Creatie: Schepping versus Evolutie
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...volutietheorie. In dit artikel is onderstaande tekst deels verwerkt.
'Schepping versus Evolutie: een geestelijke strijd tussen twee geloven.
In 1Samuël 17:45 49 kunnen we lezen welke wapens we moeten gebruiken en wat het doel moet zijn.
Het gaat om de naam van de Here der heerscharen.
* De kracht van een kind van God is het geloof, dat de wereld overwint (1Joh.5:4). Geloof is innerlijke
zekerheid door relatie met de geestelijke wereld. Een kind van God weet door het geloof, dat de wereld
door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
(Hebr. 11: 1 3). Daardoor kijkt een christen anders en ziet hij éen schepping. Een ongeestelijk mens kan die
schepping niet zien. (1 Kor.210 16).
* Omdat de evolutieleer wordt gepresenteerd als wetenschap, is het belangrijk te beseffen dat er
wetenschap in soorten is.
Natuurwetenschap (technische wetenschap) heeft als kenmerk: experimenten die herhaalbaar zijn in
het heden, onafhankelijk van de onderzoeker.
Historische wetenschap wordt gekenmerkt door het 'stand plaatsgebonden' en 'doelgericht' zijn.
Bij de menswetenschappen onderzoekt een mens 'de mens'.
Het grote gezag van 'de wetenschap' komt door de technische prestaties van de natuurwetenschap.
Noch schepping, noch evolutie is natuurwetenschappelijk te bewijzen, want het gaat om een eenmalige
gebeurtenis in het verleden. De evolutietheorie is dus geen natuurwetenschap.
* Bij de beoordeling van wat de evolutieleer beweert is het belangrijk feit en interpretatie onderscheiden
en te beseffen dat een model een middel is om feiten te interpreteren.
* Belangrijke vragen: Waar kom je vandaan, wat is je oorsprong? Waarom besta je, wat is het doel van je
leven? Waar ga je naar toe als je sterft? Hoe komt het eigenlijk dat mensen nadenken over de
oorsprong? Waar komen gedachten vandaan? Wat is praktische nut van de evolutietheorie?
* De belangrijkste reden om tegen de evolutieleer te getuigen is de bewogenheid met de ongelovigen,
omdat er een oordeel boven de wereld hangt. ( 2Petr.3:3 7)
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