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Het volgende komt uit AN UNSHAKEABLE FAITH: A CHRISTIAN APOLOGETICS COURSE.
ISBN 978-1-58318-119-5.
We gaan terug naar het begin van de 20ste eeuw. De Bijbel ligt
onder de aanval als nooit tevoren. Hij ligt onder de aanval door
modernistische theologen met indrukwekkende geloofsbrieven.
Zij zeggen dat de Bijbel vol staat met mythen. Zij beweren dat Ur
der Chaldeeën, de Hittieten, Nebukadnezar en zijn Babylon,
Belsazar, Sargon, Koning David en Salomo allemaal mythische
figuren zijn. Zij zeggen dat Mozes nooit de eerste vijf boeken van
de Bijbel kon geschreven hebben vermits in zijn dagen het schrift
niet bekend was. Zij zeggen dat er geen oude complexe wetcodes
waren en geen Babylonische ballingschap. Zij zeggen dat delen
van het Nieuwe Testament pas 100 jaar na de gebeurtenissen geschreven werden en dat ze gebaseerd zijn op mythische verhalen
die doorgegeven waren van generatie op generatie, van mond tot
mond. Zij zeggen dat het boek Handelingen vol staat met historische inaccuraatheden. Een grote groep schaart zich achter Thomas
Paine die in zijn populair boek The Age of Reason zegt dat
Genesis “een anoniem boek met verhalen, fabels en traditionele, uitgevonden absurditeiten of echte leugens” is.
De Bijbel ligt ook onder de aanval door darwinisten. Charles Darwin beweert dat zijn doctrine van natuurlijke selectie de oorsprong van de soorten verklaart. Thomas Huxley
beweert dat de Archaeopteryx een bewijs is dat vogels
evolueerden vanuit kleine dinosauriërs. Ernst Haeckel1,
een van ’s werelds invloedrijkste wetenschappers, beweert
dat de doctrine van recapitulatie2 bewijst dat evolutie waar
is en hij heeft indrukwekkende embryokaarten om dat te
demonstreren. Hij zegt dat leven continu gevormd wordt
op de bodem van de zee door simpele levensvormen, Monera genaamd, en dat deze primitieve levensvormen het
fundament vormen van de “levensboom” (plaatje rechts).
Hij heeft monera een wetenschappelijke naam gegeven en
heeft er tekeningen van gepubliceerd in zijn boeken. Othniel Marsh van Yale’s Peabody Museum beweert dat zijn
kaart de evolutie van het paard3 bewijst. Zogenaamde bewijzen nemen toe dat de mens afstamt van apen. Er zijn
daar de Neanderthalermens, Javamens, Piltdownmens,
Pekingmens en Nebraskamens. We hebben er tekeningen
en modellen van, en van hun gezinnen en er werden
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Haeckel-fraude.pdf.
Ibid. Haeckel’s “wet van recapitulatie” (ook de biogenetische wet genoemd) stelt dat het menselijke embryo door een
evolutionaire cyclus gaat tijdens welke het gelijkt op een eencellig zee-organisme, dan een worm, dan een vis met
kieuwspleten, dan een aap met een staart, en tenslotte een mens. (Haeckel-fraude.pdf).
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boeken besteed aan de beschrijving van hun cultuur en gewoonten!4 Percival Lowell publiceert
boeken die de kanalen5 van Mars beschrijven die hij observeerde door zijn 24-inch telescoop nabij
de Grand Canyon. Hij deduceert zelfs vele fascinerende details over de levens van de Marsbewoners die deze kanalen bouwden.
Wat zou u gedaan hebben in het begin van de 20ste eeuw, als u geconfronteerd werd met zo’n brede
en woeste aanval met schijnbare bewijzen tegen de authenticiteit van de Bijbel?
Zij die vasthielden aan hun geloof in God en in de Bijbel als Gods Woord kregen gelijk terwijl van
de sceptici en de darwinisten bewezen werd dat ze fout waren!
Archeologen hebben bewijzen opgegraven voor Ur, de Hittieten, Nebukadnezar en zijn roemrijk
Babylon, Belsazar, Sargon, Koning David, Salomo en zoveel meer. Zij hebben bewezen dat schrijven prevalent was in minstens 1500 jaar vóór Mozes en dat complexe wetcodes welgekend waren in
oude tijden. Zij hebben bewijsmateriaal opgegraven voor de Babylonische ballingschap en hebben
gedemonstreerd dat het boek Handelingen historisch accuraat is. Men heeft bewezen dat er geen
kanalen zijn en geen buitenaardse beschaving is op Mars.
Zoals voor de darwinistische beweringen is het duidelijk dat natuurlijke selectie geen creatieve
kracht heeft en dus onmogelijk kon instaan voor de oorsprong van de soorten, dat de Archaeopteryx
gewoon een vogel was en niet enig type van missing link, dat Haeckel’s wet van recapitulatie vals
was en ook zijn embryokaart en zijn monera. Aangetoond werd dat de paardenevolutie van Othniel
Marsh gebaseerd was op veronderstellingen in plaats van wetenschappelijk bewijs, en alle soorten
paarden werden gevonden in dezelfde tijd en plaats in het fossielenverslag. Geleerd werd ook dat de
Neanderthaler gewoon een mens was. De Piltdownmens bleek een hoax te zijn. De Javamens was
een mythe gebaseerd op een fossiel van een aap dat vermengd was met dat van een mens. De Nebraskamens was een mythe gebaseerd op de tand van een varken. De Pekingmens was een aap die
de onfortuinlijke maaltijd was in een enclave van een aantal menselijke kalksteenwerkers.6
Nieuwe sceptische uitdagingen en darwiniaanse mythen werden er voorgesteld om deze te vervangen die weerlegd werden, maar hoe dikwijls moeten sceptici en darwinisten weerlegd worden eer
mensen zich realiseren dat zij de koning zonder kleren zijn? Het is hoog tijd dat Gods volk de critici
het respect geven dat ze verdienen, en dat is geheel geen respect!
Deze cursus “An Unshakeable Faith”, bevat krachtige bewijzen tegen het scepticisme en darwinisme, en krachtige bewijzen voor Jezus Christus, en daarom kreeg dit ook de titel “An Unshakeable
Faith”.

Mijn oproep: verspreid dit en ander materiaal op mijn site naar anderen, en vooral uw familieleden!
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Zie de rubriek “Liegende evolutionaire kunst”: http://www.verhoevenmarc.be/liegende_kunst.htm.
Zie “De man die kanalen zag op Mars”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mars.pdf.
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/liegende_kunst.htm en ook http://www.verhoevenmarc.be/cartoons4.htm.
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