
WAT IS HIEROP UW ANTWOORD?







In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1







Evolutionair 
creationisme

God gebruikte evolutie om de schepping te creëren.



Mache die Lüge groß, mache sie einfach, wiederhole sie immer wieder, und

letztendlich wird man sie glauben. 

Adolf Hitler (1889-1945)

Maak de leugen groot, maak het gemakkelijk, herhaal het keer op keer, en 

uiteindelijk zal men het geloven. 

Adolf Hitler (1889-1945)



Het meest verwoestende dat de biologie het christendom heeft 
aangedaan, was de ontdekking van biologische evolutie. 

Nu we weten dat Adam en Eva nooit echte mensen waren, is de 
centrale mythe van het Christendom vernietigd. 

Als Adam en Eva nooit bestaan hebben, dan was er nooit een 
erfzonde.

Als er nooit een erfzonde is geweest, is redding niet nodig. Als er 
geen redding nodig is, is er geen Redder nodig.

(Frank Zindler, “atheism vs Christianity” (video) 1996)



IJsland
Denemarken

Zweden
Frankrijk

Japan
Verenigd Koninkrijk

Noorwegen
België

Spanje
Duitsland

Italië
Nederland
Hongarije

Luxemburg
Ierland

Slovenië
Finland

Tsjechië
Estland

Portugal
Malta

Zwitserland
Slowakije

Polen
Oostenrijk

Kroatië
Roemenië

Griekenland
Bulgarije
Litouwen

Letland
Cyprus

Verenigde Staten
Turkije

(n=500)
(1013)
(1023)
(1021)
(2146)
(1308)

(976)
(1024)
(1035)
(1507)
(1006)
(1005)
(1000)

(518)
(1008)
(1061)
(1006)
(1037)
(1000)
(1009)

(500)
(999)

(1241)
(999)

(1034)
(1000)
(1005)
(1000)
(1008)
(1003)
(1034)

(505)
(1484)
(1005)

Nederland 

Evolutie = NIET WAAR:

Weet niet:

Evolutie = WAAR:
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8%

77%

Science augustus 2006



Percentage van christenen (in de USA) die in evolutie geloven
onveranderd

33%18% 48%

door God geleide evolutie natuurlijke evolutie

Christenen in Nederland geloven voor:

38% dat mensen van apen afstammen

68%
evolutie naast 
schepping bestaat

Genesis 1 niet letterlijk is60%

https://www.denieuwekoers.nl/evolutie-en-geloof

https://www.denieuwekoers.nl/evolutie-en-geloof


2%
Vereniging van Wetenschappers
(AAAS)

Percentage dat gelooft dat mensen en andere levensvormen…. 

Wetenschappers en hun geloof over menselijke evolutie

…zijn geëvolueerd door de tijd heen 98%

…sinds het begin 
onveranderd zijn
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Neanthertalers 1856

Gevonden: 1856, Duitsland

Herseninhoud: 1520 cm3

Lengte: 
Man: ± 1,64 m
Vrouw ± 1,55 m

Gewicht:
Man: ± 65 kg
Vrouw: ± 54 kg

Gewoon een mens



Cro-Magnon Man

Gevonden: 1868, in de abri van Cro-Magnon bij Les Eyzies in de 
Franse Dordogne

Louis Lartet

Herseninhoud: 1600 cm3

Lengte
± 1,75 m tot 1,80 m

Gewicht: 
84 kg

Lijkt anatomisch en genetisch op ons, wat is het verschil?

Als het op een eend lijkt, zwemt als een eend, kwaakt als een eend, 
dan is het waarschijnlijk een….eend! 

Gewoon een mens



Java Man

Gevonden: 1891, aan de oever van de Solorivier, Java

Nederlandse antropoloog Eugène Dubois 

Sinds 1900 in Naturalis in Nederland

Het enige wat Dubois vond, was een stuk schedel, drie tanden en
een dijbeen, wat een jaar later 15 meter verderop werd gevonden. 
Dubois liet vlak voor zijn dood weten dat zijn vondst bedrog was.
Maar nog steeds staat deze ‘vondst’ in de studieboeken als bewijs
voor menselijke evolutie. 

Na enige tijd ontdekten wetenschappers dat het dijbeen en de 
tanden aan een mens toebehoorden, maar dat het stuk schedel van 
een aap bleek te zijn. 

Reconstructie uit dijbeen + drie tanden



Heidelberg Man - Homo heidelbergensis

Gevonden: 1907, in de zandgroeve Grafenrain in Mauer bij Heidelberg.

Daniel Hartmann

Herseninhoud: 1280 cm3

Lengte: 
Man ± 1,75 m
Vrouw ± 1,57 m

Gewicht: 
Man ± 62 kg 
Vrouw ± 51 kg

Grote overeenkomst met een menselijke kaak.
Alleen omdat het formaat groter is, betekent niet dat het niet 
menselijk is. 

Gewoon een mens



Piltdown Man

Gevonden: 1912, Piltdown, East Sussex.

Charles Dawson

In 1953 bleek dat de onderkaak van een orang-oetan was 
en de schedel van een moderne mens.

Reconstructie uit schedel



Nebraska Man - Hesperopithecus haroldcookii

Gevonden: 1917, in Nebraska

Harold Cook 

Ongeveer 10 jaar na de ontdekking van Piltdown Man werd deze
vondst ontdekt, een mogelijke menselijke voorouder. Maar het bleek
bedrog

De tand was van een wild varken.

Nebraska Man. Een tand van een varken, in 1922 gevonden door 
Harold Cook, werd door de vooraanstaande evolutionist Dr. Henri 
Fairfield Osborn5 aangeprezen als afkomstig te zijn van de eerste 
antropoïde (mensachtige) aap van Amerika. Hij noemde 
deze Hesperopithecus (‘westelijke aap’). De Illustrated London 
News van 24 juni 1922, drukte een artiestimpressie af van de 
eigenaar van de tand als een rechtopstaande mens; het toonde de 
vorm van zijn lichaam, hoofd, neus, oren, haar, etc., samen met zijn 
vrouw, huisdieren, en gereedschap.

Reconstructie 
uit tand van een 
varken

https://scheppingofevolutie.nl/aapmensen-voorgeslacht/#easy-footnote-bottom-5-2233


Rhodesian Man - Homo rhodesiensis

Gevonden: 1921, in een ijzer- en zinkmijn in Broken Hill, Zambia 

Tom Zwiglaar

Schedelinhoud: 1100 cm3

Rhodesian Man werd na vele Jaren geclassificeerd als
een moderne mens. 



Australopithecus (letterlijk "zuidelijke aap“) 

Gevonden: 1924 de leisteengroeve van Taung (Zuid-Afrika)

Raymond Dart

Herseninhoud: 400-500 cm3

Lengte: 1,05 m
Man ± 1,38 m
Vrouw ± 1,15 m

Gewicht: 9 kg
Man ± 41 kg
Vrouw ± 30 kg

Sterk bewijs duidt erop dat deze jonge Australopithecus-schedel 
van een aap is.



Peking Man - Homo erectus pekinensis

Gevonden: 1927, in Peking, China

Johan Gunnar Andersson 

Wetenschappers ontdekten in 1933 conflicterend bewijs. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de fossielen, waaronder
het orginele exemplaar, verscheept om ze tegen oorlogshandelingen
te beschermen. Tijdens de reis werd het schip echter getorpedeerd
waardoor al het materiaal verloren ging.



Ramapithecus 1932

Gevonden: 1932, in Siwālik Hills in Noord India

Harold Cook 

Onderkaak

Een Baviaan die nog steeds voorkomt in Ethiopië.

Reconstructie uit onderkaak



Paranthropus (‘naast de mens’) Australopithecus robustus

Gevonden: 1938 Kromdraai, South Africa,

Robert Broom

Herseninhoud: 530 cm3

Lengte: 
Man ± 1,20 m
Vrouw ± 1,00 ,m

Gewicht:
Man ± 54 kg
Vrouw ± 40 kg

Sterke gelijkenis met….een aap

Reconstructie uit schedel



Zinjanthropus - Paranthropus boisei

Gevonden: 17 Juli 1959, in Olduvai Gorge, Tanzania, 

Mary Leakey

Herseninhoud: 500-550 cm3

Lengte:
Man ± 1,37 m
Vrouw ± 1,24 m

Gewicht:
Man ± 49 kg
Vrouw ± 34 kg

2 schedels (1959 & 1969) + een onderkaak (1964) gevonden.

In 1961 werd de conclusie getrokken dat het gewoon een apensoort
was. 



Handy Man – Homo Habilis

Gevonden: 1960, bij het Turkanameer, Kenia

Louis Leakey

Herseninhoud: 387-550 cm3

Lengte:
1,00 m – 1,35 m

Gewicht: 
32 kg

Er is een bijna compleet skelet gevonden dat duidelijk maakte dat
het hier om een aap ging en helemaal niet in relatie staat tot de 
mens. 



Australopithecus_anamensis

Gevonden: 1965, Kanapoi in northern Kenya

Bryan Patterson

Schedelinhoud: 370 cm3           (ongeveer gelijk aan een chimpansee)

Deel van opperarmbeen gevonden in 1987
Zes jaar later groeven de in Londen geboren Keniaanse 
paleoantropoloog Meave Leakey en de archeoloog Alan Walker in 
de Allia Bay plaats en ontdekten verscheidene aanvullende 
fragmenten van een mensachtige, waarbij een complete 
onderkaak, die veel overeenkomst vertoonde met die van een 
chimpansee. 
De tanden vertoonden echter veel meer overeenkomst met die van 
een mens.
Alhoewel men geen heupen, voeten en benen vond, neemt Meave
Leakey aan dat Australopithecus anamensis dikwijls in bomen klom. 



Paranthropus aethiopicus

Gevonden: 1967, southern Ethiopia, west of the Omo
River 

Camille Arambourg and Yves Coppens

Herseninhoud: 410 cm3

De zwarte schedel werd in 1985 gevonden

De kaak is ergens anders gevonden en het is zeker dat
deze niet aan dezelfde soort toebehoort. 



Australopithecus afarensis (LUCY)

Gevonden: 24 november 1974 in de Afar-driehoek, Noord-Ethiopië

Donald Johanson, Yves Coppens en Tim White

Het “Lucy” fossiel, Australopithecus afarensis, is 22,8 % compleet.

Herseninhoud: 385-400 cm3 (ongeveer gelijk aan een chimpansee)

Lengte: 
± 1,10 m

Gewicht: 
± 27 kg

Na onderzoek is men tot de conclusie gekomen dat Lucy geen
bewijs is van menselijke evolutie, maar dat het een mannelijke aap
was die nauw verwant is aan de moderne Pygmee-Chimpansee. 

De meest bekende australopithecine is ‘Lucy’, een voor 22,8% 



Lucy -Australopithecus afarensisBonobo



Lucy -Australopithecus afarensisBonobo



Flipper Man

Gevonden: 1979, Libië

Het leek op een sleutelbeen, en sommige wetenschappers
dachten dat het behoorde tot een primitieve aapmens. 
Maar na verder onderzoek ontdekte men dat het een rib 
was die behoorde aan een zeezoogdier verwant aan de 
dolfijn. 



Orce Man

Gevonden: 1982, Venta Micena, in Orce, Granada, Andalusie, Zuid-
Spanje

Josep Gibert, Salvador Moyà-Solà i Jordi Agustí,

Men dacht een stuk van een menselijke schedel gevonden te 
hebben. 

Gebaseerd hierop reconstrueerde men een volledige mens. 

Later ontdekte men dat het stuk bot een deel van een schedel van 
6 maanden oude aap was. 

Reconstructie uit klein stukje schedel



Ida - Darwinius masillae

Gevonden: 1983, Messel, Duitsland

Ontdekt door een privé verzamelaar

Lengte:
Totale lengte 58 cm
Lichaamslengte slechts 24 cm

Men dacht de eerste link naar de mens gevonden te hebben. Later 
ontdekte men dat het om een verwante soort van de lemuren ging. 



Turkana Boy

Gevonden: 1984, Turkanameer, Kenia

Richard Leakey

Schedelinhoud: 880 cm3

Lengte:
1,60 m

Gewicht:
48 kg

In eerste instantie classificeerde Leakey de Turkanajongen als Homo 
erectus. Nu men een bijna compleet skelet had, ontdekte men iets 
opmerkelijks. De jongen kwam wel overeen met andere Afrikaanse 
"erectus"-fossielen, maar niet met de zware en robuuste erectus-
fossielen uit Azië. Men zag dat de Afrikaanse erectus-fossielen 
behoorlijk afweken van hun Aziatische verwanten. Er werd dus 
besloten de Afrikanen in een aparte soort te plaatsen: Homo ergaster.

Gewoon een mens dus. 



Ardipithecus ramidus "Ardi" 

Gevonden: 1992, Awash River, in Aramis, Ethiopia

Tim White 

Herseninhoud: 300-350 cm3

Lengte: 
1,20 m

Gewicht:
51 kg

Onderzoeker Menton zei dat de schedel en de voeten van “Ardi” 
exact overeenkomen met die van een aap en in niets lijken op de 
kenmerken van een mens. 
Volgens hem willen de evolutionisten Ardi categoriseren als
“aapachtig”. Dit schepsel is aapachtig omdat het een aap is. Noem
het gewoon een aap, zei hij. 



Australopithecus bahrelghazali

Gevonden: 1995, Bahr el Ghazalvallei, dicht bij Koro Toro in Tsjaad, 

Michel Brunet

Vondst bestond uit niet meer dan een paar tanden en een deel van 
een kaak.

De ontdekte kaak KT-12 heeft kenmerken die erg lijken op het gebit 
van Australopithecus afarensis. Dat heeft onderzoekers zoals 
William Kimbel ertoe gebracht te stellen dat Australopithecus
bahrelghazali geen aparte soort vertegenwoordigt maar 'binnen de 
variatiebreedte van Australopithecus afarensis (LUCY) valt’.

Lucy was een aap….

Reconstructie uit tanden + deel kaak



Hominin Sahelanthropus tchadensis

Gevonden: 2001, in Tsjaad, 

Alain Beauvilain, en drie mannen uit Tjaad; Adoum Mahamat, 
Djimdoumalbaye Ahounta, and Gongdibé Fanoné

Schedelinhoud: 340-360 cm3

Er zijn alleen delen van de schedel, vijf kaakfragmenten en wat 
tanden gevonden. 

Velen zijn het erover eens dat het hier niet anders betreft dan een 
vroegere apensoort. 



Australopithecus Sediba --- Karabo (the answer) 

Gevonden: 2008, in Zuid-Afrika

Lee R. Berger

Schedelinhoud: 420 cm3

Waarschijnlijk heeft deze soort nooit bestaan. 
De fosielen behoren mogelijk aan twee verschillende soorten toe. 
Een deel is van de soort Australopithecus en een ander deel van een 
mens. 



Rise of the Planet of the Apes - Ceasar



Zelfde schedel van een Neandertaler, andere interpretatie van de kunstenaars



MENS

CHIMPANSEE



DNA Chimpansee 70% gelijk aan 
DNA van de mens!!! (op z’n gunstigst!)

450.000.000 verschillen 
in DNA basisparen



Genesis 1:1 Genesis 1:2



Uw woord is de waarheid.
Johannes 17:17 HSV

… God, Die niet liegen kan,…
Titus 1:2 HSV

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 
discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31-32 HSV



2Korinthiërs 13:1 NBG 

…op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.

Deuteronomium 19:15 NBG 

…op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.

Mattheus 18:16 NBG 

…opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. 

Johannes 8:17 NBG 

En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is



1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

1:5 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

1:8 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

1:13 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

1:19 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

1:23 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.

1:31 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

2:2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had,  

rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Genesis

Herziene Statenvertaling



Herziene Statenvertaling

Genesis 2:7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem 

en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

1Korinthiërs 15:47a De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk

Marcus 10:5,6 …En JEZUS antwoordde hun: Maar VANAF HET BEGIN van de 

schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.

1Korinthiërs 15:45 De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen,

Psalm 100:3 Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt

Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, 

de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Exodus 31:17b …want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde 

gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust…





Rib





DNA
3.000.000 basesparen

Mitochondriaal DNA
Klein – circel – Energie

16.000 basesparen
Alleen doorgegeven door moeder



Vrouw    Man



Gen 1:11 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, 
die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

Gen 1:12 En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die 
vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Gen 1:21 En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het 
water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort.

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!

Gen 1:25 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.

Gen 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

Herziene Statenvertaling





Genesis 3:1-6

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God 

gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag 

niet eten van alle bomen in de hof?

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij 

eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God 

gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op 

de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult 

zijn, goed en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was 

voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te 

worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar 

was, en hij at ervan.

Herziene Statenvertaling



Mattheus 4:4-11 

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden 

door de duivel.

En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte 

honger.

En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze 

stenen broden worden.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood 

alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste 

gedeelte van de tempel,

Herziene Statenvertaling



en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, 

want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op 

de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.

Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet 

verzoeken.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de 

koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,

en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, 

uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Herziene Statenvertaling



Johannes 6:47 HSV Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig 

leven.

2 Corinthiërs 5:17 NBG Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 

schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Efeziërs 1:13 HSV in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de 

Heilige Geest van de belofte,

Romeinen 5:1 HSV Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 

door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 8:1 NBG Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus 

zijn. 

Ik ben gered en gerechtvaardigd. Al mijn zonden zijn vergeven



God KAN mij genezen:

Mattheus 9:28 NBG 

Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here.

God WIL mij genezen:

Mattheus 8:3 NBG

Ik wil het, word rein.

God ZAL mij genezen:

Mattheus 8:7 NBG

Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen?

Ik ben genezen. God wil, kan en zal mij genezen.



Mattheus 8:17 NBG 

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Mattheus 1:22 NBG

en door zijn striemen zijt gij genezen.

Jesaja 53:4 NBG

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen

Ik ben genezen. God wil, kan en zal mij genezen.



Wat is hierop uw antwoord?

“Er staat geschreven…”




