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Waarschijnlijk gelooft een meerderheid van belijdende christenen vandaag in een of ander type van
theïstische evolutie. Zij geloven in een Schepper-God, en zij geloven in redding door Christus, maar
zij geloven niet het bijbelse verslag van een zesdaagse schepping en zij hechten geloof in de evolutionaire doctrines, zoals een hoge ouderdom van de aarde en graduele evolutie van schepselen.
C.S. Lewis1, een van de meest invloedrijke namen in het “evangelicale” christendom vandaag, geloofde in theïstische evolutie. Hij noemde het bijbelse scheppingsverslag een “Hebreeuws volksverhaal”.
“Dat de mens fysiek afstamt van dieren, daar heb ik geen bezwaar tegen … Eeuwenlang perfectioneerde God de dierlijke vorm dat het vehikel moest worden van de mensheid en het beeld van
Hemzelf … Dat schepsel kan een zeer lang tijdperk [“for ages”] bestaan hebben in deze staat voordat het een mens werd … In de volheid van de tijd, daalde God neer op dit organisme … een nieuw
soort van bewustzijn dat kon zeggen: ‘Ik’ en ‘mij’ … dat God kende … en beoordelingen kon maken over waarheid, schoonheid en goedheid” (Lewis, The Problem of Pain).
Billy Graham heeft reeds lang rekening gehouden met theïstische evolutie, en beweerde dat het niet
uitmaakt hoe de mens werd gemaakt:
“Ofwel, op een bepaald moment in de evolutie, ademde God in één bepaalde aapmens die Adam
was, ofwel kon God een handvol stof genomen hebben en schiep Hij de mens daarmee” (“Cooperative Evangelism at Harringay”, United Church Observer, the official paper of the United Church of
Canada, juli 1966).
“Ik geloof niet dat er vandaag enig conflict is tussen wetenschap en de Schrift. Ik denk dat we de
Schrift vaak fout geïnterpreteerd hebben, en we hebben getracht de Schrift dingen te laten zeggen
die niet bedoeld waren om zo te zeggen; ik denk dat we een vergissing hebben begaan door aan te
nemen dat de Bijbel een wetenschappelijk boek is. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek. De
Bijbel is een boek van verlossing, en uiteraard accepteer ik het scheppingsverhaal. Ik geloof dat
God het universum schiep. Ik geloof dat God de mens schiep, en of hij nu ontstond via een evolutionair proces en of Hij op een bepaald punt deze persoon of dit wezen tot een levende ziel maakte of
niet, verandert niet het feit dat God de mens schiep. … op welke manier God dat deed, maakt geen
verschil uit voor wat de mens is en zijn relatie tot God” (Graham, Personal Thoughts of a Public
Man, 1977, pp. 72-74).
Lewis en Graham hebben velen beïnvloed met deze leer.
Theïstische evolutionisten die het Christendom belijden, geloven dat het mogelijk is de Bijbel te
verzoenen met evolutie, maar in realiteit is dit een onmogelijkheid.
Ten eerste, de vroege hoofdstukken van Genesis zijn geschreven als geschiedenis en niet als
een gedicht of allegorie.
“Er zijn 64 geografische termen, 88 persoonlijke namen, 48 generische namen en tenminste 21
identificeerbare culturele items in deze openingshoofdstukken (zoals goud, bdellium, onyx, koper,
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ijzer, goferhout, bitumen, baksteen, steen, harp, fluit, steden, torens). De significantie van deze lijst
kan gezien worden, door vergelijking, bijvoorbeeld met ‘de schaarste aan referenties in de Koran.
Alleen al het 10de hoofdstuk van Genesis bevat vijfmaal meer belangrijke geografische data dan de
hele Koran’. Elk van deze items bepaalt ons bij de betrouwbaarheid van onze Auteur. De inhoud
toont zich als een beschrijving van de echte wereld, veeleer dan een vertelling van gebeurtenissen
die tot een andere wereld, niveau of realiteit behoren” (Walter Kaiser, Jr., “The Literary Form of
Genesis 1-11”, New Perspectives on the Old Testament, ed. by J. Barton Payne, 1970, p. 59).
Genesis wordt door Jezus geciteerd als zijnde geschiedenis. In Lukas 17:26-32, bijvoorbeeld, noemt
Jezus Noach, de Ark, de Vloed, Lot, de verwoesting van Sodom door vuur, en Lots vrouw. Elders
noemt Jezus de Schepping (Markus 13:19), Adam en Eva (Mattheüs 19:4-6; Markus 10:6-7), Kaïn
en Abel (Mattheüs 23:35; Lukas 11:50-51), en Abraham (Johannes 8:39-40). In Mattheüs 19:5 citeerde Jezus Genesis 2:24. Christus behandelt Genesis altijd als geschiedenis, en het is onmogelijk
Hem te eren als Heer en Redder en daarbij Zijn leringen te veronachtzamen. In Mattheüs 19:4-5
noemt Christus de feiten van de schepping in zowel Genesis 1 als 2 en behandelt ze als geschiedenis. Veel theïstische evolutionisten, zoals Francis Collins, hoofd van de Human Genome Project,
beweren “evangelical” te zijn en Christus te eren als Heer en Redder, maar dat is niet consistent met
de afwijzing van Christus’ leer over Genesis en de menselijke oorsprongen.
Genesis 1-11 wordt geciteerd als geschiedenis door zeven van de acht nieuwtestamentische schrijvers (allen behalve Jakobus). Naar alle eerste elf hoofdstukken van Genesis wordt zo’n 100 keer
verwezen, of er wordt uit geciteerd, in het Nieuwe Testament, en Genesis wordt altijd behandeld als
geschiedenis.
Genesis 1-3 vormt het fundament van het evangelie van Jezus Christus. Als Adam niet echt een
mens was, en als er geen zondeval zou geweest zijn, dan zou het evangelie een lege religieuze mythe zijn.
Jezus’ menselijke afstammingslijn wordt terug getraceerd tot op Adam (Lukas 3:23-38). Wij weten
dat deze genealogie bevolkt wordt met de namen van echte historische mensen, en er is geen reden
om Adam anders te behandelen. Bovendien is er geen plaats binnen deze genealogie voor miljoenen
jaren van tijd.
Adam wordt vergeleken met Christus (Romeinen 5:12-19; 1 Korinthiërs 15:45). Het is evident dat
Paulus Adam beschouwde als een echte mens en Genesis als letterlijke geschiedenis.
Ten tweede, de leer van Genesis kan niet verzoend worden met de leer van evolutie.
a. Genesis zegt dat God de wereld schiep, en alles erin, in zes dagen. De scheppingsdagen in Genesis 1 waren gewone 24-uurse dagen, met een avond en een morgen (Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23,
31). Dit wordt herhaald in Exodus 20:10-11.
b. Genesis zegt dat alles werd geschapen om voort te planten naar hun soort. De verklaring “naar
hun soort” wordt 10 keer herhaald in Genesis 1 (Genesis 1:11, 12, 21, 24, 25). Dit is precies wat wij
observeren in de wereld. Honden brengen honden voort, spinnen brengen spinnen voort, vogels
brengen vogels voort, en pinda’s brengen pinda’s voort. Dieren kunnen zich kruisen en zich aanpassen binnen de soorten (b.v.: Honden kunnen gekruist worden om verschillende rassen van honden
voort te brengen), maar soorten kunnen niet overbrugd worden. Dit is wat de Bijbel leert en dit is
wat wij kunnen observeren in de natuur, maar toch leert evolutie dat de soorten niet stabiel zijn, dat
vissen evolueerden in amfibieën, en amfibieën in reptielen, en het reptiel in een vogel, enz.
c. Genesis zegt dat de eerste mens direct door God werd gecreëerd (Genesis 2) en dat hij niet het
product was van graduele evolutie vanuit het dierenrijk. De Bijbel zegt dat Adam de eerste mens
was (1 Korinthiërs 15:45). En Eva is de moeder van alle mensen (Genesis 3:20).
d. Genesis zegt dat de mens gemaakt is naar Gods beeld en dat hij geen deel is van het dierenrijk
(Genesis 1:27). Evolutie zegt dat de mens een geëvolueerd dier is.
e. Genesis zegt dat de wereld volmaakt geschapen werd, daarna in zonde viel en sindsdien ontaardde. Dit is consistent met alles wat we kunnen waarnemen. Alles beweegt zich van orde naar
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wanorde. Alles ontaardt en loopt af. Dit is wat de Tweede Wet van de Thermodynamica2 beschrijft,
zoals zelfs evolutionisten toegeven. Isaac Asimov was een evolutionist, maar zijn definitie van de
Tweede Wet van de Thermodynamica weerlegt eigenlijk evolutie en bewijst de Bijbel:
“Het universum raakt constant meer in wanorde! Wij kunnen de Tweede Wet overal om ons heen
zien. Hoe moeilijk is het huizen te onderhouden, en machinerie, en onze lichamen in perfect werkende orde te houden; hoe gemakkelijk is het de dingen te laten degenereren. In feite, alles wat wij
te doen hebben is niets, en alles degenereert, vervalt, stort in elkaar, verslijt, helemaal op zichzelf en
dat is waar de Tweede Wet over gaat” (Asimov, “In the Game of Energy and Thermodynamics You
Can’t Break Even”, Smithsonian Institute Journal, juni 1970, p. 10).
Hoe tegengesteld is dit met de doctrine van evolutie, die zegt dat dingen gradueel evolueerden van
chaos tot orde, van niet-leven tot leven!
f. Genesis geeft aan dat de aardse geschiedenis slechts duizenden jaren oud is, terwijl evolutie beweert dat ze miljarden jaren oud is. De verschillende bijbelse dateringschronologieën verschillen
met betrekking tot honderden jaren, maar geen bijbelse dateringschronologie stelt de schepping
ouder voor dan tienduizend jaren.
g. Genesis zegt dat de mens de bekwaamheid had taal te gebruiken vanaf het begin, opdat hij zou
kunnen communiceren met God. Maar volgens evolutie, evolueerde taal vanuit dierlijke geluiden.
Het is belangrijk te begrijpen dat zelfs de moderne archeologie zegt dat schrijven pas ongeveer
5000 jaar geleden begon, en dat past goed in het bijbelse verslag (Joseph Naveh, Origins of the Alphabets: Introduction to Archaeology, Jerusalem: The Jerusalem Publishing House, p. 6).
h. Genesis zegt dat de mens de bekwaamheid had om intelligente civilisaties te creëren van bij zijn
begin. Adams kinderen bouwden voor het eerst steden, hielden vee, maakten muziekinstrumenten,
en bewerkten koper en ijzer (Genesis 4:17-22). Evolutie, van de andere kant, beweert dat ’s mensen
civilisatie begon met een “stenen tijdperk” tijdens welke “holbewoners” leefden als dieren.
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Eén beknopte omschrijving van de Tweede Wet is deze: “De entropie van een geïsoleerd systeem dat niet in evenwicht is, neemt in de loop van de tijd toe, tot het maximum voor dat geïsoleerde systeem is bereikt. Die toestand met de
maximale entropie is de evenwichtstoestand” (Wiki). Entropie is een belangrijk begrip in de thermodynamica. Het is
op het fundamenteelste niveau een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem. (Wiki). Zie hierover meer :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/entropie2.pdf , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/entropie.pdf , en vooral :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EvolutietheorieEnEmpirischeWetenschap.pdf !
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