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Hoe verklaar je het leven als er geen God is?

J.E. Hoogerduyn

Boerenkool
Geboortekaartjes zeggen veel over hoe mensen in het leven staan. Neem een familiebericht in het ND: 'God maakte ons
erg blij met de geboorte van...'. Dat spreekt boekdelen.
Maar het kan ook anders. Een vroegere buurman gaf mij eens het volgend geboortekaartje. Op de voorkant zag je een
foto van een koolveld. Op de achterkant stond: 'uit de boerenkool gekomen'. Daarop volgde de naam van de jonge spruit.
Ook werd meegedeeld dat de baby inmiddels groeide als kool. Dit kaartje was niet alleen ludiek en provocerend. Nee,
deze buurman drukte er z'n kijk op het leven mee uit. Hij geloofde niet in een Schepper. Volgens hem waren mensen een
toevallig product van 'moeder natuur'.
Dit boerenkoolgeloof was in feite een eenvoudige versie van de evolutietheorie. Deze functioneerde bij m'n buurman als een
complete levensbeschouwing. Want, redeneerde hij, als we spontaan uit de natuur zijn voortgekomen, moet je de natuur
ook z'n gang laten gaan. En als we puur een product zijn van tijd en toeval, is er ook geen absolute, bovenaardse
standaard, waaraan je je hebt te houden. De natuur is dan het een en het al. Dus jij doet wat jouw natuur je ingeeft. Je bent
jezelf tot norm. Zo vulde m'n buurman, vanuit zijn evolutiegeloof, z'n levensstijl verder in.

Darwin
Er is een opvallende overeenkomst tussen die vroegere buurman van mij en Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie.
Net als m'n buurman werd Darwin gelovig opgevoed. In z'n jeugd was hij een overtuigd christen. Hij studeerde zelfs twee
jaar theologie. In die tijd beleed Darwin het onbevangen geloof in 'God die alles maakte, de lucht, het zonlicht blij, de
vogels in de bomen, zorgt ook voor mij'. Maar dit geloof in de wijsheid van God moest het op latere leeftijd afleggen tegen
de wijsheid van de mensen.
Tussen 1831 en 1836 maakte Darwin een wereldreis met een zeilschip, de Beagle. Tijdens deze trip las hij de boeken van
Lyell. Deze geleerde bestreed de bijbelse opvatting over een recente schepping. Volgens hem was het leven op aarde
miljoenen jaren oud. Ook ontkende hij een wereldwijde zondvloed.
Onder invloed van Lyell begon Darwins geloof af te brokkelen. Eerst rekende hij af met Genesis 1. Als het leven op aarde
al zo oud was, kon het scheppingsverhaal nooit letterlijk zijn gebeurd. Daarna verwierp Darwin de wonderen in de Bijbel.
Die waren niet te rijmen met de vaste natuurwetten, die volgens wetenschappers de natuur beheersten. Vervolgens ging de
boodschap van het evangelie op de helling. Darwin ontkende, dat de mens een onsterfelijke geest bezit. Voor hem bestond
er geen hemel en geen hel. Daarmee verwierp hij ook de verlossing van de zonden door geloof in Christus. In 1849 schreef
Darwin: 'Ik heb geleidelijk m'n geloof in het Christendom als goddelijke openbaring verloren en daarom geloof ik niet in
Jezus Christus als Gods Zoon'.

Darwins visie
Nadat Darwin de Bijbel als het Woord van God had afgezworen, begon hij z'n eigen levensvisie op te bouwen. Voor hem
was de kernvraag: hoe verklaar je het leven als God niet bestaat? Zijn antwoord was de evolutietheorie. Die zette hij uiteen
in zijn beroemde boek, Het ontstaan van de soorten, dat in 1859 verscheen.
De evolutietheorie is gebaseerd op drie sleutelideeën.
1.De strijd om het bestaan. Alle levensvormen planten zich snel voort. In de natuur is er geen plaats voor al die

nakomelingen. Er is te weinig voedsel en ruimte.
2.Het overleven van de sterksten. In de concurrentiestrijd tussen al die nakomelingen zullen alleen de besten overleven.
3.Natuurlijke selectie. Van elke generatie planten en dieren zullen alleen de exemplaren overleven, die het best aan hun

leefmilieu zijn aangepast. De rest sterft vanzelf uit. Deze natuurlijke selectie zal vele generaties achter elkaar
aanhouden. Op deze wijze komt een steeds betere afstemming tot stand tussen een soort en z'n leefomgeving.
Vandaar, volgens Darwin, dat bijvoorbeeld vogels en vissen qua vorm en functioneren in verbazingwekkende
harmonie met hun omgeving leven. Daar is geen onzichtbare hand van God voor nodig. Nee, heel veel tijd en
natuurlijke selectie zorgen daar vanzelf voor.

Darwin gaat nog een stap verder. Hij gelooft dat door natuurlijke selectie ook nieuwe soorten kunnen ontstaan. Want,



redeneert hij, er vormen zich in de loop van de geschiedenis op aarde telkens andere leefmilieus. Stel nu, dat binnen
bestaande planten en dierengroepen steeds enkele exemplaren erin slagen, zich aan nieuw ontstane leefmilieus aan te
passen. Daarbij zullen deze individuen zodanig veranderen, dat ze geheel nieuwe soorten gaan vormen. Op deze manier
zouden bijvoorbeeld landplanten uit zeewieren zijn geëvolueerd of muizen uit ratten.

Evolutietheorie
Darwin had zo een mechanisme bedacht, waarmee hij het ontstaan van nieuwe soorten kon verklaren. Nu kon hij zijn
allesomvattende evolutietheorie opstellen. Daarmee wilde hij, los van een Schepper, de grote verscheidenheid aan
levensvormen verklaren. Deze evolutietheorie komt er op neer, dat al die verschillende soorten uit elkaar zijn
voortgekomen door aanpassing aan steeds nieuwe leefmilieus. Eerst waren er alleen bacteriën. Sommigen daarvan
specialiseerden zich in het leven op het droge. Zo zou landvegetatie zijn gevormd. Andere bacteriën pasten zich aan bij een
zeemilieu. Daardoor ontstonden de zeedieren; uit vissen evolueerden vervolgens amfibieën. Toen die zich aanpasten aan
nieuwe landmilieus, verschenen de reptielen. Daaruit ontwikkelden zich geleidelijk de zoogdieren en via de aapachtigen
ontstond tenslotte de mens.
Langs deze lijnen heeft, volgens Darwin, het leven gedurende honderden miljoenen jaren zich ontwikkeld van eenvoudige
bacterie tot uiterst complexe mens. Met deze revolutionaire theorie verklaarde Darwin God als Schepper en onderhouder
van het leven overbodig.

Micro- en macro-evolutie
We leven nu 150 jaar later. Binnen de wetenschap staat de evolutietheorie nog steeds recht overeind. Is Darwins theorie
dus bewezen? Nee, dat is niet zo.
Toch moeten we, voordat we Darwin bekritiseren, eerst erkennen dat hij een belangrijke ontdekking heeft gedaan.
Namelijk, dat door natuurlijke selectie inderdaad organismen zich aan een veranderende omgeving aanpassen. Mede
daardoor zijn er zoveel soorten duiven, paarden, eenden, ganzen, honden, vlinders en noem maar op. Dus: natuurlijke
selectie speelt in de dieren- en plantenwereld zeker een rol. Zo ontstaan al die speciale vormen binnen een familie van
dieren of planten. We noemen dit micro-evolutie. God heeft deze vorm van variatie in zijn schepping ingebouwd.
Maar, nu komt de kritiek, Darwin draaft te ver door met z'n ontdekking. Hij wil er te veel mee verklaren. Hij slaat te ver
door, als hij beweert dat door natuurlijke selectie uit de ene levensvorm zich een fundamenteel ander organisme zou
kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld honden uit katten, amfibieën uit vissen, zoogdieren uit reptielen. Dit noem je 
macro-evolutie. Je moet rijkelijk veel fantasie hebben, om dit te geloven. Deze macro-evolutie is in ieder geval nooit
aangetoond.

Apekool
Waarom de macro-evolutiegedachte dan nog steeds zo toonaangevend en populair is? Dit komt, omdat er voor
ongelovigen geen alternatief is. Wanneer je niet gelooft in een bovennatuurlijke Schepper, is Darwins theorie je enige
houvast. Het is dan de enige manier om het ontstaan van planten, dieren en de mens te verklaren. Als God de natuur niet
heeft geschapen, moet dat door tijd, toeval en natuurlijke selectie zijn gebeurd. Deze levensvisie blijft over, als je de
goddelijke openbaring in de Bijbel over de natuur verwerpt.
Bij Darwin was het zijn ongeloof, dat leidde tot de macro-evolutiegedachte. Hij ruilde de wijsheid van God in voor zijn
eigen wijsheid. Bij alle aanhangers van deze theorie vandaag, is dat nog steeds de kern waar het om draait. Vanuit een
bijbels geloofsoog is de macro-evolutiegedachte echter niet meer dan apekool. Zo bezien slaat het geboortekaartje van m'n
ongelovige buurman de spijker, onbedoeld, precies op de kop.
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