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Moderne spotters bewijzen  
dat de Bijbel waar is 

http://wayoflife.org/index_files/modern_scoffers_prove_bible_is_true.html , 12-2-2015 

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

 

De wijdverspreide acceptatie van darwinistische evolutie, vergezeld door atheïsme en agnosticisme 
is een vervulling van bijbelse profetie en daarom een bewijs voor de Goddelijke oorsprong van de 
Schrift. 

“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun ei-
gen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag 
dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want 
willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang ge-
weest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die 
er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn 
door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het 
oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen” (2 Petrus 3:3-7). 

 
Genesis 6:13 – Mattheüs 24:37-39 – 2 Petrus 2:5-9; 3:3-7 

Zo’n 2.000 jaar geleden geschreven, beschrijft deze profetie in 2 Petrus de spotters van de laatste 
dagen. Beschouw hoe perfect dit oude Schriftgedeelte werd vervuld: 

1. Er zullen spotters zijn. Dit is een volmaakte beschrijving van atheïsten en agnosten. Zij zijn 
niet tevreden met het louter afwijzen van God en de Bijbel; velen van hen spotten, ridiculiseren en 
lachen. Sommigen voeren zelfs campagne tegen de dingen van God.  

2. De spotters zullen komen in de laatste dagen. Dit spotten begon in de 19de eeuw. Daarvoor 
geloofden de meeste mensen in het Westen in goddelijke schepping. 

3. De spotters zijn willens en wetens onwetend (vers 5). Alhoewel de spotters trots zijn op hun 
intellect, opleiding en research, zegt Gods Woord dat ze onwetend zijn, en hun onwetendheid is 
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willens en wetens. Het bewijs voor een Almachtige Schepper is beschreven in de schepping en in 
hun eigen harten (Romeinen 1:20; 2:14-15). 

4. De spotters zijn gemotiveerd door hun verlangen Gods wet van zich af te schudden en te 
wandelen naar hun eigen begeerten (vers 3). Gods Woord onthult de geheime motieven van ’s 
mensen hart. De spotters zijn niet de oprechte denkers en ernstige liefhebbers van waarheid die zij 
nochtans belijden te zijn. Het is niet wegens een overmacht aan wetenschappelijke bewijzen dat zij 
God afwijzen. Veeleer is het hun verlangen om te leven naar hun eigen goeddunken. Zij rebelleren 
tegen Gods heilige wetten. 

5. De spotters hangen een uniformitarische levensbeschouwing aan (“alle dingen blijven zoals 
vanaf het begin van de schepping”, 2 Petrus 3:4). Dit was aanvankelijk een fundamentele doctrine 
van darwiniaanse evolutie, alhoewel ze vervangen werd door de doctrine van lokale catastrofes. 
Charles Lyell1 leerde dat de lagen van de aarde gradueel neergelegd werden over miljoenen jaren, 
veeleer dan door een lokale catastrofe. 

6. De spotters ontkennen bovennatuurlijke schepping (2 Petrus 3:5). Aan de voet van deze pro-
fetie is er een verwijzing naar de schepping in Genesis 1: “dat door het Woord van God de hemelen 
er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat”. Dit be-
schrijft de toestand van de aarde op de eerste scheppingsdag voordat de Geest van God de wateren 
scheidde en het droge land maakte (Genesis 1:9). 

7. De spotters ontkennen de wereldwijde Vloed (2 Petrus 3:6). Zelfs voordat Darwin On the 
Origin of Species schreef, viel Charles Lyell1 de leer van een wereldomvattende vloed aan. Ieder die 
vandaag gelooft in de wereldomvattende Vloed wordt geridiculiseerd door darwiniaanse evolutio-
nisten alsof zij zouden geloven in een platte aarde. 

8. De spotters ontkennen Gods bovennatuurlijke Woord. Het Woord van God wordt vier keer 
vernoemd in deze passage (2 Petrus 3:2, 5, 7, 16). De geboorte van darwiniaanse evolutie werd ver-
gezeld door theologisch liberalisme, dat een aanval op de Bijbel betekende. Liberalen ontkennen de 
Goddelijke inspiratie van de Schrift. In het bijzonder vallen zij Genesis aan, bewerend dat dit ge-
woon een volgende mythe is zoals die van de oude Babyloniërs. 

9. De spotters ontkennen Christus’ tweede komst (2 Petrus 3:4). De wereld van vandaag lacht 
met de leer van Christus’ wederkomst. Zelfs grote aantallen belijdende christenen geloven niet dat 
Zijn komst imminent is. Zij hebben de profetieën vergeestelijkt, en dus geloven zij niet in een letter-
lijke vervulling van het boek Openbaring.  

10. De spotters ontkennen Gods oordeel (2 Petrus 3:7). De hedendaagse wereld verwerpt de doc-
trine van oordeel uit handen van een heilige God. Zelfs vele belijdende christenen verwerpen deze 
leer. Het populaire boek The Shack (NL: De Uitnodiging), bijvoorbeeld, leert dat God geen Rechter 
is. Rob Bell’s 2011-boek Love Wins zegt dat een God die mensen naar de hel zou zenden een “mon-
ster” is. 

Darwiniaanse evolutie, theologisch liberalisme, atheïsme en agnosticisme betekenen een dramati-
sche vervulling van bijbelse profetie. Inderdaad, de spotters hebben de goddelijke origine van de 
Schrift bevestigd! Terecht zegt de Bijbel: “Want de woede van mensen zal U tot lof zijn, wat aan 
woede overblijft, zult U beteugelen (Psalm 76:11). 
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1 Charles Lyell, 1e Bt (Kinnordy, Schotland, 1797 – Londen, 1875) was een Brits advocaat, geoloog en paleontoloog, 
bekend om het verspreiden van het uniformitarisme. Hij was een belangrijke aanhanger van de evolutietheorie. (Wiki). 


