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Neanderthalers – afstammelingen  
van Adam 

Door Ken Ham, https://answersingenesis.org/human-evolution/neanderthal/neanderthals-archaic-
human-cousins-descendants-adam/ , 19-9-2019  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 
 
Een vrij lang artikel1 verscheen onlangs (1-9-2019) in The Scientist over Neanderthaler DNA en 
zijn voorkomen in ons eigen genoom. In tegenstelling tot wat evolutionisten hadden verwacht, had-
den Neanderthalers en wat zij moderne mensen noemen samen kinderen. Omdat dit een onverwach-
te (naar hun mening) ontdekking was, hebben onderzoekers gezocht naar de sporen die Neandertha-
lers in ons DNA hebben achtergelaten. En ze hebben ontdekt dat die sporen (bij sommige mensen 
van bepaalde afkomst) de huidtint, immuniteit, gevoeligheid voor depressie kunnen beïnvloeden, en 
zelfs of iemand een ‘nachtuil’ of een ochtendmens is. Wat zegt dit ons vanuit een creationistisch 
perspectief? 

NEANDERTHALERS WAREN AFSTAMMELINGEN  
VAN ADAM EN EVA, NET ALS WIJ 

Welnu, het bevestigt wat creationisten al tientallen jaren zeggen - Neanderthalers waren mensen, 
net als wij. Mij word vaak gevraagd wie de Neanderthalers waren. Het antwoord is eigenlijk een-
voudig, als we beginnen met Gods Woord. Alle mensen zijn afstammelingen van Adam en Eva. 
Neanderthalers waren duidelijk menselijk - ze maakten sieraden, begroeven hun doden, bespeelden 
muziekinstrumenten, vormden en gebruikten gereedschappen en trouwden - en kregen kinderen met 
zogenaamde moderne mensen. Daarom waren Neanderthalers afstammelingen van Adam en Eva, 
net als wij. 
De genetische varianten die Neanderthalers uniek maken, waren waarschijnlijk aanwezig in de ge-
nomen van een of meer van de acht mensen die de vloed in de ark hebben overleefd. En na de 
vloed, bij de Toren van Babel, werd de menselijke genenpool uit elkaar gesplitst toen God de talen 

 
1 https://www.the-scientist.com/features/neanderthal-dna-in-modern-human-genomes-is-not-silent-66299  
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verwarde en mensen zich over de aarde verspreidden, wat leidde tot de vorming van de verschillen-
de mensengroepen (met unieke culturen). Elke populatie nam een unieke combinatie van genetische 
informatie met zich mee, en dat omvat de menselijke variëteit, inclusief wat we tegenwoordig Ne-
anderthalers noemen. 
Neanderthalers zijn geen mysterie. Het waren eenvoudig mensen, gemaakt naar Gods beeld, die 
leefden in een moeilijke tijd in de geschiedenis van de aarde: de wereld na de vloed en de ijstijd die 
op de vloed volgde. 
 

 

 

Lees ook: 
o “Liegende evolutionaire kunst: Neanderthaler-mens”: 

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