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Evolutie is geen Wetenschap 
Enkele bewijzen 

M.V. 24-3-2021  

 

1. Wet van biogenese – leven komt enkel voort uit bestaand leven, dat van dezelfde bio-
logische soort moet zijn, zonder enige uitzondering. Wetenschappelijk bewezen door 
Louis Pasteur, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani. Ultiem kwam het leven voort uit 
de Levende God: “In het begin schiep God”: Genesis 1:1; Johannes 1:1-3 … 

2. De wet van Oorzaak en Gevolg (Causaliteit) – Bewijst dat alles wat bestaat een ul-
tieme Oorzaak heeft. Deze moet onstoffelijk zijn, anders zou die onderworpen zijn aan 
dezelfde wetten van verval (entropie) als het universum, en dan zou de oorzaak zelf 
een begin moeten hebben. De oorsprong moet daarom van onstoffelijke, geestelijke 
aard zijn, buiten ons universum van ruimte-materie-tijd: God! 

3. Eerste wet vd. Thermodynamica (de wet van behoud van energie) – De totale hoe-
veelheid massa-energie in het universum is constant. Creatie is een gebeurtenis uit het 
verleden en duurt niet langer voort.  

4. Tweede Wet vd. Thermodynamica (de wet van Entropie) – De hoeveelheid werkbare 
energie loopt terug, anders gezegd, de entropie loopt op naar een maximum. Alles neigt 
naar verval, niet evolutie. 

5. De wetten van de Wiskunde – Deze transcenderen materie: ontworpen door een 
transcendente God. 

6. Wetten van de logica wijzen op een Wetgever. 

7. De onstoffelijke, geestelijke dingen die het materiële transcenderen – Beweegre-
denen, liefde, goedheid, geweten, moraliteit, bewustzijn, schoonheid, natuurwetten, etc. 
Deze transcenderen materie. Daarom moet er een onstoffelijke, transcendente Ontwer-
per-God zijn die uiting geeft aan gedachten door woorden: Johannes 1:1-3; Kolossen-
zen 1:15-16. 

8. Het geestelijke komt niet voort uit het materiële, maar omgekeerd – “In het begin 
schiep God” Genesis 1:1. Alles werd door het Woord gemaakt: Johannes 1:1-3; Kolos-
senzen 1:15-16; Hebreeën 11:3; Psalm 1:1-3 en 33:9. 

9. Natuurwetten – Als er een wet bestaat is er logischerwijs ook een Wetgever. 

10. IETS kan nooit door NIETS uit het NIETS voortkomen. 

11. “Er is geen gekende natuurwet, geen gekend proces en geen gekende sequentie van 
gebeurtenissen die ervoor kan zorgen dat informatie van zichzelf ontstaat in materie” – 
Dr. Werner Gitt. 

12. Orde kan nooit uit chaos voortkomen. 

13. Toeval onmogelijk – De onmogelijkheid dat het leven en de dingen en het universum 
per toeval zouden ontstaan zijn. 
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14. Evolutie kan geen experiment tonen. Bij observationele wetenschap ontbreekt het 
experiment niet.  

15. Evolutie is niet observeerbaar, niet toetsbaar, niet herhaalbaar, niet falsifieerbaar. 

16. Evolutie gaat in tegen het gezond verstand. Gezond verstand onderscheidt het ver-
schil tussen toeval en gecreëerde orde. Ze kijkt naar creatie en beseft dat er een Crea-
tor moet zijn. Romeinen 1:18-22. 

17. Natuurlijke selectie – Aanpassen om te kunnen overleven: interactie met het milieu. 
Het betreft een van boven naar onder proces, NIET een van onder naar boven proces. 
Haar limiet is dat ze geen nieuwe soorten kan creëren. Ze is immers slechts een selec-
tie van wat reeds bestaat. 

18. Gebrek aan overgangsfossielen – (Bv. tussen de orden) ondanks de geopperde vele 
“miljoenen jaren”. 

19. Onherleidbare complexiteit: alle leven bezit onherleidbare complexiteit: door de ver-
wijdering van één component houdt het systeem op met te functioneren. Het fossielen-
bestand ondersteunt dit. 

20. Gemeenschappelijk ontwerp – Gelijkaardig ontwerp in verschillende schepselen door 
dezelfde Ontwerper. 

21. Over-ontwerp – Ontwerpkenmerken die verder gaan  dan nodig om te overleven. 

22. Toegevoegde schoonheid – Zie bv. de staartveren van de pauw. Niet nodig om te 
overleven. 

23. De verbluffende complexiteit van de dingen – De macrowereld en de microwereld, 
het genoom, hersenen, etc. 

24. Fijn afgestemd universum – Het overweldigende niveau van precisie in ons hele ac-
tieve universum is onbeschrijflijk. Dit kan niet door toeval zijn ontstaan. 

25. Moraliteit – Zonder een morele standaard hebben wij enkel onze eigen opinies (opinie 
versus opinie). 

26. De aanwezigheid van het Kwaad – Geeft aan dat het Goede bestaat (een gebogen lijn 
geeft aan dat een rechte lijn bestaat. 

27. De cel – Veel meer geavanceerd dan enige technologie die enig mens kan creëren.  

28. DNA – Is een molecule die de genetische INSTRUCTIES CODEERT die gebruikt wor-
den bij de ontwikkeling en functionering van alle gekende levende organismen en vele 
virussen. Dit ongelooflijk ontworpen systeem is bewijs van intelligentie. Digitaal geco-
deerde instructies in ons. DNA niet kruiselings compatibel tussen verschillende soorten 
van dieren voor reproductie. 

29. Symbiotische relaties – Simultane inter-afhankelijkheid voor functionaliteit. 

30. Het menselijke lichaam – Verbluffend in zijn ontwerp, foutcorrectie, zelfhelend, spier-
versterkend door gebruik, de hersenen: het meest complexe arrangement van materie 
in het universum – kan enkel door een Grote Intelligentie gecreëerd zijn. 
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31. Bewustzijn – Met kennis; niet genoeg hebbend aan de fysieke wereld; betreft meer dan 
de fysieke wereld; is geestelijk, immaterieel, verborgen in en gebruik makend van de 
hersenen; is concreet van uzelf; bestuurt het lichaam en zijn zintuigen. 

32. Genetica – Biologische software; werkt met extreme precisie. Kan onmogelijk per toe-
val ontstaan. 

33. Ontwerp – Technologie die wij als mensen TRACHTEN te imiteren (bv. vleugels, micro-
foon, camera, geheugenkaarten, radar, velcro, aerodynamica, enz.). Ontwerp wijst op 
een Ontwerper. 

34. Bewijzen voor het samenleven van mensen en draken/dinosaurussen – Duizenden 
geschreven verslagen van draken/dinosaurussen en mensgemaakte artefacts (beeld-
jes, afbeeldingen) die gevonden werden, inbegrepen hun beenderen, zacht weefsel en 
zelfs bloed. De term “dinosaurus” werd pas in 1841 uitgevonden door sir Richard Owen 
(daarvoor heetten deze dieren “draken” of “monsters”). Ook de Bijbel spreekt duidelijk 
van zulke dieren. 

35. Bewijs voor de Vloed – Breuklijnen; bergen en dalen; dieptebronnen; honderden ver-
slagen van een wereldomvattende Vloed die een gelijkenis vertonen met het bijbelse 
verslag van de Vloed, doorheen culturen en naties, met inbegrip de melding van een 
familie, vaartuig, dieren, en de destructie van de rest. De maten van de ark geven vol-
doende ruimte voor de geselecteerde soorten van dieren, en geven ook een goede 
zeewaardigheid qua verhouding (1/6). 

36. Historisch bewijs – De geschiedenis ondersteunt de waarheid van het bijbelverslag: er 
is geen evolutie. 

 
 

Zie verder onder de rubriek “Schepping vs. Evolutie”:  
http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 

http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm

