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‘Een goed onderlegd Christen is steeds met zijn antwoord gereed. Hij twijfelt en hij aarzelt niet meer, 

maar rust in de hem geschonken openbaring. (…) Wie bij de Schrift is opgevoed heeft zijn 

wijsbegeerte, kent de wereldhistorie, en heeft op de groote wereldgebeurtenissen een vasten en 

juisten blik. (…) Maar juist daarom (…) berokkent het aan de gemeente Gods zoo onberekenbare 

schade, indien men de verhalen van Gen. 1-5 niet authentiek verklaart’1.   

 

INLEIDING 

 

Dit is het tweede deel van mijn recensie van bovengenoemd boek. Hierin 

komt het derde hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk richt Geertsema zich op 

de plaats van de mens in de schepping. Hierbij brengt hij nog even in 

herinnering, dat hij uitgaat van de overtuiging, dat Genesis 1 en 2 niet 

historisch gelezen moeten worden, en is het de Bijbel die door deze zelf 

benoemde ‘orthodoxe protestant’ aangepast wordt in de relatie tot ‘de’ 

wetenschap, niet andersom, en tracht hij de lezer dus wijs te maken, niet 

alleen dat Gods Woord ondergeschikt is aan de feilbare resultaten van 

menselijke wetenschappelijke activiteit2, maar ook, dat ‘de’ wetenschap een 

monolithisch blok zou zijn: 

‘In het vorige hoofdstuk zijn we uitgegaan van de overtuiging dat het in de 

Bijbel niet in de eerste plaats gaat om informatie over hoe het precies is 

gegaan bij het ontstaan van de mens en de wereld (…) Ook nu (…) zal moeten 

blijken of (…) ook hier de Bijbel in principe ruimte geeft voor de opvattingen 

van de wetenschap’3; 

‘Eigenlijk is de vraag: wat willen de eerste hoofdstukken van Genesis ons in 

dit verband vertellen? Gaat het hierbij om een precieze beschrijving waardoor 

en een conflict ontstaat met de wetenschap? Of moeten we ook in dit opzicht 

Genesis anders lezen?4.  

                                                           
1 A. Kuyper: ‘De gemeene gratie’, deel I (het geschiedkundig gedeelte), Kok, Kampen (z.j.): p. 106 (in het vervolg afgekort tot GG) 
2 Zie hier tegenover het citaat van dr. H. Bavinck aan het einde van dit deel van de recensie.  
3 H.G. Geertsema: ‘Bijbel en evolutie’, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam (2021): p. 86 (hierna afgekort tot BE) 
4 A.w.: p. 95 



Iedereen weet de antwoorden die Geertsema zal geven natuurlijk al. Maar 

juist een filosoof zou toch beter moeten weten. Zou toch moeten weten, dat 

de geschiedenis der humanistische wijsbegeerte een veelheid aan elkander 

fel bestrijdende scholen te zien geeft, en dat ditzelfde geldt voor de 

vakwetenschappen. Hij weet dit ook beter. Hij is niet achterlijk.  

Ook nu zal mijn kritiek vergezeld gaan van wat ik aantrof bij Abraham 

Kuyper over deze zelfde materie. Ik laat Kuyper hierbij uitgebreid aan het 

woord komen, omdat ik steeds sterker ben gaan geloven dat de reden dat 

men zegt, dat Kuyper achterhaald is, ‘niet meer van deze tijd’ etc. is, dat 

diezelfde mensen die dat roepen het gewoonweg zeer oneens met hem zijn. 

Zij, die niet theologisch opgeleid zijn, maar wel opkijken tegen de geleerde 

dames en heren die zoiets verkondigen, zullen dan al gauw denken: ‘Het zal 

wel zo zijn’, zonder zelf kritisch na te (kunnen) gaan, waarop nu eigenlijk die 

bagatellisering gebaseerd is. Kuyper echter blijkt zeer actueel te zijn. Dat is 

ook niet zo verwonderlijk, want hoe kan iemand die de Bijbel uitlegt met iets 

bezig zijn dat ‘niet meer van deze tijd’ is? We hebben het hier niet over een 

natuurwetenschappelijk artikel uit bv. 1910, dat in veel gevallen inderdaad 

niet meer voor ons interessant is, omdat de boodschap ervan al lang 

ingekapseld is in het hedendaagse kennisgebouw (en dat alleen nog maar in 

het geval dat de inhoud van het artikel nog niet, zoals ik het zou willen 

noemen, ‘verfijnd gefalsificeerd’ is). Maar ik acht het zeer 

aanbevelenswaardig om zelf veel in Kuyper te gaan lezen (let wel: niet over 

hem, maar hem zelf, om maar niet voor de gek gehouden te worden door 

hedendaagse lieden zoals Ab Flipse, wien nota bene ook nog eens een 

podium wordt gegeven door organisaties, die ik tot voor kort hogelijk 

waardeerde vanwege haar rechtzinnigheid, zoals de I.F.E.S.! Het is zo 

smartelijk om al die afval binnen de kringen van wat ooit in politicis ‘klein 

rechts’ heette te moeten constateren.). Uw inzicht in, uw kennis van de 

gereformeerde versie van het christelijke geloof, met zijn verbondsleer en het 

centrale leerstuk der uitverkiezing, zal er flink door verrijkt worden. Om de 

smaak te pakken te krijgen citeer ik hem dus uitgebreid.   

 

HET ETEN VAN VLEES 

 

In de inleiding op zijn hoofdstuk 3 beweert Geertsema opnieuw5, dat niet 

alleen roof- en prooidieren er volgens Genesis 1 altijd al geweest zijn, maar 

dat dit tevens geldt voor de toestemming van God voor het eten van vlees: 

‘Ook is er geen reden om te denken dat Genesis 1 geen ruimte laat voor roof- 

en prooidieren en het eten van vlees’6.  

                                                           
5 Zoals hij eerder deed eerder in het boek, zie het eerste deel van deze recensie. 
6 A.w.: p. 85 



Hij laat dus onvermeld, dat die toestemming voor het eten van vlees7 pas 

gegeven wordt in Genesis 9, binnen de kaders van de bedeling van het 

Noachietische (natuur)verbond8, dat onder andere ook inhoudt, dat de mens 

weliswaar niet meer de aarde behoeft te bewaren, dat is te bewaken, 

tegenover satan, want daarin heeft hij gefaald, maar nog wel de door Adams  

zondeval vervloekte aarde aan zich dient te onderwerpen, dient te bebouwen. 

Als een goede slaaf, die zijn talenten niet, bv. uit milieu- en 

klimaatoverwegingen, begraaft, zoals de slechte slaaf deed, en zo de woede 

opwekt van zijn heer als die terugkomt, maar die vijf- of tienvoudig laat 

renderen en zich zodoende een goede rentmeester betoont. Bedenk hierbij, 

dat dat ‘rent’ samenhangt met rente, met laten renderen, aan de slag gaan 

door zo’n slaaf, om de opbrengst voor zijn heer te vermeerderen. Een goede 

rentmeester van de aarde zijn is het tegendeel van bv. de afbraakidee van de 

neocommunistische, door de overheid gedirigeerde, planmatige 

kringlooplandbouw, die gedurende meer dan zeventig jaar ‘reëel bestaand 

socialisme’ in de Kolchozen en de Sowchozen bewezen heeft veel minder 

rendabel te zijn dan de superieure, op vrij ondernemerschap gestoelde 

Nederlandse landbouw, wat niet alleen ten koste van de eigen bevolking zal 

gaan, maar ook van de hongerlijders in de Derde Wereld. Maar voor welk 

extreem-links karretje zelfs de demissionaire minister van landbouw (en 

boerendochter) Carola Schouten van nota bene de Christen Unie zich heeft 

laten spannen.  

Alleen zal dat laten renderen sinds de zondeval een stuk moeizamer, zal dat 

met strijd gepaard gaan. Dat voor de mensheid het oorspronkelijke 

Adamietische werkverbond (scheppingsverbond, paradijsverbond) van voor 

de zondeval9, waarmee de mens eeuwig leven zou hebben kunnen verwerven, 

ten gevolge van diezelfde zondeval direct vervangen is, niet alleen door het 

particuliere genadeverbond met de uitverkorenen10, maar ook door het 

                                                           
7 Waardoor het dus niet minder dan zondig is om vlees eten te verbieden, omdat het niet aan de mens is om iets te verbieden wat God 
toegestaan heeft! En Kuyper in zijn ‘Dictaten Dogmatiek’, afdeling Locus de Homine, J.H. Kok, Kampen (z.j.), p. 126: ‘Wij mogen dus niet met 
Rome en met de Vegetariërs mee gaan en ophouden vleesch te eten, omdat wij leven na den val, in den toestand van den zondaar en niet in 
Adams staat noch in dien der gezaligden hierboven. Wij hebben nog een zwak lichaam, en niet een verheerlijkt; daarom eten wij wat voor 
dit verzwakte lichaam van God verordend en gegeven is n.l. vleesch’. (afkorting: LH)  
8 Statenvertaling, Genesis 9: 3-4: ‘Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het 
vleesch met zijne ziel, [dat is] zijn bloed, zult gij niet eten’. Met als kanttekening bij ‘dat levend is’: ‘Want dat vanzelf, of op kwalijke wijze 
gestorven is, is door deze wet verboden’, en bij ‘het groene kruid’: ‘Hebr. Het groensel, of de groente van het kruid, gelijk bov. 1:30. Dat is, 
[naar het algemeen gevoelen] boven het groene kruid en de vruchten, die Ik u tevoren tot spijs had verordend, geef Ik u nu ook allerlei 
levend, eetbaar gedierte’, en bij ‘met zijne ziel, [dat is] zijn bloed, zult gij niet eten’: ‘God verbiedt bloedig vleesch te eten, om de menschen 
van alle wreedheid en genegenheid tot dooden en moorden af te schrikken, verg. Lev. 3:17 en 17:1, Deut. 12:23’. Zie ook GG, deel I, p. 39: 
‘Deze verordening is in het Noachietisch Verbond nieuw. In het paradijs was hier oorspronkelijk geen sprake van. Toen bestond de voeding 
der menschen in wat het plantenrijk aan edele vruchten bood, maar van vleeschvoeding ontdekt ge geen spoor’. En in zijn ‘Dictaten 
Dogmatiek’, afdeling ‘Locus de Creaturis Materialibus’, pp. 31-32, lezen wij: ‘In Gen. 1: 29,30 is daarvoor de vaste regel gegeven: er is een 
liggende en een staande flora; de staande flora, d.w.z. het ooft en de vruchten was voor de menschen; de liggende flora, d.w.z. het kruid des 
velds was voor de dieren. Hieruit volgt, dat oorspronkelijk de wilde dieren en de vogelen des hemels gras gegeten hebben en het 
boomgewas uitsluitend voor den mensch bleef. Door de zonde is dit alles veranderd, eten de dieren de vruchten der boomen en de 
menschen ook het kruid des velds. En na den zondvloed werd het den mensch vergund ook dierenvleesch te eten, Gen. 9:3, 5; II Petri 2:12; 
Rom. 14:2’. (afkorting: LCM)      
9 Zie bv. Hosea 6:7: ‘Maar zij hebben het Verbond overtreden als Adam’.  
10 Eerst met de belofte aan Eva van de vermorzeling van de kop van de slang door het vrouwenzaad, gevolgd door het Horebverbond 
oftewel het Sinaïverbond der schaduwen met zijn offerdienst in de tabernakel, en uiteindelijk gevolgd in de nieuwe bedeling van dit 
genadeverbond door de vervulling (de komst van Jezus Christus, de apostelen, de kerk); zie bv. A. Kuyper in: ‘Dat de genade particulier is’, 
Kok, Kampen (1909): p. 95: ‘(uit) de godspraak waarin het Paradijs-Evangelie niet aan den mensch, maar, zóó dat de mensch het hooren 
kon, aan Satan geopenbaard is (…) (blijkt) (…) dat reeds terstond na den val de banier van het Genadeverbond van verre den in zonde 



algemene genadeverbond met de gehele mensheid (de wereld), welk laatste 

verbond dus na de zondvloed vernieuwd werd in de vorm van het 

Noachietische natuurverbond11, verwaarloost Geertsema echter (en hij is 

daarin niet de enige). Wij dienen evenwel sinds de zondeval uit te gaan, 

naast de gelding12 van het particuliere genadeverbond met de uitverkorenen, 

van de werking van de algemene genade, die duidelijk al begon toen Adam en 

Eva, ondanks de zondeval, toch nog niet direct de aardse dood stierven, en 

waarbij na de zondvloed dit gemene gratieverbond met de gehele mensheid 

werd vernieuwd in de vorm van het Noachietische natuurverbond13, dat 

gelden zal tot aan de Jongste Dag14. Er kan sinds de val van Adam immers, 

zoals in deel 1 van deze recensie is opgemerkt, geen sprake meer zijn van de 

taak van een bewaren (dat is beschermen, bewaken) van de hof van Eden 

tegen satan door Adam, omdat Adam daarin gefaald heeft. Adam is zelf uit 

de hof van Eden verdreven, en een engel moest die bewakingstaak van hem 

overnemen, nota bene gericht tegen Adam zelf. Oorspronkelijk, voor de 

zondeval, was er uiteraard geen genadeverbond nodig, maar kon Adam 

onsterfelijkheid verwerven door te werken, krachtens het Adamietische 

werkverbond, wat mede, naast het bebouwen en bewaren van de Hof van 

                                                           
verellendigden mensch getoond is en dat feitelijk uit dat verbond zegeningen hem zijn toegedeeld’ (afkorting: GP); en in zijn ‘Het heil ons 
toekomende’, Kok, Kampen (1909): p. 7: ‘Hij (dat is Jezus Christus, R.B.) was geen nieuwe godsdienststichter in volstrekten zin. Eén is de 
Kerk aller eeuwen, in haar diepst beginsel reeds bij den eersten mensch gesticht’ (afgekort tot: HT); zie voorts ook: A. Kuyper: ‘De leer der 
verbonden’, J.H. Kok, Kampen (1909): pp. 96-101, p.159. (afkorting: LV)    
11 Die vervanging na de zondeval van het werkverbond dat met de schepping gesloten was met het verbondshoofd der mensheid Adam 
door (naast het particuliere genadeverbond) het algemene genadeverbond blijkt ook hieruit, dat Adam en Eva niet na gezondigd te hebben 
terstond dood neervielen, maar hun zekere dood, en die van de uit hen voortgekomen mensheid, in het begin zelfs met nog eeuwen, 
uitgesteld werd, opdat de mensen toch nog in staat werden gesteld om, vooral tot Gods eer, de scheppingsrijkdom te ontplooien. Dat wil 
zeggen: hun lichamelijke, aardse dood werd uitgesteld. De niet-lichamelijke, geestelijke dood waaraan de mensheid na de zondeval 
onderworpen was, zou teniet gedaan worden voor zover mensen van eeuwigheid tot de kerk behoren, uitverkoren waren, dankzij de 
particuliere begenadiging.  
Kuyper schrijft over deze dingen: ‘Bij het Noachietisch Verbond staan we voor een ontzettende catastrophe, waarin de (aardse, R.B.) Dood 
zich geopenbaard had met een overmacht, als vroeger nooit en nooit daarna. Alle levende ziel kwam om. Alleen Noach redde zijn achtster. 
Wat dus bij Adams personeelen (aardse, R.B.) dood voor hem persoonlijk in vervulling gegaan was, dat openbaarde zich bij den Zondvloed 
eerst als een macht, waaronder heel de menschheid bezweek. De geestelijke dood had heel het menschdom innerlijk reeds in het paradijs 
aangestoken en al het gedichtsel zijns harten verdorven. Krachtens het paradijsgebod: ‘Indien ge daarvan eet, zult ge den dood sterven!’ 
moest dan ook naar Gods rechtvaardig oordeel, toen heel de menschheid gegeten had, ook die menschheid als geslacht, als eenheid, onder 
de wateren van dood en vloek omkomen. De Zondvloed staat met den paradijsvloek alzoo in rechtstreeks verband’ (LV: p. 52). Zie 
hieromtrent bv. ook GG, deel I: pp. 94-95. Maar God laat nooit varen de werken Zijner handen. Hij geeft nooit Zijn eens zeer goede 
schepping prijs aan de duivel om een tweede schepping elders in het heelal te starten, maar heeft voor vernieuwing, herstel in Jezus 
Christus, Zijn Zoon, van deze hemel en aarde gekozen. Dat verbond met Adam, waardoor dus terstond na de zondeval de gemene gratie 
intrad, is na de zondvloed met Noach vernieuwd, met als teken de regenboog. Het was noodzakelijk, dat Noach en zijn gezin, waartoe 
destijds de kerk beperkt was, van de aardse dood gered zou worden, teneinde later de Messias te kunnen voortbrengen. Het dankzij de 
particuliere begenadiging (het vrouwenzaad dat de kop van de slang zal vermorzelen) de geestelijke dood niet meer hoeven te sterven zou 
anders, door te verdrinken, immers onmogelijk zijn geworden.      
Zulk een verbondsvernieuwing wordt ook wel een nieuwe bedeling van eenzelfde verbond genoemd. Dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. En 
zo is ook van hetzelfde particuliere genadeverbond sprake in het Oude Testament, dat begon met de belofte aan Eva over de overwinning 
van het vrouwenzaad (dat uitlopen zou op de Christus) op het slangenzaad, als de oude bedeling ervan, als in het Nieuwe Testament, als de 
nieuwe bedeling ervan sinds Pinksteren (‘testament’ betekent ‘verbond’, maar eigenlijk gaat het dus om twee verschillende bedelingen van 
hetzelfde (i.c. particuliere genade)verbond). Zie ook LV: p. 95.      
12 In de twee respectieve bedelingen, genaamd (en dus ten onrechte zo genoemd) ‘Oud Testament’ en ‘Nieuw Testament’ (ten onrechte, 
want ‘testament’ betekent, zoals zojuist gezegd, niet ‘bedeling’ maar ‘verbond’).  
13 Algemene genade wordt ook wel gemene gratie genoemd. 
14 Dat het ‘ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven’ na het eten van de verboden vrucht gewoon bleef gelden, blijkt uit de 
noodzaak van het direct na de zondeval ingetreden zijn van zowel het particuliere genadeverbond dat door God gesloten werd met Eva en 
haar vrouwenzaad, dat is met de kerk/met de uitverkorenen, waaruit de Heiland, de tweede Adam, voort zou spruiten, als het algemene 
genadeverbond met de gehele mensheid. Anders zou de aardse dood direct na het eten van de verboden vrucht, zoals gezegd in een vorige 
voetnoot, hebben voorkomen dat ooit de Verlosser geboren zou worden. Nu wordt die aardse dood met de tijd van een mensenleven op 
grond van het algemene genadeverbond uitgesteld voor de gehele mensheid, dus zowel voor de kerk als voor de wereld, waardoor voor de 
kerk een plek in de wereld om de Messias voort te brengen mogelijk is geworden. Zie ook GG, deel I: p. 86, p. 94. En dankzij het particuliere 
genadeverbond is het, dat de (onzichtbare kerk)mensen, de leden van het onzichtbare geestelijke lichaam der kerk, waarvan Christus het 
Hoofd is, particulier-genadiglijk de geestelijke dood niet zullen smaken.           



Eden, het Gode gehoorzaamheid betonen, en wel door enkel niet te eten van 

de verboden vrucht, inhoudt. Maar aangezien hij dat toch deed, moest de 

gevallen mens Adam, en in hem, als het verbondshoofd, heel de gevallen 

mensheid, voortaan van algemene genade leven, in plaats van dat zij 

gerechtigheid zou kunnen verwerven door goede werken te verrichten onder 

de wet, onder het Adamietische werkverbond. De wet dient er nu toe zonde te 

kennen, ons te ontdekken aan onze ellendige staat en ons gewaar te doen 

worden, dat wij niet onze eigen zaligheid zullen kunnen verwerven. De 

cultuurtaak van het bebouwen, het ontwikkelen van de aarde, dat is het 

eruit halen wat God erin verborgen heeft, tot meerdere eer van God de 

Schepper van dat alles, is wel gebleven. Maar dat zal voortaan moeitevol 

gaan vanwege de vloek die over ook de natuur gekomen is, en die het gevolg 

is van de zondeval van Adam. De zondeval had immers gevolgen voor de 

gehele kosmos, was van kosmische proportiën: 

‘Toen ’s menschen natuur geschonden was en hij gekozen had voor de zonde, 

verloor ook de aarde haar paradijs en werd ze besloten onder denzelfden 

vloek, dien de mensch over zich had gebracht. ‘De aarde is vervloekt om 

uwentwil. Distelen en doornen zal ze u voortbrengen, en in het zweet uws 

aanschijns zult gij uw brood eten’15; 

‘De natuur is oorspr. Geschapen met krachten er in, bestemd om door den 

mensch ontwikkeld en bewaard (is dus beschermd tegenover satan, R.B.) te 

worden. Door den val is de natuur gezonken en alles wacht nu op de 

palingenesis (wedergeboorte, R.B.)16.    

Dat het moeten bebouwen, het in cultuur moeten brengen, het ontsluiten  

van de nu immers vervloekte aarde, niet meer zo moeiteloos en harmonieus 

als voor de zondeval mogelijk was, blijkt uit de mededelingen na de val aan 

Adam over het voortaan moeten werken in het zweet zijns aanschijns, en aan 

Eva dat zij voortaan met moeite zal moeten baren, en uit de mededeling dat 

de aarde moeilijker te bewerken zal zijn door doornen en distelen. Ook de 

bepaling, vele eeuwen later, in de bedeling van het natuurverbond met 

Noach na de zondvloed, dat het de mens expliciet toegestaan wordt om alles 

te eten wat hij maar wil, mits het maar zeker is dat al het leven uit het dier 

verdwenen is, getuigt van de intrede van geweld, lijden en de dood na de 

zondeval. Kuyper: 

‘Wij belijden, dat de dood een gevolg is der zonde. Zie Art. XIV van onze 

confessie; vraag 6 en 11 van den Catechismus en Art. 1 van de Can. Dordr. 

Deze belijdenis is genomen uit de H.S.; vergel. Rom. 5:12; 6:23; 1 Cor. 15:21, 

56; Ez. 18:4; Gen. 2:17; 3:17,19. Tegen deze voorstelling komen de ketters 

(vet R.B.) op en beweren, dat de dood inhaerent was in de menschelijke 

natuur en beroepen zich daarbij op 1 Cor. 15:47 en 49. (…) Maar waar Paulus 

in ’t zelfde hoofdstuk, vers 56 zegt, dat door de zonde de dood kwam, is het 

                                                           
15 A. Kuyper: ‘Het heil in ons’, Kok, Kampen (1909): p. 52 (afkorting: HO) 
16 LCM: p. 27 



absurd hem hier een ander gevoelen toe te schrijven. En voorts is de eisch van 

een gezonde exegese, dat, wanneer men twee gevoelens van één persoon 

heeft, men als zijn opinie neemt, wat expressis verbis (Rom. 5:12) en niet wat 

involuta gezegd is (gelijk de tegenstanders beweren van 1 Cor. 15:47 en 

49)’17;   

‘de dood is in de Schrift een negatief, onrein, zondig begrip en daaruit volgt, 

dat God den mensch niet zoo kan geschapen hebben, dat de dood inhaerent 

was in zijn natuur; want dan was God de auctor peccati’18. 

Vandaar het verbod op het eten van bloed. Pas als al het bloed eruit is 

gestroomd, is het zeker dat het dier dood is en mag het gegeten worden. 

Anders lijkt de mens, die toch geschapen is naar Gods beeld, dat door de 

zondeval weliswaar aangetast, maar niet verdwenen is, teveel op een roofdier, 

dat zijn levende prooi bloedig verscheurt. Vandaar dan ook dat toen, middels 

de invoering van de doodstraf als straf voor het doden van een, immers naar 

Gods beeld en gelijkenis geschapen en dit ook nadien gebleven mens, de 

overheid ingesteld werd.         

Maar Geertsema vindt het kennelijk zo belangrijk om de staat der rechtheid, 

zonder lijden en dood, die bestond voor de zondeval19, te bestrijden, omdat 

het evolutionisme daar niet aan kan20, omdat het niets kan beginnen met 

een historische zondeval, dat hij gewoonweg keihard dat eten van vlees vanaf 

den beginne voor zijn verhaal nodig heeft! Net zoals hij het bestaan van lijden 

en dood binnen Gods in den beginne zeer goede schepping nodig heeft. Het is 

zo doorzichtig. Maar ook zo fout.  

Wel lijkt mij de mogelijkheid tot het reeds voor de zondeval onderscheiden 

tussen roof- en prooidieren in lijn met de H. Schrift, namelijk als onderdeel 

van de ‘rand van dreiging’, net zoals de watermassa’s en de duisternis 

daarvan onderdeel zijn, en waarover ook Kuyper schrijft:  

‘Zoolang de mensch in zijn ongeschondenen, maar nog onbeslisten zedelijken 

staat verkeerde, is de naaste wereld om hem een paradijs, maar omgeven 

door een wereld, die nog vatbaar is om den vloek te ontvangen’21. 

Alleen negeert Geertsema, anders dan Kuyper22, de mededeling in Gen. 1, 

dat er in de staat der rechtheid alleen maar plantaardig materiaal gegeten 

werd, door zowel de mens als alle dieren. Volgens Kuyper was de roofdier-

                                                           
17 LH: p. 120 
18 A.w.: p. 122 
19 Zie bv. GG, deel I: p. 111: ‘En ook in die dierenwereld heerschte vrede. Geen plagend insect, en geen tijger die loerend den klauw ophief’.  
20 Kuyper: ‘Wat hebben wij nu te verstaan onder justitia originalis (oorspronkelijke gerechtigheid, R.B.)? Er bestaan te dezen opzichte van 
ouds af drie verklaringen: (…) De potentiële verklaring, die door de modernen, de pantheïsten en de evolutieschool van Darwin gegeven 
wordt. Er lag volgens hen wel een kiem van rechtvaardigheid in den eersten mensch, maar ook niet meer dan een kiem. Van werkelijkheid 
kon nog geen sprake zijn’ (LH: p. 111, cf. p. 116).  
21 HO: p. 52 
22 GG, deel I: p. 39: ‘In het paradijs (…) bestond de voeding der menschen in wat het plantenrijk aan edele vruchten bood, maar van 
vleeschvoeding ontdekt ge geen spoor’; er is hier sprake van een ‘oorspronkelijke scheppingsordinantie, die den mensch het plantenrijk voor 
zijn voeding aanwees’, en die pas werd aangevuld en uitgebreid na de zondvloed met het natuurverbond met Noach (a.w., p. 40), waarvan 
de regenboog het bekende teken is. Zie ook a.w.: p. 90: ‘(…) na den zondvloed (…) (ontvangt) de mensch (…) het recht, om het dier te 
dooden en tot spijze te nemen. Alleen van het rauwe bloed zal hij verre blijven, opdat het eten van het vleesch hem niet verdierlijke’. Zie 
aangaande dit laatste ook a.w.: pp. 45-46.      



aard gevolg van de zondeval, net zoals sedertdien de voortbrenging van 

doornen en distelen door het plantenrijk23, en werd die door God voordien en 

ten tijde van Noach getemperd24. Zo schrijft hij in zijn Dictaten Dogmatiek: 

‘Ook de wilde dieren zijn dus oorspronkelijk niet carnivoor geschapen. En dat 

wordt bevestigd door het feit, dat ze tot Adam kwamen zonder hem op te eten. 

Hun carnivore toestand is alleen te verklaren uit den vloek’25; 

en: 

In de tamme dieren moet in het paradijs iets ingevaren zijn, een element dat 

hen zoo wild maakte. Ook onder de menschen heeft men bezetenen. De H.S. 

nu leert: 1e dat dieren- en plantenwereld geschapen zijn met de mogelijkheid 

om wild te worden. 2e dat die wildheid gekomen is bij den zondeval ter eerste 

instantie en bij den zondvloed ter tweede instantie. 3e dat die wildheid eens 

weg zal gaan’26; 

‘Ook de verwildering van den aard der dieren, wordt niet als oorspronkelijk 

geteekend in Gods Woord. De onderlinge verslinding kwam dus in ’t Paradijs 

niet voor. Hieruit moet geconcludeerd, dat het slachten niet voorkwam vóór 

den zondeval (…) Toen Eva tegen de slang sprak, van hetgeen God haar 

gegeven had om te eten, noemde zij wel de boomvruchten, maar niet het 

vleesch der dieren’27.    

 

METING TIJDSTIP SCHEPPING FUNDAMENTEEL ONMOGELIJK 

 

In deze inleiding van Geertsema op hoofdstuk 3 wordt ook duidelijk, dat hij 

gelooft dat het mogelijk is, om de ouderdom van het heelal, en daarmede de 

ouderdom van de tijd zelve, te bepalen. Want hij heeft het op de pagina’s 85 

en 86 (en ook weer op p. 112) over de (meer dan) dertien miljard jaar van de 

evolutietheorie28. Geen kritisch woord bij deze emeritus hoogleraar filosofie 

over de fundamentele (on)mogelijkheid voor een in de tijd levend wezen dat 

de mens toch is om zichzelf daarboven, als ware hij de baron Von 

Münchhausen, te verheffen teneinde het begintijdstip van het ontstaan van 

de tijd vast te stellen, onder voorbij gaan van de Bijbel met zijn 

                                                           
23 GG I: p. 16 
24 Dit werpt natuurlijk ook een onthullend beeld op geschiedenissen zoals die van Daniël in de leeuwenkuil en die van de door Jezus 
getemde storm op het meer van Tiberias, zoals Kuyper schrijft. Iets van de teloor gegane macht van de mens over de schepping zien wij in 
deze wonderen terug. Zie ook Kuyper in zijn LH: p. 124, over die door de zondeval teloor gegane, oorspronkelijke menselijke macht over de 
natuur. Deze macht zal de mens slechts door inspanning terug kunnen krijgen, en pas volledig wanneer de verlosten op de dag der 
opstanding met Christus zullen heersen over al het geschapene.    
25 LC: pp. 91-92 
26 LCM: p. 39 
27 LH: pp. 125-126 
28 Op BE: pp. 128-129 gaat hij ook serieus uit van de betrouwbaarheid van ‘het wetenschappelijke wereldbeeld’ wanneer daarin de 
ouderdom van de aarde op 4,5 miljard jaar gesteld wordt bij zijn toevoeging van deze tijdsfactor aan de ruimtefactor die in Psalm 8 
fungeert om op de nietigheid van de mens in Gods schepping te wijzen. Hij zou dat vermoedelijk niet doen als hij die hoogmoedige 
aanspraak van de naturalistische wetenschapsideologie niet serieus zou nemen.    



geslachtsregisters, als openbaringsbron29. Het enige wat hij doet, is het op de 

korrel nemen van de Bijbelse mededeling omtrent een schepping binnen een 

week, waarbij hij er ook nog eens vanuit gaat, dat er in Genesis sprake zou 

zijn van niet één, maar twee scheppingsverhalen, quod non30!  

Maar, zoals ik al geschreven heb in het artikel ‘Reactie op Willem-Jan Bloms 
Wetenschapsfilosofie en de evolutietheorie’31, is er sprake van een principiële 

onmogelijkheid om de ouderdom van het heelal, dus het tijdstip van de ‘Big Bang’, 
en daarmee ook het begin van de tijd zelve, te bepalen. Want alle fysische tijds- en 
daarmede ouderdomsbepaling vindt zelf in de tijd plaats, is zelf een tijdsgebonden 
proces, vooronderstelt het bestaan van een met de subjectieve tijdsduur 
gecorreleerde objectieve tijdsorde: 
 
‘(…) time measurement always involves the duration of a process as determined by 

a specific time order. Any time duration is always delimited by and subject to 

such a specific (correlated – determining and delimiting) time order. Therefore, since 

dating presupposed this time order, the origination of this order itself cannot be 

dated’32.  

 

NOG EEN ABSURDITEIT 

 

Ook is het raar dat hij hier, op p. 86, bij de vragen die hij in dit hoofdstuk 

aan de orde stellen zal, niet eens rept over het geschapen zijn van de mens 

naar Gods beeld en gelijkenis, maar het heeft over de aard van de mens, 

zoals planten en dieren een aard hebben. Pas op pp. 90-91 noemt hij als een 

verschil tussen de mens en het dier van de mens het geschapen zijn naar 

Gods beeld. Maar ook doet Geertsema het, vreemd genoeg, voorkomen, alsof 

God in eerste instantie de dieren bedoelde als passende hulp voor de 

mannelijke mens Adam, en dat dit dus blijkbaar een vergissing was van God 

die pas duidelijk werd nadat Adam bemerkte dat hij alleen was omdat hij de 

dieren niet als ‘gelijkwaardig’ zag, en alsof het verschil tussen hem en de 

dieren erin gelegen is, dat er in de dierenwereld geen vrouwtjesdieren 

voorkomen: 

‘In Genesis 2 blijkt het verschil tussen mens en dier uit de noodzaak van de 

schepping van de vrouw’33.                         

Dit laatste is natuurlijk absurd: alsof de menselijke vrouw geschapen moest 

worden om de mens van het dier te kunnen laten verschillen. Nee, er staat 

alleen, dat Adam onder de dieren geen passende hulp aantrof. Uit het enkele 

feit, dat de mededeling dat de mannelijke mens Adam, nog voordat zijn 

vrouw Eva als mannin (Eva zou ze pas na de zondeval genoemd worden) 

                                                           
29 Cf. GG, deel I: p. 99: ‘Alle oorsprongen liggen in het duister’. En in zijn LC: p. 5: ‘Voor ons staat vast, dat we van het ontstaan der dingen 
door de Openbaring, en daardoor alleen, kennis bezitten’.    
30 Wij komen hierop nog terug. 
31 Verschenen op de webstek van het Logos Instituut op de 23e van de sprokkelmaand A.D. 2021 
32 D.F.M. Strauss: ‘Do we really comprehend time?’, South African Journal of Philosophy 29(2) (2010): p. 168 
33 GG, deel I: p. 91 



geschapen was, de dieren een naam moest geven, in staat tussen Gods 

aankondiging in vers 18, dat Hij voor hem een passende hulp maken zou 

enerzijds, en dat hij, blijkens vers 20, geen passende hulp onder de dieren 

vond anderzijds, volgt in het geheel niet, dat het aanvankelijk Gods bedoeling 

was, dat Adam onder de dieren een passende hulp zou moeten vinden. Dat 

maakt Geertsema (een bewonderaar van Franciscus van Assisi) er maar van. 

Dan voel ik mij toch heel wat meer thuis bij Kuyper, die schrijft: 

‘In dat Paradijs nu gevoelde de eerste mensch slechts één leemte en leegte. Hij 

gevoelde zich alleen. (…) Er staat dan ook dat het gezellige leven der dieren 

dit gevoel van gemis in Adam opwekte. Niet alsof de mensch zich uit het dier 

ontwikkeld had. Juist het tegendeel blijkt uit dit verhaal. Bij de dieren bestond 

het gezellige leven reeds. Ware dus de mensch uit het dier ontwikkeld, en 

onder de dieren de hoogst ontwikkelde soort geweest, zoo zou de gezelligheid 

juist in vrij hooge mate bij den mensch zijn uitgekomen. Maar zoo is het niet. 

De dieren zijn paarsgewijze geschapen, maar de mensch in zijn eenheid. Voor 

hem zou het vrouwelijke wezen uit hem zelven genomen worden, teneinde 

hierdoor die hoogste eenheid uit te drukken, die eerst dan ontstaat, als niet de 

één bij den ander gevoegd wordt, maar indien beiden in den wortel van hun 

wezen één zijn’34.          

 

TWEE SCHEPPINGSVERHALEN? 

 

In de paragraaf die nu volgt, getiteld ‘De tijd van de schepping’, beweert 

Geertsema, dat er van twee scheppingsverhalen sprake zou zijn. Hij volgt (al 

is dat niet met zoveel woorden) hierin de Hugenoot Isaac La Peyrère35, 

volgens Wikipedia een Bijbelcriticus, waarbij aangetekend wordt, dat de 

discipline van de Bijbelcritiek een product der secularisatie is36. Kuyper 

hierover: 

‘Hij beweerde n.l. dat er twee scheppingsverhalen zijn: dat de eerste 

schepping van den mensch beschreven wordt in Gen. 1:27 en de tweede in 

Gen. 2:7; dat tusschen deze verhalen een tijdperk van duizenden jaren inligt, 

waarin de Praeadamitae gevallen en door God vernietigd zijn’37. 

Op de pagina’s 92-93 gaat hij hier nog wat verder op in.  

Het eerste wat ons hier bevreemdt is, dat het volgens Geertsema bij Gen. 1 

en Gen. 2 zou gaan om poëzie, omdat het hier om parallelle teksten zou 

gaan, net zoals in Spreuken! Maar een kind ziet nog, dat het veel te ver 

                                                           
34 A.w.: pp. 112-113 
35 Later, zo meldt Kuyper (maar dat zult u vandaag de dag niet meer horen), heeft hij zijn dwaling herroepen in een ‘Epistola ad 
Philotimum’. 
36 Door mij geraadpleegd op de achtste van de wijnmaand 2021.  
37 LH: pp. 55-56; Gijsbert van den Brink is ook al enthousiast over de prae-Adamieten. En Geertsema komt op voor de dwaling van het naast 
Adams gezin ook geschapen zijn van andere mensen, voor wie Kaïn bevreesd was na de moord op Abel. Het is wel duidelijk dat een dwaling 
zelden alleen komt.    



gezocht is om ook tussen Gen. 1 en Gen. 2 parallelle versregels te ontwaren. 

Temeer daar, zoals gezegd, Gen. 2 geen verslag van het scheppingsgebeuren 

is. En in Gen. 1 wordt er ook nergens over het paradijs/een tuin gesproken, 

alleen over de aarde, zoals Geertsema ook zelf noemt. Hoezo dus parallellie? 

En over een parallellie als tegenstelling kun je ook al niet spreken, door de 

aarde in Gen. 1 te stellen tegenover de hof van Eden in Gen. 2. Bovendien 

vervalt dan de mogelijkheid om Gen. 1 en Gen. 2 als elkander aanvullend op 

te vatten, zoals Geertsema ook doet, door te stellen dat de aarde de mens net 

zo goed nodig heeft als de mens een tuin. Ik zie hier noch een parallellie, 

zelfs niet een parallellie als tegenstelling (kan dat sowieso wel?), noch een 

wederzijdse aanvulling/afhankelijkheid in. Wel heel veel moeilijk-doenerij.          

Maar Kuyper maakt het in zijn ‘Dictaten Dogmatiek’ overtuigend duidelijk, 

dat het in Gen. 2: 4-25 helemaal niet om een tweede scheppingsverhaal gaat: 

‘Nu heeft men gemeend dit tweede stuk als een tweede Scheppingsverhaal te 

moeten opvatten, omdat het begint met te spreken van ‘toledooth’. Nu is het 

slechts de vraag, of dit woord ziet op wat achter ligt, of op wat er vóór ligt. In 

Mattheus vinden we iets soortgelijks maar in geheel anderen zin. Daar staat 

het enkelvoud: biblos geneseos, terugziende op het verleden, hoe de persoon 

er gekomen is. Maar ‘toledooth’ is wat uit den persoon is voortgekomen. Het 

ziet op de toekomst, vgl. Gen. 10:1 en 11:10. Daarin wordt niet gezegd hoe 

Sem, Cham en Japhet in de wereld gekomen zijn, maar welke hun 

afstammelingen zijn. ‘Toledooth’ geeft niet de genealogie aan, maar de 

historie. Zoo dus ook hier in Gen. 2:4. Hier vinden wij geen genealogie, maar 

het begin der historie. Er zijn dus niet twee Scheppingsverhalen, maar slechts 

éen, n.l. alleen het eerste. Het andere zegt, hoe het is toegegaan, nadat de 

Schepping had plaats gevonden. Aan deze voorstelling beantwoordt de inhoud 

dan ook geheel’38; 

‘Het verhaal der Schepping loopt door van Gen. 1:1 tot Gen. 2:3. (…) Van Gen. 

1:1 – Gen. 2:3 hebben wij de eigenl. Schepping; van af Gen. 2:4 – Gen. 2:25 de 

eerste periode van de menschelijke geschiedenis. Wat voor de ontwikkeling 

der historie noodig is, wordt ‘nachgeholt’ uit de scheppingsgeschiedenis, maar 

met dit onderscheid, dat Gen. 1 de essentieele zijde meldt, terwijl Gen. 2 

alleen de duïteiten vermeldt, n.l. van ziel en lichaam, van man en vrouw en 

van mensch en menschheid. Want alleen door de duïteiten komt de 

levensontplooiing d.i. de geschiedenis, de toledoot’39. 

Het is dan ook niet zo vreemd als Geertsema op p. 89 constateert, dat het 

scheppende werk van God in Gen. 1 veel breder wordt omschreven dan in 

Gen. 2: Gen. 2 is immers geen scheppingsverhaal.  

Het vervelende van het bestrijden van de werken van dubbelzinnig 

schrijvende relativisten, wat theïstische evolutionisten zoals Geertsema 

onvermijdelijk moeten zijn willen zij een ingang blijven houden bij hun 

                                                           
38 LC: pp. 36-37 
39 LH: pp. 9-10 



slachtoffers, namelijk bij hen die nog op de orthodoxe manier de Bijbel 

aanvaarden zoals die zichzelf aandient, is, dat ze nooit voor één gat te 

vangen zijn. Ik denk in dit geval aan het volgende ergerniswekkende tekstje: 

‘Tot nu toe heb ik onbevangen van twee scheppingsverhalen gesproken, maar 

dat is niet helemaal juist (het is dus een beetje juist? Dus Gen. 1 en Gen. 2 

zijn zowel twee scheppingsverhalen als één scheppingsverhaal? R.B.). 

Oorspronkelijk gaat het, denk ik (ik vind dit zo irritant, die geveinsde 

zelfrelativering, R.B.), inderdaad om twee verschillende verhalen. Maar in het 

boek Genesis, zoals wij dat nu hebben, staan zij niet los van elkaar. Zij 

worden in de tekst duidelijk met elkaar verbonden. Dat gebeurt in Genesis 

2:4a. Daar staat: ‘Dit is de geschiedenis van hemel en aarde. (…) 

Hoogstwaarschijnlijk betekent het zoiets als: ’dit is voortgekomen uit’, ‘dit is 

het vervolg van (de geschiedenis van) ...’’40.   

Dus ‘oorspronkelijk’ gaat het, denkt Geertsema de theoloog, om twee 

scheppingsverhalen, maar nu, in onze Bijbel, zoals wij die nu bezitten, gaat 

het inderdaad om maar één scheppingsverhaal. Nu, deze maal, komen wij 

geen zelfrelativering bij Geertsema tegen. Dus alles wat hij schreef ter 

onderbouwing van zijn punt dat het om twee scheppingsverhalen zou gaan 

heeft toch ietwat minder gewicht voor hem dan zijn beweren hier, dat het 

toch om maar één scheppingsverhaal gaat. Er is bij hem een rangorde van 

belangrijkheid. Maar hij heeft zo net toch eerst even de orthodoxe visie dat er 

maar één scheppingsverhaal in de Bijbel staat, namelijk in Gen. 1, (op 

zwakke wijze, zoals we hebben laten zien) aan kunnen vallen. En zo dus 

twijfel kunnen zaaien onder de orthodoxen. Maar nu dan het ‘Toch is 

hiermee niet alles gezegd’41.       

Wat volgt is een relaas over het Hebreeuwse woordje voor ‘geschiedenis’, 

namelijk ‘toledoth’. Dubbelzinnig over de betekenis hiervan schrijft 

Geertsema: 

‘Hoogstwaarschijnlijk betekent het (woord ‘toledoth’, R.B.) zoiets als: ‘dit is 

voortgekomen uit’, dit is het vervolg van (de geschiedenis van)…’42.     

Ik schrijf ‘dubbelzinnig’, want zijn eerste twee verklaringen zijn niet gelijk 

aan de derde, welke de juiste is. Hij vervolgt: 

‘De uitdrukking ‘toledoth’ slaat steeds op het vervolg, niet op wat vooraf gaat 

(mee eens, R.B.). Ze is duidelijk bedoeld om wat volgt te verbinden met wat 

voorafgaat (…) Steeds gaat het om de verbinding van wat volgt met wat 

voorafgaat’ (mee oneens; ook deze bewering is tegenstrijdig, R.B.)43.  

Er is m.i. geen sprake van een verbinden van het voorgaande met wat volgt 

bij gebruik van het woordje ‘toledoth’ in Genesis. Heel duidelijk is dit bv. in 

                                                           
40 BE: pp. 92-93 
41 A.w.: p. 92   
42 A.w.: p. 93 
43 T.a.p. 



Gen. 11:10. Steeds slaat het alleen maar op wat volgt, van verbinden is geen 

sprake. Dit betekent overigens niet, dat er sprake is van twee 

scheppingsverhalen, zoals we bij Kuyper gelezen hebben. Van een 

tegenstrijdigheid die zou ontstaan tussen de scheppingsverhalen in Gen. 1 

en Gen. 2 wanneer dagen van de scheppingsweek in Gen. 1 letterlijk 

genomen worden kan dus geen sprake zijn, omdat Gen. 2 geen 

scheppingsverhaal is.  

Ook mogen we, anders dan Geertsema op p. 94 beweert, de dagen van de 

scheppingsweek van Gen. 1 wel degelijk plaatsen tegenover de miljarden 

jaren van ‘de’ wetenschap. Het is vreemd, dat Geertsema enerzijds het 

scheppingsproces in Gen. 1 niet in de tijd wil zien, door die zes dagen niet 

letterlijk op te vatten, en daarom niet wil plaatsen tegenover de miljarden 

jaren der evolutiewetenschap, maar weer wel meent, dat  

‘het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2 op zich ruimte geeft voor de lange 

tijd waarvan in het wetenschappelijke wereldbeeld wordt gesproken’44.    

Maar als Gen. 1 wel ruimte kan laten voor de lange tijd van miljarden jaren 

in het wetenschappelijke wereldbeeld, waarom zou Gen. 1 dan geen ruimte 

kunnen laten voor die zes dagen? Tijd is tijd. Geertsema wil het 

scheppingsproces in Genesis enerzijds niet als een proces in de tijd zien: 

‘Bovendien zouden we dan (namelijk door niet die zes dagen, maar wel die 

dertien miljard jaar in Genesis 1 en 2 terug te vinden, R.B.) toch weer een 

proces in de tijd in Genesis willen lezen’45, 

maar anderzijds biedt Genesis wel weer ruimte voor een scheppingsproces in 

de tijd: zie het voorlaatste citaat.   

Op p. 92 ondermijnt Geertsema, door Gen. 2 ook, ten onrechte, als tweede 

scheppingsverhaal op te vatten, het tijdskarakter van Gen. 1: 

‘Dit verschil roept de vraag op of we de orde van de schepping in zes dagen 

zoals Genesis 1 daarvan spreekt wel moeten opvatten als letterlijke volgorde 

in de tijd46.  

Maar ik vind het getuigen van vrijpostigheid in de omgang met de Heilige 

Schrift om aan de volgende aanduidingen van het tijdskarakter van Gen. 2 

dan weer géén recht te doen: Gen. 2:4: ‘Ten tijde’, Gen. 2:7: ‘toen’, en Gen. 

2:8: ‘Voorts’. Dus het ‘Ten tijde dat de Here God aarde en hemel maakte, 

(toen) formeerde de Here God de mens’ van Gen. 2 kan prima bestaan naast 

Gen. 1 met zijn zes scheppingsdagen. Geertsema schept een oneigenlijk 

dilemma, door te doen alsof het tijdskarakter van Gen. 1 niet te verenigen is 

met het eveneens mogen zien van heel de werkelijkheid als schepping van 

God en met het recht doen aan de unieke plaats van de mens daarin.  

                                                           
44 A.w.: p. 94 
45 T.a.p. 
46 A.w.: p. 92 



 

ADAM EN EVA IN HET OUDE TESTAMENT 

 

Voorts is het verwarrend dat Geertsema schrijft, dat alleen in Gen. 2 de 

schepping van de vrouw apart wordt beschreven. In Gen. 1: 27 wordt net zo 

goed de schepping van de vrouw genoemd, alleen niet in detail. En bij zijn 

vermelding van het extra van Gen. 2 ten opzichte van Gen. 1 is het dubieus, 

dat hij het gevolg van het eten van de vrucht van de boom van kennis van 

goed en kwaad in die zin bagatelliseert, dat het, Arminiaans47, slechts leiden 

zal tot een leven met ‘moeite en verdriet’, in stede van tot een zekere dood. 

Op het belangrijke verschil tussen Gen. 2:16-17 en Gen. 3: 17-19 (een 

directe dood versus een uitgestelde, maar niettemin even zekere dood) gaat 

de theoloog Geertsema, anders dan Kuyper, dan helaas weer niet in. Kuyper 

geeft als reden voor dit uitstel van het zekerlijk ook de aardse dood zullen 

sterven van Adam en Eva, zoals in het voorgaande reeds genoemd is, de 

handhaving van Gods eer tegenover satan. Want als Adam en Eva terstond 

zouden zijn gestorven, dan zou er geen menselijke historie mogelijk zijn 

geweest, en zou God opnieuw met scheppen, ook van een mensheid, hebben 

moeten beginnen. Hij schrijft: 

‘Reeds het enkele denkbeeld toch, om de schepping van het eerste 

menschenpaar, nadat dit viel, over te doen, en met de schepping van een 

tweede menschenpaar van voren af aan te beginnen, wordt dan vanzelf 

ongerijmd. Wie onder menschen iets moet overdoen, blijkt reeds daardoor 

onvoldoend en gebrekkig werk geleverd te hebben; iets dat anders had 

moeten zijn. Kan dit nu bij God niet, en is Zijn uitspraak, dat hetgeen Hij 

geschapen had in volstrekten zin zeer goed was, onaantastbaar, dan is 

overdoen van de schepping des menschen een gedachte die met de 

volkomenheid Gods onvereenigbaar is. In Adam schiep God niet maar een 

eenling, maar een man in wien de kiem van geheel ons menschelijk geslacht 

school. Hij was niet maar één los op zichzelf staand persoon, maar zijn 

persoon en het menschelijk geslacht was in het Paradijs één. Hij droeg ons, 

om met de Schrift te spreken, allen in zijn lendenen. (…) Niets is hier los noch 

staat op zichzelf. Alles bestaat in organischen samenhang. En juist daarom 

was het ondenkbaar en onmogelijk dat diezelfde uitverkorenen, wier kiem 

reeds in Adam gegeven was, door nieuwe scheppingsdaad nu tot 

afstammelingen van een ander menschenpaar zouden gemaakt worden. Zoo 

kan wel denken hij, die elk mensch als een op zichzelf staand wezen 

beschouwt, maar niet wie met de Heilige Schrift belijdt, dat de nakomelingen 

reeds in de lendenen van den stamvader besloten zijn (Hand. 2:30; Hebr. 5:7, 

en evenzoo Gen. 35:11 en 1 Kon. 8:19). Op dit Schriftuurlijk standpunt zijn er 

niet allerlei menschelijke geslachten, die God naar willekeur scheppen zal, 

                                                           
47 Cf. GG, deel I: p. 11 



maar is er, naar zijn Raad, slechts één menschelijk geslacht bestaanbaar, 

datgene, dat Hij feitelijk geschapen heeft’48.      

Kuyper wijst er op p. 218 van GG deel I ook op, dat in geval van prijsgave 

door God van deze mensheid aan de onmiddellijk ingetreden dood, heel de in 

haar verborgen schat aan uitnemendheden plotseling verdwenen zou zijn. 

Uitnemendheden, die pas ten volle zouden schitteren naarmate de mensheid 

zich verder zou ontwikkelen, tot Zijn eer: 

‘Niet om onzentwil schiep Hij deze wereld (!, R.B.). Hij schiep alle ding om 

Zichzelfs wil, opdat de majesteit der heerlijkheid van zijn Eeuwig Wezen zich 

tot prijs zijns Naams daarin zou afspiegelen. (…) Eerst als ons geslacht 

ontloken, als het opgebloeid, als het gerijpt zou zijn, en in volle vrucht zou 

staan, dan zou hemel en aarde God kunnen verheerlijken om de 

uitnemendheid van dit Zijn werk. (…) Ware dus met hen (Adam en Eva, R.B.) 

de zaak afgedaan geweest, zoo ware het doen Gods ongerechtvaardigd 

gebleven, zijn Goddelijk bestel en plan verijdeld, en niet alleen de schepping 

van ons geslacht maar de schepping van heel de wereld, die eerst in ons 

geslacht haar kracht vond, als één reusachtige mislukking in het openbaar ten 

toon gesteld, en zulks wel als betoon van de macht van satan. Wat er aan 

hing was dus niets minder dan Gods eere. Gods eere niet op één enkel punt, 

maar in het majestueus geheel van zijn scheppingswerk’49.          

Maar doordat er reeds terstond na de val in het paradijs zowel van de 

gemene gratie, blijkens dit niet direct ten einde komen van de levens van 

Adam en Eva, als van de particuliere zaligmakende genade, dus van 

evangelieverkondiging, in de belofte van het vrouwenzaad, sprake was, werd, 

en dit is het voornaamste50, Gods eer tegenover satan gehandhaafd, werd 

ook Zijn bestel, dat is de goddelijke scheppingsorde, tegenover satan 

gehandhaafd, was er menselijke geschiedenis mogelijk, en werd het 

raadsbesluit van Gods eeuwige verkiezing volvoerd.   

Geertsema wijst er vervolgens op p. 91 terecht op, dat man en vrouw zowel 

in Gen. 1 als in Gen. 2 als gelijkwaardig worden gezien. Maar waar het bij 

Henk Geertsema weer misgaat is aan het slot van betreffende pericoop, 

alwaar hij schrijft: 

‘Overal waar in Genesis 1 en 2 van ‘de mens’ gesproken wordt staat in het 

Hebreeuws ‘adam’. In Genesis 1 omvat ‘adam’ als ‘mens’ dus man en 

vrouw’51.   

Nee, dat is niet zo. Geertsema schrijft nota bene even daarvoor ook zelf: 

‘In Genesis 2 wordt de schepping van de mens (‘Adam’) (vanwaar die 

aanhalingstekens? R.B.) eerst vermeld (vers 7), pas later die van de vrouw 

                                                           
48 A.w.: pp. 216-217; zie bv. ook a.w.: p. 247, p. 250 
49 A.w.: pp. 218-219 
50 Cf. a.w.: p. 251 
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(vers 21-24). Pas dan wordt ook het onderscheid tussen man en vrouw 

gemaakt’52; 

en op p. 97: 

‘’Adam’ betekent in het Hebreeuws, zoals ik al eerder heb opgemerkt, ‘mens’, 

‘mensen’, of ‘mensheid’. Overal waar in onze vertaling in Genesis 1-3 

gesproken wordt van ‘de mens’ staat in het Hebreeuws ‘de adam’.   

De eerste mens die geschapen werd was een mannelijk mens. Vandaar ook 

dat Adam zowel ‘mens’ betekent als de eigennaam van die eerste mens is. 

Het ene sluit het andere niet uit. In dat allerprilste begin gold, dat in Adam 

de gehele mensheid in de kern besloten lag, inclusief de later uit zijn rib 

geschapen vrouw. Vandaar, dat Adam ook ‘mensheid’ betekent. Kuyper: 

‘In Adam school alles. In zijn lendenen was het zaad van alle mensch. Alle 

menschelijke geboorte is dus niets anders dan een naar buiten treden van wat 

in Adams lendenen verborgen lag, altijd onder de scheppende inwerking 

Gods. En overmits nu deze ordinantie Gods juist ligt in het geboren worden 

van den éénen mensch uit het zaad van den voorafgaanden, zoo is het strikt 

juist en beteekenisvol uitgedrukt wanneer de Schrift bij de Verbondssluiting 

steeds gewaagt van ‘u en uwen zade’53; 

‘Gelijk Adam ons aller stamvader is en geen menschelijk vleesch en bloed zich 

toonen laat, dat niet in de rechte lijn van den eerst door God geschapen 

mensch is afgestamd (…)’54; 

‘Dit voortkomen van heel ’t menschelijk geslacht uit één ouderenpaar wordt 

niet alleen als los stand feit geboekt, maar de geheele dogmatiek der H.S. rust 

op dit feit. Dit geldt met name van de leer aangaande de zonde en de 

genade’55.   

Maar Geertsema wil Adam en Eva helemaal niet zien als de twee eerste 

mensen van de gehele mensheid. Als eerste bezwaar hiertegen noemt hij op 

p. 96 het feit, dat Kaïn bang was door andere mensen gedood te worden 

vanwege zijn moord op Abel. Geertsema wil hen helaas niet zien als Kaïns 

familieleden, omdat pas later Seth genoemd wordt als plaatsvervanger van 

Abel, en ook andere kinderen van Adam en Eva. Alsof er daarvoor, voor de 

moord, geen andere kinderen dan Kaïn en Abel geboren zouden kunnen zijn 

uit Adam en Eva! Geertsema zelf noemt nota bene de vrouw van Kaïn! Er 

wordt verder ook niet in Genesis vermeld hoe oud de leden van Adam en zijn 

gezin waren ten tijde van de diverse gebeurtenissen. Geertsema zou hier wat 

ruimhartiger in moeten zitten. In plaats hiervan gelooft hij in het bestaan 

hebben van mensen die niet van Adam afstammen. Dat hij hierdoor in de 
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53 LV: p. 46, vgl. p. 58 
54 HO: p. 63  
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knoop komt met de ook door hemzelf erkende betekenis van Adam, niet 

louter als eigennaam, maar ook van ‘mensheid’: 

‘Adam betekent in het Hebreeuws, zoals ik eerder al heb opgemerkt, (…) 

‘mensheid’56 

ontgaat hem kennelijk.      

Bij zijn tweede bezwaar tegen het zien van Adam en Eva als de eerste twee 

mensen van de gehele mensheid gaat Geertsema in op de betekenis van de 

naam ‘Adam’. Wij noemden zo juist reeds onze overtuiging, dat Adam zowel 

de eigennaam van de eerste mens is als aanduiding van het feit, dat in die 

eerste mens de gehele mensheid in de kiem besloten is, en in zijn rib ook zijn 

vrouw. Maar Geertsema relativeert sterk de betekenis van Adam en Eva als 

eigennamen van concrete historische personen. Zo voert hij aan, dat de 

naam ‘Eva’ maar twee keer in het Oude testament voorkomt, allebei de keren 

in Genesis. Wat voor hem kennelijk reden genoeg is, om het werkelijk 

bestaan hebben van Eva als de eerste vrouwelijke mens te bestrijden. 

Hoeveel keer moet iets of iemand voor Geertsema in de Bijbel genoemd 

worden voordat hij genegen is om het aan te nemen? Vijf keer? Tien keer? 

Nog vaker?  

Hetzelfde geldt voor de kijk van Geertsema op de naam ‘Adam’: 

‘Adam’ als eigennaam komt eigenlijk alleen duidelijk voor in Genesis 4:25 

waar verteld wordt dat ‘Adam’ opnieuw gemeenschap had met zijn vrouw en 

in Genesis 5:3 waar gesproken wordt van zijn leeftijd toen hij Set verwekte’57. 

Hij vindt, dat 

‘we in de naam ‘Adam’ steeds ‘mens’ (moeten) blijven horen’58.  

Ter onderbouwing noemt hij Gen. 5:1 e.v., maar laat hij bij het citeren van 

deze Bijbeltekst niet na om ‘Adam’ te schrijven terwijl er in de Bijbel ‘mens’ 

staat, om maar zijn punt te maken dat hier Adam niet (ook) als eigennaam 

fungeert: 

‘Hij zegende hen en noemde hun naam (nee, dat klinkt koddig: er staat: ‘en 

noemde hen’, R.B.) ‘Adam’. ‘Adam’ omvat hier dus man en vrouw59.  

Maar in de Bijbel lezen wij: 

‘Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; 

man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen ‘mens’ ten 

dage, dat zij geschapen werden’; 

                                                           
56 BE: p. 97 
57 T.a.p.; dat in Gen. 5: 4-5 ook nog vermeld wordt dat Adam na Seth verwekt te hebben nog 800 jaar leefde en zonen en dochteren 
verwekte , en in totaal 930 jaar werd, laat Geertsema achterwege.   
58 T.a.p. 
59 T.a.p.; hetzelfde vreemde treffen wij even verderop op deze bladzijde aan. Ook daar schrijft Geertsema ‘Adam’ en ‘de Adam’ waar ik in 
mijn Bijbel ‘mensen’ en ‘de mens’ lees. Het betreft Gen. 1: 26-27.   



en bijvoorbeeld ook: 

Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva; omdat zij een moeder aller 

levenden is’60.  

Dit pleit dus niet tegen het zien van de eerste geschapen mens, de concrete 

mens met de eigennaam Adam, als puur mannelijk. Er wordt immers 

gesproken over ‘hem’. Er is vervolgens niets op tegen om vervolgens in de 

Bijbel mede te delen, dat God de mens schiep als man en vrouw. Het is 

veelzeggend, dat in de eerste vijf Bijbelverzen van Gen. 5 zowel het woordje 

‘Adam’ als het woordje ‘mens’ gebruikt wordt. Er ligt hier dus toch 

onderscheid. Er wordt hier zowel gesproken over Adam als concrete 

historische mannelijke persoon, vrij uitvoerig zelfs, als over de mens, 

wanneer de vrouw mede bedoeld wordt. Het is dus niet ‘meestal’ zo, dat het 

bij Adam gaat om de mens als zodanig, in plaats van om de concrete 

mannelijke mens Adam, maar dat is juist zelden zo. En al helemaal is het 

onjuist om op te merken, dat we, zelfs als het gaat om één bepaalde persoon 

in het verhaal, we in de naam ‘Adam’ steeds ‘mens’ moeten blijven horen, 

zoals Geertsema beweert. Nee: het tegendeel is het geval. Gezien het feit, dat 

Geertsema ons wijs maakt dat we in de naam ‘Adam’ steeds ‘mens’ moeten 

blijven horen, negeert hij het dus, dat, voordat Eva geschapen werd, Adam 

de enige mens was en dus gerust, als pars pro toto, zonder kans op 

misverstaan, ‘mens’ genoemd mag worden. ‘Mens’ dus als eigennaam voor 

een concrete historische persoon! Dit komt dan ook veelvuldig voor in 

Genesis, zie bv. Gen. 2: 18, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:25, 3:17. Dat dit 

Geertsema niet zo goed uitkomt, blijkt bv. uit zijn merkwaardige gebruik van 

aanhalingstekens op p. 151 wanneer het over de concrete persoon Adam 

wanneer die aangeduid wordt met de eigennaam ‘mens’ gaat, maar weer niet, 

wanneer het over zijn vrouw gaat: 

‘Beide zullen moeilijk zijn, voor de vrouw het kinderen krijgen en hebben 

(waarop baseert Geertsema dit laatste nu weer?, R.B.) en voor ‘de mens’ het 

werk om in het levensonderhoud te voorzien’.  

Ik vermoed, dat hij niet zo goed uit de voeten kan met de implicatie, dat in 

dit geval ‘de mens’ duidt op de mannelijke mens Adam. Elke verdeling is de 

aanbrenging van een grens, en dat is hier die tussen man en vrouw. Dus als 

er door God tegen de mannelijke mens Adam (zijn vrouw, mannin, is immers 

net aan de beurt geweest, dus over haar kan het niet meer gaan) iets over 

werken gezegd wordt, namelijk dat dat na en door de zondeval zoveel te 

moeizamer zal gaan, dan impliceert dat, dat de vrouw in principe thuis moet 

blijven om voor het huishouden en de kinderen te zorgen, wat de erepositie 

der vrouw uitmaakt volgens Kuyper.    

Het is dan ook enigszins neerbuigend naar de Bijbel toe als we in de slotzin 

van dit gedeelte, op p. 98, lezen, dat het alleen maar voor het verhaal een 

                                                           
60 S.V.; Geertsema maakt er op BE: p. 150 van: ‘De mens riep de naam van zijn vrouw ‘Eva’ (leven)!’. Want zij is geworden ‘moeder van al 
wat leeft’. 



enkele keer nodig zou zijn om Adam als een bepaalde man en Eva als een 

bepaalde vrouw te beschrijven.   

Vervolgens bekijkt Geertsema waar er in de Bijbel, in Genesis en daarna, nog 

meer over Adam en Eva gesproken wordt. Om te beginnen gaat hij, op pp. 

98-99 en ook nog eens op pp. 149-151, op die hem zo typerende, mij zo 

vervelende, gortdroge wijze enorm moeilijk doen om de kwadratuur van een 

cirkel te vinden, in concreto waar het de Bijbelse uitspraak, dat Eva de 

moeder van alle levenden is, betreft. Dit is echt Henk Geertsema ten voeten 

uit! Hij haalt bij zijn kritiek op dit Schriftwoord zelfs een apocrief boek erbij. 

Daaraan zal ik uiteraard geen enkele aandacht besteden, omdat het voor 

Christenen net zo weinig gezag heeft als een werk van bv. een Marcus 

Aurelius of een Voltaire.  

Natuurlijk klopt er volgens deze theoloog weer helemaal niets van deze 

Nederlandse vertaling in onze Bijbels. Want volgens hem is Eva niet de 

moeder van alle levenden in de zin van de moeder van alle mensen die uit 

haar en haar man Adam geboren zouden worden, maar de moeder van al wat 

leeft, van alle leven, dus ook van dieren (de planten laat hij weer weg, want, 

zoals ik in mijn deel 1 van deze boekbespreking aangaf: volgens Geertsema 

leven planten niet!). Dus Eva is de moeder ook van wormen en 

pantoffeldiertjes die nu in onze bermen en sloten hun weg vinden. Eva aan 

het begin van de levensboom der Darwinisten, als meest primitieve 

levensvorm. Volgens Geertsema wordt in deze uitspraak over Eva in Gen. 

3:20 dezelfde Hebreeuwse uitdrukking gebruikt als in Gen. 8:21, vlak na de 

zondvloed. En zou daarom niet alle levenden maar al wat leeft bedoeld zijn in 

Gen. 3:20. Waarom het omgekeerde, dus dat God vlak na de zondvloed 

bedoelde dat hij nooit meer alle levenden, doelend op de mensen, om zou 

laten komen, dan niet net zo goed gelden kan, blijft onduidelijk. Ik ben, zoals 

in mijn deel 1 gezegd, zelf geen theoloog, maar weet wel, dat de 

Statenvertaling nauwgezet aansluit bij de Hebreeuwse grondtekst. En daarin 

staat bij Gen. 3:20, dat Eva ‘moeder aller levenden’ (vet R.B.) is, met de 

kanttekening: ‘Hebr. alles levenden, dat is, aller menschen’. Maar in Gen. 

8:21 staat: ‘en Ik zal voortaan niet meer al het levende (vet R.B.) slaan, 

gelijk als Ik gedaan heb’. Ik begrijp dan ook niet, dat Geertsema in deze 

publicatie, in een boek, durft te schrijven, dat het hier om dezelfde 

uitdrukking in het Hebreeuws gaat, en zo zijn naam op het spel durft te 

zetten. Denkt hij nu echt, dat al zijn lezers alles zo maar onkritisch van hem 

aan zullen nemen?  

Ook nu weer vraag ik mij voorts af, hoe vaak iets door God aan Henk 

Geertsema geopenbaard moet worden, eer hij het wil aanvaarden. Ik denk 

aan het feit, dat Adam als eerste concrete mens van de mensheid in het O.T. 

genoemd wordt in geslachtsregisters niet eenmaal, maar op twee plaatsen: 

naast Gen. 5, in combinatie met Gen. 10 (de volkenlijst), in 1 Kron. 1, en dat 

Geertsema dit niet honoreert. Hij schrijft dan ook:  



‘Bovendien hoeft het feit dat hij wordt genoemd als eerste in een opsomming 

van generaties op zichzelf nog niet te betekenen dat alle mensen van hem 

afstammen. Het kan ook betekenen dat hij de eerste is in een reeks die eerst 

leidt tot Noach en vervolgens naar Abraham (…)’61.                        

Dus Geertsema sluit niet uit, dat die volkenlijst (die hij maar liever niet met 

zoveel woorden noemt als hij Gen. 10 noemt) incompleet is, en dat er dus 

nog meer volkeren zijn geweest, die voortgesproten zijn uit mensen, die qua 

afstamming niets met Adam van doen hadden, omdat zij voor en 

tegelijkertijd met Adam geleefd hebben. Ook al staat er hierover niets in de 

Bijbel. Nee, maar dan zal Geertsema er ook wel geen bezwaar tegen hebben 

als iemand opmerkt, dat er op een andere planeet, in een heel ander 

sterrenstelsel, ook best nog wel eens een hele mensheid voor zou kunnen 

komen. 

ADAM EN EVA IN HET NIEUWE TESTAMENT 

 

Vervolgens komt het Nieuwe Testament met betrekking tot Adam en Eva in 

het boek aan bod. Geertsema schrijft op pp. 100-101: 

‘De (Nieuwtestamentische, R.B.) teksten wekken duidelijk de indruk dat alle 

mensen van Adam afstammen, maar bij Judas gaat het er alleen om (om, 

R.B.) duidelijk te maken wie hij met Henoch bedoelt’62.  

Ik denk dan: ‘Nou en?’ Als er in de Bijbel in de context van de uitleg wie 

Henoch is ook geschreven staat/geopenbaard is, wie Adam is, namelijk dat 

Adam de eerste van Henochs zes voorvaderen is, dan is die tekst alleen al 

genoeg om Adam te zien als de eerste mens van de gehele mensheid. Dus dat 

‘maar’ bij Geertsema begrijp ik niet zo goed. 

Ik ben het verder eens met wat Geertsema schrijft in zijn paragraaf, getiteld 

‘Mattheüs 19’, maar wat hij er allemaal in beweert heeft geen waarde voor de 

beantwoording van de vraag, of Adam en Eva de eerste twee mensen waren. 

Ook bij de erop volgende paragraaf, getiteld ‘Handelingen 17’, kan ik gewoon 

door. Bij de paragraaf daar weer na, die luistert naar het opschrijft ‘Vragen 

bij de tekst’, zou ik de volgende opmerkingen willen maken.  

Volgens Geertsema refereert Handelingen 17 niet aan Gen. 1:28 maar aan 

Gen. 11: 4, en 8-9. Het verschil tussen beide Genesis-teksten is, dat het in 

Gen. 1 (voor de zondeval, bij de schepping, toen er nog maar een taal 

bestond) gaat om Gods bevel aan de mensheid om zich over heel de aarde te 

verspreiden (en een bevel kan genegeerd worden), terwijl in Gen. 11 (na de 

zondeval, en na de val van de toren van Babel) verhaald wordt, dat de 

mensheid door God gedwongen werd, of ze nu wilde of niet, om zich over de 

gehele aarde te verspreiden, door middel van de Babylonische 

                                                           
61 A.w.: p. 99 
62 Het is overigens tamelijk storend, dat Geertsema zo slecht omgaat met de interpunctie! Ik zelf laat ook wel eens een komma weg, maar 
zoals hij doet in dit opzicht is vele malen erger. Zou hij dit soms het meegaan met zijn tijd vinden, of zo? Geen vooruitgang dan.       



spraakverwarring. Geertsema noemt allerlei vertalingen, maar de beste 

negeert hij: de S.V.. Wat staat daarin als vertaling uit het Grieks van 

Handelingen 17: 26? Dit: 

‘en heeft uit éénen bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt om op 

den geheelen aardbodem te wonen (…)’. 

Als kanttekeningen staat, a), dat dat ‘uit éénen bloede’ slaat op het bloed van 

Adam en Eva, en b), dat ‘geslacht’ hier de betekenis heeft van ‘volk’ (Grieks: 

etnos), dus: ‘mensenvolk’. Niks mis mee, bedoeling is duidelijk. Bij ‘etnos’ 

wordt volgens het internet nooit aan ‘soort’ gedacht, zoals Geertsema wel 

beweert. En ook al zouden we hem hierin volgen (quod non), dan doet dit er 

verder ook niets toe.     

‘Gemaakt’ staat er dus. Dit ‘gemaakt’ heeft werkelijk niets met de 

Babylonische spraakverwarring te maken. Het maakt niets uit, dat in Gen. 

11 

‘De uitdrukking die daarbij gebruikt wordt, (…) bijna dezelfde (is) als in 

Handelingen 17’63.    

Paulus onderwijst de Grieken in grote lijnen over de geschiedenis van de 

mensheid. Het is dan ook logisch, dat hij refereert aan haar schepping, en 

aan Gods bevel aan de mens om het gehele aardoppervlak te bewonen (dat 

kon toen, voordat de kosmische rampen der zondeval en zondvloed plaats 

vonden, op Pangeia nog, toen er bv. nog geen onbewoonbare Zuidpool 

bestond), en niet refereert aan de Babylonische spraakverwarring. In lijn 

hiermede ligt ook, dat Paulus in vers 27 zegt dat het Gods bedoeling met de 

schepping van de mensen is, dat zij ‘den Heere zouden zoeken’. Zoiets is 

logisch om mede te delen bij de schepping van de mensheid, voor de 

zondeval, in de staat der rechtheid, niet pas na de Babylonische 

spraakverwarring. Geertsema schiet hier weer ernstig tekort bij het in 

rekening brengen van de gehele context van een Schrifttekst. Dit is hem 

euvel te duiden.      

Geertsema is in de laatste alinea van deze paragraaf ‘Vragen bij de tekst’ ook 

weer moeilijk aan het doen aangaande het geschapen zijn van de mensheid 

uit enen bloede (na dus al eerder een zinloze opmerking te hebben gemaakt 

over ‘etnos’ en ‘soort’). Hij meent, dat er een relevant verschil bestaat tussen 

het geschapen zijn van de gehele mensheid ‘uit één (mens)’ respectievelijk 

‘uit één bloed’. Hij schrijft: 

‘Het enige verschil hierbij is dat ‘uit één bloed’ niet de nadruk hoeft te leggen 

op de afstamming uit één mens. De uitdrukking kan ook de fundamentele 

verwantschap van alle mensen of volken als zodanig benadrukken. Dan ligt er 

in ieder geval minder nadruk op de afstamming van alle mensen van Adam. 

                                                           
63 A.w.: p. 105 



Dat is anders wanneer ‘uit één’64 wordt gelezen als ‘uit één mens’. Dan gaat 

het duidelijk wel om afstamming van één mens en dus van Adam’65.   

Ik vraag mij hierbij af: wat is nu het verschil tussen ‘fundamentele 

verwantschap’ en ‘uit enen bloede’? In beide gevallen is er sprake van 

gemeenschappelijke afstamming. Niet voor niets spreken we over 

‘bloedverwanten’. Vroeger dacht men, dat de menselijke eigenschappen 

overgedragen werden door het bloed. Als we voor ‘bloed’ ‘genetisch materiaal’ 

lezen, dan kan men bloedverwanten als genetische verwanten opvatten. Dat 

heeft alles te maken met gemeenschappelijke afstamming. Maar bij 

Geertsema draait het erop uit, dat hij aan de haal gaat met Handelingen 17: 

26, en aangaande dat ‘uit één’ ook de mogelijkheid oppert, dat het slaat op 

één plaats (i.c. Babel) of één taal (de taal die de mensen spraken voor de 

Babylonische spraakverwarring)66. Bij dit alles de Bijbel voorstellend als een 

gebrekkig geschrift, dat bovendien zinloze mededelingen bevat, zoals 

Handelingen 17: 27:  

‘Deze boodschap is niet afhankelijk van de vraag of alle mensen al dan niet 

van één mens afstammen’67. 

 

GEERTSEMA’S TOVERSTAFJE VAN DE KENNISHORIZON 

 

Op de achterflap van het boek staat, dat Geertsema kijkt naar alle 

Bijbelteksten die in verband met evolutie van belang zijn. De argeloze lezer 

denkt dan al gauw, dat hij de Bijbel als voor ons gezaghebbend boek 

beschouwt, wat het spannend maakt, of de evolutieleer wel aanvaard kan 

worden door een Christen. Maar hij/zij komt dan bedrogen uit bij deze 

Nederlands-gereformeerde68 godgeleerde. Want hij gaat feitelijk niet anders 

met de Bijbel om dan een humanist. Met behulp van zijn toverstafje  

‘kennishorizon’ zet hij eenvoudigweg alles in de Bijbel wat onverenigbaar is 

met de evolutietheorie om in iets, wat gebonden is aan Bijbelse tijden en dus 

geen gezag meer heeft voor ons. Kuyper schrijft over dit soort lieden: 

‘En zij, die onder de belijders in onze dagen deze en soortgelijke dingen uit 

Gods heilige Openbaring eenvoudig tot die tijdelijke vormen herleiden, die, in 

oude dagen van gewicht, voor ons hun beteekenis zouden verloren hebben, 

zijn belijders die vlak tegen de belijdenis ingaan, doordien ze den eeuwigen 

inhoud der Schrift aan menschelijke wilkeur prijs geven’69. 

In dezen is Geertsema eensgeestes met Zwingli, die - echt spiritualistisch – 

uitging van een tegenstelling tussen het onzichtbaar-hogere en het 

                                                           
64 In de zeer bekende N.B.G.-vertaling, die Geertsema op p. 104 buiten beschouwing laat, staat zelfs ’uit één enkele’.  
65 T.a.p. 
66 Door o.a. de cultuurfilosoof Ernst Cassirer, in zijn ‘Philosophie der symbolischen Formen’, de ‘lingua Adamica’ gedoopt. 
67 A.w.: p. 106 
68 Oftewel ‘art. 31 der N.G.B. buiten verbander’. 
69 LV: p. 159 



zichtbaar-lagere, waarbij Gods Woord, omdat het hoorbaar en zichtbaar is 

(net zoals de sacramenten van de heilige doop en het heilig avondmaal), tot 

de lagere sfeer behoort. De neocalvinist ds. J.W. Tunderman schrijft in dit 

verband over Zwingli: 

‘(…) de Schrift is het symbool van het geloof der Bijbelschrijvers (…) De Schrift 

is dan ook, als geloofsgetuigenis der Bijbelschrijvers, geen openbaring van 

God. Hooger dan de Heilige Schrift staat het inwendige woord, geschreven in 

de harten. Het door dit inwendige woord gewekte geloofsbewustzijn staat dan 

ook hooger dan het (slechts uitwendige) Schriftgeloof. Zekerheid des geloofs 

berust voor Zwingli derhalve niet op de betrouwbaarheid van Gods beloften in 

de Schrift, maar is een innerlijke overtuiging aangaande het inwendige woord 

(…) Geloof wordt hier dus verengd tot geloofsbewustzijn en gezien als een 

innerlijk onderricht-zijn door den Geest van God (…) Dit werd, op gelijke 

gronden, ook door Erasmus geleerd. Zwingli stond dan ook zijn leven lang 

onder sterken invloed van den Rotterdammer. Zoo verkondigde Zwingli dus de 

leer van het inwendige licht (…) in spiritualistischen geest’70. 

De Bijbel is dus, als het voor Geertsema lastig wordt om die te combineren 

met het Darwinisme, een tijdgebonden document, niet Gods ook voor ons 

van kaft tot kaft gezaghebbende Woord, zodra het lastig wordt om de 

evolutietheorie zelf te aanvaarden alsmede te kunnen verkopen aan zijn 

calvinistische lezerspubliek. Maar ziedaar dus de oplossing: onze 

kennishorizon is een zo geheel andere! Die laat het toe, dat je nog wel heel 

vroom kunt praten over de gelijkheid van alle mensen en meer van dat soort 

van, ook door het humanisme geleerde, zaken, maar zodra het lastig wordt, 

en bv. niet in alle redelijkheid te ontkennen valt, dat volgens de Bijbel Adam 

en Eva de als eerste geschapen mensen van de gehele mensheid waren, of 

dat de zondvloed wereldwijd was, of dat de vrouwen in de gemeente dienen te 

zwijgen, om slechts enige voorbeelden te noemen, dan zou het plots gaan om 

slechts zaken die tijdgebonden zijn. Geertsema durft hierin zo ver te gaan 

dat, gezien het onder de titel ‘Voorlopige conclusie’ op de pp. 106-108 

opgediste, blijkt, dat zelfs Jezus Christus echt kind van Zijn tijd was en niet 

beter wist, dan dat Adam en Eva het concrete eerste mensenpaar waren. Na 

de zinloze opmerking dat de mededeling, dat Adam en Eva de eerste mensen 

zijn, niet tot de boodschap van (desbetreffende plaatsen in) het N.T. zou 

behoren71  

(nogmaals: als dit al zo onbelangrijk zou zijn (wat ik bestrijd, ik zie het bv. 

als van groot belang dat Christus als de tweede Adam tegenover de eerste 

Adam als de nieuwe wortel der gehele mensheid wordt gesteld), maakt dit 

dan die mededeling meteen ook onwaar?, vgl. in dezelfde trant op p. 108:  

De voorlopige conclusie kan dus zijn dat we tot nu toe geen teksten hebben 

gevonden in het Nieuwe Testament waarbij het echt tot de boodschap van de 

                                                           
70 J.W. Tunderman: ‘Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw’; Oosterbaan & Le 
Cointre, Goes (z.j.): pp. 81-82 (afgekort: MA) 
71 Deze hoofdzin gaat verder bij het volgende geel gemarkeerde. 



tekst behoort dat Adam en Eva de eerste mensen zijn van wie alle andere 

mensen afstammen’,  

en op p. 111: 

‘We hebben gezien dat het niet tot de duidelijke boodschap van de Bijbel (dat 

is dus inclusief het N.T., R.B.) behoort dat Adam en Eva de eerste mensen 

zijn van wie alle andere mensen afstammen’)72,  

schrijft Geertsema: 

Zou je niet kunnen zeggen dat het spreken van Adam en Eva als de eerste 

mensen in de tijd van het Nieuwe Testament tot de kennishorizon van het 

Joodse volk behoort? Dan gaat het bij het noemen van Adam en Eva 

inderdaad niet om de boodschap, maar om de aansluiting bij wat onder het 

Joodse volk in die tijd gangbaar was. Als zodanig heeft deze aansluiting dan 

geen gezag voor ons (sic, R.B.)’73; 

en: 

‘Hier wil ik alleen de vraag stellen of we dit ook van Jezus zelf mogen zeggen. 

Was de kennis die hij (ik maak er maar Hij van, R.B.) had ook bepaald door 

zijn (Zijn, R.B.) eigen tijd? (…) Jezus was ook echt mens (…) ook in het 

opgroeien in kennis en wijsheid. Er is dus alle reden (deze krachtige woorden 

moeten bij Geertsema het juist zo schrijnend afwezig zijn van goede redenen 

voor zijn zaak, wat tot nu toe zo apert gebleken is, verbloemen, R.B.) om er 

ook bij Jezus van uit te gaan dat hij (Hij, R.B.) (…) wat zijn (Zijn, R.B.) kennis 

betreft kind was van zijn (Zijn, R.B.) tijd’74.           

Geertsema ondermijnt echter zijn eigen relativering van het belang van het 

uitgaan in het N.T. van Adam en Eva als de eerste twee historische, werkelijk 

bestaan hebbende mensen van de gehele mensheid. En wel door (niet eerder 

dan pas) op p. 111 te schrijven, dat dit feit niet tot de directe boodschap van 

de desbetreffende teksten in het N.T. zou behoren omdat dit feit daarin 

voorondersteld wordt: 

‘Maar we hebben gezien (nee, dat schrijf je nu hier pas voor het eerst, R.B.) 

dat het eerder een vooronderstelling (vet R.B.) is dan dat het uitdrukkelijk 

tot de boodschap van de desbetreffende plaatsen behoort’. 

Hierdoor valt immers de onderbouwing van zijn uitspraak op p. 108, toen hij 

nog niet geschreven had dat dat historisch bestaan hebben van Adam en Eva 

weliswaar op die plaatsen in het N.T. niet tot de directe boodschap behoort, 

maar daar wel voorondersteld wordt, getuige: 

                                                           
72 Vergelijk dit met Kuyper, bv. in zijn LH: pp. 51-52: ‘Dit voortkomen van heel ’t menschelijk geslacht uit één ouderenpaar wordt niet alleen 
als los staand feit geboekt, maar de geheele dogmatiek der H.S. rust op dit feit. Dit geldt met name van de leer aangaande de zonde en de 
genade. De samenhang der zonde wordt door de Schrift opgevat als een geestelijk iets, dat alle menschen gemeenschappelijk dragen, 
omdat zij voortkomen uit éénen, den eersten, mensch: Rom. 5:12, 17 en 18; 1 Cor. 15:21 en 22’. &c..    
73 A.w.: p. 107 
74 A.w.: pp. 107-108 



‘Daarom (vet R.B.) is er wat dit betreft ruimte voor de opvatting van de 

evolutietheorie over het ontstaan van de mensen’ 

weg.  

Dus op p. 108 schrijft hij, dat, omdat er in het N.T. geen teksten zijn met 

echt als directe boodschap, dat Adam en Eva de eerste mensen zijn van de 

gehele mensheid (dus zonder te reppen over het wel voorondersteld zijn 

hiervan), er daarom ruimte is voor de opvatting van de evolutietheorie over 

het ontstaan van de mensen. En op p. 111 schrijft hij, dat  

‘Alles (…) erop (wijst) dat er daar (in het N.T., R.B.) van uitgegaan wordt (dat 

is: voorondersteld wordt, R.B.) dat Adam en Eva de eerste mensen zijn’, 

waarbij het dus  

‘eerder een vooronderstelling is dan dat het uitdrukkelijk tot de (directe, R.B.) 

boodschap van de desbetreffende plaatsen behoort’. 

Combineren we beide uitspraken, dan krijgen we zoiets als: ‘Alles wijst er in 

het N.T. op dat er van uitgegaan wordt, dat er voorondersteld wordt, dat 

Adam en Eva de eerste mensen zijn. Daarom is er ruimte voor de opvatting 

van de evolutietheorie over het ontstaan van de mensen’. Evidente onzin dus.     

Maar ook zou ik met betrekking tot dit laatste citaat de aandacht erop willen 

vestigen, dat Geertsema voorafgaande aan de hierboven als voor-voorlaatste 

door mij geciteerde tekst (dus die van pp. 107-108) onterecht ook verwijst 

naar twee Oudtestamentische teksten waarin van echte kinderen die 

onderwijs ontvangen sprake is om het noemen van Jezus Christus als ‘kind 

van Zijn tijd’ terecht te laten lijken. Maar als iemand ‘kind van zijn tijd’ wordt 

genoemd, dan heeft dat maar heel gedeeltelijk te maken met wat hij of zij 

leerde in zijn schooltijd, maar vooral met alle invloeden die hij of zij 

ondergaat in de cultuur waarin hij of zij een geheel leven leeft, van de 

tijdgeest. Het is dus weer een misslag van Geertsema, dat hij in het door 

Lucas vermelde aangaande Jezus Christus’ onderwezen worden in de tempel 

een ‘echo’ meent te moeten zien van die twee Oudtestamentische teksten. Dit 

draait erop uit dat hij feitelijk beweert, dat Jezus, die nota bene niet enkel 

onze Verlossingsmiddelaar, maar ook de Scheppingsmiddelaar is (getuige bv. 

Col. 1 en Joh. 1), ook als volwassene, dus na het opgroeien, onwaarheid 

sprak, i.c. toen Hij Adam als historische persoon, als de eerste mens 

beschouwde, in het kader van Zijn spreken over Zichzelf als de tweede 

Adam. Dit Geertsema’s spreken over de Zoon van God als onwetend in 

fundamentele geloofszaken staat in wel heel schril contrast met de derde 

kanttekening bij het eerste hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes in 

de Statenvertaling, die over Jezus Christus spreekt als  

‘eeuwige God (…) van eenzelfde wezen en alwetendheid met den Vader’, 



Die van Zijn Vader ‘naar Zijn menschheid ook zelfs (ontvangt) de kennis der 

dingen, die tot zaligheid Zijner gemeente noodig zijn. Zie Joh. 1:16, en 3:31,32, 

enz.’.      

Zou zulke kennis dan gebrekkig en tijd- en cultuurgebonden zijn?              

Dit Geertsema’s hanteren van verschillende kennishorizonten om de Bijbel 

op hem onwelgevallige punten af te serveren voor onze tijd maakt echter al 

Geertsema’s interessant-doenerij, zijn geredeneer aan de hand van allerlei  

Bijbelvertalingen, waaronder zelfs Engelstalige, hierbij suggererend, dat 

Gods Woord ook voor hem, levend in de 21e eeuw, toch echt wel héél 

belangrijk en gezaghebbend is, in een klap ongeloofwaardig. Zodra iets wat 

hem niet aanstaat niet weg te zetten is als gevolg van een slechte vertaling, 

zelfs wanneer het hierbij gaat om de meest modernistische vertaling, dan is 

daar altijd nog het paardenmiddel van de verschillende kennishorizonten. 

Werkt altijd. Maar schrijf dan meteen, zou ik dan zeggen, dat al datgene wat 

de Bijbel openbaart over de schepping wat met de evolutietheorie 

onverenigbaar is van dien aard is, dat het slechts behoort tot de 

kennishorizon van die tijd. Hij blijkt feitelijk niet anders tegen de Bijbel aan 

te kijken dan een humanist.      

 

OOK BIJ GEERTSEMA: ALLE ONTWIKKELING = MACRO-EVOLUTIE 

  

Met betrekking tot het gestelde in het paragraaf 2.375 ‘Ontstaan als proces?’ 

bij dezen het volgende weerwoord.  

God schiep in den beginne hemel en aarde niet uit het niets (geen creatio ex 

nihilo), maar vanuit Gods kracht, wil en wijsheid: 

‘(…) de formule: creare ex nihilo (…) is niet de Schriftuurlijke gedachte. Het is 

een gedachte van de Rabbijnen en van de latere philosophen. De creatio e 

nihilo is een tooverachtige formule. Ze is wel goed bedoeld, maar heeft toch 

geducht veel kwaad gedaan. Want ze is zóo onzinnig, dat men er daardoor toe 

kwam om te zeggen: dan is er ook geen Schepping. Waarom? Voor alles moet 

een causa sufficiens zijn. Ex nihilo is een contradictio in terminis. Nihil blijft 

eeuwig nihil. Ex ervoor is onzin. (…) waar dit ex in de Schrift wordt gebezigd, 

ziet men het dan ook nooit op nihil toegepast, maar op God’76; 

‘Maar de Schrift leert, dat de dingen uit de wil en de kracht Gods zijn 

geschapen. Dus niet e nihilo maar uit de Fontein van oneindige krachten’77.      

‘De creatio wordt in de Heilige Schrift niet als een creatio e nihilo in absoluten 

zin geleerd, maar als een creatio e nihilo existente per omnipotentiam, 

                                                           
75 Vanaf BE: p. 108 
76 LC: p. 46 
77 LC: p. 50 



voluntatem et sapientiam Dei. Ze staat dus over tegen alle denkbeeld, 

vooreerst van een formatie uit ongeschapen ξλη, en evenzeer tegen het begrip 

van emanatie. Er was eerst niets buiten God, en God deed door Zijn 

machtwoord de dingen buiten Zich ontstaan. (…) De eerste  of oorspronkelijke 

Schepping (zie Gen. 1:1, R.B.) zet zich voort 1e in het hexaëmeron (vanaf Gen. 

1:2, R.B.), 2e in de onderhouding van alle dingen (derhalve vaak genoemd de 

‘creatio continua’, R.B.78), 3e in de geboorte van den mensch, en 4e in het 

wonder, zowel buiten den mensch als door de wedergeboorte in den 

zondaar’79 

‘’BRA’ komt voorts in de Heilige Schrift niet enkel voor in den zin van 

scheppen, maar ook van onderhouden, herscheppen, een wonder doen’80.  

Kuyper wijst er dus op, dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks het 

woord ‘scheppen’, anders dan in het moderne Nederlands, geen ‘univocum’ is 

(en ik voeg toe: wij zouden zeggen, dat dit woord in het Hebreeuws en het 

Grieks dus een homoniem is). En dat dat vroeger ook in het Nederlands 

anders was: 

‘In deze paragraaf komt allereerst de vraag aan de orde, of we in het 

Hebreeuwsch en Grieksch een univocum hebben voor het woord scheppen. 

Scheppen is bij ons metterdaad zoo’n univocum, met de beteekenis van: iets 

uit niets voortbrengen. Dat komt echter, omdat bij ons de oorspronkelijke 

beteekenis van dit woord in onbruik is geraakt. Het heeft n.l. niets gemeen met 

wat wij tegenwoordig onder scheppen verstaan, maar ’t is oorspronkelijk een 

Germaansch woord, dat we nog vinden in het Engelsche: shape, vormen. Dus 

oorspronkelijk beteekent het niets anders dan vormen. Maar dat gebruik van 

het woord is nu geheel weg. Niemand denkt nu aan iets anders dan aan het 

univocum: voortbrengen uit niet. Dat echter is noch in het Hebreeuwsch, noch 

in het Grieksch het geval’81.    

Hij wijst er vervolgens op, dat Gods scheppingswerk gedurende de bekende 

zesdaagse scheppingsweek (het hexaëmeron) voor maar vijf dagen uit 

werkelijk scheppen bestaat82. Dit, omdat het uitspansel geen nieuwe 

schepping is geweest, maar slechts scheiding tussen wateren en wateren 

aanbracht. En op de derde dag is niet het droge geschapen, want ook dat 

                                                           
78 Kuyper in LC: p. 50: ‘Alles is influxus van Gods kracht. Daarom staat er dan ook in Openb. 4:11, dat de dingen door Gods wil niet alleen zijn 
geschapen, maar ook zijn. Al wat bestaat, bestaat van oogenblik tot oogenblik enkel en uitsluitend door de uitgaande kracht Gods’. Dat 
hierbij geen sprake is van de aan de gedachte van de creatio ex nihilo tegenovergestelde dwaling der emanatietheorie maakt Kuyper 
duidelijk door er op de volgende pagina op te wijzen, dat het ‘Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen’ van Rom. 11:36 
weliswaar volkomen juist aangehaald kan worden tegenover de creatio ex nihilo, maar dat dit te verstaan is als een krachtsuiting die 
uitgaat van God zonder van Hem afgescheiden te worden. Al het geschapene blijft dus heteronoom, door en door afhankelijk van Hem. ‘De 
Schrift snijdt dus beide voorstellingen af, zoowel die van een tooverachtig tevoorschijn brengen als van een emanatie. Alles komt ten slotte 
aan op het recht verstaan van Openb. 4:11, waarbij dan niet alleen te letten valt op het ‘ektisdzesan’, maar evenzeer ook op het ‘eisi’ De 
dingen blijven in God bestaan en worden door Zijn uitstralende kracht gedragen. En het geheele pelagianisme en arminianisme (dat versus 
het leerstuk der uitverkiezing leert, dat de mens een eigen, zelfstandige vrije wil heeft, R.B.), ja alle ketterij ligt juist daarin, dat dit niet 
wordt ingezien, en de voorstelling post vat, alsof door de Schepping een zelfstandige kracht tegenover God in actie is gekomen. Neen, zoo is 
het niet; maar alles geschiedt door den influxus Dei’ (LC: p. 51).          
79 LC: p. 42 
80 LC: p. 45, zie ook p. 46 
81 LC: p. 43 
82 LC: p. 81 



was enkel scheiding van de wateren in één plaats. Op de derde dag zijn 

alleen de planten geschapen. Men kan volgens hem alleen spreken over een 

hexaëmeron als men bedoelt, dat het werk Gods zes dagen geduurd heeft.   

Wat Geertsema hier verder opmerkt is niet zo schokkend, het stoort mij in 

ieder geval niet. Ik vind het verder ook wel in orde dat hij onderscheid maakt 

tussen schepping en wording (ontstaan), het ontwikkelingsproces. Ik weet 

alleen niet waarom hij op p. 111 schrijft dat een baby in het moederlichaam 

groeit, in plaats van een embryo respectievelijk een foetus.  

Maar waar ik wel aan til is de suggestie die hij wekt, als zou het 

ontstaansproces restloos samenvallen met ‘de evolutietheorie’: 

‘Er hoeft dus geen spanning te bestaan tussen het spreken van Genesis 1 over 

de schepping door God en het ontstaan zoals de evolutietheorie daarover 

spreekt’83.        

Creationisten hebben al duizend keer getracht de orthodoxe evolutionisten 

aan het verstand te brengen (‘orthodoxe’, want er zijn ook kwalitatief betere, 

die wel dit onderscheid kennen en honoreren), dat er onderscheid gemaakt 

moet worden tussen het ook door creationisten aanvaarde, en ook op 

empirische feiten en waarnemingen gebaseerde, proces der micro-evolutie 

(ook wel te noemen: de cis-mutatieleer), en de puur speculatieve, vermeend 

creatieve, materie-monistische macro-evolutieleer, die uit eerstgenoemd 

proces geheel ten onrechte geëxtrapoleerd wordt (de transmutatieleer).  

 

VRUCHTBARE BODEM VOOR HET NEOMARXISME  

 

Komen wij nu toe aan de uitgebreide derde paragraaf van dit hoofdstuk: 

‘Genesis 1: de mens – beeld van God’. 

Om te beginnen somt Geertsema nog even zijn vondsten tot nu toe op. Zo 

herhaalt hij dat de ouderdom van het heelal volgens de evolutietheorie meer 

dan dertien miljard jaar is, waardoor hij laat blijken dat het volgens hem 

mogelijk is voor de mens - een wezen, zo merk ik op, dat niet eeuwig is zoals 

God, maar als schepsel zelf ondergedompeld is in de tijd - om de ouderdom 

van het heelal, en daarmede de ouderdom van de tijd, te meten. Wat, zoals 

wij hebben gezien, een (onto)logische onmogelijkheid is. Ook meent hij, op 

dit punt in zijn boek (p. 112) aangekomen, in het voorgaande bewezen te 

hebben (‘We hebben ook gezien’), dat Adam en Eva84 niet de eerste mensen 

zijn. Zijn ‘bewijsvoering’ hiervoor hebben heb ik zo net evidente onzin 

genoemd. Nu gaat hij in op het Bijbelse mensbeeld. Of dat dan op gespannen 

voet staat met de evolutietheorie, welke laatste hij op deze zelfde pagina, en 

op vele plaatsen elders in het boek, zoals wij eerder ook vermeld hebben, o.a. 

                                                           
83 BE: p. 111 
84 Hij zet weer aanhalingstekens rondom hun namen! 



ook wel ‘het wetenschappelijke wereldbeeld’ noemt85. Ook hier dus weer dat 

rationalistische hanteren van de evolutietheorie als de norm, de meetlat, 

waaraan de Bijbel afgemeten wordt, in plaats van andersom. 

Het vervolg86 is sterk gekleurd door Geertsema’s in het eerste deel dezer 

recensie geconstateerde dwaling87, dat er geen staat der rechtheid was maar 

dat het kwaad van meet af aan reeds aanwezig was in Gods zeer goede 

schepping: 

‘De scheppingsopdracht van de mens houdt dan ook in dat mogelijke 

negatieve gevolgen van de in (vet R.B.) de schepping aanwezige ‘rand van 

dreiging’ worden voorkomen’88. 

Uitgaande van de N.B.V.- en N.B.G.-vertalingen ziet hij Gods 

scheppingsopdracht aan Adam voor de zondeval als ‘onder gezag brengen‘ en 

‘onderwerpen’. Ik ben het met hem eens dat dit beschouwd mag worden als 

het bevel om de aarde in cultuur en tot ontwikkeling te brengen. Adams taak 

was het inderdaad om de aarde te bebouwen. Kuyper hierover: 

‘Wat wil God met den mensch, waartoe is hij geschapen? (…) waar God in Zijn 

beeld in de wereld ingaat, komt die wereld weer onder Gods beheersching. De 

                                                           
85 Terwijl op andere plaatsen, in andere werken, theïstische evolutionisten zoals Geertsema, bijvoorbeeld Gijsbert van den Brink, stevig 
protesteren wanneer creationisten het wagen om te wijzen op het reductionistische, en daardoor monistische en dus absolutistische 
karakter van de evolutietheorie, en haar daarom, volkomen terecht overigens, beschouwen, niet zozeer als een strikt wetenschappelijke, 
i.c. biologische, theorie (van ook nog eens tamelijk ondergeschikt, onbeduidend belang overigens), als wel als een levensbeschouwing, een 
ideologie, een wereldbeschouwing, als een wereldbeeld, namelijk als ‘het wetenschappelijke wereldbeeld’, ook wel genaamd sciëntisme of 
evolutionisme. Dit dus, ietwat anders geformuleerd, vanwege het (logischerwijze wel moeten, omdat zij het onderscheid tussen de 
fundamentele wetzijde (Gods scheppingsorde) enerzijds, en de daaraan onderworpen subjectzijde der tijdelijke werkelijkheid anderzijds 
niet beseffen dan wel niet willen honoreren) absolutistische extrapoleren door de (neo)darwinisten zelve van de ook door de creationisten 
geleerde, puur biologische micro-evolutietheorie (de cis-mutatieleer) tot de speculatieve macro-evolutieleer (oftewel de trans-
mutatieleer). Kuyper schrijft hierover onder meer in zijn LC (op p. 107): ‘Deze hypothese (…) verkreeg in onze eeuw tengevolge van Darwins 
optreden op onverwachte wijze vrij algemeene aanneming onder den naam van evolutie-, transformisme- of Descendenztheorie. In haar 
latere ontwikkeling is deze evolutiegedachte philosophisch door Haeckel e.a. tot een philosophie uitgewerkt, volgens welke (…) ook het 
ideëele leven uit de bewegingen, die in het materieele worden waargenomen, opkomt. (…) De creatio aequivoca (spontane generatie, R.B.), 
hoewel niets dan een gratuite onderstelling, waarvoor nog nimmer empirisch bewijs geleverd is, is voor dit stelsel de onmisbare sluitsteen. 
De voorstelling is in haar consequentie volstrekt materialistisch en anti-theïstisch (…)’. En op p. 119: ‘Nu was men gekomen tot een 
monistische, einheitliche opvatting van heel (vet R.B.) het leven. (…) In zijn (dat is Darwins, R.B.) stelsel kon men geen bouwmeester meer 
gebruiken. Er was geen wereldplan. Alles was bij geval ontstaan. (…) Er is alleen, zei Darwin, utility. (…) Alles is uit louter toeval te verklaren. 
Daarom heet dit beginsel dan ook het ateleologische. Denk u nu de ongeloovige wereld, gelijk ze alle vakken van wetenschap in haar macht 
had en per se tegen God gekant was, nu opeens horende van een theorie, waaruit alles (vet R.B.) zonder God kon worden verklaard, zoodat 
ze dus in het volle ongeloof nu toch weer een eenheid van levensbeschouwing (vet R.B.) had terug gekregen, en men begrijpt het 
ongelooflijke succes, dat de Darwinistische theorie hebben moest’.  
Het is dan ook een schande, dat de theïstische evolutionisten, V.U.-historicus A. C. Flipse voorop, maar blijven verkondigen, dat Kuyper wel 
de transmutatieleer zou hebben aanvaard, alleen niet haar er met logische consequentie uit voortvloeiende extrapolatie: het 
evolutionisme als wereldbeschouwing. Onlangs nog werd ik op deze geschiedvervalsing door de vroegere medewerker van het Logos 
Instituut Jan van Meerten geattendeerd, die mij wees op een bericht van de 17e der herfstmaand A.D. 2021 met deze boodschap (eerder 
verschenen in ‘Sophie’) op nota bene de webstek van de I.F.E.S., dat is de ‘International Fellowship of Evangelical Students’! Eerst dacht ik 
nog dat plaatsing van deze leugen een vergissing van hen zou kunnen zijn, leken als zij mogelijk zijn. Ik stuurde hun dan ook een e-postje 
met als inhoud, dat het niet klopt wat Flipse beweert, en dat het heel anders gesteld is met betrekking tot Kuypers kijk op de 
evolutietheorie, en verwees hen daarvoor ook naar de webstek van het Logos Instituut. Ik vroeg hun, of ze dit wilden toevoegen aan de 
inhoud op hun webstek. Maar ik kreeg zelfs geen antwoord. Dat is dan van een organisatie waarvan ik altijd dacht, dat die orthodox-
christelijk was. Ik had bij hen altijd net zulke positieve associaties als ooit bij de E.O., de E.H., het N.D., de G.K.V., de C.G.K., het voormalige 
G.P.V. en de vroegere R.P.F.. Maar ook de I.F.E.S. is dus gevallen voor de huidige, anti-christelijke tijdgeest. Horribile dictu.              
86 BE: pp. 113-114 

87 Zie mijn ‘Kritische analyse van ‘Bijbel en evolutie’ van Henk G. Geertsema’ (deel 1), verschenen op de webstek van het Logos Instituut op 

de vierde van de bloeimaand A.D. 2021.  
88 T.a.p. 



mensch treedt dus als stedehouder Gods op, als tusschenschakel, om die 

wereld met God in contact te brengen’89; 

‘Onuitwischbare trek uit Gods beeld is ten slotte de heerschappij die aan den 

mensch over alle creatuur is geschonken. De heerschappij is trek in dit beeld 

van de heerschappij en Souvereiniteit Gods. (…) De loci classici zijn: Gen. 1:26, 

28; 2:19,20; 9:2 en 3; Ps. 8:7,9’90. 

Maar anders dan Geertsema zie ik hier geen moeizaamheid, geen strijd in. 

Het zou pas moeizaam gaan na de val. Ter verduidelijking: de nationaal-

socialisten brachten ook Oostenrijk onder hun gezag, onderwierpen het, 

maar ze waren welkom. Net zoals dat het geval was bij Operatie Barbarossa 

met de Oekraïene. Met strijd ging die ‘Anschluss’ niet gepaard. Adam was 

nog in het paradijs, en daar was moeiteloos aan voedsel te komen. Pas na 

zijn verdrijving uit het paradijs91 zou hij te maken krijgen met doornen en 

distelen in het veld, die het hem moeilijk zouden maken om aan voedsel te 

komen. Net zoals het baren door Eva haar in die gouden tijd evenzeer ook 

maar de minste moeite kostte, net zoals het onderdanig zijn aan haar man. 

Toen was er sprake van een onderwerping aan Adams gezag zonder strijd, 

zowel bij Eva als bij de dieren. Die emancipatiestrijd zou pas na de val 

komen. In de Statenvertaling staan bij Ge. 3: 23-33, luidende:  

‘en tot uw man zal uwe begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben’ 

de volgende kanttekeningen: 

‘Dat is, gij zult gehouden zijn u naar uws mans wil te voegen, en zoeken onder 

hem te schuilen en door zijn beleid geregeerd te worden’,  

en: 

‘Dat is, hij zal macht hebben over u te gebieden, hetwelk uw vleesch nu lastig 

zal zijn, daar het vóór den val niet dan lieflijk was’ 

Kuyper ziet die hele vrouwenemancipatie dan ook als een groot kwaad en als 

de bron van veel ellende voor een cultuur:  

‘Er is geen harmonie mogelijk zonder contrast. En wil het menschelijk leven 

zich harmonieus ontwikkelen, dan moet de tegenstelling tusschen man en 

vrouw blijven bestaan. Emancipatie der vrouw is dus diep zondig, maar 

                                                           
89 LH: pp. 5-6; Kuyper wijst er even verderop nog op, dat het ook na de zondeval nog steeds beelddrager Gods zijn van de mens de diepste 
reden is voor de doodstraf voor moord: ‘De Lutherschen en Kohlbruggianen beweren, dat het beeld Gods uit den mensch verdwenen is na 
den val. En dit (bedoeld wordt Gen. 9:6, R.B.) is nu de locus classicus om het tegendeel te bewijzen; ware het beeld Gods geheel verloren 
gegaan, dan kon nooit het geschapen zijn naar den beelde Gods als ratio worden opgegeven, waarom een moordenaar met den dood 
moest gestraft worden’ (p. 15).      
90 LH: p. 123 
91 Dat, de verdrijving uit het paradijs, is heel iets anders dan dat Adam ‘weg (moet) uit de nabijheid van God’ (BE: p. 129). Geertsema geeft 
hier, evenals in het volgende hoofdstuk op de pp. 133-136, ‘Het gangbare verstaan van Genesis’ (p. 129) verkeerd weer, om vervolgens een 
hele stromanredenering te houden, gericht tegen dit ‘gangbare verstaan van Genesis’, ook nog eens zonder bronnen te vermelden. Hij 
schrijft bv. op p. 135: ‘Vaak wordt de indruk gewekt alsof de verdrijving uit de tuin van Eden betekent dat de mens daarna niet meer in de 
nabijheid van God verkeerde. De zonde die is begaan en vooral de slechtheid die daarvan het gevolg is, zouden dat verhinderen. Maar dat 
zegt het verhaal niet’. En even verderop, op p. 136: ‘De mens en zijn vrouw hebben het gebod van God overtreden. Daarom moeten ze de 
tuin waarin ze oorspronkelijk hun plaats hadden, verlaten. Maar daarmee is niet gezegd dat zij ook uit de nabijheid van God worden 
verdreven’.       



tevens een onbegonnen werk; de vrouw is er op aangelegd om anders te zijn 

dan de man. Eenige uitzonderingen als mannelijke vrouwen en vrouwelijke 

mannen komen hier niet in aanmerking. ’t Verwijfd worden van den man en 

het vermannelijken van de vrouw is een straf Gods. Komt het zoover, dan 

zendt God zijne oordeelen en gaat de maatschappij ten onder, gelijk de 

Vandalen en wilde horden uit het Noorden Rome vernielden, toen de man er 

vrouw was geworden’92.   

Maar het lijkt mij dus, gezien het vorenstaande, onjuist om in de 

scheppingsopdracht, die Adam ontving voordat de zondeval een feit was, 

namelijk om de aarde te onderwerpen, een element van geweldsgebruik 

onmisbaar te achten.    

Adams taak was het daarnaast, naast dat bebouwen, om de aarde te 

bewaren. Dat mag inderdaad93 opgevat worden als een bewaken. En wel, 

zoals gezegd, tegen satan, die reeds uit de hemelen was gestoten en op de 

aarde terecht was gekomen. Dit schrijft Geertsema niet, maar wij hebben 

gezien Kuyper wel. De nacht en de wateren zijn er ook, maar niet in de zeer 

goede schepping, maar aan de rand ervan: er is door God tijdens de eerste 

scheppingsdagen, zoals reeds opgemerkt, niet enkel geschapen, in de zin van 

vanuit Zijn kracht tot aanzijn, tot bestaan geroepen, maar ook scheiding 

aangebracht, dus een grens aangebracht, tussen de kosmos, de geordende 

schepping, en de chaoskrachten. Ook maakte God het Adam mogelijk om de 

latere wild geworden roofdieren in toom te houden. Dit gezag kon onmogelijk 

door Adam in dat allerprilste stadium van de ontwikkeling van de mensheid 

met dwingende middelen tot stand gebracht worden. Dat was ook niet nodig, 

in die staat der rechtheid, doordat Adam voor de val als vanzelfsprekend 

door dieren als hun hoofd werd gehoorzaamd94. Zo kwamen ze op zijn bevel 

naar hem toe voor hun naamgeving. De enige waarvoor de schepping 

bewaard moest worden, dus de enige waartegen de goede schepping door 

Adam bewaakt moest worden, was satan. En nadat hij daarin jammerlijk 

gefaald had, doordat hij naar zijn vrouw Eva geluisterd had, en zij weer naar 

de slang, ook tegen de mens en zijn vrouw zelf.   

Dus alles wat Geertsema hier schrijft over tsunami’s, de biotechniek en  

‘de moderne landbouw met al zijn gevolgen voor het milieu’95 

is er met de modieuze haren bijgesleept. Ik, echter, vertrouw op Gods 

natuurverbondsbelofte, gegeven aan Noach, met de regenboog als teken, dat 

Hij ervoor zorgen zal dat de aarde voor ons mensen leefbaar zal blijven tot op 

de Jongste Dag, en dat er nimmermeer een zondvloed zal komen. Ik moet 

daarom niets hebben van al die angst- en paniekzaaierij waarmee de 

neomarxisten, met al hun mediamacht, de mensen, ook vele naïeve 

                                                           
92 LH: p. 59 
93 Zie voornoemd deel 1 van deze recensie; vgl. ook A. Kuyper in bv. zijn LCM: p. 24 en vooral in zijn LH: p. 131 
94 Vgl. ook: A. Kuyper: ‘Pro Rege’, deel I, Kok, Kampen (1911): p. 135, p. 157  
95 BE: p. 114 



christenen, gehersenspoeld hebben om hun zo een gevoel van urgentie, een 

crisisgevoel aan te praten, alsof er iets grondig mis is met de manier waarop 

wij hier in onze vrije burgerlijke maatschappij leven en een klimaatramp 

aanstaande is. Teneinde de geesten rijp te maken voor hun onheilige 

revolutie, hun omverwerping van onze maatschappij. Zij zijn altijd uit op 

polarisatie, geheel conform de bedoelingen van lieden zoals Marx, Gramsci 

en Marcuse, en willen niet, dat de christenen een ‘stil en gerust leven’ 

kunnen leiden ‘in alle godsvrucht en zaligheid’. De geschiedenis sinds de 

Verlichting met de Franse (ongeloofs)Revolutie heeft, vooral in de vorige 

eeuw, weliswaar uit en te na getoond waartoe de utopistische, al of niet 

nationale, socialisten en de communisten, (neo)marxisten, maoïsten en wat 

dies meer zij, allemaal in staat zijn: vele tientallen miljoenen doden (maar 

wel altijd met de beste bedoelingen hoor! (o, dan is het goed)), maar kennelijk 

is dat feit nog steeds niet duidelijk genoeg voor de vele linksige christenen, 

zoals Geertsema en al die C.D.A.- en C.U.-politici, om zich niet opnieuw door 

de aanhangers van die anti-christelijke ideologie als nuttige idioten te laten 

misleiden. De communisten hoefden na de val van de muur alleen maar een 

groen masker voor hun rode gelaat te doen en hup: vele christenen, bij wie 

toch al de vrijzinnigheid een voet tussen de deur had gekregen, lieten zich 

meteen gek maken door hun milieu- en klimaatleugens, alsof de van alle 

tijden zijnde klimaatveranderingen nu plotseling anthropogeen zijn, leugens, 

die gebaseerd zijn op het leugenachtige, quasi-wetenschappelijke onderzoek 

van extreem-linkse lieden op de universiteiten, dat uitgaat van 

evolutionistische tijdschalen van honderden miljoenen jaren, en dat een 

podium wordt gegeven in hun sociaal-darwinistische lijfblad ‘Nature’, dat 

door de felle evolutionisten van de zogenaamde ‘X-club’ en door de nazaten 

van de heilige Darwin, die de voorlopers zouden worden van de eugenetische 

beweging, is opgericht en sindsdien wordt volgeschreven. Maar hoort u, 

geachte lezer, ooit nog over de zogenaamd vreselijke gevolgen waarvoor in de 

jaren zeventig hun ‘Club van Rome’ de mensheid waarschuwde? Waar is dat 

gat in de ozonlaag gebleven? Waar de zure regen? Allemaal praatjes met als 

oogmerk om het Westen te verzwakken, om vervolgens zelf de macht te 

grijpen en een leventje in luxe te gaan leiden. Zoals ijzeren regel is onder de 

socialistische en communistische leiders (Saddam Hoessein, Maduro, Kim, 

Ceaucescu, noem maar op). Maar ja, als je, zoals Geertsema, zelf ook een 

evolutionist bent, dan geloof je zelf ook in de mogelijkheid, dat door 

menselijk ingrijpen de geschapen eigenaard van organismen te veranderen 

is96.  

Zo blijkt maar weer eens: het darwinisme  is niet los verkrijgbaar. Er zit een 

hele wereldbeschouwing aan vast, en wie a zegt, moet ook b zeggen: een 

darwinist is gemakkelijk bang te maken met de leugen, dat de mens in staat 

is om de geschapen eigenaard te veranderen, en dus ook te laten geloven in 

de gevaren van de o zo heilzame biotechnologie, die God de mens heeft laten 

ontwikkelen om te komen tot hogere opbrengsten van de landbouwgewassen, 

                                                           
96 T.a.p. 



ook in streken met een bar klimaat, ter voeding van de almaar groeiende 

mensheid, dus ten bate van het LEVEN. Maar wie is de mensenmoordenaar 

van den beginne, die van en met deze leugen gediend is? Willen Geertsema 

en andere theïstische evolutionisten tot hetzelfde kamp behoren? Want dat is 

wel de practijk, het gevolg. Daar komt het uiteindelijk wel op neer.  

 

GEPAARD AAN DE UITWISSING VAN GODS GRENZEN 

 

Onder de titel van de nu volgende paragraaf ‘Alle mensen gelijk’ beschouwt 

Geertsema het geschapen zijn van de mens naar Gods beeld als het God op 

aarde vertegenwoordigen (ik voeg toe: Hem weerspiegelen). Hier valt in ieder 

geval iets voor te zeggen wanneer men onder ‘de mens’ de mensheid in haar 

geheel versta. God is immers veel te rijk om in een enkel mens Zijn beeld 

geheel in af te beelden. Maar dat doet Geertsema niet zo heel duidelijk, want 

hij heeft het steeds over ‘de mens als mens’: 

‘Wie met de Bijbel vertrouwd is, kijkt er niet van op dat de mens als mens 

gekenmerkt wordt als het beeld van God. Maar (…) Bij andere volken in die 

tijd is het de vorst of hoogstens een elite van wie wordt gezegd dat ze god of 

de goden vertegenwoordigen. De vorst vertegenwoordigt de god voor hen. 

Daarom staat hij boven de anderen. Daartegenover zegt Genesis 1: de mens 

als mens is naar het beeld van God geschapen. De mens als mens (…) 

vertegenwoordigt God op aarde. Principieel zijn alle mensen gelijk en heeft de 

koning of de vorst geen bijzondere positie’97; 

‘In ieder geval is er geen sprake van dat de ene mens macht heeft over de 

ander. De mens als mens heeft een positie van macht en verantwoordelijkheid. 

De mens als mens vertegenwoordigt God op aarde, niet de vorst. Alle mensen 

zijn fundamenteel gelijk’98.  

Dit subjectivistische, puur individualistische denken in termen van 

afzonderlijke mensen leidt er dus bij hem toe, dat hij geen oog heeft voor de 

verschillende ambten onder de mannen. Zo waren o.m. Adam en Noach de 

leiders, de patriarchen der gehele (toen nog eentalige) mensheid, en hadden 

andere mannen het ambt van stamhoofd, of van leider van hun geslacht, of 

uiteindelijk van huisvader99. Dat waren altijd de oudste zonen, die dus 

ongelijk waren in dezen aan de jongere zonen. Ook de Zoon des Mensen, 

Jezus Christus, is niet gelijk aan andere mensen, maar vervult het ambt van 

het nieuwe Hoofd der mensheid, Hij is de tweede Adam. Hij had een 

drievoudig ambt: Hij was profeet, priester en ook koning. Voor Zijn kerk 

stichtte Hij ook de verschillende ambten. Degenen, die die ambten bekleden, 

                                                           
97 A.w.: p. 115  
98 T.a.p.; hoe er op zijn standpunt dan nog sprake kan zijn van koningen en vorsten, wat de definitie daarvan is, is mij een raadsel. In 
Geertsema’s wereld heerst er complete anarchie onder de mensen. Een beetje zoals in Noachs dagen vlak voor de zondvloed.  
99 Vandaar ook Kuypers pleiten voor het huismanskiesrecht.  



hebben in een bepaald opzicht bij de gratie Gods gezag over anderen, zijn 

dus daarin ongelijk aan die anderen. De ambten van de overheden geven 

sommige mensen bij de gratie Gods ook gezag over anderen, waardoor zelfs 

de ene mens het recht heeft de andere mens een straf te geven. Er is dus 

sprake van een grens tussen mensen, waardoor die ongelijkheid mogelijk is.  

En ook heeft Geertsema geen oog voor de verschillende rollen die man en 

vrouw hebben. Dit alles is misschien zeer moeilijk te begrijpen voor een kind 

van deze revolutionaire tijd in dit revolutionaire Westerse land Nederland, 

zoals Henk Geertsema, maar het is wel zo. Het houdt in, dat niet alle mensen 

gelijk zijn. Sterker nog: geen mens is gelijk aan enig ander mens. Zo wordt er 

in het Nieuwe Testament ook gesproken van het hand of voet of mond zijn 

van de gelovigen in Christus’ kerk, met Hem als het Hoofd. De christenen 

vullen elkaar aan. De mensen zijn niet geschapen om als individuen door het 

leven te gaan, maar in verbanden. Reeds de wijze van voortplanting, namelijk 

op seksuele, dat is geslachtelijke wijze, wijst erop, dat de mens niet als 

individu bedoeld is maar een sociaal wezen is.  

Dat Geertsema moeite lijkt te hebben met de, nota bene dus door Christus 

Zelve ingestelde, ambtelijke organisatie van het zichtbare kerkelijke 

instituut, waardoor er immers in een bepaalde (namelijk pistische) zin 

sprake is van ongelijkheid tussen mensen, heeft hij gemeen met de 

individualistische, nominalistische, spiritualistische, gnostische 

groeperingen, die ook al het bestaan van een sfeer der vrije menselijke 

persoonlijkheid, van de soevereine, vrije menselijke wil boven een sfeer van 

het lagere wettische leven, tot welke laatste ook het geloof en de rede zouden 

behoren, leerden, in de lijn van de nominalist Willem van Occam, die een 

systeem van gnostisch-personalistisch karakter heeft gedoceerd100. Die zagen 

in ieder mens een vonkje goddelijkheid, waardoor dus ongelijkheid tussen 

mensen ook voor hen ten diepste een onmogelijkheid was. Het goddelijke in 

de mens staat volgens hen boven de wet, dus boven het onderscheid tussen 

goed en kwaad, waardoor voor deze gewetenloze anarchisten alles geoorloofd 

was. Zelfs over een moord hoefde men geen berouw te hebben. Gezien dat 

vonkje van hem in de moordenaar is het god zelf immers, die heeft 

gemoord!101 Is moorden toegestaan, dan schijnheiligheid natuurlijk 

helemaal. De reeds genoemde Tunderman: 

Deze spiritualisten meenden dus, dat hun alles geoorloofd was. Zoo ook het 

veinzen. In een Roomsche omgeving waren ze Roomsch, in een Gereformeerde 

Gereformeerd’102. 

Wie de schoen past, trekke hem aan… 

Geertsema lijkt dus niet te (willen?) begrijpen, dat in ieder mens afzonderlijk 

God nooit afgebeeld kan worden, maar dat veeleer bedoeld is, dat dat alleen 

                                                           
100 Tunderman, a.w.: pp. 75-76 
101 Nu wordt ook veel beter de grote weerstand tegen de doodstraf voor moord onder de humanisten duidelijk. 
102 A.w.: p. 86 



kan in de mens in de zin van mensheid. De mensheid is geschapen naar 

Gods beeld. Anders dan hij hier beweert, is er wel degelijk ook in het oude 

Israël sprake van een vertegenwoordigen van God bij de mensen, namelijk in 

de figuur van de (hoge)priester. En natuurlijk uiteindelijk in de Zoon des 

mensen Jezus Christus. Hij had immers, zoals gezegd, een drievoudig ambt, 

waaronder dat van (hoge)priester, naar de orde van Melchizedek. Hoezo dus 

‘alle mensen zijn gelijk’? Alleen gelijk in hun als mens geschapen zijn en 

gemeenschappelijk als mensheid in de eerste Adam in zonde gevallen zijn. 

Alleen Christus, Gods Zoon, is ongeschapen en zonder zonde. Hij heeft de 

wereld overwonnen. En in Hem, als het hoofd, als de vertegenwoordiger van 

de nieuwe mensheid, wordt ook de vernieuwde, herschapen mensheid 

gerechtvaardigd voor God.   

Dat hij hier, in deze paragraaf (en in de volgende), schrijft, dat er in het oude 

Israël geen sprake zou zijn van ongelijkheid tussen de mensen, en zulks in 

tegenstelling tot de situatie bij de omringende volkeren, omdat er geen 

sprake zou zijn van vorsten, komt voort uit zijn niet willen erkennen dat 

Gen. 1-11 betrekking heeft op de gehele mensheid en op de periode 

voorafgaande aan de verkiezing van Abraham. Van vorsten, koningen, is 

echter voor het op het wereldtoneel verschijnen van Abraham aldoor sprake, 

en het volk Israël bestond nog niet. Dus Gen. 1-11, met zijn tien koningen, 

patriarchen, waaronder Adam en Noach, die de baas waren over de toen nog 

onverdeelde, eentalige, mensheid, en dus in die zin ongelijk waren aan hun 

onderdanen, is net zo goed deel van de geschiedenis van het oude volk Israël, 

als van die van de rest van de mensheid.     

 

‘ZE ZIJN NIET ALLEN ISRAEL, DIE VAN ISRAEL ZIJN’ 

 

In de twee nu volgende paragrafen (getiteld ‘Het bijzondere van Israël’ en ‘Alle 

volken gelijk’) gaat Geertsema verder op de verkeerde voet van de vorige 

paragraaf. Hij ontkent, dat er voor het ontstaan van het volk Israël, voor het 

Horeb-verbond, al sprake was van het vereren van God (en dus, lijkt mij, ook 

van een algemene scheppingsopenbaring van God in de werken der natuur, 

wat met het verstand wordt doorzien). Hij schrijft: 

‘(…) het vereren van God en (…) het liefhebben van God (…) (is) in de situatie 

van het Oude Testament in feite alleen op het volk Israël van toepassing (…). 

Niet op de andere volken. Alleen aan het volk Israël heeft God zich 

bekendgemaakt als de Schepper van hemel en aarde. De andere volken 

kennen hem niet103. Zij hebben hun eigen goden (…) Maar omdat zij God niet 

kennen kan ook niet van hen worden gevraagd dat zij Hem liefhebben en 

vereren’104.    

                                                           
103 Israël kende Hem net zo goed niet meer, want anders kan er van bekendmaking, van openbaring, op Horeb geen sprake zijn.  
104 A.w.: p. 116 



Dit nu is pertinent onjuist! Die eigen goden, als gepersonifieerde 

natuurkrachten, kwamen er pas later, in het degeneratieproces na de 

zondeval. De mensheid begon met het een-godendom. De mensen van Gen. 

1-11 zijn niet te verontschuldigen, want God heeft de wet in hun hart, in 

hun geweten geschreven, zoals Paulus aan het begin van de Romeinenbrief 

schreef. Er is een algemene (scheppings)openbaring. Ook voor hen gold Gods 

wet, op basis waarvan er sprake is van goed en kwaad, en dus van schuld, 

oordeel en straf. Tunderman: 

‘Het is m.i. niet gewenscht te spreken van waarheidselementen in het denken 

der heidenen. Een element doet ons denken aan een ongeschonden geheel. En 

daarvan kan geen sprake zijn bij hen, die de Woordopenbaring niet kenden. 

Wel kan gesproken worden van sporen van een waarheidsbezit, dat 

oorspronkelijk de gansche menschheid eigen is geweest, maar intusschen bij 

de heidenen door de verbastering der traditie verloren ging’105. 

Getuige alleen al het feit, dat reeds Kaïn en Abel offers brachten. Dat waren 

bepaald geen Israëlieten. En als van de volkeren buiten Israël niet gevraagd 

kan worden om God lief te hebben, hoe konden zij dan zo schuldig komen te 

staan voor God, dat het Hem zelfs berouwde dat Hij  mensen geschapen had 

en hen daarom op acht na wegvaagde bij de zondvloed? Hoe kon Kaïn de 

moord op Abel kwalijk genomen worden? Waarom wilde God, dat Israël de 

Kanaänieten zou uitroeien, waarbij Hij hen daarbij voorop zou gaan, als de 

Kanaänieten zo Gode welgevallig leefden en Hem liefhadden en vereerden, en 

niet hun Baäls en Astartes? En wat te denken van Job, die reeds ten tijde 

van dan wel voorafgaande aan Abraham buiten het beloofde land geleefd 

moet hebben? Wet doet immers zonde kennen. Nee, reeds vanaf den beginne 

gold er een verbondsrelatie tussen God en de mensheid, destijds 

vertegenwoordigd in Adam, niet alleen om de aarde te bewerken en bewaken 

tegenover satan, maar ook om in liefdesgemeenschap met God te leven. 

Kuyper schrijft hierover:  

‘(…) het groote feit, dat God met ons menschen in een of meer verbonden trad, 

(is) niet iets toevalligs (…), en nog minder (…) een zich schikken van Gods zij 

naar onze menselijke usantiën, maar (…) veeleer (is) de verbondsbetrekking de 

normale, noodzakelijke en hoogste betrekking (…), die (…) tusschen (…) God, 

en ons menschen behoort te bestaan en dus ontstaan moest. (…) 

Dienovereenkomstig is God de Heere dan ook van stonde aan met den mensch 

Adam, den eersten mensch, aller stam- en geslachtsvader in 

verbondsbetrekking getreden, door hem aan te bieden het Verbond der 

werken’106.  

Toen was er nog lang geen sprake van een apart volk Israël, wat Geertsema 

echter wel impliciet beweert alwaar hij schrijft:  

                                                           
105 MA: p. 69, eindnoot 1 
106 LV: p. 93, cf. p 106 



‘Genesis 1 spreekt dus niet uitdrukkelijk over de bestemming van de mens in 

het liefhebben en het eren van God, omdat het voorlopig (vet R.B.) alleen 

wordt gevraagd van Israël als het bijzondere volk van God (Waar staat dat in 

Genesis 1? R.B.). Niet omdat het niet tot het mens-zijn van de mens behoort, 

maar omdat God zich voorlopig (dezelfde vraag mijnerzijds, evenals het vet 

gemaakte) alleen aan Israël op een bijzondere wijze heeft bekendgemaakt. De 

andere volken laat Hij - voorlopig (vet R.B.) - hun eigen weg gaan’107.   

Geertsema sla over deze zaken nog maar eens Kuyper erop na. Maar laat ik 

van Kuyper alvast dit over deze materie van het stof der decennia ontdoen108: 

‘Zien we daartoe dan nu eerst eens, in wat droeve positie de bestrijders van 

dit verbond109 geraken en wat ongerijmdheid ze aan de Heilige Schrift 

toedichten. We wijzen achtereenvolgens op deze drie punten: 1e. vervalt voor 

hen de toerekening van Adams schuld aan zijn nakomelingen. (…) 

Solidair stond in Adam, door het verbondsrecht, geheel het menschelijk 

geslacht voor God verantwoordelijk. Afval van dien eersten mensch was dus 

niet maar persoonlijke ontrouw, neen maar afval van het geslacht. (…) de 

poging om deze ‘toegerekende schuld’, ook zonder Werkverbond te verklaren, 

houdt geen steek (…) 2e. vervalt dientengevolge evenzeer de toerekening 

van de gerechtigheid van Christus aan allen die van Christus zijn. (…) 

Adam en Christus staat tegenover elkander, en nu wordt aangewezen, hoe de 

verhouding van Adam tot de zijnen geheel evenwijdig loopt met de verhouding 

van Christus tot de zijnen (…) Is er geen toerekening van schuld, waartoe zou 

dan toerekening van Christus’ gerechtigheid dienen? De eene staat of valt met 

de andere. (…) Waar dan ten 3e nog bij komt dat de loochenaars van het 

Werkverbond (…) a. de Paulinische bestrijding van het Verbond der werken 

wel moeten doen slaan op het verbond van God met Israël; b. alsdan tegen de 

heerlijke bedeeling aan Israël wel uit overtuiging moeten opkomen, en c. 

dientengevolge tot een scheiding tusschen Oud en Nieuw Testament moeten 

komen, waarbij eerst het oude wegvalt, en dan ook het nieuwe hellen gaat, 

omdat het afglijdt van zijn fundament’110. 

In een paragraaf, getiteld ‘Sporen in het paradijsverhaal’, lezen wij:  

‘Later bij Noach en Abraham, toen de menschen in hun nooden en twisten in 

de onderlinge saâmleving tot verbondssluiting genoopt waren, toen ja, begon 

de Heere in zijn openbaring ook het woord Verbond te bezigen. Zie Gen. 9:9. 

Maar oorspronkelijk kon dit niet. De menschen misten de gegevens om alzoo 

toegesproken te worden. En een der uitnemendste bewijzen voor de echtheid 

                                                           
107 Maar er was nog geen sprake van volkeren in Gen. 1.    
108 Ik citeer graag uitgebreid hierover ook in hope, dat ik lezers geestdriftig zal maken om zelf in de schatkamers van het (neo)calvinisme te 
gaan delven. Want ik begrijp maar al te goed, dat de geschriften dezer onzer vaderen door de latere geslachten genegeerd zijn gaan 
worden, aangezien deze geschriften een grote sta-in-de-weg vormen voor de revolutionaire zaak van de doorbraak in de gereformeerde 
kringen van de heterodoxie, en daarom als ‘niet meer van deze tijd’ voorgesteld en af geserveerd zijn. Naast negeren is er ook nog de 
strategie, zoals we die ten aanzien van Kuypers Evolutierede (1899) waarnemen: geschiedvervalsing. Die vindt de afgelopen jaren aldoor 
plaats door het kartel der zgn. theïstische evolutionisten. Berucht in dezen zijn dr. A.C. Flipse, prof. dr. G. van den Brink, en prof. dr. J. de 
Ridder, allen verbonden aan de V.U. te Amsterdam.     
 109 Kuyper bedoelt hier het ‘Werkverbond vóór den val’ 
110 LV: pp. 71-75, cf. pp. 76-77, pp. 110-111, zeker ook pp. 113-114, p. 116   



van heel het paradijs-verhaal ligt dan ook daarin, dat de taal, de woorden, de 

termen, waarmeê God tot den mensch spreekt, bijna geheel het afgetrokkene 

mijden en schier uitsluitend aan het concrete paradijs-leven ontleend zijn’111. 

Voorts (maar Kuyper schrijft hier nog veel uitgebreider over in zijn ‘De leer 

der verbonden’): 

‘Immers, is zulk een Verbond der werken metterdaad door God Drieëenig met 

Adam, onzer aller stamvader, gesloten dan winnen we niets minder dan het 

volgende: (…) (waarbij ik, omwille van de omvang, van de drie punten alleen 

het derde noem, R.B.): En winnen we ten 3e. dat de Wet Gods nu doorgaat op 

alle menschen; voor allen verbindend is; en dus een iegelijk doemschuldig 

stelt. Denk ik aan de Wet als pas op Sinaï gekomen, dan bindt ze ja de Joden 

en de Christenen, maar hoe dan met de millioenen heidenen, in en buiten ons 

land? Zijn die dan ook schuldig? Maar ligt er bij Adam reeds vóór den val een 

Verbond, dat allen aanging, dan is hiermeê de band gevonden, die op 

zedelijke wijze óók de heidenen aan de Wet Gods bindt, en heb ik nu nog recht 

om alle menschen schuldig te stellen; op grond van die schuld verbreking des 

harten op te leggen; en vernedering te eischen voor den hoogen God’112; 

En tot slot: 

‘En zoo nu ook, vindt hij (dat is ‘de ernstiger belijder’) in die Schrift, dat de 

tegenstelling van wet en genade niet iets bijzonders is dat alleen voor Israël 

gold, maar iets algemeens, dat alle mensch, heel ons menschelijk geslacht en 

dat geslacht door alle eeuwen heen, aangaat, dan kán, dan mág hij niet 

anders gelooven en belijden, dan dat het Sinaïtisch verbond slechts een echo 

was van een alle volken omvattend Wetsverbond, dat achter Sinaï en tot in het 

paradijs teruggaat. (…) En in dien zin, en met dien verstande nu, het 

paradijsverhaal nagaande, ja, dan vindt men metterdaad nog meer dan men 

zou vermoed hebben. Sta men ons toe op de volgende punten de aandacht te 

vestigen: 1. Het water van den Zondvloed bracht een oordeel; dus was er 

overtreding. Hieruit blijkt derhalve, dat er wel terdege een wetsopenbaring 

aan Sinaï voorafging; een wetsopenbaring, die niet bij Henoch, niet bij Jered, 

niet bij Kenan, niet bij Seth wordt gesteld, en dus wel moet hebben plaats 

gegrepen in het paradijs. 2e. Kaïns doodslag van Abel is moord. Die moord is 

zonde. Kaïn wist dus: ‘Ik mag mijn broeder niet vermoorden!’. Van een 

verontschuldiging: ‘Heere, ik wist het niet!’ vindt ge dan ook geen zweem. Eer 

een onbeschrijflijk gevoel van misdreven te hebben: ‘Mijn zonde is zwaarder 

dan dat ze vergeven worde!’. Zoo leert dus ook Kaïns moord wat het oordeel 

van den Zondvloed leerde, t.w. dat er wetsopenbaring plaats greep reeds in 

het paradijs. 3e. Henochs voorbeeld bewijst, dat God zijn uitverkorenen reeds 

vóór Abrahams optreden had. Zaliging van personen die tot jaren van 

onderscheid zijn gekomen is ondenkbaar zonder kennisse van hun zonde. En 

nu, zonder de wet is die kennisse der zonde onbestaanbaar. Ook hieruit blijkt 

                                                           
111 A.w.: p. 82 
112 A.w.: pp. 79-80 



dus dat de wetsopenbaring niet bij Sinaï kan begonnen zijn, maar reeds 

achter Henoch moest liggen. 4e. Ook Abel wordt in de Heilige Schrift ons 

voorgesteld, als één op wien ’s Heeren welbehagen rust. Nu geldt ook van 

hem: geen heil zonder zondekennis, geen zondekennis zonder kennis der wet. 

Een wet pas op Sinaï geopenbaard kan den vroeg vermoorden Abel daar niet 

aan geholpen hebben. De wetsopenbaring moest dus reeds in het eerste 

huisgezin bestaan, en is dus te zoeken reeds in het paradijs, bij Adam. 5e. 

Paulus, de apostel des Heeren, stelt ook de heidenen schuldig voor God. (…) 

Hij zegt dit van de heidenen zonder onderscheid of beperking. Zijn bedoeling 

kan dus niet geweest zijn, alleen die heidenen schuldig te stellen, die door 

aanraking met Israël van de wet hadden gehoord. In dat schuldig stellen van 

alle heidenen ligt derhalve, dat er wetsopenbaring moet hebben plaats gehad 

bij de bron waar alle heidenen uit zijn voortgevloeid, d.i. bij aller stamvader, of 

Adam. Iets wat de apostel ook nog daardoor bevestigt, dat hij er op wijst, hoe 

de volkeren buiten Israël de wetsopenbaring van nature bezitten, in hun 

consciëntie. Alweder dus een verwijzing naar het paradijs. 6e. De Heilige 

Schrift spreekt niet den Jood toe, maar in den Jood den mensch en in den 

mensch den zondaar. (…) Dit alles saâmgenomen toont derhalve, dat God de 

Heere zijn wil en wet niet pas op Sinaï, en ook niet pas in de Noachitische 

geboden, heeft bekend gemaakt, maar reeds had bekend gemaakt, zoodra Hij 

een mensch op aarde schiep’113.    

En in de Statenvertaling lezen wij in de inleiding op het Nieuwe Testament: 

‘Het Oude (Testament) is hetwelk God gemaakt heeft met den eersten mensch 

vóór den val, waarin het eeuwige leven beloofd wordt onder voorwaarde van 

een gansch volkomen gehoorzaamheid en onderhouding der wet; en wordt 

daarom genaamd het Verbond der Wet’114.          

Ook ondergraaft Geertsema in de paragraaf ‘Het bijzondere van Israël’ zijn 

reeds eerder ingenomen standpunt dat, omdat alle mensen fundamenteel 

aan elkander gelijk zijn, er in Israël geen sprake zou zijn van 

koningen/vorsten. Namelijk door nu te vermelden, dat er met Israël sprake 

was van heilig volk/koninkrijk, namelijk van priesters. Daarmede 

onderscheidt Israël zich dus wel degelijk van de omringende volkeren, en 

daarmee van andere mensen, is het daaraan dus ongelijk: 

‘Israël is op een bijzondere manier aan Hem gewijd. Zij zijn een heilig volk’115.  

Geertsema negeert het dus, dat Gods roeping van Abraham en Zijn 

openbaring op Horeb aan het volk Israël, het karakter van een herhaling 

heeft. Met Israël was Hij opnieuw met de mensheid, waarin de ware 

Godskennis zo goed als totaal verdwenen dan wel in mythologieën verbasterd 

en ondergesneeuwd was, begonnen, omdat Hij naar Zijn welbehagen Israël 

                                                           
113 A.w.: pp. 87-89 
114 Voor de oplettende lezer(es): Kuyper legt uit, dat het bij de termen Oud Testament en Nieuw Testament gaat om de oude bedeling en 
de nieuwe bedeling van hetzelfde genadeverbond. De S.V. sluit dat niet uit: ‘En dit wordt ook (vet R.B.), ten aanzien van de verscheidene 
bedieningen (= bedelingen, R.B.) van hetzelve (genadeverbond, R.B.) aan de menschen, Oud en Nieuw genaamd’.     
115 Geertsema, a.w.: p. 117 



uitverkoren heeft om er de Zoon des Mensen, die als tweede Adam de nieuwe 

wortel der mensheid zou zijn, uit te laten voortkomen. Geertsema loopt 

spaak waar hij schrijft: 

‘De opdracht God lief te hebben en Hem te eren (is) voor alle mensen (…) 

bedoeld. Als God een bijzondere relatie met Israël aangaat, heeft Hij ook de 

andere volken op het oog’116.   

Dit is immers in aperte tegenstelling met zijn, reeds geciteerde, uitspraak 

van nog maar even daarvoor, op p. 116: 

‘De andere volken kennen hem niet117. Zij hebben hun eigen goden (…) Maar 

omdat zij God niet kennen kan ook niet van hen worden gevraagd dat zij Hem 

liefhebben en vereren’. 

Blijkens dit laatste citaat hoeven de andere volkeren, omdat zij God niet 

kennen, Hem dus ook niet lief te hebben en te vereren. Dit is dan ook nog 

eens in tegenspraak met de uitspraak op p. 118, dat er in Genesis 1 niet 

uitdrukkelijk wordt gesproken over het eren en liefhebben van God omdat er 

daar alle nadruk ligt op het, als allen geschapen zijnde naar Gods beeld, 

principieel gelijk zijn van alle mensen: 

‘Alle mensen, alle volken zijn principieel gelijk. Daarop ligt alle nadruk in 

Genesis 1. Daarom (vet R.B.) wordt er niet uitdrukkelijk gesproken van het 

eren en liefhebben van God’.  

Dat is dus weer een heel andere reden. Hij probeert dit dan weer te 

repareren met het volgende (waarbij hij verder ook het offeren door Kaïn en 

Abel noemt):  

Dat betekent niet dat dit in Genesis 1 buiten de horizon ligt, het wordt alleen 

niet uitdrukkelijk genoemd. Maar het is wel aanwezig. (…) Het eren van God 

blijkt dus wel voorondersteld in het begin van Genesis’118.    

Hiermede is echter de zaak niet consistent geworden voor Geertsema, want 

de tegenstelling hiervan met het citaat van p. 116: 

‘(…) het vereren van God en (…) het liefhebben van God (…) (is) in de situatie 

van het Oude Testament in feite alleen op het volk Israël van toepassing (…). 

Niet op de andere volken. Alleen aan het volk Israël heeft God zich 

bekendgemaakt als de Schepper van hemel en aarde. De andere volken 

kennen hem niet119. Zij hebben hun eigen goden (…) Maar omdat zij God niet 

kennen kan ook niet van hen worden gevraagd dat zij Hem liefhebben en 

vereren’ 

                                                           
116 T.a.p.; zie ook de rest van deze paragraaf. We worden er, tot vervelens toe, aan herinnerd, dat er voor Israël, ook al heeft het een 
bijzondere positie in de heilsgeschiedenis, geen reden is om zich boven de andere volkeren verheven te voelen, en dat alle mensen, als 
geschapen naar Gods beeld en als vertegenwoordigers van God op aarde, gelijk zijn. Ietsje minder drammerig had Geertsema hier wel 
mogen zijn.    
117 Israël kende Hem net zo goed niet meer, want anders kan er van bekendmaking, van openbaring, op Horeb geen sprake zijn.  
118 A.w.: pp. 118-119 
119 Israël kende Hem net zo goed niet meer, want anders kan er van bekendmaking, van openbaring, op Horeb geen sprake zijn.  



blijft staan. Want geen woord in dit laatste citaat erover dat dit liefhebben en 

vereren van God in het O.T., dus ook in Genesis 1, wel voorondersteld wordt, 

al wordt dit niet uitdrukkelijk genoemd.  

 

GEEN GRENS TUSSEN MENS EN DIER VOLGENS GEERTSEMA 

 

Wat er nu volgt, zijn wat onbeduidender paragrafen. Slechts enige 

opmerkingen hierbij. 

Ten eerste: net zoals Gijsbert van den Brink (zie hierover mijn uitgebreide 

boekbespreking die eerder op de webstek van het Logos Instituut verscheen), 

haspelt Geertsema de termen ‘(wetenschappelijke) evolutietheorie’, ‘het 

wetenschappelijke wereldbeeld’ en ‘de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek’ onkritisch, onbekommerd dooreen. Maar de (wetenschappelijke) 

evolutietheorie, die, waar het de empirisch onderbouwde micro-evolutieleer 

betreft, onbeduidend is, blijft beperkt binnen de kaders van de biologische 

vakwetenschap, en is dus ongelijk aan een wetenschappelijk wereldbeeld. 

Dat laatste overschrijdt, als (macro-)evolutionisme, de kaders van zowel een 

enkele vakwetenschap, als de totaliteit der vakwetenschappen, want is van 

voor-wetenschappelijk, ideologisch, mythologisch, religieus niveau. Rechtens 

mag men alleen maar spreken, hetzij over de micro-evolutieleer (en louter 

binnen dit specifieke kader over ‘de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek’), hetzij over het speculatieve macro-evolutionisme. 

Ten tweede: anders dan Geertsema u wil doen geloven, kan wetenschappelijk 

onderzoek u niets, helemaal niets, zeggen over de manier waarop de mens in 

de tijd is ontstaan. Job was er niet bij, en Geertsema al helemaal niet. Dit is 

wel zo’n stokoude, al lang en breed ook in kringen der evolutionisten verlaten 

standpunt, dat het belachelijk is om dat nu, in een boek uit 2021, nog tegen 

te komen.  

En, ten derde, dat er veel overeenkomsten zijn tussen mens en dier is geen 

bewering waarop evolutionisten het voorrecht, het patent hebben, maar 

wordt ook door creationistische wetenschappers en wijsgeren, en zelfs al 

door Abraham Kuyper, beweert. Maar uit overeenkomsten in bouw en functie 

volgt helemaal niet, dat organismen ook uit elkaar ontstaan zijn. Ook dit is 

weer oude kost, die deze theoloog ons opdient. De Bijbel echter openbaart, 

dat de mens in een aparte scheppingsdaad Gods gemaakt is. Maar de Bijbel 

is voor Geertsema hier niet normatief en niet gezaghebbend, want hij 

bekijkt120, of het Bijbelse spreken over de mens in strijd is met de 

overeenkomsten tussen mensen en primaten waar het het gedrag betreft, 

dus niet andersom. Dit is tekenend, deze vergelijkingsvolgorde, voor de 

sciëntist Geertsema. Ik verwerp, ten vierde, het zien van mieren, 

                                                           
120 Op p. 122, hierbij, net zoals Gijsbert van den Brink, de door Nederlanders eeuwig herhaalde, zwaar gedateerde, en allang gefalsificeerde 
onderzoekingen van Frans de Waal aanhalend.   



sprinkhanen en hagedissen als christelijke mensen. Maar Geertsema ziet dit 

kennelijk anders: 

‘Hoewel klein, worden al deze dieren ‘wijs’ genoemd, zelfs ‘buitengewoon 

wijs’. (…) Wijsheid is kenmerkend voor de mens die naar God wil luisteren’121.  

Kennelijk is wijsheid toch niet kenmerkend voor de christelijke mens. En 

wordt er in Spreuken 30 iets anders onder verstaan dan door de 

hedendaagse Westerse mens. Iets wat meer te maken heeft met het instinct 

van bepaalde diersoorten. Of men zou Adams verkeren in de staat der 

rechtheid, waarbij hij in direct contact met God wandelde en in staat was om 

door te schouwen het wezen, de eigenaard der verschillende diersoorten 

direct en feilloos te doorzien en te benoemen, als een soort van menselijk 

instinct moeten opvatten122. Maar dat zal Geertsema wel niet bedoelen, 

ontkenner van het concreet historisch bestaan hebben van de persoon en 

eerste mens Adam in een staat der rechtheid als hij is.    

Uiteindelijk komt hij er, en daar is het deze theïstische evolutionist uiteraard 

om begonnen, op grond van de overeenkomsten tussen mens en dier, toe om 

te beweren dat er in de Bijbel geen sprake is van een radicale kloof tussen 

mens en dier!: 

‘In het algemeen kun je zeggen dat er in de Bijbel geen sprake is van een 

radicale kloof tussen mens en dier’123.   

 

HET WORDT NOG ERGER 

 

Maar hoewel er dus volgens Geertsema in de Bijbel geen sprake is van een 

radicale kloof tussen mens en dier, is er in de Bijbel wel sprake van een 

wezenlijk verschil. Dit blijkt uit een volgende paragraaf, getiteld ‘Conclusie’, 

alwaar wij lezen: 

‘Er is in de Bijbel naast alle overeenkomsten dus ook een wezenlijk verschil 

tussen mens en dier’124. 

Geen radicale kloof dus, maar wel een wezenlijk verschil. Wat moeten we 

nou met zo’n Schrift-interpretatie? Wat schieten we hier mee op? Dit stomme 

gegoochel met woorden door vrijzinnigen is mij een doorn in het oog! Is 

typisch een geval van het van twee walletjes eten, van de kool en de geit 

sparen, om bij een orthodox lezerspubliek weliswaar in het gevlei te komen, 

maar toch een voet tussen de deur te krijgen voor de theïstisch-

evolutionistische dwaling. Waarom kiest hij er deze keer weer niet voor om 

de Bijbelse openbaring in Genesis, dat de mens geschapen is naar Gods 

                                                           
121 A.w.: p. 123 
122 Cf. over Adams volmaakte kennis voor zijn val voorts Kuyper in LH, p. 112 
123 A.w.: p. 124 
124 A.w.: p. 125 



beeld en gelijkenis, te beschouwen als onderdeel van een andere 

kennishorizon dan de onze, of zelfs dan die van de Spreukendichter, koning 

Salomo, die per slot van rekening ook vele eeuwen later en in een heel 

andere wereld leefde dan Mozes, de vermoede auteur van Genesis?   

En het wordt nog erger. Want…Geertsema heeft het lef om ons wijs te 

maken, dat de mens ook binnen ‘het wetenschappelijke wereldbeeld’, ook 

‘voor de wetenschap’, ook gezien ‘de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek’, uniek is: 

Maar ik denk dat in dit opzicht het wetenschappelijke wereldbeeld niet echt 

anders is (…) wanneer het gaat om geloof, godsdienstig besef, 

wereldbeschouwing en alles wat daartoe behoort, dan is de mens uniek, ook 

voor de wetenschap’125; 

‘Er blijft een wezenlijk verschil tussen mens en dier, zowel in de Bijbel als in 

de wetenschap, welke betekenis in de wetenschap verder ook aan dit verschil 

wordt gegeven. Ook in de wetenschap wordt bij mijn weten aan het dier geen 

religieus besef toegekend’126.   

Je vraagt je, dit lezende, zelfs af, of Geertsema wel het hele boek ‘en de aarde 

bracht voort…’ van Gijsbert van den Brink heeft gelezen, m.n. waar de 

laatste het heeft over de ‘Cognitive Science of Religion’ (C.S.R.). Al zolang het 

darwinisme bestaat tracht het alles wat wij, christenen, als typisch menselijk 

beschouwen: kunst, taal, cultuur, inclusief het geloof in het bestaan van 

God, of van goden, te reduceren tot overlevingsstrategieën van de soort Homo 

sapiëns in de strijd om het bestaan. De gehele evolutionistische psychologie 

en de sociobiologie van Geertsema’s Frans de Waal zijn daarop gericht. 

Steeds wordt binnen het sociaal-darwinisme getracht de mens te 

verdierlijken en het dier te vermenselijken. Uiteindelijk is Van den Brink 

daar eerlijk over. Geertsema lijkt daarvan echter niet te (willen) weten. Dat 

komt inderdaad niet bij de dieren voor, maar dat is geen probleem voor de 

(neo)darwinist. Want de mens blijft voor hem voortgekomen uit het 

dierenrijk, waardoor toch al zijn hogere vermogens, eigenschappen, op 

macro-evolutionistisch standpunt daartoe te reduceren zijn. En waar de 

evolutionist hier niet aan wil127, daar heeft hij zijn toevlucht genomen tot de 

zeer onwetenschappelijke, want uiterst speculatieve idee der ‘emergentie’, 

waardoor hij zich evenwel verstrikt in de logische antinomie ‘continuity in 

descent, discontinuity in existence’, waarop dr. Danie Strauss meer dan eens 

gewezen heeft128.  

Er is dus geen sprake van, dat de reductionistische, monistische 

evolutionistische wetenschap halt houdt bij de uniciteit van de mens, hierbij 

                                                           
125 T.a.p.; nota bene: hier dus alweer die door middel van zijn taalgebruik in zijn tekst gerommelde vereenzelviging van (de empirische 
resultaten van) vakwetenschappelijk onderzoek (‘de wetenschap’) met een complete religieuze wereldbeschouwing. 
126 T.a.p. 
127 Zoals de geëmeriteerde V.U.-geschiedfilosoof Jacob Klapwijk in zijn ‘Heeft de evolutie een doel?’. 
128 Zie bv. D.F.M. Strauss: ‘A perspective on (neo-)Darwinism’; Koers 71 (1) (2010): p. 29, en ‘Intelligent Design – A Descendant of Vitalism?’; 
Journal for Christian Scholarship (2015 (3)): pp. 76-78 



eerbiedig erkennend dat er een God is die de mens afzonderlijk en 

fundamenteel anders geschapen heeft dan het dier.  

 

GEWOONWEG EEN KEIHARDE NATURALIST 

 

Als slot van dit derde hoofdstuk volgt de ‘Samenvatting en conclusie’. 

Geertsema somt nog even zijn vondsten op om nog eens duidelijk te maken, 

dat er z.i. ‘geen conflict’ is tussen de Bijbel en het naturalistische 

evolutiegeloof dat hij vereenzelvigt met ‘de wetenschap’. Wij hebben in het 

voorgaande deze zaken reeds besproken, dus kunnen wij nu kort blijven. 

Geertsema ziet ook Genesis 2 onterecht als een scheppingsverhaal, en voert 

dan op grond hiervan aan, dat Gen. 1 en Gen. 2 elkander tegenspreken voor 

wat betreft de tijdsspanne waarin de schepping plaatsvond. Maar wij voeren 

aan, dat er op grond van de Bijbelse geslachtsregisters wel degelijk terug te 

rekenen is. En dat principieel niet te meten is hoe oud het heelal is, dus ook 

hoe oud de tijd is, omdat wij zelf, als tijdmeters, in de tijd ingebed zijn.  

Geertsema’s verhaal dat Adam en Eva niet de eerste mensen van de hele 

mensheid zijn hebben wij bestreden door erop te wijzen, dat het wel degelijk 

mogelijk is dat degenen, voor wie Kaïn na de moord op Abel bang was, ook 

kinderen van Adam en Eva waren. De mensen werden toen veel ouder dan 

nu, en Adam en Eva zouden dus heel goed vele kinderen gehad kunnen 

hebben. Dat in Genesis niet de nadruk gelegd wordt op Adam en Eva als de 

eerste mensen is een heel zwak argument. Hetzelfde kan gezegd worden van 

andere Bijbelse personen, zoals Henoch en Melchizedek. Hoe vaak moet er 

iets genoemd worden in de Bijbel, i.c. het O.T., voor Geertsema voordat hij 

dat aanvaarden wil?  

En het ook door hem zelf erkende uitgaan in het N.T. van Adam en Eva als 

de eerste mensen zou volgens hem niet tot de boodschap van de tekst 

behoren, maar alleen maar voorondersteld worden, en tot de kennishorizon 

van die tijd te rekenen moeten zijn, en daardoor dus onbelangrijk, want niet 

gezaghebbend voor ons zijn. Los van het feit, dat ik het bagatelliseren van dit 

uitgaan in het N.T. van Adam en Eva als de eerste mensen door Geertsema, 

als niet behorend tot de boodschap van desbetreffende tekst, zekerlijk 

veroordeel, is het ook nog eens een hoogmoedige manier van met Gods 

Woord omgaan om die vooronderstelling te diskwalificeren als slechts 

behorend tot de kennishorizon van die tijd en daarmede als niet 

gezaghebbend voor ons. Ik moet hier denken aan een soortgelijke houding bij 

de rationalisten in de 18e eeuw richting de gereformeerde vaderen uit de tijd 

van de nationale synode van Dordrecht van 1618/1619, die A. Janse in 

herinnering brengt: 



‘Dat zij (dat zijn de rationalisten der Verlichting binnen de ‘vaderlandse kerk’, 

R.B.) niet meer precies ‘dachten’ als de vaderen, dat kwam ook, doordat het 

Opperwezen de verlichting door de Rede had bewerkt in hun tijd’129.   

Ik ben het verder met Geertsema eens om te onderscheiden tussen 

scheppingsgeloof en de mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek van het 

ontstaansproces van alle dingen, mits men onder dat wordingsproces een 

ontsluiting, een actualisatie in de tijd van het reeds in potentie aanwezige 

versta. 

Laatste puntje naar aanleiding van deze paragraaf (en meteen van dit tweede 

deel van deze kritische analyse): anders dan Geertsema beweert en wel zou 

willen, ongetwijfeld teneinde de evolutionistische ‘wetenschap’ tegen de 

gereformeerde orthodoxie te beschermen, mag niet gezegd worden, dat er met 

die ‘wetenschap’ een conflict over ‘het wezen van de mens als mens’130 

onmogelijk is. Immers, die ‘wetenschap’ beschouwt de mens a priori, dus los 

van empirisch onderzoek, niet als uniek en geschapen naar Gods beeld en 

gelijkenis maar, materie-monistisch, als een hoog ontwikkeld dier. En God 

slechts als een psychische bewustzijnsinhoud (dus niet als een transcendent 

Wezen), waarvan de aanwezigheid zijn nut heeft bewezen in de strijd om het 

bestaan. Dat ditzelfde ook in de Bijbel staat zegt Geertsema hier toch niet. 

Waarmede een conflict tussen Bijbel en ‘wetenschap’ bestaat, ook op 

Geertsema’s eigen standpunt. De wellicht bittere pil die Geertsema hier moet 

slikken is zijn erkenning, dat de door hem en zijn theologische en 

filosofische, hedendaagse V.U.-companen zozeer aanbeden naturalistische 

wetenschap echt niks van God wil weten! Maar het slikken van die wellicht 

bittere humanistische pil zou natuurlijk het hele theïstisch evolutionistische 

kaartenhuis in elkaar doen vallen. En dat moet, zo geloof ik, wat hem betreft 

koste wat het kost vermeden worden. Want in dat geval wordt hij 

ontmaskerd binnen de schaapskooi van Christus, om met onder meer 

Hendrik de Cock te spreken.       

 

HENK GEERTSEMA REAGEERDE AL 

 

In een voorbarig (voorbarig, want ik ben nog niet klaar met deze 

boekbespreking) persoonlijk schrijven van Henk Geertsema naar aanleiding 

van alleen nog maar het eerste deel van mijn boekbespreking, dat de 

directeur van het Logos Instituut Kees van Helden aan mij doorgestuurd 

heeft, blijkt dat hij meent, dat het mij ontgaan zou zijn dat hij schrijft voor 

hen, die twijfelen aan het christelijke geloof vanwege de ‘(wetenschappelijke) 

evolutietheorie’, en dat Geertsema deze mensen duidelijk wil maken dat de 

combinatie van beide zaken niet problematisch behoeft te zijn: 

                                                           
129 A. Janse: ‘Van ‘Dordt’ tot ‘34’, J.H. Kok, Kampen (1984): p. 23 
130 A.w.: p. 127 



‘Het motief om het boek te schrijven zoals het is geworden is in geen enkel 

opzicht geweest om het creationisme te bestrijden zoals jij de indruk wekt. Het 

ging en gaat mij erom om mensen die moeite hebben met het christelijk geloof 

omdat ze ervan uitgaan dat de (wetenschappelijke) evolutietheorie waar is te 

laten zien dat het niet een probleem hoeft te zijn. Daarbij is wel belangrijk dat 

de evolutietheorie in zijn beperkingen wordt gezien. Dat betreft in het 

algemeen de beperkingen van wetenschap als wetenschap ten opzichte van 

geloof en wereldbeschouwing (…)’.      

Ik weet niet waardoor ik bij hem de indruk gewekt heb dat ik in mijn wiek 

geschoten ben vanwege zijn kritiek op het creationisme, maar dat is niet zo. 

Het is trouwens ook geen belangrijk punt. Het zal toch wel duidelijk zijn, uit 

alles wat ik schrijf en aanhaal, dat het mij vooral om het christelijke geloof 

en om zijn omgang met Gods Woord te doen is. Ik laat m.i. overduidelijk 

zien, dat Geertsema wel zoveel van de christelijke geloofsleer overhoop haalt, 

en wel zo fout omgaat met de Bijbel, dat ik hem helaas echt niet meer als 

broeder in Christus kan zien, maar als een valse leraar. Anders te beweren 

zou huichelachtig van mij zijn. De door mij van Kuyper gebruikte citaten 

staan ook geen andere gevolgtrekking toe. Om hier op slechts één zaak terug 

te komen: zijn beweren dat geweld, lijden en de dood altijd al bij Gods goede 

schepping behoord hebben en dus niet pas hun intrede deden na de 

historische zondeval van een concreet historisch eerste mensenpaar Adam 

en Eva. Door het zó te zien, zou men volgens hem prima het christelijke 

geloof (ook nog eens in zijn orthodoxe versie) kunnen combineren met de 

‘(wetenschappelijke) evolutietheorie’. Laten we wel wezen: Geertsema zegt zo 

graag te willen onderscheiden tussen de ‘(wetenschappelijke) evolutietheorie’, 

die hij aanvaardt, enerzijds, en het evolutionisme als fysicalistische, dat is 

materialistische wereldbeschouwing, die hij, zo schrijft hij ook mij, 

uitdrukkelijk afwijst, anderzijds. Maar zoiets is alleen mogelijk wanneer hij 

onder de ‘(wetenschappelijke) evolutietheorie’ datgene verstaat wat ook de 

creationisten eronder verstaan en als zodanig aanvaarden: de modaal-

biologische micro-evolutieleer, inhoudende ontwikkeling en het openbaar  

worden van variatie binnen de grenzen van de geschapen soorten en 

zinmodaliteiten. Maar … dan had hij helemaal geen theologisch boek 

behoeven te schrijven waarin noties zoals zonde, lijden en de dood aan de 

orde komen. Want dat zijn geen biologische noties. Maar hij doet dit wel. En 

hij kan het alleen maar noodzakelijk vinden om die noties aan de orde te 

stellen wanneer hij meent, dat de ‘(wetenschappelijke) evolutietheorie’ daar 

ook wat over te zeggen heeft dan wel daar wat over zegt, dus wanneer hij 

meent, dat we te maken hebben, niet met een zuiver 

(natuur)wetenschappelijke, nader modaal-biologische theorie, maar met niet 

minder dan een levensbeschouwing, die als zodanig niet beperkt blijven kan 

binnen de modale grenzen van een vakwetenschap zoals de biologie. Men 

spreekt dan over het evolutionisme, waarbinnen door mensen zoals de 

sociobioloog Frans de Waal (die Geertsema met plezier aanhaalt) allerlei niet-

biologische, normatieve, geestelijke, typisch menselijke begrippen en 



verschijnselen, zoals taal, ethiek en godsgeloof, biologistisch worden 

gereduceerd (en daardoor worden gedenatureerd, omdat zij van hun 

geschapen modale eigenaard worden beroofd) tot slechts biologische 

middelen in de strijd om het bestaan131. Zo krijgt men sociobiologie en 

sociaal darwinisme, met alle gruwelijke gevolgen die wij in de 20e eeuw 

hebben gezien van dien. En is deze reductie tot het modaal-biologische 

aspect theoretisch eenmaal geschied, dan worden die zojuist gebiologiseerde, 

volgens onze orthodoxe overtuiging evenwel typisch menselijke, geestelijke 

begrippen en verschijnselen, op basis van het materie-monistische geloof der 

evolutionisten in spontane generatie, verder gereduceerd tot epi-fenomenen 

van bewegende materiedeeltjes binnen het fysische aspect, waardoor men 

dus uiteindelijk uitkomt bij datgene wat Geertsema beweert uitdrukkelijk af 

te wijzen: de fysicalistische oftewel materialistische levensbeschouwing132. 

Telkens wanneer theïstische evolutionisten, zoals Van den Brink, De Ridder 

en Geertsema, zich zetten aan de theologische behandeling van voormelde 

geestelijke, normatieve noties, teneinde die noties als met de macro-

evolutieleer, dus met de transmutatieleer, verkoopbaar te laten lijken, 

houden zij zich automatisch en onontkoombaar bezig, niet zozeer met de 

onschuldige biologische micro-evolutieleer, als wel met het absolutistische, 

noch modale, dat zijn radicaal-typische, noch entitaire, dat zijn structuur-

typische grenzen erkennende, (macro-)evolutionisme als alomvattende, 

atheïstische wereldbeschouwing. Want als dat allemaal valt onder de 

‘(wetenschappelijke) evolutieleer’, eilieve, wat willen zij dan nog wel 

ressorteren, scharen, laten vallen, onder het door hen beweerdelijk zozeer 

afgewezen evolutionisme als fysicalistische wereldbeschouwing? Dan is die 

afwijzing toch niet meer dan een bezweringsformule om argeloze, onwetende 

orthodoxe schaapjes te verleiden? Of domheid, maar dat lijkt mij minder 

waarschijnlijk133. Nee, als het Geertsema er werkelijk om zou gaan om hen, 

die twijfelen aan het christelijk geloof vanwege de ‘(wetenschappelijke) 

evolutietheorie’, te helpen, zoals hij schrijft, dan zou hij beter het volgende 

van de gereformeerde theoloog Herman Bavinck hebben kunnen citeren: 

‘Zo wachten wij als christenen en als theologen de zekere resultaten der 

natuurwetenschap met enig vertrouwen af. Voor diepgaand en alzijdig 

onderzoek behoeft de theologie niet bevreesd te zijn (vet R.B.). Zij wachte 

zich slechts, om al te grote waarde te hechten aan een onderzoek, dat nog 

geheel nieuw, onnauwkeurig en onvolledig (en soms zelfs frauduleus, zoals 

vaak gebleken is, R.B.) is en daarom telkens door gissingen en vermoedens 

wordt aangevuld. Ze zij op haar hoede, om al te voorbarig konsessies te doen 

                                                           
131 Denk hierbij bv. aan de zgn. ‘Cognitive Science of Religion’, die Gijsbert van den Brink in zijn boek ‘En de aarde bracht voort…’ zulk een  
welwillende aandacht geeft. 
132 De vroegere V.U.-hoogleraar moderne filosofie Jacob Klapwijk gelooft (blijkens zijn publicatie ‘Heeft de evolutie een doel?’), dat die epi-
fenomenen, zoals geloof in God en emoties, op een gegeven moment gedurende een miljarden jaren durende ontwikkeling uit die 
bewegende materiedeeltjes geëmergeerd zijn, wanneer die materiedeeltjes onderling toevallig op een bepaalde, gelukkige wijze zijn 
gegroepeerd. Materie dus als een soort van onbewuste godheid, waaruit op neoplatonische, gnostische wijze alles, tot het christelijke 
geloof aan toe, door emanatie tevoorschijn is gekomen. Een soort van pantheïsme.   
133 Als staat het hun natuurlijk vrij om voor dit laatste te kiezen. Maar dan, als zij erkennen dat het hun domheid is, begrijp ik hun continue 
weigering om, met de creationisten (en niet alleen met hen!), onderscheid te maken tussen de micro-evolutieleer en het macro-
evolutionisme weer niet. 



aan en overeenstemming te zoeken met zogenaamde wetenschappelijke 

resultaten, die iedere dag omvergestoten en door dieper onderzoek in hunne 

onhoudbaarheid kunnen worden aangetoond. En zij hebbe als wetenschap 

van de Goddelijke en eeuwige dingen geduld, totdat de wetenschap, die haar 

bestrijdt, dieper en breder hebbe onderzocht en, gelijk het in de meeste 

gevallen gaat en gegaan is, zichzelve corrigere. Zo houdt de theologie beter 

hare waardigheid en ere op, dan door onophoudelijk zich te plooien naar de 

meningen van de dag’134.                            

Aan Geertsema is het om zich maar gauw te distantiëren van al zijn werk dat 

gestoeld is op zijn foute manier van Bijbelomgang die, zo begreep ik, ingezet 

is in 1995, toen hij zijn ‘Om de humaniteit’ het licht deed zien.                             

  

     

 

  

 

       

             

 

   

 

 

   

  

  

 

   

                 

       

                                                           
134 H. Bavinck: ‘Gereformeerde dogmatiek’, deel 2, vijfde druk (1967), J.H. Kok, Kampen: p. 470, geciteerd (en wel op p. 129) uit het artikel 
van W. den Otter: ‘De betekenis van de bijbel voor het ontstaan van de moderne natuurwetenschappen’ in Radix 8 (2) (april 1982): pp. 107-
137     


