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Vertaling en voetnoot door M.V. 

 
Volgens zijn biologische definitie is evolutie een mechanisme dat leven verandert over tijd. Alhoe-
wel velen sinds lang het idee van evolutie gebruikt hebben om God weg te redeneren, zijn er van-
daag velen die zeggen dat, precies wegens evolutie, alles God is. Deze trend is opvallend in Groot-
Brittannië, juist het land waar Charles Darwin zijn theorie uitbracht. Is fysica dan veranderd in me-
tafysica? Hoe is dit mogelijk? 

Glastonbury1 is gesitueerd in het zuiden van Engeland. Vanouds is Glastonbury bekend als een 
mystiek centrum waarvan talloze mensen hebben beweerd dat zij daar het geestelijke rijk hebben 
ontmoet. Talrijk en fantastisch zijn de legenden, een mythologie die vandaag nog steeds leeft en 
groeit. Elk jaar gaan mensen daar naartoe, van over de hele wereld, om spirituele oplossingen te 
zoeken voor hun fysieke problemen. 
Ik had de gelegenheid Glastonbury te bezoeken in de lente van 1997, toen ik in Engeland was. Ik 
had net een paar weken besteed aan onderzoek naar het leven van Charles Darwin en de impact die 
deze man had op zovele levens. Zijn boodschap, geconcentreerd op natuurlijke selectie en “survival 
of the fittest”, bepaalt nog steeds het denken van evolutionisten vandaag. Zijn motief, een minach-
ting van het Christendom, voorziet in de grondslag voor de “wetenschappelijke” kijk dat er geen 
behoefte is aan het bovennatuurlijke. Vandaag zijn er in Engeland en de hele wereld, talloze monu-
menten opgericht tot zijn eer - “natuurhistorische museums” genoemd - die zijn geloof projecteren 
alsof hij God was. 
Mijn uitstap naar Glastonbury en Stonehenge onthulde een ander aspect van het Darwinisme dat de 
meeste “evolutionaire biologen” niet vrezen te bespreken. Het idee van natuurlijke selectie mag dan 
wel ontworpen zijn om God weg te redeneren, maar in werkelijkheid is dat idee doorheen de tijd de 
katalysator of reactieversneller geweest welke een omgeving heeft geschapen die precies het tegen-
overgestelde werkt. Het lijkt erop dat er in de laatste decennia een grote omschakeling van denken 
is geweest. Onze huidige generatie is teleurgesteld geraakt in de naturalistische wereldbeschouwing. 
Vandaag willen zij geloven dat alles God is. 
Er is geen twijfel mogelijk, mysticisme en bijgeloof - iets wat door de moderne wetenschap had 
moeten verdwijnen - heeft een comeback gemaakt. De winkels in Glastonbury waren gevuld met 
spirituele spullen, waardoor je zou kunnen denken dat we naar het heidense verleden zijn terugge-
keerd. 
In de kern van deze heropgestane ideeën was er het geloof in evolutie. Volgens de “nieuwe spiritua-
liteit” staat de mens aan de rand van het nemen van een evolutionaire reuzensprong. “Ruimtebroe-
ders” of “spirituele gidsen” waarvan men gelooft dat zij naar een “hoger niveau” zijn geëvolueerd, 
wachten op ons om de sprong te maken. Ondertussen worden wereldlijke intellectuelen aangemoe-
digd om hun tijd te besteden aan yoga, brommende mantra’s, wrijven op kristallen, enz. Er bestaan 
veel wegen om in contact te treden met de “goden”. 
Ik ben gefascineerd over hoe evolutie over de jaren geëvolueerd is: van mysticisme naar Darwinis-
me en daarna terug naar mysticisme. De geschiedenis heeft zichzelf herhaald, net zoals ze dat zove-

 
1 Glastonbury is een provinciestadje (ongeveer 8800 inwoners) in Zuid-West Engeland, Somerset. Het is een belangrij-
ke heilige plaats en bedevaartsoord zowel voor christenen als voor aanhangers van natuurgodsdiensten. Volgens de 
overlevering zou dit de plaats zijn waar het Keltische christendom ontstond nadat Jozef van Arimatea zich hier geves-
tigd had. Tevens zijn er ter plaatse verwijzingen naar de heilige Graal en de legende van koning Arthur. Glastonbury 
was mogelijk reeds bewoond in de pre-historie - http://nl.wikipedia.org/wiki/Glastonbury. 
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le keren voordien gedaan heeft. Het enige wat deze keer uniek is, is dat het “evolutionaire mysti-
cisme” nu een wereldomspannende religie is. De Bijbel omschrijft deze huidige trend als “Christe-
lijk Babylonisme”. De Bijbel maakt ook duidelijk dat dit Gods toorn zal lanceren. Gebaseerd op 
mijn begrip van de huidige gebeurtenissen, ziet het ernaar uit dat de tijd van Gods toorn spoedig kan 
komen! 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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