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“Dit heet Darwinisme”: wrede affiche is de 
logische consequentie van Evolutionisme 

Door Ken Ham, 25-11-2019, 
https://answersingenesis.org/sanctity-of-life/its-called-darwinism-consequence-evolutionary-worldview/  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling (ingekort) door M.V. 

 

 
Links: “Dit heet Darwinisme”: ouders gezegd hun baby te laten sterven in plaats van medische zorg. 

Rechts: “Stop met vragen om geld. Laat de baby sterven. Dit heet Darwinisme. Fijne vakantie”. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=787&v=w3QAPCl_VWQ&feature=emb_logo 

Hoe verschillend zijn de logische consequenties van het bijbelse wereldbeeld en 
het evolutionaire wereldbeeld! Een recente affiche1, ontdekt door de ouders van 
een jonge baby die vecht tegen twee zeldzame aandoeningen, benadrukt de bruta-
liteit van de onderliggende filosofie van het evolutionaire denken. Deze ouders 
hadden affiches gepost om geld in te zamelen voor de medische kosten van hun 
zoon en de verdere behandeling. In reactie daarop vonden ze gespoten borden met 
de tekst: “Stop met vragen om geld. Laat de baby sterven. Dit heet Darwinisme. 
Fijne vakantie”. 

In de Darwiniaanse filosofie is het “overleven van de sterksten” - de sterken overleven om zich 
voort te planten, de zwakken sterven af. In de logica van dit wereldbeeld is er geen ruimte voor 
compassie, zorg voor anderen en het helpen van de zwakken om te overleven. De auteur van de 
wrede affiche is helaas consistent met zijn Darwiniaanse overtuigingen, net zoals zovelen vóór hem 
die Darwins ideeën meenamen naar hun logische conclusies.. 

DE AUTEUR VAN DE WREDE AFFICHE IS HELAAS 
CONSISTENT MET ZIJN DARWINIAANSE  

OVERTUIGINGEN, NET ALS ZOVELEN VOOR HEM DIE 

 
1 https://www.disrn.com/2019/11/19/its-called-darwinism-parents-told-to-let-their-baby-die-rather-than-seek-medical-care/ 
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DARWINS IDEEËN MEENAMEN NAAR HUN LOGISCHE 
CONCLUSIES. 

Zeker, niet elke evolutionist denkt op deze manier - gelukkig doen de meesten dat niet. Maar ze zijn 
inconsistent in het niet volgen van de logische consequenties van hun geloofssysteem (iets waar we 
dankbaar voor zijn, wat een resultaat is van het geweten dat God elke persoon heeft gegeven). Evo-
lutionisten die niet consistent zijn met hun overtuigingen en dergelijke denkwijzen terecht veroorde-
len, ontlenen feitelijk een bijbels wereldbeeld om dat argument te voeren. 
Hoe heel anders is het bijbelse wereldbeeld! Wanneer we beginnen met Gods Woord, weten we dat 
deze dierbare baby is gemaakt naar het beeld van God (Genesis 1:27), angstig en wonderbaarlijk 
gevormd door zijn Schepper (Psalm 139:14). Toch leeft hij (zoals wij allemaal) in een gebroken, 
door zonde vervloekte wereld. Zijn lichaam lijdt aan de gevolgen van de vloek. En totdat Jezus te-
rugkeert en een nieuwe hemel en nieuwe aarde vestigt, vechten we tegen de gevolgen van de vloek, 
zorgen we voor de zieken en gehandicapten, en tonen hen liefde en mededogen zoals Christus gedu-
rende zijn aardse bediening deed. Mensen met een handicap of stoornis hebben evenveel recht op 
leven en onze beste zorg als iedereen, simpelweg omdat ze gemaakt zijn naar het beeld van hun 
Schepper. 

DE ULTIEME HOOP IS IN JEZUS CHRISTUS! 

Maar de ultieme hoop voor deze baby ligt niet in artsen of de beste medische zorg (hoewel we 
dankbaar zijn voor deze dingen, die de ouders echt ondersteunen als ze er alles aan doen om de hui-
dige medische wetenschap te gebruiken om dit kind te helpen!) - ze ligt in Jezus Christus. Jezus 
betaalde de straf voor al onze zonden. Hij biedt iedereen het gratis geschenk van het eeuwige leven 
aan. Dat is de boodschap die dit kind moet horen als het opgroeit, en dat is de boodschap die zijn 
ouders, en de persoon die dit wrede bord heeft geplaatst, moeten horen! De ultieme hoop is in Jezus 
Christus! 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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