Evolutie ?
INLEIDING

IS DAT ZO??
De Nederlandse overheid is ervan overtuigd dat de evolutietheorie bewezen is. Daarom is
de leerstof over evolutie verplicht gesteld. In deze brochure wordt nagegaan of dat
uitgangspunt juist is. Een aantal zaken dat in schoolboeken over de bovengenoemde
theorie wordt vermeld, zal door ons nader bekeken worden. Verder wil B & O de aandacht
vestigen op de samenhang die bestaat tussen de evolutieleer en “waarden en normen”.
Ten aanzien van schepping/evolutie gaan we van de volgende punten uit.
 Noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen.
 Betreffende de oorsprong van de mens gaat het om een keuze tussen twee geloven:
geloof in de schepping of geloof in de evolutie. Uiteraard heeft de keuze
consequenties.
 Door de overdracht van het evolutiemodel wordt leerlingen een bepaald mensbeeld
(reductionistisch materialistisch) bijgebracht.
 In het onderwijs dient ook het bijbelse catastrofemodel gepresenteerd te worden.
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1.Het probleem: de oorsprong van de mens
Met evolutie bedoelt men een geleidelijk proces waarbij een steeds hogere chemische en
biologische ordening en zelfs intelligentie ontstaat. Dat proces zou begonnen zijn met de
vorming van het heelal door de “Big Bang” (grote knal).
De evolutietheorie veronderstelt dat het leven op aarde als volgt is
ontstaan:
• uit atomen ontstonden eenvoudige moleculen;
• deze eenvoudige moleculen reageerden met elkaar tot meer
samengestelde moleculen;
• door toeval ontstond zo genetisch materiaal;
• daardoor konden eenvoudige cellen groeien;
• deze levende cellen ontwikkelden zich gedurende miljoenen
jaren tot de huidige levensvormen, o.a. de mens.
De mens zou nu zo ver gekomen zijn om de verdere evolutie zelf
ter hand te nemen.

Op scholen, universiteiten, in tv-programma's en boeken gaat men er vanuit dat we een
evolutionaire oorsprong hebben en is op grond daarvan een evolutietheorie opgesteld. Er
is echter een groeiend aantal geleerden dat vraagtekens plaatst bij die theorie. We gaan,
zoals in de inleiding vermeld wordt, schoolboeken kritisch bekijken.

2.Onjuistheden in de schoolboeken
2.1.De ontwikkeling van het embryo zou herhaling van de evolutie aantonen.
In een schoolboek kan men bijvoorbeeld lezen:
“In de afbeelding zijn steeds drie stadia uit de embryonale ontwikkeling van vijf gewervelde
dieren en de mens getekend. Door de overeenkomst in de eerste stadia van de
embryonale ontwikkeling wordt het aannemelijk dat deze gewervelde dieren een
gemeenschappelijke voorouder hebben.”
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De werkelijkheid ziet er echter heel anders uit, zoals te zien is op de foto van de rij
embryo’s in het beginstadium:

Duidelijk is te zien dat de figuur uit het schoolboek niet is gebaseerd op de werkelijkheid
maar op tekeningen van Haeckel uit de 19e eeuw.

Deze tekeningen van Haeckel zijn bedrog, zoals onlangs nog eens weer vermeld is in het
toonaangevende blad “Science”. De gekleurde weergave in het schoolboek versterkt het
idee van echtheid en werkt daardoor de misleiding in de hand. De embryo’s lijken in het
geheel niet op elkaar en kunnen dus ook niet wijzen op een gemeenschappelijke
voorouder.
Litt.
Elizabeth Pennisi, 'Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered', Science 277(5331):1435, September 5, 1997.
'Embryonic fraud lives on', New Scientist 155(2098):23, September 6, 1997.

2.2. Rivierdalen zouden gevormd zijn gedurende miljoenen jaren.
Een schoolboek vermeldt bijvoorbeeld als
vaststaand feit:
“De rivier de Colorado begon zich pas 65 miljoen
jaar geleden in te snijden in de gesteenten. Dat
kwam doordat het gebied langzaam omhoog werd
gestuwd. De stroomsnelheid nam toe en de erosie
werd sterker. Zo werd de Grand Canyon uit de
oudere gesteenten geschuurd.”
Wat niet vermeld wordt:
De bewering in het schoolboek is gebaseerd op
het in de 19e eeuw geformuleerde
‘uniformiteitsprincipe’, dat stelt dat de snelheid van geologische processen in verleden en
heden altijd hetzelfde zijn geweest. De dikke lagen gesteenten zouden in de loop van
miljoenen jaren afgezet zijn en vervolgens zou de Grand Canyon daarin uitgeslepen zijn.
Het probleem is, dat water niet gelijktijdig kan meanderen (slingeren) en vast materiaal
doorsnijden. Immers, een rivier meandert, doordat het zachte materiaal wijkt voor de druk
van het water, iets wat ook waar te nemen is aan de stromingspatronen van regenwater
op een zandheuvel. De Grand Canyon is niet alleen diep, maar meandert ook. Dit wijst
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erop dat deze canyon gevormd werd toen de lagen nog betrekkelijk zacht waren en dat de
Grand Canyon onder bv. catastrofale omstandigheden, waarbij de erosie enorm versneld
is, in hoog tempo gevormd is.
Dat is niet in overeenstemming met wat in het schoolboek staat over miljoenen jaren.
(zie http://www.creationism.org/topbar/grandcanyon.htm )
2.3.Gesteentelagen zouden wijzen op honderden miljoenen jaren
In een schoolboek lezen we bijvoorbeeld:
“De sedimentlagen zijn zeer geleidelijk afgezet gedurende vele miljoenen jaren.”
Er zijn aanwijzingen van het tegengestelde: namelijk dat lagen in korte tijd afgezet werden.

De afgebeelde fossiele (versteende) bomen lopen door meerdere gesteentelagen heen,
die van elkaar verschillen. Sommige bomen steken zelfs ondersteboven of in vallende
toestand door de lagen heen. Dit is moeilijk te verklaren volgens het gangbare
evolutiemodel dat veronderstelt dat de sedimentlagen na elkaar gedurende miljoenen
jaren gevormd zijn.
Dergelijke fossielen zijn echter eenvoudig te verklaren, door aan te nemen dat de bomen
tegelijk met de overige materialen (zand, kalk, modder of klei) aangespoeld zijn, tijdens
een enorme natuurramp en vervolgens samen met de sedimenten versteend zijn. (Een
bijbelgelovige ziet hierin een duidelijke aanwijzing voor de zondvloed).
Dergelijke fossielen noemt men polystrate fossielen (meerdere-lagen fossielen).
(zie http://www.apologeticspress.org/rr/rr2000/r&r0012b.htm http://www.icr.org/pubs/imp/imp-316.htm )

2.4. Fossielen zouden evolutie aantonen.
In een schoolboek staat bijvoorbeeld: “veel aanwijzingen over de evolutie van het leven op
aarde heeft men verkregen door fossielen te bestuderen. Fossielen zijn overblijfselen of
resten van planten en dieren die geconserveerd zijn in steenafzettingen”.
Volgens de evolutieleer is er een ontwikkeling van minder complexe levensvormen naar
meer complexe. Daarop baseert men de veronderstelling dat lagen met minder complexe
levensvormen ouder zijn dan lagen met meer complexe levensvormen. Van speciaal
belang daarbij zijn de gidsfossielen. Dat zijn fossielen van planten of dieren waarvan wordt
verondersteld dat ze slechts gedurende een bepaalde periode geleefd hebben en dus
kenmerkend zijn voor de laag waarin ze voorkomen en daardoor (relatieve) datering van
de afzetting mogelijk maken.
Enkele feiten
De meeste fossielen zien er uit als schepsels die tegenwoordig nog leven: mosselen,
slakken, zeesterren, enz.
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Af en toe ontdekt men echter ‘levende gidsfossielen’: planten of dieren die voorheen alleen
als gidsfossiel bekend waren en waarvan plotseling levende exemplaren opduiken. Deze
gidsfossielen worden daarmee onbruikbaar voor de datering van gesteenten. Tot 1938
werd bijvoorbeeld een laag waarin een fossiele Coelacanthus gedateerd op 70 tot 220
miljoen jaar oud was, omdat deze vis uitsluitend in die periode werd geacht voor te
komen.....totdat men in 1938 en ook daarna levende exemplaren van deze soort aantrof in
de buurt van Madagascar! Dergelijke vondsten doen afbreuk aan de betrouwbaarheid van
de datering van gesteenten door middel van gidsfossielen

Figuur.
a.fossielen met daarnaast nu nog levende exemplaren.
b.fossiele coelacanthus; vroeger (voor 1938) gedateerd op 70-200 miljoen jaar.
c.levende coelacanthusnu nog voorkomend in de wateren bij Madagaskar.
Er is ook een heel andere verklaring mogelijk voor de opeenvolging van fossielen in de
gesteentelagen door uit te gaan van de wereldwijde catastrofe die in de Bijbel beschreven
staat als de zondvloed, die grote modderstromen tengevolge gehad zal hebben. Eerst
worden de zwakke weekdieren bedolven. Landdieren zullen het stijgende water zo lang
mogelijk ontvluchten door hoger te klimmen en de mens, als intelligent wezen, zal
middelen gebruiken om zo lang mogelijk boven water te blijven.
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Figuur. Links: een aantal lagen uit de “geologische kolom”.
Dat is de rangschikking van de verschillende lagen gesteenten met min of meer karakteristieke
fossielen, zoals men die algemeen hanteert.
Rechts boven: interpretatie van het evolutiemodel. Hierbij gaat men uit van de ideale volgorde van
de geologische systemen en men baseert daarop de geleidelijke ontwikkeling van eencellige
levensvormen tot uiteindelijk de mens.
Rechts onder: interpretatie van het bijbelse catastrofemodel.
Hiermee verklaart men de volgorde van de fossielen in de sedimentgesteenten o.a. uit de mate
waarin deze schepsels konden vluchten voor het stijgende water van een geweldige vloed.
Boeken met een twee-modellen benadering:
Twee modellen; R.B.Bliss. distributie Novapres ISBN 9063960018
Oorsprong van het leven; R.B.Bliss, G.A.Parker. distributie Novapres ISBN 907004823X
Fossielen, sleutels tot het heden R.B.Bliss, G.E.Parker, D.T.Gish . Distr.Novapres ISBN 9063960026

2.5 Feilloze ouderdomsbepalingen ?
Behalve de relatieve datering van een gesteente met behulp van gidsfossielen, heeft men
ook de beschikking over radioactieve dateringsmethoden. Bij deze dateringsmethode
maakt men gebruik van het verschijnsel dat radioactieve stoffen, (bv uranium), in de loop
der tijd spontaan uiteenvallen. Hoe minder van de oorspronkelijke stof over is, des te
langer heeft het vervalproces geduurd. Uit de overgebleven hoeveelheid radioactiviteit
berekent men dan een zogenoemde absolute ouderdom. Schoolboeken gaan er van uit
dat ouderdomsbepalingen via radioactiviteitmetingen een absoluut juiste datering geven.
Er wordt iets vergeten:
Er wordt vergeten de randvoorwaarden er bij te vermelden. We nemen als voorbeeld de
radioactieve datering volgens de kalium/argon-methode, die gebruikt wordt voor datering
van stollingsgesteente.
Radioactief kalium (het “moederelement”) gaat langzaam over in radioactieve
“dochterelementen”, o.a. het gas argon. Hoe ouder het gesteente is, des te minder
radioactief kalium en des te meer radioactief argon er zal zijn. De verhouding tussen de
hoeveelheden radioactief kalium en argon kan men meten. Vervolgens trekt men deze
waarde door naar het tijdstip waarop alleen radioactief kalium aanwezig was.
Op deze wijze dateert men stukjes lava (een stollingsgesteente) die in een
sedimentgesteente gevonden worden en vervolgens stelt men daarop de ouderdom van
de laag vast.
Aan deze methode kleven minstens drie bezwaren:
1.Men weet niet hoeveel argon-40 in de lava aanwezig was, toen het gevormd werd (toen
het stolde). Deze hoeveelheid wordt berekend uit de aanwezige hoeveelheid argon-36. Bij
die berekening gaat men er van uit dat de verhouding argon-36 tot argon-40 bij het stollen
van de lava gelijk was aan die in de atmosfeer destijds en dat die verhouding in de
atmosfeer nu nog hetzelfde is.
2.Aangenomen wordt dat de vervalsnelheid van kalium-40 al die miljoenen jaren gelijk
gebleven is.
3.Een derde veronderstelling, waarvan uitgegaan wordt bij radiometrische datering is dat
het systeem “gesloten” geweest is, sinds het gesteente gevormd werd. Dat wil zeggen er
kwam niets bij en er verdween ook niets uit het gesteente (door bijvoorbeeld regenwater).
Illustratie van de dateringsmethode met radioactieve stoffen.
Je kunt alleen berekenen hoe lang de kraan heeft gestroomd.
(1) als je weet hoeveel water er aan het begin in de bak zat,
(2) als de kraan altijd even snel heeft gestroomd, en
(3) als het systeem altijd 'gesloten' is geweest, dwz. als er geen
water in of uit is gelekt.
Figuur naar: Hobrink; Evolutie, een ei zonder kip. Uitg.Gideon ISBN 9060673387
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2.6.Homologe (overeenkomstige) organen zouden wijzen op evolutie.
In een schoolboek kunnen we lezen:
“Behalve fossielen zijn er nog andere argumenten voor de evolutietheorie. Er bestaan veel
overeenkomsten tussen verschillende soorten organismen. Je ziet in de figuur dat de
beenderen in het skelet grote overeenkomst in bouw vertonen. Deze dieren hebben dan
ook waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder gehad”.

De jeugd wordt op een dwaalspoor gezet!
Een dergelijke overeenkomst hoeft niet te beteken dat er een afstammingsrelatie bestaat
tussen deze dieren en de mens. Het kan even goed wijzen op een ontwerper die voor elk
schepsel hetzelfde basisbouwplan heeft gebruikt., Een auto-ontwerper kan ook steeds van
eenzelfde basisontwerp uitgaan: elke auto heeft (4) wielen, en een aandrijvingsysteem.
Beoordeling van de evolutieleer in schoolboeken
De schoolboeken brengen de evolutieleer als vaststaand feit en presenteren dit met
onvolledige en zelfs onjuiste gegevens uit het verleden en onlogische redeneringen.
Wat moeten de leerlingen nu geloven?
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3. Een uitdaging voor de jeugd: logisch denken!
Bij het beantwoorden van de vraag of alle huidige levensvormen door evolutie zijn
ontstaan is het van belang dat men werkt volgens de natuurwetenschappelijke methode.
Hét kenmerk van een natuurwetenschappelijk bewijs is: herhaalbaarheid in het heden. De
oorsprong van het heelal en de mens is een eenmalige gebeurtenis in het verleden.
Daaruit volgt dat schepping noch evolutie natuurwetenschappelijk bewezen kunnen
worden; beide berusten op geloof, dat wil zeggen vertrouwen op wat anderen zeggen of
wat aan anderen op bovennatuurlijke wijze bekendgemaakt is.
De jeugd is het beste te wapenen tegen misleiding door hen logisch te leren denken
volgens de natuurwetenschappelijke methode, die ook in hun schoolboeken vermeld wordt
3.1.Pas de lessen van natuur- en scheikunde toe.
Bij de natuur- en scheikundelessen wordt geleerd hoe men werkt volgens de
natuurwetenschappelijke methode. In het onderstaande stroom-diagram wordt dat
uitgelegd, met ernaast een voorbeeld.
Een voorbeeld:
Nieuwsgierigheid naar de brandduur
kaarsen.

Waar hangt de brandduur van af?

De brandduur is afhankelijk van vorm en
gewicht.

Kaarsen die verschillen.van vorm en
gewicht.

Aansteken en brandduur noteren.

Conclusie trekken.
Nieuwe vraag: heeft de soort kaarsvet
invloed?

Natuurwetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op de wetmatigheden in de stoffelijke
natuur. Elk experiment is, als men beschikt over het voorschrift en de geschikte middelen,
in principe door iedereen te herhalen. Alle proeven van natuur- en scheikundigen uit de
vorige eeuwen zijn ook nu uit te voeren en leveren hetzelfde resultaat of hetzelfde
chemische product op. De experimenten van Newton die het bestaan van de
zwaartekracht aantoonden, geven dezelfde resultaten, als men ze opnieuw uitvoert,
onafhankelijk van de persoon. Heel onze technische cultuur berust op toepassing van
deze wetmatigheden uit de natuur. Populair gezegd: resultaten behaald in het verleden
zijn een garantie voor de toekomst. Dat kan niet gezegd worden van andere
wetenschappen, zoals geschiedenis, omdat daarin de mens zelf een factor is.
Laten we deze natuurwetenschappelijke methode eens toepassen op een vraag naar de
oorsprong van de mens. Uit een paar tanden en botfragmenten, die in 1932 in Kenia
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gevonden werden, trok men de conclusie dat het om een kaak ging van een
overgangsvorm tussen aap en mens.

Het zal duidelijk zijn dat er geen natuurwetenschappelijk experiment te bedenken is om die
veronderstelling te steunen.
(In 1977 werd een volledige kaak gevonden, maar die was duidelijk afkomstig van een aap.
Adrienne L. Zihlman and Jerold M. Lowerstein, Natural History, August/September 1979, p.86: "How did
Ramapithecus… reconstructed from teeth and jaws—without a known pelvis, limb bones, or skull—sneak
into this manward-marching procession ?")

3.2. Leer exact denken
Conclusies uit natuurwetenschappelijk onderzoek gelden alleen binnen bepaalde
randvoorwaarden. Elke analist leert dat een analyse uitslag binnen de meetgrenzen moet
liggen en extrapolatie (doortrekken buiten het meetgebied; zie figuur) niet geoorloofd is.
Voorbeeld: iemand meet tussen 7:00 en 19:00 uur elk uur de buitentemperatuur. Tussen
de meetpunten 11 uur en 12 uur kan men dan redelijk voorspellen wat de temperatuur
geweest zal zijn. Dat heet interpoleren. Maar extrapoleren buiten dit meetgebied is slechts
beperkt mogelijk. Op grond van de metingen tussen 7:00 u.en 19:00 u.van vandaag kan
geen zinvolle uitspraak gedaan worden over de temperatuur tussen 11:00 en 12:00 twee
dagen ervoor of erna. En uiteraard helemaal niet over de temperatuur op een dag in de
vorige
eeuw.
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De vraag met betrekking tot de evolutietheorie is, of de uitspraken van de evolutieleer over
het verleden natuurwetenschappelijk betrouwbaar zijn of dat ze gebaseerd zijn op
onbetrouwbare extrapolatie (doortrekking) van metingen in het heden naar een ver achter
ons liggend verleden.
3.3. Leer conclusies trekken uit feiten
De huidige lavaheuvel bij Mount St. Helens (Washington, VS) is ontstaan gedurende
vulkaanuitbarstingen in de periode van 18 oktober 1980 tot 26 oktober 1986. Er vloeide
een dikke pasta-achtige lava uit de vulkaanopening, te dik om erg ver te vloeien, en
daardoor vormde de lava rondom de opening een bergachtige heuvel. In juni 1992 hakte
Dr. Austin een groot blok lava uit de heuvel. Een gedeelte van dit blok maalde hij fijn tot
steenpoeder. Dit steenpoeder stuurde hij naar een professioneel laboratorium voor
radioactieve datering, (Geochron Laboratories, Cambridge, MA, USA) waarbij verteld werd
dat het om een soort lava ging. Hij vertelde niet dat het steenpoeder afkomstig was van de
nog geen 10 jaar oude lavaheuvel bij Mount St. Helens. Het verbluffende resultaat van de
radiometrische datering was dat de heuvel tussen de 250.000 en 400.000 jaar oud moest
zijn.
Lit. Austin, S.A., 1996. Excess Argon Within Mineral Concentrates from the New Dacite Lava Dome at Mount
St.Helens Volcano. CEN Tech.J., 10(3):335-343/

Het oordeel over de volgens de radioactieve Kalium/Argon methode gemeten ouderdom
ligt voor de hand.
3.4.Leer innerlijke tegenstrijdigheden ontdekken in een theorie.
Om een kamer ordelijk te houden moet men zich
inspannen, anders wordt het een rommel.
Het is een algemene wetmatigheid in de natuur,
dat een systeem, dat aan zichzelf overgelaten
wordt, neigt tot toename van wanorde.

De evolutieleer gaat uit van een toenemende mate van gecompliceerdheid. Men kan ook
zeggen: een steeds grotere ordening. Hoe is dit te verklaren?
Men geeft als verklaring dat er door de zon energie toegevoegd wordt aan het systeem. In
het voorbeeld van de rommelkamer zou dat overeenkomen met energie die bijvoorbeeld
komt uit een straalkacheltje.
Maar de vraag is: kan energie alleen ordening opleveren? Het zal duidelijk zijn dat voor
het opruimen van de kamer niet alleen energie nodig is, maar ook energie die doelgericht
gebruikt wordt.
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3.5 Leer het ontwerp onderscheiden
Hieronder zijn twee rotsformaties afgebeeld, elk gevormd van afwisselende lagen hard en
zacht gesteente. Beide formaties lijken enigszins op het hoofd van een man. Deze
formaties worden in de zuidwestelijke woestijnen van de V.S. gevonden. Het is te zien dat
bij kop A het zachte gesteente naar buiten steekt en bij B het zachte gesteente er juist
gedeeltelijk tussenuit gesleten is.

Rotsformatie B zou kunnen ontstaan door toevallige natuurlijke processen van verwering
en erosie. Het is duidelijk dat kop A zo niet ontstaan kan zijn. Rotsformatie A doet denken
aan doelbewust werk van een indiaanse vakman die het harde en zachte gesteente
modelleerde tot een bewust gewenst beeld.
Op vergelijkbare wijze kan men op grond van de complexiteit van de levende natuur
concluderen, dat die ontstaan is als gevolg van een doelbewuste schepping. Het ontwerp
voor ons hele lichaam: de kleur van onze ogen, de werking van ons oor, de bouw van
onze longen enz. ligt allemaal opgesloten in het DNA molecuul, waarvan een model is
afgebeeld.

Kan dat molecuul door toevallige natuurlijke processen ontstaan zijn? Of ligt het meer voor
de hand daarin een bewuste schepping te zien.?

Conclusie:
Is evolutie een natuurwetenschappelijk bewezen feit? ………. Of bestaat de mogelijkheid
dat een wetenschappelijke dwaling van generatie op generatie wordt doorgegeven?

Een vergissing wat betreft de oorsprong van de mens heeft ernstige consequenties.
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4.Evolutieleer: wat zijn de gevolgen?
De evolutieleer wordt in de schoolboeken gepresenteerd als natuurwetenschappelijk
bewezen feit, en uitgelegd aan de hand van onwaarheden en onlogische redeneringen. Dit
is onderwijskundig niet juist. Veel ernstiger is de consequentie van deze leer voor de
waarden en normen van de mens.
4.1 Wat kan men verwachten:
a.Je denkt dat je een geëvolueerde aap bent. Dan hoef je voor je gedrag alleen
verantwoording af te leggen aan mensen. Waarden en normen zijn relatief, want ze
worden bepaald door wat de groep vindt.

b.Je bent overtuigd dat je volgens plan geschapen bent en dus verantwoording
verschuldigd bent aan je Schepper. Voor waarden en normen is er een absoluut ijkpunt,
dat buiten de mens ligt.

(Zie ook: Ham, De Leugen; Uitg.Werkgroep Schepping, distributie Novapress ISBN 9063960042)
Regels in een samenleving zijn gegrond op een norm, normen zijn afhankelijk van
waarden en deze waarden zijn weer afhankelijk van geloof. Christenen baseren alles op
twee samenhangende geboden: Liefde voor God en de naaste.
4.2 Normen zijn afhankelijk van de menselijke waarden
Algemeen gesproken zullen de mensen moord, diefstal, geweld, verkrachting niet
goedkeuren. Maar tegelijk valt te constateren dat er groepen mensen zijn die moord en
geweld niet afkeuren. Ook zijn er samenlevingen waarin diefstal of verkrachting
prijzenswaardig gevonden wordt, wanneer het ten nadele van een andere stam is.
In onderstaande tabel staan de consequenties voor de normen uitgaande van
het geloof in evolutie en het geloof in schepping.
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Hoe te
oordelen over:
- moord,
oorlog

Uitgaande van
het geloof in evolutie:
?

- diefstal

?

- liegen

?

- geweld op
straat

?

- verkrachting,
overspel

?

Uitgaande van het
geloof in de Bijbel:
Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)
Zalig de vredestichters. (Mat.5:9)
Hebt uw vijanden lief. (Mat.5:44)
Gij zult niet stelen. (Ex.20:15)
Wie een dief was, stele niet meer, maar
spanne zich liever in om met zijn handen
goed werk te verrichten.
(Ef.4:28)
Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen
uw naaste.(Ex.20:16)
Legt daarom de leugen af en spreekt
waarheid (Ef.4:25)
alle leugenaars – hun deel is in de poel die
brandt van vuur en zwavel (Openb.21:8)
Weest
jegens
elkander
vriendelijk,
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in
Christus u vergeving geschonken heeft.
(Ef.4:32)
Gij zult niet echtbreken (Ex.20:14)
Hoereerders en echtbrekers zal God
Oordelen (Hebr.13:4 ;Mat.5:8 ;Lev.20:10)

- abortus

?

Gij zult niet doodslaan (Ex.20:13 ;
Mat.5:7 ; Openb.21:8)

-homoseksueel
gedrag

?

Een man die gemeenschap heeft met
iemand van het mannelijk geslacht – beiden

- ouders
gehoorzamen

?

- brutaal zijn

?

Conclusie:

Normen
afhankelijk van mensen,
dus veranderlijk

hebben een gruwel gedaan (Lev.20:13;
Mat.5:8; Rom.1:26,27)
Eer uw vader en uw moeder (Ex.20:1)
Kinderen weest uw ouders gehoorzaam in
de Here . (Ef.6:1)
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de
nederigen geeft Hij genade.
(Jac.3:6; 2Tim.3:2-4; 1Petr.2:13)
Onveranderlijke normen

5. De kern van het probleem: evolutieleer is geloofsleer
Uitspraken over de oorsprong van de mens liggen op het terrein van de filosofie en de
‘bewijzen’ berusten strikt genomen op de historische wetenschap. Bij wat toen gebeurde,
was geen waarnemer aanwezig die nu leeft en historische gebeurtenissen kunnen niet
herhaald worden. Men moet dus vertrouwen op wat anderen daarover geschreven
hebben. Dat is een ander soort bewijsvoering dan in de natuurwetenschappen. “Onderwijs
in de oorsprong” is dus geloofsleer.
Want zelfs al zou men een mens kunnen maken in het laboratorium, heeft men dan de
evolutietheorie bewezen? Nee, men heeft dan bewezen, dat men in staat is een mens te
maken in een goed ingericht laboratorium, met behulp van grote laboratoriumvaardigheid
en deskundigheid, maar niet dat het in het verleden zo gegaan is. De vraag die men
logischerwijze zal gaan stellen is de volgende: “Waar kwamen die deskundigheid en dat
laboratorium vandaan?” Of anders geformuleerd, in het kader van de evolutie van de
mens: “Waar kwam de informatie vandaan, die het veronderstelde evolutieproces heeft
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doen verlopen?” Deze vraag valt buiten het natuurwetenschappelijke kader; het
evolutieproces is immers niet herhaalbaar en herhaalbaarheid is hét kenmerk van de
natuurwetenschappen. Dus zelfs al zou men een mens in het laboratorium kunnen maken,
dan levert dat geen natuurwetenschappelijk bewijs over de oorsprong van de mens, maar
wordt men daarentegen geconfronteerd met de vraag naar de oorsprong van de
intelligentie en de informatie die onontbeerlijk bleek voor het maken van de mens.

In feite heeft men dan juist bewezen dat de evolutietheorie niet klopt, omdat er blijkbaar
zeer veel kennis en vaardigheid nodig is om leven te maken.
Dat is nu juist wat christelijke wetenschappers geloven en daardoor een antwoord hebben
op de volgende drie kernvragen van de mens:
1- Waar kom je vandaan ?
2- Waarom ben je hier; wat kom je hier doen ?
3- Waar ga je heen ?

6. Eindconclusie
Modellen worden opgesteld vanuit een bepaalde visie en met een bepaald doel. Daarbij
worden bewust of onbewust bepaalde facetten buiten beschouwing gelaten. Het
uitgangspunt bepaalt het model. Zo is het ook bij de modellen die men hanteert met
betrekking tot de oorsprong van de mens. Grofweg kan men deze indelen in
evolutiemodellen en bijbelse catastrofemodellen. Gebruik van een model sluit automatisch
sommige vraagstellingen uit. Kunnen atheïsten zich bijvoorbeeld bezig houden met de
vraag: “Was er een schepping?”. Het antwoord moet zijn: “Nee”. Zodra zij het zelfs als een
vraag beschouwen, zijn ze niet langer atheïsten, want een schepping houdt in dat er een
Schepper is.
Kan een persoon, die gelooft dat God zich geopenbaard heeft door middel van de Bijbel,
de vraag stellen: “Schiep God niet?” Ook nu moet het antwoord “nee” zijn, want de
persoon gaat uit van de veronderstelling dat God de Schepper is en Zijn Woord waar is.
Het verschil in uitgangspunt bepaalt dus welk model gebruikt wordt.
Evolutiemodel tegenover bijbels catastrofemodel
In het voortgezet onderwijs is kennis van evolutie verplichte leerstof. Daardoor wordt bij de
leerlingen de indruk gewekt dat de evolutietheorie de enige verklaring is die
wetenschappelijk verantwoord is. Dat is om meerdere redenen te betreuren.
In de eerste plaats, omdat bij leerlingen onnodige twijfel gezaaid wordt over de
betrouwbaarheid van de Bijbel.
In de tweede plaats, omdat de leerlingen geen inzicht gegeven wordt in het juiste gebruik
van modellen. Er wordt een kans gemist om hen logisch te leren denken en objectief feiten
te interpreteren in een model. Ze leren soms iets dat in tegenspraak is met wat ze door
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objectief waarnemen zelf kunnen vaststellen. Het gevaar bestaat daardoor dat hun
denkwereld gevangen wordt in een gesloten systeem van drogredenen.
In de derde plaats, omdat door het evolutiemodel een eenzijdig geloofsstandpunt
gepresenteerd wordt met uitsluiting van andere visies.
Wanneer leerlingen niet alleen kennis krijgen van een evolutiemodel, maar daarnaast ook
van een bijbels catastrofemodel, bereikt men niet alleen dat ze de stof beter onthouden,
maar leren ze ook zelfstandig denken. Ze zijn dan beter toegerust voor een
verantwoordelijke positie in de maatschappij.

Figuur. De interpretatie van de feiten in een model hangt af van hoe men er naar kijkt, dat wil
zeggen van de vooropgestelde ideeën die men heeft (het geloof dat men heeft).

Bijbel en Onderwijs doet een oproep om initiatieven te steunen die er op gericht zijn dat
naast het evolutiemodel ruimte geboden wordt voor een bijbels catastrofemodel, zodat de
leerlingen zelfstandig kunnen overwegen wat hun keuze zal zijn.
Verklaring van gebruikte termen
cambrium: gesteentelaag die een (zeer oude) periode uit de geologische kolom vertegenwoordigt
extrapoleren: conclusies uit getallen van bekende metingen doortrekken buiten het meetgebied.
fossielen: overblijfsels of resten van planten en dieren, die na hun dood tenminste gedeeltelijk in hun
oorspronkelijke vorm bewaard zijn in steenafzettingen.
geologische kolom: een rangschikking van groepen fossielen die in verschillende delen van de wereld
gevonden worden. De geologische kolom is niet echt in die zin dat men er op uit kan gaan om die ergens te
zien. Het is een hulp om iets te begrijpen van de gebruikelijke volgorde van verschillende rotslagen.
gidsfossielen: fossielen die gebruikt worden voor de identificatie van geologische systemen. Bepaalde
trilobieten zijn bijvoorbeeld kenmerkend voor gesteenten uit het cambrium.
homologie: lichaamsdelen die overeenkomst in structuur bezitten, heten homoloog. De functie behoeft niet
gelijksoortig te zijn.
interpoleren: conclusies trekken binnen een gebied dat begrensd wordt door getallen die gemeten zijn.
meanderen: het slingeren van een rivier.
polystrate fossielen: letterlijk “meer-lagige” fossielen. Een begrip dat door wetenschappers gebruikt wordt
voor fossielen die één geheel vormen met meerdere lagen sedimentgesteenten.
reductionistische methode: het denken in termen van 'niets anders dan'.
reductionistisch materialistisch mensbeeld: de mens slechts zien als stoffelijk.
sediment: materialen zoals zand, kalk, modder of klei, die door bezinking uit water zijn afgescheiden; het
kan veranderen in sedimentgesteente.
sedimentgesteente: gesteente dat gevormd is door materiaal dat aangevoerd of afgezet is door water of
wind, zoals zandsteen, kalksteen of leisteen.
trilobieten: uitgestorven dieren waarvan het lichaam in drie lobben is verdeeld, met gelede poten
(geleedpotig), een krabachtig uitwendig skelet, en soms ogen.
uniformiteitsprincipe: het in de 19e eeuw geformuleerde principe, dat stelt dat de snelheid van geologische
processen in verleden en heden altijd hetzelfde geweest zijn.

15

