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Evolutionisten zeggen dat de mens een “deel van de natuur” is en “is ontstaan als gevolg van een
continu evolutionair proces”.[1] Dus, waar trekken ze de grens tussen mens en dier?
De Bijbel zegt dat de mens zich onderscheidt van de dieren, dat hij bovennatuurlijk door God geschapen is: “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen” (Genesis 2:7).
Wat maakt ons mens? Hoe we antwoorden, heeft grote invloed op ons: de manier waarop we onszelf zien, hoe we anderen behandelen en de wetten van ons land.
Als we door een continu evolutinair proces naar voren kwamen, wat kwalificeert ons dan als mens?
Het Spaanse parlement worstelde hiermee in juni 2008 toen hun milieucommissie de rechten op
leven en vrijheid goedkeurde ... voor grote apen - rechten die voorheen beperkt waren tot mensen.[2]
In april 2008 besprak een conferentie van wetenschappers, filosofen en academici deze vraag twee
dagen lang in Los Angeles.[3] Komt onze menselijkheid voort uit ons communicatievermogen, onze artistieke vaardigheden, onze poëzie, ons maken van gereedschap of ons vermogen om te kunnen
lachen en huilen?
Deze evolutionaire ideeën over superieure bekwaamheden, superieure vaardigheden en de strijd om
te overleven hebben de wereld in een wereldwijd conflict geleid (p. 15). En toen Charles Darwin de
beperkte mogelijkheden van de inheemse bevolking van Zuid-Amerika opmerkte, vond hij het
moeilijk te geloven dat ze medemensen waren (p. 42).
Een mensheid die beslist met betrekking tot bekwaamheid heeft inderdaad een wankel fundament.
Wanneer komen baby’s, die niet voor zichzelf kunnen spreken of kunnen zorgen, in aanmerking?
Hoe zit het met degenen die gehandicapt zijn, bijvoorbeeld door een ongeluk of dezen met het syndroom van Down? Vallen zij uit de boot?

De mens is naar Gods beeld gemaakt
en daarom waardevol
De mens is geen evolutionair toevalsproduct maar een beelddrager Gods,
en dat bepaalt zijn intrinsieke waarde.
Ook ná de zondeval wordt in de Schrift nog steeds van de mens gezegd dat hij een
beelddrager van God is:
1. Genesis 9:6; vergelijk met Genesis 1:26-27 en 5:1
2. Psalmen 8:4-9
3. Jakobus 3:9
4. Paulus in 1 Korinthiërs 11:7

(Uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf)

Met de opkomst van de evolutionaire filosofie in het Westen is de heiligheid van het menselijk leven uiteen gevallen. In 2001 was Nederland het eerste land dat “euthanasie” legaliseerde - het medisch doden van terminaal zieken. In 2008 hebben Nederlandse artsen meer dan 3.200 sterfgevallen
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geleid, waaronder 550 sterfgevallen “zonder verzoek”.[4] Nu wordt er geroepen om artsen toe te
staan “defecte” of “ongewenste” pasgeborenen te euthanaseren.[5]
De schepping bevestigt dat we mens zijn omdat we afstammen van Adam en Eva, die God naar zijn
eigen beeld heeft gemaakt. Onze menselijkheid is niet afhankelijk van onze capaciteiten, maar
van ons erfgoed. We zijn menselijk vanaf het moment dat we verwekt zijn. Het menselijk leven
moet dus worden gekoesterd en kinderen moeten worden opgevoed om de Schepper te kennen (p.
52).
Sommigen verwerpen het verhaal van Adam en Eva als zijnde een mythe. Maar het wetenschappelijke bewijs ondersteunt het bijbelse verslag, niet het idee dat wij verwant zijn aan apen (p. 46).
Respect voor het menselijk leven komt voort uit de christelijke kijk op de oorsprong van de mens.
Mensen zijn waardevol omdat we Gods beeld dragen, zoals God na de zondvloed tot Noach benadrukte: “Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. … want naar het
beeld van God heeft Hij de mens gemaakt”. (Genesis 9:5-6).
De Zondvloed in Noachs dagen, volgens Genesis, is ook geen mythe. Geoloog Dr. Steve Austin
heeft enorm fysiek bewijs blootgelegd waaruit de omvang van die ramp blijkt (p. 28). Zelfs dinosaurusfossielen bevatten aanwijzingen dat de wereldwijde Zondvloed recent was (p. 18).
Dus geniet van dit nummer van Creation magazine. Bewonder het verbluffende bewijs voor de
schepping, inclusief het opwindende ontwerp van planten (p. 36), het aeronautische vermogen van
libellen (p. 51) en het schilderachtige verenkleed van papegaaien (p. 12). Moge het uw vertrouwen
in de Bijbel versterken. En moge uw vertrouwen groeien in wat het voor u betekent om Gods beeld
te dragen.
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Lees ook:
o “De waarde van de mens”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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