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Evolutie: een oud heidens idee 
door Paul James-Griffiths, http://creation.com/evolution-ancient-pagan-idea 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

 
Anaximander (c. 610–546 BC) 
leerde dat mensen evolueerden 

uit vis. Zulke evolutionaire 
ideeën waren gewoon in de 

oude heidense samenlevingen 
zoals Griekenland en Rome. 

Toen ik oude geschiedenis aan de universiteit studeerde kwam ik in 
aanraking met de opvattingen van de heidenen over de oorsprongen. 
Het was deze studie die ervoor zorgde dat ik evolutie en de opgegeven 
hoge leeftijd van de universum in twijfel trok. Het was later, na vele 
jaren van wetenschappelijk onderzoek, dat ik uiteindelijk bevrijd werd 
van het liberale begrip dat het naturalisme1 wilde verzoenen met het 
christelijke geloof. 

De Grieken 
Toen ik de werken las van de Griekse filosofen, die leefden ca. 600-100 
v.C., was ik verbaasd een oude evolutionaire theorie te ontdekken, en 
ook grote tijdperken, lang voor Darwin en de moderne opvattingen. De 
fragmenten van Anaximander (ca 610-546 v.C.) leerden dat “mensen 
oorspronkelijk geleken op een ander type dier, namelijk vis”.[1] Dan 
was daar Democritus (ca 460-370 n.C.) die leerde dat primitieve men-
sen begonnen te spreken met “verwarde” en “onbegrijpelijke” geluiden, 
maar “geleidelijk woorden articuleerden”.[2] Epicurus (341-270 v.C.) 
leerde dat er geen behoefte was aan God of goden, omdat het univer-
sum ontstond door een toevallige beweging van atomen.[3] 
Na hem zei de Romeinse naturalist Plinius de Oudere (23-79 n.C.): “… 
wij zijn zo onderworpen aan toeval dat toeval zelf de plaats inneemt 
van God; ze bewijst dat God twijfelachtig is”.[4] 

Betreffende de grote leeftijden van het universum, hadden Plato en vele Griekse filosofen de ziens-
wijze dat het huidige universum miljoenen jaren geleden tot bestaan kwam. Lactantius, in de 4de 
eeuw n.C., zei: 

“Plato, en vele andere filosofen, vermits zij onwetend waren over de oorsprong der dingen en 
dat van de oorspronkelijke tijd waarop de wereld werd gemaakt, zeiden dat er vele duizenden 
eeuwen [ages] zijn gepasseerd sinds dit mooie arrangement van de wereld werd gecompleteerd 
…”.[5] (Een ‘eeuw’ [age] betekent hier 1.000 jaren). 

Egyptenaren, Babyloniërs en Hindoes  
De Grieken ontleenden deze ideeën van de Babyloniërs, Egyptenaren en Hindoes, wier filosofieën 
teruggaan naar eeuwen daarvoor. Bijvoorbeeld, één hindoegeloof was dat Brahman (het universum) 
spontaan evolueerde op zichzelf zoals een zaadje, en dat het expandeerde en alles vormde wat be-
staat, 4,3 miljard jaren geleden.[6] Deze hindoes geloofden in een eeuwig universum dat cyclussen 
had van wedergeboorte, vernietiging en slaaptoestand, gekend als “kalpas”, te vergelijken met oscil-
lerende “big bang” theorieën. We lezen ook in de hindoe Bhagavad Gita dat de god Krisjna zei: “Ik 
ben de bron van waaruit alle schepselen evolueerden”.[7] 
Betreffende de grote leeftijden van het universum, hadden Plato en veel Griekse filosofen de ziens-
wijze dat dit huidige universum miljoenen jaren geleden ontstond. 

 
1 Naturalisme: In de filosofie de leer dat er niets kenbaar is of bestaat boven de natuur of het zijnde; leer waarin het 
bestaan van God wordt ontkend en al het bestaande uit natuurlijke oorzaken wordt verklaard. (Van Dale). 
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Sommige babyloniërs beweerden dat zij astronomische inscripties op kleitabletten hadden van 
730.000 jaren oud; anderen zoals Berosus claimde 490.000 jaren voor de inscripties.[4] De Egypte-
naren beweerden dat zij al meer dan 100.000 jaren astronomie begrepen.[8] 
De vroege christelijke kerkvaders debatteerden constant met de heidenen over de leeftijd van de 
aarde, of over de ouderdom van de beschaving. Ze waren unaniem dat God de aarde minder dan 
6000 jaar vóór hun schrijven had geschapen.[9] Bijvoorbeeld, een van de meest invloedrijken, Au-
gustinus (354-430 n.C.), wijdt in zijn beroemdste werk, Stad van God, een heel hoofdstuk (“Over 
de valsheid van de geschiedenis welke vele duizenden jaren toewijst aan het verleden van de we-
reld”), waarin hij schrijft: 

 
Plato’s symposium. Plato promootte een hoge leeftijd voor het universum. 

“Laat ons dan de gissingen verwerpen van mensen die niet weten wat ze zeggen, wanneer zij 
spreken van de natuur en oorsprong van het menselijke ras. … Ook zij zijn bedrogen door die 
hoog leugenachtige documenten die aan de geschiedenis vele duizenden jaren toewijzen, terwijl, 
rekening gehouden met de heilige geschriften wij menen dat nog geen 6000[9] jaren zijn verlo-
pen”. [10] 

Theophilus (115-181 n.C.), bisschop van Antiochië, schreef een apologetisch werk aan de heidense 
magistraat Autolycus over het probleem van lange tijdperken van de heidenen, en noemde Plato’s 
200 miljoen jaren periode tussen de Vloed en zijn tijd, en de bewering van Apollonius de Egypte-
naar van 155.625 jaren sinds de schepping.[11] 
De oude heidenen kunnen hun grote tijdperken berekend hebben door middel van astrologie, want 
zij beschouwden astrologie als echte wetenschap. Julius Africanus (200-245 n.C.) schreef: 

“De Egyptenaren, inderdaad, met hun pocherige noties van hun eigen antiquiteit, hebben een 
soort van berekening gemaakt door de hand van hun astrologen in cycli van myriaden jaren …” 
[myriaden = 10.000-tallen].[12] 

Moderne heidenen? 

 
Francis Crick, medeontdekker van de DNA-structuur, 

stelde dat aliens leven naar de aarde brachten. 

Hedendaagse wetenschappers gebruiken comple-
xere dateringsmethoden, b.v. radiometrie, om gro-
te leeftijden te “bewijzen”. Maar, zoals Creation 
magazine dikwijls heeft aangetoond, zijn deze 
methoden geen tijdmeters maar interpretaties van 
metingen van zoiets als radioactieve vervalpro-
ducten, en zulke interpretaties zijn gebaseerd op 
foute veronderstellingen.[13]  
Recenter hebben wetenschappers “nieuwe” theo-
rieën bedacht om te verklaren hoe het leven zich 
kon ontwikkeld hebben op aarde. Wijlen Francis 
Crick, de medeontdekker van de DNA-structuur  

(samen met James Watson en Maurice Wilkins), geloofde dat “aliens” (buitenaardse wezens), en 
niet God, verantwoordelijk waren voor het leven op aarde.[14] 
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Recenter werd veel gespeculeerd over de “parallelle universum”-theorie, zoals in een recent artikel 
in Scientific American door Max Tegmark.[15][16] Deze fantasie is vrij handig, want nu kan alles ge-
beuren, zoals in de science fiction Matrix2 filmen! Maar, zo’n idee is al oud. Augustinus klaagde 
erover vóór 430 n.C. toen hij zei: 

“Er zijn er ook nog die, alhoewel zij niet veronderstellen dat de wereld eeuwig is, de mening 
zijn toegedaan dat dit niet de enige wereld is, maar dat er talloze werelden zijn, of dat het inder-
daad de enige is maar dat deze sterft, en wedergeboren wordt op vaste intervallen, en zonder 
aantal”.[17] 

Salomo schreef ongeveer 3000 jaar geleden: 
“Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets 
nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen 
die voor ons geweest zijn, is het er al geweest” (Prediker 1:9-10). 

We zouden ons moeten bekommeren om Theophilus’ woorden aan Autolycus, slechts ongeveer 150 
jaar na Christus’ opstanding: 

“Het is niet mijn bedoeling louter materiaal te leveren voor veel gepraat, maar om licht te wer-
pen op het aantal jaren vanaf de oprichting van de wereld, en om de lege arbeid en onbedui-
dendheid van deze auteurs te veroordelen, want er zijn geen 20.000 maal 10.000 jaren van de 
Vloed tot de huidige tijd, zoals Plato zei; noch 15 maal 10.375 jaren zoals Apollonius de Egyp-
tenaar uitgaf; noch is de wereld ongeschapen, noch is er een spontane productie van alle dingen, 
zoals Pythagoras en de rest droomden; maar, zijnde inderdaad geschapen, wordt ze ook bestuurd 
door de voorzienigheid van God, die alle dingen maakte; en de hele koers van de tijd en de jaren 
zijn duidelijk gemaakt aan hen die de waarheid willen gehoorzamen”.[11] 
“Van de schepping van de wereld tot aan de Vloed waren er 2242 jaren. … Alle jaren vanaf de 
schepping van de wereld komen op een totaal van 5698[9] jaren, en de overblijvende maanden en 
dagen”.[18][19] 
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