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Veel christenen omarmen de evolutieleer. 
Waarom? Omdat de meerderheid der 
wetenschappers deze theorie aanhangt. 
En als je Genesis 1 allegorisch opvat, kan 
geloof in de Bijbel prima gecombineerd 
worden met evolutie, toch? 
Helaas ligt dit veel gecompliceerder. 
Het gaat niet alleen om Genesis 1. Wie 
de evolutieleer accepteert, zal aan veel 
meer teksten in de Bijbel een vreemde 
draai moeten geven. 

Doorloop de flowchart en ontdek welke 
teksten je zoal moet verdraaien om de 
Bijbel in lijn te brengen met de heersende 
opinies binnen de wetenschap.

Amen. Je kunt met 
de Psalmist mee-
zeggen dat Gods 
Woord vanaf het 
begin waarachtig 

is (Psalm 119:160).

Gefeliciteerd! 
Je bent creatio-
nistischer dan je 
misschien dacht.

6000 á 10.000 
jaar geleden, dat 
kunnen we uit de 

Bijbel afleiden.

SCHIEP 
GOD DOOR 
EVOLUTIE?

Dan lijkt het erop 
dat Adam toch heeft 

bestaan. 

Ja

Ja

Nee, dat lijkt inderdaad 
onwaarschijnlijk.

KIJK WAT ER GEBEURT ALS JE DE EVOLUTIE-
THEORIE MET DE BIJBEL COMBINEERT

Dus je durft in te 
gaan tegen de heer-
sende opinie binnen 

de wetenschap. Weet 
je zeker dat je geen 

creationist bent?

Ja

Adam stamde af van pre-Adamieten: 
biologisch gezien waren dat wel 

mensen (Homo sapiens), maar gees-
telijk gezien niet. Adam was de eerste 
mens, in de zin van dat hij als eerste 

een geest kreeg.

Ja

Waarom bracht God dan de dieren bij Adam om een geschikte 
partner te vinden? Waarom schiep Hij Eva uit een rib van 

Adam? Waarom reageerde Adam dat zij eindelijk vlees van 
zijn vlees was? Dat lijkt allemaal nogal onzinnig als Homo 

sapiens al duizenden jaren op aarde rondliep.

Wat Genesis allemaal zegt over Eva en die  
rib is allegorisch bedoeld.

Dat klinkt 
inderdaad een 

beetje bizar.

Dus Adam had een vader, moeder en 
grootouders, die eruitzagen als mensen, 

die stenen werktuigen maakten et cetera, 
maar toch geen echte mensen waren?

Bij nader inzien 
hebben Adam en 

Eva toch veel langer 
geleden geleefd.

Nee, Adam en 
Eva stammen 

af van dierlijke 
voorouders.

Schiep God Adam rechtstreeks 
uit het stof der aarde en Eva uit 

een rib van Adam?

Nee

Was Adam dan wel de eerste mens?

Ja

Volgens de evolutieleer verloopt evolutie 
zeer traag. Je zou nooit bij één generatie 

of individu een scherpe scheidslijn kunnen 
trekken en zeggen dat dáár de mens ont-
stond. Dus hoe rijm je de evolutieleer met 
het Bijbelse gegeven dat Adam de eerste 

mens was?

Misschien

Nee

Misschien moet je je 
afvragen hoe serieus 

je de Bijbel neemt. 

Dat gaat rechtstreeks 
in tegen Genesis 

3:20 en Handelingen 
17:26.

Ik ben het er nog steeds 
niet mee eens. Adam 

heeft niet bestaan!

Adam wordt ook 
genoemd in Mattheüs 19:4, Markus 10:6,  
1 Korinthe 11:8-9 en 15:21-22 en 15:45,  

1 Timotheüs 2:13-14, Romeinen 5:12 en Judas 
14. In al die teksten wordt gewoon aan- 

genomen dat hij een historisch persoon was.

In Lukas 3 staat een geslachtsregister dat van 
Jezus via David, Abraham en Noach helemaal 
teruggaat naar Adam. Waar trek je de scheids-
lijn tussen mythische en historische personen?

Ja

In Hebreeën 11 wordt Abel genoemd 
als een van de geloofshelden, samen 

met mensen als Noach, Abraham,  
Mozes en David. Geeft Hebreeën  
dan een mix van historische en  

fictieve geloofshelden?

Nee

SCHIEP GOD DE 
MENS DOOR MIDDEL 

VAN EVOLUTIE?

START HIER

Ja

Nee

Heeft hun zoon Abel echt
bestaan? (Genesis 4:1-2) 1

2

Nee

Stammen alle mensen van 
Adam en Eva af?

Ja

Dat gaat recht-
streeks in tegen wat 
de Bijbel leert. Zie 1 

Korinthe 15:45.

In 1 Korinthe 11:8-9 
gaat Paulus er 

gewoon van uit dat 
de schepping van 
Eva uit Adam echt 

gebeurd is. 

Toch zegt de Bijbel 
dat de zonen van 
Adam en Eva aan 

landbouw en 
veeteelt deden. 

(Genesis 4)

Hmm, misschien is 
de evolutieleer toch 

niet verenigbaar 
met Genesis.

Nee

Volgens Genesis 3 en 4 
deden Adam, Kaïn en 

Abel al aan agricultuur. 
Je hebt zojuist gezegd 

dat zij meer dan 50.000 
jaar geleden leefden.

Meer dan 50.000 jaar geleden, want 
minstens zo lang geleden begon de 

mensheid zich vanuit Afrika over de we-
reld te verspreiden, volgens Wikipedia!

Maar dat brengt je in conflict met de 
geslachtsregisters in Genesis 5 en 11. Als 
je al die leeftijden optelt, levert dat niet 

meer dan een paar duizend jaar op.

Die geslachtsregisters zijn niet 
compleet. Er zitten gaten in!

Wanneer begonnen mensen land te 
bewerken en vee te houden?

Meer dan 50.000 
jaar geleden.

Enkele duizenden 
jaren geleden.

Volgens de heersende opinie onder 
wetenschappers leefden mensen 
toen nog als jager-verzamelaars. 

Ben je het daarmee eens?

De heersende opinie binnen 
de wetenschap is dat india-

nen al minstens 12.000 jaar in 
Amerika zitten en Aboriginals 
nog véél langer in Australië. 

Hoe kunnen alle mensen dan 
van Adam afstammen?

Zijn indianen en de 
Australische Aboriginals 

mensen?

Ja, natuurlijk.

Wanneer leefden Adam en Eva?

Ja

Ik verwerp die 
dateringen!

Als er staat dat Seth 
105 jaar oud was toen 

Enos werd geboren, 
maakt het niet uit of 
Enos nou zijn zoon 
of kleinzoon was. 
Eventuele gaten 

veranderen dus niets 
aan de berekening.

Hebben Adam en Eva 
echt bestaan?


