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Hoofdstuk 9: EVANGELISATIE IN EEN HEIDENSE WERELD 
Er is een strijd gaande in de samenleving – een zeer reële strijd. Het gaat om de oorlog van 
het christendom tegen het humanisme, maar we moeten inzien dat het in werkelijkheid op 
fundamenteel niveau gaat om schepping tegen evolutie. 
Zijn we het hiermee eens dan moeten we er aan denken dat onze vijanden niet de humanisten en 
evolutionisten zelf zijn, maar de krachten van de duisternis die hen verleid hebben. We moeten lief-
de tonen aan de humanisten en evolutionisten en hen in ons de vruchten van de Heilige Geest duide-
lijk laten zien – in alles wat we zeggen, schrijven en doen. 
Wanneer de christenen de ware aard van de strijd begrijpen, is dat een sleutel tot het verstaan van de 
dingen die in de samenleving optreden. Er is ook een sleutel tot een benadering van de samenleving 
die ons in staat stelt de toenemende antichristelijke tendens te bestrijden. 
Het is nog niet zo erg lang geleden dat bijbelse schepping de basis was van onze samenleving. 
Schepping werd geleerd op universiteiten en scholen. De mensen stuurden automatisch hun kin-
deren naar de zondagsschool of dergelijke opleidingen, zodat ze de christelijke beginselen zouden 
leren. Zelfs mensen die geen christenen waren, respecteerden over het geheel genomen deze wetten 
die gebaseerd waren op de Bijbel. Seksuele afwijking stond overal buiten de wet. Abortus werd in 
de meeste gevallen als moord beschouwd. 
Maar wat gebeurde? Charles Darwin maakte de evolutieleer populair. (Er zijn altijd evolutionisti-
sche zienswijzen geweest die tegen het ware verslag van de schepping ingingen. Darwin was niet de 
eerste die dit idee lanceerde – hij maakte alleen een speciale versie populair). Evolutie werd naar 
voren gebracht als wetenschap, maar het is geen wetenschap – het is een geloof betreffende het ver-
leden. De kerk werd buiten spel gezet omdat ze niet met de situatie wist om te gaan. Omdat ze de 
echte aard van wetenschap niet begrepen, geloofden vele mensen dat Darwiniaanse evolutie weten-
schap was. En zo begon deze kijk op de oorsprongen onze samenleving binnen te dringen. 
Atheïstische evolutie is een gelovig systeem dat zegt dat er geen God is. Wij zijn het resultaat van 
toeval. Wij behoren niemand toe. We zijn van onszelf. Niet-christenen accepteren gemakkelijk deze 
zienswijze omdat de Bijbel ons leert dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht, omdat 
ze zondige schepselen zijn (Johannes 3:19). 
Zoals gezegd is in vorig hoofdstuk, is de botsing die we in onze samenleving zien, de botsing tussen 
het christelijke geloof met zijn scheppingsfundament (en daardoor absolute normen en waarden) en 
de religie van het humanisme met evolutie als fundament en zijn relatieve moraal die zegt “alles 
mag”. Wat kunnen wij er aan doen? Wij moeten het Evangelie brengen. Dit betekent het brengen 
van de hele raad Gods om te waarborgen dat Jezus Christus alle eer gegeven wordt die Zijn Naam 
toekomt. Maar wat is het Evangelie? Velen begrijpen niet echt de volle omvang van het Evangelie. 
Dit Evangelie bestaat uit: 
1. Het basis onderwijs: Jezus Christus is de Schepper en Hij maakte de mens; de mens kwam in 
opstand tegen God, en daardoor kwam zonde de wereld binnen; God legde de vloek van de dood op 
de mens (zie Genesis: het fundament). 
2. De kracht van het Evangelie en wat er centraal staat: Jezus Christus, de Schepper, kwam en on-
derging dezelfde vloek van de dood aan het kruis en Hij werd opgewekt uit de dood (overwon dus 
de dood); allen die tot Hem komen met berouw over hun zonden (opstand) kunnen terugkomen in 
de volmaakte liefdesrelatie met God die verloren ging in de Hof van Eden. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-leugen-evolutie.pdf


 2

3. De hoop van het Evangelie: de hele schepping lijdt onder de gevolgen van de zonde en takelt 
langzaam af; alle dingen worden hersteld (tot de volmaaktheid van alle dingen) wanneer Jezus 
Christus komt om Zijn verzoenings- en verlossingswerk af te maken (Kolossenzen 1; 2 Petrus 3). 
Veel mensen gebruiken 1 Korinthiërs 15 als een passage die een definitie van het Evangelie geeft en 
stellen dat hier alleen gesproken wordt van Jezus Christus die gekruisigd is en daarna opgestaan uit 
de dood. In 1 Korinthiërs 15:12-14 zegt Paulus: “Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de 
doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden 
is? 13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. 14 En als Chris-
tus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof ”. Met 
andere woorden, Paulus spreekt over mensen die niet in de opstanding geloven. Maar nu moeten we 
eens zien naar de wending die Paulus neemt. In vers 21 gaat hij terug naar Genesis en verklaart de 
oorsprong van de zonde. “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de 
doden er door een Mens”. Hij geeft de fundamentele reden waarom Jezus Christus kwam en aan het 
kruis stierf. Het is belangrijk te realiseren dat het Evangelie bestaat uit zowel fundamentele aspecten 
als wel uit andere elementen zoals die hierboven weergegeven werden. Daarom is het prediken van 
het Evangelie zonder de boodschap van Christus als Schepper en het begin van de zonde en dood, 
het prediken van het Evangelie zonder fundament. Een Evangelie prediken zonder de boodschap 
van Christus en Zijn kruisiging is het prediken van een Evangelie zonder kracht. Een Evangelie 
prediken zonder de boodschap van het komende koninkrijk is het prediken van een Evangelie zon-
der hoop. Al deze aspecten vormen het Evangelie. Daarom moeten we alle aspecten begrijpen om 
de boodschap van het Evangelie juist te verstaan. 

Fundamentele kennis: EVANGELIE 
EVANGELISATIEMETHODEN 
Veel christenen denken dat het voldoende is te prediken over 
de dood van Christus voor onze zonden, de noodzaak van 
berouw en het aannemen van Christus als Heiland, om de 
uitwerking over te laten aan de Heilige Geest. Het is echter 
duidelijk dat de evangelisten in de eerste gemeente verschil-
lende presentaties gebruikten, al naar gelang de mensen die 
zij voor zich vonden. 
Verschillende voorbeelden komen voor in Handelingen en 
de Evangeliën: 

Johannes 4 Jezus gebruikte de “levend water” benadering bij de bron. 
Handelingen 2 Petrus gebruikte de verklaring van de verschijnselen op de dag van  

Pinksteren als startpunt. 
Handelingen 3 Petrus gebruikte de genezing van de verlamde om te spreken van Gods 

kracht. 
Handelingen 7 Stefanus gaf een geschiedenis aan het Sanhedrin. 

Handelingen 13 Paulus predikte Jezus als de Christus in de synagoge. 
Handelingen 14 & 17 Paulus predikte God de Schepper aan de heidenen. 

De Heer heeft over de hele wereld scheppingsbedieningen opgericht zodat alle beschikbare metho-
den voor onze samenleving beschikbaar zouden zijn. De Heer heeft ons van een enorm krachtig 
middel voorzien dat tegenwoordig gebruikt moet worden – scheppingsevangelisatie. 
De voornaamste reden waarom de kerk zo betrekkelijk ineffectief is, is een direct gevolg van een 
niet correcte evangelisatie, denken we. De kerk verkondigt de boodschap van het kruis en Christus, 
maar het is niet zo effectief als het zou moeten zijn. We lezen ook in het Nieuwe Testament (1 Ko-
rinthiërs 1:23) dat de prediking van het kruis voor de heidenen (Grieken) een dwaasheid was, maar 
een struikelblok was voor de Joden. We moeten deze les leren uit het Nieuwe Testament. In Hande-



 3

lingen 14 en 17, worden ons twee specifieke benaderingen gegeven voor de Grieken. Het was een 
andere benadering dan die gebruikt werd voor de Joden. Toen Paulus zich tot de Grieken wendde, 
begon hij niet met het prediken van Jezus Christus en het kruis. Hij begon met hen te vertellen van 
de ware God die de Schepper is, en van daaruit ging hij door met de rest van het Evangelie over 
Jezus Christus. De Grieken geloofden in een vorm van evolutie en in hun ogen was er niet een 
Schepper God die gezag over hen had. 
Er zijn slechts twee types gezichtspunten betreffende de oorsprong: evolutionistisch of creationis-
tisch. Als men niet gelooft dat er een Oneindig Wezen is die alles schiep, is het enige alternatief dat 
er een of andere vorm van evolutie moet zijn. 
Wanneer we dit zorgvuldig overwegen, beginnen we te begrijpen waarom Paulus de Grieken moest 
benaderen op grond van de schepping. De Grieken die niet geloofden in God als Schepper maar 
eerder in een of andere vorm van evolutie, hadden de verkeerde basis en daarom het verkeerde 
denkpatroon betreffende deze wereld. Als gevolg daarvan was de prediking van het kruis dwaas-
heid. Paulus realiseerde zich dat voordat hij over Jezus Christus kon prediken hij eerst de basis 
moest leggen waarop hij de rest van het Evangelie kon bouwen. Dus stelde hij de schepping als ba-
sis en predikte van daaruit de boodschap van Jezus Christus. 
Zodra Joden benaderd werden, kwam niet de boodschap van de schepping het eerst, maar de leer 
van Christus en het kruis. De Joden hadden al het juiste fundament omdat zij geloofden in God als 
Schepper; zij hadden dus het juiste denkpatroon. Zelfs dan weigerden velen te accepteren wie Jezus 
was. 
Momenteel heeft de kerk te maken met een samenleving die meer een “Grieks” dan “Joods” uiter-
lijk heeft. In feite is de moderne kerk zelf meer “Grieks” dan “Joods”. Terwijl in het verleden de 
scheppingsbasis duidelijk was in de samenleving en de mensen minder onbekend waren met de 
christelijke leer, weten aan het eind van de 20ste eeuw de mensen er weinig vanaf.  
We worden geconfronteerd met het feit dat evolutie een van de ernstigste barrières is geworden 
voor de hedendaagse mens om ontvankelijk te zijn voor het Evangelie van Jezus Christus. We moe-
ten beseffen dat er hele generaties studenten door een onderwijssysteem komen zonder iets van de 
Bijbel te weten. Zij hebben nooit gehoord over schepping, de zondvloed, of de boodschap van het 
kruis. Het is nauwelijks te geloven dat er letterlijk miljoenen mensen zijn in de westerse samenle-
ving die deze achtergrond niet hebben. 
In een toenemend aantal gevallen is het duidelijk dat voordat we effectief de boodschap van 
Christus kunnen verkondigen, we de scheppingsbasis moeten leggen, waarop de rest van het 
Evangelie gebouwd kan worden. 
Laat ik het met grote nadruk zeggen. De leer van het kruis, hoewel beschouwd als absurd en krach-
teloos door niet-christenen, heeft meer kracht en wijsheid dan iets dat ooit door een mens voortge-
bracht werd. De prediking van deze leer is het grote reddingsmiddel. Alle andere onderwijzingen, 
hoe belangrijk ook, zijn ofwel inleidend ofwel ondergeschikt hieraan. De leer over de gekruisigde 
Christus heeft gevolgen die alleen goddelijke kracht kan bewerken. Door dus te zeggen dat we moe-
ten starten bij de fundamentele basis van schepping, leid ik niet af van de boodschap van het kruis. 
Wat ik probeer aan te tonen is, dat er een speciale benaderingsmethode nodig is wanneer we de 
Evangelieboodschap aan bepaalde mensen brengen. Het geloof dat zij aanhangen kan een belemme-
ring zijn zelfs voor het eenvoudige luisteren naar de prediking van het kruis. 
Misschien moeten we ook nadenken over de methode die in sommige christelijke groeperingen ge-
woon is: Het aan ongelovigen geven van kopieën van het Nieuwe Testament. Als ze via Genesis 1 
tot 11 naar het Nieuwe Testament geleid zouden worden, zou er op dezelfde wijze als Paulus ge-
bruikte in Handelingen 14 en 17 een basis voor de Evangelieprediking gelegd worden. We denken 
dat er meer effectiviteit bereikt zou worden in de levens van hen die deze Bijbelfragmenten lezen – 
een betere bereidheid het hele Woord van God als betrouwbaar en onfeilbaar te accepteren. 
Evolutie als barrière kan ook gezien worden in mohammedaanse landen. Bij een gelegenheid sprak 
ik een christen Egyptenaar die me vertelde dat de Islam een op schepping gebaseerde religie is, 
maar dat het onderwijs in evolutie op de scholen in Egypte veroorzaakte, dat veel jonge mensen 
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deze religie totaal verwierpen. Het is interessant om te zien dat een andere op schepping gebaseerde 
religie hetzelfde probleem met evolutie heeft. Dit zou eens te meer aan christenen duidelijk moeten 
maken dat evolutie een barrière is voor mensen om in God als Schepper te geloven. 
Ik heb dit probleem in de openbare school gezien. Studenten zeiden dikwijls zoiets als: “Meneer, 
hoe kunt u geloven dat de Bijbel waar is wanneer die zegt dat God Adam en Eva schiep? Wij weten 
dat de wetenschap bewezen heeft dat dit fout is”. Evolutie is geloof ik een van de grootste barrières 
voor de hedendaagse mens om open te staan voor het Evangelie van Jezus Christus. Veel mensen 
(die van te voren niet overwogen zouden hebben het Christendom te beschouwen) zijn komen luis-
teren naar de boodschap van het Christendom nadat deze barrière weggenomen was. 
 Een middelbare scholier bijvoorbeeld schreef: “Ik dank God voor het bezoek van Creation Science 
aan onze school. De informatie was bij de tijd, relevant en gaf veel discussie. Na de lezing zeiden 
veel studenten dat zij geloofden wat er was gezegd. Zij voelden dat de spreker zinniger dingen zei 
over hoe alles begon dan veel van wat ze op school gehoord hadden. Zonder het bezoek van Crea-
tion Science zouden veel mensen nog steeds de leugen van de evolutie als een feit beschouwen. 
Dank zij Creation Science geloven veel studenten die eerst geloofden in evolutie. Creation Science 
heeft een groot zendingsveld en een belangrijke taak op de scholen. Individuele personen zoals ik 
moeten trouw blijven aan de boodschap die ze brengen en het grote werk dat gedaan is uitbreiden”. 
Deze student zei ook dat als resultaat van het bezoek, studenten die eerst met hen spotten omdat hij 
christen was, nu geïnteresseerd waren om meer te weten te komen over de Schepper. Ik heb dit ge-
tuigenis vele malen gehoord tijdens mijn bediening van schepping evangelisatie. Wanneer Gods 
volk niet het middel van schepping en evangelisatie gebruikt, zullen wij de gevolgen ondervinden 
van een ineffectieve methode van verkondigen van de waarheid. Daarom zijn diensten over schep-
ping tegenwoordig zo belangrijk. Zij hebben te maken met het fundament waar het Christendom op 
steunt – het fundament dat grotendeels onder onze samenleving weg is. 
Toen deze boodschap gepredikt werd door heel Australië, de Verenigde Staten, en andere plaatsen 
over de hele wereld, hebben we mensen de gedachten en de publicaties over zien nemen en hebben 
we hen anderen zien aansporen op het terrein van de schepping. Geconfronteerd met de schepping, 
bleken zij open te staan voor het Evangelie, terwijl zij vroeger slechts zouden spotten wanneer het 
onderwerp Christus naar voren gebracht werd. Door de genade van God werkt de combinatie van 
schepping en evangelie! 
Wanneer pas bekeerden in de kerk komen, zouden ze een bijbelstudie moeten meemaken over het 
boek Genesis. Zij zullen dan precies leren wat Christendom inhoudt en wat de basis is van elke 
christelijke leer. In onze hedendaagse samenleving geeft de eenvoudige prediking van Christus en 
het kruis resultaten, omdat er nog een restant van de scheppingsbasis aanwezig is voor die predi-
king. Maar dit restant is bezig snel te verdwijnen, en dus is het resultaat tegenwoordig veel minder 
dan vroeger. Het wordt tijd dat we wakker worden en de middelen gebruiken die de Heer gegeven 
heeft voor evangelisatie van een samenleving, die zo geworden is als bij de oude Grieken. Het is 
tijd om de fundamenten van het Christendom te herstellen. 
Een goed voorbeeld van de werking van schepping en evangelisatie kan samengevat worden in de 
brief die we ontvingen van een jonge universiteitsstudent: 

“Ik wilde u bedanken voor uw dienst bij het helpen van de mensen in het begrijpen dat Jezus 
echt deze wereld schiep. 
Ik zou u een getuigenis willen meedelen, dat naar ik bid u zal bemoedigen in uw strijd tegen de 
evolutieleer. 
Mijn vader is 65 jaar lang een atheïst geweest, die altijd klaarstond om iemands geloof te be-
strijden, geloof in God in het algemeen, maar speciaal wanneer gesteld werd dat God de wereld 
gemaakt had. Pa dacht dat de Bijbel onlogisch was en een boek voor simpele mensen. ‘Hoe zou 
het enige waarheid kunnen bevatten?’ vroeg hij zich af. Pa nam aan dat evolutie de enige weten-
schappelijke manier was om de vorming van de aarde te verklaren. 
Daar ze de geestelijke strijd merkte, heeft mijn moeder twintig jaar gebeden voor de opening 
van vaders gedachten voor de waarheid en verbreking van de misleiding. Twee jaar geleden, 
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toen ik 18 jaar en drie jaar lang een christen was, besloot ik naar een lezing van ‘Schepping en 
Wetenschap’ te gaan. Ik kan niet zeggen hoe ik onder de indruk was van deze bijbelgelovige 
christenen die wetenschappelijke waarheid boden over schepping. Het maakte mijn geloof in 
Gods Woord almaar sterker en ik was overgelukkig dat ik een wetenschappelijk standpunt kon 
innemen voor het verklaren hoe God de wereld schiep. 
Aan de boekenstand bij de lezing kocht ik verschillende boeken en tijdschriften. Met name ook 
Bone of Contention. Ik vond dit tijdschrift zo geweldig dat ik pa aanmoedigde het ook eens te 
lezen. Sceptisch nam hij het aan en begon ook te lezen. Drie dagen later vroeg ik hem wat hij er 
van vond. Tot mijn verbazing zei hij dat het hem echt tot nadenken bracht. Toen deze opening 
er was ging ik door met hem de andere boeken te geven die ik had gekocht. 
Een paar weken later maakte pa opmerkingen zoals ‘nooit geweten dat er zoveel mankementen 
aan de evolutieleer waren. Er moet een Almachtig Wezen geweest zijn die de wereld schiep’. 
Iedere volgende dag begon Jezus de stukjes van de puzzel in pa’s hoofd betreffende schepping 
in elkaar te leggen en daarmee het beslag van Jezus op zijn leven. Een paar weken later kwam 
een evangelist naar onze kerk. Dezelfde avond besloot pa te gaan. De evangelist sprak over 
schepping contra evolutie. Gods planning is perfect! Die avond nam pa Jezus Christus in zijn 
hart aan als zijn persoonlijke Verlosser! Ik dank God dat Hij een verloren ziel van de snelweg 
naar de hel af kan halen en op de weg ten leven kan zetten eenvoudigweg doordat begrip ge-
vormd werd in zijn gedachten over hoe God de wereld schiep! 
Bedankt ‘Schepping en Wetenschap’ voor het onderrichten van mensen over schepping. Ik wil u 
graag aanmoedigen in uw strijd tegen satan. De Heer doet wonderbare dingen als gevolg van uw 
inspanning”. 

De Heer heeft ons niet alleen geroepen om de barrière van de evolutieleer neer te halen, maar ook 
om te helpen het fundament van het Evangelie in onze samenleving te herstellen. Wanneer de ker-
ken het middel van schepping en evangelisatie zouden gebruiken in onze samenleving, zouden we 
het getij kunnen keren van de humanistische filosofie, die onze naties elke dag meer heidens maakt. 
In het Australische christelijke nieuwsblad, New Life, van 15 april 1982, stelde Jozef Ton, die een 
voorganger was van de grootste Baptistenkerk in Roemenië, en die nu in ballingschap woont in 
Amerika: “Ik kwam tot de conclusie dat er twee factoren waren die het Christendom in West Euro-
pa vernietigden. De Ene was de evolutieleer, en de andere, vrijzinnige theologie. … Vrijzinnige 
theologie is niet anders dan toepassing van evolutie op de Bijbel en ons geloof”. 
Het is ook belangrijk het commentaar op te merken in het boek, By Their Blood: Christian Martyrs 
of the 20th Century, door James en Marti Helfley (Mott Media, pag. 49, 50): “Nieuwe filosofieën en 
theologieën uit het Westen werkten ook mee bij het afbreken van het Chinese vertrouwen in het 
Christendom. Een nieuwe golf van zogenoemde zendelingen uit voornamelijk protestantse denomi-
naties kwam evolutie leren en een niet-bovennatuurlijke kijk op de Bijbel. Methodistische, presby-
teriaanse, congregationalistische en noordelijke baptisten-scholen werden extra hard getroffen. Ber-
trand Russell kwam vanuit Engeland atheïsme en socialisme prediken. Destructieve boeken die 
meegebracht werden door zulke leraren ondermijnden het orthodoxe Christendom verder. De Chi-
nese intelligentsia die eerst geschoold waren door orthodoxe evangelische zendelingen werden 
op deze manier week gemaakt voor het marxisme (vet gedrukt door mij, K.H.) Evolutie is bezig 
de hedendaagse kerk en samenleving te vernietigen, en christenen moeten wakker gemaakt worden 
voor dat feit”. 

ZAAIEN EN OOGSTEN 
Denk aan de gelijkenis van de zaaier en het zaad (Mattheüs 13:3-23). Toen het zaad op rotsachtige 
en doornachtige grond viel kon het niet groeien. Het groeide pas toen het op voorbewerkte grond 
viel. Wij werpen het zaad uit: dat is het Evangelie. Het valt op de doornachtige en rotsachtige grond 
van de evolutionistische filosofie. Het Evangelie heeft voorbewerkte grond nodig. Schepping en 
Evangelie stelt ons in staat de grond te bewerken zodat het goede zaad gestrooid kan worden en een 
grote oogst wordt binnengehaald. 

Schepping en Evangelie is een van de middelen waardoor we opwekking kunnen zien. 
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We willen niet suggereren dat een echte opwekking bewerkt kan worden door eenvoudige adoptie 
van knappe menselijke strategieën. Opwekking is het soevereine werk van God die Zijn Geest uit-
stort. Maar de geschiedenis van de kerk suggereert dat Gods werk op dit gebied samenhangt met het 
gelovig gebed van Zijn volk en de gelovige prediking van het Evangelie dat God en Zijn woord de 
verschuldigde eer geeft. Let op de aard van het “eeuwige Evangelie” dat gepredikt wordt door de 
engel in Openbaring 14:7: “Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. 
En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”. Kan het li-
chaam van Christus (dat is de Gemeente) werkelijk een grote uitstorting van Gods Geest verwach-
ten terwijl we een religieus systeem (evolutie) tolereren dat in de eerste plaats opgezet werd om 
Gods heerlijkheid en aanbidding te onthouden, die Hem als grote Schepper, Rechter en Verlosser 
toekwam? Of door er een compromis mee te sluiten? 
Als resultaat van de bediening van Schepping en Wetenschap, hebben veel mensen die eerst niet 
wilden luisteren naar het Evangelie, zich gerealiseerd dat evolutie geen bewezen wetenschappelijk 
feit is. Zij hebben de boodschap van schepping en verlossing gehoord, en zij hebben hun leven toe-
vertrouwd aan onze Heer Jezus Christus. Grote aantallen christenen hebben bevestigd dat hun ge-
loof in de Schriften hersteld is. In plaats van de Bijbel te benaderen met twijfels, weten ze nu dat het 
werkelijk het Woord van God is. Zij kunnen de feiten van het Christendom meedelen aan hun buren 
en vrienden zonder zich af te vragen of de Bijbel vertrouwd kan worden. Christenen zijn ook de 
ogen opengegaan voor de waarheid dat om het Christendom te begrijpen ze het fundamentele boek 
Genesis moeten verstaan. 
Na mij over dit speciale onderwerp te hebben horen spreken, deelde een voorganger zijn gemeente 
mee dat hij zich niet eerder gerealiseerd had wat hij in zijn dienst aan het doen was bij zijn pogin-
gen de humanistische filosofie te bestrijden. Hij was als het ware bezig “de toppen van het onkruid 
af te snijden”. Het onkruid bleef doorgroeien en werd groter en sterker dan tevoren. Na het beluiste-
ren van de boodschap over schepping en evangelisatie, realiseerde hij zich dat dit eenvoudig niet 
genoeg was. Hij moest de pest zelf, met wortel en al, verwijderen. De scheppingsbediening is een 
bediening van ploegen: de grond omploegen, de barrière van evolutie kwijt raken (het onkruid kwijt 
raken), en de grond klaarmaken voor het te planten zaad. 
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Lees over Genesis ook: 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Genesis-Schaeffer.pdf  

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Genesis-is-geschiedenis.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Genesis-bevestigd-in-klei.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/Genesis.htm 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/yom-dag.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteGebeurtenissen-h2_ZV.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Beelden-Christus.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/scheppingsdagen.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteGebeurtenissen-h3_ZV.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Kains-vrouw.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gilgamesj.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vergeten-tijd.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdslijnZondvloed.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/universum-lijkt-oud.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-maakt-ons-mens.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evolutie-vanuit-apen.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mattheus19_4-5.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteGebeurtenissen-h4_ZV.pdf 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/6de-dag-24uur.pdf 

o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/theist-Evolutie2.pdf  
o En verder meer : http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 

 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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