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Het Sprookje Van de Evolutie
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Ps.94:8

8  Let op, 
onverstandigen onder 
het volk; 
dwazen, wanneer zult 
u verstandig worden?
9  Zou Hij Die het oor 
plant [vormt] , niet 
horen? 
Zou Hij Die het oog 
vormt, niet zien?
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Spreuken 20:12

12 Een oor dat 
hoort en een oog 
dat ziet, 
ook die beide 
heeft de HEERE 
gemaakt.
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Ps. 139 :13,14  God de Schepper heeft een plan met je leven 
en liet je daarom ontstaan in de moederschoot!

13  Want Ú hebt mijn 
‘nieren’ geschapen, 
mij in de schoot van mijn 
moeder geweven.
14  Ik loof U omdat ik 
ontzagwekkend wonderlijk 
gemaakt ben; 
wonderlijk zijn Uw 
werken,
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Ps. 139 :13,14  God de Schepper heeft een plan met je 
leven en liet je daarom ontstaan in de moederschoot!
Ps. 139 :13,14  God de Schepper heeft een plan met je 
leven en liet je daarom ontstaan in de moederschoot!

• 16  Uw ogen hebben mijn ongevormd begin 
[embryo] gezien, 

• en zij allen werden in Uw boek beschreven, 
• de dagen dat zij gevormd werden, 
• toen er nog niet één [dag] van hen bestond.
• 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o 
God,
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De natuurkundige wet van 
oorzaak en gevolg

• Alles in ons 3D- bestaan heeft een 
oorsprong, een begin!

• Ps.33: 9  Want Hij [God] sprak en 
het was er, Hij gebood en het stond 
er.

• … Een Schepper die sprak?
• … OF geloven in een ontploffing –

een OERKNAL?? 
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Ps. 14:1,2   
De dwaas zegt in 
zijn hart: 
“Er is geen God”.

En als er dan geen God is, 
dan doe je lekker waar je 
ZELF zin in hebt!
Dan is er GEEN norm 
meer!! 

8

Alester Crowley (†’75):  “Do What thou Wilt!”   

• - Occultist en spiritist v.d. 20e eeuw
• - Enorme invloed! Tarotkaarten!
• - Abnormale seksuele uitspattingen
• - vele volgelingen : zoals Lady Gaga, 

ook invloedrijke personen!

• filosoof van de “vrijheid” van onze 
eeuw
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Occultisten , mensen in het rijk van satan

• Ps. 14:1b
• Zij handelen verderfelijk, 
• bedrijven gruwelijke daden; 
• er is niemand die goed doet.
• 2  De HEERE heeft uit de hemel neergezien 
• op de mensenkinderen, 
• om te zien of er iemand verstandig was, 
• iemand die God zocht.
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Dit is de consequentie 
van de valse evolutie theorie:

• Je komt uit het niets! : uit toeval -via een aap-
geboren

• Je doet hier niets!:  Als alles uit een chaos, , uit de 
oerknal, uit toeval is ontstaan…

• dan ga je ook naar het niets… 
• Gooi dan alle remmen maar los…

• dan grijp je naar drugs, seks, alcohol…

… je verdooft je tegen de zinloosheid !! 
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Maar… 
de kosmos IS niet uit toeval ontstaan: 

Deze spiraal lijkt op ONS 
MELKWEGSTELSEL met miljarden 
zonnen en wellicht planeten: 
TOEVAL??  
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Sterrenstelsels bewegen steeds verder en sneller 
uit elkaar…

 Wat trekt hen aan? 
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 Hoe verder we kijken met de Hubble telescoop, miljarden 
lichtjaren ver- hoe raadselachtiger het wordt! 

 Einstein: TIJD EN AFSTAND glijden in elkaar over: 

 er is eeuwigheid – het bestaat al in de wiskunde!!

 Is het heelal bolvormig? Of zadelvormig?

 Bewegen de sterren -de zonnen- allemaal VERSNELD van 
ons vandaan? Dan moet er donkere materie zijn…

 of… zien we het verkeerd?

De Hemelen verkondigen 
de grootheid van de Here

• Ps.19: 1 WV.
• De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik 

kom uit zijn handen.’
• De Schepper  is zeer groot; Hij schiep het heelal door zijn 

Woord!!
• Joh. 1: 3  
• Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord 

is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
• 4  In het Woord was hét leven en hét leven was het licht van de 

mensen.
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De aarde zou 4,57 miljard jaar geleden ontstaan zijn uit de oerknal …
en het leven op aarde  ONTSTOND (!) 1 miljard jaar daarna…

• De maan zou even-oud zijn 
als de aarde en 

• DUS zou er een stoflaag van 
wel 1 METER moeten 
liggen…

• DUS grote landings-
schotels met “probes’ 
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MAAN en AARDE ZIJN 
DUS NOG JONG!! 

 BIJBEL zegt -6000 jaar- !

Ontstaat complex leven “vanzelf” ??  

• Leven dat ademt, 
• Leven dat zich 

vermenigvuldigt,
• Leven dat als een 

ééncellige begint en zich 
tot mens ontwikkelt? 
• Ontstaat zo’n uiterst 

complexe ééncellige 
door veel TIJD & TOEVAL 

?? 
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Prof. Stephen Hawking
† 2018

• “Het eerste leven moet 
door Aliens in de 
poeltjes op de jonge 
aarde zijn gebracht…” 

• Wat een ‘groot’ 
geleerde! 

• Hij gelooft in sprookjes!

Eéncellig leven is ZEER COMPLEX –
zie de flagelmotor:
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•Insert FLAGELLUM MOTOR
Clip from Discovery Institute’s
Documentary “Revolutionary”
Used by permission and available at

https://revolutionarybehe.com/

Het mysterie van de moleculaire machines

Eéncellig leven is ZEER COMPLEX –
zie de clip Flagellum motor:
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•Clip from Discovery Institute’s
Documentary “Revolutionary”

•Discovery Institute:
• https://www.discovery.org
•Used by permission and available at:
• https://revolutionarybehe.com/
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Hoe dwaas kan een mens worden, door Schepping te 
ontkennen? 

• Rom.1:20-23
• 20  Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn,
• worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn 

werken gekend en doorzien, 
• namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, 

zodat zij niet te verontschuldigen zijn. [Ook prof. 
Hawkins niet]
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Is de Geologische kolom –afbeelding 
van “evolutie der soorten”- van 
“primitief  hoog ontwikkeld” ? 
De Tweede Wet van de 
Thermodynamica zegt: 
ORDE [met hoge 
intelligentie ] 
vervalt met de tijd tot 
CHAOS [lage/geen 
informatie] 
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ONLOGISCH WERELDBEELD

Hoe zit dat dan met de 
evolutionaire stamboom van de mens: 
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De Geologische kolom:
afbeelding van 
“evolutie der soorten” 
van “laag  hoog” 
is vals WERELDBEELD!  
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Geologische Kolom
Vals wereldbeeld

• 1- Indianen zagen een 
“Thunderbird” 
getroffen worden door 
de bliksem: Ze hebben 
nog lang bestaan!

• 2- mens en 
dinosauriërs leefden 
tegelijk!

• 3- Voetafdruk dino en 
mens in een krijtlaag
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Mens en pteronodon leefden 
tegelijk! 

Is Geologische kolom een betrouwbare 
tijdschaal van miljoenen jaren? 

• Mens en dinosauriers leefden GELIJKTIJDIG!  (knip er dan miljoenen 
jaren tussen  uit!)

• Nergens op aarde is de geologische kolom compleet ( er ontbreken dan 
dus miljoenen jaren )

• WAT nu, als er bomen door de (nog zachte ) lagen zijn gestoken : zij 
doorsteken dan miljoenen jaren die dus NIET bestonden! 

• WAT nu, als men een gietijzeren pot aantreft in een (ongeschonden) 
steenkoollaag?
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MENS- en DINOsporen
in kalklaag
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90 % van alle levende dieren ontstond “tegelijk!”
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• 5e dag van de Schepping: 
• Gen 1: 24
• En God zei: Laat de aarde 

levende wezens naar hun 
soort voortbrengen

• Geen wolf én hond
• Geen paard én zebra
• Geen schaap én geit?? 

• GRENS van de 
voortplanting! 

Het grote misverstand bij Darwin: 
“adaptie” of micro-”evolutie”

• Gen.1: 24 En God zei: Laat de aarde 
levende wezens naar hun soort 
voortbrengen: 

• vee, kruipende dieren en wilde dieren 
van de aarde, naar zijn soort! En het 
was zo.

• 25  En God maakte de wilde dieren van 
de aarde naar hun soort, het vee naar 
hun soort, en alle kruipende dieren 
van de aardbodem naar hun soort. En 
God zag dat het goed was. 
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VARIATIE BINNEN DE SOORT WERKT 
HET BEHOUD VAN DIE SOORT UIT

Hoe VREUGDEVOL mogen we zijn, 
dat God sprak en het was! 

Laten we onze levens aan Hem toevertrouwen in geloof!

• Gen. 1:27  
• En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen.

• Gen. 2:3  
• En God zegende de zevende dag en heiligde die, 
want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God 
schiep door het te maken.

27

Gratis opvraagbaar voor eigen-, niet 
commerciële  doelen 

•wagenmakers@hotmail.com
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Afsluiting
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