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Sinds het onstaan (in 2002) van mijn website, heb ik nooit zoveel verwijten, zowel in vuilgebekte
als hoogmoedige bewoordingen, moeten incasseren als in reactie op dit artikel, door aanhangers en
propagandisten van de gap-theory. Dit alleen al maakt mij duidelijk dat de heerser van de duisternis
hier aan het werk is, niet alleen in deze door hemzelf gesponnen theorie maar ook bij hen die ze
verkondigen. Dit even om erop te wijzen dat deze gap-theory niet zo onschuldig is als ze lijkt, en
blijkbaar evenmin zij die deze leer propageren en/of hatelijk reageren. Achteraan heb ik links opgenomen van voor- en tegenstanders van de gap-theory.
Wat is de Gap Theory?
De Gap Theory - in Nederland als Restitutieleer bekend - houdt in dat er tussen Genesis 1:1 en 1:2
een lange periode wordt verondersteld, een kloof (Eng. gap) van miljoenen of zelfs miljarden jaren.
Volgens die theorie wordt in Genesis 1:1 de schepping van hemel en aarde vermeld, waarna er een
kloof van miljoenen jaren volgt, tot we in vers 2 de toestand en toebereiding krijgen voor de bekende scheppingsdagen. Vanaf vers 3 begint pas de eerste scheppingsdag (schepping van het licht).
De aarde zou al eerder levende wezens gekend hebben, waarna dit alles werd vernietigd (cataclysme). Daarna kwam er, zoals beschreven vanaf Genesis 1:3, een herschepping, in zes dagen. Volgens
die theorie zouden we dus van restitutie- of herscheppingsdagen moeten spreken.
Nog vermelden dat er nogal wat varianten zijn in die leer, maar bovenstaande beknopte omschrijving wordt meestal wel aangehangen.
De schepping van hemel en aarde vóór de zes dagen
Ab Klein Haneveld schrijft in zijn “wedergeboorte - de hoop der schepping”2, pagina 11, het volgende:
“Nergens, maar dan ook nergens, kunnen we in de Schrift ook maar enige grond vinden voor
de opvatting, dat God de hemel en de aarde schiep in de bekende zes dagen! Integendeel, dit
scheppingswerk ging juist aan de zes dagen vooraf”.
Om zijn theorie gestalte te geven poneert Klein Haneveld een eigen vertaling uit het Hebreeuws van
Genesis 1:2. Het komt erop neer dat uw en mijn Bijbel dat vers niet goed vertaald weergeven. Bijna
vierhonderd jaar na de betrouwbare Statenvertaling zouden de mensen het Hebreeuws eens moeten
natrekken, en een nieuwe redenering volgen, om tot de conclusie te komen dat er nu een andere
scheppingsleer van kracht is!
Geen Bijbelse grond
Men leze dan Hanevelds redenering erop na, als u het niet opgeeft tenminste. U kan zich ook inschrijven in een bijbelschool en Hebreeuws gaan studeren zodat u de ingewikkelde zaak kan begrij1

De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere van deze reformatorische Bijbelvertaling is
vooral dat zij direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald werd - net als de King James Version
(1611) - en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte Latijnse vertaling (382-405) van Hiëronymus. In de uitgave van 1977 werd het Nederlands opnieuw een beetje aangepast. De vertaling als zodanig bleef altijd
behouden.
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pen. Anders zult u het van hem klakkeloos moeten aannemen, en dat kan toch niet de bedoeling
zijn, niet?
Beter is het daarom dat we onze vertrouwde Bijbelvertaling eens gewoon lezen op wat er staat, met
de voeten op de grond en de geest nederig gericht op de Heer, die het Woord is (Johannes 1). Dan
kan zelfs de eenvoudigste gelovige duidelijk bemerken dat de Gap-theorie de toets van het Woord
niet doorstaat:
Exodus 20:11: “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al
wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die”.
Exodus 31:17: “Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn;
omdat de HEERE, in zes dagen, de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag gerust en
Zich verkwikt heeft”.
Genesis 2:4: “Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, toen zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en de hemel maakte”.
De schepping van hemel en aarde is duidelijk begrepen in de zes scheppingsdagen. Dat kan iedereen hier eenvoudig lezen en verstaan. Er is hier geen plaats voor spitsvondigheden. De Hebreeuwse
woorden voor ‘scheppen’ (bara) en ‘maken’ (asah) moeten niet misbruikt worden3. Wij hoeven hier
verder geen woorden aan te verspillen.
Is die Gap Theory ergens voor nodig?
Men zou die Gap Theory niet onder de aandacht gebracht hebben ware die niet ergens voor ‘nodig’.
En waar is die voor nodig?: voornamelijk om tegemoet te komen aan de geologische kolom van de
evolutionisten, die in de ongelovige wereld algemeen aanvaard is en die de geologische lagen indeelt in een bereik van miljoenen en miljarden jaren, en daarmee ook de fossielen die ze herbergen.
Wij weten echter dat de evolutietheorie een duivelse leugen is en dat er bijbels én objectiefwetenschappelijk gezien geen sprake kan zijn van fossielen die ‘miljoenen’ jaren oud zijn.
Voor iets anders kan die Gap Theory niet ‘nodig’ zijn. U wordt er geen beter christen van. Integendeel, deze leer is niet zo maar iets onschuldigs!
De Gap Theory vernietigt de boodschap van het Kruis4
Dat er al eerder leven op aarde was (in welke vorm dan ook), dat door God werd vernietigd, vóór de
zes scheppingsdagen er kwamen, is een directe aanfluiting van het werk van onze Heer Jezus aan
het kruis!
De aanhangers van die leer beweren meestal dat de dood al bestond vóór Adam, maar het Woord
Gods ontkent dit ontegensprekelijk. Aanvaarden dat de dood reeds bestond vóór Adam, vernietigt
de boodschap van het kruis.
Op basis van de Schrift kan er geen zonde en dood in de wereld geweest zijn vóór Adam. Enkele
voorbeelden:
Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de
zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben”.
Romeinen 6:23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood ...”
1 Korinthiërs 15:21: “Want daar de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden
door een Mens”.
1 Kor 15 heeft het duidelijk over fysieke dood, en niet maar geestelijke dood.
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Aanhangers van de gap theory zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden “bara” (“scheppen”, Gen. 1:1) en
“asah” (“maken”, Gen. 1:7). Maar deze woorden worden als synoniemen gebruikt. In Gen. 1:26 wordt het woord “asah”
gebruikt voor de schepping van de mens, terwijl in vers 27 voor dezelfde schepping het woord “bara” wordt gebruikt.
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Hebreeën 9:22 zegt dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt. Met andere woorden, als
gevolg van de zonde introduceerde God dood en bloedstorting als het middel waardoor de mens kon
worden verlost, als een noodzaak voor zijn redding. Als dood en bloedstorting echter reeds bestonden vóór Adam zondigde, is de hele basis voor de verlossing vernietigd.
Dit is consequent met Genesis 1:29-30, namelijk dat mens en dier puur vegetarisch waren. Vóór de
zonde werd er niet gedood en was er dus geen dood.
En als de dood niet heerste “van Adam tot Mozes” (Romeinen 5:14), maar al honderden miljoenen
jaren heerste vóór Adam, dan is de dood niet het loon van Adams zonde maar was het een onderdeel van Gods doel en opzet. Hoe kan de dood van Christus dan zonde wegnemen? De Gap Theory
ondermijnt dus het evangelie van redding, zowel als het heilige karakter van God. Dus is die leer
niet onschuldig!
Niet verder gaan dan wat duidelijk geopenbaard is
En wat onze nieuwsgierigheid betreft moeten wij niet verder gaan dan de duidelijke openbaringen
van God. De Gap Theory nu is geen duidelijke openbaring Gods en dus van geen enkel positief
nut. Deze leer is daarom verboden terrein.
Of willen wij ‘als God zijn’ (Genesis 3:5)? Of willen wij gaan ‘boven hetgeen geschreven staat’, tot
opgeblazenheid?:
1 Korinthiërs 4:6: “En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil; opdat gij in ons zoudt leren, niet te gevoelen5 boven hetgeen geschreven is,
dat gij niet, de een om een ander, opgeblazen wordt tegen de ander.
Zoals we hierboven zien kunnen buitenbijbelse leringen ook tot tweedracht leiden (vgl. Romeinen
16:17) en ervoor zorgen dat de ene partij zich tegen de ander ‘opblaast’. En dat over zaken die geen
enkel nut hebben!
Waakzaamheid is ons geboden
Laten we de moed hebben om het onder ogen te
zien: opgeblazenheid, hoogmoed, zelfingenomenheid, betweterij, ijdelheid, trots, tomeloze
fantasie, wereldlijke gezindheid ... zulke dingen
kunnen ervoor zorgen dat we blind worden voor
wat er in de Bijbel staat geschreven en we ons
niet beperken tot wat God ons heeft geopenbaard. Wij moeten er dubbel voor waken dat deze dingen geen post vatten in ons leven!
Vooral geestelijke leiders, die voor grote groepen gelovigen staan, moeten hiervoor oppassen
en moeten hun verantwoordelijkheid kennen!
Vandaar enkele belangrijke waarschuwingen van
de Heilige Geest:
Kolossenzen 2:8: “Ziet toe, dat niemand u als
een roof meevoere door de filosofie, en ijdele
verleiding, naar de overlevering der mensen,
naar de eerste beginselen der wereld, en niet
naar Christus”.
1 Timotheüs 6:20: O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het
ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap”.
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In de Grieks grondtekst (Textus Receptus) staat hier phroneó: bewustzijn bezitten, verstand hebben, verstandig zijn,
inzien, weten, juist (be)oordelen, overleggen, (be)denken, gezind zijn. (Prisma Gr.-Ned. 1958-1997).
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Misschien vindt u dit allemaal toch niet zo erg, maar een volgende stap is het wanneer men, gestuurd door diezelfde geest, de meer fundamentele Bijbelse waarheden gaat aantasten.
Dat is precies wat wij in deze laatste dagen meemaken. Grote leiders vallen tegenwoordig als sterren uit de hemel! De Kerk is Laodiceaans lauw en de afval neemt gigantische proporties aan. Iedereen weze gewaarschuwd voor de komende ontwikkelingen van regressie en afval! De Heer zei dit:
Lukas 18:8b: “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”
Appendix: hoe Genesis 13 de gap-theory ondermijnt
Genesis 1:1-3

Genesis 13

Verhaalstructuur

1 In het begin schiep God de
hemel en de aarde.

1 Zo trok Abram weg uit
Egypte naar het Zuiderland,
hij en zijn vrouw, en alles wat
hij had, en Lot met hem.

Het verhaal begint.

2 De aarde nu was woest en
leeg, en duisternis lag over
de watervloed; en de Geest
van God zweefde boven het
water.

2 En Abram was zeer rijk,
aan vee, aan zilver en aan
goud.

Zijsprong en beschrijving van
het object/persoon van het
vorige vers.

3 En God zei: Laat er licht
zijn! En er was licht.

3 En hij reisde van rustplaats
tot rustplaats, vanuit het Zuiderland tot aan Bethel, naar
de plaats waar zijn tent eerst
gestaan had, tussen Bethel
en Ai,

Verderzetting van het verhaal.

Schema uit http://creation.com/genesis-13-undermines-gap-theory

_____________________
Nederlandse sites die de Gap-theorie aanhangen:
“Bijbels Panorama”: http://www.bijbels-panorama.nl/
“Bijbelstudie Centrum”: zie vraag 17 onder http://www.bijbelstudiecentrum.nl/vragenlijst.html.
“Verborgenheid”: http://www.verborgenheid.com/
“Nederlands Bijbelstudie Centrum”: http://www.bijbelstudie.nl/
“Bijbelstudie.org”: http://www.bijbelstudie.org/herschepping/00al/al_achtergrond.htm
Sites en artikelen die de gap theory afwijzen:
Nederlands:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gap2.pdf
http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.php?item=hiaat(gap)theorie&grp=evolutie
http://www.allaboutcreation.org/dutch/gap-theorie.htm
http://home.hetnet.nl/~genesis/Deel3/faq_hiaat.htm
Rechtstreeks, Oktober 2007: http://www.oudesporen.nl/Download/HB302.pdf
Engels:
http://www.icr.org/article/675/
http://www.answersingenesis.org/creation/v26/i3/softgap.asp
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/compromise.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v10/i1/gaptheory.asp
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-gaptheory-problems.html
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c003.html
http://www.carm.org/evo_questions/gaptheory.htm
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http://www.allaboutcreation.org/gap-theory.htm
http://www.users.bigpond.com/rdoolan/gaptheory.html
http://www.icr.org/topic/174/
http://www.learnthebible.org/gap_or_not.htm
http://www.fredsbibletalk.com/fb006.html
http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/gap.html
http://www.wayoflife.org/fbns/istherea-gap-genesis.html
http://www.creationontheweb.com/content/view/3055/
http://downloads.creationontheweb.com/pdfs/gap_theory_tract.pdf
http://www.creationontheweb.com/content/view/1294/
http://www.creationdefense.org/49.htm
http://www.middletownbiblechurch.org/sciences/scienc5.htm
Lees aansluitend: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gap2.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

5

