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Richard Dawkins pleit voor de dood van ongeboren baby’s gediagnosticeerd met downsyndroom,
een teken van toenemend moreel relativisme in onze cultuur van de dood.

https://answersingenesis.org/sanctity-of-life/dawkins-wise-and-sensible-abort-baby-with-down-syndrome/ ,
of : https://www.youtube.com/watch?v=k8TI4-Yf86A&t=1098s

In een recent interview1 (zie link in voetnoot 1) werd atheïst Richard Dawkins gevraagd om logischerwijs een gruwelijke tweet uit 2014 te verdedigen die vrouwen adviseerde om “het [een baby
met downsyndroom] te aborteren en het opnieuw te proberen. Het zou immoreel zijn om het op de
wereld te zetten als je een keuze hebt”. In dit interview, zeven jaar later, krabbelde Dawkins enigs-
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zins terug, zeggend dat het woord “immoreel” te sterk uitgedrukt was, maar dat een dergelijke keuze “wijs en verstandig” zou zijn.
Het is echt de moeite waard om de twee minuten durende clip van het interview1 (zie link in voetnoot 1) te bekijken. Het illustreert duidelijk dat atheïstische “moraliteit” subjectief is. Zonder het
absolute gezag van Gods Woord kan alles (inclusief de moord op ongeboren kinderen) en uiteindelijk is het leven zinloos en zonder waarde. Per slot van rekening heeft het leven voor atheïsten geen
doel of betekenis, want als ze sterven, is dat het einde van alles voor hen. Terwijl je naar het interview luistert, hoor je Dawkins zich inspannen terwijl zijn volkomen inconsistente, failliete wereldbeeld duidelijk wordt.
Dawkins stelt dat de hoeveelheid lijden in de wereld “waarschijnlijk stijgt” door een kind met
downsyndroom op de wereld te brengen. Veel mensen hebben hem hiervoor fel bekritiseerd en gewezen op enkele van de meest kwaadaardige mensen uit het verleden (zoals Hitler, Mao, Stalin, Pol
Pot, enz.) die zonder downsyndroom zijn geboren en enorm lijden in de wereld hebben gebracht.
De verdorvenheid van het menselijk hart :
Arglistig is het hart, boven alles,
ja, ongeneeslijk is het,
wie zal het kennen? (Jeremia 17:9).
In dit artikel2 (zie link in voetnoot 2) vindt u meer informatie over een Bijbels wereldbeeld van
handicaps.

Lees meer:
o Rubriek “Atheïsme”: http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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