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Geloof of Wetenschap
Ooit op de radio gehoord, dat een pastoor aan één van zijn volgelingen vroeg: “Wat is geloof?” Het antwoord was:”Niet zeker weten!” Door het publiek werd luid gelachen en geapplaudiseerd.
In de theologie gelooft men, ongeacht welke godsdienst, dat het geschreven woord, het zij
de Bijbel, de Koran of hoe zij verder ook mogen heten, Gods woord bevat, dus de waarheid is.
Het komt er op neer, dat deze geschriften ± 5000 jaar oud, door mensen zijn geschreven, die
contact hebben gehad met een Godheid. Mensen zonder wetenschap en technische kennis.
De wetenschap berust op waarnemingen, die onderzocht worden en zo begrepen als juist
worden verklaard. De volwassen mens neemt de dingen waar en past zich aan aan de omstandigheden. Met de tijd groeit de gedachte: ‘Waarom de dingen zijn zoals ze zijn?’ Wordt de
waarneming verklaard, dan is er sprake van wetenschap.
De wetenschap evolueert en worden de verklaringen ingewikkelder. Dat kan leiden tot een
filosofische gedachtegang met een niet geheel juiste verklaring. De wetenschap staat niet stil
en wordt de juiste verklaring gevonden.
Dat is het verschil van het geloof: die zonder onderzoek het geschrift aanvaardt en de wetenschap die door onderzoek de waarneming verklaart.
Zo zijn we gegroeid van kleitafel waar de goddelijke verklaring met spijkers zijn ingekrast
tot de hedendaagse computer. Opvallend is dan, dat God zich tot de primitieve mens richtte en
de tussenliggende- en hedendaagse mens mijdt.
Verder kunnen we vaststellen, dat de technische ontwikkeling tot aan het jaar nul van onze
jaartelling zo goed als stilgestaan heeft. Vanaf dan is er een schamele ontwikkeling tot aan de
middeleeuwen. Pas in de 17e Eeuw ontstaat er een technische ontwikkeling, die traag op gang
komt. De komende twee eeuwen zien we dan acceleratie in de ontwikkeling en de laatste 75
jaar ging de ontwikkeling met sprongen vooruit en ontstond de digitale toepassing. Dat gaat
thans zo snel, dat als er een nieuw product op de markt komt er al verbetering licht in de volgende productie.

Doel van dit artikel
Na ontvangst van een brochure “Evolutie of Schepping …, wat geloof jij?” van stationsevangelisatie wil ik in de volgende pagina’s reageren op deze brochure.
Cursief zijn de regels uit de brochure of uit de Bijbel. Normaal schrift is antwoord van mij.
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1 Onze gedachten bepalen wat we zien.
Omgekeerd zeg je: Wat we zien bepaalt onze gedachte. Want als je iets ziet gaat je gedachte
er naar uit en bepaalt wat het is. Dan volgt het verschil van 2 kinderen van 4- en van 6 jaar.
Zal een peuter van 4 jaar een boek zonder plaatjes mooi vinden?
Nee, uiteraard niet, want de kleuter kan niet lezen.
Een kind echter van groep acht wel, want het kan al lezen
Leeftijden vergelijken is onzinnig, want we groeien van onwetendheid naar volwassenheid.
Daarom ga ik verder terug naar een pasgeboren kind.
Ze worden onwetend geboren. Het enige wat ze kunnen is schreien. Dat komt omdat het kind
honger heeft, dat kenbaar gemaakt wordt door de maag. Dat leidt tot ongemak. Het kind weet
niet, dat het door het schreien voedsel krijgt. Dat weet alleen de moeder, omdat zij die ervaring heeft opgedaan.
Het kind groeit verder en doet ervaring op. Na een zekere tijd herkent het de moeder. Het ervaart het knuffelen van de moeder en krijgt het gevoel van genoegen en lacht naar de moeder.
In de groei begint het kruipen. Met het kruipen ontwikkelt zich het graaien. Uit zorg van de
moeder geeft zij een aanwijzing dat het graaien niet mag. Dat gaat niet verder dan: è,è. Het
kind ervaart, nog onbewust, de eerste inmenging in zijn gedrag. Een inmenging, die het ondergaat tot aan zijn volwassenheid.
Het leert lopen en krijgt het begrip van speeltjes, die uitgroeien tot autostep en het gaat praten.
Dan wordt het 4 jaar en gaat naar de kleuterschool. Het kan al huppelen, springen en de meesten al fietsen.
De invloed = opvoeding, van pa en ma op zijn levensgedrag, wordt gedeeld met de juf. Handvaardigheid, zoals slingers maken, matjes vlechten en samenzingen gaan tezamen met correcties van de juf op het levensgedrag. Op zijn 5e jaar kan het zelfs al plaatjes onderscheiden.
Dan wordt het 6 jaar en gaat naar de grote school en leert het lezen en schrijven. Met de
Kerst kan het al lezen. En zo doorloopt het de school. De opleiding gaat gepaard met, hoe het
is en de uileg waarom het zo is. Dus beïnvloeding op de gedachtegang. Er ontstaan in deze
overdracht ook vormen van protest. Die worden door het gezag niet aanvaard en weerlegd en
eventueel verboden.
Zo doorlopen ze de school en gaan over op voortgezet onderwijs. Dan groeien ze in de puberjaren. Ze beginnen een eigen kijk op de dingen te krijgen en laten dat weten. Ze zijn nog jong
en half gerijpt, dus zijn de conclusies niet altijd juist en is het wel eens moeilijk de puber te
overtuigen. En zo groeien ze, door ouders en gezagdragers beïnvloed, naar volwassenheid.
Dan volgt de volwassenheid. De behoedzaamheid van de ouders nemen ze over en worden
zelf ouders. Tijdens de opleiding hebben ze de keuze gemaakt welke vakrichting ze wensen.
Daarin is een ruime marge van handarbeider tot wetenschapper waarin een groot verschil van
kunde en/of kennis zit.
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De zaken die ze weten en onderkennen, zijn overgebracht door: ouders, de boswachter, leraren en professors en bepalen hun levenshouding. Daar is geen bril voor nodig. Een bril is niet
voor inzicht, maar om dingen te vergroten. Dat geldt voor slecht zienden. Niet alle mensen
worden gezond geboren. Er zijn slechtzienden, blinden, doven, kreupelen en ga zo maar door.
Het is de mens die deze hulpmiddelen heeft ontworpen om deze gebreken te verbeteren. Bij
wie de verantwoording ligt voor deze gebreken, mag ieder naar eigen inzicht bepalen. Zo is de
geboorte in onwetendheid naar de groei van volwassenheid en kennis te vergelijken met de
evolutie.

2 Wie is God?
Een mens kan tafels, auto’s, computers, mobieltjes enz. maken. Allemaal levenloze dingen.
Dat lijken allemaal levenloze dingen te zijn. Behoudens de tafel kunnen zij bewegen en ongelofelijk veel informatie verschaffen. Als ik naar de supermarkt ga en ik koop €.85,79 aan
boodschappen, dan slaat de kassa correct in een seconde het te betalen bedrag aan, aangevuld
met BTW. Als wij dat na willen rekenen, zijn we een behoorlijk tijdje bezig en dan moet je
ook de soorten BTW narekenen. Op de computer worden wetenschappelijke berekeningen in
enkele seconden uitgevoerd. Wij doen daar maanden over. Dan hebben we het geeneens over
de wetenschappelijke informatie die we er op kunnen vinden. En zelfs taalfouten worden gecorrigeerd. Dan mogen het levenloze dingen zijn, maar zij overtreffen ons verstandelijk vermogen.
In de chemie zijn er onnoembaar veel reacties, die een andere vorm van materie doen ontstaan. Er ontstaat daardoor geluid, bruisen, kleurverandering, geur, smaak en temperatuurverschillen. Dingen die ook in ons lichaam plaats vinden en waardoor het leven ontstaat en in
stand gehouden wordt. Dus is de vraag: “Zit het leven in de materie ingesloten?” Want er
staat in Genesis niet scheppen, maar: Laat het land opbrenge. Laat het land voortbrenge en
Laat het water wemelen.
Op het moment dat we sterven is de moleculaire- en celopbouw nog steeds het zelfde. Alleen
de energie van omzetting ontbreekt en zijn we geen leven meer, maar materie. De dood treedt
in door lichamelijke gebreken.
Eén gebrek dat ik uit ervaring weet is, dat bij te hoge bloeddruk der longslagaders er te weinig zuurstof wordt toegevoegd aan het hart, daardoor ontbreekt verbrandingsenergie en het
hart staat stil. Dan wordt het levende lichaam materie, die geconsumeerd kan worden en ander
leven in stand houdt. Zelfs crematie kan dat niet tegenhouden, want de as zijn moleculaire
resten, die voorzien in de aanvulling van benodigdheden in cellulaire levensopbouw.
Dat houdt in dat het leven voortgezet kan worden door het consumeren van dode of gedode
organismen, plantaardig of dierlijk. Dus is de dood de basis van het leven. Zonder de dood is
leven uitgesloten. Dat geldt zelfs voor een vrucht. Dat was levend celweefsel waarin het zaad
zich kon ontwikkelen. Maar bij rijping stoot de plant de vrucht af voor consumptie.
Bij reanimatie kan het dode lichaam zelfs door hartbewerking en mond op mond beademing
weer tot leven gebracht worden. Dus de basis van het leven zit in zuurstof.
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Om over na te denken
De Bijbel zegt, dat de mens naar Gods beeld is geschapen?(Er staat: Laat ons maken!).Wat
is het belangrijkste verschil tussen een aap en een mens?
Niet zo groot als tussen een mens en een leeuw of een
olifant. We gaan nu kijken of het leven geschapen is of
voortgebracht is.
Bekijken we de hedendaagse mens, dan zien we Aboriginals, Afrikanen, Arabieren, Chinezen, Europeanen,
Indianen, Al deze mensensoorten zijn weer onderverdeeld in ondersoorten. Zijn deze allemaal (apart) geschapen?
Het kan ook zijn dat zij in de evolutie voortgebracht zijn door voorgaande voorouders. Zouden zij allen voortgebracht zijn door Adam en Eva en hun nazaten, dan is er sprake van mutatie. Mutatie is bij geboorte, wederzijdse eigenschappen meekrijgen en dat is evolutie. Want er
zit al een groot verschil tussen broers en zusters onderling. Dat is in de loop der millennia uitgegroeid tot niet alleen uiterlijk, maar ook verschil in hersenprestaties.
Verwonderlijk is ook, dat al deze volken, allemaal hun eigen uitleg hebben over het ontstaan
van de wereld en het leven. Dat zijn beschrijvingen die zij in hun dan bestaande onwetendheid
verklaren. Het zefde zien we nu nog bij dieren. Als het bliksemt en er komt een donderslag
dan krimpen zij ineen. Trekken de staart tussen de benen en kijken angstig naar boven. Zelfs
van de mensen nu, maken sommigen overeenkomstige houdingen.
Al deze angstige en griezelige zaken worden ervaren als van boven komend. Dat geldt voor
regen, hagel en sneeuw, maar ook voor bliksem, donderslag, stormen, orkanen, tyfoons en
dergelijke.
Thans hebben we een wetenschappelijke verklaring voor dit natuurgeweld en zijn in staat bij
benadering te voorspellen wanneer ze te verwachten zijn. Vaak besluiten we over te gaan tot
evacuaties, om het rampgebeuren te overleven. Verder komen we ook niet, want bij terugkeer
blijkt dan alles verwoest te zijn.

Geslachtelijke kruising
In de natuur worden planten bevrucht door windbestuiving en insectenbezoek. Vooral bij
windbestuiving waait het stuifmeel naar alle richtingen en kan op andersoortige planten terecht komen. Vele planten kunnen niet bevrucht worden, maar er zijn soorten die wel bevrucht worden. Er ontstaat dan een kruizing met als resultaat, dat de eigenschappen van beide
planten in de nieuwe plant zijn terug te vinden.
Kunstmatig maakt de tuinbouw daar gebruik van om nieuwe producten voort te brengen, zowel in groenten als sierplanten. Ook de veeteelt maakt daar gebruik van. Een voorbeeld zijn
honden. Daar is een grote verscheidenheid van rassen, die in de natuur niet terug te vinden
zijn. Feiten die de evolutietheorie bevestigen. Je kunt het aanvaarden of niet, maar het zijn
wetenschappelijke resultaten, die door mensen toegepast worden.
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Genesis 1 vers:
11
Toen zei God: "Laat het land opbrenge vegetatie: zaaddragende planten en bomen op de
grond die vruchten dragen met zaad erin, op basis van hun verschillende soorten. "En het was
zo. God zag dat het goed was.
12
En toen was het avond, en het was morgen de derde dag.
20 En God zei: “Laat het water wemelen van levende wezens en het gevogelte vliege boven de
aarde, langs het gewelf van de hemel
21 En God Schiep de grote wezens van de zee en elk levend wezen waarvan het water wemelt
naar hun soort en Allah gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
23 Toen was het avond en het was morgen de vijfde dag.
24 En God zei:Laat het land voortbrenge levende wezens naar hun soort: het vee, de wezens,
die bewegen langs de grond en de wilde dieren, ieder naar zijn soort. En het was zo.
26 Toen zei God: “Laat ons maken de mensheid in ons beeld, in onze gelijkenis, zodat zij
kunnen regeren over de vissen in de zee en de vogels in de lucht, over het vee en alle wilde
dieren en over alle wezens die bewegen langs de grond. Toen was het avond geweest en
morgen geweest de zesde dag
Het is een globaal verhaal. G. 20. De wateren wemelen wil zeggen dat het klein gedierte is en
lichaamsdelen hebben om zich voort te bewegen. G. 24 De aarde voortbrenge. Vee (zijn herbivoren) is geen diersoort, maar oorspronkelijk wild gedierte, dat gedomesticeerd is. Kruipend
gedierte heeft voortbewegingorganen.
Alleen G. 21 spreekt over scheppen. Verder 2x laat het land G11, G24. 1x laat het water G20
en Laat ons maken G26
G.26 is kenmerkend, want ‘laat ons’ wil zeggen, dat God het niet alleen deed. Verder
spreken de diverse vertalingen over: Laat ons maken de mensheid of Laat ons maken mensen.
Er wordt niet gesproken over de enkelvoudige mens. De mensheid wil zeggen mannen en
vrouwen.

3. Soorten Wetenschap
De mensen kunnen geweldig veel en denken de mensen, dat de wetenschap alles kan en zouden kunnen verklaren, hoe de mens op aarde kwam.
De wetenschappen zijn te verdelen in technische- en historische wetenschappen. De evolutietheorie geeft een verklaring over iets dat miljoenen jaren gebeurd zou zijn. Is dat een technische of historische wetenschap?
In eerste instantie een historische, want de techniek was matig. Wat voor wetenschap dan ook,
de gebeurtenissen worden vastgesteld. Dat er wederzijds een andere uitleg gegeven wordt lijkt
ook meer op het verschil van de ene kant en een verwijt van de andere kant, maar is er altijd
een derde partij, die de juistheid vaststelt. Zo gauw een onbekend feit wordt onderkent, wordt
het wetenschappelijk onderzocht.
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4 Wat gaat vanzelf?
Als je niets aan huizen en gebouwen doet worden het vanzelf ruìnes.
Het enigen wat ik op kan merken is: Ja zelfs de huizen, kerken en tempels Gods. Feit is, dat
alles verweert of dood gaat. Dus het vergaan zit in de schepping ingesloten.
De evolutietheorie leert, dat energie, die nodig is voor de ontwikkeling, rechtstreeks van de
zon komt.
Dat is juist, want zo gauw de zonnestraling afneemt, stoot de boom zijn bladeren af en vallen
dood op aarde. In de tropen is het feller licht en groeien de jonge bladeren over de oude heen,
met het gevolg, dat zij geen of onvoldoende licht krijgen en afsterven.

Om over na te denken!
De evolutieleer leert dat in het verleden een klein ééncellig diertje vanzelf zou zijn ontstaan.
Uit dat dier zou geleidelijk de mens ontstaan zijn. Klopt dit met wat je normaal om je heen
ziet?
Nee, dat zie je niet normaal om je heen, want die ontwikkeling duurt miloenen jaren. Het
tijdsbestek van een seconde, een uur, een dag of een jaar geeft zicht op wat er in de eeuwen
geschied is.
G. 1:1 zegt: In de beginne schiep God hemel en aarde.
G.1:11 "Laat het land opbrenge” G.1:20 "Laat het water wemelen” G.1:24" Laat het land
voortbrenge.
Alleen in G1:1 en G1:21 staat scheppen. De schepping is dan zodanig, dat het leven in land
en wateren aanwezig is. Dat er een eencellig diertje is ontstaan kon men in die tijd niet vaststellen, want er waren nog geen optische middelen. Zelfs geen techniek. Alleen de voorloper
van het wiel, de boomstam. Verder kon men alleen stenen gooien. Dat bleef zo tot David
Goliath met een steen doodde.
Naast de Bacterie (eencellig diertje) bestond er zelfs de Viroïde en het Virus. Dat zie je niet
om je heen,want daar is een elektronen microscoop voor nodig De viroïde en virus worden in
de wetenschap verdeeld gezien als leven of niet. Het is een organisme, dat primair levensverschijnselen vertoont, maar de voorzienting van verder voortleven ontbreekt.

Onderdelen van een virus
Een virus bestaat uit erfelijk materiaal in een omhulsel, dat in staat is zich voort te planten,
door gebruik te maken van het reproductieapparaat van andere levende organismen. Daar ze
geen eigen voortplantingsorgaan hebben, zijn ze volledig afhankelijk van andere organismen.
Voor de voortplanting als zodanig voldoen ze niet aan alle gebruikelijke criteria voor de definitie van leven. Het nucleïnezuur: het erfelijk materiaal van het virus, bestaat uit RNA of
DNA.

8\17

Bij planten is het voortplantingsorgaan het stuifmeel. Dat is een mannelijke diploïde
zaadstreng DNA, die de stamper bevrucht. De stamper bevat een vrouwelijke diploïde DNA
streng en komen die samen dan ontstaat er bevruchting. Bij dier en mens is het niet anders.
Alleen het mnl. orgaan wordt sperma genoemd. Dat betekent zaadcel. Het heeft niets met
zaad gemeen, maar veel meer met het stuifmeel of het virus. Want het stuifmeel en de mnl.
bevruchtingscel kunnen zich niet zelfstandig bevruchten net als het virus dat niet kan. Bij
geen bevruchting sterven zij zondermeer af. Bij primitieve vrl. dieren bestaat de mogelijkheid wel van parthenogenese = zelfbevruchting, waaruit een vrouwelijk exemplaar ontstaat.
Het is daarom de vraag of Adam een vrouw kon voortbrengen uit een rib. Behoudens de rib
hoofdzakelijk kalk is, beschikt de man over een xy, xx chromosoom en voor voortbrenging
van een vrouw is een xx, xx chromosoom nodig en een cloaca of vagina. Die ontbreken ten
enenmale bij de man. Zelfs bij primitief mnl. gedierte. Waarom zou God niet op de zelfde
manier de vrouw kunnen hebben voortbrengen zoals de man? Alle andere levende organismen
zijn geslachtelijk gescheiden. In deze tekst wordt van God een tovenaar gemaakt in plaats van
een Schepper. Maar men wist in die tijd niet beter.

5. Een paar feiten
A. Fossielen zijn overblijfselen van planten en dieren, die gevonden worden in stukken steen.
Er hebben vroeger diersoorten geleefd, die er nu niet meer zijn. Blijkbaar uitgestorven, zoals
vcle soorten dinosaurussen.
Vreemde schepping, waar planten en dieren uitsterven. Uitsterven kan alleen maar door
voedselgebrek en natuurrampen.
B. Aardlagen.
Mensen en dieren vluchten naar hoger gelegen terrein.
Ook dit jaar 2016 hebben we op het nieuws gehoord, dat er in het voorjaar, de zomer en het
najaar vreselijke rampspoeden zijn geweest, waarbij vele mensen, over de gehele wereld,
ondanks hun vlucht, zijn omgekomen. Maar de mensheid bestaat nog. Ik haal nog steeds mijn
visje in de viswinkel en muggen en vliegen gonzen nog steeds om me heen. Zelfs virussen en
bacteriën, want griep en verkoudheid heersten door het koude en natte weer meer dan ooit.
C Fossielen die door verschillend aardlagen heen steken.
Dat kan niet, het gaat niet alleen om de miljoenen jaren, maar hoe dik zijn de aardlagen. Dat
overleeft zelfs een boom niet. Dat is typisch de theologie, ontkennen zonder overtuigende tegenverklaring.
Afbeelding C toont een geweldige natuurramp:aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen enz.
Zoals ook gebeurd is in 2016!
De kleine diertjes en vissen worden het eerst bedolven.
Heb ik in 2016 niets van gemerkt.
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Mensen en dieren vluchten zo goed mogelijk en worden ten slotte bedolven door het zand.
In 2016 is juist getoond, dat mensen, maar ook gedomesticeerde dieren zijn getroffen door deze rampen. Rampen vinden ook niet over de gehele aarde plaats, maar plaatselijk. Dat kunnen
zeer grote gebieden zijn. Tevens is vastgesteld, dat zij niet alleen door zand bedolven zijn,
maar veelal door overstroming met verdrinking. Wilde dieren vinden van nature een veiligere
plaats Waar aardlagen zijn zonder mensen toont alleen maar aan, dat er toen geen mensen
waren. Want die lagen zijn miljoenen jaren oud en zouden er wel mensen geweest zijn, dan
waren ze daar naast rampen, een natuurlijke dood gestorven zijn en gefossiliseerd zijn.

Fouten in schoolboeken.
De hr. Haeckel heeft in 1879 het embryonale stelsel ontdekt.
Toen waren de optimale vergrotingsmiddelen nog niet zo perfect als nu.
Getuige afbeelding E.
Feit is dat hij ondekte dat er een embryonale fase is in de ontwikkeling van mens en dier en
nu weten hoe zich dat ontwikkelt. In deze embryonale fase worden de kieuwen omgezet in
longen. Lijkt dat niet op evolutie?

6. Conclusie
Het is technisch niet te bewijzen of de mens op aarde is gekomen door schepping of door
evolutie.
Dan is het de vraag: ‘Moet je de geschriften van de primitieve mens, zonder techniek en
wetenschap geloven? Of van de hedendaagse mens met zijn huidige kennis? De wetenschap
geeft vele verklaringen, die in de Bijbel niet zijn terug te vinden. Dan stelt de godsdienst dat
de Bijbel geen biologisch handboek is. Maar vooral Genesis 1. somt: wel summier en twijfelachtig, het ontstaan van onze woonplaats, de aarde aan en op de zelfde wijze het ontstaan van
het leven. Tot zover mijn directe reacties op deze brochure om daarna na te gaan wat er
wetenschap-pelijk is vastgesteld.

Vaststelling en verklaring van de huidige wetenschap
Er is vastgesteld dat er na de viroïde en virus er bacteriën zijn, die te verdelen zijn in:
1. De Archea = oerbacterie. In 1996! werd het volledig genoom van de oerbacterie
Methanococus jannaschii gepubliceerd. Hij komt voor nabij bijna kokend water op de oceaanbodem van black smokers, op duizenden meters diepte. Zonder enig licht in de omgeving.
Voeding bestaat in de omgeving uit mineralen zonder leven. Voortplanting is splitsing. De
chromosomen bestaan uit RNA.
2. De Prokaryoot. Zij zijn eencellig. De chromosomen zijn DNA en is los en cirkelvormig
in de cel. De prokaryoot bezit verschillende plasmiden, die in staat zijn om genetische informatie uit te wisselen. Vermeerdering ontstaat door opsplitsing van de cel.
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3. De Eukaryoot is de laatste van de drie domeinen, waarin het primitieve leven verdeeld
kan worden. De cel bezit een celkern met spiraalgewijs DNA. De meeste (dus niet allemaal)
bezitten naast de celkern andere extrachromosomale organellen, die zich naast de celkern onafhankelijk kunnen delen.
Door Watson en Crick is in 1953! vastgesteld dat de eukaryote bacterie een sekspilus bezit,
die de overdracht van genen en plasmiden mogelijk maakt. We zien dus, dat er in het primaire
leven een voortbouw zit van ongeslachtelijke deling naar bevruchting door geslachtsdelen.
Het verdere leven, weinigcellig, meercellig of veelcellig is eukaryoot. Zowel plantaardig als
dierlijk.

Voortplanting
Bevruchting vindt plaats door een mnl. voortplantingsorgaan. Plantaardig heet dat pollen en
dierlijk sperma. Het is een diploïde DNA streng, die net als het virus geen zelfvermeerdering
kan doen ontstaan. Bij bevruchting van de vr. eicel die ook diploïd is ontstaat er groei en bepaald het mnl xy of xx chromosoom welk geslacht het wordt. Het DNA van beide organen
bepaald dus wat er ontstaat. De vrouwelijke eicel is bij planten een veelheid, dierlijk een enkel exemplaar of enkelen. Dieren kunnen één enkel of meerdere jongen baren.
Het kan ook zo zijn dat de eicel zich opsplitst en een eeneiige tweeling gebaard wordt. Het
gebeurt ook wel eens dat een stamcel zich niet deelt, maar opsplitst en ontstaat er een Siamese
tweeling of een schaap met vijf poten. Wellicht ligt hier de verklaring van overgang van eencelligheid en meercelligheid.
Na deze bevruchting ontstaat een zygote die zich verder ontwikkelt tot een embryo. In deze
groei ontstaan er ontwikkelingen, die ook in de natuur terug te vinden zijn en op een evolutie
duiden. In de groei, tot de ontwikkeling van het embryo ontstaat er dierlijke kieuwontwikkeling. Deze kieuwen groeien uit tot onze ademhalingsorganen, de strot, delen van de mond en
het gehoororgaan.
Hieruit kunnen we vaststellen dat de vis nooit verder is gekomen dan het embryonale stelsel.
Verdere evolutionaire ontwikkeling vinden we in reptielen. Is de kikkerdril bevrucht dan ontstaat er een donderkop of kikkervisje genaamd. Het heeft een staart voor de voortbeweging en
een kop met kieuwen. Dus het embryonale visstadium. Dat groeit verder en zet de kieuwen
om in een ademhalingssysteem en ontwikkellen zich de pootjes. En zo zien we de kikker van
ei, vis met kieuwen tot dier met longen en poten uitgroeien. Dit zijn toch voorbeelden die we
terug vinden in de groei van dier en mens. Vormen, die evolueren tot koudbloedige dieren
met longen en uiteindelijk warmbloedige levensvormen.

Ik geloof dan, dat de evolutie een schepping is, waaruit het gehele leefbestand is ontstaan.
Voor mij is God dan geloofwaardig. De schepping is dan een doordacht ontwikkelingssysteem. In de theologie is God meer een tovenaar. En is het scheppinsverhaal een sprookje.
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Ook de mens destijds, door het ontbreken van wetenschap en ervaring van natuurgeweld,
wist niet beter dan verhaaltjes vertellen. Dat leeft nog steeds voort in de mensheid. Getuige de
sprookjes van moeder de Gans en de gebroeders Grimm. Maar ook kinderboeken, cowboyboeken, detectiveverhalen en romans zijn verzinsels ontsproten aan de menselijke fantasie.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat de theologie de evolutie niet aangrijpt als juist, want dan
zien we een doorlopend harmonisch opbouwsysteem, waardig schepping genoemd te worden.

Het Leven
Godsdienstig wordt het leven weergegeven als een schepping. De wetenschap heeft tot nog
toe het leven niet kunnen verklaren. Wel is de
chemisch erfelijke samenstelling van het leven
vastgesteld. Dat is opgebouwd door nucleotiden.
Nucleotiden vormen een groep van bio-organische verbindingen, die de bouwstenen RNA en
DNA vormen en essentieel zijn voor alle bekende levensvormen.
Uracil
Thymine
De primitieve levensvormen, (prokayoten), bestaan uit ribonucleïnezuur (RNA) waarvan het
uracil afwijkt van de thymine
in DNA. Verder zijn de nucleobasen het zelfde als van DNA.
Zij bezitten geen celkern. Dat
ligt los cirkelvormig in de cel
en zij zijn enkelstrengs.
Het enkelstrengig RNA is opgebouwd uit desoxyribose, het dubbelstrengig DNA, uit ribose.
Deze suikers zijn gebonden aan een fosfaatgroep -PO3 .
De eukaryoten, vormen meer ontwikkelde cellen met afgesloten celkern en
vormen uiteindelijk de meercelligheid.
Zij zijn dubbelstrengig.
Opvallend is hun eenvoudige structuur.
Zij zijn een samenstelling van:
N= stikstof,
O= zuurstof
H= Waterstof

Guanine

Adenine

Citocine

Thymine
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Deze nucleobasen scharen zich in bundels, die genen genoemd worden, in deze spiralen en

vormen de chromosomen in de cel.
Celkern

Cel

Chromosoom
De godsdienst zegt dat het leven een
schepping is en weigert te aanvaarden dat
het leven uit zichzelf kan ontstaan, omdat
de structuur van de cel volgens hen te ingewikkeld is. Inderdaad bestaat een chromosoom uit vele duizenden nucleotiden. Echter de basen zijn opgebouwd uit drie atoomsoorten H, N,O.
Er zijn mineralen die qua structuur ingewikkelder opgebouwd zijn, maar geen
enkel levensverschijnsel tonen. Verder zegt
de Bijbel: niet scheppen, maar “Laat de
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aarde voortbrenge” en “Laat ons mensen maken”.

Soorten van leven
Het is niet moeilijk om vast te stellen, dat het leven uitbundig en veelvormig is. We vinden
plantenleven, schimmelleven en dierlijk leven. De godsdienst beweert, dat de evolutietheorie
vaststelt dat de mens uit een eencellig diertje is ontstaan. Dat is niet juist.
De evolutie veronderstelt dat het leven is voortgekomen uit eencellige organimen. Er is niet
alleen plantaardig een grote verscheidenheid van leven, maar ook dierlijk. Wat ook vastgesteld moet worden is, dat er niet alleen in het leven een grote verscheidenheid is, , maar ook in
de anorganische bestanden.
Gaan we uit van een primaire ontwikkeling van de basen die de genen in onze chromosomen
opbouwen, dan lijkt het niet logisch te veronderstellen dat dit een eenmalig gebeuren is geweest. De natuur laat duidelijk zien, dat als iets mogelijk is, het niet enkelvoudig voorkomt,
maar veelvuldig plaats vindt. Ook in de opbouw der genen is geen enkelvoudige binding,
maar zijn er vele verschillende mogelijkheden in de opbouw.
Dat houdt in, dat het ontstaan niet gelijktijdig hoeft te gebeuren, maar in verloop der tijden
plaats kan vinden. Dat betekent, dat het zelfs nu nog kan gebeuren. Kijken we naar de recente
ziekteverschijnselen, dan kan een nieuwe ziekte een mutatie zijn, maar ook een nieuw ontstaan.
De mogelijkheid van leven is een logische volgorde. Planten bouwen voedsel op. Met
zonlicht (fotosynthese) zetten zij met chlorofyl in hun blad, koolzuurgas om, deels in eiwitten
en zuurstof. De wortels halen water en anorganische mineralen uit de bodem voor de nodige
opbouw van de plant.
Daartoe is het dierlijk leven niet in staat. Zelfs schimmels niet. Zij zijn beiden afhankelijk
van de door de plant opgebouwde voedingsstoffen. Dus schept de plant primair de levensmogelijkheden. Tevens is de mogelijkheid ontstaan om elkaar te verslinden. Van deze laatste
mogelijkheid hebben zelfs planten gebruik gemaakt. Het meest onschuldige, door symbiose,
maar ook parasitisme (vogellijm) en verslinding van insecten (zonnedauw).
Ook hierin zit een logisch verband, om het leven gezond te houden. Want de fysiek zwakkere en de minst snelle in het bestaan worden het slachtoffer. Ook het ouder worden, vertoond
fysieke achteruitgang, Zo blijft de levende natuur optimaal gezond. Hieruit blijkt dan weer,
dat het leven eindigt in de dood. Alleen de mens kan een natuurlijke dood sterven door afpeigering.

Verdere Bijbelse teksten.
Gen. 1:1 In de beginne schiep God hemel en aarde.
Wat moet ik me hier bij voorstellen? Is de hemel, de atmosfeer om de aarde? Pas in 1543
werd de theorie van een zonnestelsel door Copernicus na zijn dood gepubliceerd. Maar dat is
ook niet de hemel, want de zon met zijn planeten bewegen zich in een melkweg stelsel. En dat
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is ook weer een onderdeel van het universum. Hemels nog aan toe, probeer deze tekst maar
eens te verklaren.
Gen.1:2 De aarde nu was woest en ledig.
Woest kan in positieve zin, de ongerepte natuur betekenen. Dat ervaren wij als wildernis, een
harmonische natuurlijke levensuiting van vaak primitieve begroeiing met daaraan een gepaste
dierlijke levenswijze.
Woest kan ook negatief opgevat worden zoals een plat gebombardeerd dorp. Daar is geen
levensmogelijkheid meer en dan kan men spreken over ledigheid. Schepping op deze manier,
van woest en ledig, lijkt een onmogelijkheid. Temeer omdat het boek Spreuken in alle vormen
ledig en ledigheid veroordeeld.
Gen.1:4 En God maakte scheiding tussen licht en duisternis.
Licht en duisternis zijn tegenstellingen, die in elkaar overgaan. In de duisternis, zien we het
in de ochtendschemering langzaam licht worden. s’Avonds gaat het licht omgekeerd over van
schemer naar duisternis. Zelfs in de duisternis is het nog licht genoeg om de dingen te onderscheiden. Zo kan ook het wolkendek zorgen voor afname van de lichtintensiteit overdags. Er
is geen grens, die beide hoedanigheden scheidt.
G 3 Zonde
De boom in de midden des Hofs. Mooier dan de andere bomen. De vrucht mag niet gegeten
worden noch aangeraakt worden. Dat is pure verzoeking met bewust ingebouwde overtredingsmogelijkheid, die de dood ten gevolge heeft. Noem dat maar liefde.
De zondige mens daarentegen probeert overtredingen van hun kinderen, door opvoeding de
juiste weg te wijzen. Vroeger ging je over de knie met klappen op de billen. Thans staat de
wet deze afstraffing niet meer toe en wordt afgewezen als mishandeling. Voor een onbenullige overtreding van een verboden vrucht bestaat de doodstraf. Het is zo iets als stiekum een
snoepje pakken door een kind. Die sla je toch niet dood! Zelfs als zondig mens zie je daarin
zo weinig rechtvaardigheid, dat de zonde niet waar kan zijn. Het is een sprookje.
De godsdienst verklaart, om die reden, dat de mens een vrije wil heeft. Het verbod om er van
te eten op straffe des doods kan geen vrije wil betekenen. Er kan alleen maar keuze gemaakt
worden en die wordt verwekt door de innerlijke begeerte. En dat is een lichaamsdrang, die we
terug vinden in de ademhaling, honger, dorst, slaap en stoelgang. Het lichaam dwingt ons tot
deze handelingen. Je kunt ze niet weerstaan. Probeer de adem maar eens in te houden. Soms
vechten we tegen de slaap, maar op een gegeven moment wordt je er door overmeesterd.
Hoe zie je dat je naakt ben? Al het leven is naakt. Dus ook de mens. Kleding bestond niet.
Door de onnatuurlijke aankleding (en dat is een lange weg) is de naaktheid een begrip geworden.
De zonde is een bitter verbod. Temeer, omdat twee mensen deze overtreding maken en alle
nazaten deze straf moeten ondergaan. Ik zie al, dat als mijn vader steelt, hij de gevangenis in
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moet en ik ook. Maar ook mijn kinderen en kleinkinderen en wat meer komt, die mijn vader
overigens niet meer meemaakt.

De Liefde Gods
De erbarmelijke toestand waarin Jezus is omgekomen aan het kruis, wekt bij mij nog steeds
de gedachte: “Waarom moest dat zo?” Het is voorstelbaar dat een verbond of overeenkomst
alleen verbroken kan worden door de dood. Maar waarom met deze marteling? Zelfs Jezus
begreep dat niet en vraagt dan ook: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In
deze vraag is ook geen Drie-eenheid terug te vinden.
Ook de steniging is een absurditeit van levensbeëidging. Jezus, wijst er op en zegt: Die zonder zonde is werpe de eerste steen. De grootste zondigheid is toch iemand dood gooien met
een steen!
Na de steen en het kruis volgt dan in de middeleeuwen de brandstapel. Er is geen enkele ombrenging te bedenken die erger is. Zelfs de atoombom niet, want dan blijft er in een onderdeel
van een seconde alleen een schaduwvlek in het wegdek over.
Gaan we de geschiedenis na, dan blijken de meeste oorlogen een godsdienstige achtergrond
te hebben. Ook in onze hebzucht hebben we anders gelovigen in diverse werelddelen als
heidenen veroordeeld en in naam van God omgebracht. Daarna gekolonialiseerd of voor ons
zelf bewoonbaar en leefbaar gemaakt. Zoals Amerika en Australië
In Ierland is lange tijd en nog steeds geweldpleging tussen katholieken en hervormd gelovigen aan de gang. En thans wordt het geloof door ontploffing of zelfopblazing overgebracht,
waarbij vele onschuldige mensen het leven ontnomen wordt. Zoek hierin maar eens de liefde.

Eeuwigheid
De Bijbelse godsdienst verkondigd, dat God altijd heeft bestaan en de gelovigen het eeuwige
leven ten deel valt. Wat moet je je daarbij voorstellen? De Bijbel begint met: “In de beginne”.
Wat was er dan voor het begin? Geen begin en alleen God! De oerknal (= de beginne)wordt
geschat op 13,8 miljard jaar geleden. Een miljard is 1.000.000.000 en dat x 13,8 is dan het
begin. Het voor de beginne is zo groot, dat het niet in nullen is uit te drukken. Waarom is
daarna pas de wereld geschapen en wat deed God voor die tijd? Was hij al die tijd alleen?
Alleen zijn met al zijn kennis? Het niets is niet zichtbaar, want anders is er iets. Alles weten
en niets zien en alleen zijn, dan kun je je kennis niet delen, dus er is geen overdracht mogelijk
geen belevenis, geen ervaring en geen verrassing.
En dan schept God de beginne. Uit de beginne blijkt dan dat er iets voor moet zijn geweest,
want Satan wist de mens te overtuigen, iets te doen, wat verboden was. Van dat ontstaan
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(schepping?), daar lezen we niets over in de Bijbel. Eén punt staat wel vast, deze eerstee
schepping was niet succesvol. Lucifer = Lichtdrager werd de hemel uitgeduveld = duivel.
Dat was met al zijn kennis en alwetendheid een mislukking in het Hemelrijk. Op aarde ging
het in de tweede activiteit niet veel beter. Als je dan de geschiedenis doorneemt met zijn
huidige beschaving, dan komt de gedachte op: “Dat kan niet waar zijn”. Als dan de vraag
gesteld wordt van:

Dan geloof ik, in een oerknal, met de daaraan gepaarde ontwikkeling en noemen we Evolutie.
De Huidige wetenschap stelt vast, dat de waterstofnevel om de zon omgezet wordt in helium.
Dat houdt in, dat het eens omgezet is. Dan volgen er periodegewijs verdere fusies. Die gaan
gepaard met aantrekking der planeten en houdt het zonnestelsel op. Dat koelt af tot er een
zwarte dwerg overblijft.
Gaan we daar van uit, dan moet er aan deze huidige oerknal ook een einde zijn. Zo kunnen
we ons afvragen of onze oerknal het gevolg is geweest van een voorgaand universum of
universa?
Hilversum 28 december 2016
Freek Stegehuis
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