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Er was eens een levend wezen dat geen ogen had. Hij was druk met een soortgenoot aan het
discussiëren over de vraag, of er mensen bestonden. Ze hadden van een paar anderen gehoord
over verhalen van grote dieren die mensen werden genoemd. In hun discussie kwamen de
2 levende wezens zonder ogen tot de conclusie dat er geen mensen bestonden. Ze hadden die
mensen immers nog nooit waargenomen! Verreweg hun meeste soortgenoten waren het daar
roerend mee eens. Hoe achterlijk konden sommige dwazen toch wezen om zulke sprookjes
nog te geloven!
Terwijl die levende wezens al discussiërend tot hun conclusie kwamen, liep er een mens voorbij. Ze zagen hem niet, want ze hadden geen ogen. Midden in de nacht sloop de mens zachtjes
verder. Daardoor konden de levende wezens hem ook niet horen. Ze voelden hem niet, en
roken hem evenmin. Het zou over een paar uur al tijd worden om te gaan slapen, want dan
zou het licht worden.
Er was eens een mens, die geen geesten kon waarnemen. Hij was druk met een soortgenoot
aan het discussiëren over de vraag, of er engelen bestonden. Ze hadden van een paar anderen
gehoord over verhalen van geesten die engelen werden genoemd. In hun discussie kwamen de
2 mensen zonder zintuig om geesten waar te nemen tot de conclusie dat er geen engelen bestonden. Ze hadden die engelen immers nog nooit waargenomen! Verreweg hun meeste
soortgenoten waren het daar roerend mee eens. Hoe achterlijk konden sommige dwazen toch
wezen om zulke sprookjes nog te geloven!
Terwijl die mensen al discussiërend tot hun conclusie kwamen, kwam er een engel voorbij. Ze
namen hem niet waar, want daar hadden ze geen zintuig voor. Midden overdag vloog de engel
zwijgend en geruisloos voorbij. Daardoor konden die mensen hem ook niet horen. Ze voelden
hem niet, en roken en zagen hem evenmin. Het zou over een paar uur al tijd worden om te
gaan slapen, want dan zou het nacht worden.
Veel mensen geloven, vaak onbewust, dat ze alle zintuigen hebben, die er maar bestaan. Wat
ze niet kunnen waarnemen, zou er ook niet zijn. Alles wat voor een mens niet waarneembaar
is, daarover zou niet op een wetenschappelijke en objectieve manier kunnen worden nagedacht. Toch zijn er hoge en lage tonen die mensen niet kunnen horen. Er zijn geuren die we
niet kunnen ruiken. Er zullen vast ook wel kleuren zijn, die we niet kunnen zien. Hoewel al is
gebleken, dat die menselijke zintuigen onvolmaakt zijn, blijven de meeste mensen er rotsvast
op vertrouwen. Met technische hulpmiddelen kunnen we zaken die we niet kunnen waarnemen, toch op een andere manier waarneembaar maken? Of we op die manier alles wat er maar
bestaat, kunnen registreren, blijf natuurlijk de grote vraag. Evenmin hebben we de zekerheid
dat we alle mogelijke (onvolmaakte) zintuigen hebben!
Toch gaat de huidige wetenschap daar wel van uit. Men noemt dat uitgangspunt zelfs objectief. Deze overtuiging is echter wetenschappelijk niet te bewijzen. De subjectieve aanname
dat we alle mogelijke zintuigen hebben, is een geloof. Voordat het wetenschappelijke denken
kan beginnen, moeten we onze uitgangspunten bepalen. Daardoor is elke vorm van zogenaamde objectieve wetenschap gebaseerd op subjectieve aannames en opvattingen. Het is
gebaseerd op een (persoonlijk) geloof. Elke wetenschapper begint dus met een vorm van geloof, voordat hij of zij aan het wetenschappelijke denken toekomt.
Bij het vertrouwen op “het objectieve denken” wijst men echter op de vele successen van de
moderne wetenschap. Dat veel vragen onbeantwoord blijven, en veel onzekerheden dat op
deze manier ook zullen blijven, daar gaat het overgrote deel van de mensen aan voorbij. Ook
de hedendaagse wetenschap is onvolmaakt, en is evenmin in staat om alle problemen op te
lossen. Dat laatste is in de (recente) geschiedenis maar al te vaak gebleken.
Bij al deze onzekerheden blijft het voor mij een groot raadsel dat er zoveel mensen zijn, die in
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de evolutieleer geloven. Iedere keer komt men met het definitieve bewijs, dat de evolutieleer
toch echt objectief wetenschappelijk is bewezen. Binnen verscheidene faculteiten aan veel
universiteiten zijn mensen die daar nog aan twijfelen, niet echt welkom. Dat geldt natuurlijk
helemaal, als die mensen geloven, dat God de wereld in 6 dagen heeft geschapen. Dat vindt
men belachelijk en uit de tijd. In de huidige wetenschap vindt men het prachtig om aan van
alles te twijfelen, behalve aan de evolutieleer. Ja, maar hoor en wederhoor toch zijn de grondbeginselen voor het streven naar een zoveel mogelijke objectiviteit! Nee, de evolutieleer moet
op de scholen als de enige wetenschappelijke mogelijkheid worden onderwezen. Het verhaal
over een schepping, of iets anders, zou bij voorbaat onwetenschappelijk zijn. Als je het liefst
alleen evolutionisten in de wetenschap wilt hebben, staat natuurlijk vooraf het resultaat van
elk onderzoek al vast.
Of dat resultaat juist is, blijft vooral bij die eenzijdigheid natuurlijk de grote vraag. Doordat
verreweg de meeste mensen de wetenschap ondergeschikt maken aan de onvolmaakte menselijke zintuigen, blijven we met twijfels zitten. Het is immers niet met zekerheid objectief vast
te stellen, dat we alle zintuigen hebben, zodat we alles kunnen waarnemen, of waarneembaar
kunnen maken! Misschien staan er op dit moment wel tientallen engelen om (jo)u heen. Dat
mensen ze niet kunnen waarnemen, bewijst niet, dat ze er niet zijn(, en evenmin dat ze er wel
zijn). We kunnen beter veel bescheidener zijn.
Daarbij komen ook nog de beperkingen in tijd en ruimte. Hoelang bestaat het heelal, en hoe
groot is het? Daar kan de moderne wetenschap geen antwoord op geven. In hoogstwaarschijnlijk relatief erg weinig tijd hebben de huidige wetenschappers slechts een zeer beperkt deel
van het heelal bestudeerd. Toch meent men over miljoenen of soms zelfs miljarden jaren van
de geschiedenis van de kosmos van alles te kunnen vertellen, alsof men erbij geweest is. Er
wordt met miljoenen jaren gestrooid, alsof het niets is. Daarbij kunnen onder de evolutionisten ook grote verschillen optreden. Als iemand echter in een erg korte tijd een vierkante centimeter van de aarde heeft bestudeerd, en dan meent over het verleden en het heden van de
hele wereld allerlei dingen te kunnen vertellen, dan vindt men dat belachelijk. Doen veel evolutionisten eigenlijk niet hetzelfde met het heelal?
Het is voor mij onbegrijpelijk, dat de evolutieleer zijn duizenden, ja, zijn tienduizenden heeft
verslagen. Miljoenen, en zelfs miljarden mensen geloven daarin, en slikken het voor zoete
koek. Zelfs vele Christenen werden en worden daardoor aan het twijfelen gebracht. Vaak proberen ze een compromis of overeenstemming te vinden tussen de Bijbel en de evolutieleer.
Het komt er dan meestal op neer, dat de inhoud van de Bijbel onderschikt gemaakt wordt aan
de evolutietheorie. Ja, het onvolmaakte en beperkte menselijke denken, dat ondergeschikt is
gemaakt aan onvolmaakte en waarschijnlijk ook onvolledige zintuigen, zou beter zijn dan de
eeuwenoude Bijbel. Waar haalt men dat rotsvaste vertrouwen op de onvolmaakte wetenschap
toch vandaan! Wat hebben die mensen toch een groot geloof! Nee, agnosten en twijfelaars
kan ik begrijpen, maar van atheïsten en evolutionisten snap ik helemaal niets. Het is voor mij
dan ook absoluut niet te bevatten, dat christelijke mensen de Bijbel aan dergelijke opvattingen
ondergeschikt willen maken. Een compromis of overeenstemming tussen het geloof in de Bijbel en het geloof in allerlei varianten van de evolutieleer is onmogelijk! Het zijn 2 geloven die
elkaar uitsluiten. Ik heb niet zo’n groot geloof om in een evolutietheorie te kunnen geloven.
− − − − − − − − − − − − − − − − − −− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −− − − − −
Gelukkig hoef ik geen agnost of twijfelaar te zijn of te worden. Als kind heb ik altijd in God
geloofd. Op zeer jonge leeftijd was ik wel vooral ’s nachts vaak angstig. Mijn moeder gaf mij
het advies om aan de Here te vragen, of Hij bij mij wilde komen om mijn bangheid weg te
nemen. Dat heb ik toen gedaan. Die nacht is in een droom de warme liefde van de hemelse
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Vader aan mij verschenen.1 Gods Geest daalde in mij neer, en ik kreeg rust. Hiervoor schieten
woorden tekort.2 Sinds die tijd kon ik in al mijn twijfel toch op God blijven vertrouwen. Als
rationeel denkend mens heb ik ook door ervaring meer en meer geleerd, dat kansberekening
en verstandelijke vermogens ondergeschikt zijn aan de almacht en leiding van de Here. Natuurlijk zal dit bij elk mens en bij iedere Christen anders zijn, maar iedereen die vol overgave
God zoekt, zal Hem vinden (Jes.55:6, Mat.7:7-11, Luk.11:9-13, vgl. Deut.4:29, 1Kron.28:9b,
2Kron.15:2b, Jes.45:19-22)!
Alleen door het geloof in God, en door je aan de hemelse Vader over te geven, zal je de wereld om je heen beter begrijpen. Dan zie je, dat Hij het heelal zo heeft gemaakt, dat de mens
als koning van de schepping verstandig ermee om kan en moet gaan. De Here schiep eveneens de natuurwetten, zodat de mensen grip konden en kunnen krijgen op hun omgeving. Als
Hij de natuurwetten maar enkele seconden lang niet in stand zou houden, dan werd het één
grote chaos. De Schepper maakte de mensen geschikt om de natuurwetten te kunnen onderzoeken en begrijpen. Meer kunnen we niet. Zo kunnen alles wat daarbuiten gaat, niet met ons
onvolkomen verstand doorgronden. Alleen door de natuurwetten en de wetmatigheden van de
Almachtige kan de moderne wetenschap tot op zekere hoogte veel successen boeken. Om
meer inzicht te krijgen hebben we het contact met onze God nodig via de Bijbel en door zijn
Heilige Geest. Pas dan zien we meer, en leren we onder andere de hand van de Schepper in
zijn schepping zien.3
Dit kan ook niet anders, want in de Bijbel staat, dat wijsheid en kennis beginnen met het ontzag en de eerbied voor de Here (Ps.111:10a, Spr.1:7a, 9:10, vgl. Job 28:28). Hij is de bron van
eeuwig geluk en vrede (Jes.3:10). Een heel wijs mens is dus iemand die God kent. Eigenwijsheid wil met Hem geen rekening houden. Dat is een voedingsbodem voor ellende en narigheid
in het (eeuwige) leven. Het geeft geen blijvende vrede en duurzaam geluk (Ps.14 en 53,
Jes.3:11). De grote paradox in ons bestaan is, dat de overgave aan de hemelse Vader de echte
overwinning in dit leven is.4 Wie eigenwijs zelf de leiding in zijn leven zal willen vasthouden,
die zal het verliezen, maar wie de leiding in zijn leven heeft verloren aan God, die zal het vinden (Mat.16:25, Mark.8:35, Luk.9:24, 17:33).

1

De gestalte of heerlijkheid van God de Vader heb ik niet gezien. Dat kan ook niet, want geen mens kan Hem
(volledig) zien, want dan zou hij of zij sterven (Ex.33:18-23). Zijn heerlijkheid is daarvoor veel te groot.
2
Als ik mijn kleinkinderen van ongeveer dezelfde leeftijd om me heen zie, die met dergelijke zaken totaal nog
niet bezig zijn, kan ik alleen maar met nog meer verwondering terugdenken aan die tijd. Des te meer besef ik
eveneens, hoe belangrijk het is om ook jonge kinderen kennis te laten maken met de inhoud van de Bijbel. Dit
moet uiteraard op hun niveau, en in een taal die zij kunnen begrijpen.
3
Dit zien we eveneens, doordat profetieën van vele eeuwen geleden in vervulling gaan. Zo is bijvoorbeeld de
opwarming van de aarde al bijna 2000 jaren geleden voorspeld!
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, 11e uitgave, Aduard, 2016.
Hoe konden de oude wetten die God via Mozes aan zijn volk had gegeven, gezonde leefregels en voedingsvoorschriften voorschrijven, waardoor de Israëlieten veel langer leefden dan de mensen van de andere volken in die
tijd? Zelfs tijdens de pestepidemieën in de Middeleeuwen bleven de Joden veel vaker gezond dankzij de wetten
en hygiënische voorschriften die ze van de Here hadden gekregen!
Zie Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
4
Dit leven is slechts het begin van het eeuwige leven, dat hier op aarde al is begonnen (Joh.3:16,36, 5:24,
12:50).
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