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Schepping en evolutie
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! De evolutietheorie. 7 april

! De schepping: het begin. 14 april

! De schepping van de mens. 21 april

! Het einde en een nieuw begin. 28 april

Deze voordracht bestaat uit 4 delen:
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1 Wat is wetenschap

2 De Evolutietheorie

! Wat omvat de evolutietheorie

• Wat is materie, wat is leven
• Stand van zaken

! Wat zijn de problemen voor de evolutietheorie

• De fundamentele wetten
• Bezwaren uit observatie

! Waarom dan toch evolutietheorie

3 Conclusies

De Evolutietheorie: overzicht van de voordracht.
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1) Wat is wetenschap?

WETEN: kennis hebben

Studieveld van alle
verwante gebeurtenissen.

De theorie (wet) van alles.

Kunde van de kennis
Geordend geheel van kennis

Geordend geheel van waarnemingen
of van gebeurtenissen.
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1) Wat is wetenschap?

Wat ervaar ik daar ?
Mijn contact met de buitenwereld  is;

zien, voelen, ruiken, horen, smaken

Hoe kan ik mijn waarnemingen ordenen

Hoe kan ik dat nu allemaal
omschrijven tot een

samenhangend, bruikbaar geheel.
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Falsificatie

1) Wat is wetenschap?

Waarneming: het moet meetbaar zijn (kwantificeerbaar)

Ordenen: het moet herhaalbaar zijn (verificatie)

Beschrijven: het moet voorspelbaar zijn (theoretiseerbaar)
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WAARNEMING

1) Wat is wetenschap?

IDEE

HYPOTHESE OF THEORIE
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WAARNEMING TER BEVESTIGING

HYPOTHESE OF THEORIE

HYPOTHESE = WETMATIGHEID MET HOGE BETROUWBAARHEID
BINNEN EEN BEPAALD KADER, ECHTER NOOIT VOOR 100%

WETENSCHAP LAAT GEEN ABSOLUTE KENNIS TOE

VOORSPELLEN VAN NIET VASTGESTELDE WAARNEMINGEN
OF UITLEGGEN VAN ANDERE, VROEGERE WAARNEMINGEN

OK

NOK

NOK

1) Wat is wetenschap?
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1) Wat is wetenschap?

Wetenschap is geordende (bruikbare) kennis.

Wetenschap “bewijst” niets!!

Het is wetenschappelijk
niet verantwoord
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Waarneming (feit)

Voorspellingen

?

Grens van de “Theorie”
HET KADER
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1) Wat is wetenschap?

Gezonde theorie groeit
voortdurend om “outlayers” te
incorporeren of op te nemen

Afwijkende waarneming die
aanvaard wordt om de theorie

werkbaar te houden (grensgeval)

???
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1) Wat is wetenschap?

Nederigheid is een goede eigenschap voor
ieder die zich op het gebied van de
wetenschap waagt.

Theorieën die vroeger als wetenschappelijke
feiten bekend stonden werden later weerlegd
en verdwenen volledig.

• Phlogiston theorie

• Cranologie

• ...
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1) Wat is wetenschap?

EMOTIES ETHIEK

FYSICA

RELIGIE
CHEMIE

BIOLOGIE

DENKEN
OCCULTE
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Velen nemen enkel gepopulariseerde informatie over
met (te) sterk vereenvoudigde voorbeelden,

of foutieve analogismen.

2) De evolutietheorie: wat is dat?

Wat betekent evolutionisme voor u ?

Evolutie is een zeer complexe tak van de wetenschap die
verspreid is over een groot aantal disciplines.

Weinigen houden er zich voltijds mee bezig.
Nog minder hebben er eens goed over nagedacht
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2) De evolutietheorie

De theorie van de evolutie maakt vaststellingen over 3 verschillende doch met elkaar verbonden
onderwerpen:

(1) alle organismen hebben een gemeenschappelijke afstamming,

(2) de evolutionaire geschiedenis, is de tak van de evolutionaire wetenschap die zich bezig houdt waar
de afstammingen zich afsplitsten van de gemeenschappelijke stamboom.

(3) de mechanismen en processen waardoor evolutionaire veranderingen optreden.

Het eerste gegeven is het meest fundamenteel, en is ook vastgesteld met de hoogste zekerheid. Darwin
verzamelde veel bewijsmateriaal, maar dit is sedertdien continu toegenomen, vanuit alle biologische
disciplines. Het evolutionaire begin van de organismen is vandaag een wetenschappelijke conclusie,
met een zekerheid die vergelijkbaar is met andere wetenschappelijke waarnemingen zoals de
bolvorm van de aarde, de beweging van de planeten en de moleculaire samenstelling van de materie.
Deze graad van zekerheid is verheven boven redelijke twijfel, dit wordt bedoeld wanneer biologen
stellen dat evolutie een “feit” is. Het evolutionaire begin van de organismen is aanvaard door vrijwel
iedere bioloog.

Encyclopedica Brittanica  mei 1998

Weggelaten punt:

(4) De hogere organismen of vormen hebben zich
ontwikkeld uit lagere, minder ontwikkelde
vormen.
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Babylonië

Empedocles (Acagras Sicilië, ca. 492-432 BC)

J.B. Helmont Chemicus (1579 – 1644)

1600 Muizenproef

Montesquieu (1689 – 1755)

1721 Transmutatie of evolutie

G. Buffon  (1707 –  1788)

1750 Evolutie van het
paard en de ezel

Anaximander (Milete, ca. 610-547 BC)
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2) De evolutietheorie is geen recente hypothese.

Lineaeus  (1707 –  1778)

1760 Variatie binnen de soort

Lamarck  (1744 –  1829)

1809 De eerste evolutionaire stamboom

Von Hollbach  (1723 –1789)

1770 Alles komt voort uit het stof

Darwin  (1806 –  1882)

1831-1836  The origin of Species
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2) De evolutietheorie is geen recente hypothese.

20ste eeuw: Neodarwinisme - Mutagene
evolutie - Natuurlijke selectie - Survival of
the fittest - Fractale wiskunde - …..

Haeckel  (1834 –  1919)

1882 Plaatst de mens in de evolutie

Spencer  (1820 –  1903)

1880-1890 filosofie van de ontwikkeling van chaos naar orde
Bergson  (1859 –  1941)

Het “Elan Vital” evolutionistisch kosmisch bewustzijn
1907 Evolution Créatrice

Theillard de Chardin  (1881 –  1955)

1922 - 1925 Theïstische evolutieleer
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2) De evolutietheorie: het kader.

De theïstische evolutie: God gaf de start, daarna nam
“EVOLUTIE” het over met een in meer of mindere mate
ingrijpen van God

MACRO EVOLUTIE

Micro
evolutie
Micro

evolutie
Micro

evolutie
Micro

evolutie

Micro
evolutie
Micro

evolutie

Micro
evolutie
Micro

evolutie

Micro
evolutie
Micro

evolutie
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Aardse Ecologie - Kosmische ecologie

De mens

Levende cel

Molecule

Atoom

2) De evolutietheorie: materie & leven.

Atoomkern
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De Delftse
microscopist Antoni
van Leeuwenhoek

(1632-1723)
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2) leven & materie: schema van de cel.
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2) leven & materie: de celwand.
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2) leven & materie: het endoplasmatisch reticulum.
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2) leven & materie: de celkern.
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2) leven & materie: DNA.
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2) leven & materie: atomen.
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2) leven & materie: atomen.

Snapshot of an electron orbital
Published online: 15 December 2004 (Mark Peplow )

New technique could watch electrons' movements
during chemical reactions.

This development marks a new epoch in our understanding of chemistry.
Jonathan Underwood

Open University, Milton Keynes, UK.

An approximate take on quantum mechanics tells you that you can't
directly observe an orbital, yet we have. 

David Villeneuve
Steacie Institute for Molecular Sciences, Ottawa, Canada.
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2) leven & materie: atomen.
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2) leven & materie: elektrische nevel.
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2) leven & materie: sterrenstelsels.
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Een foto van de zon genomen door de
“Solar and Heliospheric Observatory”
(SOHO) toont een massale coronale
uitbarsting.( NASA beelden Okt. 2003)

2) leven & materie: de zon.



35 / 43

2) leven & materie: de weg van een foton.
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Earth-like planets may be more rare than thought
Published online: 30 July 2004 - by Philip Ball

In cosmic terms, our solar system could be special after all.  Habitable planets may be
rarer than we thought.

We could be alone in the Universe after all. The discovery during the past decade of
over a hundred planets around other stars has encouraged many scientists to think that
habitable planets like ours might be common. But a recent study tells them to think
again.

Martin Beer of the University of Leicester, UK, and co-workers argue that our Solar
System may be highly unusual, compared with the planetary systems of other stars. In
a preprint published on Arxiv1, they point out that the alien planets we have seen so
far could have been formed by a completely different process from the one that formed
ours. If that is so, says Beer, "there won't necessarily be lots of other Earths up there".
(…)

2) leven & materie: een unieke combinatie op de aarde.
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How special is the Solar System?
M. E. Beer1., A.R. King1, M. Livio2 and J. E. Pringle2,3

1Theoretical Astrophysics Group, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH, UK
2Space Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, MD21218, USA
3Institute of Astronomy, Madingley Road, Cambridge, CB3 0HA, UK
Accepted 2004 July 21st. Received 2004 June 30th; in original form 2004 March 29 (Mon. Not. R. Astron.
Soc.)

ABSTRACT
Most mechanisms proposed for the formation of planets are modified versions of
the mechanism proposed for the solar system. Here we argue that, in terms of
those planetary systems which have been observed, the case for the solar system
being a typical planetary system has yet to be established. We consider the
possibility that most observed planetary systems have been formed in some quite
different way. If so, it may be that none of the observed planetary systems is likely
to harbour an earth-like planet.

2) leven & materie: een unieke combinatie in het zonnestelsel
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2) leven & materie: het leven.

* Stofwisseling

* Groeiproces

* Voortplanting

* Stofwisseling

* Groeiproces

* Voortplanting

De basis van evolutie is toeval

Van zodra er sprake is van planmatigheid
is er de noodzaak aan een plan.

Een plan is een ontwerp,
en een ontwerp heeft noodzaak aan een

ontwerper, al of niet persoonlijk.
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Het leven vertoont een uitdagende planmatigheid.

Waarbij de vraag gesteld kan worden waarom de natuur hier zo’n
verkwistend systeem introduceerde. Was het niet beter geweest de
celdeling trager te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er
minder fouten bij de overschrijving gebeuren?

Dokter Comhaire:”de natuur heeft duidelijk getracht rekening te
houden met het feit dat de mens zo complex is. …

Modern leven, Knack 14 october 1992 p129.
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Gradualisten (Brit Richard Dawkins)
Selectie + mutatie met graduele evolutie, de evolutie gaat door
middel van zeer kleine stappen.

Saltationisten (Amerikaan Stephen Jay Gould)
Stapsgewijze mutatie gevolgd door evolutionaire selectie. De
evolutie gaat sprongsgewijs.

2) leven & materie: stand van zaken.

Het pad van de evolutie is niet opwaarts, maar wel chaotisch…

… anders zouden insecten en reptielen er niet op hun plaats zijn.
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2) leven & materie: stand van zaken.

TIJD

planmatig
Beginpunt
???

Het pad van de evolutie is niet opwaarts, maar wel chaotisch,
anders zouden insecten en reptielen er niet op hun plaats zijn.
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1 Wat is wetenschap

2 De Evolutietheorie

! Wat omvat de evolutietheorie

• Wat is materie, wat is leven
• Stand van zaken

! Wat zijn de problemen voor de evolutietheorie

• De fundamentele wetten
• Bezwaren uit observatie

! Waarom dan toch evolutietheorie

3 Conclusies
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Colofon:

Deze presentatie kadert in een geheel van 4 voordrachten over het ontstaan en
de toekomst van de mensheid, gebaseerd op de bijbelse visie. Deze
voordrachten werden georganiseerd door:

VZW Bijbelgetrouwe Christenen.
Postbus 78
8500 Kortrijk 1

Email 1: vzwbgc@yahoo.co.uk
Email 2: vzw_bgc@yahoo.com
Website : www.bijbelgetrouwechristenen.be

Verantwoordelijk uitgever & auteur: Johan Vanbrabant

Johan_k_vanbrabant@yahoo.com


