
God verwijderen als Schepper en Wetgever? 
 

 

 

 

 

 

 

 

In het laatste artikel onderzochten we Plan A van Satans misleiding over evolutie, 

waarbij Gods Woord in twijfel wordt getrokken. Satan vraagt zich eerst af wat God zei: 

"Is het waar dat God heeft gezegd: "Jullie zullen van geen enkele boom van de tuin 

eten?" (Gen.3:1 KJ3 Letterlijke vertaling door Jay P. Green, Sr.) .  Dit wordt gevolgd 

door satans eerste leugen, "Sterven, je zult niet sterven", is te vinden in Genesis 3:4. 

Plan B van Satans strategie van misleiding is subtieler. Plan B is gericht op het volledig 

verwijderen van God uit de scheppingsvergelijking. Dit is het meest voor de hand 

liggende doel van de valse religie van de Evolutie. Plan B is een zeer moeilijke verkoop 

omdat het doel is om iemand helemaal niet in God te laten geloven. Dit is erg moeilijk 

omdat we "zonder excuus" zijn in het kennen van Gods onzichtbare eigenschappen, 

volgens Romeinen 1:20. Iedereen weet in zijn of haar hart dat er een God is. Geen 

enkele redelijke bioloog zou een openbare presentatie geven aan een levend publiek 

en proberen de complexe aard van een levende cel te verklaren en tegelijkertijd 

beweren dat dit verklaarbaar is door "toeval en opwaartse mutaties". Als het tijd was 

voor vragen en antwoorden van het publiek, zag hij of zij er belachelijk uit. Dezelfde 

presentatie aan een groep wetenschappelijk ingestelde collega's zou onbetwist 

kunnen blijven vanwege de druk van "consensuswetenschap". 

Het doel om God uit de rol van Schepper te krijgen is het voor de hand liggende 

hoofddoel van de religie van de Evolutie genaamd Naturalisme, maar het is slechts 

een rookgordijn voor het echte doel. De evangelistische nadruk van het naturalisme 

dient een secundaire functie die nooit wordt genoemd. Het is logisch dat als je de God 

van de Bijbel als Schepper erkent, je ook automatisch erkent dat Hij ook de Wetgever 

is. De vijanden van God hopen dat ze, door Hem als Schepper kwijt te raken, ook van 

Hem afkomen als de Wetgever. Als we van God af kunnen komen als wetgever, dan 



zijn er geen morele beperkingen en wordt de hel een fantasie waar we ons geen 

zorgen over hoeven te maken. De uitkomst van "beweren wijs te zijn, ze werden 

dwaas" staat in Romeinen 1:22. Psalm 53:1 geeft een eenvoudige en alomvattende 

definitie van een dwaas wanneer er staat: "De dwaze heeft in zijn hart gezegd: Geen 

God!  Zij hebben het corrupt gedaan; Zij hebben afschuwelijk gehandeld en 

goddeloosheid gedaan. niemand doet het goed!" Dit onderzoek zal duidelijk aantonen 

dat het geloof in een of andere vorm van Evolutie in strijd is met de genoemde tekst in 

de Schrift en in strijd is met een geloof in de God van de Bijbel als een volledig 

Soevereine Schepper. 

Evolutie is de primaire leugen die plan B van Satans strategie ondersteunt om de 

God van de Bijbel te misleiden en Hem niet als Schepper te erkennen. Dit lijkt zowel 

voor christenen als voor joden te gelden. Om grote aantallen mensen af te wenden 

van de God van de Bijbel, zullen we moeten kijken naar Plan C, satans leugen die 

plannen A en B combineert. 

Bron: J. Liles  

 


