar Gods beeld
In Jakobus 3:9 staat dat mensen met hun tong zowel God loven als de
mensen die naar Zijn gelijkenis zijn gemaakt vervloeken. Jakobus grijpt
hiermee direct terug op de schepping van de mens zoals beschreven in
Genesis 1:26-28.
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Deel 3: Adam, Eva en de zondeval

24. Adam werd door de gehele kerkgeschiedenis als een echt persoon
gezien
Nergens in de kerkgeschiedenis werd aan de historiciteit van Adam
getwijfeld. Er waren wel discussies over pre-Adamieten, maar dat was pas
na de opkomst van het naturalistische gedachtegoed dat de aarde ouder
zou kunnen zijn dan de Bijbel leert. Zelfs dan werd er nog altijd van een
historische Adam uitgegaan.

25. De naam ‘Eva’ sluit pre-Adamieten uit
Adam noemt zijn vrouw ‘Eva’ (Hebreeuws: ‘Chawwa’), afgeleid van het
woord ‘chai’, ‘leven’, omdat zij de moeder van alle levenden was. Als Eva de
moeder van alle levenden was konden er geen levenden (mensen) zijn die
vóór Eva en Adam leefden.
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Deel 3: Adam, Eva en de zondeval

26. Adam was eenzaam
In Genesis 2 staat dat Adam niemand vond die bij hem past, tot God hem
in slaap liet vallen en Eva uit zijn rib vormde. Als Adam was geroepen uit
een volk van pre-Adamieten zou hij hebben geweten dat er andere mensen
waren.

27. Paulus noemt dat alle mensen uit één bloed kwamen
Net zoals Eva de moeder is van alle levenden zijn alle mensen uit één bloed
voortgekomen. Paulus haalt dat aan in zijn rede op de Areopagus, in
Handelingen 17:26. Dit zei Paulus nota bene tegen de niet-gelovige
Atheners.

28. Pre-Adamieten kunnen niet door Jezus worden vrijgekocht
De verlossing van de zonde die Jezus bewerkstelligt kan alleen maar
verleend worden aan Zijn familie. Om te worden vrijgekocht in de Bijbel
moest een (naaste) bloedverwant de losprijs betalen. Als alle mensen van
Adam afstammen is de lijn van Adam tot Jezus duidelijk genoeg om alle
mensen tot Zijn bloedverwant te maken. Maar als er mensen vóór Adam
waren, en dus niet behoren tot het geslacht waar Jezus uit voortkomt,
kunnen ze ook niet worden vrijgekocht en niet verlost worden.

29. Paulus legt het verband tussen Jezus en Adam
In 1 Korinthe 15:45 noemt Paulus Jezus ‘de laatste Adam’. In vers 22 van
datzelfde hoofdstuk stelt de apostel dat iedereen in Adam (door diens
zonde) sterft, en dat in Christus allen levend gemaakt worden (uit de dood
worden opgewekt). Dat Paulus Jezus als historisch persoon zag moge
duidelijk zijn, want hij heeft Hem zelf ontmoet. Daaruit kun je a eiden dat
Paulus Adam ook als historisch persoon zag.
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Deel 3: Adam, Eva en de zondeval

30. Verschillen tussen man en vrouw komen voort uit de
scheppingsvolgorde
In 1 Korinthe 11:7-9 grijpt Paulus terug op Genesis 2 om aan de gemeente
van Korinthe uit te leggen hoe hij wil dat christelijke mannen en vrouwen
(in die tijd!) zich zouden gedragen. Paulus zag Genesis 2 duidelijk als
historisch, anders zouden deze handleidingen van hem ongegrond zijn.

31. Paulus bevestigt de scheppingsvolgorde en zondeval
In 1 Timotheüs 2:13-14 legt Paulus aan zijn protegé uit waarom hij
verschillende rollen ziet voor mannen en vrouwen in de gemeente: omdat
Adam het eerst was geschapen, en Eva daarna. Bovendien is Eva misleid en
de eerste die zondigde. Ook in 2 Korinthe 11:3 bevestigt Paulus dat de
slang Eva heeft verleid. Als Genesis 2 en 3 niet historisch waren hebben
deze woorden van Paulus geen inhoud.

32. Jezus bevestigt de zondeval door de duivel een mensenmoordenaar te
noemen
Volgens Johannes 8:44 noemde Jezus de Joden met wie Hij sprak kinderen
van de duivel. Die is, volgens Hem, een mensenmoordenaar is van het
begin af. Dat is een directe verwijzing naar Genesis 3.
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Deel 3: Adam, Eva en de zondeval

33. De dood is in de wereld gekomen door de zondeval
Vóór de zondeval was er geen dood, lijden, ziekte, enzovoort. De dood van
Adam was geen uitsluitend geestelijke dood. Juist de fysieke, lichamelijke
dood doet iedereen eraan herinneren dat we in een gevallen wereld leven.

34. Zonder zondeval geen Verlosser
Als er geen letterlijke zondeval was, had Jezus geen letterlijke kruisdood
hoeven sterven.

35. De symboliek van de zondeval komt ook terug bij de kruisiging
Bij de zondeval wordt melding gemaakt van lijden, dood, naaktheid, doorns
en distels en een vloek. Jezus droeg dit alles aan het kruis.

36. Paulus bevestigt de vloek
In Romeinen 8 omschrijft Paulus dat de wereld zucht en reikhalzend uitziet
naar het openbaar worden van de kinderen van God. Uit de context blijkt
dat dit gaat over het herstel van de wereld, en het ongedaan maken van de
vloek bij de zondeval.
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Deel 3: Adam, Eva en de zondeval

37. Doorns en distels komen voor in het fossielenbestand
Volgens de Bijbel ontstonden doorns en distels bij de zondeval. Toch zijn er
al fossielen van doorns gevonden die vele miljoenen jaren oud zouden zijn.
Die lagen moeten dus van na de zondeval zijn.

38. Paulus bevestigt de zondeval
In Romeinen 5 legt Paulus een verband tussen Jezus’ verlossingswerk en de
zondeval van Adam. In Adam hebben alle mensen gezondigd, maar dankzij
het o er van Jezus kunnen er velen weer de relatie met de Vader
herstellen.

39. Petrus verwijst naar Genesis om de gemeente te waarschuwen voor
spotters
In 2 Petrus 3 zegt de apostel dat er in de laatste dagen spotters zullen
komen die naar hun eigen begeerten wandelen en willens en wetens
ontkennen dat God de aarde uit het water heeft geschapen en door het
(zondvloed)water heeft geoordeeld.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

40. De Bijbelse zondvloed was wereldwijd
De zondvloed was een wereldwijde gebeurtenis. De zondvloed was immers
bedoeld als oordeel voor de mensheid. Mensen in een ander gebied
zouden dan het oordeel kunnen ontsnappen. En als er al een
wereldomvattende zondvloed was geweest, zoals sommigen menen die de
hiaattheorie aanhangen, een zondvloed als gevolg van het oordeel van
Lucifer, waar zijn dan de sporen van de wereldwijde zondvloed ten tijde van
Noach, waar zoveel meer over staat geschreven in de Bijbel?

41. Overal ter wereld zijn sporen van de zondvloed te vinden
Wat zou je verwachten als er een wereldwijde zondvloed was geweest?
Sporen van een enorme, waterige catastrofe, vol dode organismen. Wat is
nu precies wat je vindt? Continent-omvattende aardlagen, afgezet door
water, vol dode organismen.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

42. Als de zondvloed lokaal was hoefde Noach geen ark te bouwen
Noach had 120 jaar de tijd om een ark te bouwen. In die 120 jaar had hij
genoeg tijd om zijn biezen te pakken en te verkassen. Ook waren er genoeg
plekken voor dieren om te overleven.

43. Als de zondvloed lokaal was hoefde Noach geen vogels mee te nemen
Opmerkelijk genoeg staat in de Bijbel dat Noach van alle vogels er zeven
mee moest nemen. Vogels kunnen gewoon wegvliegen voor het
vloedwater uit. Alleen wanneer er nergens een ander plekje was om neer
te strijken zou het nuttig zijn om ze mee te nemen in een ark. Zoals bij een
wereldwijde zondvloed.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

44. Als de zondvloed lokaal was kon de ark niet op een berg stranden
Volgens Genesis 8:4 strandde de ark op het ‘gebergte van Ararat’ (let wel:
niet ‘de berg Ararat’). Bij een lokale vloed in Mesopotamië zou de ark door
het water zijn weggevoerd naar de Perzische golf. Een lokale vloed kan de
ark nooit op een berg laten stranden.

45. De duratie van een jaar maakt een lokale vloed onmogelijk
Al met al duurde de zondvloed meer dan een jaar, van het moment dat
Noach in de ark stapte totdat de aarde weer droog was. Een lokale vloed,
hoe vreselijk ook, komt nog niet in de buurt van een jaar.

46. Als de zondvloed lokaal was heeft God Zijn belofte gebroken
Na de zondvloed zet God de regenboog aan de hemel als teken dat er nooit
meer een zondvloed komt. Sinds die tijd zijn er talloze lokale
overstromingen geweest. Als de zondvloed een lokale overstroming was,
heeft God het ‘regenboogverbond’ keer op keer gebroken.

47. Er zijn wereldwijd talloze zondvloedverhalen
De legenden van een (wereldwijde) vloed als oordeel, waaraan alleen een
rechtvaardig man/gezin ontkwam op een boot met dieren bevestigen de
historiciteit van de zondvloed. Al deze mythen zijn een verbastering van de
oorspronkelijke Bijbelse zondvloed.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

48. De Bijbelse ark heeft de perfecte afmetingen om een wereldwijde vloed
te overleven
Van alle zondvloedlegenden is alleen de geschiedenis uit de Bijbel
natuurkundig mogelijk. De verhouding en dimensies van de ark maken
deze stabiel genoeg om de zondvloed te kunnen overleven.

49. Jezus bevestigt de zondvloed als een historische gebeurtenis
Jezus vergelijkt de tijd voor Zijn wederkomst met de dagen van Noach
(Mattheüs 24:37-39). Daarmee geeft Hij aan de zondvloed als een
historische gebeurtenis te zien.

50. God noemt de geloofshelden Noach, Daniël en Job in één adem
In Ezechiël 14 vers 14 en 20 spreekt God tegen de profeet. Zelfs deze drie
rechtvaardige mannen zouden uit dit verdorven volk alleen zichzelf hebben
kunnen redden. Dit bevestigt Noach als een historisch persoon.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

51. In Jesaja bevestigt God Zijn eed aan Noach
In Jesaja 54:9 belooft God redding voor Sion, waarbij Hij de profeet
herinnert aan de belofte die Hij Noach deed na de zondvloed. Als die
belofte er nooit geweest is (of steeds gebroken werd), wat is dan deze
belofte van God waard?

52. Petrus legt een verband tussen de schepping, zondvloed en de laatste
oordeel
In 2 Petrus 3:5-7 noemt de apostel drie grote, wereldomvattende
gebeurtenissen: de schepping (vers 5), de zondvloed (vers 6) en het laatste
oordeel (vers 7). Dat Petrus deze drie gebeurtenissen in één adem noemt
geeft aan dat hij ze alle drie als gelijkwaardig ziet. Ze zijn alle drie historisch
(hoewel het laatste oordeel nog in de toekomst ligt); en ze zijn alle drie
wereldomvattend.
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Deel 4: Noach en de zondvloed

53. Petrus bevestigt dat er acht mensen de zondvloed ontkwamen
In 2 Petrus 2:5 bemoedigt Petrus de gelovigen dat God hen kan verlossen
en dat Hij de zonde bestraft. Speci ek noemt Petrus hier dat God de ‘oude
wereld’ (de wereld voor de zondvloed) niet heeft gespaard, maar het
achttal van Noach wel. In 1 Petrus 3:20 gebruikt de apostel eenzelfde
zinsnede.

54. De zondvloed weerspiegelt het laatste oordeel, de ark Jezus
De zondvloed staat model voor het laatste oordeel, zoals zowel Jezus als
Petrus bevestigen. De ark kun je dan zien als symbool voor Jezus. Iedereen
die ‘in Christus’ is kan worden gered, wie dat niet is komt om in het
oordeel.

55. De geslachtsregisters in Genesis laten geen ruimte voor toegevoegde
jaren
Een populaire manier om de geschiedenis van de mensheid op te rekken is
door te stellen dat er generaties zijn weggelaten in de geslachtsregisters
van Genesis 5 en 11. Het woord ‘verwekte’ zou ook naar een
(achter)kleinzoon kunnen verwijzen. Zelfs als dat zo is kunnen de
geslachtsregisters niet worden opgerekt. De leeftijd van de aartsvader
staat genoemd op het moment dat de volgende persoon wordt geboren.
Het maakt niet uit of daar dan nog een of twee generaties tussen zaten; Set
bleef 105 toen Enos werd geboren, enz.

56. Het geslachtsregister van Jezus uit Lukas gaat terug tot Adam
Lukas, die toch wel zijn sporen als historicus heeft verdiend, geeft in
hoofdstuk 3 van zijn evangelie een doorlopende lijn van Jezus terug tot
Adam. Deze geslachtsregisters kom je ook tegen in de eerste
hoofdstukken van 1 Kronieken en in Genesis 5 en 11. Deze historici gingen
uit van de historiciteit van Genesis.
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Deel 5: geslachtsregisters en personen

57. Er zit in de geslachtregisters geen ‘overgangsvorm’ tussen een ctief en
een historisch persoon
Er is geen duidelijk onderscheid aan te wijzen in de geslachtsregisters
tussen een historisch persoon als Abraham en een zogenaamd ‘ ctief’
persoon als Noach.

58. Er zit geen scheiding tussen Genesis 11 en 12
De Bijbel presenteert een doorlopende geschiedenis van Genesis 1 tot en
met 2 Koningen 25. Op diezelfde manier loopt de geschiedenis tussen
Genesis 11 en 12 en gewoon door, er is geen onderscheid qua genre
tussen de ‘oergeschiedenis’ van Genesis 1-11 en de rest van de historische
geschriften.
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Deel 5: geslachtsregisters en personen

59. Jezus noemt Abel als een echt persoon
In Lukas 11:51 en Mattheüs 23:35 noemt Jezus het bloed van de
rechtvaardigen, van Abel tot Zacharia. Dat houdt hij de Farizeeën voor als
een spiegel. Deze spiegel zou zijn werking verliezen als Abel nooit echt had
bestaan.

60. De schrijver van de Hebreeënbrief nam Genesis serieus
De bekende lijst met geloofshelden uit Hebreeën begint met Abel en
Noach, en gaat dan door naar Abraham, Izak en Jacob. De schrijver van
Hebreeën ging ervan uit dat deze personen echt bestonden, een ctief
persoon opvoeren als geloofsheld heeft geen enkele toegevoegde waarde.

61. Judas verwijst naar Henoch als ‘de zevende vanaf Adam’
Judas, de broer van Jakobus, verwijst naar de geschriften van Henoch, die
hij bestempelde als de zevende vanaf Adam (Judas 1:14). Inderdaad is
Henoch de zevende in lijn vanaf Adam (de achter-achter-achter-achter-
achter-kleinzoon van Adam).
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Deel 5: geslachtsregisters en personen

62. Judas noemt Kaïn samen met Bileam en Korach
In Judas 1:11 waarschuwt de schrijver voor lasteraars, die de weg van Kaïn
bewandelen, de dwaling van Bileam volgen en tegenspreken als Korach.
Als deze drie personen niet geleefd hebben (en van Bileam zijn zelfs
archeologische aanwijzingen gevonden), is deze vergelijking nietszeggend.

63. Johannes noemt Kaïn
In 1 Johannes 3:12 zet de apostel het liefhebben van elkaar af tegen de
broedermoord van Kaïn op Abel. De werken van Kaïn waren verderfelijk.
Johannes waarschuwt: doe niet zoals Kaïn. Deze tekst verliest zijn lading als
Kaïn nooit echt bestaan heeft.
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Deel 5: geslachtsregisters en personen

64. Jakob zegt tegen Farao dat hij jong overlijdt vergeleken met zijn
voorouders
Genesis 37 maakt melding van een interessant gesprek tussen Jakob en de
Egyptische farao. Wanneer Farao Jakob vraagt hoe oud hij is, luidt het
antwoord: “Ik ben 130 jaar, maar dat is nog weinig vergeleken met de
leeftijden van mijn voorouders.” Jakob heeft Abraham (175), Isaak (180) en
Heber (464) nog gekend of kunnen kennen. Tien jaar voor zijn geboorte
overleed Sem (600). Geen wonder dat Jakob zichzelf ‘jong’ noemde op zijn
130e.

65. Jezus nam de hele Bijbel serieus
Keer op keer verwijst Jezus naar wat er in het Oude Testament geschreven
staat. Hij gebruikt die teksten om de dwalingen van de Farizeeën te
weerleggen en zelfs om de duivel mee een veeg uit de pan te geven. De
nadruk die Jezus op de Schrift legt geeft aan dat Hij deze serieus neemt en
als historisch betrouwbaar ziet.

66. Jezus stelde de Schrift boven menselijke kennis
Vaak wanneer Jezus een confrontatie heeft met de Farizeeën en
Schriftgeleerden haalt Hij de Schrift aan: “Hebt u niet gelezen dat…” De
wetsgeleerden hadden hun eigen systeem van wetjes en regeltjes bedacht
als een soort van ‘vangrail’ om de Wet van God heen. We mogen de naam
van God niet ijdel gebruiken? Dan gebruiken we ’m maar helemaal niet. We
mogen niet werken op de sabbat? Dan doen we maar helemaal niets. Doe
je ’t in elk geval niet fout. Jezus maakt korte metten met deze mensen. Het
gaat om wat er in de Bijbel staat, dat is volgens Hem belangrijker dan wat
mensen vinden.
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Deel 6: problemen met revisie van
Genesis

67. De wonderen van Jezus bevestigen het scheppingswonder
Bij de wording van de wereld schiep God ‘ex nihilo’; ‘uit het niets’. Hij sprak,
en het was er. En Hij bracht bepaalde zaken uit elkaar voort, zoals de
planten die opkwamen uit de aarde, volwassen planten binnen één dag.
Tijdens Zijn bediening deed Jezus soortgelijke scheppingswonderen. Hij
maakte wijn uit water, Hij vermenigvuldigde brood en vis. Deze wonderen
weerspiegelen het wonder van de zesdaagse schepping.
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Deel 6: problemen met revisie van
Genesis

68. Een allegorische lezing van Genesis sluit een letterlijke lezing niet uit
Revisionisten beweren dat de eerste hoofdstukken van Genesis geen
geschiedenis zijn, maar een allegorie, verhalen waar je vooral een
geestelijke boodschap uit kunt halen. Die allegorie zit er zeker in, er zijn
heel veel geestelijke boodschappen uit de eerste hoofdstukken van de
Bijbel te halen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze geen geschiedenis zijn.

69. Het loslaten van Genesis als historie zet ook de kernwaarden die
daaruit worden afgeleid, zoals het huwelijk, op losse schroeven
Door Genesis niet meer als historisch te zien verliest ook de allegorische
lezing z’n waarde. Want als mensen niet voortkomen uit één man en één
vrouw, wat is er dan op tegen om als mannen of vrouwen onderling te
trouwen? En waarom niet meer dan één? Dat gebeurt bij dieren immers
ook, en volgens de evolutietheorie stammen mensen van de dieren af. Een
logische gevolgtrekking van het loslaten van Genesis als historie, waarvan
de uitwerkingen vandaag de dag duidelijk in de maatschappij te zien zijn.
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Deel 6: problemen met revisie van
Genesis

70. Het accepteren van evolutie zet de deur open voor het ‘ontwonderen’
van de Bijbel
Wanneer je de schepping loslaat als een historische gebeurtenis, vallen
onvermijdelijk ook andere Bijbelse gebeurtenissen om. Wanneer je de
wetenschap laat bepalen hoe je Genesis 1-11 moet lezen, waarom dan niet
ook verder? Over de verwoesting van Sodom en Gomorra, de doortocht
door de Schelfzee, de maagdelijke geboorte en de opstanding van Jezus?
Dat kan volgens de wetenschap ook niet.

71. Door Genesis te vergeestelijken raakt de Bijbel los van de werkelijkheid
Wanneer zelfs christenen de Bijbel al niet meer serieus nemen, hoe kan het
dan anders dat zoveel niet-gelovigen de Bijbel bestempelen als een
sprookjesboek? Wanneer God de wereld niet heeft geschapen in zes dagen
is de Bijbel een onbetrouwbaar boek. En als de Bijbel onbetrouwbaar is,
wat is dan nog de waarde ervan voor je eigen leven? Op die manier raakt
de Bijbel los van het alledaagse leven, en daarmee van de werkelijkheid.
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Deel 6: problemen met revisie van
Genesis

72. Het aanpassen van de Bijbel aan ‘wetenschappelijke’ gegevens heeft in
het verleden ook allerlei problemen met zich meegebracht
In het verleden is de Bijbel al vaker gelezen vanuit een speci ek
wereldbeeld. Met name zie je dat toen in de middeleeuwen de geschriften
van Aristoteles opdoken. Hij beweerde dat de zon om de aarde draaide (en
volgde daarin Ptolemaeus). Dat wereldbeeld hield stand tot de tijd van
Galilei. Dat was geen con ict tussen wetenschap en de Bijbel, maar tussen
wetenschap en het Aristoteliaanse wereldbeeld dat de kerk in die tijd volop
had omarmd. Toen bleek dat Galilei toch gelijk had moest het wereldbeeld
worden losgelaten. Niet het Bijbelse, maar het ‘wetenschappelijke’ van
Aristoteles. Wanneer christenen evolutie aan de Bijbel toevoegen zal op
den duur hetzelfde moeten gebeuren: de evolutietheorie blijkt
wetenschappelijk niet te kloppen, maar het is zo’n integraal onderdeel
geworden van het christelijk geloof, dat men het maar moeilijk los kan
laten.
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Deel 7: evolutie en God

73. Evolutie past niet bij het karakter van God
In de natuur geldt het recht van de sterkste. Darwin gaf zijn boek de
ondertitel: The preservation of favoured races in their struggle for life. Het
behoud van bevoorrechte rassen in hun strijd om te overleven. Wie het
sterkst is kan zich voortplanten en de soort doen voortbestaan. Hoe
anders is het in de Bijbel, waar God keer op keer oog heeft voor de
zwakken? In de zaligsprekingen klinkt juist het tegengestelde van de
evolutiegedachte. En ook de mensen die God uitkiest: de jongste van acht
die koning wordt, Jakob de bedrieger, Rachab de prostituee, Abraham de
kinderloze… De god van evolutie zou deze mensen meedogenloos aan hun
lot over hebben gelaten.
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Deel 7: evolutie en God

74. Evolutie is egoïstisch, de Bijbel leert altruïsme
In de strijd om te overleven staat ‘ik’ voorop. Alles in de evolutie loso e
streeft naar het eigen gewin. De Bijbel leert juist nederigheid en de noden
van anderen voorop te zetten. Niet alleen is zelfzucht de motor van
evolutie, het is ook nog eens de basis van de zonde. De evolutie loso e
past derhalve niet bij de Bijbelse leer en een christelijke levenswijze.

75. In de evolutietheorie is de dood het ‘scheppende mechanisme’, in de
Bijbel de laatste vijand
Volgens de Bijbel is de dood in de wereld gekomen bij de zondeval. De
dood zal niet voor eeuwig deel uitmaken van deze wereld. In 1 Korinthe
15:26 noemt Paulus de dood de ‘laatste vijand’ die tenietgedaan wordt.
Maar volgens de evolutietheorie is de dood juist noodzakelijk. Want als de
‘minder aangepaste’ soorten uitsterven kunnen de beter aangepaste
soorten zich verder ontwikkelen. De god van theïstisch evolutionisten heeft
de laatste vijand dus gebruikt om de dierenwereld en de mens te
scheppen.

76. Revisionisme haalt de straf van de zonde weg
Volgens de Bijbel is de dood het directe gevolg van de zonde van Adam.
Voor de evolutietheorie is de dood noodzakelijk voor soorten om zich te
ontwikkelen. Dat betekent dat de zonde van Adam (als hij al bestaan zou
hebben) geen consequenties zou hebben gehad. De god van revisionisten
laat de zonde ongestraft.
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Deel 7: evolutie en God

77. Evolutie neemt de uniciteit van de mens weg
God maakte Adam uit het stof van de aarde en Eva uit Adams rib. God
besteedde speciale zorg aan het scheppen van de mens, want de rest van
de kosmos is geschapen doordat God sprak. Volgens de evolutietheorie
stammen mensen echter af van aapachtige voorouders. Daarmee zijn
mensen niet, zoals de Bijbel leert, uniek geschapen, maar een
‘toevalsproduct’, voortgekomen uit een lagere diersoort.

78. Een recente schepping past bij een spoedige wederkomst
De schepping heeft een begin. Dat ligt niet ergens in een ver verleden,
maar in een overzichtelijk recent verleden. Die recente schepping past ook
bij een spoedige wederkomst. Als het begin van de tijd niet zo heel erg lang
geleden was, is het logisch te verwachten dat Jezus ook binnen afzienbare
tijd terugkomt.
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Deel 7: evolutie en God

79. God herstelt de wereld naar een paradijselijke toestand
De teksten die doorgaans worden toegewezen aan het duizendjarig
vrederijk hebben hetzelfde gevoel als wat in Genesis over schepping staat:
vegetarische dieren, geen gevaar, een goede (her)schepping. Die nieuwe
schepping zal niet ontstaan door middel van een evolutieproces. Waarom
zou de oude schepping dan wel zo zijn ontstaan?

80. Revisionisten hanteren een andere exegese voor Genesis 1-11 dan voor
de rest van de Bijbel
Voor de lezing van de eerste hoofdstukken van de Bijbel worden door
revisionisten allerlei kunstgrepen toegepast om deze in lijn te maken met
de huidige wetenschappelijke kennis. Andere zaken die volgens de
wetenschap even onmogelijk zijn worden echter door de meeste
revisionisten wel als historisch gezien, met name de opstanding van Jezus.
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

81. Revisionisten hebben een inconsistente manier van Bijbellezen
Door de eerste hoofdstukken van de Bijbel als allegorie te lezen en
vergelijkbare teksten uit andere Bijbelboeken als historisch is elke
Bijbeltekst open voor eigen interpretatie. Daardoor wordt de lezing van de
tekst niet meer bepaald door de context, maar door de lezer. Dit leidt tot
een inconsistente manier van Bijbellezen.

82. Revisionisten hebben een inconsistent geloof
Omdat een revisionist vrijelijk kiest welke Bijbelteksten hij wel of niet als
letterlijk of historisch ziet kan hij zijn eigen geloof samenstellen. Dat is een
inconsistent geloof, waarbij sommige in de Bijbel geschreven wonderen
die tegen de gangbare wetenschap ingaan wel worden aangenomen, maar
andere niet. Dat blijkt ook uit het feit dat geen twee revisionisten exact
hetzelfde model aanhangen over wanneer bijvoorbeeld de zondeval was
(en of die er wel was).

83. Revisionisme is een god-van-de-gaten-oplossing
Door een goddelijk sausje toe te voegen aan de verder atheïstische
wetenschap wordt een god-van-de-gaten gecreëerd. De
onbeantwoordbare vraagstukken van de evolutietheorie, zoals het
ontstaan van het leven, de genetische code, en het bestaan van een ziel,
worden aan God toegeschreven. Stel dat evolutionisten een sluitend
mechanisme hebben voor deze zaken, dan zal ook de revisionistische god
moeten wijken van die gaten.
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

84. Er zit geen wezenlijk verschil tussen theïstische evolutie en reguliere
evolutie
Behalve de god-van-de-gaten-oplossing is er geen aanwijsbaar verschil
tussen de seculiere evolutietheorie en de theïstische evolutie. Een niet-
christen die evolutie bestudeert en accepteert zal niet de noodzaak zien om
in God te gaan geloven.
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

85. Progressieve creatie is geen ‘wetenschappelijke’ evolutie, dat is immers
een blind proces
Sommige revisionisten geloven in een door god (kleine letter) geleide vorm
van evolutie. God schept in een doorgaand proces steeds nieuwe soorten,
al dan niet uit eerder bestaande soorten. Zo proberen ze toch de Bijbel met
de evolutietheorie in overeenstemming te brengen. Deze vorm van evolutie
is echter onwetenschappelijk: de ‘wetenschappelijke’ evolutietheorie gaat
er namelijk vanuit dat de sturende processen van evolutie willekeurig zijn.
Deze vorm van theïstische evolutie zou niet willekeurig zijn. Dat betekent
dat de god van deze theïstische evolutie/progressieve creatie een wrede
god is die al het lijden en sterven zo gewild heeft om tot de uiteindelijke
mens te komen.

86. Theïstische evolutie impliceert een deïstisch godsbeeld 
Indien een revisionist wel een strikt willekeurig evolutieproces aanhangt,
zonder direct ingrijpen of sturing van een god, dan heeft hij een deïstisch
godsbeeld, waarbij zijn god als schepper even wat heeft gedaan en het
heelal in gang heeft gezet, zodat zich volgens het evolutieproces de wereld
met al het leven ontwikkelde. Daarvoor heeft deze god verder geen
ingrepen gedaan. Dit is de definitie van een deïstische god.

87. Theïstische evolutie overtreedt het eerste gebod
De God van de Bijbel duldt geen andere goden naast Zich (Exodus 20:3).
Toch moet Hij wijken voor de wereldse evolutie, die niet betwijfeld mag
worden. Daarmee heeft evolutie een onaantastbare, haast goddelijke
status gekregen en moet God Zijn positie delen met de evolutiegod.
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

88. Revisionisme is afgoderij
In de tijd van de Rechters verviel Israël steeds weer in afgoderij. Het was
niet zozeer dat ze de goden van de andere volken in plaats van de Heer
aanbaden, maar ze aanbaden hen naast Hem. Deze vorm van afgoderij zie
je ook terug bij revisionisme: de eigen theorieën worden op hetzelfde
niveau gesteld als de God van de Bijbel.

89. Door evolutie aan de Bijbel toe te voegen zeg je beter te weten hoe het
zit dan God
Wanneer de hele Bijbel een recente schepping onderschrijft, en God Zelf
het in Exodus tot twee keer toe woord voor woord bevestigt, is elke
bewering dat God een andere vorm/tijdspanne van scheppen heeft
gebruikt dan de zes dagen in feite een bewering dat je het beter weet dan
God. Dit is dezelfde zonde als die waarin Adam en Eva vielen in het
paradijs. Zij vertrouwden God ook niet op Zijn woord.

90. Wereldse wijsheid is dwaasheid in Gods ogen
De precieze details van de evolutietheorie veranderen steeds. Data worden
opgerekt, volgordes worden omgewisseld en ouderdommen moeten
worden bijgesteld. Je geloof baseren op dit soort ‘wereldse wijsheden’ is
niet slim, want in de ogen van God is de menselijke wijsheid dwaas (1
Korinthe 3:19).
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

91. God gebiedt Job nederigheid aangaande oorsprongsvraagstukken
Aan het eind van het boek Job richt God Zich tot Job. God vraagt onder
andere waar Job was toen Hij de aarde grondvestte (Job 38:4). De
onderliggende boodschap is dat Job niet moet denken dat hij het zo goed
weet, en zijn vrienden al helemaal niet. God is Degene die de antwoorden
op oorsprongsvraagstukken wel weet. Vanuit een nederige houding mag je
luisteren naar wat Hij daarover in Zijn Woord heeft geopenbaard.

92. Veel christenen hebben het geloof vaarwelgezegd omdat ze horen dat
evolutie de waarheid is
Jongeren die christelijk zijn opgevoed zwichten helaas maar al te vaak voor
de ‘wetenschappelijke’ evolutietheorie. Als gevolg daarvan trekken ze de
Bijbel in twijfel en zeggen ze uiteindelijk het geloof vaarwel. Wellicht het
meest schrijnende voorbeeld daarvan is dat van de Canadese evangelist
Charles Templeton, te lezen in zijn autobiogra e Farewell to God.
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Deel 8: revisionisme ontmaskerd

93. Zelfs atheïsten erkennen dat Genesis fundamenteel is voor het
christelijk geloof
Atheïsten als Frank Zindler erkennen dat de evolutietheorie de doodsteek
is voor, in zijn woorden, “de kernmythe van het christendom”. Evolutie-
evangelist Richard Dawkins beweert dat de evolutietheorie elke noodzaak
voor God heeft weggenomen. Dankzij evolutie is het mogelijk om een
“intellectueel vervuld atheïst” te zijn.

94. De duivel trekt Gods woorden in twijfel
Zonder te beweren dat de evolutietheorie een verzinsel van de duivel is, en
zonder te beweren dat het niet zo is, klinken in de evolutietheorie wel die
eerste woorden van de satan in het paradijs door: “Heeft God echt gezegd
dat…?” (Genesis 3:1). Deze vraag klinkt keer op keer door in de
evolutietheorie. Heeft God echt de wereld in zes dagen geschapen? De
mensen als unieke wezens? Elke evolutionist, theïstisch, deïstisch of
atheïstisch, zal deze vraag met een volmondig “nee” moeten
beantwoorden.

95. Een christen is een discipel van Christus, en zou dus naar Hem moeten
luisteren
Eenieder die zichzelf christen noemt geeft daarmee aan een volgeling van
Jezus te (willen) zijn. Jezus vraagt om een kinderlijk geloof (Mattheüs 18:3)
in Hem en Zijn Woord. Jezus is het voorbeeld van iedere christen, en iedere
christen zou er goed aan doen om Hem in alles te volgen, ook wanneer Hij
Genesis bevestigt.
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Bezoek WaaromSchepping

WaaromSchepping
WaaromSchepping Onder de naam WaaromSchepping

verzorgt ir. Gert-Jan van Heugten professionele lezingen
over schepping en evolutie. 

Neem eens een kijkje op de website:
www.waaromschepping.nl. 

Op de blog waaromschepping.wordpress.com verschijnen
regelmatig nieuwe artikelen.

Boek ook eens een lezing over schepping en evolutie voor uw kerk,
jeugdvereniging, studiegroep of schoolklas.

Draagt u het werk van WaaromSchepping een warm hart toe?
Overweeg dan eens een donatie.

Naar de website!
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