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BELANGRIJKE VRAGEN OMTRENT ADAM EN EVA
Indien Adam en Eva niet de eerste mensen waren, dan kan de Bijbel niet vertrouwd worden!
Er moeten enkele belangrijke vragen beantwoord worden omtrent Adam en Eva. De antwoorden op
deze vragen zijn veel belangrijker dan de meeste mensen zich indenken!
1. Waren Adam en Eva de eerste mensen? - Ja!
2. Werden uit Adam en Eva de eerste menselijke baby’s geboren? - Ja!
3. Inspireerde God elk woord van de Bijbel? - Ja!
4. Is de Bijbel volmaakt, zonder fout? - Ja!
5. Zijn Adam en Eva slechts denkbeeldige mensen of zijn zij vertegenwoordigers van het menselijke ras overeenkomstig de evolutieleer?
6. Is wat de Bijbel over Adam en Eva zegt enkel mythe, folklore, idee, theorie, of parabel, zoals liberale christenen dat leren?
7. Wat voor verschil maakt het uit of zij werkelijke historische personen waren?
8. Waarom is het zo belangrijk te geloven dat Adam en Eva de eerste menselijke wezens waren, en dat uit hen de eerste menselijke baby’s geboren werden? Waarom zoveel aandacht
schenken aan Adam en Eva?
9. Is het mogelijk te geloven dat Adam en Eva werden geschapen zoals de Bijbel leert, en ook
te geloven dat zij enkel vertegenwoordigers waren in de aanvangstijd van het menselijk ras,
overeenkomstig de evolutieleer?
10. Is het mogelijk om zowel in evolutie als in schepping te geloven? - Neen!
11. Is het mogelijk om zowel in evolutie als in de Bijbel te geloven? - Neen!
12. Is het mogelijk om zowel in theïstische evolutie als in de Bijbel te geloven? - Neen!
13. Indien wij geloven dat er geen fouten zijn in de Bijbel, kunnen wij dan nog trouw blijven
aan bedienaars, leraren en schrijvers die ontkennen dat Adam en Eva de eerste mensen waren? - Neen!
DE BIJBEL IS DE ENIG BETROUWBARE FEITENBRON
De eerste en voornaamste informatiebron voor de antwoorden op deze kwesties is de Bijbel. Overweeg de erg specifieke leringen van de Bijbel:
“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij ze” Genesis 1:27.
“En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel” Genesis 2:7.
“Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een
hulp maken, [die] als tegen hem over zij. 19 Want toen de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te
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zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou zijn naam
zijn. 20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en
van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulp, [die] als tegen hem over
ware. 21 Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam
een van zijn ribben, en sloot de plaats toe [met] vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib, die
Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam:
Deze is ditmaal been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten,
omdat zij uit de man genomen is” Genesis 2:18-23.
“Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En
de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en trok ze hun aan” Genesis 3:20-21.
“En Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een
man van de HEERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Abel; en Abel werd een
schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer” Genesis 4:1-2.
“En Kaïn sprak met zijn broeder Abel; en het geschiedde, toen zij in het veld waren, dat Kaïn
tegen zijn broeder Abel opstond, en hem doodsloeg. En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar is
Abel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet [het] niet; ben ik mijns broeders hoeder?” Genesis 4:89.
“Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal. En
Adam bekende weer zijn vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want
God heeft mij, [sprak zij], een ander zaad gezet voor Abel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen”
Genesis 4:24-25.
“Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de
gelijkenis Gods. 2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens,
ten dage als zij geschapen werden. 3 En Adam leefde honderd dertig jaren, en gewon [een zoon]
naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat
hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochters. 5 Zo
waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf”
Genesis 5:1-5.
ADAM WORDT 33 KEER BIJ NAAM GENOEMD IN DE BIJBEL1
Adam wordt 20 keer bij naam genoemd in de eerste 5 hoofdstukken van Genesis:
Genesis 2:19 (2x), 20, 21, 22 (2x), 23, 24; 3:8, 8, 12, 17, 20, 21; 4:1, 25; 5:1, 3, 4, 5.
Hij wordt daarnaast nog 4 keer genoemd in 4 andere boeken van het Oude Testament:
Deuteronomium 32:8; 1 Kronieken 1:1; Job 31:33 en Hosea 6:7.
Adam wordt 9 keer genoemd in 5 boeken van het Nieuwe Testament:
Lukas 3:38; Romeinen 5:14 (2x); 1Korinthiërs 15:22, 45 (2x); 1Timotheüs 2:13, 14; Judas 14.
De Bijbel noemt Adam dus 33 keer bij naam in 10 verschillende boeken. Daarom kan niemand, die
gelooft dat de Bijbel onfeilbaar is, eraan twijfelen dat Adam en Eva werden geschapen als de eerste
menselijke wezens, door een speciale handeling van God.
De Bijbel stelt erg duidelijk dat Adam en Eva de eerste menselijke wezens waren, en dat zij de eerste menselijke baby’s voortbrachten. Dus, indien Adam en Eva niet de eerste menselijke wezens
zouden geweest zijn, dan kunnen de eerste vijf hoofdstukken van de Bijbel niet vertrouwd worden.
In feite zou de Bijbel dingen zeggen die absoluut niet waar zijn indien Adam en Eva niet de eerste
menselijke wezens waren. Indien u een seculier geschiedenisboek zou lezen dat in zijn eerste vijf
hoofdstukken dingen zou leren die absoluut niet waar zijn, dan zou u toch geen enkele reden hebben
om ook de rest van dat boek te geloven, niet?
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Alle gegevens hier werden geverifieerd aan de Statenvertaling.
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De evolutietheorie ontkent dat Adam en Eva door God werden geschapen zoals in de Bijbel ronduit
wordt geleerd. Er zijn buiten Adam erg weinig personen van wie de naam 33 keer in de Bijbel
wordt genoemd. Toch leert de evolutietheorie dat de mens afstamt van een soort dier.
ADAM ONTKENNEN IS JEZUS ONTKENNEN
Het derde hoofdstuk van Lukas geeft de genealogie van Jezus vanaf vers 23. Hij volgt de geslachtslijn van Jezus doorheen de geschiedenis, om aan te tonen dat zijn menselijkheid voortkwam uit
Adam. Deze genealogie omvat 16 verzen en gaat terug naar Adam zoals we kunnen zien in vers 38:
“En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren [oud] te wezen, zijnde (zoals men meende) de zoon
van Jozef, de [zoon] van Heli, … Matthat, … Levi, … Melchi, ... Janna, ... Jozef, ... Mattathías,
... Amos, ... Naüm, ... Esli, ... Naggai, ... Maáth, ... Mattathías, ... Semeï, ... Jozef, ... Juda, ... Johannes, ... Rhesa, ... Zorobábel, ... Saláthiël, ... Neri, ... Melchi, ... Addi, ... Kosam, ... Elmódam,
... Er, ... Joses, ... Eliëzer, ... Jorím, ... Matthat, ... Levi, ... Simeon, ... Juda, ... Jozef, ... Jonan, ...
Eljakim, ... Meleas, ... Maïnan, ... Mattatha, ... Nathan, ... David, ... Jesse, ... Obed, ... Boöz, ...
Salmon, ... Nahasson, ... Aminádab, ... Aram, ... Esrom, ... Fares, ... Juda, ... Jakob, ... Izak, ...
Abraham, ... Thara, ... Nachor, ... Saruch, ... Ragau, ... Falek, ... Heber, ... Sala, ... Kaïnan, ... Arfaxad, ... Sem, ... Noë, ... Lamech, ... Mathusala, ... Enoch, ... Jared, ... Maláleël, ... Kaïnan, ...
Enos, ... Seth, de [zoon] van Adam, de [zoon] van God” Lukas 3:23-38.
Het Nieuwe Testament spreekt over Jezus en Adam in een eenvoudige maar veelbetekenende vergelijking:
“Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt
worden” 1Korinthiërs 15:22.
Paulus spreekt van Adam, de eerste mens, als dat hem een natuurlijk menselijk lichaam was gegeven, en van Jezus als “laatste Adam” en “levengevende Geest” omdat Hij veel meer is dan Adam:
“Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste
Adam tot een levendmakende Geest” 1Korinthiërs 15:45.
DE BIJBEL IS BESLISSEND
Indien u gelooft in de Bijbel (en dat is hetzelfde als dat hij voor u zonder fout is), dan moet u erkennen dat Adam en Eva de eerste menselijke wezens waren en dat zij de eerste menselijke baby’s
voortbrachten, eenvoudig omdat de Bijbel dat duidelijk en nadrukkelijk leert.
Genesis 5:5 zegt dat Adam 930 jaar leefde en dat hij daarna stierf. Indien Adam de mensheid slechts
vertegenwoordigde, zoals sommigen zeggen die stukken van de Bijbel verloochenen omwille van
de evolutietheorie, wat gebeurde er dan met de mensheid nadat Adam stierf?!
Van de andere kant, evolutionisten ontkennen met nadruk de Bijbelse leer over Adam en Eva en
hun kinderen. Zij hebben vele van elkaar verschillende theorieën en sommige van deze zijn erg
vreemd, maar over één ding zijn zij het allen met elkaar eens: dat de Bijbel absoluut fout is over
Adam en Eva, en de manier waarop zij werden gecreëerd, en daarom kunt u de Bijbel niet vertrouwen.
Daarom, ieder die de fundamentele leringen van de evolutietheorie verstaat en gelooft, en die ook
weet wat de Bijbel zegt, die kan en zal niet geloven in de duidelijke, eenvoudige leringen van de
Bijbel. De evolutietheorie aanvaarden komt op hetzelfde neer als de Bijbel te verloochenen.
THEÏSTISCHE EVOLUTIE
Tegenwoordig zeggen sommigen dat zij geloven in theïstische evolutie. Dit is de valse leer dat God
de mensheid schiep door een langdurig evolutieproces. Met andere woorden: evolutie was de me3

thode die God gebruikte om de mens te scheppen. Maar de Bijbel zegt dat Adam geformeerd werd
uit het stof der aarde (Genesis 2:7) en dat Eva werd gebouwd uit een rib van Adam (Genesis 2:22).
De Bijbel zegt niet hoelang het duurde om Adam te scheppen uit het stof der aarde, maar het verslag laat niet uitschijnen dat dit lang zal geduurd hebben. Het was een Goddelijke scheppingsdaad,
niet een proces van evolutie gespreid over vele duizenden of miljoenen jaren.
En wij weten dat Eva de eerste menselijke baby baarde. Haar naam “Eva” werd zo gegeven omdat
zij de moeder was van alle levenden (zie Genesis 3:20).
De reden waarom het zo belangrijk is te geloven dat Adam en Eva de eerste ouders waren is dat de
Bijbel dit duidelijk en nadrukkelijk leert. Als u niet gelooft dat Adam en Eva de eerste ouders waren, hoe kan u dan weten wat er nog meer ongeloofwaardig is in de Bijbel?
Daarom zijn zij, die niet geloven dat Adam en Eva de eerste mensen en ouders waren, absoluut in
staat om delen van de Bijbel te verloochenen. En als de Bijbel dan fouten bevat, wie zal dan weten
en hoe zal iemand weten, welke delen van de Bijbel waar zijn en welke vals? Ieder mens die in evolutie gelooft, of in theïstische evolutie, verwerpt gedeelten van de Bijbel en maakt van God een leugenaar, en tevens ook van al degenen die in de Bijbel geloven.
THEÏSTISCHE EVOLUTIE WORDT ALGEMEEN GELOOFD DOOR CHRISTELIJKE
LERAREN
Een groot aantal van de bedienaren en leraren in colleges en seminaries, en schrijvers van christelijke literatuur, geloven in evolutie of in theïstische evolutie en geloven niet wat de Bijbel zegt. Deze
fout ingelichte leraren en schrijvers moeten vervangen worden door loyale christenen die geloven
dat er geen fouten zijn in de Bijbel.
Een angstwekkend aantal kerkelijke leiders, pastors en leken ontkennen de bijbelse leer van de
schepping en geloven in een of andere vorm van de valse evolutietheorie.
Uiteraard geloven niet alle leiders en pastors in een vorm van evolutie. Maar velen van hen die een
opleiding volgden aan colleges en seminaries waar dit wordt geleerd en die literatuur lazen van hen
die geloven in theïstische evolutie, werden gehersenspoeld om te geloven dat er fouten zijn in de
Bijbel.
MIJN EIGEN GETUIGENIS
Nadat ik afgestudeerd was aan het seminarie, werd ik pastor van de First Southern Baptist Church
van Chicago. Daarna werd ik Superintendent van “Missions for the Chicago Southern Baptist Association”. Ik kocht het beroemde boek van Dr. W.A. Criswell, getiteld “Did Man Just Happen?” en
las het. Dit bijzondere boek van Dr. Criswell bleef me terugroepen naar de Bijbel. En hoe meer ik
de Bijbel bestudeerde, hoe meer ik me realiseerde dat het seminarie mij een leugen had verkocht die
er de oorzaak van was dat ik niet alles geloofde van de Bijbel.
Als u eraan twijfelt of de meeste van onze seminarie-afgestudeerden in evolutie geloven en bepaalde gedeelten van de Bijbel verwerpen, vraag ze het dan eens. Toon hen de hier genoemde verzen
van de Bijbel. Stel hen de eerste vier vragen aan het begin van dit artikel. Deze eerste vier vragen
zijn de allerbelangrijkste vragen die u kan beantwoorden; zelfs belangrijker dan de vraag: “bent u
een christen?” Omdat wanneer u al deze vier vragen niet bevestigend kunt beantwoorden, zonder
enige reserve, hoe kan u dan beweren dat u een christen bent? Als u Genesis niet kunt geloven, hoe
kan u dan geloven in Johannes, Lukas, Romeinen, enz.? U hebt dan het raden naar Adam en Eva,
maar eveneens naar uw behoudenis!
GA NA OF ZIJ WERKELIJK IN DE BIJBEL GELOVEN
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Een eenvoudige manier om u te helpen uitzoeken of een persoon in de Bijbel gelooft is hem al die
bijbelverzen te tonen van de eerste menselijke familie. Dan vraagt u of hij gelooft in de Bijbel of in
evolutie of theïstische evolutie.
Ieder die antwoordt dat hij gelooft in de Bijbel EN in evolutie of theïstische evolutie, is ofwel slecht
geïnformeerd, of niet geïnformeerd, of oneerlijk, of tracht zijn gebrek aan geloof in de Bijbel toe te
dekken door goedklinkende ideeën zoals theïstische evolutie. “Ik geloof het, en daarmee is de kous
af!” Maar daarmee is de kous helemaal niét af, want het is wat de Bijbel leert wat ‘de kous afmaakt’. Het maakt geen verschil uit of u gelooft of niet - als de Bijbel het leert, dan pas is het waar,
onafgezien wat u ervan denkt!
Men kan beter zeggen: “De Bijbel zegt het, en daarmee is de kous af!” Het is dus een afgedane zaak
wanneer de Bijbel het zegt, onafgezien wie het gelooft of verwerpt.
Wanneer u de eerste vier vragen uit dit artikel stelt aan uw pastor, voorganger, bijbelcollege- of
seminarieprofessor, of degene die de jeugd in uw kerk onderwijst, wees dan niet verwonderd dat hij
die vragen wil ontwijken, of rond de pot wil draaien. Als zij die vier vragen niet beantwoorden met
een volmondig “Ja”, dan kan u beter heel goed oppassen!
In haast elk geval zullen zij die in de Bijbel geloven u snel zeggen dat zij het eens zijn met die vier
vragen over de schepping van Adam en Eva, zoals de Bijbel dat leert. En in de meeste gevallen zullen zij die niét in de Bijbel geloven, zich begeven op een lang pad van discussie over alles behalve
de kwestie zelf.
Probeer het! Het is verbazingwekkend hoe sommige mensen een direct antwoord trachten te vermijden op die eerste vier vragen.
Een enkele fout in de Bijbel is er een teveel, omdat, als er één fout is, dan zijn er vele fouten. Wie
zal dan uitmaken waar de fouten zitten?
Ik maakte meer dan 500 duiken met mijn onderzeeboot toen ik bij de Navy was. Maar ik zal nooit
één duik vergeten, en niemand die daarbij was! Het was 3 december 1945, in de koude NoordAtlantische Oceaan, op de USS Pomodon (SS-486). Toen men de onderzeeboot bouwde hebben wij
die goed bekeken en onderzocht. In het bijzonder keken wij uit naar een mogelijk lek. Toen kwam
voor ons de dag om “haar naar beneden te brengen”. We gingen heel langzaam naar beneden,
voortdurend uitkijkend naar een lek! Het was een erg gespannen dag, omdat onze levens op het spel
stonden. Niet dat wij dachten dat er lekken waren, maar wij konden daar niet zeker van zijn. Wij
gingen dieper en bleven langer beneden dan enige andere duik die ik ooit maakte. Tenslotte besliste
de kapitein en zei: “Deze onderzeeboot is oké; niet een enkele lek; laten we naar boven gaan!”
Ik heb nooit een onderzeebootvaarder gekend die naar beneden zou gaan als zijn onderzeeboot
slechts “een enkel lek” had. U begrijpt: een enkel lek is teveel voor een onderzeeboot. En slechts
een enkele fout is teveel voor de Bijbel, Gods Woord!
Enkele jonge jongens hadden eens watermeloenen gestolen van een boer zijn veld. En toe zij weer
eens op dat veld waren, zagen ze daar een bord met: “Eén watermeloen is giftig”. Toen gaven zij
het maar wijselijk op!
EVOLUTIE EN WARE WETENSCHAP
Elke ware wetenschap hanteert adequate positieve bewijzen om wetenschappelijke stellingen te
bewijzen. Wetenschap is gebaseerd op proefondervindelijke feiten die gedemonstreerd kunnen
worden.
Theorieën echter blijven altijd theorieën, totdat ze zonder twijfel kunnen bewezen worden. Elke
theorie is niets meer dan een idee, tenzij het kan bewezen worden door een demonstratie. De graad
die ik behaalde aan de Universiteit van Alabama was “Bachelor of Science”. Ik deed mijn graduaatswerk in de wetenschap aan de Butler Universiteit. Het belangrijkste fundament van de wetenschap is dat theorie altijd theorie zal blijven totdat ze proefondervindelijk kan gedemonstreerd worden.
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Daarom zullen alle theorieën van de evolutieleer, niets anders dan theorie en idee blijven totdat het
bewezen feiten worden. Een geen enkel gereputeerd wetenschapper heeft evolutie ooit gedemonstreerd of bewezen. Ieder persoon die gelooft dat de Bijbel zonder fout is, moet elke theorie en alle
ideeën over evolutie afwijzen. En elke oprechte bijbelgelovige mens zal openlijk kiezen voor de
gemakkelijk te begrijpen verklaringen van de Bijbel, in plaats van enige theorie over evolutie.
Enkel God kent de omvang van de vernieling die is aangericht door de ideeën van Darwin over de
oorsprong van de mens. Toen Karl Marx leerde over Darwins evolutietheorieën, zei hij: “Geweldig!
Nu hebben wij een religie voor ons communisme”. De satanische inbreng van Darwins ideeën over
het ontstaan van de mens, zette een proces van afglijding in bij de mensheid en de beschaving.
Sommigen hebben gezegd dat de grootste tragedie die de mensheid trof deze was dat Satan Eva (en
Adam) overreedde om niet alles te geloven wat God zei, en dat de volgende grootste tragedie deze
was dat Satan Darwin (en anderen) inspireerde om in evolutie te geloven. Satan gebruikte Eva om
de eerste neerval van de mensheid te veroorzaken, en Satan gebruikte Darwin voor de tweede neerval van de mensheid, en nu oogsten wij van deze tragische vergissing van Darwin!
Niemand die weet wat de Bijbel zegt over Adam, Eva en hun afstammelingen, en die ook kennis
heeft van de evolutietheorieën, kan alles in de Bijbel geloven en tevens ook enige evolutietheorie
aanvaarden. De Bijbel en de evolutietheorieën staan meer tegenover elkaar als dag en nacht. Elke
oprechte christen die weet wat de Bijbel zegt over Adam, Eva en hun afstammelingen, zal elke theorie over evolutie verwerpen.
Er ontwikkelt zich enige hoop omtrent de evolutietragedie. Meer en meer van de beste wetenschappers beginnen anders tegen de evolutietheorieën aan te kijken, en zij geven toe dat het enkel theorieën zijn. Als deze trend zich voortzet zal de dag komen dat de meeste van de beste wetenschappers de theorieën over evolutie zullen weerleggen en het bijbelse scheppingsmodel zullen accepteren. Echter, meer en meer van onze leraren in seminaries, universiteiten en colleges draaien zich
helemaal naar de evolutietheorieën toe en wijzen de duidelijke leringen van de Bijbel af. U zal ver
moeten reizen om nog veel leraars en schrijvers van onze literatuur te vinden die evolutie afwijzen
en die aannemen wat God zegt over Adam, Eva en hun nakomelingen.
Elke leraar of schrijver die Darwins ideeën accepteert en die afslaat wat God zegt in de Bijbel, is
een vijand van ons geloof, onze kerken en onze kinderen. Deze mensen zouden moeten vervangen
worden door loyale christenen die openlijk geloven en leren wat de Bijbel zegt.
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