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Alhoewel sommige christenen evolutie als “louter een theorie” bestreden
hebben, zou dit Darwins idee verheffen tot een niveau dat het niet verdient !
Een theorie heeft zijn oorsprong in een hypothese, wat een werkende veronderstelling is over de
betekenis van wat we waarnemen — een ontwikkelde gissing. Om deze veronderstelling te beproeven, zetten wetenschappers experimenten op die zowel een correlatie met de hypothese kunnen aantonen als de hypothese kunnen weerleggen.
Als na verloop van tijd de hypothese stand houdt onder kritisch onderzoek en veel verschillende
experimenten, dan pas mag de wetenschappelijke gemeenschap ernaar beginnen verwijzen als zijnde een “theorie”. In wezen betekent dit dat, omdat de hypothese over vele jaren niet weerlegd werd
en geen andere bekende hypothese werkt, wij redelijk zeker kunnen zijn dat ze accuraat is.
Theorieën, echter, zijn niet onvergankelijk. Als een nieuwe technologie een beter experiment toestaat, bijvoorbeeld, kan een theorie afgedankt worden. (Zie Louis Pasteur’s Views on Creation,
Evolution, and the Genesis of Germs)2.

Waar evolutie tekortschiet
Twee problemen verhinderen ons evolutie rechtens een theorie te noemen.
TEN EERSTE, er is geen direct, observeerbaar experiment dat ooit uitgevoerd werd of kan worden.
Wetenschappers kunnen beenderen opmeten, mutaties onderzoeken, DNA decoderen, overeenkomsten in morfologie opmerken (vorm en structuur van dieren en planten), maar zij kunnen nooit evolutionaire gebeurtenissen in het verleden3 beproeven.
Sommigen wijzen op natuurlijke selectie4 als een vorm van “evolutie in actie”, maar natuurlijke
selectie kan slechts handelen met het genetisch potentieel dat reeds bestaat. Wat wij wel observeren
van natuurlijke selectie komt perfect overeen met een recente schepping en wijst niet op gemeenschappelijke afstamming.
TEN TWEEDE, en in verband met bovenstaande: evolutie mist het kenmerk van een theorie omdat al
de veronderstelde “proeven” om het Darwinisme te bevestigen niet noodzakelijk en distinctief stroken met het idee. Met andere woorden: elk heeft een alternatieve en even levensvatbare verklaring.
Een theorie vereist dat de bekrachtigende experimenten overeenkomen met één specifieke hypothese. Anders kan het experiment geen legitimiteit vaststellen. Evolutie bezit zo’n legitimiteit niet.

Wat is het dan?
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Evolutie is in zijn kern een noodzakelijke vereiste van het naturalisme5. Vermits [de filosofie van]
het naturalisme geen hogere macht kan toestaan, moeten haar aanhangers vertrouwen op een vorm
van spontane wording en de ongeleide ontwikkeling van leven. Ofwel heeft iemand of iets de natuur
geschapen, ofwel schiep de natuur zichzelf.
Vermits naturalisme afhangt van zijn vooronderstelling, draagt voor naturalisten evolutie artificieel
het gewicht van een theorie — zonder tegemoet te komen aan de vereisten. Evolutie spruit voort uit
het verlangen om de Schepper, en Zijn macht en gezag, te ontkennen

Geen behoefte aan een theorie over de oorsprongen
We hebben helemaal geen behoefte aan een theorie over het ontstaan van het universum. God, onze
Schepper, gaf ons een perfect, feitelijk verslag over hoe en wanneer Hij schiep, en hoe de mensheid
tot bestaan kwam. Alhoewel wij Zijn universum kunnen (en moeten) bestuderen, voorzag Hij in een
gepast kader om naar waarheid te begrijpen: de Bijbel.
Evolutionaire ideeën vormen gewoon één manier waarop mensen Gods autoriteit zoeken te ontkennen. In feite zijn wij allen hieraan schuldig; ieder van ons heeft tegen Hem gerebelleerd en verdient
de dood. Maar wegens Zijn grote liefde voorzag God in een middel om gered te worden door Zijn
Zoon, Jezus Christus, opdat wij in een goede verhouding met Hem mochten komen — zie het
Evangelie van Jezus Christus: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EvangelieJohannes.pdf .

Vraag u niet gewoon af — verkrijg antwoorden


“Is Evolutie een Religie?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evolutiereligie.pdf



“Is het niet bewezen dat Evolutie waar is?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evolutieBewezen.pdf



“Why Orthodox Darwinism Demands Atheism” : https://answersingenesis.org/charlesdarwin/darwinism/why-orthodox-darwinism-demands-atheism/
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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