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Alle bijbelgelovigen nemen de Schrift ernstig en letterlijk met betrekking tot redding, maar is hetzelfde waar wanneer het gaat om zaken van historische wetenschap? Velen, zelfs onder hen die belijden fundamentalisten te zijn, adopteren methodes van interpretatie die allegorische of zelfs mythische benaderingen zijn voor bepaalde gedeelten van de Schrift in plaats van de teksten van de
Bijbel contextueel, normaal, letterlijk, historisch en grammaticaal te begrijpen. Met andere woorden: zij lezen in de teksten de betekenissen van vermaarde geleerden en academici. Zij veronderstellen dat, omdat sommige bijbelse verklaringen niet passen bij de veronderstelde “gekende” of
“observationele” wetenschappelijke feiten, er een andere manier moet zijn om de tekst te begrijpen
van de Schrift. En zo opteren zij voor foute interpretatiemethodes, en daardoor hebben wij uitleggingen van Genesis 1-2 zoals de “Gap Theory”, de “Day-Age Theory”, en “Framework Hypothesis”.
De kwestie van de ouderdom van het universum is een conflict dat niet enkel bestaat bij gelovigen
en ongelovigen maar ook bij mensen die gered zijn, die de Heer liefhebben, en die zichzelf en hun
bedieningen hebben opgedragen om Hem en Zijn Woord te volgen. Onderhavig kort artikel is een
aanzet om de reden te verklaren waarom wij geloven in een universum dat enkele duizenden jaren
oud is (6.000 tot 10.000 jaren) in tegenstelling tot hen die geloven dat de aarde/het universum miljoenen of miljarden jaren oud is.
Wij geven toe dat ons universum “volledig ontwikkeld” lijkt te zijn. Beschouw het feit dat op dezelfde dag van de scheppingsweek Adam bomen zag met vruchten eraan: deze bomen leken al jaren
oud, maar toch weten we dat ze slechts drie dagen oud waren (Genesis 1:26-30). Alhoewel de wetenschappelijke feiten en argumenten om een oude aarde te “bewijzen” interessant en zelfs belangrijk kunnen zijn, geloven wij niet dat ze bepalend zijn. Ons antwoord op de vraag van de ouderdom
van de aarde moet beslissend zijn door wat de Schrift leert, en we moeten de dingen interpreteren
overeenkomstig dit licht. Alhoewel het waar is dat geen tekst of zelfs geen reeks teksten, exact de
ouderdom van het universum dateert, is het gepast te deduceren, berekenen en concluderen op basis
van verklaringen die opgetekend zijn in de Bijbel. Bovendien, als we zorgvuldig kijken naar wat
Jezus Christus Zelf geloofde en zei over de schepping, dan vinden we overtuigende en zelfs onweerlegbare verklaringen die aangeven dat Hij een “jonge aarde” voorstond. Beschouw drie specifieke teksten en merk op wat ze zeggen over de leeftijd van de aarde:
De eerste tekst om te beschouwen is Markus 10:6, en de context is Christus’ debat met de Farizeeën
over huwen en echtscheiding en waarom Mozes dat laatste toestond. Jezus herinnerde hen eraan dat
echtscheiding er was wegens de hardheid van het menselijke hart, en Hij zei: “Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt”. Jezus zei dat God hen man
en vrouw maakte vanaf “het begin van de schepping”. God wachtte geen duizenden of miljoenen
jaren na de schepping van het universum om de mensheid te maken of om hem te laten evolueren.
De mens bestond “van het begin van de schepping”. Wij weten uit Genesis 1:26-31 dat God
Adam en Eva schiep op de zesde dag van de scheppingsweek. Dat deze dagen geen grote tijdsperiodes waren is duidelijk vanuit de normale grammaticale lezing van Genesis hoofdstuk 1 (bemerk de
frases “de eerste dag” en “de tweede dag”, enz., zowel als “avond en morgen”), en de verklaring in
Exodus 20:11: “Want in zes dagen heeft JaHWeH de hemel en de aarde gemaakt”. Met andere
waarden: Jezus beschouwde alle zeven dagen van de scheppingsweek “het begin van de schepping”. Dieren en mensen kwamen niet opdagen miljoenen jaren na de formatie van de hemel en de
aarde. De mens werd gecreëerd toen God hem schiep op dag zes van de scheppingsweek.
De tweede tekst is Markus 13:19. Deze keer onderwijst Christus over eindtijdse gebeurtenissen. Hij
zei: “Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin
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van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal”. De verwoording is gelijk aan Markus 10, maar Jezus voegt eraan toe: “die God geschapen heeft”. Hij stelt het
punt dat God de Schepper is die alles maakte, inbegrepen de mens, tijdens die scheppingsweek
(Genesis 1:1-31). Jezus heeft ook verklaard dat verdrukkingen bestaan sinds het vroege bestaan van
de aardse geschiedenis, wat Genesis hoofdstuk 3 onthult en waar zonde geïdentificeerd wordt als de
boosdoener en waar uitgelegd wordt hoe de boosheden van ziekte, veroudering, verval, haat, moord
en dood binnenkwamen in Gods “heel goede” schepping. Mens en problemen hebben samen bestaan sinds vroeg in de scheppingsgeschiedenis, zoals onthuld in het Genesisverslag.
De derde tekst is Lukas 11:50-51, waarin de Heer de hypocritische wetsgeleerden berispt, zeggende: “opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van
de wereld af vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht”. De frase:
“het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is” is grammatisch
parallel met “het bloed van Abel”. Met andere woorden: Jezus brengt aanvankelijk een algemene
verklaring over de schuld van dezen in Zijn generatie en daarna illustreert Hij specifiek wat Hij bedoelt met terug te wijzen naar Abel. Jezus’ statement plaatst Abel als iemand die kort genoeg bij de
scheppingsweek leefde opdat Hij naar hem kon verwijzen als dat hij leefde en stierf bij “de grondlegging van de wereld”. Abel leefde geen duizenden of miljoenen jaren nadat de wereld werd geschapen.
Toegevoegd aan bovenstaande teksten: als we de tijd berekenen in de genealogieën van Genesis 5
en 10-11, Mattheüs 1 en Lukas 3, dan vinden we in deze hoofdstukken een relatief korte periode
van enkele duizenden jaren, waardoor de scheppingsweek te dateren valt tussen 4.000 en 6.000 jaren vóór de geboorte van Jezus Christus (afhankelijk van het geloof dat er al dan niet hiaten zijn
tussen de mensen van deze genealogieën en hoe lang deze hiaten kunnen geweest zijn). Daarom
concluderen we dat het universum volgens de Bijbel onmogelijk meer dan een aantal duizenden
jaren oud is. We weten dat Christus over het Oude Testament sprak als zijnde historisch accuraat en
waar; daarom, toen Hij frases gebruikte als “de grondlegging van de wereld”, had Hij beslist een
relatief jonge aarde in gedachten, historisch gesproken.
Conclusie:
Bijbelgelovigen hoeven niet te capituleren in zaken zoals de oorsprongen of de ouderdom van de
aarde. Voor christenen is het adopteren van methodes en geloven van seculiere, naturalistische wetenschappers bijzonder schadelijk voor de zaak van Christus. Wij moeten gewoon de Schrift nemen
voor wat ze zegt en haar leer omarmen – net zoals we dat doen met betrekking tot vele andere onderwerpen, zoals bv. de redding. De onwedergeboren naamchristelijke wereld zegt dat, als er “redding” is, dit iets is dat moet verdiend worden, maar Gods Woord zegt dat redding een gift is welke
volbracht werd door Zijn genade door persoonlijk geloof in Jezus’ persoon en werk. Er is een
enorm verschil tussen de Bijbel en de wereld betreffende iemands eeuwige bestemming, en er is een
enorm verschil betreffende de oorsprong van het universum. Bijbelgelovigen compromitteren niet
in het eerste, waarom dan wel het tweede? Houd vast aan het Woord, beste vriend!

Lees ook:
De 6 scheppingsdagen toegelicht: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/scheppingsdagen.pdf
24 Uur genoeg voor de 6de scheppingsdag: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/6de-dag-24uur.pdf
De tijd die de mensen vergaten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vergeten-tijd.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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