2009 - Eer aan de Schepper
Het is al weer enige tijd geleden, dat wij een folder in de bus kregen met als thema: "Evolutie of
Schepping, wat geloof jij?". Wie als christen erin gelezen heeft, zal (waarschijnlijk) verheugd geweest zijn over de inhoud. Voorstanders van evolutie riepen de mensen zelfs op om de folder terug te
sturen. Het bovengenoemde thema krijgt veel aandacht in den lande, omdat 2009 tot "het jaar van
Darwin" is uitgeroepen.
Op 12 februari 1809 werd Charles Darwin geboren. Hij is bekend geworden door zijn evolutietheorie
over het ontstaan van verschillende soorten leven. Dat leven zou ontstaan zijn uit een oerknal. Daarna
begon een langzame voortschrijdende ontwikkeling (evolutie) met ongeleide processen van natuurlijke selectie. Gedurende vele miljarden jaren ontstond een steeds betere soort. Deze evolutieleer is in
twee eeuwen volkomen in het onderwijs en in de maatschappij geïntegreerd en geaccepteerd geworden.
Je hoeft echter geen wetenschapper te zijn om te weten, dat een explosie een enorme ravage veroorzaakt en eerder tot dood en verderf leidt, dan tot het ontstaan van leven en structuur. Als men een
bom op een hoop bouwmaterialen (planken, spijkers, verf, glas, stenen enz.) gooit, is er genoeg energie, maar er komt geen mooi flatgebouw uit voort; ook niet over vele miljarden jaren.
Er is veel eerder sprake van devaluatie (“waardevermindering”) of van degeneratie (ontaarding, langzame achteruitgang in levensvatbaarheid, afname van goede eigenschappen). Wie zijn tuintje niet
onderhoudt, zal na verloop van tijd een woeste wildernis aantreffen (verwording). Dit is een illustratie van de wet van verval: Elk systeem, dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot wanorde. Aangezien de zonde in deze wereld is, zal er vanzelf nooit iets beters uit voortkomen; het wordt alleen
maar minder, slechter. Verbetering is pas mogelijk na bekering, wedergeboorte.
Bij de voorstanders van de evolutieleer is geen plaats voor het bestaan van (een) God, Die boven alles staat en Die als Schepper beschouwd moet worden. Creationisten geloven, dat God de Schepper
van hemel en aarde is en van al wat daarin is. Er zijn ook geleerden, die geloven in een Intelligent
Design (ID): het heelal met al haar organismen wordt door hen gezien als het werk van een Intelligente Ontwerper, een bovennatuurlijke Macht. Zij laten zich vervolgens niet uit over de aard van die
Ontwerper. Zij benaderen de zgn. "Ietsisten", die wel zeggen te geloven, dat daarboven 'iets' (of: 'Iemand') is, maar geen persoonlijke relatie met dat 'Opperwezen' wensen.
De wetenschap (zoals natuurkunde, biologie, kosmologie) doet onderzoek naar de werking van de
wetten, die in de natuur en in het heelal gelden, bijvoorbeeld zwaartekracht, licht, erfelijkheid en
kansberekening. Over de óórsprong van deze wetten kan zij echter niets met zekerheid meedelen. Het
ontstaan van het leven is niet te bewijzen.
Natuurwetenschappelijke bewijzen zijn pas geldig wanneer de resultaten waarnéémbaar en herháálbaar zijn. De schepping van de hemel en aarde kan niemand herhalen. Het is ook nooit door iemand
waargenomen. Wij waren niet aanwezig bij de schepping van hemel en aarde, ook niet toen flora en
fauna en de mens gemaakt werden. Zowel de evolutieleer (van geleidelijke ontwikkelingen) als het
creationisme (schepping door de God van de Bijbel) zijn, natuurwetenschappelijk gezien, niet te bewijzen. Men komt dan op het terrein van de filosofie, de godsdienst en dus op het gebied van het geloof.
Ik heb méér geloof (vertrouwen) in de Schepper dan in alle wetenschappers bij elkaar. Wetenschappelijke theorieën worden geregeld herzien, vervangen en als achterhaald beschouwd. De God van de
Bijbel is onveranderlijk (Jak. 1:17; Mal. 3:6; Jes. 46:10). Hij is de waarachtige God, Die niet liegt

(Num. 23:19). Ik ben geen wetenschapper, maar ik geloof wel in het onfeilbare en volkomen betrouwbare Woord van God.
De Bijbel vertelt ons, dat de hemel en de aarde door God geschapen zijn (Gen. 1:1; Jes. 45:12,18;
Opb. 4:11 en 10:6). Dat deze wereld ooit door water is vergaan (2Petr. 3:5,6; overigens niet ten tijde
van Noach door de (zond)vloed, maar in Gen. 1:2). Dat God deze geoordeelde wereld in zes dagen
hersteld heeft tot de wereld waarin wij nu leven, terwijl Hij op de zevende dag rustte van al Zijn werk
(Gen. 1:3 e.v.). Deze wereld zal in de toekomst plaats moeten maken voor een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waarin gerechtigheid zal wonen (Jes. 65:17; 2Petr. 3:13).
Hebr. 11:3 zegt:
"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de
dingen die men ziet, niet geworden zijn uit de dingen, die gezien worden."
De zichtbare dingen komen van origine niet voort uit de zichtbare dingen. Ze zijn ontstaan door de
werken van de onzienlijke God. Dit Bijbelvers laat geen ruimte meer over voor de evolutietheorie.
De Bijbel bevestigt ons, dat God de Schepper is. Men kan namelijk uit de schepping met haar schepselen de Maker ervan ontdekken. Rom. 1:20 zegt:
"Want Zijn (Gods) onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn."
Velen herkennen een werk van een kunstenaar aan zijn bijzondere stijl of werkwijze. Een schilderij
van Picasso, Mondriaan of Rembrandt wordt door kenners herkend. Zo is het met God, de wàre Kunstenaar, ook. Ps. 19:2,3 zegt het zo:
"De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag aan
de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap."
De gelovige psalmist getuigt in Ps. 104:24 met grote verwondering over de heerlijkheid van Gods
werken in deze wereld.
"Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is
vol van Uw goederen."
De schepping getuigt van de Schepper, maar ook Gods Woord getuigt van Hem. Wanneer we de
schepselen in deze wereld onderzoeken vanuit de gegevens, die de Bijbel ons aanreikt, dan leren we
onze Schepper nog veel béter kennen. Dan ontdek je hoe de flora, de fauna en de mens (als maakselen) tot in detail het plan Gods illustreren en getuigenissen zijn van geestelijke waarheden. Ik heb dat
in de afgelopen jaren al in meerdere Bijbelstudies mogen aantonen (zie "Thema's op deze site) en
hoop dat bij gelegenheid opnieuw te doen. Het doet je in aanbidding nederknielen voor de grootheid
en majesteit van de machtige Schepper; niet alleen van deze wereld, maar ook van de nieuwe schepping, waarvan Hij eveneens de Kunstenaar en Bouwmeester is (Hebr. 11:10).
De mens zou volgens de evolutieleer de apen als zijn voorouders hebben gehad. De Bijbel zegt, dat
God de mens geschapen heeft (Gen. 1:26,27) en dat Hij ook (afzonderlijk) de dieren naar hun aard
gemaakt heeft (Gen. 1:24,25). Wie tegenwoordig de Bijbel gelooft, wordt vaak als ouderwets en onwetenschappelijk gezien. Evenwel: Ik sta liever voor aap, dan dat ik moet geloven dat ik van de apen
afstam (Visje).

Voor de wereld is 2009 het Darwinjaar. Voor christenen is niet alleen 2009, maar ieder jaar het jaar
van God als de Schepper, de Maker van hemel en aarde en van alles wat daarin is. Méér nog: Hij is
ook de Schepper van ons nieuwe leven! Door geloof in Christus zijn wij nu al een nieuw schepsel
geworden (2Kor. 5:17).
Feitelijk zou elk schepsel de Schepper behoren te danken en te verheerlijken (Rom. 1:20), maar men
verkiest liever de Waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Christenen mogen de Schepper
reeds in hun leven vereren door Hem te leren kennen uit de Schriften en Hem te dienen. We willen
DV ook dit jaar nog meer getuigen van onze Schepper zijn.
Eer zij aan onze Schepper!
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