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weeduisend jaar gelede het die apostel Paulus geskryf, ‘terwyl ons 
planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis 

van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan 
Christus.’ (2 Kor. 10:5). In die afgelope 200 jaar het mense toenemend teen 
die kennis van God betoog deur te beweer dat ‘natuur is al wat daar is’. 
Hulle beweer dat slegs natuurlike prosesse kan die oorsprong en 
geskiedenis van alles verklaar. Hierdie historiese naturalisme is blind vir 
bewyse dat God bestaan. 
 Die oerknal, uniformitaristiese geologie en biologiese evolusie 
veronderstel almal naturalisme. Is dit dus enigsins ’n verrassing dat al drie 
teorieë naturalisme steun?  
 Al drie hierdie idees weerspreek die ruim voorstelling van die Bybel se 
beskouing van geskiedenis wat gegrond is op Genesis 1 – 11 (nie maar net 
Gen. 1 nie). Nietemin is daar goeie Bybelse, historiese en wetenskaplike 
redes om Genesis 1 – 11 as ’n regstreekse geskiedenis van die oorsprong 
van alles te aanvaar. Hierdie boekie bied 15 Bybelse en historiese redes aan 
waarom Genesis as geskiedenis aanvaar behoort te word. Ander bronne 
dek die wetenskaplike bewysgronde.   
 

1. Jesus het die Ou Testament as geskiedenis  
verstaan 

 Jesus het die OT-Skrif as God se Woord beskou; dit wil sê, as deur 
God gespreek of deur die Heilige Gees ingegee, ofskoon deur mensehande 
geskryf (Mat. 19:4, 5; 22:31, 32, 43; Mar. 12:26; Luk. 20:37) en derhalwe 
was selfs die kleinste lettertjie of pennestreep besiel en sal dit ‘nooit 
verbygaan’ nie (Mat. 5:18; Luk.16:17). Jesus het bykans elke boek in die 
OT aangehaal as gesaghebbend en sodoende die egtheid gestaaf van die 
kanon soos ons dit ken1. Daar is hier geen ruimte daarvoor om enige deel 
van die Skrif in enige mate as ontoereikend te beskou nie omdat dit 
kwansuis die voortbrengsel sou wees van die opvattings van ‘ongeletterde 
primitiewe mense’ (stories om die kampvure van Semitiese nomade, 
‘primitiewe bokherders’, ens.) 
 
1. Gedokumenteer in Sarfati, J., The Authority of Scripture, Apologia 3(2);12-16 1994;  
   <creation.com/the-authority-of-scripture>. 24 Augustus 2009 Canon: the books that make up the 
Bible. 
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 ’n Behoorlike metode van Skrifuitlegging wat strook met Jesus se 
gesindheid behels eksegese, of ’n uitleg  van wat die skrywer besig is om te 
leer – nie eisegesis nie: ’n persoonlike vertolking van Skrif deur dinge in te 
lees wat nie daar staan nie. Dit wil sê, ’n eerlike Skriflesing behels dat 
vasgestel word wat God sê, en nie gepoog word om dit te laat sê wat ons as 
aanvaarbaar beskou nie.  
 Dit is nie ‘bibliolatrie’ (aanbidding van die Bybel) nie, ’n term van 
bespotting wat toegepas word op diegene wat aanvaar dat die Skrif deur 
God ingegee is, soos dit beweer [2 Tim. 3:16]. Dit is eerder omdat 
Christene hulle onderwerp aan die heerskappy van Christus dat hulle hul 
leiding van Hom aanvaar. Jesus het by baie geleenthede gesê, ‘Daar is 
geskrywe’ (in die O.T.) om ’n geskil by te lê; en ‘Het julle nie gelees nie?’ 
wat die gesag van die Skrif bevestig. Hy het hulle berispe oor hul onkunde 
aangaande dit (Mat. 22:29; Markus 12:24). Trouens, Jesus het die 
historiese akkuraatheid bevestig van selfs die gedeeltes uit die Skrif wat 
vandag die meeste deur skeptici bespot word.2  Sien ook Rede 2. 
 ‘Onfeilbaarheid’ word logies afgelei van Jesus se sienswyse van 
inspirasie, want hoe kan God onjuistheid inspireer? En as die Skrif dwaling  
sou bevat, dan wie ook al besluit watter dele verkeerd is, word inderdaad 
die gesaghebbende en eien sigself God se gesag toe. Die ultra-liberale 
‘Jesus Seminaar’, waarin lootjies getrek word om vas te stel watter woorde, 
wat aan Christus toegeskryf word in die Bybel, werklik deur Hom gespreek 
was, is ’n logiese gevolg van so ’n benadering.3   
 Die Skrif sou nie gesaghebbend wees as dit nie onfeilbaar was nie: 
byvoorbeeld, is ‘julle moet jul vyande liefhê’, ’n fout?   of ‘jy mag nie steel 
nie’ of ‘As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe…’? 
 Sommige sê, ‘Die Bybel is gesaghebbend in aangeleenthede rakende 
geloof en handeling.’ Dit is gevaarlik ontoereikend: as ons nie die Bybel in 
historiese aangeleenthede kan vertrou nie byvoorbeeld, hoe kan ons dit 
vertrou in sake van geloof en handeling (teologie)? Daar staan in Lukas 
16:31,  
  
2. Livingston, D., Jesus Christ on the infallibility of Scripture, from ‘A Critique of Dewey Beegle se 
boek getiteld: Inspiration of Scripture’, MA Thesis, 2003; <creation.com/jesus-christ-on-the-
infallibility-of-scripture>.24 Augustus 2009 
3. Vir ’n kritiese ontleding van hierdie en ander foutiewe Jesus Seminaar metodeleer, kyk Wright, N.T. 
Jesus and the Victory of God, hfst. 2, SPCK, Londen, 1996. 
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‘As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word 
nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.’ En Jesus het aan Nikodemus 
gevra: ‘As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal 
julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?’ (Joh. 3:12). Dus, as ons nie 
die Bybel in die aardse dinge kan vertrou nie (soos die tydsraamwerk van 
die skepping en die volgorde van gebeurtenisse), waarom sou ons dit in 
hemelse dinge vertrou (bv. vergifnis van sonde; die hemel; en sedewette)?  
 Die “Chicago Statement on inerrancy” (Verklaring van 
onfeilbaarheid) is ’n standaard verklaring onder evangeliste,4  en stem 
ooreen met Christus se leer deur te bevestig ‘dat wat die Skrif sê, is wat 
God sê. Mag Hy verheerlik word.’  
 Neem asb. kennis dat geloof in onfeilbaarheid beteken nie houterige 
letterknegtery nie (’n gewone kafbaal-redenering). Ons maak gebruik van 
die standaard, ortodokse, grammatikaal-historiese Skrifuitlegging, wat die 
verskillende skryftrante soos beeldspraak en oordrywing eien.5  Met ander 
woorde, ons aanvaar daardie Skrifdele as letterlik histories wat klaarblyklik 
bedoel was om as sulks opgeneem te word (insluitende Gen. 1-11). Kyk  
ook ons weerlegging van ’n paar ander kafbaal-redenerings wat gemaak is 
deur andersins gewoonlik oortuigende geleerdes: J.P. Moreland6  en Wm. 
Dembski7. 
 

2. Jesus het Adam, Eva en Noag as historiese 
mense beskou 

 
Jesus het baie mense en gebeure van die verlede bevestig wat deur skeptici 
ontken  word  dat  hulle  ooit  bestaan  of  dit ooit gebeur het: Adam en Eva  
 
4. Aan lyn by www.kulikovskyonline.net/hermeneutics/csbe.htm. 
5. ’n Goeie opsomming is: Grigg, R., Should Genesis be taken literally? Creation 16(1):38-41, 1993; 
<creation.com/should-genesis-be-taken-literally> .24 Augustus 2009 
6. Ham, K., Wieland, C en Mortenson, T., “Are (biblical) creationists ‘cornered’?” – a response to Dr   
J.P. Moreland, Journal of Creation* 17(3):43-50, 2003; <creation.com/are-biblical-creationists-
cornered-a-response-to-dr-jp-moreland>,24 Augustus 2009 *voorheen TJ 
7. Sarfati, J., ID theorist blunders on Bible: Reply to Dr William Dembski, < creation.com/id-theorist-
blunders-on-bible-response-to-dembski>, 24 Augustus 2009. 
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(Mat. 19:3-6; Mar. 10:2-9), Abel (Luk. 11:51), Noag en die sondvloed 
(Mat. 24:37-39; Luk. 17:26-27), Abraham (Joh. 8:56-58), Sodom en 
Gomorra (Mat. 10:15; 11:23,24), Jona en die groot seedier (Mat. 12:39-
41). Jesus het Hom òf vergis, in welke geval Hy nie ons aanbidding 
waardig is nie, òf die skeptici en hul bondgenote is verkeerd. Jesus het ook 
die mens geplaas aan die begin van die skepping, nie aan die einde van 
biljoene jare nie (bv. Mar. 10:6; Luk. 11:50-51).8   
 Christus is ook ten volle God en God maak nooit ‘n fout nie. Maar 
sommige binne die kerk, om die verwerping van Jesus se verklarings wat 
geloof in ‘n jong skepping aandui te regverdig, beweer dat Jesus in Sy 
mensheid Hom vergis het. Dit word die kenotiese kettery genoem, wat ‘n 
skending van Fil. 2:6-11 is. Die ‘ontledig’ [vers 7] was inderdaad ‘n 
toevoeging tot die menslike natuur (‘die Woord het vlees geword’ Joh. 
1:14), en geensins ‘n inkorting van die Goddelike eienskappe nie. In 
werklikheid het Jesus uit vrye wil afstand gedoen van die uitoefening van 
Sy kragte, bv. alwetendheid, onafhanklik van die Vader se gesag (wat die 
rede is waarom Hy nie die dag of die uur van Sy wederkoms geweet het 
nie), alhoewel Hy hulle na willekeur onmiddellik kon aanskakel, bv. om te 
weet wat mense dink. Maar Hy het nooit afstand gedoen van sulke absolute 
eienskappe soos Sy volmaakte goedheid, waarheidsliefde, barmhartigheid, 
ens. nie.  
 Derhalwe, wat Jesus wel gespreek het, het Hy met absolute gesag 
verkondig (Mat. 24:35, 28:18). Trouens, Jesus self het gesê, ‘die woorde 
wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.’ (Joh. 6:63). Ook het Hy die 
nugter waarskuwing gegee: 
 ‘Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die 
Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié 
van die Vader en van die heilige engele.’ (Luk. 9:26). 
  Bowendien het Jesus gespreek met die volle gesag van God die Vader 
(Joh. 5:30; 8:28), en Hy is altyd alwetend. Dus, as skeptici wil volhou met 
hul aanklag dat Christus verkeerd was weens Sy menslikheid, dan moet 
hulle God die Vader ooreenkomstig die logika ook aankla van dwaling.  
     
8. Kyk ook Mortenson, T.,  But from the beginning of…the institution of marriage? <creation.com/but-
from-the-beginning-of-the-institution-of-marriage>, 24 Augustus 2009. 
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Ook verwar kritici twee begrippe: 

• Aanpassing by menslike eindigheid vs aanpassing by menslike 
dwaling: eersgenoemde veroorsaak nie laasgenoemde nie. ’n 
Moeder kan aan haar vierjarige vertel, ‘Jy het in my magie 
gegroei’ – dit is eerder ’n vereenvoudiging as onwaar. Omgekeerd, 
‘Die ooievaar het jou gebring’ is ’n volslae dwaling. Desgelyks het 
God, die outeur van waarheid, sommige vereenvoudigde 
beskrywings gebruik (bv. deur die aarde as verwysingsraamwerk te 
gebruik, soos hedendaagse wetenskaplikes vandag nog) asook 
vermensliking, maar nooit dwaling nie. 

• Beperking vs misverstaan: ofskoon die Tweede Persoon in die 
Drie-eenheid beliggaam was in Jesus van Nasaret, het Hy uit vrye 
wil Sy alwetendheid beperk, d.i. in Sy menslikheid, Hy het nie alle 
dinge geweet nie. Maar dit beteken nie dat Hy Hom misgis het met 
enigiets wat Hy gesê het nie. Alle menslike verstand is eindig, 
maar dit bring nie mee dat elke menslike verstand dwalend is nie.  

 
3. Genesis is as geskiedenis geskryf 

 
Hebreeus gebruik spesiale grammatikale strukture vir historiese 
verhaaltrant en Gen. 1-11 gebruik daardie strukture. Dit is dieselfde 
vorm as Gen. 12 vv. en meeste van Exodus, Josua, Rigters, ens. Dit is 
nie digkuns of sinnebeeldige voorstellings nie. Genesis is deurspek met 
waw (vav 7) opeenvolgendes (en...en...en), wat kenmerkend is van 
historiese skrywery. Die Hebreeuse werkwoordvorm van Gen. 1 het ’n 
besondere kenmerk wat presies pas by wat die Hebreërs gebruik het 
om geskiedenis op te teken; ’n reeks gebeurtenisse van die verlede. Dit 
wil sê, slegs die eerste werkwoord is ’n qatal (voltooid teenwoordige 
tyd), terwyl die werkwoorde wat die verhaal voortsit wayyiqtols 
(onvoltooide verlede tyd) is.9  In Genesis 1 is die eerste werkwoord, 
bârâ' (skep, voortbring) ’n  qatal  (voltooid  teenwoordige  tyd),  
terwyl  die  
 
9. Joüon, P. and Muraoka, T., A Grammar of Biblical Hebrew: Part Three: Syntax, p. 390, 
Pontifical Biblical Institute, Rome, 1991. 
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daaropvolgende werkwoorde wat die verhaal na vore bring, wayyiqtols 
(onvoltooide verlede tyd) is.10  Parallelismes, ’n kenmerk van Hebreeuse 
digkuns (bv. baie Psalms), is bykans afwesig in Genesis, behalwe waar 
iemand aangehaal word.  
 Die sterkste strukturele parallel van Gen. 1 is Num. 7:10-84. Beide is 
strukturele verhale, beide bevat die Hebreeuse woord vir dag  יום  (yôm) 
met ‘n numeriek – beide is trouens genommerde opeenvolgings van dae. In 
Numeri 7 het elk van die 12 stamme op ‘n afsonderlike dag sy offer 
gebring: 

• Hy wat op die eerste dag sy offer gebring het, was Nagson, die 
seun van Ammínadab, van die stam van Juda. ...  

• Op die tweede dag het Netáneël, die seun van Suar, die owerste 
van Issaskar sy offer gebring. ... 

• Op die derde dag het die owerste van die kinders van Sébulon, 
Elíab, die seun van Helon, sy offer gebring. ... 

• Op die twaalfde dag het die owerste van die kinders van Náftali, 
Ahíra, die seun van Enan, sy offer gebring. ... 

 
 Die parallel is selfs radikaler as ons daarop let dat elke dag (יום  yôm) 
in Num. 7 nie net genommer is nie, maar ook open en afsluit met ‘op die 
dag toe’ (verse 10 en 84: 1953-Vert. deurgaans) om kollektief te verwys na 
al die gewone dae van die volgorde. Ondanks die gebruik van ‘op die dag 
toe’, betwyfel niemand dit dat die genommerde dag-volgorde in Num. 7 
allesbehalwe dae van ‘n gewone lengte is nie, omdat by hierdie dae ‘n 
voorsetsel soos ‘in’ ontbreek. Dit weerlê die aanspraak van sommige kritici 
dat ‘die dag toe’ (יום beyôm11) in Gen. 2:4, waar die week van skepping 
opgesom word, wys dat die dae in Gen. 1 nie dae van ‘n gewone lengte is 
nie. Dit is ‘n Hebreeuse segswyse vir ‘wanneer’ (“when” sien NASB, NIV 
Gen. 2:4).12 

 
10. Kyk ook ’n statistiese ontleding van die Hebreeuse werkwoordvorms deur Hebreeuse vakkundige 
Stephen Boyd, The biblical Hebrew Creation account: New numbers tell the story, ICR Impact 377, 
November 2004; www.icr.org/imp/imp.377.pdf. 
11. In werklikheid het die verse in Numeri 7 bayóm, waar die ‘’n’ die bepalende lidwoord ‘die’ 
verteenwoordig, wat ‘op die dag [xste]’ beteken, anders as beyôm, waar die lidwoord ontbreek. 
12. McCabe, R.V., A defense of literal days in the Creation Week, Detroit Baptist Seminary Journal 
5:97-123, Fall 2000; www.dbts.edu/journals/2000/mccabe.pdf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 REDES OM GENESIS AS HISTORIES WAAR TE AANVAAR  ● 11 
 
 In die gestruktureerde  verhaal (Num. 7) met ’n opeenvolging van 
genommerde dae, beweer niemand dat dit bloot ’n digterlike raamwerk is 
om iets teologies te leer nie en dat dit nie geskiedenis is nie. Niemand 
betwyfel dit dat die dae in Num. 7 gewone dae is nie, derhalwe is daar geen 
grammatikale grondslag daarvoor om dieselfde vir Gen. 1 se dae te ontken 
nie. Gen. 1 is dus onomwonde geskiedenis. 
 Geleerdes in Hebreeus stem saam dat Genesis as geskiedenis geskryf 
is. Die Oxford geleerde in Hebreeus, James Barr, het byvoorbeeld geskryf:  
 
“...waarskynlik, vir sover my bekend, is daar geen hoogleraar in Hebreeus 
of die Ou Testament by enige wêreldrangse universiteit wat nie glo nie dat 
die skrywer(s) van Gen. 1-11 bedoel het om aan hul lesers die idees mee te 
deel dat: 
 

a. die skepping plaasgevind het in ’n opeenvolging van ses dae wat 
dieselfde is as die dae van 24-uur wat ons nou ondervind 

b. die syfers wat begrepe is in die Genesis genealogieë, deur ’n 
eenvoudige opstelling ’n kronologie verskaf van die begin van die 
wêreld tot by later stadiums in die Bybelse verhaal 

c. die sondvloed in Noag se tyd was as oor die hele wêreld verstaan 
en dat dit alle menslike- en dierelewe uitgewis het behalwe dié in 
die ark.13” 

 
Genesis word nie deur Barr,  konsekwent met sy neo-ortodokse sienings, 
geglo nie, maar hy het verstaan wat die Hebreeuse skrywer klaarblyklik 
geleer het. Sommige skeptici kritiseer die gebruikmaking van die Barr 
aanhaling, omdat hy nie in die historiese egtheid van Genesis glo nie. Dit is 
presies waarom ons van sy verklaring gebruik maak: hy is ’n vyandige 
getuie. Met geen behoefte om Genesis met enigiets te laat probeer 
ooreenstem nie, omdat hy dit nie as gesaghebbend beskou nie, laat dit Barr 
vry om die duidelike bedoeling van die skrywer te vermeld. Dit kontrasteer 
met sommige ‘evangeliesgesinde’ teoloë wat probeer om ’n mate van ’n 
gevoel van gesag te behou sonder om eintlik te glo dat dit enigiets 
aangaande geskiedenis sê.  
 
13 Barr, J., Letter to David C.C. Watson, 23 April 1984. 
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 Ander geleerdes in Hebreeus wat  letterlike skeppingsdae steun sluit in: 
 
• Dr Andrew Steinmann, Adjunk-professor van Teologie en Hebreeus by 

Concordia Universiteit in Illinois.14   
• Dr Robert McCabe, Professor in Ou Testament by die Detroit Baptiste 

Teologiese Kweekskool in Allen Park, Michigan.12   
• Dr Ting Wang, lektor in Bybelse Hebreeus by Stanford Universiteit.15 
 

4. Die res van die Ou Testament beskou 
Genesis as histories waar 

 
’n Belangrike verklaringsbeginsel is dat Skrif met die Skrif verklaar 

moet word. Ons moet altyd in ag neem hoe ander dele van die Bybel ’n 
teks verstaan. 

Exodus 20:11 som die Skeppingsweek op. Dit skakel enige 
moontlikheid uit van ’n uitgebreide tydskaal deur enige  vertolkingstelsel 
(opset, veronderstelling, dagouderdom-begrip, gapingteorieë, Gods-dae, 
ens.), omdat dit gegee is as die grondslag vir ons week van sewe dae met ’n 
rusdag (v. 10): ‘Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde 
gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. 
Daarom het die HERE die Sabbatdag geseën en dit geheilig.’ Let op Exo. 
20:1 – ‘Toe het God al hierdie woorde gespreek…’ Hierdie is niks minder 
nie as die woorde van God self, gladnie die idees van Moses, of een of 
ander redaktor of selfs J, E, D of P nie (onsin, wat lank reeds in onguns 
geraak het, wat [treurig genoeg] aan menige ‘evangeliesgesinde’ teologiese 
instellings geleer was).16, 17    

14 Steinmann, A., אחד  ['echâd]  “as an ordinal number and the meaning of Genesis 1:5” JETS 
45(4):577-584, Desember 2002; www.ejets.org//jets/journal/45/45-4-PP577-584_JETS.pdf.>. 

15. Sarfati, J., “Hebrew scholar affirms that Genesis means what it says! Interview with Dr Ting Wang, 
Lecturer in Biblical Hebrew”, Creation 27(4):48-51, 2005;  <creation.com/hebrew-scholar-affirms-that-
genesis-means-what-it-says-ting-wang>. 24 August us2009. 

16. Grigg, R., “Did Moses really write Genesis?” Creation 20(4):43-46, 1998;  <creation.com/did-
moses-really-write-genesis>, 24 August us2009. 

17. Holding, J.P., “Does Genesis hold up under critic’s scrutiny? (response to critic of ref. 16)”, 
<creationontheweb.com/moses_critic>, 10 September 2005.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 REDES OM GENESIS AS HISTORIES WAAR TE AANVAAR  ● 13 
 
 1 Kronieke hfst. 1 som die genealogiese data op vanaf Adam en verder 
in Genesis; en baie ander Skrifdele bevestig die gebeure van Genesis as 
synde histories (werklike gebeure in tydruimte).  
 

5. Die Nuwe Testament beskou Genesis 1 – 11  
as histories waar 

 
Hoe word Genesis deur die NT vertolk? Daar is oor die 100 aanhalings 
van, of verwysings na, Gen 1-11 in die NT, niks waarvan daarop sinspeel 
dat Genesis enigiets anders as histories is nie. Jesus se genealogie (Lukas 
3:23-38) gaan terug tot by Adam ‘die seun van God’ – nie die seun van ’n 
aap nie! Aan diegene wat sê dat die name van vroeër blote metafore is wil 
ons vra: soos wat ons die afkoms van tevore nagaan, waar hou die mense 
op om wesenlik te wees en word hulle metafore? In Hebreërs 11 vind ons 
’n lys van geloofshelde wat begin by Abel, Henog en Noag, sonder die 
geringste sweem dat hulle minder histories is as die ander. 2 Petrus 3 
verwys na die skepping en die sondvloed. Die Griekse werkwoord hier vir 
“met water oorstroom”  is κατακλύζω  (katakluzo �), ‘n spesiale woord 
wat verwys na die hewige wêreldoorstroming van Genesis; nie maar net ’n 
gewone oorstroming nie, wat πλημμύρα (plēmmura) in Grieks is, vgl. 
Lukas 6:48. 
 
 Die apostel Paulus haal die volgorde van die skepping aan van Adam 
en Eva, asook die feit dat Eva verlei was terwyl Adam in elk geval 
gesondig het; en Paulus gebruik dit as ’n basis vir onderrig oor die rolle 
van mans en vrouens in die kerk (1 Tim. 2:13-14). As die eerste mense van 
’n aapbevolking ontwikkel het, dan maak hierdie onderrig geen sin nie, 
want die man sou dan nie die vrou voorafgegaan het nie.18  

 

 
18. Sien ook Sarfati, J., “Genesis: Bible authors believed it to be history, Creation 28(2):21-23, Maart 
2006;  <creation.com/genesis-bible-authors-believed-it-to-be-history> 24 August us2009. 
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6. Genesis geskiedenis strook met die aard van God 
 
 Genesis vertel aan ons dat God dinge in die lewe geroep het; God 
spreek en dinge gebeur. Dit is soos Psalm 33:9 sê, ‘want Hy het gespreek, 
en dit was; Hy het gebied, en dit staan.’ Ons behoort te veronderstel dat 
God Self die Een is wat die beste in staat is om ons te vertel wat Hy gedoen 
het – en Genesis, ’n deel van God se Woord, vertel van ’n skepping wat 
vinnig geskied het. Dit is konsekwent met ander Skrifdele omtrent God se 
gesag wat sodanig is dat Hy dinge dadelik in die lewe roep. Dink maar aan 
die Here Jesus Christus se tweegesprek met ’n gelowige hoofman oor 
honderd in Mat. 8:5-13 as ’n vergelyking: 
‘En nadat Jesus in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar ‘n hoofman oor 
honderd na Hom toe en smeek Hom en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en 
hy ly hewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond 
maak. En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd 
dat U onder my dak inkom nie; maar spreek net ‘n woord, en my kneg sal 
gesond word. Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder 
my. En vir hierdie een sê ek: Gaan! en hy gaan; en vir ‘n ander een: Kom! 
en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit. Toe Jesus dit 
hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê 
vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie. Maar Ek sê 
vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak 
en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van 
die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal 
geween wees en gekners van die tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 
honderd: Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy kneg het 
gesond geword in daardie uur.’  
 Soos die hoofman oor honderd besef het, selfs sy eie bevele was 
onmiddellik sonder twyfel gehoorsaam. Daarom het hy besef, hoeveel te 
meer sal die bevele van die Here van die Skepping gehoorsaam word. 
 In Genesis het ons eweneens met die dae van die skepping: 

• ’n Bevel: ‘Laat daar … wees’ 
• Vervulling: ‘En dit was so.’ 
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• Waardebepaling: ‘Toe sien God dat dit goed was.’ 
• Afsluiting van die dag: ‘En dit was aand en dit was môre, die … 

dag.’ 
 
 Dit is, God se bevele was uitgevoer en selfs getakseer binne die bestek 
van elke 24-uur-dag. Pogings om die klaarblyklik historiese tydsraamwerk 
van Genesis te vermy, vernietig die verband tussen God se bevele en die 
reaksie van Sy skepping op Sy bevele, en maak Genesis inkonsekwent met 
die res van die Skrif.  
 

7. As geskiedenis verduidelik Genesis die oorsprong 
van dood en lyding 

 
 Toe God klaar was om alles te maak, het Hy dit as ‘baie goed’ 
(Hebreeus tov me’od) verklaar. Maar dit is nie ‘baie goed’ vandag nie. God 
se skepping is nou van dood en lyding deurtrek. Maar die dood is die laaste 
vyand (1 Kor. 15:26); ’n indringer. Die Bybel stel dit duidelik dat die mens 
se dood ingetree het vanweë die sondeval (Rom. 5:12-19 en 1 Kor. 15:21-
22). Laasgenoemde kontrasteer selfs die dood van die eerste Adam met die 
opstanding uit die dood van die laaste Adam, Jesus. 
 Dit is ’n wesenlike probleem vir alle langtydperke-sienswyses, want 
volgens dateringmetodes wat die langtydperkers aanvaar, is daar sonder 
twyfel menslike fossiele ‘ouer’ as enige moontlike datum vir Adam. 
Byvoorbeeld, Homo sapiens fossiele met aanduidings van kulturele 
aktiwiteit19, 20 was  al as 160,000 jaar oud21 ‘gedateer’. Verder is twee 
gedeeltelike skedels van Homo sapiens wat in 1967 opgegrawe was naby 
die Omorivier in suidwes  Ethiopië  radiometries  geherdateer  as  synde  
ongeveer 195,000  
 
19. Clark, D. en andere, “Stratigraphic, chronological and behavioural contexts of Pleistocene Homo 
sapiens from Middle Awash, Ethiopia”, Nature 423(694):747-752, 12 Junie 2003. 
20. Wieland, C. en Sarfati, J., “Ethiopian ‘earliest humans’ find: a severe blow to the beliefs of Hugh 
Ross and similar ‘progressive creationist’ compromise views,” <creation.com/ethiopian-earliest-
humans-find> 24 Augustus 2009. 
21. White, T. en andere, “Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia,” Nature 
423(6941):742-747, 12 Junie 2003. 
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jaar oud.22, 23   
 Fossilering benodig vanselfsprekend die dood. Alle pogings om die 
Bybel met die wêreldlike ‘natuur-historie’ in die eg te verenig, aanvaar die 
versinsel van biljoene jare. Maar biljoene jare waarvan? Hierdie 
onvoorstelbaar, onmeetlike tydruimtes sweef nie êrens daar buite rond ‘in 
die sewende hemel’, afgeskei van die werklikheid nie. Die 
fossieloptekening van veelsellige organismes dek kwansuis sowat 600-
miljoen jaar waarin hierdie kreature gesterf en as fossiele gepreserveer 
was. Daar is fossielgebeentes met kankeragtige gewasse in hulle 
gepreserveer; dit is ’n optekening van lyding en dood. In hierdie scenario 
verskyn die mens omtrent ’n miljoen jaar gelede, een van die nuutste 
resultate van ontelbare proefnemings waarby die dood van die ongeskikstes 
en oorlewing van die geskikstes betrokke is (soos die digter Tennyson dit 
gestel het, ‘natuur rooi in tand en klou’). En wanneer die mens verskyn, 
inderdaad staande op ’n stapel bene kilometers hoog, sê God, dit is alles 
‘baie goed’ (Gen. 1:31). Wat ’n belediging vir die liefdevolle God van die 
Bybel! 
 Hoe kan mens die goedheid van God (teodisee) verdedig met enige van 
die kompromis-scenarios wat probeer om te bly glo in hierdie miljoene 
jare? Al wat mens kan doen is om skouerophalend jou hande omhoog te 
gooi en te wyk van die skeptici (soos so baie prominente kerkleiers al 
gedoen het toe hul aangaande natuurrampe ondervra was). Daar is maar 
slegs een opvatting van Genesis wat vir ’n konsekwente teodisee 
voorsiening maak: wanneer ons dit onomwonde as histories waar aanvaar.  
 Genesis 1 dui aan dat die diere en mense aanvanklik vegetariërs was 
(verse 29-30). Ons kan ons nie so ’n wêreld voorstel nie, maar dit strook 
met ’n toekomsblik op byvoorbeeld die paradys in Jesaja 11:6-9; 65:25. 
Diere wat kerm van pyn en vrees terwyl hul strotte uitgeruk word deur 
ander diere strook nie met ’n toekomsblik op (selfs ’n gedeeltelike) 
herstelling of herskepping nie, wat altyd verbind word met die opheffing 
van die vervloeking in Gen. 3 en lei tot die afwesigheid van lyding. Dit is 
derhalwe 
   
22. McDougall, I., Brown, F.H. & Fleagle, J.G., “Stratigraphic placement and age of modern humans 
from Kibish, Ethiopia,” Nature 433(7027):733-737, 17 Februarie 2005. 
23. Wieland, C., “Redating Leakey’s Ethiopian human finds: more problems for compromise,”  
<creation.com/redating-leakeys-ethiopian-human-finds-more-problems-for-compromise > 24 Augustus  
2009. 
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ondenkbaar om jou baie miljoene jare van lyding en dood voor te stel as 
iets wat God as ‘baie goed’ sou genoem het.  
 Romeine 8:18-25 verklaar dat die hele skepping (nie maar net mense 
nie) ‘is aan die nietigheid onderworpe’ en nou ‘sug’ en in ‘slawerny van 
die verganklikheid’ is, ‘in afwagting van ... die verlossing’. Van die 
vernaamste verklaarders van Romeine, soos F.F. Bruce, C.E.B. Cranfield 
en James Dunn is dit eens dat Paulus verwys na die Sondeval.24  Dit strook 
met die werklike geskiedenis van Gen. 3, waar die skepping, nie net die 
mense nie, vervloek is as gevolg van die mens se sonde. Byvoorbeeld, die 
grond sou voortaan dorings en distels voortbring (Gen. 3:18). Daar is 
dorings gepreserveer in die fissieloptekening wat kwansuis sowat 300 
miljoen jaar voor die mens op die toneel verskyn het. As dit werklik so is, 
mislei die Bybel. 
 Ons leef in ’n bedorwe skepping vanweë die mens se sonde; dit was 
van die begin die siening van Christene. John Milton se klassieke gedigte, 
“Paradise Lost” en “Paradise Regained”, weerspieël hierdie Christelike 
wêreldsiening wat vroeër byna sonder twyfel aanvaar is. Byvoorbeeld, die 
groot Trinitariese Kerkvader, Basil die Grote, Biskop van Caesarea 
Mazaca, Kappadocië, (329-379 n.C.) het gesê: 
‘Ons sien egter daar is baie wilde diere wat nie vrugte eet nie. Watter 
vrugte aanvaar die luiperd om homself mee te voed? Met watter vrugte kan 
die leeu sy honger stil? Nietemin, hierdie skepsels, wat hulself onderwerp 
het aan die natuurwette, was deur vrugte gevoed. ... [Maar nou] is die leeu 
’n vleiseter en sedertdien is aasvoëls ook op die uitkyk vir aas. Want die 
aasvoëls het nog nie oor die aarde heen gesoek op die presiese oomblik toe 
die diere gebore was nie; trouens, niks van wat ’n naam ontvang of in 
aansyn geroep is het al doodgegaan sodat die aasvoëls hulle kon vreet nie. 
Die natuur het nog nie verdeeld geraak nie, want dit was nog geheel en al 
in sy oorspronklikheid: jagters het nie vangste gemaak nie, want dit was 
nog nie die gebruik by die mens nie; wat die diere betref, hulle het nog nie 
hul prooi verskeur nie, want hulle was nie vleisetend nie.’25   
  
24. Vir meer inligting, sien Sarfati, J., “The Fall: a cosmic catastrophe – Hugh Ross’s blunders 
regarding plant death in the Bible”, Journal of Creation 19(3):60-64, 2005; <creation.com/the-fall-a-
cosmic-catastrophe> .24 Augustus 2009. 
25. Basil the Great, On the origin of Man 2:6-7. 
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 Die groot Hervormer Johannes Calvyn (1509-1564) het saamgestem: 
‘Waarlik, die eerste mens sou tot ’n beter lewe oorgegaan het as hy 
regskape gebly het; maar daar sou geen skeiding tussen siel en liggaam 
gewees het nie, geen bedorwenheid, geen soort van verwoesting, kortom, 
geen hewige verandering nie.’26   
 ‘Derhalwe weet ons dat watter onheilsame dinge ook al teweeggebring 
mag word, nie die natuurlike vrug van die aarde is nie, maar dat dit 
verdorwenhede is wat uit sonde voortspruit.’26   
 Die stigter van Metodisme, John Wesley (1701-1791), het 
saamgestem dat die Bybel dít leer: 
 ‘Waarom is daar pyn in die wêreld; aangesien God “liefdevol is 
teenoor elke mens, en Sy barmhartigheid oor al Sy werke is?” Omdat daar 
sonde is: As daar geen sonde was nie, sou daar geen pyn gewees het nie. 
Maar pyn (met die veronderstelling dat God regverdig is) is die 
noodwendige gevolg van sonde. [Die mens] het die kwade gekies. Dus het 
“sonde in die wêreld ingekom”, en ook elke soort pyn voorbereidend tot 
die dood.’27    
 ‘Maar ... daar was geen voëls of roofdiere nie; geeneen wat ’n ander 
vernietig of gemolesteer het nie; maar al die skepsels het die 
welwillendheid van hul groot Skepper geadem .’28   
 David Hull (’n ongelowige wetenskapsfilosoof) het geskryf: 
‘Wat ook al die God te kenne gegee het met die evolusieteorie en hoedanig 
die data van natuurhistorie miskien mag wees, Hy is nie die Protestante 
God van ‘as jy vandag spaar, sal jy môre hê’ nie. Hy is ook nie ’n 
liefdevolle God wat vir Sy voortbrengsels omgee nie. Hy is nie eens die 
aaklige God wat in die boek Job uitgebeeld word nie. Die God van die 
Galápagos is agtelosig, verkwistend, onverskillig, bykans diabolies. Hy is 
beslis nie die soort God na wie enigeen geneig sal wees om te bid nie.’29   
 Maar volgens die Bybel het God nie só ’n wêreld geskep nie; dit het so 
 
26. Calvin, J., Genesis, 1554; “Banner of Truth, Edinburgh, UK, p. 180, 1984. 
27. Wesley, J., “On the Fall of Man, Sermon 57 (Genesis 3:19), 1872”; 
<http://gbgmume.org/UMhistory/Wesley/sermons/serm-057.stm>. 
28. Wesley, J., “God’s approbation of his Work, Sermon 56 (Genesis 1:31), 1872” 
<http://gbgmume.org/Umhistory/Wesley/sermons/serm-056.stm>. 
29. Hull, D., “The God of the Galápagos”, Nature 352:485-486, 1991.  
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geword omdat Adam en Eva gesondig het. Die historiese egtheid van die 
Sondeval is beslissend vir ’n doeltreffende teodisee; en dit beteken dat 
honderde miljoene jare van oorlewing van die geskikste nie vir Adam en 
Eva voorafgegaan het nie. Let daarop dat ‘geleidelike-skepping’ scenarios, 
ofskoon dit evolusie ontken, nog steeds honderde miljoene jare van lyding 
en dood het as deel van God se uitgerekte proses om by vandag se wêreld 
uit te kom. 
 

8. Die Evangelie vooronderstel die historiese  
gebeurtenisse van Genesis 

 
 Romeine 5:12-17, saam met 1 Kor. 15:20-22; 45-49, staaf die 
betekenis van Jesus se liggaamlike dood en Opstanding in die werklike 
historie van Genesis. ’n Werklike mens, Adam, het liggaamlike dood (‘tot 
stof sal jy terugkeer’ Gen. 3:19), asook bedorwenheid deur sonde in God se 
wêreld wat ‘goed was’ gebring. Op dieselfde manier het ’n werklike mens, 
die Godmens vanuit die hemel, gekom om die werk van die eerste mens, 
die verbondshoof van die menslike geslag, ongedaan te maak. Soos een 
mens die dood gebring het aan almal wat in hom is, bring een volmaakte 
mens lewe aan almal wat in Hom is. 
 Bowendien, die historiese egtheid van Adam as die voorouer van beide 
die Messias en van ons, is die middelpunt van die Evangelie. Jesaja het van 
die komende Messias gepraat as letterlik die ‘Naasbestaande Verlosser’, dit 
wil sê, een wat ’n bloedverwant is van dié wat Hy verlos (Jes. 59:20, wat 
dieselfde Hebreeuse woord ּגאל (gô'ēl) aanwend soos gebruik word om 
Boas met betrekking tot Rut te beskryf). Die brief aan die Hebreërs 
verduidelik ook hoe Jesus die natuur van ‘n mens aangeneem het om die 
mensdom, maar nie die engele nie,  te red (Heb. 2:11-18). Jesus kan slegs 
Abram se afstammelinge red, want nét hulle is deur bloed verwant aan die 
Laaste Adam. 
 Biskop Hugh Montefiore se “Confirmation Notebook”, gepubliseer 
deur die  “Society for Promoting Christian Knowledge – SPCK), die 
Amerikaanse uitgewer in die VK (1984), dui aan hoe verderflike die 
uitwerking  op  die  Evangelie  is  deur  die Bybel se geskiedenis in 
Genesis te ontken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 REDES OM GENESIS AS HISTORIES WAAR TE AANVAAR  ● 20 
 
 ‘Mense is die gevolg van evolusie en is gevorm deur natuurlike 
seleksie. Egosentrisiteit en aggressie was noodsaaklik in elke stadium van 
evolusie. Die mens erf op natuurlike wyse hierdie egosentrisiteit 
(‘erfsonde’) … Wat die kruis nie is nie … Die Seun wat my plek inneem 
om die straf wat my toekom op Hom te neem. Sodanige sienswyse is 
immoreel. In elk geval, geen enkele persoon kan op sy eie die straf van die 
hele wêreld ondergaan nie.’  
 So ‘n sienswyse is geheel en al die teengestelde van die leer van die 
N.T. 
 

9. ‘n Konsekwent Christelike wêreldbeskouing maak 
staat op Genesis as histories waar 

 
Die Bybel vertel ons van ’n toekoms wanneer die heelal ontsondig sal 
word, waarna daar nuwe hemele en ’n nuwe aarde sal wees (2 Pet. 3:10-
13). Waarom? As God die heelal wesenlik geskep het soos ons dit vandag 
sien, wat deur enige vertolkingstelsel stilswygend aanvaar word wat beoog 
om  die Bybel met die ‘miljoene jarige tydperke’ van ‘wetenskaplik’ 
historiese naturalisme te harmoniseer, dan waarom sal Hy dit met vuur wil 
reinig? Dit maak nie sin nie. Maar dit maak wel sin as Gen. 3 werklik 
geskiedenis is (in Rom. 8 ens., weerspieël). Met ander woorde, pogings om 
‘miljoene jarige tydperke’ te akkommodeer, vernietig die Bybel se 
eskatologie (leer van die laaste dinge). 
 Voorts, die ontkenning van die historiese egtheid van die Wêreldvloed 
maak ook eskatologie ongedaan. Jesus het hierna verwys (Lukas 17:26-27). 
As die verhaal van God se oordeel met die Sondvloed nie geglo kan word 
nie, waarom sal ons die Bybel aangaande die toekomstige oordeel glo?  
 Interessant genoeg, die Apostel Petrus het voorspel dat aan die einde 
van die dae spotters sal kom wat skepties sal staan teenoor Jesus se 
wederkoms. Hierdie spotters sal sê dat alles sal bly soos dit was van die 
begin van die skepping af. Petrus sê dat hulle hierdie filosofie het omdat 
hulle ‘moedswillig vergeet’ van  God  se  openbaring dat  God  dinge  
geskep het  
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deur die woord van God (‘laat dit so wees’) en dat Hy die wêreld laat 
vergaan het deur dit met water te oorstroom (2 Pet. 3:3-6). Dit is ’n gepaste 
beskrywing van die naturalistiese paradigma waarmee die samelewing 
vandag deurtrek is; asook die uitwerking daarvan. Petrus koppel ook die 
dag van die oordeel deur (wêreld)oorstroming aan die toekomstige dag van 
’n (wêreld)oordeel met vuur (v. 7).  
 Let daarop dat die Bybel die Skepping en die Sondvloed voorstel as 
synde so klaarblyklik dat enigeen wat hul werklikheid ontken moedswillig 
vergeet en God se oordeel verdien (Rom. 1:18-32 en 2 Petrus 3:3-7). As 
‘evolusie’ ons oorsprong sodanig verklaar dat God se handelinge nie 
daaruit blyk en daar geen bewyse vir die sondvloed is nie (hedendaagse 
historiese geologie), waarom hou God dan ongelowiges toerekenbaar? 
 

10. Ontkenning van Genesis se geskiedenis skei 
 Christendom van die ‘werklike wêreld’ 

 
Mense sê heel dikwels, ‘die Bybel is nie ’n wetenskaphandboek nie’, of 
‘die Bybel gaan oor teologie, nie wetenskap nie’, of ‘die Bybel gaan oor 
waarom; wetenskap gaan oor hoe’, ens. Wyle Pous Johannes Paulus II was 
’n voorstander van ‘twee nie-oorvleuelende magistrature’ (godsdiens en 
wetenskap). Die Bybel is egter grotendeels ’n boek wat geskiedenis bevat 
en die teologie daarvan is ingeworteld in sy geskiedenis. Maak dit saak of 
Jesus werklik gesterf en weer opgestaan het? Miskien is al wat belangrik is 
net wat dit ons daaroor leer om mekaar lief te hê (dis presies wat teologiese 
‘vrysinniges’ sê). Die naturalistiese aansprake van die ‘wetenskap’ oor die 
oorsprong en geskiedenis van die heelal is (mededingende) aansprake 
aangaande die einste dinge wat die Bybel ons leer en waarin dit redding 
fundeer: geskiedenis. 
 ’n ‘Evangelisties’ teologiese kollege in Sydney (Australië) leer 
studente dat Genesis bloot ’n twisgeskryf is; dat dit ons leer dat God dinge 
geskape het en dit is ’n teologiese verklaring, nie ’n wetenskaplike een nie. 
Ewenwel, ‘wetenskap’ (dit is, die meerderheidsiening van die huidige 
establishment) beweer dat die heelal homself gemaak het toe niks ontplof 
het in die oerknal en dat elke vorm van lewe sigself gemaak het deur 
suiwer natuurlike prosesse  van  elemente  wat  in die oerknal geskep is; 
God is nie  
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daarby betrokke of nodig nie. Òf wetenskap is besig om teologiese 
aansprake te maak, òf die Bybel is besig om wetenskaplike aansprake te 
maak. Dit is nie moontlik om die probleem met woordspeletjies, wat 
kennis kunsmatig afsonder, op te los nie. Sulke onsin in die kolleges 
behoort die kerke te ontstel wat op hulle staat maak vir pastorale opleiding. 
 Die Skotse teoloog James Denney het in 1894 geskryf:  
‘Die skeiding van die godsdienstige en die wetenskaplike beteken op die 
ou end die skeiding van die godsdiens en die waarheid; en dit beteken dat 
die godsdiens onder opregte mense doodgaan.’30  
 
 Taamlik profeties; dit is presies wat sedertdien in toenemende mate 
gebeur het. 
 Kinders is in ’n opname gevra wie hulle glo, hulle 
Sondagskoolonderwyser, of hul laerskoolonderwyser. Tagtig persent het 
hul skoolonderwyser gekies. Waarom? Hulle het gesê dat hul 
skoolonderwyser hulle feite geleer het, terwyl hul Sondagskoolonderwyser 
net aan hulle stories vertel het. Kinders dink op hierdie wyse omdat dit is 
hoe baie kerke die Bybel aandien: as hemelse stories, losgemaak van die 
werklike wêreld. Mooi stories miskien, met ’n  morele boodskap, soos 
Aesopus se Fabels – maar wat nie die dinge beskryf wat werklik in 
tydruimte gebeur het nie.  
 Net so het baie Christene vandag hulle denkwyse in twee 
kompartemente verdeel: werklikheid en geloof; dit is miskien hoe baie 
Christen akademici dit regkry om naturalisme in hul klasse te leer en dan 
op Sondag hul geloof te bely in die kerk.  
 Dit word genoem die feit—waarde onderskeiding, wat deur meeste 
filosowe verwerp word omdat niemand al ’n duidelike manier gevind het 
om tussen die twee te onderskei nie. Voorstanders van hierdie 
onderskeiding plaas Christelike gelowe in die gebied van ‘waardes’, 
m.a.w., blote persoonlike gelowe wat geen verbintenis met die werklikheid 
het nie. Dus, baie anti-Christene beweer hulle ‘respekteer’ Christelikheid, 
maar teen die verskriklike prys om die werklikheid van Christelike idees 
van enige redelike bespreking te laat vaar.   
 

30. Denney, J., Studies in Theology, Hodder and Stoughton, Londen, p. 15, 1894. 
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 Nietemin, Christenheid is ’n stelsel van Algehele Waarheid [“Total 
Truth” –  die titel van ’n boek oor hierdie kwessies deur Nancy Pearcey]. 
Dit maak objektiewe aansprake aangaande die wêreld, insluitende sy 
geskiedenis, en oor wat volstrek reg en verkeerd is. Byvoorbeeld, die 
liggaamlike Opstanding van Christus is ’n noodsaaklike deel van die 
Christelike geloof (1 Kor. 15:12-19), maar dit is ook ’n kwessie van 
geskiedenis. Dit slaag die ‘toetsbare’ aanspraak dat die graf op die derde 
dag leeg sou wees; en bots teen wetenskap want dit het die krag van God 
vertoon oor sogenaamde ‘natuurwette’ dat dooie liggame ontbind en nie 
weer tot die lewe terugkeer nie. 
 Te wyte aan hierdie ‘tweekompartement’-begrip is Christenheid vir 
menige ’n blinde, eksistensiële sprong in die duister wat, strydig met rede, 
of liewer afgesien van rede, geneem word. Dit gaan daaroor om ’n lekker 
‘aanbiddingervaring’ te hê, of om byvoorbeeld positief te dink. Ateïste 
duld so ’n ‘geloof’, aangesien dit geen aansprake op waarheid maak wat 
die ongeloof of relativistiese  etika van die nie-Christen betwis nie. Maar 
dit is nie Bybelse Christenheid nie. Christelike geloof is gebaseer op die 
dinge wat werklik gebeur het (1 Joh. 1:3). Dit is nie ’n blinde, irrasionele 
geloof nie. Dit is waarom ateïste Christene ingespanne teëgaan wat die 
waarheidsaansprake verdedig aangaande geskiedenis in die Bybel 
(Skepping, Sondeval, Sondvloed, Exodus, Opstanding van Jesus, ens.).31 

 

11. Die vroeë kerkleiers het die tydsraamwerk en  
wêreldvloed van Genesis aanvaar 

 
Daar is nog twee redes om die geskiedenis van hoe Genesis al vertolk was 
noukeurig te ondersoek: 
1. Algemeen: As langtydperke-vertolkings nog altyd gewild was, sou ’n 

mens ’n saak kon uitmaak om te veronderstel dat die Bybel  ten minste 
’n toespeling hierop sou maak. Maar as hulle afwesig was totdat hul in 
die ‘wetenskap’ gewild geraak het, is dit waarskynliker dat sodanige 
vertolkings ontstaan het deur pogings om die Bybel met ‘wetenskap’ te 
versoen.  

 

31. Kyk die inleiding en artikels oor “apologetics” by <creationontheweb.com/apologetics>. 
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2.  Spesifiek vir diegene wat ‘miljoene jarige tydperke’ binne die kerk 
voorstaan: ten einde die aanklag dat hulle gemotiveer word deur 
‘wetenskap’ en nie deur die Bybelse teks nie, beweer hulle dikwels dat 
uitlêers deurgaans in die geskiedenis lang skeppingsdae in aanmerking 
geneem het. Derhalwe is dit belangrik om die bewyse vir hierdie aanspraak 
te toets. 
 
Basil die Grote (327-379 n.C.) het in a reeks preke oor die ses 
skeppingsdae, die Hexaëmeron, aangevoer dat die klaarblyklike betekenis 
bedoel word – die dae was gewone dae; dat God se bevele onmiddellik die 
aarde met struikgewasse gevul het; veroorsaak het dat bome opskiet en 
skielik die riviere gevul het met visse (sien Rede 6); dat diere mekaar nie 
aanvanklik gevreet het nie (sien Rede 7); dat die son ná die aarde geskep is; 
ens. Hy het ook teen evolusionêre idees dat mense uit diere sou 
voortgekom het gespreek.32   Let daarop dat Darwin nie evolusie uitgedink 
het nie; sodanige idees kan teruggevoer word na anti-Godsbeskouende 
filosowe voor Christus – soos Anaximander, Epimenides en Lucretius. Dit 
was nog altyd ’n heidense, anti-God idee sedert die vroegste ontstaan 
daarvan.  
 Sommige het die kerkvaders se standpunte verkeerd opgevat omdat 
hulle dit nie sorgvuldig gelees het nie. Dit was gebruiklik in die Oos-
Ortodokse Kerk (OO) om die Skeppingsweek as werklik te beskou, maar 
hulle het dikwels, parallel daarmee, dit beskou as tipologies verwysend na 
’n totale Aardgeskiedenis van seweduisend jaar tot aan die einde. Hulle self 
het baie beslis nie die dae van die Skeppingsweek as lang tydperke beskou 
nie.  
 Wyle Seraphim Rose, ’n OO-Priester, het nougeset die sienswyses van 
die OO-kerkvaders gedokumenteer wat getoon het dat hulle Genesis net 
soos die hedendaagse kreasioniste beskou.33  Dr Terry Mortenson, wat ’n 
Ph.D verwerf het in die geskiedenis van geologie, het die boek geresenseer: 
 ‘Sy (Rose se) primêre bronne is die vroeë “Vaders” wat kommentare 
oor  Genesis  geskryf   het:  John  Chrysostom   (344-407),  Ephraim  die  
  
32. Batten, D., “Genesis means what is says:” Basil (329-379 n.C.), Creation 16(4):23, September 
1994; <creation.com/genesis-means-what-it-says-basil-ad-329379> 24 August us2009. 
33. Fr. Rose se referate was postuum gepubliseer in “Genesi, Creation and Early Man,” Platina, CA, 
2000. 
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Siriër (306-372), Basil die Grote (329-379) en Ambrose van Milaan 
(339-397). Maar hy het ook baie ander “Vaders” gebruik van daardie en 
latere eeue wat geskryf het oor sommige aspekte van Genesis 1-11.’34     
 Rose het aangetoon hoe die OO-kerkvaders eenstemmig was in hul 
opvatting van die historiese egtheid van die Skeppingsweek, die Sondeval 
en die Wêreldvloed. Hulle het ook geglo dat God se skeppingshandelinge 
oombliklik was (sien Rede 6). Hulle het die wêreld vóór die Sondeval 
gesien as deur en deur verskillend van dié ná die Sondeval.  
 Sommige siteer Augustinus en Origenes om die insmokkeling van 
‘miljoene jarige tydperke’ in die Bybel te regverdig. Hierdie twee here, 
synde van die Alexandrynse Leerskool, het die neiging gehad om verskeie 
gedeeltes van die Skrif sinnebeeldig voor te stel. Hulle allegoriese 
voorstelling van die skeppingsdae het nie ontstaan vanuit die teks nie, maar 
van buite-invloede, naamlik hul verkleefdheid aan neo-Platoniese filosofie 
(waarvolgens hulle ‘geredeneer’ het dat God nie Homself sou bevlek deur 
aan tydsbegrensing, ens., onderworpe te wees nie). Maar, in teenstelling 
met die standpunte van diegene wat Augustinus en Origenes wil gebruik 
om hul eie ‘miljoene jarige tydperke’ aanpassing te onderskraag, het beide 
gesê dat God alles geskape het in ’n oomblik, nie oor lang tydperke nie. En 
hulle het uitdruklik betoog vir die Bybelse tydsraamwerk van duisende 
jare, asook die wêreldvloed van Noag.7  

 Sommige mag aanvoer dat die kerkvaders in hul vertolking gefouteer 
het, dat ons tans voortrefliker gereedskap vir Skrifuitlegging het. Maar 
hedendaagse skrifverklaarders is nie die eerstes wat kennis gehad het van 
die oorspronklike tale en kulture van die Bybel nie. Die bewyslas rus op 
diegene wat ’n nuwe vertolking aanbied om hul saak te bewys.   
 
12. Die Hervormers  het Genesis as geskiedenis beskou 

 
Calvyn het gesê: ‘Die dag-nag kringloop was vanaf die eerste dag 
ingestel, voor  die son  geskep is [lewering van kommentaar op “Laat  
 
34. Mortenson, T., “Orthodoxy and Genesis: What the fathers really taught”, Journal of Creation 
16(3): 48-53, Desember 2002; <creation.com/orthodoxy-and-genesis-what-the-fathers-really-taught > 
24 August us2009.. 
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daar lig wees”]’  en  ‘Hier is  die vergissing  klaarblyklik  weerlê van 
diegene wat betoog dat die wêreld in ’n oomblik gemaak was [so 
goed as seker met verwysing na Augustinus en Origenes]. Want dit 
is eenvoudig té ’n verskriklike vittery om te wil aanvoer dat Moses 
die werk versprei wat God onmiddellik vervolmaak het binne ses 
dae, vir die blote doeleinde om instruksie oor te dra. Laat ons eerder 
tot die slotsom kom dat God vir Homself die tydsbestek van ses dae 
geneem het vir die doeleinde om sy werke te skik na die kapasiteit 
van die mens’ en ‘Hulle sal hulself nie weerhou van ’n geskaterlag 
nie wanneer hulle ingelig word dat ’n weinig meer as vyfduisend jaar 
verloop het sedert die skepping van die heelal’ en ‘En die vloed was 
veertig dae, ens. Moses het ruimskoots op hierdie feit nadruk gelê 
ten einde aan te dui dat die hele wêreld onder water was.’35   
 Luther het selfs nog uitdrukliker oor hierdie kwessies geskryf en 
duidelik sy aanvaarding van die historiese egtheid van Genesis verklaar. 
Hy het ook aandag gegee aan skeptici se aansprake van veronderstelde 
teenstrydighede tussen Genesis 1 en 2.36 

 Die teenstanders van die historiese egtheid van Genesis is lief om te 
verwys na historikus Ronald Numbers se boek, “The Creationists”. 
Numbers word aangehaal dat hy kwansuis sou getoon het dat jongaarde-
skeppingsleer deur Sewendedags-Adventis, George McCready Price, in die 
1920s uitgedink is. Dít moet beslis een van die ongelooflikste voorbeelde 
van historiese revisionisme wees wat daar bestaan; gelykgestel aan die mite 
(deur die historikus Jeffrey Burton Russell omvergegooi37) dat die Ou 
Volke oor die algemeen en die kerk in besonder, volgehou het dat die aarde 
plat is. Dit is asof Numbers, ’n teruggevalle SDA, niks van geskiedenis 
vóór Price of Ellen White weet nie. Die voormelde stof oor die kerkvaders 
en hervormers is voldoende om die onjuistheid van Numbers se werk bloot 
te lê.   Maar  daar  is  nog  baie  meer  wat  dit  weerlê. Kyk  die  navorsing  
 

35. Gedokumenteer in Sarfati, J., “Calvin said: Genesis means what it says”, Creation 22(4):44-45, 
September 2000; <creation.com/calvin-said-genesis-means-what-it-says> 24 Augustus 2009. 
36.  Bartz, P., “Luther on evolution”, Creation 6(3):18-21, Februarie 1984; <creation.com/luther-on-
evolution> 24 Augustus 2009. 
37. Russell, J.B., “Inventing the Flat Earth”: Columbus & Modern Historians, Praeger, 1991.  
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van die aarde-wetenskapshistorikus Dr Terry Mortenson oor die geoloë van 
die vroeë 1800s wat die Bybelse ouderdom van die aarde en die 
Wêreldvloed van Genesis verdedig het.38 

 
13. Ateïsme vereis naturalisme—Christene behoort nie 
Genesis as geskiedenis te ontken ten einde hul daarmee 

te versoen nie 
 
Die Humanis [ateïs] Manifes spesifiseer geloof in die naturalistiese 
oorsprong van die heelal en die mensdom. Die jongste weergawe (III) 
spesifiseer ‘onbegeleide evolusie’, maar dit is toutologie, want evolusie is 
uiteraard ‘onbegelei’ (natuur wat natuur skep). Eweneens is ‘teïstiese 
evolusie’ ’n oksimoron (’n God-gerigte ongerigte proses!). En soos Rede 7 
hierbo aantoon, die God wat in die Bybel openbaar word kon hoegenaamd 
nie die onsinnige afskuwelike proses van evolusie oor miljoene jare 
gebruik het om ’n wêreld wat ‘baie goed’ was te skep nie.  
 Die lawaaierige Britse godloënaar Richard Dawkins het gesê, ‘Darwin 
het dit moontlik gemaak om ’n intellektueel-vervulde ateïs te wees,’39 en 
baie ander het soortgelyke ding gesê. Die Amerikaanse ateïs Will Provine, 
biologie professor by Cornell, het die volgende punt aangevoer: 
‘...geloof in hedendaagse evolusie maak van mense ateïste. ’n Mens kan ’n 
godsdienstige beskouing hê wat verenigbaar is met evolusie alleenlik as die 
godsdienstige beskouing nie te onderskei is van ateïsme nie,’40  
 Inderdaad, evolusie-onderrig maak van mense ateïste. Harvard 
sosiobioloog E.O. Wilson het gesê: 
‘Net soos baie persone van Alabama, was ek ook ’n wedergebore Christen. 
Toe ek vyftien was, het ek lid geword van die “Southern Baptist”- kerk, 
vol geesdrif en belangstelling in die fundamentalistiese godsdiens; ek het 
weggegaan  toe  ek  sewentien  was, en  by  die  Universiteit  van  Alabama  
 
38. Sien Dr Mortenson se boek “The Great Turning Point”, gebaseer op sy Ph.D. proefskrif by 
Coventry Universiteit; <creation.com/the-great-turning-point > 24 Augustus 2009 
39. Dawkins, R., “The Blind Watchmaker”, p. 6, Penguin herdruk, 1991. 
40. Provine, Wm., “No free will”, in “Catching up with the Vision”, Red. Rossiter, M.W., p.S123, 
Chicago University Press, 1999. 
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aangekom, waar ek van die evolusieteorie verneem het.’41       
  Vir die ateïs word ateïsme deur evolusie geregverdig, wat miskien die 
beste rede dat God bestaan, uit die weg ruim (skepping vereis ’n Skepper). 
Dit verbaas dus nie dat die meeste vokale en vurige verdedigers van 
evolusie en ‘miljoene jarige tydperke’ byna almal geesdriftige ateïste is.  
 Evolusie (kosmies, aardkundig en biologies) maak daarop aanspraak 
om die oorsprong van alles te kan verduidelik sonder verwysing na enige 
godheid. Dit weerspreek dus wat die Bybel leer, naamlik dat God se 
eienskappe duidelik gesien word in wat Hy gemaak het sodat mense geen 
verontskuldiging sal hê  in die oordeelsdag nie (Rom. 1:18-32). Eweneens 
hou God spotters toerekenbaar vir hulle moedswillige onkunde aangaande 
die Sondvloed (2 Pet. 3). Alle langtydperk-sienswyses – wat bykans op 
grond van die definisie die uniformitaristiese uitleg van die geologiese lae 
aanvaar – verwerp die Wêreldvloed deur dieselfde redenering te volg (wat 
die aardoppervlakte op dramatiese wyse sou moes oorgemaak het). 
 Evolusie is in wese ’n godsdienstige begrip. Kanadese 
wetenskapsfilosoof en  kampvegter teen die skeppingsleer, Michael Ruse, 
het gesê: 
 ‘Evolusie word deur sy beoefenaars bevorder as synde meer as blote 
wetenskap. Evolusie word gepromulgeer as ’n ideologie, ’n sekulêre 
godsdiens – ’n volwaardige alternatief vir Christelike godsdiens, met 
betekenis en moraliteit. Ek is ’n vurige evolusionis en ’n gewese Christen, 
maar ek moet erken dat in hierdie een klagte – en Mnr [let wel, in 
werklikheid het hy ’n verwerfde Ph.D. in biochemie] Gish is maar een van 
baie om dit te maak – is die letterknegte absoluut korrek. Evolusie is ’n 
godsdiens. Dit is waar van evolusie in die begin, en dit is vandag nog van 
evolusie waar.’42  
 Dit is stellig die grootste dwaasheid om die Bybel te probeer verbind 
met ’n godsdiens wat ontwerp is as ’n uitdruklike plaasvervanger van 
Christenheid. Ons kan dit maar net so wel met Baälaanbidding verbind. 
Ruse het later ’n boek geskryf waarin hy beweer dat ’n Darwinis ’n 
Christen kan wees, maar vir hom is dit moontlik vir ’n Christen om die 
Opstanding te ontken, wat wys hoe verderflik die Darwinistiese kompromis 
is.43  
 
41. Wilson, E.O., “The Humanist”, September/Oktober 1982, p.40. 
42. Ruse, M., “How evolution became a religion: Creationists correct?” National Post, pp. B1, B3, 
B7, 13 Mei 2000: www.omniology.com/HowEvolutionBecameReligion.html>. 
43. Weinberger, L., resensie van “Can a Darwinian be a Christian?” deur Michael Ruse (2001), 
Journal of Creation 19(2):42-45, 2005. 
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14. Om te laat vaar dat Genesis geskiedenis is lei tot 
kettery en afvalligheid 

 
 Om die historiese egtheid van Genesis te laat vaar het herhaaldelik 
verwoesting veroorsaak, wat ons al eerstehands aanskou het – vergane 
individue, families, kerke en nasies.  
 Heelwat prominente, uitgesproke ateïste getuig daarvan dat die 
uitwerking van evolusie op hulle veroorsaak het dat hulle die geloof van 
hul ouers laat vaar het. Die voormelde bioloog, E.O. Wilson, is maar een 
van vele ander. Let op die redes vir die geloofsversaking van Charles 
Templeton, ’n voormalige evangelis, hooggeag deur Billy Graham. 
Templeton het meeste van die onegte verstandskwessies betreffende 
Genesis en historiese egtheid geopper44 – asook emosionele argumente teen 
God se soewereiniteit, wat God het omdat Hy Skepper is.45 

 ’n Jeugleraar by ’n Anglikaanse kerk in Victoria (Australië) het aan 
ons vertel:  
‘Ek het dikwels wanhopig geword en gewonder waarom ons al ons 
ongeveer sestienjarige jong mense verloor het. In die afgelope paar jaar het 
ek besef dat dit op 16 jaar (by graad 10) is wanneer hulle in die 
wetenskapklas ’n grondige evolusie onderrig ontvang. In gesprekke met 
party van die studente het ek ook ontdek dat sommige van die onderwysers 
werklik waar vasstel wie Christenstudente is en hulle dan spesiaal op hulle 
toespits om die geskille en haakplekke uit te lê om Genesis met die “feite” 
aangaande evolusie te versoen. Geen wonder dat ons hulle verloor het nie. 
Ek kon skaars my trane bedwing om net daaraan te dink.’ 
 Is dit enigsins toevallig dat kerkbywoning in die westerse wêreld op 
dramatiese wyse agteruitgegaan het sedert die dosering van evolusie in die 
skole algemeen en stelselmatig geword het (in toenemende mate sedert die 
1960s in Australië, Brittanje en Amerika)? Josef Ton, ’n Roemeense Baptis  
  
44. Kyk Ham, K. en Byers, S., “Slippery slide to unbelief:” “A famous evangelist goes from hope to 
hopelessness,” Creation 22(3):8-13, Junie – Augustus 2000, <creation.com/the-slippery-slide-to-
unbelief-a-famous-evangelist-goes-from-hope-to-hopelessness> 24 Augustus 2009. 
45. Holding, J.P., resensie van “Farewell to God,” www.tektonics.org/books/templefarervw.html>, 9 
Januarie 2003. 
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pastoor wat in die tronk beland het weens sy geloof tydens die 
kommunistiese bewind, het gesê: ‘Ek het tot die gevolgtrekking geraak dat 
daar twee faktore is wat die Christendom in Wes-Europa vernietig het. Een 
daarvan is die teorie van evolusie en die ander liberale teologie ... Liberale 
teologie is eenvoudig evolusie toegepas op die Bybel en ons geloof.’46 

 ’n Wêreldlike bron, F. Sherwood Taylor (kurator van die Museum vir 
die Wetenskapsgeskiedenis in Oxford) het ’n dergelike punt geopper: 
‘... Ek self het min twyfel dat in Engeland dit geologie en die evolusie-
teorie is wat ons verander het van ’n Christelike na ’n heidense nasie.’47 

 Die “Uniting” kerk in Australië is selfvernietigend weens die 
verwering van die skriftuurlike gesag wat by Genesis begin. 
 In die VSA is die Princeton kweekskool ’n klassieke voorbeeld: Die 
(andersins) vermaarde Presbiteriaanse teoloog Charles Hodge het erken dat 
langtydperke van Aardgeskiedenis blyk oneens te wees met die 
onomwonde Mosaïese verhaal, maar nietemin, hy het hom onderwerp aan 
die gesag van ‘wetenskap’ en so sy begrip van die Bybel aangepas. Dus, 
nieteenstaande dat hy teen Darwinisme gesmaal het as klinkklare ateïsme, 
is die koeël deur die kerk. Sy seun en opvolger, A.A. Hodge, het miljoene 
jarige tydperke aanvaar en gespeel met die gedagte van teïstiese evolusie. 
Sy opvolger, B.B. Warfield (wat konserwatief genoeg was om die 
welbekende “Fundamentals”-dokument te onderteken) het sy 
‘heraanpassing’ van die Skrif na die volgende logiese vlak geneem deur 
homself ’n Darwinis te noem. Die volgende geslag het nie slegs 
Darwinisme/miljoene jarige tydperke aanvaar nie, maar onomwonde die 
Bybel se gesag betwyfel. Derhalwe het konserwatiewe mense soos J. 
Gresham Machen afgeskei en die “Westminster Theological Seminary” in 
1929 gestig. As ’n verdediger van Bybelse Christelikheid is Princeton nie 
meer daar nie.  
 Baie ‘evangeliesgesinde’ teoloë leer dat ons Genesis behoort te 
herinterpreteer omdat ‘wetenskap’ langtydperke en evolusie ‘bewys het’. 
Terselfdertyd bespot  hulle liberaalgesinde teoloë. Maar liberaalgesindes is 
in werklikheid  meer  konsekwent. Hulle herinterpreteer die verhale van 
Jesus  
 
46. New Life [Australië se weeklikse Christelike koerant], 15 April 1982. 
47. Taylor, F.S., Geology changes the outlook, in “Ideas and Beliefs of the Victorians”, Sylvan Press 
Bpk., Londen, p. 195, 1949; een van ’n reeks praatjies oor die BBC radio uitgesaai.  
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se Maagdelike Ontvangenis en Opstanding as onhistories omdat 
‘wetenskap’ bewys het dat sulke wonderwerke ‘onmoontlik’ is. Ofskoon 
daardie evangeliesgesindes in ons Bybel-kolleges wat die duidelike 
betekenis van Genesis onder verdenking bring nog nooit hulle 
Skrifuitlegging van Genesis op die res van die Bybel toepas het nie, is daar 
geen goeie rede waarom dit nie gedoen word nie. Om Genesis onder 
verdenking te plaas open die deur om die gesag van die hele Skrif in twyfel 
te trek, soos die geskiedenis by herhaling getoon het.  
 
15. Waarom nie Genesis as histories waar aanvaar nie? 

Slegs die feilbare bespiegelinge van historiese 
‘wetenskap’ verhinder dit 

 
 Dr Pattle Pun, biologie professor by Wheaton Kollege (en iemand wat 
glo in miljoene jarige tydperke), het gesê wat baie ander, insluitende 
hedendaagse evangeliese teoloë, ook al erken het: 
‘Dit is duidelik dat die mees onomwonde begrip van Genesis, sonder 
inagneming van al die verklarende beskouings deur die wetenskap 
geopper, is dat God die hemel en aarde in ses sonnestelsel-dae geskape het; 
dat die mens op die sesde dag geskape is; dat dood en chaos in die wêreld 
gekom het ná die sondeval van Adam en Eva; en dat al die fossiele [let op: 
ons sou sê die meeste, nie alle nie] die gevolg was van die rampspoedige 
universele sondvloed  wat net Noag se familie gespaar het, en die diere 
daarmee saam.’48 [ons beklemtoning]. 
 Dus, soos Augustinus, neem hierdie benadering  sy gesag van buite die  
Bybel om Genesis so te vertolk dat dit iets anders beteken as die 
klaarblyklike betekenis. Daar is baie ander aanhalings soos die van Dr Pun 
van welbekende ‘evangeliese’ Bybelkenners en wetenskaplike 
vakkundiges.49 

 
 
48. Pun, P.P.T., “Journal of the American Scientific Affiliation” 39:14, 1987; beklemtoning bygevoeg. 
Skeppingsleerders sal sê dat meeste, eerder dan alle, fossiele gevorm was gedurende Noag se 
Sondvloed, want skeppingsleerders erken na-vloed rampspoede. 
49. Gedokumenteer in Sarfati, J., “Refuting Compromise,” pp. 55-58, Master Books, 2004. 
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 In teenstelling hiermee het Dr John MacArthur, bekende Amerikaanse 
evangeliese teoloog en predikant, gesê dat: 
‘Die Skrif, en nie wetenskap nie, is die uiteindelike toets van die waarheid. 
En hoe verder die Evangeliese leer afdwaal van daardie oortuiging, hoe 
minder evangelies en hoe meer humanisties sal dit word.’50  
 

Wat van die wetenskap? 
 

 Hierdie boekie het met opset nie die wetenskaplike kwessies aangeroer 
nie. ‘Teologie is die koningin van die wetenskappe.’ Inderdaad, Rodney 
Stark, vir baie jare Professor van Sosiologie asook Vergelykende 
Godsdiens [“Comparative Religion”] aan die Universiteit van Washington, 
skryf:  
 ‘Ek argumenteer dat daar geen inherente teenstrydigheid tussen 
godsdiens en wetenskap is nie, maar dat Christelike teologie noodsaaklik 
was vir die opkoms van wetenskap. Om hierdie stelling te demonstreer [sal 
ek aantoon dat] nie alleen het godsdiens nie die “duistere Middeleeue” 
veroorsaak nie; ook het niks anders nie – maar dat die storie dat na die 
“val” van Rome ’n lang donker nag van onkunde en bygeloof oor Europa 
toegesak het, net so fiktief is soos die Columbus [plataarde] storie. 
Trouens, dit was ’n tydperk van diepgaande en snelle tegnologiese 
vooruitgang ... die Wetenskaplike Omwenteling van die sestiende eeu was 
die ... gevolg van [Christen-vakgeleerdheid] wat in die elfde eeu begin het 
... Waarom het egte wetenskap in Europa ontwikkel ... en nêrens anders 
nie? Ek vind antwoorde op daardie vrae in unieke eienskappe van Christen-
teologie... .’51 
 Dit verbaas nie, want wetenskap vooronderstel sekere aksiome, 
waarsonder dit nie kan funksioneer nie: 
 

1.  Die heelal is ’n werklikheid (omdat dit geskep is – Gen. 1) en nie die 
sinsbedrog van Oosterse mistiek is nie. 

 
50. MacArthur, J., “The Battle for the Beginning,” W. Publishing Group, p. 26, 2001. 
51. Stark, R., “For the Glory of God: How Monotheism Led to Reformation, Science, Witch-Hunts and 
the End of Slavery,” p. 123, Princeton University Press, Princeton, 2003. 
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2.  Die heelal is ordelik, want God is nie ’n God van wanorde nie – 1 Kor. 
14:33. Maar as daar geen Skepper is nie, of as Zeus en sy bende in 
bevel was, waarom sou daar hoegenaamd enige orde wees? As 
sommige Oosterse godsdienste reg was dat die heelal ’n groot 
gedagte is, dan kon dit enige oomblik van gedagte verander het. 

3.  Die mens kan, en moet die wêreld ondersoek, want God het ons die 
heerskappy oor Sy skepping gegee (Gen. 1:28); die skepping is nie 
goddelik nie. 

4.  Die mens kan gedagtes en handelinge  aan die gang sit; hulle is nie 
ten volle bepaal deur die wette van chemie nie. Dit is ’n afleiding 
van wat die Bybel leer naamlik dat die mens beide ’n stoflike en 
onstoflike kant het (bv. Gen. 35:18; 1 Konings 17:21-22, Mat. 
10:28). Hierdie onstoflike kant van die mens beteken dat hy meer as 
materie is, derhalwe is sy gedagtes eweneens nie gebonde deur die 
samestelling van sy brein nie. Maar as materialisme waar is, dan is 
‘gedagte’ net ’n verskynsel wat ’n neweproduk is van ’n ander 
minder belangrike  of toevallige verskynsel van die brein 
[‘epifenomeen’], en die uitwerking is van die wette van chemie. Dus, 
gegewe hul eie vooronderstellings, het materialiste nie vryelik tot hul 
gevolgtrekking geraak nie, want dit was vooraf bepaal deur 
breinchemie. Maar waarom dan sal hulle  breinchemie, eerder as 
joune of ons s’n vertrou word, aangesien beide dieselfde onfeilbare 
wette van chemie gehoorsaam? Dus, in werklikheid, as materialiste 
dit reg het, dan kan hulle nie eens help wat hulle glo nie (insluitende 
hul geloof in materialisme). Tog noem hulle hulself dikwels 
‘vrydenkers’, sonder om die skrille ironie raak te sien! Egte inisiasie 
van gedagtes is ’n onoorkomelike probleem vir materialisme.52  

5.  Die mens kan rasioneel en logies dink, en daardie logika is op sigself 
objektief. Dit is ’n afleiding van die feit dat hy na God se beeld 
gemaak was (Gen. 1:26-27), en van die feit dat Jesus, die tweede 
Persoon in die Drie-eenheid, die Logos is. Hierdie vermoë van die 
mens om  logies  te  kan  dink  was  aangetas,  maar  nie  uitgeskakel  
deur   

 
52. Thompson, B. En Harrub, B., “The Origin of Consciousness (two parts article), Reason & 
Revelation 24(4):25-39, (5):41-55 April  Mei 2004, <www.apologeticspress.org/articles/498> en <-
/496>. 
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die verval van die mens in sondige rebellie teen sy Skepper nie. Die 
Sondeval bring mee dat die redeneervermoë partymaal defek is en soms 
is die redeneervermoë geldig maar vanuit die verkeerde uitgangspunte. 
Derhalwe is dit dwaasheid om die mens se redeneervermoë te verhef bo 
dit wat God in die Skrif openbaar het.53  Maar as evolusie waar was, dan 
sou daar net seleksie gewees het vir slegs oorlewingsvoordeel, nie 
noodwendig rasionaliteit nie. 

6.   Resultate behoort eerlik gerapporteer te word, want God haat valse 
getuienis (Exo. 20:16). Maar as evolusie waar was, waarom dan nie lieg 
nie? Dit verbaas nie dat bedrog ’n probleem is wat toeneem in die 
hedendaagse (deur evolusie-oorheersde) wetenskaplike onderneming, net 
soos in besigheid en in die politiek. 

 
Dit is geen toeval dat wetenskap geblom het sedert die Reformasie nie; en 
dat dit aanvanklik in lande was met die grootste sametrekking van Bybel- 
gesentreerde geloof, d.i. Wes-Europa. En dit is ook geen toeval nie dat die 
land wat vandag die grootste oorblyfsels van Bybel-gebaseerde Christelike 
geloof het, naamlik die VSA, verreweg die wêreld voor is met die lewering 
van nuttige wetenskap. En let daarop dat toe evolusie grotendeels in skole 
verban was gedurende die sogenaamde laagtepunt tussen die ruimte toetse 
en Sputnik, het Amerikaanse skole meer Nobelpryse opgelewer dan die res 
van die wêreld tesame. Trouens, Amerika het twee keer soveel opgelewer 
as al die ander lande – dít was veral opvallend in die biologiese arena van 
die Nobeltoekennings (fisiologie en geneeskunde), kwansuis ’n gebied wat 
nie sonder evolusie kan klaarkom nie. 
 Dus maak dit volkome sin om te begin met wat God gesê het. As ons nie 
kan saamstem dat God inderdaad gespreek het en dat die Bybel inderdaad 
Sy Woord is nie, dan kan ons nie eens aan die gang kom met hierdie 
bespreking nie. As ons eers aanvaar dat God gespreek het en ons verstaan 
wat Hy gesê het, dan kan ons begin om die ‘feite’ van geskiedenis 
dienooreenkomstig te vertolk.  
 
53. Sarfati, J., “Loving God with all your mind: logic and creation, Journal of Creation” 12(2):142-
151, 1998, <creation.com/loving-god-with-all-your-mind-logic-and-creation > 24 Augustus 2009..  
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Oorspronge vs Operasionele wetenskap 
 

Daar is ’n fundamentele onderskeid tussen die ‘wetenskap’ wat handel oor 
geskiedenis en die wetenskap wat handel oor die werksaamheid van 
vandag se wêreld. Met operasionele wetenskap kan jy herhaalbare 
proefnemings doen, maar nie met historiese wetenskap nie, wat handel oor 
gebeure van die verlede wat nie herhaalbaar is nie. Dit maak nie eintlik 
saak wat jou godsdienstige oortuigings is nie, water kook nog by ’n 
bepaalde temperatuur (tensy jy natuurlik ’n Postmodernis is wat meen dat 
temperatuur bloot deel van die afleiding-verhaal is van ’n Westerse 
Christen-ingesteldheid; ’n verstandelike maaksel en wat ‘waar is net vir 
jou’). Nietemin, wat jy glo aangaande geestelike kwessies het ’n 
diepgaande uitwerking op watter verklarings van geskiedenis en 
oorspronge jy aanneemlik sal vind. Die eertydse ateïs paleontoloog 
Stephen Jay Gould het hierdie uitwerking van filosofiese vooroordeel 
erken deur te sê: ‘Feite is die wêreld se data. Teorieë is strukture van idees 
wat feite verduidelik en vertolk.’54   
 Vooroordele dryf hierdie hele gebied. Die ‘feite’ aangaande 
geskiedenis spreek nie vanself nie, soos die meerderheid filosowe vandag 
besef; hulle moet vertolk word.55  Dit is tans toevallig die geval dat die 
verklarende raamwerk loutere naturalisme is. In hierdie paradigma  het 
selfs ‘god’ en sedes ontwikkel; niks is uitgesluit nie – natuur (materie, 
energie), dis alles daar. Dit word aangedui deur die volgende erkenning: 
‘Selfs as al die gegewens wys na ’n intelligente ontwerper, is so ’n 
veronderstelling uitgesluit van wetenskap omdat dit nie naturalisties is 
nie.’56     
 James Conant, voormalige president van Harvard Universiteit, het oor 
historiese ‘wetenskap’ gesê: 
 ‘Die wetenskappe wat handel oor die verlede staan voor die vierskaar 
van gesonde verstand op ’n andersoortige voetstuk. Derhalwe word ’n 
belaglike verhaal van ’n tydperk enkele duisende jare gelede ernstig 
opgeneem alhoewel dit voortgebring is deur buitengewone 
veronderstellings bo-op buitengewone veronderstellings  op te stapel, vir 
dié doel gereëlde hipo-  
 
54. Gould, S.J., “Hen’s Teeth and Horse’s Toes”, pp. 254-255, W.W. Norton 1983. 
55. Ham, K., “Where’s the proof?” Creation 22(1):39-42, 1999; <creation.com/creation-wheres-the-
proof>  24 Augustus 2009. 
56. Todd, S., Kansas Staats Universiteits-immunoloog, “letter to Nature” 401(6752):423, 1999. 
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tese bo-op vir dié doel gereëlde hipotese, en deur die struktuur van 
wetenskap uitmekaar te skeur wanneer dit gerieflik blyk te wees. Die 
gevolg is ’n fantasie wat nòg geskiedenis nòg wetenskap is.’57   
 Daar is eintlik niks in eksperimentele wetenskap (die wetenskap wat 
ons so baie nuwerwetse tegnologiese voordele besorg het) wat in stryd is 
met die Bybel nie. Dit is net die gissinge van historiese wetenskap (‘vir dié 
doel gereëlde hipotese bo-op vir dié doel gereëlde hipotese’) waar 
teenstrydigheid voorkom. Soos God vir Job gesê het, ‘Waar was jy [d.i., 
was jy daar] toe Ek die aarde gegrond het?’ (Job 38:4). Geen paleontoloog 
of geoloog was daar nie; tans het hulle afval stukkies en brokkies waaruit 
hulle poog om ’n storie oor wat in die verlede gebeur het saam te flans. 
Maar slegs stories wat inpas by die naturalistiese paradigma word 
toegelaat. 
 Of jy in openbaring glo of nie het ’n diepgaande uitwerking. Christene 
glo in openbaring: God was daar tydens die Skepping en daar was niemand 
anders nie. Hy het openbaar hoe lank dit Hom geneem het om die werk te 
doen en in watter volgorde Hy dit gedoen het. Hy het ook aan ons onthul 
dat dit Paradys was; ons kan dit slegs weet deur openbaring. Maar die 
verwoesting van sonde het dit bederf. Gelowiges sien uit na ’n Verlosser 
wat gaan kom, die laaste Adam, wat die Paradys gaan terugbring (Open. 
21-22). 
 Louis Berkhof, die gerespekteerde sistematiese teoloog, het die 
voorrang van die Skrif opgesom betreffende hierdie aangeleenthede: 
 ‘God het Homself oorspronklik in die skepping openbaar, maar weens 
die verwoesting van sonde is daardie aanvanklike openbaring vertroebel. 
Boonop was dit geheel en al ongenoegsaam soos dinge was wat ná die 
sondeval geheers het. Alleenlik God se openbaring van Homself in die 
Bybel kan nou as voldoende beskou word. Dit deel net mee ’n kennis van 
God wat rein is, wat vry is van dwaling en bygeloof, en wat in die 
geestelike behoeftes van die gevalle mens voorsien … Sommige is geneig 
om van God se algemene openbaring as ’n tweede oorsprong te praat; maar 
dit kan beswaarlik korrek wees in die lig van die feit dat natuur hier net in 
aanmerking geneem kan word soos dit in die lig van die Skrif vertolk 
word.’58 

 

57
Aangehaal in Kevin Wirth, Science Education: Only the best ad-hoc will do.  Origins Research 

5(2):2, 1982. 
58. Berkhof, L., “Introductory volume to Systematic Theology”, p. 96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



15 REDES OM GENESIS AS HISTORIES WAAR TE AANVAAR ● 36 
 
 Kyk die uitvoerige en gedokumenteerde boek “Refuting Compromise.” 
vir sommer baie meer oor die probleme met ’n kompromie met 
‘wetenskaplike’ historiese naturalisme. 59   
 

Waarom dit saak maak  
Diegene wat staan by die historiese waarheid van Genesis word dikwels 
vertel, ‘Maar dis verdelend!’ Nietemin, volgens die Apostel Paulus is 
diegene wat verdeeldheid bring, húlle wat met leringe na vore kom wat in 
stryd is met die Skrif, en Judas sluit spotters in wat die wêreldvloed 
ontken.60 

 Invloedryke ateïs filosoof Daniel Dennett het Darwinisme in sy boek 
“Darwin’s Dangerous Ideal” 61  beskryf as ’n ‘universele suur; dit vreet 
deur bykans elke tradisionele konsep en laat ’n spoor van omwenteling in 
die wêreld se sienswyse.’ Ons hoef maar net te kyk na wie en wat 
Darwinistiese idees besiel het om die waarheid van hierdie verklaring in te 
sien: Marx, Stalin, Mao, Ceausescu, Kim Il-sung, Pol Pot, Hitler, en die 
eugenetiese beweging (rasverbeteringsleer gestig deur Francis Galton, 
Darwin se neef). Hierdie nakomelinge van Darwinisme het oor die 100-
miljoen mense vermoor en namelose ellende by vele ander veroorsaak. En 
ons kan nog mense noem soos die Australiër Peter Singer (tans by 
Princeton Universiteit waar Hodges en Warfield eens onderrig gegee het). 
Peter Singer het by tye deurgegaan vir ’n ‘bio-sedekundige’ [“bioethicist”], 
met sy idees om kinders te vermoor asook bejaardes wie se lewens beskou 
was as nie die moeite werd nie, terwyl bestialiteit ook deur die vingers 
gesien is. Meeste ateïste haat dit dat inskakeling by hierdie groepe 
uitgewys word, maar dit is die nou eenmaal die werklikheid.62   
 
59. Sarfati, J., “Refuting Compromise,” Master Books, 2004; inleidende hoofstuk en verskeie oorsigte 
is aanlyn by <creationontheweb.com/re_intro>. 
60. Batten, D., “But it’s divisive!” Prayer News – Australië, Oktober-Desember 2004; 
<creation.com/but-its-divisive> 24 Augustus 2009. 
61. Dennett, D., “Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life”, Simon & Schuster, 
1995. 
62. Kyk dokumentasie deur Europese historikus Richard Weikart in sy boek “From Darwin to Hitler: 
Evolutionary ethics, eugenics, and racism in Germany”, Palgrave Macmillan, New York, VSA, 2004; 
www.csustan.edu/History/Faculty/Weikart/FromDarwintoHitler.htm.>. Sien ook die resensie, Sarfati, 
J., “The Darwinian roots of the Nazi tree,” Creation 27(4):39, 2005; <creationontheweb.com/weikart>, 
en die artikels by “Q&A on Communism, Nazism and Eugenics” by  <creation.com/the-darwinian-
roots-of-the-nazi-tree-weikart-review>  24 Augustus 2009. 
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 Natuurlik bewys dit nie dat evolusionêre dogma verkeerd is nie; maar 
as die heelal is soos wat die evolusioniste beweer, dan is hierdie menings 
en hul uitwerking logiese gevolge. ‘Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.’ 
[Mat. 7:16]. Jesus het van mense gepraat, maar idees dra ook vrugte.63  Let 
daarop dat ons redenering is nie dat ateïste nie ‘goeie’ lewens kan lei nie, 
maar dat daar geen objektiewe basis is vir hulle goedheid as ons maar net 
herrangskikte vry-drywende varswater groen alge is nie.64 

 Christene moet nooit ’n kompromis aangaan met hierdie wêreldlike 
sienswyse wat soveel dood en ellende meebring nie; ’n wêreldlike 
sienswyse wat ’n uitdruklike plaasvervanger vir Christenheid wil wees, wat 
anti-Christelik is en wat hulle kinders, vriende en enigeen kan vernietig. 
Christene moet hul wêreldlike sienswyse bekom van wat die Skepper van 
alles onthul het. Dit is, hulle moet Martin Luther se befaamde woorde 
nastreef: ‘Hier staan ek’ op gesag van Gen. 1:1vv; enige ander gesag het tot 
gevolg ’n wêreld wat van sy Skepper wegvlug; en in lewens wat vir ewig 
verwoes is.   
 
63. Let ook daarop, terwyl gruwels miskien ook al in die naam van Christus gepleeg was, is hulle 
teengesteld met Christus se leringe. Maar gruwels in evolusionêre regimes was in ooreenstemming met 
evolusie. 
64. Christen filosoof en apologeet Dr William Lane Craig het die Christelike sede-betoog vir God in 
“The Indispensability of Theological Meta-Ethical Foundations for Morality” verduidelik: 
<www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/meta-eth.html>, 27 September 2003. Dis jammer dat Craig 
nie die lering van die Skrif aanvaar oor die ouderdom van die aarde nie, maar in plaas daarvan die 
‘oerknalteorie’ as ’n feit aanvaar en poog om die bestaan van God daarmee te bewys.   
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AANBEVOLE HULPBRONNE 
 

REFUTING COMPROMISE 
Die bepalende, klassieke studie van die hele onderwerp van ‘Hoe verstaan 
ons vroeë Genesis?’ In sy besonders en pittige, logiese styl, ontbloot 
wetenskaplike en vakkundige, Dr Jonathan Sarfati, op kliniese wyse 
daardie ‘standpunte’ oor Genesis wat dit nie onomwonde as geskiedenis 
beskou nie. Hy wys ook hoe hierdie standpunte en hul regverdiging (die 
beweerde behoefte daaraan om gehoor te gee aan die aandrang van ‘die 
feite van wetenskap’), daarin misluk om te voldoen aan die basiese 
standaarde op die gebiede van eksegese, logika en die filosofie van die 
wetenskap self. 
 
CREATION-TYDSKRIF—SUBSKRIPSIE 
Hou jou familie ingelig oor die jongste maklik-om-te-verstaan bewyse vir  
skepping en teen evolusie. Hierdie unieke, in volle kleur, familie tydskrif 
gee aan God die eer, weerlê evolusie, en gee aan jou die antwoorde om jou 
geloof te verdedig. Opwindende artikels en wonderlike getuienismateriaal 
wat jy nêrens anders sal kry nie! Ingesluit is ’n pragtig geïllustreerde 
kinderafdeling in volle kleur in elke uitgawe. Kragtige skietgoed om 
natuur, geskiedenis, wetenskap, die Bybel en verwante onderwerpe op ’n 
verstandige wyse te bespreek. Driemaandeliks by jou huis afgelewer. 
 
JOURNAL OF CREATION*—SUBSKRIPSIE 
Jy sal in-diepte skeppingswetenskap deeglik geniet! ’n Wonderlike 
aanvulling tot “Creation magazine”. Lees die jongste aangaande 
skeppingsnavosing, bly op die hoogte oor skepping/evolusie-twispunte en 
vind uit oor die jongste gebreke in argumente oor evolusie. Hierdie tydskrif 
bied ontledende en deeglike verklarings in artikels uit goeie bronne wat jou 
baie goed ingelig sal hou aangaande baie onderwerpe. Een jaar se 
intekengeld sluit drie uitgawes in, by jou huis afgelewer elke vier maande. 
 
*Voorheen TJ. 
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