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Hoeveel rassen schiep God? 
door Dr. (Med.) Tommy Mitchell 13-3-2014; 15-2-2015 

Dr. Tommy Mitchell, a fellow of the American College of Physicians, earned his MD from Vanderbilt University 
School of Medicine and practiced medicine for over 20 years. He is now a speaker for Answers in Genesis–USA 

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

 

Sommige mensen denken dat de Bijbel hun racistische houding rechtvaardigt. Maar wanneer we 
onderzoeken wat de Bijbel zegt over de oorsprong van verschillende volkerengroepen, vinden we 
een ander verhaal. 
Het is gemakkelijk te zien dat mensen van allerlei vormen en afmetingen zijn. Sommigen zijn klein, 
anderen groot, sommigen hebben rood haar, anderen bruin haar, sommigen hebben brede neuzen … 
er is variatie onder de mensen. 

Ondanks deze grote variëteit neigen wij ertoe volkeren te groeperen volgens slechts enkele fysieke 
kenmerken die ze gemeenschappelijk hebben. Deze groepen worden vaak “rassen” genoemd, en de 
kenmerken die hen definiëren “raciale karakteristieken”. 
Veel mensen behandelen anderen verschillend, afhankelijk van hun veronderstelde raciale karakte-
ristieken. Zij geloven dat deze verschillen dieper gaan dan enkel de huid en dat ze implicaties heb-
ben voor hun waarde als menselijke wezens, en zelfs hun plaats op de “evolutionele ladder”. Is dat 
te rechtvaardigen? Hoeveel “rassen” van mensen zijn er? Hoe zijn ze daarop gekomen? 
 
Een bijbelse basis 
Gods Woord regelt deze zaak. Er is slechts één mensenras. Dit is duidelijk vanuit de geschiedenis 
die gevonden wordt in Genesis. 
In het begin schiep God de eerste man, Adam. Daarna creëerde Hij de eerste vrouw, Eva, uit de 
zijde van de man. Adam en Eva waren onze oorspronkelijke voorouders, gemaakt naar het beeld 
van God. Alle mensen kunnen terug getraceerd worden tot deze mensen. Dit is overduidelijk in Ge-
nesis 3:20, waar Adam zei dat Eva “de moeder van alle levenden is”. 
Dus, als wij allen afstammelingen zijn van Adam en Eva dan moeten wij allemaal toch nogal veel 
op elkaar gelijken, niet?  
Maar hoe kunnen we de verschillen in mensen verklaren? 

 
De Toren van Babel  
Genesis 11 beschrijft een tijd toen mensen rebelleerden tegen God door zich te vestigen in Babel en 
te weigeren zich te verspreiden in de wereld. Daarom verwarde God hun ene taal (Hij deed vele 
talen ontstaan), en groepen mensen scheidden zich daardoor van elkaar af, elk volgens hun eigen 
taal. 
Als een gevolg van Babel konden de mensengroepen zich niet gemakkelijk vermengen. Zij werden 
geografisch en genetisch geïsoleerd, en dat betekent dat zij huwden en kinderen kregen voorname-
lijk binnen hun bepaalde groep. Naarmate de jaren verstreken ontwikkelde iedere groep zijn eigen 
cultuur en manier om dingen te doen. Genetisch geïsoleerd werden bepaalde fysische kenmerken 
meer prominent in elke groep. Deze etnische karakteristieken werden foutief beschouwd als raciale 
karakteristieken; maar er is in werkelijkheid slechts één ras: het menselijke ras. En al deze volkeren 
waren gewoon mensen. 

 
Huidskleur 
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Laat ons huidskleur aanwenden om het proces te illustreren. 

Het pigment dat voornamelijk verantwoordelijk is voor iemands huidskleur is melanine. Ultiem 
hebben wij allemaal dezelfde huid, maar we hebben verschillende huidtinten. De twee vormen van 
melanine zijn eumelanine (bruin tot zwart) en fenomelanine (rood tot geel). Hun proportie bepaalt 
de huidtint. 

Wat veroorzaakt dan bij mensen een erg donkere huid, terwijl anderen een lichtere huid hebben? De 
regio waar zij leven maakt een verschil. Bijvoorbeeld, de donkere huid van mensen die leven in 
regio’s nabij de evenaar, beschermt hen tegen intens zonlicht, waardoor zij minder kans maken op 
huidkanker. Mensen die korter naar de polen toe leven, waar minder intens zonlicht is, hebben een 
lichtere huidskleur nodig om efficiënt vitamine D te produceren. In elk geval, zij die de bevorderlij-
ke karakteristieken hadden om te leven in een regio, bleven daar en vermenigvuldigden zich. De 
anderen vertrokken of stierven uit. 
Over vele generaties zouden deze verkieslijke karakteristieken naar voor gebracht worden in de 
genenpool, en de minder verkieslijke karakteristieken zouden ertoe neigen af te vallen. Dus, geneti-
sche variabiliteit in geïsoleerde populaties neemt gradueel af. En zo hebben vandaag mensen met 
een donkere huid gewoonlijk kinderen met een donkere huid, en mensen met een erg lichte huids-
kleur hebben gewoonlijk kinderen met een lichte huid. 

Maar, mensen met een middelbruine huidskleur hebben vaak kinderen met een veel wijdere reeks 
huidskleuren. Waarom? Omdat deze “middelbruine” mensengroepen nog steeds een significante 
genetische variabiliteit hebben met betrekking tot huidskleur. 
Gebaseerd op ons begrip over het erfgoed van huidskleur, vermoeden wij sterk dat Adam en Eva 
middelbruine mensen waren. Dit zou het breedste bereik geven van huidskleuren in hun nakomelin-
gen, van erg licht tot sterk donker. 

 

Raciale karakteristieken 
Verder dan de huidskleur worden er andere karakteristieken gebruikt om de ene groep van een an-
dere te onderscheiden. Dat gaat over recht of gekruld haar, de dikte van de lippen, de vorm van de 
oogleden, enz. Deze kenmerken werden prominent bij talloze geïsoleerde volkengroepen, over de 
generaties heen. 
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Spijtig genoeg, in plaats van God de eer te geven voor de verschillen onder ons, gebruiken wij, ge-
vallen menselijke wezens, deze kenmerken als een excuus om onze medemensen foutief te beoorde-
len. Waarom? 

 
Evolutie en ras 
Het probleem is dat de meeste mensen, inbegrepen vele christenen, hun wereldbeschouwing en 
waarden niet baseren op de Bijbel. In plaats daarvan, negeren zij Gods waarheid en adopteren zij 
menselijke ideeën en waarden. Dit is altijd gevaarlijk, en kan hoogst destructief zijn op het gebied 
van de menselijke oorsprongen en de implicaties ervan op sociaal gedrag. 

De meest prominente kijk op de oorsprongen wordt evolutie genoemd. Volgens de evolutionaire 
wereldbeschouwing evolueerden mensen vanuit een aapachtige voorouder, over miljoenen jaren. 
Droevig is het dat velen deze filosofie aangewend hebben om te leren dat verschillende mensen-
groepen op verschillende niveaus geëvolueerd zijn. Dit staat hen toe om bepaalde mensengroepen 
als “minder geëvolueerd” dan anderen te beschouwen, en dat sommige “rassen” dichter bij de apen 
staan dan andere (altijd hun eigen “ras” aan de top van de schaal zettend, uiteraard). Zie in dit ver-
band: “Cartoons over darwiniaans racisme”: http://www.verhoevenmarc.be/cartoonsracisme.htm . 
Alhoewel evolutionair denken zeker racistische attitudes intensiveert, is evolutie niet de oorzaak 
van racisme. De oorzaak van racisme is zonde. ’s Mensen onmenselijkheid jegens zijn medemens 
heeft bestaan sinds de zondeval. Het allereerste zondeverslag nadat Adam van de verboden vrucht 
nam, is Kaïns moord op zijn broer Abel; en enkele verzen later in hetzelfde hoofdstuk, pocht La-
mech over het doden van een man. 

Echter, evolutie werd gebruikt als een rechtvaardiging voor racisme. Wijlen Harvard professor 
Stephen Gould zei: “Biologische argumenten voor racisme kunnen algemeen voorgekomen zijn 
vóór 1859 [het jaar dat Darwins On the Origin of Species werd gepubliceerd], maar ze namen toe in 
grootte volgend op de acceptatie van de evolutietheorie”. 

 
Moderne genetica 
Evolutionaire ideeën over de rassen, die vele decennia gedoceerd werden, zijn nu zo ingeworteld in 
het denken van sommige mensen dat het schier onmogelijk is hun foute interpretaties te corrigeren. 
Maar in werkelijkheid zijn alle mensen volledig menselijk. Geen groep is minder geëvolueerd dan 
de andere. In feite is het genetische verschil tussen enige twee mensen slechts één tiende van één 
percent, en dat is onbeduidend. Interessant is dat de genetische variatie onder mensen binnen een 
etnische groep vaak groter is dan tussen leden van verschillende etnische groepen! 
Wetenschappers die het menselijk genoom in kaart brengen hebben verklaard dat er slechts één ras 
is – het menselijke ras. Sommigen hebben gezegd dat de term “ras” betekenisloos is. 
 
Eén bloed 
Gods Woord is duidelijk. Er is slechts één ras. 

Handelingen 17:26: “En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aard-
bodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun 
woongebied”. 
We kunnen terecht spreken van mensengroepen, maar enkel met het begrip dat deze groepen de 
“stammen” en “naties” vertegenwoordigen zoals de Bijbel ze noemt. Deze mensengroepen hebben 
hun eigen kenmerkende etnische en culturele erfgoeden. Maar we zijn allen één bloed. Niettegen-
staande onze verschillen zijn wij allen van dezelfde aard. 
 
De consequenties 
Het idee van rassen werpt een ernstige vraag op: als er verschillende rassen zijn, voor welk ras stierf 
Christus dan? Het antwoord heeft eeuwige consequenties. 
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Alle mensen zijn verwant aan elkaar. Wij allen kunnen ons voorouderschap terug traceren tot de 
eerste mens Adam. En als afstammelingen van Adam zijn wij allen zondaars. Als zondaars hebben 
wij allen een Redder nodig: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en 
door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd heb-
ben” (Romeinen 5:12). 

Jezus Christus, de laatste Adam, werd geboren als een mens, een afstammeling van Adam: “De eer-
ste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest” 
(1 Korinthiërs 15:45). Wegens deze geboorte was Hij in staat om te dienen als onze Verlosser. Hij 
werd gekruisigd, stierf en stond weer op. Hij overwon de dood, en zij die in Hem geloven en hun 
vertrouwen leggen op Hem moeten de dood niet vrezen, want zij beërven eeuwig leven. “Want zo-
als allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthiërs 
15:22).  
 

 

 

Lees in dit verband ook: 
o “Antwoorden op 4 grote vragen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/4GroteVragen.pdf  

 

o “Cartoons over darwiniaans racisme”: http://www.verhoevenmarc.be/cartoonsracisme.htm  
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