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Is het maar een bijzaak wat een  
christen over Genesis gelooft? 
Oorspr. titel: De leugen van Evolutie en de Waarheid van Gods Woord 

Bron : dr. Georgia Purdom, https://answersingenesis.org/ , 10-2-2020 

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

 
 
Onze samenleving is overspoeld met leugens over het gezag en de waarheid van 
Gods Woord dat door academische gemeenschappen, media, boeken, films, scholen 
in de kerken komt. Veel van die leugens richten zich op het boek Genesis. Ken Ham 
heeft in de frontlinie gesproken over hoe christenen moeten reageren door antwoor-
den te geven op basis van Gods Woord en het evangelie van Jezus Christus te delen. 
Hij heeft dit te zeggen over zijn aanstaande presentatie op Answers for Women 2020 

1: 

Er is een grote leugen die veel is binnengeslopen in de kerk. En dat is het idee dat God miljoenen 
jaren en/of evolutie heeft gebruikt om het universum, de aarde en het leven hier op aarde te creëren. 
En er is nog een subtiele leugen die daarbij hoort … en dat is het idee dat het eigenlijk niets uit-
maakt wat een christen over Genesis gelooft. Het is maar een bijzaak en we kunnen het daarom 
aanvaarden dat sommigen anders denken. Maar ik zou willen beweren dat dit een leugen is, want 
het probleem gaat helemaal niet over de leeftijd van de aarde of de evolutie. Het gaat om het bij-
belse gezag! 
Sommige christenen zullen zeggen dat oprechte, bijbelgelovige christenen het soms oneens zijn 
over veel verschillende dingen, zoals bv. opvattingen over eschatologie, profetie, dispensaties. En 
natuurlijk is dat waar. Maar bij al deze kwesties zijn mensen betrokken die voornamelijk vanuit de 
Schrift argumenteren om hun positie te rechtvaardigen - niet vanuit dingen buiten de Schrift. 
Maar als het gaat om Genesis, hebben alle verschillende opvattingen binnen de kerk, zoals de  
day-age2 theorie, de framework hypothese3, theïstische evolutie, lokale overstroming, enzovoort, 
allemaal één ding gemeen : elk van deze posities houdt in dat men het geloof van de mens in mil-
joenen jaren accepteert, gebaseerd op de religie van het naturalisme, en men probeert dit in de 
Bijbel te passen. Veel van deze opvattingen houden in dat biologische, geologische en astronomi-
sche evolutie aan de Bijbel wordt toegevoegd. Dit omvat eisegese (ideeën in de Schrift lezen), niet 
exegese (ideeën uit de Schrift lezen). En miljoenen jaren toevoegen aan de Schrift geeft God (niet 
onze zonde) de schuld van dood, lijden en ziekte gedurende miljoenen jaren (zoals ze het fossielen-
verslag interpreteren) voorafgaand aan de mens. “Miljoenen jaren” is een aanval op het karakter van 
God en ondermijnt het evangelie4 . 
Ik beweer dat degenen die zich niet houden aan een letterlijke Genesis (zes letterlijke dagen, jonge 
aarde, Adam uit stof en Eva uit zijn rib, wereldwijde vloed, enz.) dit doen omdat ze worden beïn-
vloed door wat de wereld leert over de oorsprongen en dat zij proberen dit aan de Schrift toe te voe-
gen en een interpretatie over Genesis af te dwingen die bijbels gezag ondermijnt. 
Dus dit is echt een kwestie van bijbels gezag. Zullen we vertrouwen op wat Gods Woord duidelijk 
zegt, of zullen we onszelf boven het Woord van God plaatsen en dingen aan de Bijbel toevoegen? 
Wie is onze ultieme autoriteit? 

 
1 https://answersingenesis.org/outreach/event/answers-for-women-2020/  
2 De day-age theorie impliceert grote tijdperken voor elke scheppingsdag. 
3 https://creation.com/topics/framework-hypothesis ; https://creation.com/framework-missionary-societies-gospel  
4 https://answersingenesis.org/theory-of-evolution/millions-of-years/are-souls-at-stake/  
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Wanneer ik Answers for Women als eerste spreker zal openen, dan zal ik het hebben over de kwestie 
van bijbelse autoriteit en hoe belangrijk het is dat we Gods Woord onze autoriteit op alle gebieden 
laten zijn. Echt, dit gesprek is fundamenteel voor al het andere dat je tijdens de conferentie zult ho-
ren. Alle sprekers wijzen u weg van de ideeën van de mens en naar de solide basis van het Woord 
van God. In een wereld waarin steeds veranderende meningen en gevoelens de veronderstelde arbi-
ter van de waarheid lijken te zijn, is het belangrijker dan ooit dat we voor waarheid naar het onver-
anderlijke Woord van God kijken. En dat ga je mee naar huis nemen van deze bijzondere conferen-
tie. 

Ik kijk ernaar uit om Ken’s krachtige waarheidsboodschap te horen waarvan ik weet 
dat hij ons zal motiveren en uitrusten om ons geloof te verdedigen en het evangelie te 
delen in een wereld die steeds donkerder wordt. 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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