1
VERWERP DE EVOLUTIETHEORIE
hjms
Geliefde broeders en zusters, de ophef over het voor bijbelgetrouwe christenen schokkende
standpunt van de bekende EO-presentator Andries Knevel over Darwin’s evolutietheorie en
de daarna volgende langdurige discussies in de media zullen u beslist niet zijn ontgaan.
Want wie heeft er nu gelijk en wat is waarheid?
Heeft de bijbel gelijk met z’n verklaring in het boek Genesis, hoofdstuk 1, dat God de aarde
met ál het leven van planten, dieren én mens in (slechts) zes dagen heeft geschapen? Dit
wordt ook wel het “creationisme” genoemd. In het verlengde ligt uiteraard de vraag of de
bijbel wel de waarheid is.
Of heeft Darwin en daarmee Andries Knevel gelijk, zodat de EO terecht haar evangelisatiekoers mag wijzigen? Had Darwin gelijk toen hij tot de conclusie kwam, dat het leven zoals wij
dat kennen via de weg van geleidelijkheid in miljoenen jaren tot stand moet zijn gekomen?
En dit zonder goddelijke tussenkomst.
Grofweg stelt Darwin’s theorie, dat het dierlijk leven is begonnen met een uiterst klein
ééncellig diertje. Uit dit eencellige diertje kwamen onder andere de vissen voort. Een deel
van deze vissen ontwikkelde zich tot reptielen, welke het leven in water verruilden voor een
leven op het land. Bepaalde reptielen zouden zich verder hebben ontwikkeld tot vogels.
Andere reptielen echter ontwikkelden zich tot kruipende landdieren. Uit deze dieren
ontwikkelden zich vervolgens de zoogdieren. Bepaalde zoogdieren ontwikkelden zich tot
mensapen. En uit deze mensapen kwam vervolgens ook het menselijke ras voort, zodat de
mens in feite een vér ontwikkelde diersoort is. En dit alles in verloop van miljoenen jaren.
Broeders en zusters, in de kern staat in deze discussie de waarheid van de bijbel op het
spel. Hoogtepunt in de discussie is uiteraard de vraag of God de mens wel zo bijzonder heeft
geschapen als de bijbel zegt, danwel of de mens van apen afstamt en dus ook een dier is.
Ik nam mij dan ook voor om op deze website hier ooit aandacht aan te besteden. Maar ik
realiseerde mij ineens hoe belangrijk het is om metéén en adequaat te reageren, toen korte
tijd geleden br. E. Zijlstra in onze gemeente sprak over dit onderwerp. De spreker legde de
nadruk op Matt. 24:3-4 – “En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot
Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn
van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen:
Ziet toe, dat u niemand verleide.”
Hét kenmerk van de eindtijd vlak voor Jezus’ Wederkomst zijn de vele pogingen van satan
om mensen te verleiden en te laten afdwalen van de Waarheid van het Woord van God. En
juist Darwin’s theorie is een lering, welke mensen tot afdwaling verleidt.
Het voor “verleiden” gebruikte Griekse grondwoord is “pla’nao“, dat “afdwalen, van de rechte
weg afleiden, bedriegen” betekent. Hetzélfde Griekse woord wordt in Matt. 18:12 gebruikt
voor de afdwaling van een schaapje: “Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had,
en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen
heengaande, het afgedwaalde zoeken?”
Broeders en zusters, de duivel wordt in de bijbel een mensenmoordenaar en de vader van
de leugen genoemd (Joh. 8:44). Hij probeert om ons middels leugens te verleiden, zodat hij
ons uiteindelijk geestelijk kan vermoorden (Joh. 10:10).
Daarom wil ik u in deze prediking waarschuwen én u een aantal schriftgedeelten aanbieden,
zodat u vast gegrond op het woord van God kunt blijven staan. Ik hoop u met deze prediking
tevens duidelijk te maken, dat geloof hechten aan de evolutietheorie onvermijdelijk tot gevolg
zal hebben, dat grote delen van de bijbel kunnen worden weggedaan als niet relevant.
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Wat zegt de bijbel over het wonder van de schepping?
In Gen. 1 lezen we dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen. Nadat God de hemellichamen, het land met al de flora en de wateren had geschapen, schiep Hij op de vijfde dag
eerst de vissen en het leven in het water en daarna de vogels in de lucht. Op de zesde dag
schiep God vervolgens éérst alle dieren op het land en daarná de mens.
Gen. 1:24-27,31; 2:1-3 – “En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar
aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. En God
maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het
kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God
zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee,
en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God
schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij ze. ……………………………………………………………………………………….
………………………. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen
was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de
hemel en de aarde, en al hun heir. Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk,
dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt
had. En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven
gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.”
Broeders en zusters, dít zegt de bijbel over de scheppng, dít zegt de bijbel over de totstandkoming van het dierlijk leven, dít zegt de bijbel over de schepping van de mens.
De mens kwam niet voort uit de dieren. Neen, God schiep de mens naar Zijn beeld en naar
Zijn gelijkenis. En hoé schiep God? Hij schiep door Zijn Woord. Leest u maar in Gen. 1 de
verzen 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 en 29. Voortdurend leest u: “En God zeide:….”.
Broeders en zusters, ooit voelde de Heere God Zich gedwongen om de profeet Job tot
verantwoording te roepen, gezien zijn hoogmoed en zelfgerechtigheid. En zijn veel hedendaagse wetenschappers en ongelovigen ook niet erg hoogmoedig? Denken zij niet de
wijsheid in pacht te hebben? Dan is het interessant om in de hoofdstukken Job 38-41 te
ontdekken, dat God juist Job wees op Zijn schepping. Zoals onder andere in:
Job 39:1 – “Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen
vervullen?”
Job 39:3 – “Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij
dwalen, omdat er geen eten is?”
Job 39:4 – “Weet gij den tijd van het baren der steengeiten? Hebt gij waargenomen den
arbeid der hinden?”
Job 39:8 – “Wie heeft den woudezel vrij henengezonden, en wie heeft de banden des wilden
ezels gelost?”
Job 39:12 – “Zal de eenhoorn u willen dienen? Zal hij vernachten aan uw kribbe?”
Job 39:16 – “Zijn van u de verheugelijke vleugelen der pauwen? Of de vederen des
ooievaars, en des struisvogels?”
Job 39:22 – “Zult gij het paard sterkte geven? Kunt gij zijn hals met donder bekleden?”
Job 39:29 – “Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het
zuiden?”
Job 39:30 – “Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in
de hoogte maakt?”
God maakte aan Job duidelijk dat Hij de grote, almachtige en alwetende Schepper is van
hemel en aarde én van alle dieren. Door middel van Zijn Woord bepaalde Hij voor ieder dier
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zijn eigen unieke gedrag en gaf Hij elk dier zijn eigen unieke plaats en voeding. Evolutie had
hier part noch deel aan.
De waarheid van de schepping door middel van het Woord van God vindt u ook in Joh. 1:3.
Joh. 1:1-3,14 – “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord
was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve (NB, het Woord)
gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is…………………………
……….. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van
genade en waarheid.”
Ik vraag mij af wat christenen, die in de evolutietheorie geloven, vinden van dit schriftdeel.
Verwerpen zij het? Verwerpen zij gemakshalve ook maar deze uiterst belangrijke uitspraak,
namelijk dat God schiep door middel van Zijn Zoon Jezus, Die het vleesgeworden Woord
van God Zelf is? Realiseren zij zich wel, dat zij door het verwerpen van de waarheid van
Gods schepping bewust of onbewust (of ongewild) ook Jezus verwerpen?
Want de bijbel zegt in Col. 1:15-17 niet alleen, dat dóór Jezus alle dingen in de hemel en op
de aarde zijn geschapen, maar ook tót Hem en vóór Hem. Met andere woorden, Jezus is het
Middelpunt van Gods schepping. Col. 1:15-17 – “Dewelke het Beeld is des onzienlijken
Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in
de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem
geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;”
En wat doen zij dan met de volgende schriftwoorden? Verwerpen zij die ook?
Hebr. 11:3 – “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid,
alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.”
Rom. 4:17b – “………………, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen,
die niet zijn, alsof zij waren;”
Ps. 33:8-9 – “Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld
voor Hem schrikken. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.”
God is in staat om dingen die er nog niet zijn met Zijn Woord te scheppen. God spreekt en
het is er! Onbegrijpelijk voor alle mensen, ook voor ons, kinderen Gods. Maar voor
ongelovige wereldlingen is dit zelfs angstaanjagend. Maar de bijbel zegt dat dit Gods
bedoeling is: “Laat de aarde voor de Heer vrezen; laat alle inwoners voor Hem schrikken.”
Door middel van de weekcyclus herinnert God de mens aan Zijn schepping
God verbindt Zijn macht en Zijn capaciteit om via een enkel uitgesproken bevel te scheppen
bewust aan vrees voor de inwoners der aarde.
Ik denk dat het volgende hier verband meehoudt. Namelijk dat de cyclus van de dagen, de
maanden en de jaren wordt bepaald door de rotatie van de zon en de maan ten opzichte van
de aarde, maar dat de cyclus van de week door God Zélf is bepaald. De cyclus van de week
heeft helemaal niéts te maken met de rotatie van hemellichamen.
God schiep met Zijn Woord de wereld in zes dagen en op de zevende dag rustte Hij. Eén
week! De bijbel zegt, dat op het moment dat Hij aan Israël de tien geboden bekend maakte
(Ex. 20:1-17), God de weekcyclus instelde. Niet alleen om aan de mensheid een rustdag te
geven, maar óók om hen te laten weten dat Hij Zélf in eigen Persoon de aarde in zes dagen
schiep. Mét Zijn Woord. Dus niet met een “oerknal”. Geen “big-bang”.
Ex. 20:8-11 – “Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al
uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen
werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de
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HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten
zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.”
Leest u in dit verband ook Ex. 31:14-17; Deut. 5:12-14a en Hebr. 4:4b.
Omdat God onbegrijpelijk schept met Zijn Woord zal de gehele aarde, zoals we lazen in Ps.
33:8-9, voor Hem vrezen en de bewoners van de aarde zullen voor Hem schrikken. Want Hij
handelt niet als de mensen en Hij is oneindig veel wijzer. 1 Cor. 1:18-19,25 – “Want er is
geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal
Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker
dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? …………………….
Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de
mensen.”
De gedachte aan het wonder van Gods schepping van de aarde in zes dagen door middel
van Zijn Woord maakt de in Hem gelovende en wedergeboren mens echter juist nederig en
afhankelijk van Hem. Het brengt hem tot aanbidding van God.
Ps. 8:4-10 – “Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die
Gij bereid hebt; Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem
bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en
heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles
onder zijn voeten gezet; Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. Het
gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt. O
HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!”
Hoe duidelijk blijkt uit dit schriftgedeelte ook, dat de mens van God een bijzondere positie
heeft gekregen en bóven de dieren werd geplaatst en dus zelf beslist geen afstammeling van
apen of andere dieren is, zoals de aanhangers van de evolutietheorie betogen.
Het is gevaarlijk om het Woord van God te verwerpen en te veranderen
Broeders en zusters, God beval ons uitdrukkelijk om niets aan Zijn Woord te veranderen.
Dus óók niet aan het wonder van Zijn schepping in slechts zes dagen.
Deut. 4:2 – “Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen;
opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.”
Deut. 12:32 – “Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij
zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.”
Verwerping en verandering van (gedeelten van) de bijbel is zelfs niet zonder gevaar. Want
dan zal God ons straffen en deze straf zal ten koste gaan van ons eeuwige leven.
Spr. 30:6 – “Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig
bevonden wordt.”
Openb. 22:18-19 – “Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks
hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit
boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie,
God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit
boek geschreven is. “
De schepping van de mens versus die van de dieren
We lazen reeds Gen. 1:24-27. Hieruit bleek dat God éérst de dieren schiep en toen de mens.
In Gen. 1:28 kunnen we vervolgens lezen (zoals we ook al in Ps. 8:7-9 lazen), dat God wilde
dat de mens zou heersen over de dieren: “En God zegende hen, en God zeide tot hen:
Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt
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heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het
gedierte, dat op de aarde kruipt!”
God stelde de mens dus bóven de dieren. De mens was van een hoger niveau! Want hij was
immers naar Gods beeld en gelijkenis geschapen (Gen. 1:26-27).
Dit hogere niveau blijkt ook uit het verschillende “materiaal” waaruit mens en dieren werden
geschapen. De dieren werden uitsluitend van aarde gemaakt. Gen. 2:19a – “Want als de
HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt
had, zo bracht Hij die tot Adam,…………………………. “.
De mens werd echter uit aarde én uit Gods Geest geschapen. Door inblazing van Gods
Geest werd de mens tot een levende ziel. Dus niet door evolutie. Gen. 2:7 – “En de HEERE
God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den
adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.”
God is Geest en omdat de mens (voor het allerbelangrijkste deel) óók uit Gods Geest is
geschapen, kan de mens met God communiceren en kan de mens met God gemeenschap
hebben (Gen. 2:19-25 en 3:9-24). De mens is Gods beeld en kan met Hem praten en Hem
liefhebben. Een dier kan dat absoluut niet!
Helaas stierf de geest van de eerste mens Adam en zijn vrouw Eva echter bij de zondeval
door ongehoorzaamheid aan God (Gen. 2:17). Maar, prijst God, de geest van de mens wordt
bij de wedergeboorte weer levend.
Broeders en zusters, als Darwin’s evolutietheorie waar zou zijn, dat de mens een dier is en
uit de apen is voortgekomen, dan zou dat óók betekenen dat de mens niet uit Gods Geest is
geschapen en niet tot gemeenschap met God in staat is. Wel, u en ik hebben een geheel
andere ervaring. God leeft en Hij leeft in ons, hetgeen door het Kruisoffer van onze Redder,
Jezus Christus, tot stand werd gebracht.
God heeft iedere mens, ieder individu, zo ontzettend lief. Ieder van hen schiep Hij uniek en
kende Hij reeds vóór de grondlegging der wereld persoonlijk. Omdat Hij verlangt dat
niemand van hen verloren zal gaan, maar door het Bloed van Zijn Zoon zal worden gered.
Efez. 1:3-5 – “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons
uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en
onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming
tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.”
Voor élk mens heeft God heel bijzondere aandacht. Ps. 139:14-17 – “Ik loof U, omdat ik op
een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet
het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene
gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen
hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven,
de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe
kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!”
Mijn broeders en zusters, ik wil u een vraag stellen. Spreken deze woorden van de onbegrijpelijke liefde van God voor de mens en van Zijn bijzondere schepping of duiden deze
woorden op een miljoenen jaren durende evolutie van eencellig diertje via apen tot mens en
waar God niet aan te pas is gekomen? U kent het antwoord!
De wonderbare schepping van de vrouw verwijst naar de schepping van de Gemeente
Ook Gods schepping van de allereerste vrouw Eva uit de zijde van Adam was geen resultaat
van evolutie, maar een geweldig en bijzonder wonder. Gen. 2:21-24 – “Toen deed de
HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben,
en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van
Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is
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ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat
zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn
vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.”
Dit wonder wordt nog veel groter als we bedenken, dat het ook een profetische gebeurtenis
was. Want God maakte hiermee duidelijk dat Hij uit de zijde van Zijn Zoon Jezus de Bruid,
de Gemeente, zou laten geboren worden. Joh. 19:34 – “Maar een der krijgsknechten
doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.”
En zoals de eerste vrouw Eva vlees en been van de eerste Man Adam was, zo zal de Bruid
vlees en been van Jezus zijn. Efez. 5:30-32 – “Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn
vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn
vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch
ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.”
Begrijpt u nu, broeders en zusters, hoe gevaarlijk het is om in de evolutietheorie te geloven?
Hiermee verwerpt men in de kern Gods bestaan en Gods wil om de mens via het Offer van
Zijn Zoon te redden en te maken tot Zijn Bruid. Ook valt de basis onder de Gemeente weg.
Pas op voor de verleiders in de eindtijd
Deze bijbelverkondiging begon ik met het aanhalen van Jezus’ waarschuwing voor verleiders
in de eindtijd (Matt. 24:3-4).
De apostel Paulus legde uit waarom deze verleiders zo succesvol kunnen opereren.
Namelijk, omdat de mensen de waarheid van Gods Woord niet meer kunnen verdragen en
liever hun eigen lusten navolgen. 2 Tim. 4:3 – “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de
gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven
leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;”
Maar Paulus’ advies aan ons, Gods kinderen, is als volgt. 2 Tim. 3:14-17 – “Maar blijft gij in
hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het
geleerd hebt; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God
ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk
toegerust.”
Broeders en zusters, moge onze lieve Heiland Die ons zo wondervol heeft geschapen, u en
mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

NB, het is niet mijn gewoonte, maar ik roep u op om deze prediking te downloaden en te copiëren en
zonodig te verspreiden bij hen, met name uw broeders en zusters in de Heer, die de evolutietheorie wél
aannemelijk vinden. Uiteraard kunt u hen ook verwijzen naar deze website.

