
Tro og Evolution

Gud som skaber. Konsekvenser af troen på 

skabelse og troen på udviklingslæren



• Introduktion - Hvilken forunderlig Verden! 

• Livets store gåde: Hvordan er Verden opstået? 

• Naturvidenskaben og udviklingslæren (evolutionsteorien)

• Udviklingslæren – hvad er det?

• Mikro- og Makroevolution

• Skabelsesberetningen fra Bibelen

• Hvad siger Bibelen om skabelsen?

• Hvad siger Bibelen om Gud I skaberrollen?

• Hvad siger Bibelen om skabelsen af mennesket?

• Almindelige misforståelser om Bibelens skabelsesberetning

• Konsekvenser af troen på skabelsen og troen på udviklingslæren

• Hvorfor betyder det noget hvordan vi blev til?

• Spørgsmål i grupper



Hvilken forunderlig Verden vi lever i!



Livets store gåde: 

Hvordan er Verden opstået? 

Hvordan får man “noget” af “intet”?

Hvordan opstår komplekse organismer?
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5Big bang teorien
• Sammenpresset univers førte til kæmpe eksplosion for 13,7 mia år siden

• Elementarpartiklerne (neutroner, protoner) opstod som følge af afkøling

• Dannede første grundstoffer – resten opstod i stjerner (supernovaer)

• En tilfældighed sætter gang i de første byggeelementer til liv

• Derefter følger den kemiske evolution af organiske stoffer før liv opstod



Naturvidenskaben og udviklingslæren

(evolutionsteorien)

Ideen om en fælles stamfader til alle levende organismer



Hvordan foregår evolution?

mikroevolution – den gradvise ændring af arten over tid

Individer der overlever og får unger får deres gener overført til næste generation - naturlig

selektion (survival of the fittest)

Forudsætning for evolution er genetisk variation (evnen til at tilpasse sig ændringer I miljøet)

Genetisk variation opstår ved mutationer eller ved immigration af individer udefra.

Genetisk variation bliver mindre bl.a. ved indavl. 

Charles Darwin

(1809-1882) Galapagos finker
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Forædling er en form for mikroevolution
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Hurtig evolution (mikroevolution) af bakterier giver antibiotika resistens

Mikroevolution (tilpasning) foregår hele tiden

Modtagelig

Resistent

antibiotika antibiotika antibiotika
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makroevolution – den gradvise ændring over evolutionær tid fra første

levende organisme til planter, dyr og mennesker.

• Startede ved en tilfældighed

• Uden bagvedliggende vilje og formål

• Udviklede sig I relation til tilgængelige ressourcer,

miljøforhold og den tilgængelige genetiske variation

(naturlig selektion)
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11Potentielle problemer med makroevolution baseret på naturlig selektion

• Hvordan blev de første byggesten (aminosyrer, proteiner) til?

• Hvordan blev den første organisme til?

• Hvordan får man tilstrækkelig genetisk variation til ændring

af form og funktion? 

• Hvad med mellemformer og deres levedygtighed?

(naturlig selektion fremmer ændringer der forbedrer

overførsel af gener til næste generation) 

Eksempel: Gradvis udvikling af organer eller molekyler

giver kun mening hvis disse udfører en positiv funktion der 

kan overføres til næste generation



Hvad siger Bibelen om skabelsen?

Skabelsesberetningen – 1. Mosebog kap. 1.1 – 2.4

Verden blev skabt på seks dage (eller i seks steps?) 

Jordens alder kan ikke forudses fra teksten (I begyndelsen… v.1.)

• Dag 1 - lyset

• Dag 2 – himmelhvælvingen

• Dag 3 – adskillelse af vand og landjord, planter* 

• Dag 4 – solen, månen og stjernerne

• Dag 5 – Dyr i vandet og fugle*

• Dag 6 - Dyr på landjorden* og mennesket

*planter og dyr af forskellige “slags” 

Der er altså ikke nødvendigvis tale om arter men typer/slags dyr med de samme

egenskaber
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13Hvad siger Bibelen om skabelsen?

I grundteksten på hebræisk bruges forskellige ord for “skabelse”. 

“barah” refererer til en tilblivelse (skabelse) af noget fra intet (noget helt nyt)

“asah” beskriver en formning af noget der allerede eksisterer. 

“Barah” bruges tre gange: v.1 (himlen og Jorden), v.21 (vandlevende dyr og fugle) og igen i v.27 

(mennesket). 

Øvrige steder bruges ordet “asah” om skabelse.  
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• Gud er skaberen (v.1)(Job 12, 7-10, Salme 19 v. 2-3, Salme 8, Salme 33 v.6-9, Salme 104 v.19-

24, Hebræerbrevet 11 v. 3). 

• Verden blev til fordi han ønskede det, og han glædede sig over det (v. 2,10,12,21,31)

• Der var et formål (en bevidst handling bag)

• Gud er evig (blev ikke skabt)

Hvad siger Bibelen om Gud i skaberrollen?

“Ved Herrens ord blev Himlen skabt, hele dens mangfoldighed…For han talte og det skete, han

befalede, og det stod der” (Salme 33 v.6,9)

”Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom, Jorden 

er fuld af dit skaberværk” (Salme 104 v. 24)

“I tro fatter vi at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt”

(Hebræerbrevet v. 11,3)



Hvad siger Bibelen om skabelsen af mennesket?

• Mennesket er skabt i Guds billede (v.27)(så mennesket ligner Gud, 1.Mosebog 5,1) 

• Indtager en særstilling I skabelsen (særlig værdi (gælder alle mennesker uanset

status))(Jobs Bog 31,13-15, Ordsprogenes Bog 22,2).

• Hvert et menneske er unikt og villet af Gud (Jobs Bog 31,15, Salme 139, 13-16)

• Særligt ansvar (underlæg jer Jorden og hersk over havets fisk, himlens fugle og

alle dyr, v.28)(Salme 8,4-9).

• Mennesket er en ny skabning (“barah”) og ikke en videreudvikling af dyr.

• Mennesket er skabt som mand og kvinde (v.27)(1. Mosebog 5,2)



Almindelige misforståelser af Bibelens skabelsesberetning

• Skabelsesberetningen siger ikke noget om Verdens alder

• Skabelsesberetningen udelukker ikke mikroevolution (ikke statisk)

• Skabelsen var af forskellige “slags” dyr og planter

• Den går ikke I detaljer med hvordan det foregik (ikke en naturvidenskabelig afhandling)

• Til gengæld gør den det klart at: 

1) Gud er skaberen

2) Han havde et ønske og et formål med det

3) Det skabte var godt (Han glædede sig over det)



Kan tro på skabelsen og evolutionslæren forenes?

• Modsætningsforhold mellem Big Bang teorien og Guds skabelse (tilfældig versus med formål)
• Fisk og fugle blev skabt som noget nyt (barah) hvilket modsiger den gradvise udvikling i evolutionsteorien
• Mennesket har en særstilling i forhold til dyrene (ikke en videreudvikling)
• Evolutionsteorien afviser eksistensen af Gud



Hvad er konsekvenserne af de to forskellige livssyn? 

• Fratager mennesket et ansvar for andre

• I yderste ekstrem handler det om at sørge for sine egne gener (egoistisk)

• Efterlader mennesket uden en egentlig mening med livet – op til den enkelte at definere 

Udviklingslæren

Bibelens menneskesyn

• Alt er skabt og villet af Gud

• Mennesket er noget særligt (skabt I Guds billede)

• Hvert menneske er unikt og har fået en personlighed og nogle evner

• Du er skabt til et liv I fællesskab med Gud – der er en mening med din eksistens

• Mennesket har ansvar overfor skabelsen (naturens forvaltere)(1. Mosebog 1,28)

• Mennesket har et ansvar overfor hinanden (næstekærlighed)(2. Mosebog 20; 3. Mosebog 19,18; 

Markusevangeliet 12,31; Romerbrevet 13,9; Galaterbrevet 5,14; Jakobsbrevet 2,8)

• Mennesket har et ansvar overfor Gud (Romerbrevet 14,12)



Gruppearbejde

Hvilken betydning har det for dig om vi er skabt af Gud eller er et resultat af
evolution?

Hvilken betydning har det for hvordan du ser dig selv?

Hvilken betydning har det for hvordan du ser andre mennesker?

Hvilken betydning bør det have på hvordan vi underviser og opdrager vores børn?

Hvilken betydning har det for hvordan du ser naturen?

Hvilke etiske problemstillinger i samfundet har dette emne betydning for?

Har sekulariseringen af det danske samfund gjort det lettere eller

sværere at navigere som menneske (er mennesker blevet mere frie?)   
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lungevæv

Hvad sker der når du trækker vejret? – optagelse og afgivelse af ilt



Hæmoglobin – iltens afgørende flyttemand


