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Ik merk dat de vraagstellers vaak den-
ken dat het vraagstuk van ‘schepping of 
evolutie’ tot één van de bijzaken in het 
christelijk geloof behoort. Het ís inder-
daad niet de kern, maar het aanvaar-
den van de evolutietheorie1 heeft wel 
verschrikkelijke gevólgen voor de kern 
van het Evangelie. Toch wordt de evolu-
tietheorie door steeds meer christenen 
aanvaard. Dit zie je ook terug in de vele 
reacties van christenen op het verschij-
nen van het boek Oer (een hervertelling 
van het scheppingsverhaal gebaseerd 
op de oerknal en evolutie). Tegelijkertijd 
leven er veel vragen over dit onder-
werp. Wellicht weet jij ook niet meer 
wat je moet geloven, of worstel je met 
het bespreken van dit onderwerp met 
je kinderen of leerlingen. 

Dat maakt ook dat wij als Logos Insti-
tuut een heel nummer Bijbelvast wijden 
aan schepping en evolutie. Met als doel 
dat jullie door dit blad bemoedigd en 
toegerust worden om vast te houden 
aan de Bijbel, in het bijzonder aan het 
historische verslag van de schepping. 
En dat je als je als docent, voorganger 
of (groot)ouders toegerust wordt in het 
doorgeven van deze boodschap. Daar-

om hebben we ook een tiener(poster)
pagina toegevoegd, evenals interviews 
met een kinderwerker en een docent 
die regelmatig te maken hebben met 
vragen van kinderen en tieners over 
schepping en evolutie. Daarnaast lees je 
in het artikel uit de wetenschap ‘Evolutie 
is geen scheppend mechanisme’ over 
waarom de evolutietheorie helemaal 
niet zo stevig staat als je zou denken. 

Laat je verwonderen over Gods goede 
schepping en het bijzondere karakter 
van God. Onze God is de HEERE van 
het leven, de goede, rechtvaardige, lief-
devolle, barmhartige God. Onze Schep-
per is persoonlijk bij Zijn schepping 
betrokken en liet ons verloren mensen 
niet aan ons lot over. God schiep door 
het Woord, en Datzelfde Woord daalde 

neer op aarde om zowel de schepping 
als Zijn kinderen te verlossen van de 
zonde en de dood! Dat is 
wat mij, dat is wat Logos 
Instituut drijft. Jou ook?

Wat het uitmaakt? Alles!

Erika de Stigter 

Wat maakt het uit? 

‘ ...Het aanvaarden van de 
evolutietheorie heeft wel 
verschrikkelijke gevólgen  
voor de kern van Evangelie’

Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik ´zo moeilijk doe’  
over het aanvaarden van de evolutietheorie als deel van  
het scheppingsproces. Wat maakt het uit?

Inhoud Voorwoord
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1 Wanneer we in Bijbelvast het 
woord ‘evolutie(theorie)’ gebruiken, 
bedoelen we de wetenschappelijke 
theorie die uitgaat van universele 
gemeenschappelijke afstamming via 
een proces van soortvorming door 
mutaties en natuurlijke selectie dat 
zich over miljoenen jaren uitstrekt.
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Opdrachtje voor de kinderen (4-12 jaar)
God zegt in Genesis zeven keer dat de schepping ‘goed’ was  
(Genesis 1: 12-25). Hij zei zelfs dat het ‘zeer goed’ was  
(Genesis 1:31). Ga naar buiten en maak een foto van iets wat  
God geschapen heeft wat zeer goed is! Mail deze foto voor 1 nov.  
naar bijbelvast@logos.nl en maak kans op een mooi   kinderboek!

Dino-opgraving  
in de klas

Pieter Dirk Blom (37) is directeur op 

een School met de Bijbel in Veen 

(Noord-Brabant). ‘We zijn een 

christelijke dorpsschool met een open-

toelatingsbeleid. Een meerderheid van 

de kinderen is (breed-)christelijk, terwijl 

ook een groot deel geen christelijke 

achtergrond heeft. Kinderen krijgen 

dus hele verschillende dingen mee van thuis. Ze 

stellen bijvoorbeeld soms vragen of de wereld echt 

geschapen is of niet.’  

Christelijke onderwijsmethodes

T
ot een paar jaar geleden was Pieter Dirk 
werkzaam bij Edu Sign, een bureau dat onder meer 
educatieve projecten ontwikkelt voor christelijke 

scholen. ‘In die tijd heb ik voor Wondering the World 
– een methode voor natuur en techniekonderwijs – 
een hoofdstuk ontwikkeld over het ontstaan en de 
ontwikkeling van het leven, met aandacht voor schepping 
en evolutie. Bij het maken hiervan hebben we onder 
meer contact opgenomen met het Logos Instituut.  Jan 
van Meerten (red: medewerker bij Logos Instituut) heeft 
meegelezen met het materiaal en het van commentaar 
voorzien. Overigens heeft ook een bioloog die uitgaat 
van evolutie, gefungeerd als meelezer. Ik ben erg blij met 
het resultaat.’

Kinderen meenemen naar een dino-opgraving
Pieter Dirk Blom: ‘In dit hoofdstuk leren de kinderen 
hoe onderzoek werkt en hoe ze waarheidsclaims kunnen 
beoordelen. De leerkracht gaat met de kinderen ’kijken’ 
bij een opgraving van dinosaurusbotten in Amerika. 
Aan de kinderen wordt gevraagd om in groepjes een 
bottenbeest te reconstrueren met de gevonden botten. 
Het resultaat is dat elke groep een andere reconstructie 

Uit de praktijk Uit de praktijk

Schepping en 
evolutie is een 
ontzettend belangrijk 
onderwerp voor 
tieners
Tabitha Geelhoed (37 jaar) is 

kinderwerker en betrokken 

bij Logos Instituut. Ze maakt 

o.a. de kinderpagina’s voor 

Bijbelvast. ‘Ik heb altijd veel liefde 

gehad voor kinderen. Twaalf jaar geleden begon ik 

mijn eerste kinderclub met mijn drie buurmeisjes. 

Sinds die tijd geef ik kinderclubs aan huis en via de 

zondagsschool.’ 

T
abitha ontwikkelt een lessenserie voor tieners 
over schepping en evolutie. Het worden vier lessen 
over de Bijbel en vijf lessen over schepping versus 

evolutie. ‘Het is belangrijk om eerst te leren dat de Bijbel 
waar en betrouwbaar is, voordat je het over schepping en 
evolutie gaat hebben.’ Een belangrijke les is naar  
1 Tess. 5:21: ‘toets alles en behoud het goede’. Er zijn 
al veel positieve reacties op de lessen. ‘Tieners zijn van 
nature erg nieuwsgierig en vinden nieuwe informatie 
geweldig. Rond hun tiende jaar komen kinderen al met 
vragen rondom schepping en evolutie. Ze worden al vanaf 
de basisschool hieraan blootgesteld. In het eerste jaar 
van de middelbare school worden ze bedolven onder de 
evolutieleer. Het wordt, zelfs op veel christelijke scholen, 

' Wanneer docenten met 
allerlei bewijzen komen die 
tegen de Bijbel ingaan, is het 
moeilijk om niet te wankelen'

Wil je bijdragen aan ons onderwijsproject ‘De basisschool op weg naar 2021’? 
Steun ons dan via www.logos.nl/projecten 

als waar gepresenteerd 
bij aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie 
en levensbeschouwing. Als 
tiener ben je kwetsbaar. Wanneer 
docenten met allerlei bewijzen komen 
die tegen de Bijbel ingaan, is dat niet zo makkelijk te 
weerstaan. Zo gaan veel tieners wankelen in hun geloof.’ 

Het doel van de lessen is dat tieners leren om de Bijbel 
hun basis te laten zijn, om kritisch na te denken en alles 
te toetsen. ‘Je laat ze zien welke fouten de boeken 
en de docenten maken omtrent het bewijs voor de 
evolutietheorie en je legt bloot wat de reden is waarom 
de evolutionisten toch, ondanks het tegenbewijs, in de 
evolutietheorie blijven geloven.’ Tabitha wil meegeven aan 
kinderwerkers en ouders dat het onderwerp ontzettend 
belangrijk voor tieners is. ‘Geef ze goede boeken, en neem 
hun vragen en twijfels serieus. Laten we onze kinderen 
weerbaar maken voor de middelbare school!’

Wil je meer weten over wat 
Logos Instituut voor jou kan 
betekenen in opvoeding en 

onderwijs voor de grote vragen 
over geloof en wetenschap? 

Neem dan contact met ons op via 
info@logos.nl of kijk op logos.nl/
onderwijs of logos.nl/opvoeding.

krijgt. Aan de hand daarvan kan de leerkracht in gesprek 
gaan over hoe wetenschappelijk onderzoek werkt. Vaak 
ontbreekt veel informatie en gebruiken wetenschappers 
aannames om conclusies te kunnen trekken. Deze 
aannames hebben te maken met hoe je gelooft dat de 
wereld er uit ziet. Dat geeft de docent aanleiding om te 
vertellen dat wij de Bijbel als Waarheid hebben.’

Pieter Dirk zou heel graag meer willen leren over hoe 
we nu juist seculiere en randkerkelijke kinderen kunnen 
onderwijzen over de betrouwbaarheid van de Bijbel en de 
schepping. ‘Ik hoop dat in de toekomst Logos Instituut nog 
meer voor het christelijk onderwijs kan betekenen door 
hiervoor praktische handreikingen te geven. En ook voor 
hoe we de Bijbelse boodschap kunnen doortrekken in al 
het onderwijs.’
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Volgens de christelijke leer van alle eeuwen heeft God de 
wereld zeer goed geschapen en heeft de zondeval van de 
mens het kwaad in de wereld gebracht, zoals beschreven 
staat in Genesis 1-3. Sindsdien is de schepping aan 
zinloosheid onderworpen en snakt ze naar verlossing1. 
Volgens de evolutietheorie is het echter heel anders 
gegaan. Het leven op deze wereld, inclusief de mensheid, 
is ontstaan door een proces van miljoenen jaren van strijd, 
dood, uitsterving, en lijden. Kleine toevallige veranderingen 
en natuurlijke selectie lieten verschillende levensvormen 
ontstaan die zich steeds verder ontwikkelen. Charles 
Darwin schrijft in zijn boek ‘The Origin of Species’A: ‘Het meest 
verhevene dat we ons maar kunnen voorstellen, namelijk de 
mens, is het directe gevolg van de oorlog van de natuur. Van  
lijden en dood.’ 

Toch aanvaarden steeds meer christenen het evolutiemodel 
als Gods scheppingsmethode. Dit wordt ook wel theïstische 
evolutie genoemdB. Hieronder volgen drie theologische 
redenen waarom evolutie als Gods scheppingsmethode niet 
past bij de God van de Bijbel.

1. God is goed en rechtvaardig 
De dood is een gevolg van de ongehoorzaamheid van de 
eerste mens Adam, niet het oorspronkelijke ontwerp van God. 
De HEERE is de Bron van het goede, en deelt dit rijkelijk uit. 
Zijn juk is zacht en Zijn last licht2. Zelfs tegen het afkerige 
Israël zegt de HEERE: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over 
u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet 
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jer. 29:11). 

Als de evolutietheorie waar is, dan heeft God de mens en 
de hele natuur al vóór de zondeval onderworpen aan vele 
miljoenen jaren van dood en uitsterving. Onze rechtvaardige 
God zou een onschuldige schepping niet aan zulk lijden 
onderworpen hebben dan alleen als het gevolg van menselijke 
zonden3. De dood is het gevolg van de overtreding van Adam, 
en komt dus nádat de schepping voltooid is4. De aardbodem 
is omwille van de zonde vervloekt5. Gelukkig is het daar niet 
bij gebleven. God beloofde al direct na de zondeval om een 
Verlosser te zenden6. Wat bijzonder dat God ons niet in onze 
zonden en gebrokenheid achterliet, maar door Christus de 
dood en zonde overwon voor al Zijn kinderen. 

De Bijbel open

Zijn schepping en evolutie zonder problemen te combineren? Nee, want 
het aanvaarden van de evolutietheorie tast het beeld van God en het 
Evangelie fundamenteel aan. Evolutie is een wreed en onpersoonlijk 
proces vol dood en lijden. De God van de Bijbel is de God van het leven. 
Hij is barmhartig en rechtvaardig, persoonlijk betrokken, en is níet de 
oorzaak van dood en lijden.  

2. God is barmhartig 
God is barmhartig7, en daarom is het niet voor te 
stellen dat Zijn scheppingsmethode wreed is. In de 
evolutietheorie staat de ‘survival of the fittest’ centraal. 
De beter aangepaste (sterkere) soorten overleven ten 
koste van de minder goed aangepaste (zwakkere) soorten. 
Het recht van de sterkste is niet een principe dat we 
terugzien in Gods karakter of geboden8. De HEERE 
verkoos Israël niet omdat het zo sterk of goed was maar 
vanwege Zijn liefde en eed aan Abraham9. God komt 
juist op voor het zwakke en ziet om naar het nederige en 
verachte10. Dit zien we ook terug in de Persoon van Jezus. 
De wereld is door Dezelfde Jezus (het Woord) gemaakt11. 
Het is niet voor te stellen dat Zijn ‘scheppingsmethodes’ 
echt heel anders zijn dan Zijn karakter en Zijn daden, en 
dat Hij een schepping vol dood en lijden werkelijk ‘zeer 
goed’ zou noemen. Wat een troost dat de HEERE juist het 
zwakke heeft uitverkoren – ‘the survival of the weakest’.

3. God van Leven
De dood is Gods overwonnen vijand. Jezus heeft de 
dood (de laatste vijand) overwonnen en God zal de 
dood uiteindelijk in de poel van vuur werpen12. Dan is 
moeilijk te begrijpen dat de dood deel uit zou maken van 
Gods scheppingsplan en juist noodzakelijk is voor het 
evolutieproces. Ook in de visioenen en profetieën over 
Gods herstel of herschepping is er geen plek meer voor 
dieren en mensen die elkaar verscheuren13. In de nieuwe 
hemel en op de nieuwe aarde is er geen plaats meer 
voor tranen, rouw en de dood14. Daarom verwachten wij 
die herschepping met een groot verlangen, want om bij 
Christus te zijn is verreweg het beste15.

Conclusie
Het combineren van de evolutietheorie en de schepping 
levert veel theologische problemen op. Dood, lijden 
en het recht van de sterkste zijn de motor achter het 
evolutieproces. Dit staat in schril contrast met hoe onze 
Schepper zich openbaart in de Bijbel. Hij is de God van het 
Leven, de volmaakte Schepper, Die barmhartig, goed en 
rechtvaardig is. 

Schepping,  
evolutie en het  
karakter van God

‘HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, 
geduldig en rijk aan  
goedertierenheid en 
trouw (...)’
Exodus 34:6b-7a 

Auteur: Erika de Stigter

A Charles Darwin, The Origin of Species, London Everyman, 6e editie , 1928, 
(eerste druk 1859), p. 463.
B Het is goed om in gedachten te houden dat theïstische evolutionisten 
onderling verdeeld zijn over ‘hoe’ God dan precies geschapen heeft en over 
de plaats van de zondeval in dit verhaal. Gelukkig erkennen alle theïstische 
evolutionisten God nog steeds als Schepper, maar hun visie is inconsequent. 

In dit artikel hebben we lang niet alle bezwaren 
tegen en gevolgen van theïstische evolutie kunnen 
behandelen. Meer informatie over schepping en 
(theïstische) evolutie vind je in diverse artikelen op 
www.logos.nl en logos.nl/bijbelvast.

1Rom. 8: 20-22 2Mat. 11:30 31 Kor. 15:56, Hos. 
4:1-3 4Gen. 2:17, 3:19, Rom. 5:12-21, 1 Kor. 15:21-
22 5Gen. 3:17-20, 5:29. 6Gen 3:15 7Luk. 6:36, Ex. 
34:6-7 8Mark. 9:35, Jak. 1:9-10 9Deu. 7:7-9 101 Pet. 
5:5-6, Ps. 138:6, Mat. 5:2-12, 1 Kor. 1:28 11Joh. 
1:3, Ps. 38 121 Kor. 15:26, Op. 20:14 13Jes. 11:6-9, 
65:17-25 14Op. 21:4 15 Fil. 1:23
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De Bijbel V S.

De Bijbel zegt: het evangelie is de kern 

God heeft alles zeer goed geschapen
(Genesis 1: 21, 25, 31). Door de zondeval kwam de dood op aarde 
(Romeinen 5:12; 1 Korinthe 15:21-22).

De dood is de straf op de zonde
(Romeinen 6:23; Genesis 2:16-17). Jezus kwam op aarde om de straf 
op zich te nemen, waardoor er eeuwig leven mogelijk is bij God 
(Johannes 3:16: Handelingen 4:12; Johannes 14:6).

De dood is de vijand
die door Jezus overwonnen is (1 Korinthe 15:53-56).

De Bijbel zegt: liefdevolle  
en rechtvaardige God 

Liefdevol en rechtvaardig, opkomend voor het zwakke en vol
ontferming (Mattheüs 20:34; Lukas 7:13). God schiep alles in
één keer goed (Genesis 1:21, 25, 31).

God kiest juist voor dat wat zwak is, dwaas is en in de ogen
van de wereld veracht is (1 Korinthe 1:26-29).

De Bijbel zegt: Jezus  
spreekt de waarheid 

Jezus zegt heel duidelijk dat God de mens rechtstreeks
(man en vrouw) heeft geschapen (Mattheüs 19:4-5), Markus 10:6.

Het gevolg van theïstische evolutie: 
het evangelie doet er niet meer toe 

De dood is niet de straf op de zonde
De mensen gingen al dood voor de zondeval. De dood is onderdeel 
van het proces dat God gebruikt heeft om de verschillende soorten 
te laten ontstaan. Dit komt niet overeen met Romeinen 6:23.

De dood is niet de vijand
De dood is niet de vijand, maar iets wat nodig is. Zonder dood is er 
geen voortuitgang, geen ontwikkeling van het leven, geen evolutie en 
dus ook geen mens.

Het gevolg van theïstische evolutie:
een wrede God 

Hij schiep alles door miljoenen jaren van dood, pijn en lijden.  
God kiest voor evolutie waarbij alleen dat wat sterk en succesvol 
is overleeft. Het zwakke wordt opzij geduwd en moet uitsterven. 
Precies het tegenovergestelde van 1 Korinthe 1:26-29.

evangelie

1.

2.

3.

God

Jezus

andere
God

andere
Jezus

© Logos Instituut, Tabitha Geelhoed

ander
evangelie

Het gevolg van theïstische evolutie: 
Jezus spreekt niet de waarheid. 

Theïstische evolutie zegt dat God de mens niet rechtstreeks (man en vrouw) 
geschapen heeft. Daarmee wordt Jezus tot een leugenaar gemaakt.

...probeert de scheppingsleer uit de Bijbel en de 

evolutietheorie te combineren, met deze grote gevolgen

Theïstische evolutie
= alles is ontstaan door evolutie en God heeft dit proces gestuurd.



Al het leven is op dezelfde manier opge-
bouwd; alle organismen, ook mensen, 
gebruiken dezelfde bouwstenen. Een 
essentiële bouwsteen is DNA, het 
erfelijk materiaal dat alle processen in 
ons lichaam reguleert (zie kader). Die 
overeenkomsten tussen alle levensvor-
men wijzen op dezelfde Oorsprong. 
Volgens de Bijbel is die Oorsprong onze 
Schepper, maar volgens de evolutiethe-
orie duidt het op een gemeenschappe-
lijke voorouder, die zo’n 3.8 miljard jaar 
geleden geleefd zou hebben en die toe-
vallig uit niet-levende materie zou zijn 
ontstaan. Die voorouder was volgens die 
theorie een eenvoudige bacterie die zich 
ontwikkelde tot al het leven op aarde. 

DNA
DNA bevat informatie. Om van een 
bacterie naar een complex meercellig 

wezen te evolueren, moet er steeds 
meer DNA en dus informatie bijkomen. 
Mensen hebben veel meer functies 
dan bacteriën: we kunnen zien, horen, 
proeven, hebben een bloedsomloop en 
een immuunsysteem. Daar is heel veel 
informatie en dus veel DNA voor nodig. 
De evolutietheorie moet die toename 
aan informatie kunnen verklaren. 

Kopieerfoutjes
Mutaties zouden voor die groei van DNA 
zorgen. Elke keer dat een cel zich deelt, 
wordt ook het DNA gekopieerd. Daarbij 
worden ook soms kleine foutjes gemaakt, 
mutaties. Deze mutaties kunnen gunstig 
zijn, (bijna) neutraal, of negatief. 

Om drie redenen kunnen mutaties niet 
voor de evolutie naar complexere wezens 
zorgen. 

Uit de wetenschap

Ten eerste zijn er te weinig gunsti-
ge mutaties om voor de evolutie te 
kunnen zorgen. De gunstige mutaties 
vormen het allerkleinste deel: sommige 
biologen schatten dat 1 op 1 miljoen 
mutaties gunstig is1. Zelfs de miljoe-
nen jaren van de evolutietheorie zijn 
te kort om de mutaties die nodig zijn 
voor de evolutie te laten plaatsvinden. 
Bovendien zijn er herstelmechanismen 
die mutaties, ook mogelijk gunstige, 
herstellen naar de oude situatie. Dus 
voor evolutie van een bacterie naar een 
mens  zijn er eenvoudigweg te weinig 
blijvende gunstige mutaties. 

Blinde vissen
Ten tweede de aard van mutaties: 
zelfs beschadigingen kunnen 
onder bepaalde omstandigheden 
gunstig zijn, al zorgen ze bijna nooit 
voor nieuwe informatie. Als dat 
beschadigde stukje DNA niet nodig is, 
kan de mutatie gunstig zijn. 
Sommige Mexicaanse tetra’s bijvoor-
beeld leven in een donkere onderwa-
tergrot. Deze kleine vissen hebben 
hun ogen niet nodig. Als zo’n vis een 
mutatie krijgt die ervoor zorgt dat 
z’n ogen zich niet ontwikkelen, heeft 
hij daar geen nadeel van (zie afbeel-
ding 1)2. Sterker nog, de vis verbruikt 
minder energie, omdat hij geen ogen 
hoeft aan te maken of visuele informa-
tie hoeft te verwerken. In een donkere 
grot heeft daardoor een blinde vis 
een grotere overlevingskans dan een 
ziende vis. 
De mutatie was dus gunstig, maar 
heeft geen nieuwe informatie opge-

Op de basisschool wordt kinderen al geleerd dat mensen door 
toevallige evolutie zijn ontstaan. Maar de evolutietheorie kan  
de complexiteit van het leven niet verklaren. Er is geen enkel 
bewijs dat de evolutie van een bacterie naar een mens mogelijk 
zou zijn. Evolutie gaat juist de andere kant op: complexe  
biologie degradeert door opeenstapelende mutaties! 

2

Auteur: Irene van der Ham

1Evolutie is geen 
scheppend mechanisme

1. Gerrish, P.J. & Lenski, R. 1998. The fate of competing beneficial mutations in an asexual population. Genetica 102/103: 127-144
2. James Owen, september 2015. How This Cave-Dwelling Fish Lost Its Eyes to Evolution. National Geographic. 
3. Zie ‘Kunnen ogen door evolutie zijn ontstaan?’ op www.logos.nl/kunnen-ogen-door-evolutie-zijn-ontstaan. 

DNA bevat het bouwplan van 
ons lichaam en bevindt zich in 
elke cel. Het bestaat uit enorme 
moleculen opgebouwd uit een 
aaneenschakeling van vier 
verschillende bouwsteentjes (A, C, 
G en T). De reeksen bouwsteentjes 
(nucleotiden) bepalen wat er 
in je lichaam gebeurt. Het DNA 
van iedereen is uniek. De ene 
helft van je DNA heb je van je 
biologische moeder, de andere 
helft van je biologische vader. Zo 
worden erfelijke eigenschappen 
doorgegeven.

Vraag je je wel eens af hoe het nu precies zit met geloof of wetenschap? Of heb je vragen die niet in je omgeving beantwoord 
worden? We komen graag met je in contact en willen je helpen in je zoektocht. Over o.a. dit thema kunnen wij ook gastlessen en 
presentaties verzorgen. Stuur een mail naar info@logos.nl

leverd. Een toename aan informatie 
is essentieel voor de evolutie naar 
complexere wezens, maar gebeurt dus 
bijna nooit. Evolutie kan ziende vissen 
blind maken, maar kan geen ogen 
creëren!3

Evolutie of degeneratie? 
Wist je dat we juist het tegenovergestel-
de waarnemen van toenemende com-
plexiteit? Voor elke gunstige mutatie 
zijn er bijna een miljoen mutaties die het 
DNA een stukje verder kapot maken. 
Dit is het derde argument: elke gene-
ratie gaat er goede informatie verloren 
door nieuwe mutaties. Als je kinderen 
krijgt hebben zij meer fouten in hun 
DNA dan jij, en hun kinderen weer meer. 
Dat proces heet degeneratie. De evolu-
tie gaat dus de verkeerde kant op! 
Evolutie kan niet verklaren waarom er 
zo’n grote diversiteit van het leven is, 
omdat het in tegengestelde richting 
werkt. Mutaties stapelen zich op over 
de generaties. 

Basistypen
Vanuit de Bijbel wordt een veel betere 
verklaring gegeven. God heeft basistypen 
geschapen, elk naar hun aard (zie Gen. 
1:11, 21, 24): oerkatten, oerfruitvliegen, 
oer-rozen, enzovoorts. Als we vanuit de 
Bijbel naar de natuur kijken, zien we er niet 
een grote stamboom van het leven, maar 
heel veel kleine struikjes (zie afbeelding 2). 

De basistypen kunnen zich aanpassen aan 
verschillende leefomgevingen. Dat gebeurt 
maar beperkt door mutaties, maar vooral 
door aanwezige variatie die in het DNA is 
ingebouwd. Dit besef maakt de schepping 
nog mooier: God heeft ook in de toekomst 
van de natuur voorzien, zodat soorten 
onder veel verschillende omstandigheden 
kunnen overleven. 

Mutaties kunnen niet de diversiteit of com-
plexiteit van het leven verklaren. Evolutie 
zou dat nooit kunnen. God is onze Schep-
per, Die van Zijn schepping houdt en ons 
naar Zijn Evenbeeld heeft geschapen! 

Tijd

Tijd

Stamboom volgens evolutie

Kleine stambomen naar de Bijbel
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12.

Zeven  
argumenten

Toegankelijk boekje over 
schepping en evolutie  

W 
orstel je met vragen over geloof en 

wetenschap? Je bent dan niet de eerste 

of enige. Veel mensen zijn op zoek naar 

een antwoord op de vraag hoe het (menselijk) leven 

is ontstaan. Het boekje ‘Waar komen wij vandaan?’ 

geschreven door dr. M.J. Paul kan je hier bij helpen. Het 

is geschreven voor tieners uit de bovenbouw, en voor 

volwassenen die op zoek zijn naar een toegankelijke 

inleiding in het schepping-evolutiedebat. 

Mart-Jan Paul laat zien dat het vraagstuk van schepping 

en evolutie niet slechts de marge van het christelijk 

geloof raakt. Het heeft gevolgen voor opvattingen over 

onze eigen afkomst, de oorsprong van de zonde, de 

dood en het lijden, en andere zaken. Hij laat zien dat 

voor hem de keus ligt bij de Bijbel. Gods Woord is door 

en door betrouwbaar, óók als het gaat om de vroegste 

geschiedenis. 

Het boek, dat 184 pagina’s telt, geeft een brede 

bespreking van vooral de theologische kant van het 

debat over schepping en evolutie. Paul bespreekt de 

gevolgen van het aanvaarden van de evolutietheorie 

voor hoe je de gehele Bijbel leest. Ook komt het ontstaan 

en de ontwikkeling van de evolutietheorie aan bod en 

wetenschappelijke bezwaren hiertegen. Als laatste lezen 

we over theologische bezwaren tegen een door God 

gestuurde evolutie. 

Mart-Jan Paul heeft een mooie inleiding geschreven op 

het schepping-evolutiedebat. Ben je nog niet zo bekend 

met deze materie, dan is dit boekje aan te raden. Wil 

je jezelf er nog meer in verdiepen, dan is het boek 

Oorspronkelijk van dezelfde auteur bruikbaar, de 

uitgebreide versie van dit boek.  

voor Genesis als geschiedenis

Heere Jezus 
De Heere Jezus (Die Zelf bij de schepping 
betrokken was) verwijst in de Evangeliën 
meerdere keren naar Genesis. Uit de 
verwijzingen is op te maken dat Hij Genesis  
als geschiedenis zag (bijv. Mark. 10:6 en  
Mat. 19:4-5).

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

Verwijzingen  
naar Genesis  
In de Oude en Nieuwe Testamentische boeken 
wordt regelmatig naar Genesis verwezen. In hun 
verwijzingen zien we dat de verschillende auteurs 
Genesis opvatten als geschiedenis.

De geslachtsregisters 
Het opnemen van geslachtsregisters in 
Genesis laten duidelijk één afstammingslijn 
zien van Adam tot de twaalf zonen van 
Jakob. Ook het geslachtsregister in  
Lukas 3 gaat terug tot Adam. 

Het taalgebruik en de 
opbouw van Genesis
Genesis is opgebouwd door herhaald gebruik 
van het Hebreeuwse woord toledoot, dit wordt 
vertaald met ‘dit is de geschiedenis van…’, ‘dit zijn 
de geboorten van…’ of ‘dit is het boek van…’. Dit 
wijst op geschiedschrijving. 

Genesis is fundamenteel 
voor de heilshistorie 
Genesis vormt het basisboek van de Bijbel. Zonder 
een historische Genesis is de heilshistorie niet 
goed te begrijpen. Van de vierdeling schepping-
zondeval-verlossing-voleinding zijn er twee slechts 
te begrijpen mét het bijbelboek Genesis.

De kerkgeschiedenis  
De kerkvaders hadden vaak een 
uitgesproken mening over de ouderdom 
van de aarde. Zij baseerden deze mening 
op een historische lezing van Genesis.

Het gebruik van 
historische plaatsnamen  
De schrijver van Genesis doet veel moeite 
om de namen en locaties van rivieren, bergen 
en plaatsen te plaatsen in de geografie van 
die tijd. Daaruit blijkt dat het niet als mythe is 
geschreven, maar als historische beschrijving.  

Puntsgewijs Recensie

Gebeds- en dankpunten vanuit Logos Instituut
Logos Instituut is geheel afhankelijk van God in het werk dat ze doet. Bidt en dankt u mee voor onderstaande punten?  

• Voor alle jongeren en ouderen die worstelen met het schepping-evolutie vraagstuk en de betrouwbaarheid van Genesis

• Voor het werk van de vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden die bij Logos Instituut betrokken zijn

• Voor het Logos-congres van D.V. 20 en 21 november 2020

 + Voor de goede ontvangst van het eerste nummer van Bijbelvast

 + Voor de 12.000 extra exemplaren Bijbelvast met een kleine beschadiging die we gratis kregen. Deze konden we ver-

spreiden bij kerken, evenementen, campings, etc.  

‘Waar komen wij vandaan?’ is à € 13,95 verkrijgbaar in de 
webshop van Logos Instituut (webshop.logos.nl/bijbelvast). 
Eveneens is de uitgebreide studie ‘Oorspronkelijk’ in twee 

uitvoeringen verkrijgbaar: de eerste druk (€ 24,95, 525 blz.)  
en de derde, aangevulde druk (€ 34,95, 559 blz.).  

Geïnteresseerd in meer 
informatie over o.a. schepping 
en evolutie? Geef je op voor de 
digitale nieuwsbrief en ontvang 
maandelijks een overzicht van 

de beste artikelen.  
Logos.nl/nieuwsbrief

Meer lezen over dit onderwerp of je meer verdiepen in de argumentatie? Neem een kijkje op www.logos.nl/bijbelvast

Wat is de bedoeling van de auteur met 

Genesis? Het was onder andere de 

bedoeling om geschiedenis door te geven 

met een boodschap, niet een mythe. Dat 

wil overigens niet zeggen dat Genesis een 

geschiedenisboek is in de moderne zin 

van het woord.
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14.

Agenda
  

Vanwege de nog altijd heersende pandemie 

kunnen er wijzigingen plaatsvinden in de 

agenda. Check 

logos.nl/evenementen voor actuele informatie.

10 oktober 2020 

Besloten studiedag Creationaire Biologie 

Mail voor meer informatie 

20 november t/m 21 november 2020 
Tweedaags Logos-congres  

‘Geloof is de sleutel tot kennis’

Met o.a. 
Bart van den Dikkenberg (M.Sc.) –  
Geloof, het fundament onder het denken.
Prof. dr. Benno Zuiddam –  
Kerkvaders kozen partij voor de dieren.
Prof. dr. Mart-Jan Paul –  
Het boek Job en de schepping: oorsprong,  
wereldbeeld, klimaat en dieren.

  Hardinxveld-Giessendam

1 december 2020  
Start derde onlinecursus met prof. dr. Mart-

Jan Paul over ‘schepping en evolutie’.

6 februari 2021 

Bezoek Bibelmuseum  

  Wüppertal

27 maart 2021 

Congres van Oorsprong.info ‘Schepping en 

wetenschap’

  Opheusden

7 - 8 mei 2021
Excursie naar de Opaalkust in Noord-Frankrijk 

met Stef Heerema en Michaël Dekee   
  Sangatte, Frankrijk

7 t/m 11 juni 2021 (verplaatst) 
Geologiereis i.s.m. Hongarije Holidays 

  Mikebuda, Hongarije

Webshop

Weet dvd’s 
Prijzen variëren tussen €9.95 en 

€14.99

Hoe bestaat het! 
€9,95

333 blz.

Gelukkig geen mythe 
€14,00
153 blz.

De schepping, antwoorden voor kids  
€12,95
55 blz.

Niet te geloven 
€24.99
208 blz.

Adam, waar ben je?  
€29,90
383 blz.

Check onze webshop voor meer boekjes over de schepping voor peuters en kinderen! 

Direct naar de shop:

Steun een project! 
Op de pagina logos.nl/projecten vindt u een overzicht van 
onze projecten waar extra steun nodig is. U kunt via deze weg 
direct bijdragen aan het werk van Logos Instituut door een of 
meerdere projecten te ondersteunen. Enkele projecten zijn: 

‘Geloof is de sleutel tot kennis 2020’
‘Ondersteun Logos voor 2020’
‘De basisschool op weg naar 2021’
‘Een creationistische museumgids voor Naturalis’

Helpt u mee? Ga naar www.logos.nl/projecten    

Project ‘Een creationistische museumgids voor 
Naturalis’
Naturalis is een natuurhistorisch museum in Leiden met een 
prachtige collectie fossielen en opgezette dieren. Helaas pre-
senteren ze de collectie vanuit naturalistisch perspectief. Logos 
Instituut wil een museumgids schrijven zodat ouders en hun 
kinderen vanuit deze gids het museum kunnen bekijken met 
bijbels perspectief. Zo kunnen kinderen de wereld om hun heen 
leren kennen vanuit een ontzag voor de Schepper! 

Volg de online cursus 
apologetiek 

‘Klaar voor een 
antwoord’

bijbelcursussen.nl

Gratis

WWW.WEET-MAGAZINE.NL

BRENGT JE BIJ KENNISBRENGT JE BIJ KENNIS



De Bijbel.  
De bron van kennis over verleden, heden en toekomst.   

Logos Instituut geeft heldere antwoorden op grote vragen over 

Bijbel, geloof en wetenschap.

Logos Instituut doet dit vanuit het vertrouwen in de 

historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel.

Logos Instituut is een verbindend platform op het terrein van 

Onderwijs, Opvoeding en Onderzoek.

Bijbels perspectief op…

• Maatschappij & wetenschap
• Het ontstaan van de Bijbel
• Schepping of evolutie
• Wereldgeschiedenis
• Biologie, geologie en archeologie 
• Wereldreligies & geloofsverdediging

  Lesmaterialen
  Artikelen
  Webshop 
  (Kinder)boeken
  Dvd’s
  Nieuwsbrieven

  Congressen
  Excursies
  Gesprekken
  Lezingen
  Ontmoetingen
  Museumbezoeken

Voor…

• Leraren en leerlingen
• Opvoeders en kinderen
• Wetenschappers en 

studenten 
• Gemeenteleiders  

en -leden 
Meer

 informatie
vind je op

logos.nl

Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter! 


