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“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven 
hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U 
doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen 
en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de 
zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. JHWH, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de 
hele aarde!” (Psalm 8:3–9). 

Wij zijn geestelijke wezens die geschapen werden om God te kennen, met Hem te communiceren 
en een eeuwige relatie met Hem te hebben. 
De Bijbel en de seculiere wetenschap geven ons twee erg verschillende versies van ’s mensen plaats 
in de schepping. Seculiere wetenschappers geloven dat de mens niets meer is dan een intelligent 
dier dat tot bestaan kwam door zuivere, onbezonnen natuurlijke processen, door evolutie. Boven-
dien zouden er volgens hen veel andere intelligente wezens kunnen bestaan - waarvan sommige 
veel intelligenter kunnen zijn dan wij - die geëvolueerd zijn door gelijkaardige processen op andere 
planeten. 
De Bijbel, aan de andere kant, vertelt ons dat God de mens schiep “naar Zijn beeld” en Hij gaf hem 
heerschappij over de hele wereld (Genesis 1:26-28). Wij zijn geestelijke wezens die geschapen 
werden om God te kennen, met Hem te communiceren en een eeuwige relatie met Hem te hebben. 
Ons wordt gezegd dat onze planeet, de aarde, geschapen werd vóór de zon, maan en sterren (Gene-
sis 1:1-19). In feite werden deze laatste ten bate van ons geschapen! (Genesis 1:14–19; Psalm 19:1–
6). De aarde werd geschapen “opdat men erop zou wonen” (Jesaja 45:18), en de implicatie lijkt te 
zijn dat deze uniek is in het universum.  
Toen de mens God ongehoorzaam was en onder de doodstraf kwam te staan, werd het goddelijke 
beeld1 van de mens gebroken - maar het ging niet verloren.[1] En de hele schepping werd aangetast 
door de vloek (Romeinen 8:18–25; Kolossenzen 1:19–20).[2] Maar de opperste indicatie van de 
primatie (vooraanstaandheid) van de mens in de schepping is het verbazingwekkende feit dat de 
Zoon van God Zelf mens werd.[3] Hij kwam in deze wereld als een menselijk wezen en Hij deelt 
onze menselijkheid voor altijd (Johannes 1:1–3, 14; Filippenzen 2:5–11; Kolossenzen 1:15–20; He-

 
1 De mens is geschapen naar Gods beeld, en dat ging niet verloren door de zondeval: Romeinen 2:14-16; Jakobus 3:9. 
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breeën 1:1–3). Bovendien wordt ons gezegd dat zij die hun geloof stellen in Christus “zonen2 [4] 
van God” zijn (Romeinen 8:14–17, Galaten 3:26), deelgenoten van “de bruid van Christus” (Hosea 
2:19, 20; 2 Korinthiërs 11:2; Efeziërs 5:25–27), en dat zij met Christus zullen zitten op Zijn troon 
(Openbaring 3:21). In Efeziërs 1:3–14 beschrijft Paulus in kosmische termen de verbazingwekken-
de status en bestemming van Gods volk - en hij geeft aan dat God deze voorrechten plande “vóór de 
grondlegging van de wereld”. 

 
De Bijbel geeft daarom aan dat de mens een uniek geestelijk wezen is, het hoogtepunt van de schep-
ping. Dit impliceert heel sterk dat er geen intelligent leven (of zelfs enig leven) bestaat elders in het 
universum.[5] In feite ziet het ernaar uit dat Gods verlangen om de mens te scheppen dé reden was 
waarom Hij het universum schiep. 
Merk ook op dat Jezus zei dat God de mens “vanaf het begin van de schepping … hen mannelijk en 
vrouwelijk gemaakt” heeft (Markus 10:6) - niet aan het einde van miljarden jaren - en de Heer laat 
blijken dat de mens er was “van de grondlegging der wereld” (Lukas 11:50–51).[6] De scheppings-
week, een klein aantal duizenden jaren geleden, was inderdaad het begin van de schepping en de 
tijd dat God “de wereld grondvestte”. Dit is helemaal gepast indien Gods reden voor het scheppen 
van het universum zijn verlangen was om de mens te scheppen. Atheïst Richard Dawkins was he-
lemaal redelijk toen hij over theïstische evolutie zei: “… Indien God leven wilde creëren en mensen 
scheppen, zou het enigszins vreemd geweest zijn dat hij ervoor zou kiezen 10 miljard jaren te wach-
ten voordat het leven begon en dan nog eens 4 miljard jaren zou wachten tot er menselijke wezens 
waren die in staat waren om te aanbidden en te zondigen …”[7] 

Wetenschappelijke bewijzen 
Er zijn veel bewijzen om deze bijbelse leer te ondersteunen, zoals het historische bewijs met be-
trekking tot de opstanding van Jezus,[8] maar is er enig wetenschappelijk bewijs? Inderdaad, dat is 
er. 

 

 
2 Grieks huios. Sommige bijbelvertalingen vertalen onterecht met “kinderen van God” (SV, HSV), waarschijnlijk uit 
bezorgdheid dat vrouwen niet uitgesloten zouden worden, maar dat is onterecht. De term “zonen” is niet vrouwon-
vriendelijk omdat in de eerste eeuw enkel zonen erfenisrechten hadden. Maar Paulus schrijft dat van de gelovigen beide 
geslachten als “zonen” worden gerekend, en dus tot volle erfgenamen zonder onderscheid. Zie eindnoot 4. 
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1. Het stevige bewijs dat leven niet door toeval kan ontstaan[9] en dat microbe-tot-mens evolutie 
onmogelijk is,[10] speelt duidelijk in het voordeel van het bijbelse plaatje. Het betekent dat le-
ven niet elders in het universum kan ontstaan tenzij God - of en godachtig wezen met onmetelij-
ke intelligentie en macht - ervoor kiest het te scheppen. Dit ondersteunt de bijbelse implicatie 
dat leven in onze eigen wereld het enige leven is dat er in het universum is, en dat ’s mensen in-
telligentie en spiritualiteit uniek zijn. 

2. Er zijn kenmerken aan de mens zijn lichaam en geest die duidelijk ontworpen werden voor 
geestelijke doeleinden, en ze zijn ver in overmaat van wat vereist is voor louter overleving en 
voortplanting.[11] Ze konden niet voortgebracht zijn door een proces van evolutie, en ze vor-
men een helder bewijs van ’s mensen unieke spirituele status. Ze omvatten, onder andere dingen 
zoals de unieke kwaliteiten van de menselijke hand, menselijke taal en het menselijk brein. Ze 
omvatten ook ’s mensen capaciteit tot rationeel denken - ver boven dat van de dieren - samen 
met complexe emoties en een morele wil.  

3. Al het relevante bewijsmateriaal geeft aan dat de mens altijd een spiritueel wezen is geweest. 
De Neanderthalers3, bijvoorbeeld, beoefenden rituele begraving - zij moeten daarom geloofd 
hebben in een hiernamaals. Een voorbeeld uit onze eigen tijd is het feit dat er een “overwicht 
aan wetenschappelijke bewijzen” is die aantonen dat “kinderen zelfs in God geloven wanneer 
hen religieuze leringen onthouden worden”.[12] Seculiere wetenschappen trachten hiervoor een 
evolutionaire verklaring te vinden, maar deze vaststellingen zijn nauwelijks wat men zou ver-
wachten als de mens louter een product van blinde evolutie zou zijn.  

4. Miljoenen dollars werden gespendeerd aan nutteloze SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelli-
gence) projecten. Elektromagnetische golven uit de ruimte werden vele jaren onderzocht in de 
ijdele hoop bewijzen te vinden van intelligentie.[13] Ruimteschepen werden naar Mars en elders 
gezonden en hebben consistent gefaald om enige tekenen van leven te vinden. Deze feiten be-
wijzen niet dat zulk leven niet bestaat, maar ze zijn helemaal consistent met wat de Bijbel ons 
zegt. 

5. Het universum is onvoorstelbaar groot, met honderden miljarden, misschien triljoenen melk-
wegstelsels. Als de aarde om en bij het centrum van het universum zou staan, zou dat ook sug-
gereren dat de woonplaats van de mens erg bijzonder is. Maar dat is onaanvaardbaar voor secu-
liere wetenschappers, en dat is één reden waarom hun big-bang hypothese voorstelt dat het uni-
versum geen grenzen heeft en geen centrum. Maar, er is toenemend bewijs dat het universum 
wel degelijk een grens heeft en een centrum, en dat onze Melkweg zich in of nabij het centrum 
bevindt. [14][15] (De Bijbel zegt niet dat de aarde in het centrum van het universum is, maar 
deze vondst zou een bevestiging zijn van de speciale plaats die de mens inneemt in Gods plan).  

6. Dat de aarde inderdaad geschapen werd vóór de zon, maan en sterren, geeft ook aan dat ’s men-
sen woonplaats, en de mens zelf, heel bijzonder zijn. De Bijbel zegt dat de hemellichamen ge-
schapen werden na de aarde, op de vierde scheppingsdag (aardse tijd). Dit doet een aantal inte-
ressante vragen rijzen, zoals hoe het licht van verafgelegen sterren de aarde bereikte binnen de 
bijbels tijdschaal. Nieuwe theorieën, waarbij ‘gravitationele tijdsdilatatie’ betrokken is, hebben 
een aantal inzichtvolle mogelijkheden ontwikkeld over hoe dit kon gebeuren. Bovendien, naast 
het feit dat ze overeenkomen met het bijbelse verslag, verklaren de nieuwe theorieën bepaalde 
fenomenen op een betere manier dan de big-bang hypothese.[16][17][18] In feite heeft de big-
bang zijn eigen ‘ver afgelegen sterrenlicht’ probleem zowel als zovele andere leemten zodat 
zelfs seculiere wetenschappers ze verwerpen.[19] 

7. Een andere reden waarom onze planeet, de aarde, een bijzondere plaats is, is dat vele cruciale 
factoren ‘exact in orde’ moeten zijn opdat een wereld leven kan ondersteunen - en in het geval 
van de aarde zijn al deze factoren precies in orde. Het is in feite erg waarschijnlijk (vanuit een 
wetenschappelijk standpunt) dat de aarde de enige planeet is in het universum die in staat is le-
ven te ondersteunen zoals we dat kennen.[20] Zelfs sommige seculiere wetenschappers geven 
dat toe.[21]  

 
3 Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/neanderthaler.pdf . Deze was volledig mens. 
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8. Er is krachtig bewijs dat het universum, het zonnestelsel en de aarde nog maar enkele duizenden 
jaren oud zijn,[22] en hetzelfde is waar voor alle leven, inbegrepen de mens. Bijvoorbeeld, de 
‘lading’ van nadelige mutaties die alle genomen dragen neemt zo snel toe dat vandaag alle leven 
zou uitgeroeid zijn als dat miljoenen jaren geleden zou begonnen zijn.[23] Dit ondersteunt de 
bijbelse lering dat de mens een aantal duizenden jaren geleden volmaakt geschapen werd, bij het 
begin van de schepping.  

Dus, de feiten van ware wetenschap ondersteunen de leer van de Bijbel dat de mens het hoogtepunt 
is van de schepping 
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