Het Cyanide-afweersysteem
http://www.creationmoments.com/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking, plaatje en voetnoot door M.V.

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping
van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige
kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij
hebben, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt,
maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is
verduisterd” (Romeinen 1:20-21).

Zou het niet verwonderlijk zijn als er een schepsel zou bestaan dat een chemisch afweersysteem zou
hebben dat dodelijk is voor elk ander schepsel behalve voor hemzelf, in het bijzonder als dit defensiesysteem hemzelf en zijn vijand blootstelt aan een dodelijk cyanidegas?
Maar er bestaat een soort van duizendpoot, met
de naam Apheloria, die dit gewoon doet. Apheloria heeft, op elk segment van zijn lichaam, speciale klieren die een chemische stof produceren
die nodig is als afweersysteem. Wanneer de duizendpoot door een vijand wordt aangevallen, dan
mixt hij deze chemische stof met een katalysator.
Het resultaat is een samenstelling die bestaat uit
milde irritantia plus waterstofcyanidegas: dezelfde dodelijke chemische stof die in de gaskamer
wordt gebruikt. Bij dit afweersysteem zullen
zowel de duizendpoot als zijn vijanden gehuld
worden in een wolk van dodelijk cyanidegas.
Zijn aanvaller sterft, maar de duizendpoot wandelt gewoon weg, zonder enig letsel.

Apheloria Virginiensis1

Dit waarlijk verbazingwekkende defensiesysteem heeft een duidelijk doel. Nog verwonderlijker is
het dat, indien evolutie waar zou zijn, de duizendpoot dit merkwaardige systeem helemaal toevallig
zou ontwikkeld hebben en dat hijzelf tegelijk immuun werd voor dodelijk cyanidegas! Het is hoogst
onaannemelijk dat hijzelf dit defensiesysteem kon ontwikkelen, zonder enige ontwerper. De immuniteit van de duizendpoot voor cyanide kan slechts begrepen worden als er een ontwerper was, en
zonder ontwerper houdt dat helemaal geen steek.
Gods vingerafdrukken zijn overal in Zijn schepping te vinden, terwijl Hij ons naar Zich toe trekt.2
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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Apheloria virginiensis is een grote Noord-Amerikaanse duizendpoot. Hij heeft de reputatie een cyanidesamenstelling
af te scheiden als verdedigingsmiddel. Het is nodig de handen te wassen nadat men dit organisme heeft vastgenomen
vermits de toxische samenstelling van zijn secreten giftig zijn en ernstige irritatie kunnen veroorzaken. (Wikipedia ).
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