
Een uitgebreidere beschrijving van de verschillende stand-
punten vind je op www.geloofenwetenschap.nl/checkitout.
Volgens visie 1 vond de schepping zeer recent plaats. De Bij-
bel zegt nergens rechtstreeks hoe oud de aarde is, maar als 
je de leeftijden in de verschillende geslachtsregisters optelt, 
blijkt dat Adam zo’n vierduizend jaar voor de geboorte van 
Christus moet hebben geleefd.
Volgens de wetenschap is de aarde en het leven daarop flink 
ouder dan zesduizend jaar. Dat bleek al aan het begin van 
de negentiende eeuw, toen de geologie zich als wetenschap 
begon te ontwikkelen. Juist omdat de leeftijd van de aarde 
nergens in de Bijbel is genoemd, is het mogelijk de schep-
pingsdagen als tijdperken te zien (visie 2 hierboven).
Theologen hebben al langer geworsteld met de precieze be-
tekenis van de scheppingsverhalen. Zelfs in de eerste eeuwen 
van de kerkgeschiedenis vroegen mannen als Augustinus zich 
al af hoe we Genesis precies moeten lezen. Veel bijbelweten-
schappers vermoeden dat de scheppingsverhalen uit Genesis 
zijn geschreven tijdens de ballingschap in Babylonië, onder 
invloed van de scheppingsverhalen die daar rondgingen. 
Maar terwijl volgens de Babyloniërs de mens is gemaakt als 
slaaf voor de goden, zegt Genesis dat de mens juist de kroon 
op de schepping is, gemaakt als Gods evenbeeld. Die ver-
schillen zijn nog belangrijker dan de overeenkomsten.
In deze visie (visie 3 hierboven) wil Genesis vooral de relatie 
tussen God en mensen beschrijven. Mensen zijn aangesteld 
om namens God voor de schepping te zorgen (Gen. 1:28), 
ze zijn ‘zijn evenbeeld’ oftewel vertegenwoordigers van God 
(Gen. 1:26). En alles in deze wereld is goed geschapen door 
God, maar door de zondeval zijn mensen en de hele schep-
ping gescheiden van God (Gen. 3:13-19).

Waar verreweg de meeste christenen elkaar in vinden, is dat 
God de schepper is. In 2009, toen wereldwijd het ‘Darwinjaar’ 
werd gevierd, is er daarom de ‘Scheppingsverklaring’ opge-
steld, die is ondertekend door christenen met verschillende 
visies op hoe de schepping precies plaatsvond. Die verklaring 
benadrukt dat God de schepper is, en dat zowel de Bijbel als 
de natuur ons iets vertelt over die schepping en de schepper.

DE SCHEPPING:  
HOE GING DAT NU PRECIES?
In de Bijbel staat dat God alles schiep: door te spreken, en 
door mensen en dieren uit de aarde te vormen. De weten-
schap vertelt een ander verhaal. Leven is ooit, lang gele-
den, spontaan ontstaan uit levenloze materie. En daarna 
heeft het zich ontwikkeld, het is geëvolueerd van simpele 
microben tot eikenbomen en mensen.

Evolutie, zo ontdekte de Britse natuuronderzoeker Charles 
Darwin ruim 150 jaar geleden, heeft maar twee ingrediënten 
nodig: variatie en selectie. In een groep herten heb je snelle 
en langzame renners. Roofdieren ‘selecteren’ de herten door 
de sloomste dieren op te eten. Daarom zullen de snelste her-
ten de meeste jongen krijgen, nakomelingen die zelf ook snel 
zijn. Als dat zo een tijdje doorgaat, zullen er steeds meer snel-
le herten komen. De werkelijkheid is natuurlijk een stuk inge-
wikkelder, maar voor biologen is dit basisprincipe dat Charles 
Darwin beschreef, nog steeds belangrijk. En bijna alle biolo-
gen zullen je zeggen dat op deze manier ook totaal nieuwe 
soorten kunnen ontstaan. Daar is veel indirect bewijs voor.

Wetenschappers zijn het er bijna allemaal over eens dat het 
leven op aarde in een periode van miljarden jaren is geëvolu-
eerd. Ook heel veel christenwetenschappers hebben die me-
ning. Maar hoe is dat te rijmen met de Bijbel, die toch zegt 
dat de schepping in zes dagen plaatsvond?
Je vindt onder christenen verschillende visies over de eerste 
hoofdstukken van Genesis.
1.  Genesis geeft een historisch juist verslag van de schepping.
2.  Genesis vertelt hoe de schepping plaatsvond, maar de da-

gen staan voor lange tijdperken.
3.  Genesis vertelt vooral waarom de schepping plaatsvond, 

het is niet de bedoeling van de tekst te omschrijven hoe en 
wanneer dat gebeurde.
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