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Eén manier om de ware natuur van een theorie te ontdekken is het bestuderen van haar “wortels en
vruchten” - dat is: haar oorsprongen en consequenties. We zullen in onderhavig artikel zien dat de
oorsprongen van evolutie antichristelijk en antibijbels zijn, en haar consequenties blijken uniform
boosaardig te zijn. Er zijn verschillende redenen waarom christenen de theorie van evolutie zouden
tegenstaan, en hierna slechts twee redenen.

Wortels
Het idee van evolutie is eigenlijk heel oud. De heidense Grieken, bijvoorbeeld, schreven erover
zo’n 2700 jaren geleden. Maar de moderne theorie, samen met het hedendaagse concept van lange
periodes, heeft haar wortels in de antichristelijke “Verlichting” van de 17de en 18de eeuw. (Hetzelfde
is waar met betrekking tot de liberale theologie). Velen van de pioniers van deze ideeën waren deïsten1. Deïsten geloven niet in goddelijke openbaring; zij geloven dus niet dat de Bijbel het Woord
van God is. Hun “god” is erg verschillend van de God van de Bijbel. Hij/het is een ver afgelegen
wezen dat het universum startte, maar dit op zichzelf liet lopen, opererend overeenkomstig natuurlijke wetten.[1]
Verschillende theorieën werden naar voor gebracht, uiteindelijk resulterend in de ontwikkelde lange
tijdsperioden, anti-zondvloed geologie van Charles Lyell (1797–1875) en dan de theorie van evolutie van Charles Darwin (1809–1882). Lyell was een deïst die “de wetenschap [geologie] wou bevrijden van Mozes”.[2] Hij was erg beïnvloed door een andere deïst, James Hutton (1726–1797).
Hutton bracht een radicaal uniformitarisme2 waarbij hij met klem beweerde dat enkel hedendaagse
processen en hedendaagse frequenties en magnitudes zouden moeten gebruikt worden om de geologische formaties te interpreteren - en Lyell ontwikkelde dit idee verder.[3]
Darwin studeerde een tijd theologie, maar hij keerde zich tegen het Christendom en werd een deïst
of mogelijk een agnosticus.[4] Hij was erg beïnvloed door Charles Lyell, en door zijn eigen grootvader, Erasmus Darwin (1731–1802), die een antichristelijke deïst en evolutionist was.
Charles Darwin’s theorie kwam niet voort uit zijn wetenschappelijke observaties. Hij accepteerde
de deïstische, uniformitarische wereldbeschouwing van zijn vriend en mentor Charles Lyell, en
daarna interpreteerde hij de data in overeenstemming met deze wereldbeschouwing.[5]
Dus, de wortels van deze ideeën (van grote tijdperken en evolutie) zijn duidelijk antibijbels en antichristelijk.
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Deïsme: Het stelsel dat Gods bestaan erkent als van de wereld onderscheiden, maar ook gescheiden, in die zin dat
God, na de wereld geschapen te hebben, op de gang van de dingen geen invloed meer uitoefent (als zodanig het tegenovergestelde van theïsme). Glossarium.
2
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”.
Glossarium.
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Vruchten
Wat te zeggen over de vruchten van deze ideeën? De lijst van kwaadaardige vruchten lijkt bijna
eindeloos. Ze catalogiseert onnoemelijke miseries en lijden. Hele naties en maatschappijen - talloze
miljoenen mensen - werden door het kwaad getroffen. De wetenschap zelf werd verdorven en haar
vordering gehinderd.[6]
De evolutietheorie (met de miljarden jaren die ze nodig heeft) is het fundamentele geloof van het
seculiere humanisme (atheïsme). Het stelt humanisten in staat het bestaan van God te ontkennen en
ook hun eigen aansprakelijkheid tegenover Hem. Dit betekent dat zij hun eigen standaard van moraliteit kunnen creëren, en dat zij kunnen doen “wat recht is in hun eigen ogen” (vgl. Rechters 21:25).
Naties en maatschappijen die deze evolutionaire filosofie adopteren
zien een instorting van het familieleven, gebroken gezinnen, seksuele immoraliteit, gebrek aan respect voor de heiligheid van menselijk leven (inbegrepen dat van het ongeboren kind) en toenemende
misdadigheid. De theorie van evolutie is fundamenteel voor de doctrines van het Marxisme en Nazisme, die de koudbloedige moord
van miljoenen voortbracht. Deze moorden omvatten 77 miljoen in
communistisch China, 62 miljoen in de Sovjet Goelag-staat, 2 miljoen in de Khmer Rouge killing fields en 21 miljoen bij de nazi’s
benevens de oorlogsslachtoffers.[7]
Evolutieleer is de basis van de meest ontzettende praktijken van
eugenetica (de “wetenschap” van rasverbetering in menselijke populaties). Dit omvat Hitler’s elimineren van vele gebrekkige mensen, en de gedwongen sterilisatie van honderdduizenden, inbegrepen vele duizenden in de VS.[8]
Ze heeft ook aanleiding gegeven tot racisme, in verschillende vormen, waardoor mensen die als
“inferieur” beschouwd werden meedogenloos geëlimineerd werden.[9] Australische Aboriginals,
bijvoorbeeld, werden afgeslacht omdat ze minder dan menselijk beschouwd werden.[10]
De evolutietheorie heeft ook bijgedragen aan het verlies van geloof, of gebrek aan geloof, bij miljoenen. Getuige daarvan zijn de miljoenen atheïsten en agnosten in landen die “christelijk” werden
geacht maar die gedomineerd werden of worden door het communisme en seculier humanisme. Er
bestaan talloze verhalen van enkelingen die opgevoed werden in christelijke gezinnen en die zeggen
dat zij hun geloof verloren hebben door de evolutieleer.
Een andere vrucht van de ideeën van enorme tijdperken en evolutie is de tendens om af te glijden
naar de “liberale” theologie. Daarin werd Genesis afgedankt als geschiedkundig verslag, waardoor
elke notie van redding in Jezus Christus , “de laatste Adam”, ondermijnd wordt
Christelijke reacties
Vele christenen delen de zienswijze dat de evolutietheorie, samen met haar miljarden jaren, in feite
een satanisch bedrog is. Jezus zei:
“Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede
vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:15-20).
De vruchten voortgebracht door de evolutietheorie zijn uniform slecht, maar de vruchten die voortkomen uit geloof in het bijbelse verslag, indien consistent toegepast, zijn uniform goed. Geloof in
het bijbelse verslag heeft effecten die exact tegengesteld zijn aan deze die voortgebracht zijn door
geloof in evolutie. Volgens de Bijbel zijn alle menselijke wezens nauw met elkaar verwant, omdat
ze allen afstammen van Adam via Noach, die zo’n 5 à 6000 jaar geleden leefde.[11] Geloof in de
bijbel moedigt aan tot en bevordert wetenschap, omdat dit geloof accepteert dat de hele schepping
wonderlijk ontworpen werd door een rationele God.[12]
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Maar wat te zeggen van christenen die de evolutieleer hebben aangenomen en/of haar miljarden
jaren, en die deze leringen trachten te verzoenen met de Schrift?
Eén voorganger die een atheïstische evolutionist is, zei me: “Darwin wist niet dat Hitler en Stalin de
evolutietheorie zouden gebruiken om hun daden te rechtvaardigen”.
Het is waar dat Lyell en Darwin niet de volle consequenties voorzagen van hun theorieën, maar ze
hadden dit kunnen gissen. Ja, want de volledige titel van Darwin’s boek is On the Origin of Species
by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, en
in The Descent of Man, schreef hij:
“In een zekere toekomende periode … zullen de beschaafde rassen van de
mens haast zeker de wilde rassen uitroeien en vervangen, over de hele
wereld. Terzelfdertijd zullen de antropomorfe [= op mensen gelijkende]
apen … zonder twijfel uitgeroeid zijn. De kloof zal zich dan groter tonen
tussen de mens, in een meer beschaafde staat als we mogen hopen dan de
Kaukasiër, en sommige apen zo laag als een baviaan, groter dan vandaag
tussen de Neger [sic] of Australiër [= Aboriginal] en de gorilla”.[13, 14]
Het belangrijke wat begrepen moet worden is dat Lyell en Darwin weloverwogen God uitsloten van
de wetenschap, en zij wisten heel goed dat hun theorieën het geloof in de Bijbel zouden verwoesten,
en ook het geloof in de God van de Bijbel, en de moraliteit die geworteld is in de Bijbel.[15]
Sommige christenen zeggen dat Darwin’s theorie niet vijandig kan staan tegen het Christendom, omdat hij de Schepper in zijn boek vernoemde. Maar, dit concept is geheel vreemd aan
de algehele morele houding van de Origin, zodat die vernoemingen eerder een poging zijn om
de christelijke gemeenschap tot bedaren te brengen.[16] Bijvoorbeeld: Darwin voegde zijn beroemde woorden “door de Schepper” (in de
laatste zin van het boek) toe in de 2de (1860) en
latere edities van de Origin. Maar privé, in een
brief aan Joseph Hooker, gedateerd op maart
1863, schreef hij: “… Het heeft me lang berouwd dat ik kroop voor de publieke opinie en
dat ik de pentateuchische term van schepping
gebruikte, waarmee ik in werkelijkheid bedoelde dat iets optrad door een of ander geheel onbekend proces”.[17] Zoals al gezegd werd: Darwin was antichristelijk, en van die grootte dat
zijn denken mogelijk ook een deïstische “God”
omvatte, maar alleszins niet de God van het
Christendom.
Een andere vaak voorkomende reactie is te zeggen dat evolutie gewoon een biologisch proces
is, en dat de nazi’s, marxisten en anderen de
theorie misbruikten voor hun eigen acties. Er is
helemaal niets mis met het proces zelf, zeggen
In de WETENSCHAPPELIJKE methode mag het EXPERIMENT
zulke christenen. Maar dit is onlogisch en onNIET ONTBREKEN. Evolutieleer komt niet verder dan een
HYPOTHESE. Daarom is ze NIET WETENSCHAPPELIJK! (MV) bijbels. De boze vruchten van de evolutietheorie
zijn te wijten aan haar ware natuur. Als God
schiep door evolutie, betekent dit dat Hij een proces gebruikte van miljoenen jaren van dood, ziekte,
geweld, lijden en verwaarlozing. En het omvat de meedogenloze eliminatie van zwakken door de
sterken3. Als God zulke methodes gebruikte, waarom wij dan ook niet? In feite dachten nazi’s en
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Dit is helemaal wat anders dan “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” in Genesis 1:31.
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marxisten dat zij in hun meedogenloosheid gewoon wedijverden met de natuur en het menselijke
ras verbeterden.[18]
Eigenlijk is het wetenschappelijke bewijs tégen microben-tot-mens evolutie zo krachtig dat de evolutietheorie niet het recht heeft een “theorie” genoemd te worden. Wetenschappers gebruiken dit
woord normaal om daarmee de goed gestaafde verklaring van de data te bedoelen. Een voorbeeld is
de relativiteitstheorie van Einstein.
De evolutietheorie is in feite slechts een hypothese gebaseerd op een naturalistische wereldbeschouwing en een naturalistische definitie van wetenschap - de willekeurige aanneming dat alles
kan en moet verklaard worden zonder verwijzing naar God en het bovennatuurlijke.
De “wortels en vruchten” van de evolutietheorie geven heel duidelijk aan dat we met satanisch bedrog te maken hebben. De bijbelse leer ondersteunt deze conclusie, net zoals de echte feiten van de
wetenschap. Een verdere indicatie is het feit dat “de wereld” een bijzondere haat heeft voor bijbelse
schepping. Ze doet alles wat in haar macht ligt om schepping uit te sluiten, te onderdrukken en een
evolutionaire wereldbeschouwing op te leggen. Sommige christenen kunnen geloven in evolutie
en/of miljoenen jaren, maar dat verandert niet de onaangename feiten die in onderhavig artikel beschreven zijn, en evenmin de implicaties van deze feiten.
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