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De dood is niet “zeer goed” 
door dr. Terry Mortenson juni 2015, https://answersingenesis.org/death-before-sin/death-not-good/ 

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

 
Een groot aantal conservatieve theologen accepteert dierlijke dood vóór de Zondeval van 
Adam en Eva. Zij zeggen dat het geen invloed heeft op significante bijbelse doctrines als die-
ren al miljoenen jaren elkaar doodden. 

 
Rijmt niet met “En God zag al wat Hij gemaakt had,  

en zie, het was zeer goed” (Genesis 1:31) 

Veel kerkleiders en theologen vandaag geloven dat de aarde miljoenen of miljarden jaren oud is. 
Maar het is duidelijk dat de meesten van hen nooit de theologische implicaties hebben overdacht 
van het bestaan van dierlijke dood, ziekte, predatie en uitroeiing vóór de Zondeval van het eerste 
mensenpaar in de Hof van Eden. 

BENT U BEREID CHRISTENEN TE ANTWOORDEN DIE ZEGGEN  
DAT DE LEEFTIJD VAN DE SCHEPPING NIET BELANGRIJK IS? 

Wanneer gewezen wordt op deze blijkbare inconsistentie dan wijzen zij gewoonlijk op “overweldi-
gende wetenschappelijke bewijzen” en zeggen of impliceren dat hun perspectief gemakkelijk de 
harmoniseren is met de Bijbel en dat dit geen significante invloed heeft op belangrijke leerstellin-
gen. Deze houding wordt wijd en zijd gepromoot in theologieleerboeken, in conservatieve evangeli-
sche seminaries, colleges en kerken. 
Een voorbeeld is Wayne Grudem’s Systematic Theology (1994). Dit werk is in veel opzichten nuttig 
en heeft een enorme invloed en werd vertaald in tenminste acht belangrijke talen. Zoals vele andere 
evangelicals die de jonge-aarde zienswijze afwijzen gelooft Grudem dat de Zondeval een impact 
had op de hele schepping. En hij leert dat wanneer Jezus wederkomt en Hij de schepping vernieuwt 
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“er niet langer dorens of distels zullen zijn, en geen vloeden of droogten, geen woestijnen of onbe-
woonbare jungles, geen aardbevingen of tornado’s, geen giftige slangen of stekende insecten of 
giftige paddestoelen” (p. 836). 
Maar deze belangrijke, hoog gerespecteerde theoloog, ziet niet in hoe het concept van miljoenen 
jaren bestaan van de dood vóór de Zondeval, de bijbelse leer vernietigt van het “zeer goed”-zijn van 
de oorspronkelijke schepping, het vooruitzicht van goedheid in de nieuwe hemel en aarde, en de 
goedheid van God Zelf.[1] Bent u bereid christenen te antwoorden die zeggen dat de leeftijd van de 
schepping niet belangrijk is? 

De goedheid van de oorspronkelijke schepping 
Zoals met elke theologische discussie, moet men beginnen met Gods Woord. We moeten allen de 
moeite doen om onze persoonlijke gedachten opzij te zetten en ons te laten informeren door de 
Schrift. Als wij de Schrift van nabij onderzoeken, heeft de timing van de dierlijke dood een DI-
RECTE impact op tenminste drie kritische doctrines. 

DE TIMING VAN DE DIERLIJKE DOOD HEEFT EEN DIRECTE  
IMPACT OP TENMINSTE DRIE BELANGRIJKE DOCTRINES 

Eerst is er de goedheid van de oorspronkelijke schepping. Genesis 1 zegt zes keer dat gedurende de 
scheppingsweek God de schepping “goed” noemde. Toen Hij de schepping op dag 6 beëindigde, 
noemde Hij alles “zeer goed” (Genesis 1:31). Deze gewichtige term is duidelijk gekozen om de 
“goedheid” van de schepping te onderstrepen – een kernconcept van de Schrift. 
Met betrekking tot deze initiële “zeer goed” staat van de schepping, wordt over de mens, landdieren 
en vogels in Gods Woord gezegd dat zij oorspronkelijk vegetarisch waren (Genesis 1:29-30). Nu, 
we vinden vandaag gefossiliseerde schepselen in de magen van andere schepselen. Dus moet dit 
carnivore gedrag opgetreden zijn NADAT de “zeer goed” schepping werd vervloekt (Genesis 3). 

 
Het 'Eden' van de aanhangers van day-age, gap-theory en theïstische evolutie  

De verloren “zeer goed” toestand 
Een andere sleuteldoctrine is de natuur van de verloren “zeer goed”-toestand bij de Zondeval en het 
nodige herstel van alle dingen (Handelingen 3:21). De schepping was eens harmonieus, maar dat is 
voorbij gegaan. De zonde van Adam en Eva resulteerde in Gods oordeel over de hele schepping, 
niet enkel over de mens. De welvaart van mens en schepping is intiem geconnecteerd in de hele 
Schrift. Onmiddellijk stierven Adam en Eva geestelijk; hun relatie met God werd verbroken (Gene-
sis 3:8). Zij werden ook sterfelijk zodat hun uiteindelijke fysische dood zeker was (Genesis 3:19; 
Romeinen 5:12 en 1 Korinthiërs 15:21-22). 
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Gods oordeel tastte ook andere aspecten van de schepping aan. De slang, die Satan gebruikte om 
Eva te bedriegen, werd vervloekt en dat resulteerde in een zekere fysische transformatie zodat ze 
begon met kruipen op haar buik (Genesis 3:14). 
Vermits Genesis 3:14 zegt dat de slang vervloekt werd “boven”1 al het vee, en boven al het gedierte 
van het veld [2], is het redelijk te veronderstellen dat ook andere dieren konden veranderd zijn, mor-
fologisch of ten minste wat hun gedrag betreft. Ook vervloekte God de aarde zelf, en dat resulteerde 
in de opkomst van doornen en distels (Genesis 3:17-18), een feit dat goed herinnerd werd door de 
vader van Noach (Genesis 5:29). 
De Zondeval is het eerste van verschillende voorbeelden waarbij God de niet-menselijke schepping 
oordeelde wegens ’s mensen zonde: tijdens de Zondvloed (Genesis 6:13), en als gevolg van Israëls 
ongehoorzaamheid (Deuteronomium 28:15-68; 2 Kronieken 7:12-14), en als een consequentie  van 
de boosheid van Ninevé (Jona 4:11: mens en vee), enz. 
In het Nieuwe Testament zien we opnieuw de connectie tussen ’s mensen zonde en de verwording 
van de natuur, van ’s mensen verlossing en de bevrijding van de natuur. Met de Zondeval van 
Adam en Eva in gedachten (Romeinen 5:12), vertelt Paulus ons in Romeinen 8:19-25 dat meer dan 
de mensheid werd aangetast. “Want wij weten dat HEEL de schepping gezamenlijk zucht en geza-
menlijk in barensnood verkeert tot nu toe” (vers 22) – de hele schepping wacht op Christus’ finale 
verlossende werk, bij Zijn Tweede Komst. 
De Schrift beeldt deze verwording af als iets kwaads, een dispositie van de goede orde van zaken. 
Maar zij die geloven dat het leven al honderden miljoenen jaren eerder bestond moeten geloven wat 
de evolutionisten claimen, namelijk dat vijf belangrijke massa-uitroeiings gebeurtenissen de mens 
op aarde voorafgingen. Bij elk van deze gebeurtenissen, zo zeggen zij, werden 65-90% van alle 
soorten op aarde uitgeroeid. Als dat waar is, welke impact had de Zondeval dan nog op de schep-
ping? Geen. 
In feite, als dood, ziekte en uitroeiing werkelijk al gedurende miljoenen jaren plaatsvonden, dan is 
het “zeer goed” van de schepping in Genesis 1 considerabel erger dan de wereld die wij vandaag 
bewonen. De Vloek zou dan in feite als een zegen beschouwd worden, vermits de aarde niet gezien 
heeft dat 65-90% van alle soorten werden uitgeroeid nadat Adam zondigde. In dit scenario is de 
wereld na de Zondeval schepselvriendelijker dan de “zeer goed” pre-Zondeval wereld! Tot welke 
staat zal Jezus dan de “zuchtende” schepping in de toekomst “restaureren”? 

Het goede karakter van God 
De acceptatie van miljoenen jaren van dierlijke dood, ziekte en uitroeiing staat ook haaks op de 
natuur van God, zoals onthuld in de Schrift. 
Jahweh2 beweert goed te zijn (Psalm 135:3) en neemt verantwoordelijkheid voor Zijn hele schep-
ping. Gods beschrijving van Zijn creatieve handelingen in Genesis 1 en Psalm 33:6-9 tonen duide-
lijk dat Zijn handelingen miraculeus waren. God sprak en de dingen kwamen onmiddellijk tot be-
staan. Het is niet zo dat God sprak en daarna miljoenen jaren wachtte. 
Als er miljoenen jaren van geschiedenis zouden geweest zijn vóór de mens, dan moeten wij ons 
afvragen waarom een goede God sommige dingen miraculeus zou scheppen en dan toestaan dat 
daar miljoenen jaren van dierlijk lijden, dood en uitroeiing overheen zouden gaan voordat Hij ande-
re dingen miraculeus schiep. 
God beweert ook dat Zijn werken volmaakt en Zijn wegen recht en waar zijn (Deuteronomium 
32:4; Romeinen 11:33). Welke soort van God zou miljarden schepselen creëren en vernietigen 
waarover de mens nooit zou kunnen heersen, zoals God bedoeld had volgens Genesis 1:26-28?  

 
1 Statenvertaling, SV1977 en KJV. 
2 De Godsnaam wordt in het Oude Testament (!) weergegeven door het tetragrammaton. Het tetragrammaton - weten-
schappelijke naam, uit het Griekse tetra = vier, bestaat uit vier tekens. In het Nederlands komt de transcriptie overeen 
met JHWH. Met klinkerbijzetting is dat dan Jahweh of Jehovah. 
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Enkel een jonge-aarde bijbelse schepping geeft ons een zienswijze die consistent is met alle goede 
kenmerken van God – Zijn heerlijkheid, wijsheid, kracht, heiligheid, waarheidsvolheid en alweten-
de intelligentie – die doorheen de Schrift onthuld werden. 

Het herstel van goedheid in hemel en aarde 
Om bovenstaande redenen, hangt ons vertrouwen in Gods belofte om een betere plaats in de toe-
komst te bereiden – zonder dierlijke dood – af van een betere plaats, die al bestond vóór Adams 
zonde. Bij de wederkomst van Christus zal Hij Zijn verlossingswerk completeren. Teksten zoals 
Handelingen 3:20-21 en Kolossenzen 1:15-20 leren dat Hij alle dingen zal “herstellen” tot de staat 
of zelfs nog tot een betere staat dan deze in de wereld vóór de Zondeval. Er zal geen zonde meer 
zijn. 
Het principe uitgedrukt in Jesaja 11:6-9 impliceert sterk dat, wanneer Christus de schepping her-
stelt, dieren elkaar niet langer zullen opeten. Menselijke ziekte, lijden en dood zullen verdwijnen 
(Openbaring 21:3-5) omdat de vloek zal weggenomen worden (Openbaring 22:3). De vloek kwam 
over de schepping wegens de Zondeval van Adam en zal verwijderd worden wanneer de Laatste 
Adam de schepping volkomen zal maken. 
Zoals we hebben gezien spreekt het idee van miljoenen jaren dierlijke dood de bijbelse leer tegen 
van de natuur van de pre-Zondeval schepping en de huidige wereld. Het is ook een aanslag op het 
karakter van God. En het ondermijnt de zekere hoop die de Bijbel geeft van Christus’ toekomstige 
herstelwerk. 
Konden dieren gestorven zijn vóór de Zondeval? Absoluut niet! Anders te concluderen is bijbels 
niet gerechtvaardigd en ondermijnt een groot aantal fundamentele doctrines, inbegrepen de nood 
aan het Evangelie zelf. Eens dat dit duidelijk wordt, zullen Christus-liefhebbende, bijbelgelovige 
christenen slechts één keuze hebben: de dood – inbegrepen de dood van dieren – begon NA de 
Zondeval van de mens.[3] 
 

Eindnoten 
1. To understand the mistaken thinking of Grudem and others on this issue, 

see https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/systematic-theology-texts-and-the-age-of-the-
earth. 

2. The Hebrew word translated here “more than” (NKJV, NASB) or “above” (KJV, ESV, NIV) is 
used in Genesis 3:1; Genesis 37:3–4; Numbers 12:3; and 1 Kings 14:22 to indicate that one per-
son or thing has a quality “to a greater degree than” some other person or thing. 

3. For a more in-depth discussion of this topic, see my article 
at https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/millions-of-years/the-fall-and-the-problem-
of-millions-of-years-of-natural-evil/. 
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“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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