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Heeft God geschapen met  
de schijn van ouderdom? 

Door John D. Morris, Ph.D., https://www.icr.org/article/did-god-create-with-appearance-age  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (ingekort) door M.V. 

 
 
 

 
 
 
 
Eenvoudig gezegd betekent het idee van “schepping met de schijn van ouderdom” dat de dingen die 
God schiep schijnbaar het aanzien hadden alsof ze al een geschiedenis achter de rug hadden.  
Toen Adam werd geschapen, zag hij er ongetwijfeld uit als een volwassen mens, volledig in staat 
om te lopen, te praten, voor de tuin te zorgen, enz. Toen God fruitbomen schiep, droegen ze al fruit. 
In elk geval was wat Hij creëerde vanaf het begin functioneel en compleet - in staat om het doel te 
vervullen waarvoor ze werden gecreëerd. Sterren, gecreëerd op dag vier, moesten door mensen 
worden gezien om hun bruikbare doel te vervullen in het aanwijzen van de tijd; daarom moest hun 
licht al vanaf het begin op aarde zichtbaar zijn. Gods evaluatie dat de voltooide schepping “zeer 
goed” was (Genesis 1:31) vereist dat ze functioneel compleet was, en in harmonie functioneert, 
waarbij elk onderdeel voldoet aan het doel waarvoor het is gemaakt. 
Als een wetenschappelijke waarnemer vandaag, zonder kennis van Adams schepping, terug in de 
tijd zou kunnen reizen, naar dag zeven, en zou proberen de leeftijd van Adam (c.q. de leeftijd van 
een rots of de leeftijd van een ster) te bepalen, hoe zou hij dat dan doen? Die wetenschapper zou 
vertrouwen op de huidige menselijke groeisnelheden (c.q. snelheden van radioactief verval of de 
snelheid van het licht), en berekenen hoeveel tijd het voor deze staat van volwassenheid zou vergen 
om zich te ontwikkelen, en hij zou daarbij tot een verkeerde conclusie komen. 
Dit komt omdat de wereld van vandaag niet is zoals hij was tijdens de schepping. Gods scheppende 
krachten rusten nu en Hij handhaaft de schepping met behulp van de huidige natuurkundige wetten. 
De oorspronkelijk geschapen wereld, aanvankelijk volmaakt en niet in verval, werd vervolgens ver-
vloekt en onderworpen aan verval en dood (Genesis 3:17; Romeinen 8:20, enz.). Bovendien werd 
zelfs die wereld vernietigd door de zondvloed, zodat de wereld waarin wij vandaag leven een over-
blijfsel is van destructieve processen - geen creatieve processen. Elke poging om huidige processen 
en processnelheden toe te passen op de schepping is gedoemd om te mislukken. 
Maar de wereldlijke positie ontkent de duidelijke schriftuurlijke leer met betrekking tot de schep-
ping, de zondeval en de zondvloed. Bovendien ontkent ze de mogelijkheid van creatie, want creatie 
zonder het verschijnen van “leeftijd” is onmogelijk. 
God, in Zijn soevereiniteit, wist dat de gevallen mens, die in de wereld van na de zondvloed leefde, 
de leeftijd en oorsprong van de dingen onjuist zou kunnen opmaken. Om die reden gaf Hij ons een 
duidelijk verslag van wat Hij heeft gedaan, en wanneer Hij dat heeft gedaan. Bovendien, als we het 
bewijsmateriaal bekijken in het licht van wat Hij ons heeft verteld, ziet het universum er niet eens 
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oud uit. Het echte bewijs is volledig compatibel met een oorsprong van slechts duizenden jaren ge-
leden. 
Aan de andere kant, als gevallen wetenschappers zeggen dat het universum werkelijk oud is, dan 
heeft God tegen ons gelogen, want Hij zei duidelijk dat Hij alle dingen geschapen heeft in zes da-
gen, niet al te lang geleden. 

 
 

 

Lees ook: 
o Over de schijn van ouderdom: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/schijn-van-ouderdom.pdf 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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