
 Video's Schepping vs. Evolutie - deel 1  

 
Video's Schepping vs. Evolutie - deel 2  

 
Video's Schepping vs. Evolutie - deel 3  

 
Evolutie versus God (klik op Transcript voor NL-ondertitels;  38' 27") 

 

Zoeken naar de Waarheid over de Oorsprongen - door Roger Oakland (

 15' 00") 

 

Als de natuur getransformeerd werd door ‘chance’ waarom zou de natuur 

dan mathematische regels volgen? (  01' 37") 

 
De Wetenschappelijke feiten dat Evolutie nooit bewezen werd ( ) 

 
Rode bloedcellen: Goddelijke schepping! ( ) 

 
Bloedstolling kon nooit geëvolueerd zijn ( ) 

 
Tandwielen in een springend insect ( ) 

 
15 Vragen voor Evolutionisten    (Pamflet) 

 
Natuurlijke Selectie is niet gelijk aan Evolutie ( ) 

 
Problemen voor Atheïsten en Evolutionisten ( ) 

 
Homologie eenvoudig uitgelegd ( ) 

 
Een oprechte toegeving ( ) 

 
Evolutie : een oud heidens idee ( ) 

 
De Schepping Wetenschappelijk Bekeken ( ; ) 

 
Het Creation Museum : veel onweerlegbare bewijzen ( ) 

 

Olieproductie binnen één uur! : Een "miljoenen-jaren-proces" herleid tot 

minuten ( ) 

 
De 6 Scheppingsdagen in Genesis 1 nader bekeken ( ) 

 
Zacht weefsel in fossielen gevonden ( ) 

 
Meer multi-miljoenen jaren oud zacht weefsel gevonden ( ) 

 

Dinosaurus-botweefselstudie weerlegt critici (zacht weefsel in 

dinofossielen; ) 

 
Zacht weefsel van Triceratops-hoorn weerlegt 'Biofilm'-verklaring ( ) 

 
Drie miljoen jaar oud zacht weefsel van een kameel gevonden ( ) 

 
Het ongelooflijke '190 miljoen jaren' oude dinosaurus-Ei ( ) 

 
Hadrosaurushuid gevonden ( ) 

 
Mugfossiel met bloed ondersteunt recente schepping ( ) 

 
Twintig jaar dino-ongerustheid ( ) 

 

Moderne vogels samen met dinosauriërs gevonden. Misleiden museums 

het publiek? ( ) 

 

20 Nederlandstalige artikelen over Evolutie/Schepping op de site van 

Creation Ministries ( ) 

 

De ongelovige in oorlog met God : Michael Ruse en de schepping-evolutie 

controverse ( ) 

 
De man die kanalen zag op Mars ( ) 

 
Sterk bewijs voor leven op Mars? ( ) 

 
De Trilobiet trotseert de Evolutietheorie   
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500 Miljoen jaar oud schepsel met complex brein ( ) 

 

Vlinder-mimicry (nabootsing): een "reusachtig" probleem voor de 

evolutionaire biologie   

 

Verbluffende dierlijke camouflage (mimicry) (  02' 17"). Zie ook 

mimicry vlinders ( ) 

 
Schitterende vlindereigenschap bestrijdt darwiniaanse selectie ( ) 

 

Meer over de Peper-en-zoutvlinder - Een poging om een evolutionair 

icoon te herstellen mislukt ( ) 

 
Evolutie weerlegd in 2 minuten 36 seconden ( ) 

 
Is racisme een consequentie van menselijke evolutie? ( ) 

 
Een korte geschiedenis van het racisme (  07' 29") 

 
Evolutie, haat en racisme (  09' 15") 

 
Evolutie: mogelijk of onmogelijk? ( ; ; ) 

 

De Oerknal : eerst was er niets, en dat is ook nog ontploft? Met NL-

ondertitelde video (  61' 16") 

 
Datering van fossielen en steenlagen ( ) 

 
Cartoons 1  

 
Cartoons 2  

 
Cartoons 3  

 
Cartoons 4  

 
Cartoons 5  

 
Evolutie : Niet eens een theorie!   

 
Verwerpen creationisten wetenschap?   

 
Is Evolutie een Pseudowetenschap? Ja!   

 

Waarom Abiogenese (ontstaan van leven uit dode materie) onmogelijk 

is & hier ( ; ) 

 
Is het niet bewezen dat Evolutie waar is?   

 
Evolueerden mensen werkelijk vanuit aapachtige wezens?   

 

Indien apen evolueerden in mensen, waarom zijn er dan nog steeds apen? (

) 

 
Opgelost : de kip was vóór het ei (uiteraard). Links :  DS - RTL - DT 

 
"Coelacanth" ja, "Oud" nee ( ) 

 
Liegende Evolutionele Kunst - Nieuwe rubriek ( ) 

 
Mensachtige fossielenmenagerie doet wetenschappers versuft staan ( ) 

 

Stond Richard Dawkins met zijn mond vol tanden? ( ; met ) - Video 

ook op deze link 

 
Gelooft u dat Richard Dawkins bestaat?   

 
Is Richard Dawkins wel echt een Atheïst?   

 

Stephen Hawking : "We staan op het punt te bewijzen dat het universum 

geen schepper nodig heeft"   

 
Waarom lijkt het Universum zo oud? ( ) 

 
De Oorzaak van het Universum ( ) 

 
De Meest Complexe Structuur in het Universum   
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Antwoorden op grote vragen ( ) 

 

Wetenschap weet bijna niets van de oorsprong van het leven (Ned. 

Dagblad) 

 
Het bewijs voor ontwerp wordt steeds sterker (Ned. Dagblad) 

 

Zijn wij niets meer dan een zak chemicaliën? (waar de "oordeel niet" 

attitude vandaan komt)   

 

Ida : mediaspectakel om vermeende "missing link" van de mens (RD). En 

zie Link 1 ( ) - Link 2 ( ) 

 
Ontmoet "Ardi"!  ( ) 

 

18 Pagina's met Wetenschappers-dissidenten tegen het Darwinisme! (

; Bron) 

 
Getuigenissen van wetenschappers die de Bijbel geloven ( ; ; ; ) 

 
Wetenschappers die de Bijbel geloven   

 

De Evolutietheorie in het licht van de Thermodynamica en de ervaring van 

alledag ( ) 

   
De 2de Wet van de Thermodynamica (entropie) : Belet deze fundamentele 

wet Evolutie?   

 

Darwin in de problemen : Evolutie en de 2de Wet van de 

Thermodynamica (entropie)   

 
De fundamentele wetten van de Wetenschap versus Evolutie ( ) 

 
Wat Darwin niet kon weten   (Flyer in de PDF-versie) 

 
De Levende Cel (uitgebreide versie; ) 

 
De Levende Cel : bewijs van een Ontwerper   

 
Levende Technologie ( ) 

 
Wie is de Ontwerper?   

 
95 Stellingen tegen evolutie ( ) 

 
De wereldomvattende Zondvloed ( ) 

 
De Vloed van Noach en de Vloed van Gilgamesj ( ) 

 
Heidense Vloedmythen ( ) 

 
De Vloed in Genesis   

 
Leeftijden voor en na de Vloed   

 

"Na de Vloed" - De geschiedenis van de Europese volken vanaf Noach. 

Een aanrader! ( ; ) 

 
Hoe konden alle dieren in de Ark van Noach?   

 
De tijdslijn van de Zondvloed   

 
900 Jaar oud worden   

 

"Signature in the Cell" (Stephen Meyer; ISBN-13: 9780061472787) kent 

succes : Links 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 
Symbiose: bewijs voor een Intelligente Ontwerper   

 
Symbiotische samenwerkende relaties (  02' 08") 

 
Schokkend bewijs voor elektrische signalen in planten ( ) 

 
Meer bewijs voor plantencommunicatie ( ) 

 
Bloemen in Amber uit de tijd van de Dinosauriërs ( ) 
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Evolutie is Antichristelijk   

 
Creashow 1  ( ) 

 
Creashow 2 (Jason D. Browning)  ( ) 

 
Aantekeningen bij Creashow 2 (Jason D. Browning)   

 
Creashow Les 1 (David A. Prentice)  ( ) 

 
Creashow Les 2 (David A. Prentice)  ( ) 

 
Creashow Les 3 (David A. Prentice)  ( ) 

 
Folder Evolutie of Schepping ( ) 

 
Gelooft u dat Evolutie Waar is? (Creation Science)   

 
De Evolutieleer is NIET wetenschappelijk ( ) 

 
Is Evolutie een Religie?   

 
Evolutieleer is Religie - Geen Wetenschap (H. Morris)   

 

De Religieuze natuur van de Evolutietheorie en zijn aanval op het 

Christendom ( ) 

 
De Zondeval in de Hof van Wetenschap (R.E. Kofahl)   

 
10 Gevaren van Theïstische Evolutie   

 
Enkele vragen voor Theïstische Evolutionisten   

 
Bijbel en Wetenschap (J.Ph. Fijnvandraat)   

 
De Olifant in de Kamer (J.D. Morris)   

 
De Natuurreligie: Sociaal Darwinisme (Update)   

 
 Eugenetica (rasverbetering) en Darwin ( ) 

 
 Wortels en Vruchten (van het evolutionisme) ( ) 

 

Van Fysica naar Metafysica - over Darwinisme en Nieuwe 

Spiritualiteit   

 
Darwin, zijn Dochter, en Evolutie   

 
Darwinisme en de Nazi-Holocaust (J. Bergman)   

 
De Darwinistische wortels van het Nazisme   

 
Racistische zienswijzen van vroege Evolutionisten   

 
Darwiniaans Racisme ( ) 

 
De aanzet tot het moderne Racisme   

 

Darwin stelde zwarten gelijk met apen en was pionier van het moderne 

Racisme ( ; +  01' 52") 

 
Ik zie God niet - dus Hij bestaat niet?   

 
Aanbevolen dubbele video : Waar komt God vandaan? ( ;  50') 

 
Dino's op Steen   

 
Dino's op Steen ( ;  44' 30") 

 
Mens en Dinosaurus leefden samen 1 ( ) 

 
Mens en Dinosaurus leefden samen 2 ( ) 

 

Het "Delk Track": Mens en Dinosaurus leefden samen - onderzoek het zelf 

: Link 1,  Link 2,  Link HD-foto's 

 
Het getuigenis van de ICA-stenen: Mens en Dino leefden samen ( ) 

 
Dinosaurussculptuur in oude tempel ontdekt ( ) 
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Dinosaurusbeeldjes van Acambaro ( ) 

 
Wat gebeurde er écht met de Dinosauriërs   

 
Mensen begrijpen na het zien van twee plaatjes ( ) 

 
De Gap-theorie op de korrel (Update wegens de vele reacties)   

 
Is er een hiaat ('gap') tussen Genesis 1:1 en 1:2?   

 

Het Goede Nieuws zonder het slechte nieuws is helemaal geen nieuws! (

) 

 
Wat te denken van Ab Klein Haneveld? ( ) 

 
Theïstische evolutie is een dwaalleer ( ) 

 
Ouderdom van de aarde en Chronologie   

 
Het lange verhaal van lange tijdspannen   

 
Een opvallende getuige van de Schepping - Satan! ( ) 

 
20 Vragen voor Evolutionisten (Walt Brown)   

 
Genetische mutaties: Positieve veranderingen?   

 
Sporen van Draken   

 
Draken in het Oude Testament   

 
Draken in het Paradijs ( ) 

 
Eenhoornen in het Oude Testament   

 
Ongelofelijke Schepselen tarten de Evolutieleer   

 
Muggen en de Zondeval ( ) 

 
De Monarchvlinder : niet door evolutie! ( ) 

 
De Vleermuis : staaltje van intelligent ontwerp ( ) 

 
Onmogelijke Missie (Ron Lyttle)   

 
Het Cyanide-afweersysteem   

 
De Gespikkelde Keizermot : Blind toeval ... of Ontwerp? ( ) 

 
De Specht en Evolutie (Gail Jackson)   

 
'Sprekende' mieren bewijzen Schepping ( ) 

 
Intelligente Creatie of ... Blind toeval?   

 
Met het Oog op Evolutie (Dennis L. Finnan)   

 
Adam en Eva - Echt? (W.A. Powell)   

 
Adam en Eva letterlijk de eerste mensen die Jezus schiep   

 
Adamskwesties ( ) 

 
Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? (AIG)   

 
De Mens niet 98% genetisch identiek aan de Chimpansee   

 
Adam of Aap? (E.O.)   

 

Indien apen evolueerden in mensen, waarom zijn er dan nog steeds apen? (

) 

 
Trouw aan Genesis  

 
Genesis 1-11 is letterlijke geschiedenis ( ) 

 

'Saladbar' Christendom : u kan niet zomaar uitpikken wat u wenst en 

Genesis aan de kant leggen ( ) 

 
Als God het universum schiep, wie schiep dan God?   
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De mens : het hoogtepunt van de schepping ( ) 

 
Wie schiep God? Een onlogische vraag   

 
De 'verstandige' Ezel   

 
De Professor   

 
Over Nephilim of Reuzen   

 
Werden er skeletten van Reuzen gevonden in de woestijn? ( ) 

 
Wie waren de Reuzen in de dagen van Noach? ( ) 

 
Evolutie?? (Bijbel en Onderwijs) ( ) 

 

"De schepping van God" volgens Willem Ouweneel - een recensie ( ) & 

ook HIER ( ) 

 
Goodbye to Darwin   

 
De Zoo van Eden - Atheïstische taxonomie werkt niet ( ) 

 
Menselijke DNA-variatie gelinkt aan bijbelse tijdslijn ( ) 

 
Weerlegging van het evolutionaire "Zeewater" argument ( ) 

 
Het gebruik van materiaal over scheppingswetenschap ( ) 
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