
!! Fundament is cruciaal !!

Tot in zijn 
fundament wordt 

alles gesloopt,

en de 
rechtvaardige 

staat machteloos.



• Is de vloed geschiedenis? (Gen 7)


• Is Babel geschiedenis? (Gen 11)


• Is de doortocht door de Rode Zee geschiedenis? (Ex 14) 


• Kwam er wel vuur uit de hemel? (Lev 10)


• Dreef de bijl-kop wel op water? (2 Kon 6)


• Stierven er wel 185.000 soldaten door 1 engel in 1 nacht? (Jes 37) 


• Is Mirjam wel maagdelijk zwanger geworden? ( Luk 1:34)


• Konden lammen wel lopen en blinden wel zien?


• Stond Yeshua wel op uit de dood? (1 Cor 15:14-17)

Waar stopt mythologie en beginnen feiten?



Vragen bij een lokale vloed
•6:5 Woonden er alleen slechte mensen in een lokaal gebied?


•6:6 Was er een groep mensen op aarde die God niet gemaakt had?


•6:14 Waarom zei God niet dat Noach moest verhuizen?


•6:17 Welk gedeelte van de aarde is niet onder de hemel?


•7:20 Hoe kunnen bergen met 15 el lokaal bedekt zijn? 


•9:11 Heeft God dan ontelbare keren zijn Verbond gebroken?



Evolutie heeft niet de juiste volgorde

3                        4                    5                    6



Natuurlijke selectie
• Het KAN alleen selecteren uit bestaande informatie. 
• Selectie plus mutatie werkt de verkeerde kant op voor evolutie.



• Wat betekent (buiten Gen 1): 

• Dag + nummer 410x 

• Avond + morgen (Met dag) 23x 

• Nacht + dag 52x 

• 1:5 Nacht + dag, Avond + morgen, eerste dag 

• 1:8 Avond + morgen, tweede dag

• 1:13 Avond + morgen, derde dag

• 1:19 Avond + morgen, vierde dag

• 1:23 Avond + morgen, vijfde dag 

• 1:31 Avond + morgen, zesde dag 

• Wat zou de schrijver willen overbrengen?

De Tekst

>> Altijd een gewone dag
>> Altijd een gewone dag
>> Altijd een gewone dag



• 
 periode of generatie (Gen 7:1 Ex 3:15 Deu 32:7) ּדֹור

• 
 tijd, periode of seizoen (Lev 15:25 ; Deu 11:14 ; Net 9:27) עֵת

• 
 vele dagen ( Num 9:19 ; Deu 20:19 ; 1 Kon 18:1 יָמִים ַרּבִים

•  duizenden van tienduizenden (Gen 24:60 ; Num 10:36 ; Mic 6:7) לְאַלְפֵי ְרבָבָה

• Ex 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. 
Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 

Manieren om langere periodes te communiceren 



• Vanaf het begin v/d schepping heeft God man&vrouw gemaakt (Mar 10:6).


• Abel van grondvesting wereld vermoord (Luk 11:50-51 >> Gen 4:8). 


• Noach & de vloed (Mat 24:37-39 >> Gen 6-8).


• Lot & de val van Sodom ( Mat 10:15 >> Gen 19).


• Mozes en de slang (Joh 3:14 >> Num 21:9). 


• Mozes en het manna ( Joh 6:32-33, 49 >> Ex 16).


• Wonderen van Elia en Elisa (Luk 4:25-27 >> 1 Kon 17-18 & 2 Kon 1-13).

Yeshua geloofde in de waarheid van de Tenach



Yeshua en Gen 1-11

• Joh 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader 
doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de 
waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader 
van de leugen.


• Gen 3:1 Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen 
in de hof?


• 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven

• 5 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.


• De Genesis 3 tactiek wordt nog steeds gebruikt….



Eze 36:35 Zoals de hof van Eden 



Noach en de Ark



Hoeveel soorten op de Ark
• Mechelse herder >> Belgische Herder >> Herder  >> Hond >>  
 Hondachtige >> vleeseter >> zoogdier >> gewervelde >> dier.  

•Zoogdieren                                         3700

• Vogels                                                8600

• Reptielen                                           6300

• Amfibieën                                          2500      

• Vissen                                                   0

• Insecten                                                0

• Reine dieren                                      1000


•Kleine el 46,7 cm >> 43.500 kubieke meter. 

• ~569 treinwagons  — ~870 treinwagons  — 240 schapen per wagon.

• Gem grote = rat…. >> lammetje.

• 50.000 dieren / 240 = 208. 

• 361— 662 wagons voor eten, drinken en eventueel andere mensen.

Grote el 53 cm >> 67.000 m3. 

(>>Breng jonge dieren ipv oude)



Meet-methodes
Hoeveel zouden ze met een afstand van 10 meter afwijken?                                   ? En 100 of 1000 meter



Gidsfossielen
• De geologische tijdschaal wordt onderverdeeld in verschillende geologische 
perioden. We kunnen die perioden herkennen aan de hand van fossielen uit 
die periode. Naarmate we de fossielen nauwkeuriger determineren, kunnen we 
ook nauwkeuriger bepalen om welke periode het gaat.  
Soorten die bij uitstek geschikt zijn om een bepaalde periode te herkennen, 
noemen we gidsfossielen of indexfossielen.


• Gidsfossielen geven de mogelijkheid snel een indruk  
te krijgen van de ouderdom van een gesteentepakket.  
Ze zijn echter niet meer zo belangrijk als vroeger,  
aangezien van steeds meer soorten duidelijk is dat ze  
niet overal tegelijkertijd voor het eerst voorkwamen.  

• Het is daarom belangrijk ook naar andere fossielen te kijken.
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001126.html



Het fossiele bestand
• Thrustfolds/Overschuiving weerleggen de geologische kolom 

Bent National Park Canada



Het fossiele bestand
• Thrustfolds/Overschuiving weerleggen de geologische kolom 

Luasthrustfold Castle mountain



Radiometrische datering 
The New York Times 5 -12 -1905 

8.000.000 jaar



Radiometrische datering 
The New York Times 11 - 03 - 1927 

30.000.000 jaar



Radiometrische datering 

100.000.000 jaar

The New York Times 09 - 02 - 1941 



•Waarom is radiometrische datering de meest betrouwbare methode?


•Radiometrische datering is een methode die wordt gebruikt om stenen en 
andere objecten te dateren op basis van de bekende vervalsnelheid van 
radioactieve isotopen.  
... De twee uraniumisotopen vervallen met verschillende snelheden, en dit 
helpt om uranium-looddatering een van de meest betrouwbare methoden 
te maken omdat het een ingebouwde kruiscontrole biedt. 

•Why is radiometric dating the most reliable method?


•Radiometric dating is a method used to date rocks and other objects based on the 
known decay rate of radioactive isotopes. ... The two uranium isotopes decay at 
different rates, and this helps make uranium-lead dating one of the most reliable 
methods because it provides a built-in cross-check.

Algemene perceptie Radiometrische datering 



Algemene perceptie Radiometrische datering 
•Is radiometrische datering gebrekkig?


•Nee omdat veel radiometrische data in grote lijnen worden ondersteund 
door andere schattingen van verandering, zoals boomringen en warve 
sedimenten voor radiokoolstof (met enkele discrepanties, maar de aarde is 
dan nog steeds veel meer dan 6000 jaar oud). 

• Is radiometric dating flawed?


•No because many radiometric dates are broadly supported by other estimates of 
change, such as tree rings and varved sediments for radiocarbon (with some 
discrepancies, but still leaving the Earth far more than 6,000 years old).



Radiometrische datering 
• De kraan drupt 50 ml per uur.

• Hoeveel uur heeft de kraan gedrupt? 

• Het juiste antwoord is 1 uur!  

• Er zat al vloeistof in…

• De drup-snelheid is veranderd…

• Er is extra water bijgekomen/uitgelekt…

300 ML

•Als de resultaten niet overeenkomen met de verwachting dan stuurt men bij…

•Wetenschappelijk dateren is geen manier van meten, maar een manier van denken.

6 uur?

• Begintoestand is onbekend.
• Constante v/d vervalsnelheid is onbekend.
• Geslotenheid van het “systeem” is onbekend.



Mount St. Helens 



https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.375.6303&rep=rep1&type=pdf



Hout van ~ 28.000 jaar ingekapseld in kalksteen van 183.000.000 jaar…

1949, 1954 & 1975    minimale 270.000 en max 4.298.00.000 >> ~16.000 x meer!

Boek Thousands not Billions



Uinkarat lavaflow
• Bekende jonge lavastromen worden “gemeten” op miljoenen jaren.

•              Metingen spreken elkaar ALTIJD tegen.  

• - 6 K-Ar methodes: 
10.000 tot 117 miljoen jaar


• - 5 Rb-Sr methodes: 
1.27 -1.39 miljard jaar


• - 4 Pb-Pb Isochron methodes: 
2,6 miljard jaar


• - Rb-Sr Isochron methodes: 
1.34 miljard

ca 900 jaar is de echte leeftijd omdat er indianen artefacten in zijn gevonden… 
https://youtu.be/bGB-PfFSV2w?list=PLfNy63mRy_gpOhtLcbASgVkgzhQSpLhNF&t=221

260.000!!!!



Radiometrische dateringen

• Niet aanwezige “tijd” in 
de Grand Canyon 
aardlagen…(1,6 Miljard)

• 480 miljoen jaar Geel

• 215 miljoen jaar Blauw

• 313 miljoen jaar Groen

• 155 miljoen jaar Rood

• 25 miljoen jaar Turquoise

• 270 miljoen jaar Wit


• 1295 miljoen jaar ofwel  
81% van het totaal!!!!

• “Beste geologische geschiedenis op aarde”…..



“Vijandige getuigen” 
•Bij de conventionele interpretatie van K-Ar-leeftijdsgegevens is het gebruikelijk om 
leeftijden die substantieel te hoog of te laag zijn in vergelijking met de rest van 
de groep of met andere beschikbare gegevens zoals de geologische tijdschaal, 
buiten beschouwing te laten. 

•De verschillen tussen de afgewezen en geaccepteerde metingen worden willekeurig 
toegeschreven aan excessief aanwezigheid of verlies van argon.

•Akio Hayatsu Nova Scotia, Canadian Journal of Earth Sciences 16:974, 1979.' 

•Nature: Verschillende radiometrische dateringsmethoden komen niet met elkaar 
overeen’ Om de ouderdom van oudere gesteenten vast te stellen, vertrouwen 
geologen op radiometrische datering, die het radioactieve verval van elementen in 
een monster volgt. 

•Maar in het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat de resultaten van 
verschillende technieken en verschillende laboratoria niet overeenkomen. 
•John Whitfield Time lords, Nature 429:125, 2004. 



Datering
•Met behulp van de bekende Argon/Argon-radio-isotooptechnologie dateerden 
wetenschappers de Santo Domingo-rotsformatie in Argentinië op 212 miljoen 
jaar oud. 

•Concordant met een nabijgelegen geologische formatie die ook radiometrisch 
was gedateerd.

•En concordant met een datering op basis van fossiel hout gevonden in de rots.


•Veel goed bewaarde sporen werden ook gevonden in de rots, die eruit zagen  
als vogelsporen. 

•De voetafdrukken moeten zijn gemaakt door een onbekende soort van een 
kleine vogelachtige dinosaurus, want volgens de darwinistische theorie zouden 
vogels ongeveer 212 miljoen jaar geleden niet bestaan. 

•De resultaten werden in 2002 gepubliceerd in Nature.



Herdatering
•In 2013 wierp een andere groep wetenschappers een frisse blik  
op de vogelachtige voetafdrukken van dinosauriërs en  
concludeerde dat ze inderdaad door vogels waren gemaakt  
en wel de strandloper van vandaag, een kleine vogel die veel voorkomt.

• Veel mensen die tegenwoordig leven, hebben identieke sporen  
in het zand langs een rivieroever of op het strand gezien.  

•De nieuwe groep realiseerde zich dat er iets heel erg mis was en vroeg om 
verdere radiometrische datering met de lood/uranium-methode. 

•De nieuwe radio-isotoopdatum die ze ontvingen, gaf een leeftijd van 37 miljoen 
jaar aan. 

•175 miljoen jaar (!!!) jonger dan de oorspronkelijke datum…
https://creation.com/radiometric-backflip



Mungo Woman
•1969 Skelet van “Mungo Woman” gevonden en gedateerd:

•Bot >> 19.000 jaar

•Collageen >> 24.700 jaar

•Houtskool van iets verderop >> 26.500 jaar. 

•Jane Balme (Centrum voor Archeologie): ‘De algehele indruk is dat er een 
competitie gaande is om de oudst mogelijke datering te krijgen en dat daar eer 
mee te behalen valt’.

•1974 word 450 meter verderop in dezelfde aardlaag Mungo Man gevonden.

•1998 melde Bowler dat thermoluminescentie v/h zand 42.000 jaar opleverde.

https://www.youtube.com/watch?v=jga_Ha_LCZk


Mungo Woman
•1969 Skelet van “Mungo Woman” gevonden en gedateerd:

•Bot >> 19.000 jaar

•Collageen >> 24.700 jaar

•Houtskool van iets verderop >> 26.500 jaar. 

•Jane Balme (Centrum voor Archeologie): ‘De algehele indruk is dat er een 
competitie gaande is om de oudst mogelijke datering te krijgen en dat daar eer 
mee te behalen valt’.

https://mungo-man.weebly.com

•1974 word 450 meter verderop in dezelfde aardlaag Mungo Man gevonden.

•1998 melde Bowler dat thermoluminescentie v/h zand 42.000 jaar opleverde.



Mungo Man
•1969 Skelet van “Mungo Woman” >> 26.500 jaar. (C14)

•1998 Skelet van “Mungo Man”      >> 42.000 jaar. (TL)

•1999 werden er nog eens 4 andere dateringsmethoden op los 
gelaten (ESR, OSL, Th/u & Pa/U).

•Hierbij werd de leeftijd vastgesteld op ~ 62.000 jaar, en men  
vermeldde dat de data elkaar onderbouwde (lees zekerheid). 

•Bowler accepteerde het niet en zei: “Om succesvol te kunnen zijn, moeten deze 
complexe, op laboratoriumonderzoek gebaseerde gegevens, overeenkomen 
met extern bewijs verkregen via veldonderzoek.”

•Evolutionair bekeken kan die 62.000 niet kloppen >> boeken herschrijven….

•Dus: Je accepteert alleen die leeftijd, die in overeenstemming is met wat je al 
denkt dat die zou moeten zijn.

https://creation.com/het-dateren-van-oude-gesteenten



https://www.theage.com.au/national/mungo-mans-age-rattles-a-few-bones-20030220-gdv978.html



KNM - ER 1470 
• De nu bekende KBS-tuff is vernoemd naar Kay Behrensmeyer.

• 1969 1e Po/Ar datering (Cambridge) was 221 miljoen jaar…

• Dit was echt een probleem vanwege de fossielen… 

• Men “wist” dat de leeftijd tussen de 2 & 5 miljoen moest zijn… 

• Met betere monsters kwam men nu uit op: 2.61 +/- 0.26 miljoen jaar (m.j.)

• In 1972 werd deze datering verder bevestigd door Ar/Ar, olifanten fossielen, 
paleomagnetisme & FS…  

• Het in 1973 menselijke uitziende schedel (KNM-ER 1470) wat werd gevonden 
onder KBS-tuff werd gedateerd op 2,9 m.j ( halverwege 2,61 ~ 3,18 m.j.) 

• Er was een probleem, KNM-ER 1470 was  
 te modern voor die “tijd”…



KNM - ER 1470 
• Men ging weer dateren en vond leeftijden tussen de 1.5 & 6.9 m.j. 

• De leeftijden van 2 m.j. en ouder werden als vervuild bestempeld en weg gelaten. 

• Men moest nu kiezen tussen 1,6 & 1,82 m.j. 

• Omdat die van 1,82 goed paste in het evolutionaire verhaal werd de 1,6                         
weggeredeneerd omdat deze van een andere eruptie was OF verkeerd gemeten… 

• Maar de andere onderzoeksgroep wilde vasthouden aan de oudere (2,6 m.j) 
datering en reviseerde deze terug naar 2,4 m.j.  

• Beide teams beschuldigden het andere team van onnauwkeurig werken… 

• In 1975 gaven tanden van varkens (en hun vermoedelijke afstammingsboom) de 
doorslag en iedereen, behalve Leakey en zijn team, was overtuigd van 1.8 m.j.



Conclusie
• 221 (24 ~ 550) — 2,9 (1.5 ~ 7,46) — 2,6 > 2,4 — 1,6 ~ 1,8 

•Hoe weet je of je goede voorbeelden hebt om te dateren?  
Het antwoord is dat ‘goede’ monsters data geven die in overeenstemming zijn 
met evolutionaire vooronderstellingen. 

•‘Slechte' monsters geven data die niet in overeenstemming zijn met de 
evolutie - een klassieke illustratie van cirkelredenering. 

• Verbazingwekkend van de hele affaire was dat de antropologen dezelfde 
objectieve, wetenschappelijke gegevens verwierpen waar ze universeel een 
beroep op doen. 

•Er was interne overeenkomst tussen de metingen en een hoge conformiteit door 
vijf verschillende dateringstechnieken. 

•Het belangrijkste waar de dateringen niet aan voldeden, was het concept van de 
evolutie van varkens en mensen.

2,4  alle anderen  1,8 

Contested Bones pag 287-300 https://www.youtube.com/watch?v=IvW1pBC60ys&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mQjMKehZAEMhttps://creation.com/the-pigs-took-it-all



KNM - ER 1470 



Wanneer zonk het schip?
•Model eind 18e eeuw.

•Bewapening halverwege 18e eeuw.

•Muziek instrumenten eind 18e eeuw.

•Kaarten begin 19e eeuw.

•Wat de andere “bewijzen/data” ook zeggen, VOOR 1880 is het niet gezonken!



Jonge aarde aanwijzingen
•Mitochondriale Eva is slechts “50.000” jaar (als de mutatiesnelheid 1 op 10 is).

•Magnetische velden planeten wijzen op ca. 6000 jaar (max 18.000).

•Helium lek ratio’s uit zircon wijzen op ca. 6000 jaar. 

•Populatie aarde wijst op ca. 6000 jaar ( als groeipercentage 0,46 is ipv 1,092% ).

•Slechts enkele duizenden graven (ipv ~ 26 Miljard >> 168 graven/km2).

•Degeneratie van het menselijk genoom. 

•C14 in dino’s wijst erop dat ze max 60.000 jaar zijn, ipv 60 Miljoen.

•C14 in (steen)kool wijst erop ze max 60.000 jaar zijn, ipv 200-300 Miljoen.

•C14 in diamanten wijst erop dat ze max 60.000 jaar zijn, ipv 1,5-3 Miljard. 

•Argon in de atmosfeer wijst op een max van 2.000.000 jaar.

•Sedimenten op de oceaanbodem wijzen op een max van 12.000.000 jaar.

•Zout in zeewater wijst op een max van 62.000.000 jaar.

https://creation.com/age-of-the-earth



Radiometrische dateringen
• Heliumdiffusie waardes wijzen op een 6000 jaar oude aarde

2 Voorspellingen in; rood / paars



Kosmologie

Dr Russel Humprheys 
voorspelde een meetbare 
afname in 33 jaar, 
evolutionisten vonden dat 
onzin… 

Hij kreeg gelijk!!



Bonus materiaal



Fossielen op de verkeerde plek…

Pollen ruim 1 Miljard Kwallen ruim 200 Miljoen

https://creation.com/roraima-pollen
https://creation.com/fossil-jellyfish-pilbara Niet uitgestorven 

https://creation.com/fossils-wrong-place

https://creation.com/fossils-questions-and-answers

Overzicht artikelen mbt fossielen



Ik bepaal wat ik doe!

Er is geen God!

Oud universum / Big Bang

Darwinistische Evolutie

Dinosaurussen bevatten C14

Zoogdieren aten dinosaurussen


