Bill Nye klaar om “naar de hel
te gaan” voor zijn geloof
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Recent vertelde Bill Nye Popular Science dat hij veeleer bereid is om het eeuwig oordeel te lijden,
dan zijn evolutionair geloof op te geven. “Laten we zeggen dat ik, door mijn handelingen, verdoemd ben, en dat ik naar de hel zal gaan. Maar zelfs als ik naar de hel ga, betekent dat nog steeds
niet dat de aarde 6.000 jaar oud is. De feiten verzoenen zich daar gewoon niet mee” (“Evolutionist
Bill Nye”, CharismaNews, 10 sept. 2014).
Nye trad als ster op in het Disney/PBS televisieprogramma voor kinderen “Bill Nye the Science
Guy”, dat liep in de periode 1993-1998, en dat deels wetenschappelijk en deels humoristisch was.
Recenter ontpopte hij zich als de grote verdediger van “ware wetenschap”, wat in zijn geest evolutionaire wetenschap is, en als openlijke vijand van scheppingswetenschap.
Nye beweert dat een jonge aarde zich niet verzoent met de feiten, maar in een debat met Ken Ham
in februari, demonstreerde hij een uitgesproken onwetendheid van de feiten.
[ https://answersingenesis.org/countering-the-culture/bill-nye-debates-ken-ham/ ;
https://answersingenesis.org/creation-vs-evolution/over-3-million-tuned-in-live-for-historic-billnye-and-ken-ham-evolutioncreation-debate/ ].
Alhoewel hij beweert dat creationisme gevaarlijk is voor de wetenschap, was het duidelijk dat zijn
onderzoek van de creationistische positie oppervlakkig was.
Het was in het debat duidelijk dat hij de Bijbel niet heeft gelezen. Hij kent zijn inhoud en geschiedenis niet, noch de regels van bijbelse interpretatie, de principes van bijbelse apologetiek, en zulke
dingen als bijbelse archeologie en de oude geschiedenis die de Bijbel raakt.
Het was ook duidelijk, dat hij onwetend is met betrekking tot de weelde aan materiaal geschreven
door hoog opgeleide creationisten in verdediging van de bijbelse wereldbeschouwing.
Om er enkele te noemen:
Andrew Snelling, Ph.D. geology - Earth’s Catastrophic Past, tweedelig werk van 1100 blz.; Walt
Brown, Ph.D. mechanical engineering, MIT - In the Beginning: Compelling Evidence for Creation
and the Flood; Stuart Burgess, Ph.D. biomimetiek en engineering design - Hallmarks of Design;
Lowell Coker, Ph.D. microbiologie en biochemie - Darwin’s Design Dilemma; Don DeYoung,
Ph.D. fysica - Thousands ... Not Billions; Jonathan Sarfati, Ph.D. fysische chemie - By Design.
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[Zie uitgebreide lijsten hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dissidentenDarwinisme.pdf,
http://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Testimonies_of_Scientists.pdf,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wetenschappers-creationisten.pdf].
Al deze mannen zijn veel meer opgeleid in “echte wetenschap” dan Bill Nye (met zijn Bachelor of
Science graad in engineering), maar hij veracht hun onderzoek door het te negeren.
Het was ook duidelijk dat Nye geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan met betrekking tot het feit
dat Jezus Christus de Zoon van God is Die Hij claimde te zijn en dat Hij inderdaad opstond uit de
doden zoals Hij zei dat Hij zou doen, een feit dat vele briljante mannen en vrouwen overtuigd heeft,
inbegrepen wetenschappers.
Gebrek hebbend aan de opleiding om een geïnformeerde beslissing te kunnen bereiken in deze zaak
bleef Nye koppig bij zijn waanidee dat geloof in de Bijbel blind religieus geloof is.
En nu zegt hij dat hij klaar is om naar de hel te gaan voor zijn evolutionair geloof, een geloof dat
inderdaad blind is en een kaakslag is voor echte wetenschap.
Elk gekend wetenschappelijk feit vertelt ons dat een universum niet kan voortkomen uit niets, dat
leven niet kan opkomen uit niet-leven, en dat complexe dingen zoals DNA een ontwerper en schepper nodig hebben.
Het spijt me voor Bill, maar de Bijbel zegt dat zijn blindheid gewild is. Hij heeft dezelfde gelegenheid om de waarheid te onderzoeken als ieder ander mens.
Bijvoorbeeld, Bill Nye kon de boeken gelezen hebben die geschreven werden door juristen, die hun
juridische bekwaamheden aangewend hebben om de beweringen van Jezus Christus te onderzoeken. Voorbeelden zijn:
Simon Greenleaf’s An Examination of the Four Evangelists by the Rules of Evidence Administered
in the Courts of Law, Edmund Bennett’s The Four Gospels from a Lawyer’s Standpoint, Irwin Linton’s A Lawyer Examines the Bible: An introduction to Christian Evidences, en Sir Norman Anderson’s Christianity the Witness of History: A Lawyer’s Approach.
Bill Nye hoeft niet naar de hel te gaan. Hij zou gered kunnen worden door de liefdevolle genade
van Jezus Christus , zoals menigten anderen hebben gedaan, en de levende Christus staat gereed om
de waarheid te bewijzen aan een oprechte zoeker. “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar
Mij zult vragen met heel uw hart” (Jeremia 29:13).

Over het debat Bill Nye versus Ken Ham:
https://answersingenesis.org/creation-vs-evolution/over-3-million-tuned-in-live-for-historic-billnye-and-ken-ham-evolutioncreation-debate/
Wetenschappers-creationisten en -dissidenten tegen het darwinisme:
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dissidentenDarwinisme.pdf
o http://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Testimonies_of_Scientists.pdf
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wetenschappers-creationisten.pdf
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