
De Bijbel V S.

De Bijbel zegt: het evangelie is de kern 

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

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

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

De Bijbel zegt: liefdevolle  
en rechtvaardige God 

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

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

De Bijbel zegt: Jezus  
spreekt de waarheid 

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

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

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

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

Het gevolg van theïstische evolutie:
een wrede God 

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

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

...probeert de scheppingsleer uit de Bijbel en de 

evolutietheorie te combineren, met deze grote gevolgen

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


