
De zondeval 



Overzicht
• Eerste gedeelte gaat over wetenschappelijke data van Gods Schepping 

• Tweede gedeelte gaat over het belang ervan voor “het evangelie” en dus 
het bereiken van diegenen die verloren gaan >> Mat 28:19 



Waarom ons hier druk over maken?

12-34 % blijft

66-88 % verlaat God…



Natuurlijke selectie

• Het KAN alleen selecteren uit bestaande informatie 
• Selectie plus mutatie werkt de verkeerde kant op voor evolutie 
• Het verschijnen van nieuwe soorten wordt door beide kanten voorspelt

• Natuurlijke selectie is onderdeel van het Scheppingsmodel.

• Natuurlijke selectie is NIET evolutie 



Natuurlijke selectie

• Kan ik een joker kiezen?

• Kan ik 15 schoppen kaarten kiezen?

• Het KAN alleen selecteren uit bestaande informatie



Natuurlijke selectie
• Selectie plus mutatie werkt de verkeerde kant op voor evolutie

 



Genetica
• ‘Informatie’ is een vereiste voor leven, maar komt niet voort uit natuurlijke 

processen

• Het geloof dat 98% van ons DNA junk is was een grote blunder

• Beide kampen voorspellen genetische overeenkomsten tussen gelijk 

uitziende organismen

• Genetische degradatie is een serieus probleem voor evolutie

• Genetica is een krachtige bondgenoot v/h Scheppingsmodel

• Mens heeft 98-99% DNA overeenkomst met chimpansees = een mythe  





Genetica
• ‘Informatie’ is een vereiste voor leven, maar komt niet voort uit natuurlijke 

processen

• Enkele manieren waarop informatie in DNA wordt opgeslagen 

1. Van rechts naar links

2. Van links naar rechts

3. 2 talig 

4. 3 letterwoord start andere letter 

5. Context/locatie afhankelijk 

ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt.
ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt.

tca.gca.atg.acc.tat.aga.acg.gt.

ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt. F ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt. H

cag.caa.tga.cct.ata.gaa.cgg.t.

D
E

J
I

ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt. K
ttc.agc.aat.gac.cta.tag.aac.ggt. L

1 “regel” DNA kan tot wel 12 verschillende instructies bevatten



Genetica
• Mens heeft 98-99% DNA overeenkomst met chimpansees = een mythe 

3.385.800.935

3.609.003.417 93,8 %

= ca 67 Bijbels (x12 = 804 Bijbels) aan informatie 223.202.482



Oorsprong v/h leven
• Willekeurige chemische reacties vormen geen 

biomoleculen 

• Zelfs het meest eenvoudige leven is ontzettend 

ingewikkeld

• De RNA-wereld is wetenschappelijk onrealistisch

• Scheikunde, genetica, natuurkunde, 

kansberekening, informatietheorie en 
taalwetenschap spreken het spontaan 
ontstaan van leven tegen. 

• Enzymen zijn nodig als katalysatoren voor leven.

• Informatie, communicatie & taal zijn nodig voor 

leven, die komen alleen van intelligente bronnen 



Oorsprong v/h leven
• Scheikunde, genetica, natuurkunde, kansberekening, informatietheorie en 

taalwetenschap spreken het spontaan ontstaan van leven tegen.
1 Eiwit 77 cijferige pincode 1 cel min. 5000 cijferige pincode

https://
www.sciencemag.org/site/
feature/data/genomes/
270-5235-397.pdf



Geologische kolom
• Uniformitarianisme wordt niet langer algemeen aangenomen

• Hedendaagse rampen helpen bij de modellen voor grote geologische 

processen

• Verwrongen/geboden rotsen wijzen op snel vouwen en zachte sedimenten


• Veel geologisch bewijs wijst 
op snelle plaattektoniek 

• Gesteentelagen komen 
overeen met de geschiedenis 
van Noah’s vloed in Genesis 


• Watergaps/Doorbraakdal 
wijzen op een wereldwijde 
vloed 



Geologische kolom

• Veel geologisch bewijs 
wijst op snelle 
plaattektoniek



Geologische kolom
• Watergaps/Doorbraakdal wijzen op een wereldwijde vloed 

1
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Het fossiele bestand
• Fossielen zijn een bewijs voor snelle processen 

• Voor de grootste evolutionaire overgangen zijn de minste overgangsvormen

• De meeste stammen (phyla) verschijnen plotseling 

• Het fossiele bestand past beter bij een Scheppings boomgaard 
• Levende fossielen kun je moeilijk verklaren in een evolutionistisch wereldbeeld 
• Zacht weefsel in fossielen spreekt de 

evolutionaire tijdschaal tegen.

• Thrustfolds/Overschuiving weerleggen de 

geologische kolom



Het fossiele bestand

• Het fossiele bestand past veel beter bij een Scheppings boomgaard

 



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 dateringen
• Alle radiometrische dateringsmethoden gebruiken niet te controleren 

aannames

• Bekende jonge lavastromen worden “gemeten” op miljoenen jaren  
• Gesteente en fossielen die zich erin bevinden geven vaak tegenstrijdige 

leeftijden 

• Het is bekend dat halfwaarde tijden van verschillende isotopen varieerden in 

het verleden

• C14 is een sterke bondgenoot van het Scheppingsmodel 
• Heliumdiffusie waardes wijzen op een 6000 jaar oude aarde



Radiometrische dateringen
• Bekende jonge lavastromen worden “gemeten” op miljoenen jaren

•              Metingen spreken zich ALTIJD tegen  

• - 6 K-Ar model ages 
10.000 tot 117 miljoen jaar


• - 5 Rb-Sr model ages 
1.27 -1.39 miljard jaar


• - 4 Pb-Pb Isochron age 
2,6 miljard jaar


• - Rb-Sr Isochron age: 
1.34 miljard

260.000!!!!

ca 900 jaar is de echte leeftijd omdat er indianen artefacten in zijn gevonden… 



Radiometrische dateringen
• Niet aanwezige tijd in de Grand Canyon aardlagen…

• 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  

historie op aarde”…..



Radiometrische dateringen
• C14 is een sterke bondgenoot van het Scheppingsmodel

• C14 gemeten in 200-300 miljoen jaar oude kolen…. (en dino’s & diamanten) 



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

2 Voorspellingen in; rood / paars

Scheppings

Uniformiteit 



Kosmologie
• We kunnen niet weten wat bestaat buiten de limiet van ons 

waarnemingsveld

• Anomalieën bewijzen dat roodverschuiving geen betrouwbare indicatie voor 

afstand is

• In BigBang model is te weinig tijd om gelijke achtergrondtemperatuur 

te verklaren (horizon probleem >> lichtsnelheid probleem) 
• BigBang model berust op enorme niet toetsbare aannames (inflatie)

• 96% van het BigBang-universum is denkbeeldig (donkere materie, donkere 

energie)

• Kosmologie is geen herhaalbare toetsbare wetenschap 

• Magnetische velden planeten wijzen op een jonge aarde 

 



Kosmologie
• In BigBang model is te weinig tijd om gelijke achtergrondtemperatuur te 

verklaren (horizon probleem >> lichtsnelheid probleem >> “inflation”)

Tijdens de inflation periode 
die slechts een fractie van 
een seconde duurde  
expandeerde het universum 
zich 10 tot de macht 78 in 
volume…..



Kosmologie
• Magnetische velden planeten wijzen op een jonge aarde



Kosmologie



Kosmologie

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

Hij kreeg gelijk!!



Genesis 1-11 is geschiedenis!

• Literair staat Genesis 1-11 in de verhaal-vorm.


• Zinstructuur wijst op een doorlopende tekst (geen gat tussen vers 1 en 2)


• Het heeft geen poëtische kenmerken 


• en al zou dat zo zijn dan nog kan het geschiedenis zijn (Ps 78 & 136) 

Literair 



Dag ּיֹום
• Gebruik van het woord ּיֹום buiten Genesis 1 

• 
 plus een nummer (incl meervoud)   komt 410x voor >> 24 uur (Gen 8:5) ּיֹום
• avond en ochtend samen (zonder ּיֹום) komt 38x voor   >> 24 uur (Ex 16:13)

• avond en ochtend met ּיֹום                    komt 23x voor   >> 24 uur (Lev 6:20) 

• nacht met ּיֹום                                         komt 52x voor   >> 24 uur (Gen 8:3) 

• Dit zijn de Bijbelse aanwijzingen over hoelang een ּיֹום duurt.

Genesis 1-11 is geschiedenis!



Dag ּיֹום
• 1:5 het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd 

avond en het werd ochtend; dat was de eerste ּיֹום.

• 1:8 Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd 

ochtend; dat was de tweede ּיֹום.

• 1:13 Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde ּיֹום.

• 1:19 Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde ּיֹום.

• 1:23 Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde ּיֹום.

• 1:31 God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed 

was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde ּיֹום.  

• Enig idee waar Gods Woord naar hint hoe lang deze dagen zijn?

Genesis 1-11 is geschiedenis!



Genesis 1-11 is geschiedenis!

• 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.


• 
 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

Manieren om langere periodes te communiceren 



Evolutie heeft niet de juiste volgorde

Water       -        aarde          -       zon & maan      -       sterren 

Genesis 1-11 is geschiedenis!



Evolutie heeft niet de juiste volgorde

3                        4                    5                    6



Wie heeft gelijk Gods Woord of evolutionisten ? 
• Dieren waren geschapen als vegetariërs (Gen 1:30)  

Genesis 1-11 is geschiedenis!



Waar komt het leed vandaan?
• Menselijk leed: moord, terreur, oorlog, hebzucht, egoïsme  

• Oorzaak? 

• Zonde 

• Gen 2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet 

eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.’

• Rom 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen 

en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, 
aangezien allen gezondigd hebben … 

• 1 Cor 15:26 En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.



Waar komt het leed vandaan?
• Natuurlijk leed: ziekten, hongersnoden, natuurrampen, dierenwereld  

• Oorzaak? 

• Zonde 

• Gen 3:17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van 

uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag 
daarvan niet eten,is de aardbodem omwille van u vervloekt;…


• Rom 8:22 Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder 
barensweeën lijdt, nog altijd. 

• In een evolutionistische wereld is dood, leed, en ziekte:

•  ……de motor……



Wie heeft gelijk Gods Woord of evolutionisten ? 
• Dood, ziekte dorens en distel kwamen na de zondeval. ( Gen 1:31 >> 3:17-19)



Waar komt het leed vandaan?



Brit Chadasha en Genesis



Brit Chadasha en Genesis 1-11



Genesis 1-11 is geschiedenis!

• Scheiding (Mat 19:3-9 >> Gen 1:27)


• Tempelreiniging (Mat 21:12-17 >> Jes 56:7)


• Aren plukken op Shabbat (Luk 6:3-4 >> 1 Sam 21:6 & Lev 24:9)


• Verzoekingen in de woestijn (Mat 4:1-10 >> Deu 8:3 & Deu 6:16 & Deu 6:13)


• Huichelachtige tradities aankaarten (Mar 7:5-13 >> Jes 29:13 & Ex 20:12) 


• Heeft u dit Schriftwoord / Mozes / ….. niet gelezen (tientallen keren) 

Yeshua benadrukte de autoriteit v/h Woord



Genesis 1-11 is geschiedenis!

• Abel (eerste profeet) 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)


• Lot’s vrouw wat veranderd in een zoutpilaar ( Luk 17:28-32 >> Gen 19:26)


• 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

Luk 11:50-51 Van deze 
generatie zal dus rekenschap 
geëist worden voor het bloed 
van alle profeten dat 
vergoten is vanaf de 
grondvesting καταβολή van 
de wereld κόσμος, vanaf het 
bloed van Abel….  
Mat 25:34 Joh 17:24 ; Efe 1:4 

Mar 10:6 Maar vanaf het 
begin ἀρχή van de 
schepping κτίσις heeft 
God hen mannelijk en 
vrouwelijk gemaakt.



Yeshua en Gen 1-11
• Luk 3:23-38 En Hij, Yeshua, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk 

begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli,…de 
zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.


• 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….



Yeshua en Gen 1-11
• Mat 24:37-39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de 

komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de 
mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach 
de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen 
allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.


• 2 Pet 3:3-6 U moet zeker ook weten dat er in de laatste dagen spotters zullen 
komen, mensen die leven volgens hun eigen begeerten, en die honend vragen: 
‘Waar blijft nu de komst die Hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, 
maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is.’ Zij 
gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en een aarde 
bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en 
dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. 


• Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het 
vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang van de 
goddelozen.



Yeshua’s opdracht voor ons?
• 2 Pet 3:7 Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord 

opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de 
ondergang van de goddelozen. 

• 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen.


• Wat is onze opdracht?

• Mat 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.


• Hoe gemakkelijk is het voor ons om deze opdracht uit te voeren?


• Fil 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

• Mat 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 



• Omhoog omhoog omhoog tsunami tsunami water water water 

• Kom tante, hier heen tante!!

• Tsunami, ga niet naar beneden!! 

• Waarom zijn jullie zo stom, arghhh…

• Tante tante tante tsunami….God tsunami God tsunami enz. 



Gods opdracht voor ons?
• Heeft God een geweldig levensplan voor iedereen?

• Zegent God je (meteen) merkbaar als je met Hem gaat wandelen?

• Lost Hij al de tegenslagen voor iemand op?

• Zit het niet meer tegen als je Hem volgt?

• Joh 15:20 ; 16:2,33  Hand 9:16 ; 14:22  2Cor 1:8 ; 11:23-28 ; 2Tim 3:12 ; Jac 1:2


• Waarom is het offer van Yeshua voor iedereen een noodzaak?

• Rom 3:23 Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (1 Kon 8:46)


• Wat zeggen jullie als jullie met iemand over God spreken?

• Weten mensen dat ze zondaars zijn?


• 2 Pet 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen.




Gods opdracht voor ons?
• 2 Kon 17:13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van alle profeten, van 

alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem 
Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet 
die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst 
van Mijn dienaren, de profeten 


• Mat 3:2 Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

• Mat 4:17 Van toen af begon Yeshua te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

• Han 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden 

en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,

• Jac 5:20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, 

een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.

• Opb 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en 

bekeer u.



• Jac 4:6 Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar 
aan de nederigen geeft Hij genade. (1 Pet 5:5) 


• Mar 10:17 …Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven

• 18…Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén namelijk God.

• 19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet 

stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw 
vader en uw moeder. 


• 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen 
van mijn jeugd af. 

• 21 Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt 
u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen (1e gebod) en u zult 
een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.


• 22 Hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij bezat veel.

Way of the Master



• Jac 4:6 Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar 
aan de nederigen geeft Hij genade.


• Luk 18:9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd 
waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: 


• 10-12 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een 
Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: 
O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, 
onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. 
Ik geef tienden van alles wat ik bezit. 
13 de tollenaar bleef op een afstand en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel 
opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.


• 14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot 
die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Way of the Master



Way of the Master
• Genade aan de nederige, en de Wet (zondebesef) voor de trotse….


• Ben je een goed persoon?

• Ja…laten we dat dan eens met een paar vragen op de proef stellen.


• Heb je ooit gelogen?  >> hoe noem je iemand die liegt?

• Heb je ooit iets gestolen? >> hoe noem je iemand die steelt?

• Heb je Gods naam ooit ijdel gebruikt? >> dat is godslastering een serieuze zonde

• Heb je ooit met lust gekeken? >> dat is overspel in je hart


• Als God je oordeelt aan de hand van Zijn 10 geboden: schuldig of onschuldig?


• Hemel of hel?


• Baart je dat zorgen?




Samenvatting
• Wetenschappelijke data wijst naar God en een jonge aarde, NIET evolutionisme! 

• Bijbel >> YESHUA geeft geen ruimte voor een oude aarde en evolutionisme! 

• Wat doen wij om gehoorzaam te zijn aan Zijn opdracht in Mat 28:19? 
 

• Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 
acht te nemen.


• En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.



