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Op 23 juni 2009 bezochten Brian Snider en ik het Creation Museum (http://creationmuseum.org/) in
Petersburg, Kentucky, geleid door Answers in Genesis (http://www.answersingenesis.org/) en gesticht door Ken Ham. Het museum is gelokaliseerd nabij de luchthaven van Cincinnati.
Deze indrukwekkende voorziening werd drie jaar geleden afgewerkt en kostte $40 miljoen, en werd
bezocht door 400.000 mensen in het eerste jaar. Het geheel bestaat uit een groot museum, een planetarium, drie aula’s, leeszalen en vier restaurants. Er zijn ook botanische tuinen en een huisdieren
zoo. De faciliteit is zo succesvol geweest dat Answers in Genesis in een proces gewikkeld is omtrent de uitbreiding ervan met een nieuw auditorium van 600 zitplaatsen en andere dingen.

Het Creation Museum is een centrum voor ernstige opleiding. Naast het museum zelf zijn er lopende voordrachten, seminars en cursussen voor volwassenen en kinderen. Het museum heeft ook een
grote boekenwinkel, met honderden boeken en DVD’s.
We hoorden een krachtige voordracht door David Menton over “De wetenschap van Darwins evolutie”. Menton, Ph.D. in celbiologie van de Brown Universiteit, bekritiseerde Darwins boek The
Origin of the Species. Hij toonde aan dat evolutie de complexiteit van het leven niet kan verklaren
en citeerde wetenschapper Paul Davies als volgt: “Hoe konden domme atomen spontaan hun eigen
software schrijven, en vanwaar kwam de erg bijzondere vorm van informatie die nodig is om de
eerste levende cel te laten werken? Niemand weet het” (New Scientist, 18 september 1999, volume
163, p. 2204).
Dr. Menton verwees naar het feit dat vele wetenschappers twijfels hebben over evolutie. Hij vernoemde de webpagina “A Scientific Dissent from Darwin” (Een wetenschappelijke afscheiding van
Darwin), die de volgende verklaring geeft:
“Wij staan sceptisch tegenover beweringen over de bekwaamheid van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie als verantwoordelijk voor de complexiteit van het leven. Zorgvuldig onderzoek
van het bewijsmateriaal voor de darwiniaanse theorie zou moeten aangemoedigd worden”.
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Dit werd tot dusver ondertekend door ruwweg 800 wetenschappers, inbegrepen minstens 500 doctoraten. Ondertekenaars zijn Ph.D.’s in genetica, astrofysica, astronomie, geologie, mathematica, biochemie, microbiologie, engineering, astrofysica, biologie, marine geologie, moleculaire biologie,
fysica, biomedische engineering, organische chemie, geofysica, ruimtefysica, celbiologie, mechanische engineering, biochemische engineering, aerospace engineering, nucleaire chemie, organische
chemie, fysische chemie, geofysica, toegepaste mathematica, nucleare engineering, neurofysiologie,
experimentele partikelfysica, en vele andere gebieden.
De ondertekenaars vertegenwoordigen praktisch elke staatsuniversiteit in Amerika, alsook o.a. volgende organisaties: The National Academy of Sciences in America, Russia, Hungary, Brazil, Harvard University, American Physical Society, Johns Hopkins University, Duke University, Woods
Hole Oceanographic Institution, Duke University, Texas A&M University, British Museum of Natural History, Oxford University, Cambridge University, MIT, Princeton University, University of
Chicago, University of British Columbia, Cornell University, Purdue University, U.S. Naval Academy, University of Leeds, University of Hong Kong, Los Alamos National Laboratory, Cornell
University, Yale University, Rutgers University.
Hetzelfde bewijs, verschillende wereldbeschouwingen
Het museum presenteert een weelde aan wetenschappelijke bewijzen die de authenticiteit van de
Bijbel ondersteunen.
Eén sectie van het museum toont aan dat hetzelfde bewijsmateriaal (biologisch, geologisch, enz.)
wordt geïnterpreteerd overeenkomstig iemands wereldbeschouwing. Het argument gaat niet over
het bewijs zelf, maar over de interpretatie van het bewijs. Evolutionisten geloven in blind toeval dat
opereert over een periode van miljoenen jaren, terwijl de bijbelgelovige gelooft in een zesdaagse
schepping door God.
Beschouw de dinosauriërs. Evolutionisten geloven dat zij miljoenen jaren geleden leefden, vóór de
mens, terwijl bijbelgelovigen geloven dat zij leefden tijdens de vroege eeuwen van de menselijke
geschiedenis vóór de Zondvloed1. Het Creation Museum bevat een twee verdiepingen hoge dinosauriër vertoning met een bijbelse verklaring over deze verbazingwekkende schepselen. De tentoonstelling bevat echte fossielen zowel als sculpturen die gemaakt zijn door paleoartiest Buddy Davis.
Er zijn modellen van 16 verschillende dinosauriërs, waaronder de Protoceratops, Triceratops, en
Tyrannosaurus rex. Vijf van die modellen zijn “animatronisch” zodat ze bewegen en geluiden maken. Er is ook een gefossiliseerd groepje dinosauruseieren.
Beschouw de fossiellagen die overal in de wereld bestaan. Evolutionisten geloven dat ze gradueel
gevormd zijn over lange perioden, terwijl de bijbelgelovige gelooft dat ze snel gevormd werden
tijdens de Zondvloed, toen planten en dieren plots begraven werden door de geweldige hydrologische activiteit.
Beschouw de geologische kolen- en olievoorraden. Evolutionisten geloven dat deze gevormd werden over miljoenen jaren, terwijl bijbelgelovigen geloven dat ze relatief snel gevormd werden als
gevolg van de Zondvloed..
Beschouw de Grand Canyon. Evolutionisten zeggen dat deze gevormd werd door een kleine hoeveelheid water over een lange periode, terwijl bijbelgelovigen zeggen dat de canyon gevormd werd
door een massale hoeveelheid water over een korte periode.
De Bijbelse wereldbeschouwing is wetenschappelijk accuraat
Bijbelgelovigen geloven dat de bijbelse wereldbeschouwing het best de wereld waarin we leven
verklaart. Ze is wetenschappelijk omdat ze klopt met de feiten van observatie.
Het scheppingsverslag in Genesis 1-2 verklaart waarom planten en dierlijk leven zich voortplanten
naar hun soort. Het verklaart waarom de mens zo erg verschilt van de dieren en wat het doel is van
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het menselijk leven. De mens werd gemaakt naar Gods beeld en zijn doel is het hebben van een
relatie en gemeenschap met God.
Het verslag van de zondeval van de mens in Genesis 3 verklaart waarom mensen zo onrechtvaardig
zijn en waarom er zo’n grote pijn en verdriet bestaan in het leven. Volgens de Bijbel maakte God de
eerste man en vrouw en Hij plaatste hen in een aards paradijs, de Hof van Eden genaamd. Hij gaf
hen slechts één wet, maar zij overtraden die wet. Als gevolg daarvan werd het hart van de mens
zondig en de aarde werd gevuld met problemen. Genesis 3 verklaart ook waarom de mens sterft; het
is Gods straf op de zonde.
De wereldwijde Vloed, beschreven in Genesis 6-9, verklaart de geologische kenmerken die gevonden worden op aarde. Omdat de wereld vol geweld en boosheid was, verwoestte God deze met een
vloed die de bergen bedekte, meer dan 5000 jaar geleden. Alle mensen en dieren vergingen in de
oude vloed, behalve Noach, zijn drie zoons en hun drie vrouwen. Zij overleefden in een ark, een
soort van lange boot die Noach bouwde over een periode van 120 jaar, overeenkomstig Gods instructies. De ark bevatte een kweekkoppel van al de verschillende types dieren. De Vloed verklaart
waarom we gefossiliseerde ammonieten (dat zijn zeedieren) op de hoogste bergen vinden van de
wereld, zoals de Himalaya. De tentoonstelling in het museum over de Ark toont aan hoe zo’n vaartuig kon gebouwd zijn en hoe dit alle dieren kon bevatten zoals de Bijbel beschrijft. Deze tentoonstelling toont de verbindingstechnieken die gevonden werden in andere oude houten schepen en die
door Noach konden toegepast zijn. Het bestond uit drie met elkaar verbonden lagen op de romp van
het schip waardoor dit zo sterk werd.
Het bijbelse verslag van de Toren van Babel in Genesis 11 verklaart de variëteit die we vinden onder mensen en waarom er zo’n overvloed van talen bestaat. De Bijbel leert dat alle mensen afstamden van één stel ouders en dat zij dus van “één bloed” zijn. Na de Vloed beslisten mensen (nakomelingen van Noach en zijn gezin) een toren te bouwen in Babel (deze locatie werd later de hoofdstad
van het Babylonische rijk en bestaat vandaag als Irak). Het doel van die toren was het bevorderen
van afgoderij en rebellie tegen de Schepper2, maar God verijdelde het project door het vermenigvuldigen van ’s mensen talen waardoor zij verdeeld werden in afzonderlijke groepen zodat zij niet
meer konden samenwerken. Toen de mensen zich verdeelden in afzonderlijke groepen, volgens de
taal, en zich verspreidden naar verschillende delen op de aarde, werden de “raciale” karakteristieken
ontwikkeld. In feite is er slechts één menselijk ras, en de verschillen zijn oppervlakkig. Dat is wat
de Bijbel leert.
Het planetarium
Het Creation Museum heeft een planetarium met 78 zetels, de “Stargazers room” genoemd, voorzien van een full-color Digistar digital projectiesysteem. De programma’s worden geprojecteerd op
een 30 voets hemisferische koepel. Astrofysicus Jason Lisle ontwierp “The Created Cosmos” (de
geschapen kosmos), welke de overweldigende grootte en complexiteit toont van het universum en
de ontzagwekkende macht van God. Het programma “neemt ons mee van de aarde naar de Orion
constellatie, voorbij solaire planeten, in een bolvormige sterrencluster, en dan verder dan het melkwegstelsel naar de uiterste limiet van het gekende universum”.
Interview met dr. Terry Mortenson
We interviewden dr. Terry Mortenson, die een Ph.D. heeft in geologiegeschiedenis van Coventry
University in Engeland. Hij heeft voordrachten gegeven en debatten gevoerd in universiteiten. Hij is
de auteur van The Great Turning Point: The Church’s Catastrophic Mistake on Geology. Hij droeg
ook bij aan het boek Coming to Grips with Genesis: Biblical Authority and the Age of the Earth.
Hij zei: “Ik heb een mathematicagraad van de Universiteit van Minnesota, daarna was ik vele jaren
zendeling in Oost-Europa. Ik ging terug studeren en haalde Masters in Divinity en daarna mijn
Ph.D. in de Geschiedenis van Geologie, op zoek naar de oorsprongen van het idee van miljoenen
jaren van de aardse geschiedenis. Toen ik christen werd, in de tijd dat ik mijn wiskundegraad be2
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haalde, was ik geïnteresseerd in wetenschap en een van de eerste vragen was: ‘Wat doe ik met evolutie?’ omdat ik dit had geleerd op school. Hoe meer ik las hoe meer ik kon zien dat evolutie een
van de grootste mythes is die de geesten van mensen ooit werd aangesmeerd”.
We vroegen hem of er veel wetenschappers zijn die de Bijbel geloven, en hij antwoordde:
“Er zijn er letterlijk duizenden over de hele wereld. Ik persoonlijk ken een geneticus in Hongarije,
een geofysicus en een geoloog in Oekraïne en in Rusland. Er is een organisatie in de VS met 700
wetenschappers die een Masters of Ph.D. hebben in de harde wetenschappen. De grootste creationistische organisatie is niet in de VS. Het is in Korea, met meer dan 2500 wetenschappers, met meer
dan 250 met een Ph.D. Dit is een groeiende beweging, en er zijn veel mensen die geen bijbelgelovigen zijn maar die sceptici van evolutie geworden zijn op zuiver wetenschappelijke gronden”.
We vroegen hem ook of hij weet heeft van enige wetenschappelijke feiten die tegenstrijdig zijn met
de Bijbel. Hij antwoordde:
“Ik heb veel argumenten van evolutionisten bestudeerd. Ik heb zeven formele debatten gevoerd met
evolutionistische professoren op universiteiten, en ik heb nooit gelezen of gehoord van enig wetenschappelijk feit dat in strijd is met wat de Bijbel zegt. Er zijn evolutionistische interpretaties van de
feiten, maar de feiten zelf zijn niet in strijd met de Schrift”.
De Bijbel is waar in elk detail, en het is het enige religieuze boek in de wereld dat ons een wetenschappelijk accurate beschrijving geeft van wat gebeurde in de eerste dagen van het aardse bestaan.
Het boek Genesis wordt niet tegengesproken door de wetenschap maar geeft ons veeleer inzicht
over waar wij vandaan kwamen en waar wij naartoe gaan.
De Bijbel, bestaat uit 66 boeken en is geschreven door 40 verschillende auteurs, maar spreekt met
één stem en heeft één fundamentele boodschap, en dat is de boodschap van verlossing van onze
zonden door Jezus Christus. Het oudtestamentisch deel van de Bijbel, bestaande uit 39 boeken,
wijst op de komst van Jezus en baant de weg voor Zijn komst door profetieën. Het nieuwtestamentische deel, met de 27 finale boeken, beschrijft hoe Jezus, de eeuwige Zoon van God, de Schepper, in
deze wereld kwam via de baarmoeder van een maagd, een zondeloos leven leefde, leed en stierf aan
het kruis om de mens te verlossen van zijn gevallen toestand. Jezus stierf, werd begraven, en stond
op uit de doden op de derde dag. Hij onderrichtte Zijn volgelingen daarna om de hele wereld in te
gaan en het evangelie van verlossing te prediken. Zij die geloven worden hun zonden vergeven en
worden teruggebracht in een relatie met God, en zij ontvangen eeuwig leven. Het belangrijkste thema van de Bijbel wordt in een notendop verteld in Johannes 3:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
Bijbels geloof is geen blind geloof, maar uiteindelijk is er geen redding los van geloof. De Bijbel
zegt:
“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven
dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).
De Bijbel waarschuwt ook dat er in de eindtijd vele spotters zullen zijn:
“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun
eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf
de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds
lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de
wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn,
en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen” (2 Petrus 3:3-7).
Dit beschrijft geestelijke blindheid die er komt door opzettelijke afwijzing van God en Zijn Woord.
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