De man die kanalen zag op Mars
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Een van de meest interessante voorbeelden van hoe een mens
kan zien wat hij wenst te zien, of hoe de wil van een mens
zijn verstand beïnvloedt, is het geval van Percival Lowell
(1865-1916).
Hij werd geboren in een rijk, high-society gezin in Boston,
studeerde te Harvard, was een briljant wiskundige en succesvol zakenman, reisde uitgebreid naar het Verre Oosten, leerde
verschillende talen, en hield zich op met rijke en invloedrijke
mensen.
Charles Darwin’s On the Origin of Species werd gepubliceerd
toen Lowell nog een jongen was, en hij accepteerde van harte
de evolutieleer.
Later werd Lowell’s verbeelding geroerd door het 1893-boek Leven op Mars van de Italiaanse astronoom Giovanni Schiaparelli en de bewering van veronderstelde “kanalen” op de rode planeet.
Dit ziende als een bewijs voor leven op andere planeten besloot Lowell met dit “bewijs” iets te
doen, ter wille van de evolutionaire zaak. Hij gebruikte zijn rijkdom om een astronomisch observatorium te bouwen met een 24-inch telescoop in het Amerikaanse westen nabij de Grand Canyon.
Dit werd afgewerkt in 1894, en van toen tot aan zijn dood 22 jaren later bestudeerde hij Mars en
publiceerde hij rapporten en boeken.
Uiteindelijk “zag” en benoemde hij 700 kanalen op Mars en kwam te
geloven dat Marsbewoners kanalen bouwden in een poging om hun
planeet te redden. Hij deduceerde1 zelfs vele fascinerende details over
de levens van de Marsbewoners.
Lowell werd begraven naast zijn telescoop en liet zijn rijkdom na
voor “de studie van ons zonnestelsel en haar evolutie”.
Het probleem hiermee is echter dat er helemaal geen kanalen bestaan
op Mars, en er zijn geen Marsbewoners of “Martianen”. In de jaren 70
hebben NASA Viking ruimtevehikels in een baan rond Mars gedraaid en zijn er ook op geland, op zoek naar leven, maar ze vonden
geen bewijs voor kanalen of Martianen.
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Hoe kon een intelligente, goed opgeleide mens kanalen zien en vreemde beschavingen die niet bestaan? Het antwoord is dat hij zag wat hij wilde zien. Het is hetzelfde fenomeen dat elke evolutionaire atheïst toestaat bewijzen te zien voor darwiniaanse evolutie terwijl die niet bestaan. De Bijbel
verklaart het als bedrog van het gevallen menselijke hart en als gewilde geestelijke blindheid.
Het is mogelijk een leugen te geloven, en die van harte te geloven. Ik ben zo dankbaar dat de Heer
mijn blinde ogen zo’n 40 jaar geleden opende en me de waarheid in Christus toonde.
“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9).
“Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de
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Deduceren: afleiden. Deductie: redenering waarbij men, uitgaande van het meer algemene, het bijzondere afleidt.
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verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet
zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:4).
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