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Het maken van gefundeerde voorzeggingen, en ze te toetsen, maakt deel
uit van de wetenschappelijke methode.
In het Ken Ham/Bill Nye debat op 4 februari 2014, beweerde Nye dat
creationisme geen voorzeggingen doet of vervult, maar dat is nonsens.
Bijbels creationisme maakt vele duidelijke voorzeggingen. Zoals Jason
Lisle, Ph.D. Astronomie, zegt:
“Christenen moeten begrijpen dat hun wereldbeschouwing niet louter hypothetisch is. Het echte
universum is het bijbelse universum. Vermits de Bijbel waar is, kan hij gebruikt worden om te verklaren en om succesvolle voorzeggingen te doen over wat we vinden in het fysische universum.
Genetica, geologie, astronomie, paleontologie, archeologie, en vele andere wetenschappen tonen
allemaal feiten die we zouden verwachten, als gevolg van de waarheid van de Bijbel” (Jason Lisle,
The Ultimate Proof of Creation, p. 98).
Beschouw enkele van deze voorzeggingen:
Het universum zal zich gedragen overeenkomstig vastgestelde wetten.
Als God het universum schiep zoals beschreven in de Bijbel, dan kunnen wij voorzeggen dat het
zich zal gedragen overeenkomstig vastgestelde wetten, en dat is exact wat we vinden. Dit is zo evident en zo verbazingwekkend dat vele niet-christelijke wetenschappers ervan overtuigd zijn geraakt
dat dit wijst op “intelligent design”.
Paul Davies, bijvoorbeeld, beschrijft in Goldilocks Enigma de ordelijke, duurzame natuur van het
universum als bewijs voor intelligentie van sommige soort. Net zoals Goldilocks de geserveerde
pap niet te heet of te koud, maar “just right” vond, zo is het universum “just right”, precies geschikt
voor menselijk leven op aarde.
“In plaats dat die ruimte gevuld is met het ontbijt van de hond of niet met elkaar in verband staande
bric-à-brac, zien astronomen een georkestreerde en coherente eenheid. Op de grootste schaal is er
orde en uniformiteit” (The Goldilocks Enigma, p. 20).
Het universum zal logisch zijn.
Als God het universum schiep zoals beschreven in de Bijbel, dan kunnen wij voorzeggen dat dit
logisch is voor de geest van de mens, en dat is exact wat we vinden. Dr. Jason Lisle observeerde dat
indien Gods Woord niet waar zou zijn, de realiteit geen betekenis zou hebben:
“We zouden geen goede reden hebben om te geloven in de eerste vereisten van begrijpelijkheid, de
fundamentele betrouwbaarheid van geheugen, verstand en zintuigen, wetten en logica, uniformiteit
van de natuur, moraliteit, persoonlijke waardigheid en vrijheid, enz….
“Rationeel redeneren omvat het gebruik van wetten en logica. … Bijvoorbeeld, de verklaring ‘Mijn
wagen is in de garage en het is niet het geval dat mijn wagen in de garage is’ is noodzakelijk vals
door de wet van noncontradictie. Enige rationeel denkende persoon zou deze wet accepteren. Maar
een beperkt aantal mensen zouden vragen: ‘Waarom is deze wet waar? Waarom zou er een wet van
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non-contradictie zijn, of enige wetten van redenatie?’ … De christen kan deze vragen beantwoorden. … Volgens Genesis heeft God ons gemaakt naar Zijn beeld (Genesis 1:26) en daarom moeten
wij Hem navolgen (Efeziërs 5:1). De wetten van de logica zijn een reflectie van de manier waarop
God denkt, en daarom de manier waarop Hij verwacht dat wij denken. De wet van non-contradictie
is niet gewoon de opinie van een persoon over hoe wij horen te denken, maar ze komt voort uit
Gods zelf-consistente natuur. God kan Zichzelf niet verloochenen (2 Timotheüs 2:13), en alle waarheid is in God (Johannes 14:6; Kolossenzen 2:3), en daarom zal waarheid zichzelf niet tegenspreken. Vermits God constant het universum draagt door Zijn kracht (Hebreeën 1:3), verwacht de consistente christen dat in het universum nooit een contradictie zal ontstaan.
“De wetten van de logica hebben betekenis in de christelijke wereldbeschouwing. Maar andere wereldbeschouwingen kunnen er niet op rekenen. Bijvoorbeeld, hoe zouden wij kunnen weten, los van
de Bijbel, dat contradicties altijd vals zijn? We zouden enkel kunnen zeggen dat ze vals zijn in onze
ervaring. Maar onze ervaringen zijn erg beperkt, en niemand heeft de toekomst ervaren. … Enkel in
een bijbelse wereldbeschouwing kunnen we weten dat contradicties niet kunnen optreden in de realiteit; enkel de christen heeft een basis voor de wet van niet-contradictie, of wetten van de logica in
het algemeen. …
“Hoe kan de evolutionist rekenen op absolute standaarden van redeneren zoals de wetten van de
logica? Waarom zouden er in een toevallig evolutionair universum universele, onveranderlijke
standaarden zijn? …
“Er kan geen enkele universele reeks wetten van de logica zijn indien er meer dan één god is. Daarom kan geen enkele polytheïstische religie rekenen op wetten van de logica” (Jason Lisle, The Ultimate Proof of Creation, pp. 40, 41, 52, 54, 56).
Er zal een grote onoverbrugbare kloof zijn tussen het mensen- en dierenrijk; alleen de mens
zal hogere intelligentie en aanbidding van God demonstreren.
De Bijbel zegt dat God de mens maakte naar Zijn eigen beeld en dat de mens geen deel uitmaakt
van de dierenrijk. We zouden verwachten bewijzen hiervoor te vinden, en dat is precies wat we ook
vinden.
In Hallmarks of Design geeft Stuart Burgess 10 karakteristieken die uniek zijn voor de mens: rechtopstaande houding, handige handen, unieke huid, complexe taal, complexe gelaatsuitdrukkingen,
uniek intellect, unieke genetische code, unieke reproductie, geestelijk wezen en verfijnde schoonheid (Hallmarks of Design, p. 164).
Er zal bewijs zijn dat de mens aanvankelijk één God aanbad en dat dit gedevalueerd is tot
polytheïsme.
De Bijbel geeft aan dat polytheïsme niet eerder ontstond dan ongeveer ± 2.000 jaar nadat de mens
geschapen werd. Polytheïsme ontstond na de Zondvloed en de Toren van Babel, en verspreidde zich
van daar over de hele aarde. Vóór de Vloed aanbaden mensen slechts één opperste, Almachtige
God, en dat is ook wat historici hebben gevonden.
“Naar mijn mening toont de geschiedenis van de oudste menselijke beschaving een snel verval van
monotheïsme naar extreem polytheïsme en een wijdverspreid geloof in boze geesten. Het is in een
erg ware zin de geschiedenis van de val van de mensheid” (Stephen Langdon, Semitic Mythology,
Vol. 5, Mythology of All Races, 1931, p. xviii; Langdon was een vermaard geleerde te Oxford).
“Het geloof in een Opperste Wezen wordt gevonden onder alle volkeren van de primitieve cultuur
…” (Wilhelm Schmidt, Origin of the Idea of God).
“Er is een monotheïsme dat het polytheïsme van de Veda1 voorafgaat; en zelfs in de aanroeping van
ontelbare goden, breekt de herinnering aan een God, één en oneindig, door de mist van de afgodische woordkeus, zoals de blauwe hemel verborgen wordt door passerende wolken” (Max Muller,
History of Sanskrit Literature, 1859, p. 559; Muller was een vermaarde Oxford Sanskrietgeleerde).
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Veda (meervoud: Veda’s; Sanskriet) is de verzamelnaam voor de geschriften die de basis vormen voor de upanishaden, de Indiase filosofie en veel van de religies die tot het hindoeïsme gerekend worden. (Wiki).
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“Vijfduizend jaar geleden waren de Chinezen monotheïsten, maar zelfs toen was er een strijd met
natuuraanbidding en divinatie” (James Legge, The Religions of China, cited from A.C. Gaebelein,
Christianity or Religion, 1927, p. 44).
“In de vroege tijden van de mensheid lijkt het bestaan van een enkele en almachtige Godheid, die
alles schiep, het universele geloof geweest te zijn …” J. Gardner Wilkinson, The Ancient Egyptians).
Er zal bewijs zijn dat de menselijke taal slechts enkele duizenden jaren oud is.
De moderne archeologie heeft geschriften nagespeurd tot het 4de millennium v.C. (Joseph Naveh,
Origins of the Alphabets, p. 6). Dit is precies wanneer de Bijbel zegt dat ’s mensen geschiedenis
begon.
Er zal bewijs zijn dat er slechts één oorspronkelijke taal was.
De Bijbel zegt dat er slechts één taal was in het begin van de menselijke geschiedenis, en de veelheid van talen kan nagespeurd worden tot op Gods oordeel bij de Toren van Babel.
Eén voorouderlijke taal is wat vele linguïsten en historici hebben bepleit. Dit wordt monogenesis
genoemd en het werd onder anderen ondersteund door Alfredo Trombetti, Morris Swadesh, John
Bengtson, Merritt Ruhlen, en Joseph Greenberg.
“Vele moderne-dag filosofen getuigen voor de waarschijnlijkheid van zo’n oorsprong van de talen
van de wereld. Alfredo Trombetti zegt dat hij de gemeenschappelijke oorsprong van alle talen kan
naspeuren. Ook Max Mueller getuigt van de gemeenschappelijke oorsprong” (Josh McDowell, The
New Evidence That Demands a Verdict, p.105).
Er zal bewijs zijn dat menselijke taal geheel ontwikkeld was vanaf zijn aanvang.
In plaats dat taal meer naar complexiteit toe groeide, wordt ze in toenemende mate simpel. OudChinees, dat minstens 4.000 jaar geleden ontstond, heeft 6.000 karakters, terwijl het moderne Chinees erg versimpeld is. Het antieke Sanskriet, dat dateert van ten minste 1.500 v.C., kende bijna 500
variaties voor elk werkwoord, terwijl de moderne talen die uit het Sanskriet ontwikkelden, zoals
Hindi en Bengali en Nepali, slechts enkele variaties kennen. (Engels en Nederlands hebben slechts
vijf werkwoordsvormen: doen, doe, doet, deed, gedaan).
Er zal bewijs zijn van Intelligent Design.
Het bewijs hiervoor is overal aanwezig. Zie het hoofdstuk “Icons of Creation”.
Er zal nooit leven zijn elders in het universum, buiten de Hemel, en zeker niet enige vorm van
evoluerend leven.
Het boek Genesis zegt dat God de aarde maakte voor menselijke bewoning, en de sterren van het
universum in relatie tot ’s mensen aardse bestaan. De enige andere hogere schepselen genoemd in
de Schrift zijn de engelen. De uitverkoren engelen leven in de hemel, maar ze zijn ook actief op de
aarde. Sommige engelen volgden Satan in zijn rebellie. Sommigen van dezen zijn gevangengezet (2
Petrus 2:4) terwijl anderen actief zijn op aarde (1 Petrus 5:8). Buiten dit geeft de Bijbel niet aan dat
er elders leven is in het geschapen universum.
Na 55 jaar van intensief onderzoek door NASA, werd niet één enkel teken van leven gedetecteerd.
Meer dan 130 miljoen dollar werden gespendeerd aan SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) sinds 1960, met een huidige technologie die 27 telescopen inzet die de ruimte afscannen in alle
richtingen om tekenen van leven te ontdekken.
Dit probleem voor evolutionisten is gekend als de “Fermi Paradox”. Enrico Fermi, een atomisch
wetenschappers, stelde de vraag: “Waar is iedereen?”
Robert Naeye, hoofdredacteur van Sky & Telescope magazine, zegt: “De ontnuchterende realiteit is
dat er geen enkel observeerbaar bewijs is voor het bestaan van andere intelligente wezens waar dan
ook in het universum” (“O.K., Where Are They?” Astronomy, July 1996, p. 36). Paul Davies’ boek
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dat de eerste halve eeuw van SETI behandelt, is getiteld: The Eerie Silence (April 2010). Davies
denkt nog steeds dat er leven kan gevonden worden als SETI zou kunnen verbeterd worden, maar
hij geeft toe dat tot dusver “geen fluistering van een vreemde boodschap werd ontvangen”.
Er zal bewijs zijn dat de wereld voor de mens werd gemaakt (Genesis 1:29).
Dit is precies wat we vinden. De wereld bevat alles wat de mens nodig heeft. Er is zuurstof om te
ademen, water om te drinken, voedsel voor het bestaan, materialen voor kleding, olie voor warmte,
bouwmaterialen voor constructie, stoffen voor medicijnen, en duizend andere dingen voor ’s mensen noden en genoegens.
Het feit dat de wereld ontworpen lijkt te zijn voor ’s mensen gebruik is zo vanzelfsprekend dat
sommige evolutionisten dit het Anthropisch principe hebben genoemd. Maar een wereld die de aanblik heeft ontworpen te zijn voor de mens heeft geen betekenis indien dit een product zou zijn van
blinde evolutie.
Evolutionist Freeman Dyson zei: “Het universum moet in zekere zin geweten hebben dat wij zouden komen” (geciteerd door Judith Hooper, “Perfect Timing”, New Age Journal, dec. 1985, p. 18).
Alle mensen zullen van hetzelfde éne mensenras zijn.
Volgens de Bijbel hebben alle mensen hetzelfde bloed (Handelingen 17:26); het komt van onze
gemeenschappelijke voorouders Adam en Eva.
Dit is precies wat wij vaststellen. De verschillen tussen mensen zijn oppervlakkig en betreffen dingen zoals huidskleur en de vorm van de ogen.
Er zal bewijs zijn dat menselijke beschaving begon in de Mesopotamische regio.
Volgens de Bijbel, floreerde de menselijke beschaving in de Mesopotamische regio, tussen Eufraat
en Tigris, na de Zondvloed, in ± 3.000 v.C.
Dit is precies wat archeologen hebben ontdekt. Grote beschavingen ontstonden plotseling in precies
deze regio.
“Historici verwijzen naar het oude Mesopotamië als ‘de geboorteplaats van de beschaving’. De eerste beschaving ontwikkelde zich in de zuidelijke regio van Mesopotamië, Sumerië genaamd. …
Tegen ongeveer 2.800 v.C. leefden de meeste Sumeriërs in een stadstaat” (Shilpa Mehta-Jones, Life
in Ancient Mesopotamia, p. 4).
In feite werden precies die steden, genoemd in Genesis 10, opgegraven door archeologen. Deze
omvatten Babylon, Ninevé, Uruk, Ur en Kalhu (of Nimrud).
De geschiedenis van de mens zal slechts duizenden jaren geleden begonnen zijn en ze zal een
goed ontwikkelde intelligente cultuur blijken te zijn.
De Bijbel zegt dat Adams kinderen complexe maatschappijen bouwden en dat ze inventief waren
vanaf het begin. Ze blonken uit in dingen als metaalbewerking, landbouw, veehouderij en ze ontwierpen muziekinstrumenten (Genesis 4:2, 16-22). Deze vroege maatschappij (± 5.000 v.C.) werd
verwoest door de Zondvloed, maar ze werd onmiddellijk daarachter gedupliceerd door Noachs nageslacht, te beginnen in ± 3.000 v.C. Het koninkrijk Babylon was hoog geraffineerd. Men gebruikte
toen bakstenen (gebakken klei) en mortel voor de constructie van torens, enz. (Genesis 10:8-12;
11:1-4).
Dit komt overeen met de ontdekkingen van de moderne archeologie. Elke oude beschaving blijkt,
zo’n vier à vijfduizend jaar geleden, plotseling tot bestaan te zijn gekomen.
De Egyptenaren hadden verbluffende mathematische en bouwkundige vaardigheden. De Grote Piramide, gebouwd in ± 2.500 v.C., bevat 2 miljoen blokken steen, elk met een gewicht van ± 2,5 ton.
De zijden zijn 756 voet (231 m) lang en zijn volgens een kompas geplaatst met een kleine afwijking
van 1 graad (Don Stewart, The Creation, p. 150).

4

Ur der Chaldeeën is een van de oudste steden die na de Vloed genoemd worden in Genesis. De stad,
daterend van 2.500 v.C., werd opgegraven in de jaren (19)20 door een team van Amerikaanse en
Britse archeologen, met aan de leiding Charles Woolley. Werner Keller zegt: “Ur der Chaldeeën
was een machtige, welvarende kleurrijke en bedrijvige hoofdstad in het begin van het tweede millennium v.C.” (The Bible as History, p. 19). Er waren wetten, gerechtshoven, administratieve diensten, spinnewielen. De breed geïrrigeerde velden van koren, gerst, dadelpalmen, vijgen, enz. strekten zich uit zover als het oog kon zien en “konden vergeleken worden met Canadese graanboerderijen”. De centrale toren van de stad was 75 voet (23 m) hoog, gebouwd met “vrolijk kleurende bakstenen” op een vierkante voet met een zijde van 120 voet (37 m). Hij was omgeven door vijf
tempels met binnenplaatsen en met vloeiende bronnen. De huizen waren “mooi en comfortabel”.
Vele burgers leefden in “grote huizen met twee verdiepen en met dertien of veertien kamers”. De
huizen waren gebouwd met gebakken stenen en de wanden waren bedekt met plaaster en witkalk.
De burgers gebruikten verschillende soorten muziekinstrumenten om hun gezang en spelen te
begeleiden. De graven van de koningen bevatten gouden drinkbekers en glazen, mooi gevormde
kruiken en vazen, bronzen eetgerei, parelmoermozaïeken, Lapis Lazuli, zilver, harpen en lieren, en
doedelzakken, schitterende hoofddeksels van bloemen en bladeren gesneden uit bladgoud en zilver,
dolken met gouden afwerking, en bordspelen.
De Maya’s van Centraal Amerika van 2.000 v.C en vroeger, hadden schrijftaal, kunst, architectuur,
en konden de lengte van een zonnejaar uitrekenen binnen 2/10.000ste van een dag. Zij berekenden
de lengte van elk jaar op 365,2420 dagen, terwijl moderne astronomen dat berekenden op 365,2422
dagen.
Er zal bewijs zijn van oude religieuze torens doorheen Mesopotamië.
De Bijbel zegt dat na de Zondvloed mensen een grote toren bouwden in Babylon als een religieuze
en socio-politieke onderneming. Sinds de 19de eeuw hebben archeologen de overblijfselen van dozijnen zulke torens opgegraven, die ziggurats genoemd worden.
Er zal schoonheid en genoegen zijn.
Volgens de Bijbel maakte de Schepper schoonheid en een overvloed aan dingen voor de mens om
van te genieten (Genesis 2:9: “begerenswaardig om te zien”; Job 26:13: “Door Zijn Geest kreeg de
hemel schoonheid”; 1 Timotheüs 6:17: “…de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten”).
Dit is exact wat wij observeren. De schepping is niet enkel functioneel, ze is mooi, fascinerend en
genietbaar. De zon komt niet gewoon op en gaat onder, ze komt en gaat met een heerlijkheid die
nooit ten volle door menselijke kunst werd vastgelegd. Sneeuw valt niet gewoon uit de lucht in ongeordende brokken, ze valt in vlokken met ontelbare verfijnde kristalpatronen. De aardse hemel is
comfortabel en liefelijk blauw, terwijl het ook een depressief zwart had kunnen zijn, zoals vanop de
maan wordt gezien. De bomen, heesters en grassen zijn prachtig in hun schoonheid, met hun schakeringen van rustgevend groen. Er zijn allerlei soorten bloemen en Jezus sprak over hun schoonheid, zeggend dat zelfs Salomo in zijn koninklijke heerlijkheid niet zo gekleed ging (Mattheüs
6:29).
Zelfs in de diepten van de zee en in de ruimte is er schoonheid. De Hubble ruimtetelescoop heeft
plaatjes genomen met een adembenemende schoonheid in de ruimte.
De vleugels van vogels en vlinders hebben een complete schakering van kleur, die geproduceerd
wordt door drie types van pigment (carotenoïde, porfyrinen en melanine), zowel als prachtige systemen van ingewikkelde lichtreflectie.
Zelfs op cellulair niveau is er schoonheid. Dr. Fazale Rana zegt: “… de meest fascinerende ontdekking door wetenschappelijke pioniers heeft weinig te maken met de structuren of activiteiten van de
cel. Veeleer is het de pure schoonheid en kunstzinnigheid van het biochemische rijk” (The Cell’s
Design, p. 16).
“God heeft de natuur niet enkel gemaakt voor onze noden, maar ook voor ons genot. Hij heeft niet
enkel velden met koren gemaakt, maar hij creëerde ook het viooltje en de sleutelbloem. Lucht is
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voor ons enkel nodig om te ademen, maar hoe heeft Hij deze geladen met parfums. … De kleuren
van bloemen, de schoonheid van landschappen, de muziek van vogels, tonen allemaal hoe de
Schepper heeft zorg gedragen voor de voldoening van elk zintuig van de mens. Het is zeker geen
zonde te genieten van deze gaven van de hemel, maar het zou dwaasheid zijn om je ziel in hun aantrekkingskracht op te sluiten” (Charles Spurgeon).
Er zullen barrières zijn tussen de verschillende basissoorten van planten en dieren.
De Bijbel zegt 10 keer in Genesis 1 dat God de planten en dieren maakte om zich te reproduceren
“naar hun soort” (Genesis 1:11, 12, 21, 24, 25).
Dit is evident in het fossielenverslag en wordt stasis of stase genoemd. Schepselen verschijnen niet
enkel volledig gevormd in het fossielenverslag, maar ze behouden ook hun vorm doorheen hun bestaan, zelfs over veronderstelde “miljoenen jaren”. De oudste vleermuis in het fossielenverslag,
bijvoorbeeld, is “modern” qua vorm.
In kweekexperimenten wordt dit “genetische homeostase” genoemd. Doorheen het proces van artificiële selectie, is koren nooit tarwe geworden, zijn honden nooit schapen geworden, of reptielen
vogels.
Het is belangrijk te begrijpen dat de moderne term soorten niet hetzelfde is als de bijbelse soorten
zoals gebruikt in Genesis 1, want daar vinden we het Hebreeuwse woord baramin2. Andrew Lamb
van Creation Ministries schrijft: “De bijbelse soort komt dikwijls overeen met het familieniveau in
het moderne classificatieschema, en soms de genus of orde. Sommige excellente papers over baraminologie zijn verschenen in recente uitgaven van Journal of Creation” (“Sheep and Goats?” Creation Ministries International, 21007).
Er zal zijn: onderling verband, onderlinge afhankelijkheid, symbiose, harmonie.
Volgens de Bijbel maakte God de aarde en het universum voor bewoning door de mens, en dit
voorzegt dat we getuige zullen zijn van interrelatie, inter-afhankelijkheid en harmonie doorheen het
universum, en dat is precies wat we zien.
Henry Zuill, Ph.D. in biology, observeert:
“Wanneer we breedvoerig kijken naar het panorama van het leven en de ecologische relaties, dan
zien we dat ecologische complexiteit is gebouwd op lagen van complexiteit, die neerwaarts gaan
doorheen verschillende hiërarchische structuren en organisatieniveaus, tot de cel, en zelfs lager. …
Wij spreken over een essentieel multi-soorten geïntegreerd servicesysteem -- een gaaf geïntegreerd
systeem. Er blijkt geen adequate evolutionaire manier te bestaan om dit te verklaren. Hoe kon een
veelvoud van organismes ooit geleefd hebben onafhankelijk van services die zij nu nodig hebben?”
(In Six Days, redactie John Ashton, p. 67-69).
De voorbeelden van de harmonie en integratie van de natuur zijn eindeloos. We hebben een fijn
afgestemd universum. We hebben een aards ecosysteem met zijn stikstofcyclus, watercyclus, voedselketen, enz.
Als evolutie waar zou zijn, zouden we verwachten chaos en disharmonie te zien, veeleer dan de
mooie integratie die feitelijk bestaat.
Er zal bewijs zijn van ’s mensen zondeval en van Gods vloek op de schepping.
Volgens de Bijbel zondigde de mens tegen God door Zijn wet te overtreden en God oordeelde de
mens en de schepping waarvan de mens het hoofd is. De mens is een gevallen zondaar en er wordt
gezegd “dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe”
onder Gods vloek (Romeinen 8:22).
Dit is precies wat we zien. De menselijke geschiedenis en ervaring vertellen ons dat er iets verschrikkelijk fout is met de mens. Hij is slecht, ongeacht zijn milieu en opvoeding. Hij liegt, steelt,
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Vandaar dat ook de termen “Genesissoorten” of “geschapen soorten” door creationisten worden gebruikt.
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haat, begeert en is afgunstig. Hij is zelfzuchtig, onvriendelijk, en neigt tot geweld, en niets is bewezen succesvol te zijn in het veranderen van ’s mensen natuur.
De aarde, alhoewel vervuld met schoonheid en heerlijke dingen, toont ons elk bewijs dat ze onder
een vloek ligt. Er is ziekte en dood en entropie3. Er is een natuur die rood ziet van het bloed.
Er zullen geen bomen zijn ouder dan ongeveer 5.000 jaren.
Volgens de Bijbel werd de wereld ± 8.000 jaar geleden geschapen, en de wereldomvattende Zondvloed verwoestte alle leven van de aarde ± 5.000 jaar geleden, dus kunnen we voorzeggen dat de
oudst levende creaturen niet ouder dan dat zullen zijn.
De oudste bomensoort op aarde is de Bristlecone pine of Methusalemboom4 (Pinus longaeva) in de
White Mountains aan de grens van Californië en Nevada. Ze worden geschat 4.600 jaar oud te zijn.
Men heeft beweerd dat een groep van Huon pines (Lagarostrobos franklinii) meer dan 10.500 jaar
oud zou zijn, maar de datering was niet gebaseerd op het tellen van ringen maar op pollen in een
nabij gelegen meer. Traditionele boomringdateringen geven een ouderdom van niet meer dan 4.000
jaar (Roger Patterson, Evolution Exposed, p. 173).
Er zal grote diversiteit en variëteit zijn.
De Bijbel zegt dat God een grote variëteit aan planten en dieren maakte (Psalm 104:24-25).
Het is daarom niet verwonderlijk dat er vele types zijn van schepselen die zich op het land, in de
lucht en in de zee bewegen, maar in het licht van evolutie zou dit betekenen dat deze wonderlijke
dieren, met hun ontelbare variëteiten, op blinde wijze vele malen hadden moeten evolueren.
Er zal bewijs zijn van een wereldomvattende vloed.
Volgens de Bijbel bedekte een wereldomvattende watervloed de aarde in de dagen van Noach.
Het tweedelige werk Earth’s Catastrophic Past documenteert het krachtige bewijs van een wereldomvattende vloed. De auteur, Andrew Snelling, Ph.D. in geologie van de Universiteit van Sydney,
Australië, in 1982, was een hoofdonderzoeker in het achtjarige RATE (Radioisotopes and the Age
of The Earth) project, dat evolutionaire dateringsmethoden bekritiseerde. Snelling leverde belangrijke bijdragen voor het project van gesteentedateringsstudies, met gebruikmaking van radio-isotopen en in studies van radiation halos (stralingshalo’s) en radiation tracks (stralingssporen) in verschillende mineralen.
Deel 1 onderzoekt het bijbelse verslag van de Vloed en vergelijkt dit verslag met moderne wetenschappelijke kennis en theorieën. Dr. Snelling demonstreert dat het Genesisverslag betrouwbare
geschiedenis is die bevestigd werd door Christus’ leer. Hij toont aan dat de betrouwbaarheid van de
hele Bijbel afhangt van Genesis als letterlijke geschiedenis en beantwoordt de argumenten die uitgebracht werden door secularisten, theologische modernisten en “evangelicals”, tegen een zesdaagse schepping en een wereldomvattende vloed. Deze argumenten omvatten het zo veronderstelde
gebrek aan voldoende water om de bergen te bedekken, het gebrek aan ruimte in de ark voor alle
schepselen, het probleem met het voeden van zovele dieren, de post-vloed dierlijke distributie, en
de gelijkenis met de Babylonische vloedverhalen. Deel 1 onderzoekt ook elk van de zes dagen van
de schepping vanuit een bijbels en wetenschappelijk oogpunt. Deel 1 besluit met een uitgebreid
onderzoek van de moderne geologische synthese, inbegrepen de geologische kolom, de precambrische kolom, en platentektoniek.
Deel 2 onderzoekt de aardse geologie vanuit het oogpunt van het Genesisverslag, in het bijzonder
de wereldomvattende Vloed. Dr. Snelling documenteert de vernieuwde erkenning van catastrofisme
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Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met
het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde.
4
Methusalem (Engels: Methuselah) is een ruim 4800 jaar oude boom van de soort Pinus longaeva, die groeit in de
White Mountains bergketen te Inyo County, in het oosten van de Amerikaanse staat Californië. Het is de oudste nog
levende boom ter wereld en de oudste niet-klonale levensvorm ter wereld. (Wiki).
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onder wetenschappers en de daarop volgende afwijzing van het uniformitarisme5. Hij onderzoekt
het bewijs voor een wereldomvattende vloed, inbegrepen de enorme fossiel- en steenkoolbedden.
Hij demonstreert dat de geologische kolom indrukwekkende tekenen vertoont van snel door water
afgezette strata6 en dat de volgorde van de strata, afgezet door de Vloed, de schepselen organiseerde
zoals we ze zien in het fossielenrecord. Hij toont de valkuilen in de radioactieve dateringsmethodes,
inbegrepen kalium-argon, rubidium-strontium, samarium-neodymium, en uranium-thorium. Hij
geeft wetenschappelijk bewijs voor een jonge aarde, zoals kometen, het aardse magnetische veld,
zeezout, erosie, sedimenten, vulkanische activiteit en helium, radiohalo’s en menselijke bevolkingsstatistieken. Hij beantwoordt verschillende problemen zoals krijt- en diatomeeënbedden, koraalriffen en kalksteen, evaporiet, begraven wouden, steenkoolbedden, oliedepots, kalksteengrotten en
ijstijden.
De mens zal geen oplossing vinden tegen de dood.
De Bijbel zegt dat de dood geen “natuurlijk” iets is. De dood is het loon van de zonde (Romeinen
6:23). De Bijbel geeft verder aan dat de typische levensduur van de mens ongeveer 70 à 80 jaar is
(Psalm 90:10). Op basis hiervan zouden we kunnen voorspellen dat de mens nooit een oplossing zal
vinden voor ouderdom en sterven, en het is vanzelfsprekend dat dit tot dusver het geval is. Moleculair bioloog Bill Andrews is een van de wetenschappers die een genetische oplossing tracht te vinden tegen het ouder worden. Andrews heeft gezworen het menselijke leven te verlengen tot 150
jaar, wat tweemaal de levensduur is in de Schrift. Als de Bijbel waar is, zal dit niet gebeuren.
Overwinning over de dood zal nooit gevonden worden in een pil, maar wordt gevonden in Jezus
Christus. “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven,
door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).
Er zal een vrees zijn voor de dood en een besef van een hiernamaals.
De Bijbel zegt dat de mens de dood vreest (Hebreeën 2:15), en dit is precies wat we zien. Alle mensen sterven, en mensen zijn in ’t algemeen bang om te sterven en ze doen alles om de dood te vermijden7.
Er zal bewijs zijn dat de mens een bewustzijn van God heeft en een verlangen om een relatie
met Hem te hebben.
De Bijbel zegt dat God de mens maakte naar Zijn beeld, met het doel van in gemeenschap met Hem
te wandelen. Nadat God Adam schiep, communiceerde hij met God, voordat Eva werd gemaakt.
Observatie bewijst dat deze voorzegging waar is. De mens heeft een universeel bewustzijn van God
en een verlangen Hem te kennen. Dit wordt bewezen door de menigte aan religies die de mens heeft
uitgevonden.
De mens zal een geweten hebben.
De Bijbel zegt dat God de mens een geweten heeft gegeven dat tot hem spreekt over juist en verkeerd, goed en slecht.
“Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en
hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar” (Romeinen 2:15).
Dit is waar in de menselijke ervaring. Psychologen noemen dit een “stem” en zij trachten die te stillen door mensen te leren dat zij niet echt onder een goddelijk moraalmandaat staan, maar het feit is
dat de morele “stem” een universeel fenomeen is.
De mens zal schuldbewust zijn.
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Uniformitarisme is het idee dat de processen die aan de basis van de geologie liggen, dezelfde vorm en frequentie
hebben gehad tijdens het verloop van de geschiedenis. In feite stelt men dus: “Het heden is de sleutel tot het verleden”.
6
Strata: geologische laag.
7
Dit wordt ook “de wet van zelfbehoud” genoemd.
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De Bijbel zegt dat nadat de mens zondigde tegen God, hij schuldbewust was. Hij verborg zich voor
God en trachtte zijn naaktheid te bedekken (Genesis 3).
Dit is precies wat we zien in het leven. Mensen hebben vele dingen uitgevonden, zoals werkenreligie en psychologie, in een poging hun schuldige gewetens te verzachten.
De mens zal een meester zijn in het verwijten van anderen voor zijn eigen fouten.
Het eerste wat Adam en Eva deden nadat zij zondigden was anderen verwijten. Adam verweet zijn
vrouw, en Eva verweet de slang (Genesis 3:12-13).
Dit verwijtspel werd door alle mensen gespeeld doorheen de geschiedenis. Deze karaktertrek wordt
duidelijke gezien in kinderen. Het is typisch dat een kind zijn broer, zus of iemand anders de schuld
tracht te geven, behalve zichzelf. Zij die met gevangenen werken weten dat het zelden voorkomt dat
iemand opkomt voor zijn eigen schuld en dat hij de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn daden.
De mens zal zich bewust zijn van zijn naaktheid.
De Bijbel zegt dat Adam en Eva naakt waren toen God hen maakte, maar nadat zij zondigden waren
zij zich daarvan bewust en schaamden zij zich voor hun naaktheid (Genesis 2:25: 3:7).
Het is interessant dat de mens het enige levende wezen is dat zich bewust is van zijn naaktheid, en
hij heeft in ’t algemeen doorheen de geschiedenis zich bedekt met ten minste enige kleding. Er zijn
uitzonderingen geweest, toen stammen van mensen zo degradeerden dat zij leefden in naaktheid,
maar in het algemeen is dat niet het geval. Van grottekeningen tot de afbeeldingen uit de oude Mesopotamische beschaving, worden mensen gekleed afgebeeld.
Evolutie kan niet verklaren hoe de mens haarloos werd (als hij zou geëvolueerd zijn vanuit het
apenrijk) of waarom hij zich bewust is van zijn naaktheid, terwijl apen niet.
De sterren verschillen in heerlijkheid.
Volgens de Bijbel maakte God de sterren en planeten met verschillende “heerlijkheid” (1 Korinthiers 15:41).
Dit is wetenschappelijk waar. Zelfs de planeten en onze zon verschillen dramatisch van elkaar in
afmeting, chemische samenstelling, hitte/koude, rotatie, manen en vele andere dingen, en dat heeft
geen betekenis vanuit evolutionair oogpunt.
“De populairste theorie zegt dat het zonnestelsel gevormd werd uit een interstellaire wolk van wervelend gas en stof. Indien de zon, planeten en manen evolueerden uit hetzelfde materiaal, dan zouden ze vele gelijkenissen hebben, maar iedere planeet is uniek!
“Vermits ongeveer 98% van de zon bestaat uit waterstof en helium, zouden Aarde, Mars, Venus en
Mercurius een zelfde samenstelling moeten hebben. In plaats daarvan is minder dat 1% van deze
planeten waterstof of helium.
“Indien het zonnestelsel alle planeten evolueerde, dan zouden ze allemaal in dezelfde richting draaien, maar Pluto en Venus roteren omgekeerd, terwijl Uranus op zijn kant draait als een wiel.
“Alle manen in ons zonnestelsel zouden om hun planeten moeten cirkelen in dezelfde zin, maar ten
minste zes hebben een omgekeerde orbit. Bovendien hebben Neptunus, Saturnus en Jupiter manen
die in beide richtingen hun planeet omwentelen.
“Wetenschappers hebben geen antwoord op de vraag waarom vier planeten ringen hebben of waarom elke planeet zo uniek is” (A Question of Origins video presentation).
Het leven van het vlees is in het bloed.
Volgens de Bijbel is “het leven van het vlees in het bloed” (Leviticus 17:11).
Dit werd ± 3.500 jaar geleden geschreven, maar dit werd wetenschappelijk niet eerder begrepen dan
in recente tijden. Eeuwenlang pasten dokters “aderlaten” toe als een genezingsmethode. George
Washington, Amerika’s eerste president, is waarschijnlijk vroeg gestorven wegens deze wanprak9

tijk. Moderne geneeskunde heeft geleerd wat de Bijbel altijd al leerde, dat het leven van het vlees in
het bloed is. Het verbluffende systeem van bloedvaten en capillaire vaten, draagt het levengevende
zuurstof en de andere noodzakelijke elementen, naar elk deel van het lichaam via de verbazingwekkende bloedcellen. Het bloed zorgt ook voor een belangrijk deel van de infectiebestrijding en stollingssystemen, die noodzakelijk zijn voor “het leven van het vlees”.
De aarde zal rond zijn.
Volgens de Bijbel is de aarde rond (Jesaja 40:22; vgl. Job 26:7).
Deze voorzegging is waar volgens de moderne wetenschap. Jesaja schreef dit ± 2.700 jaar geleden,
in een tijd toen mensen typisch dachten dat de aarde plat was. Sommigen hebben geargumenteerd
dat Jesaja niet verwees naar een sfeer maar naar een cirkel, maar volgens ons verwees hij naar de
sferische vorm van de aarde, en dit werd ook zo geïnterpreteerd door vele commentators. John Gill
(1697-1791) zei dat dit verwijst naar een “globe” en zegt: “want de aarde is sferisch of bolvormig:
niet een platte vlakte, maar rond, hangend als een bol in de lucht …”. Nergens zegt of geeft de Bijbel aan dat de aarde plat is. De referentie in Openbaring 7:1 naar “de vier hoeken van de aarde”
verwijzen in de context niet naar hoeken als zodanig, maar naar de vier windrichtingen.
De aarde zal opgehangen zijn in de ruimte.
Volgens de Bijbel is de aarde “opgehangen aan niets” (Job 26:7).
Uiteraard heeft de moderne wetenschap deze bijbelse “voorzegging” bevestigd. Andere oude religieuze geschriften falen daarin. Er bestaan ontelbare mythen over de aarde, die zit op de rug van Atlas, of op een schildpad, of gedragen door een olifant, enz.
Er zal vervulling zijn van bijbelse profetieën.
Als finale voorzegging willen we de vervulling van bijbelse profetie vermelden. Als de Bijbel het
goddelijk geïnspireerde Woord van God is, zullen zijn profetieën vervuld worden, en dat is precies
wat we zien in de geschiedenis.
De vele profetieën van Christus’ eerste komst werden tot op de letter vervuld, inbegrepen Zijn geboorteplaats in Bethlehem en de details rond Zijn dood. Psalm 22 en Jesaja 53, bijvoorbeeld, profeteerden dat Christus zou sterven door kruisiging maar dat Zijn benen niet zouden gebroken worden,
en dat Hij bespot zou worden, dat soldaten het lot zouden werpen over Zijn kleren, en dat Hij begraven zou worden in de tombe van een rijk man.
De profetieën van Deuteronomium die de hele loop beschrijven van Israëls geschiedenis, werden tot
op de letter vervuld. Israël rebelleerde tegen Gods wet, werd verstrooid over de hele aarde, werd
vervolgd waar het volk ook kwam of verbleef, en ze kwamen terug naar hun land zoals voorzegd in
Deuteronomium30.
Uiteraard werden ook de profetieën over de loop van de kerkbedeling vervuld. In 2 Timotheüs 3-4
profeteerde de Bijbel dat belijdende christenen zich zouden afkeren van het nieuwtestamentische
geloof om verzinsels te volgen en te leven naar hun eigen begeerten. Petrus profeteerde hierover in
2 Petrus 2:1-3.
Deze profetieën die duizenden jaren geleden werden opgeschreven, werden vervuld. Dit is wonderlijk en vormt een onweerlegbaar bewijs van de goddelijke origine van de Schrift.
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