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Over hoe Charles Darwins The Descent of Man (De afstamming van de mens
dd. 24-2-1871) erop gericht was het gezin, de rassenverhoudingen en het
christendom te vernietigen en wat u kunt doen om het misleidende evolutieverhaal te ondermijnen.
______________________

Wat is er belangrijk aan 24 februari?
Oké, een test voor jou. Is het volgende feit of fictie?
Een edict1 verbood kerkdiensten en beval de vernietiging van de Schrift en kerken. Er was sterke vervolging wegens gebrek aan gehoorzaamheid. Latere edicten bevolen de arrestatie van
predikanten. Onthoofdingen en verbrandingen waren de gebruikelijke straffen voor het niet gehoorzamen van het edict, maar dat hing af van de creativiteit en wreedheid van de specifieke
gouverneur van de regio.
Wel, het bovenstaande is een feit! Het eerste Romeinse edict voor deze situatie werd uitgevaardigd
op 24 februari 303. Hoewel het edict werd uitgevaardigd door Diocletianus, draagt zijn ondergeschikte Caesar Galerius een groot deel van de verantwoordelijkheid ervoor. Galerius was een geharde heiden en wilde het heidendom aanwenden om het rijk te verenigen, net zoals Constantijn het
christendom een paar decennia later zou gebruiken. Er werden edicten uitgevaardigd om in het hele
rijk te offeren aan de heidense goden. Het edict tegen het christendom duurde slechts zeven jaar
voordat Galerius het introk en openlijk toegaf dat het een mislukking was.
In zekere zin heeft dit enige overeenkomsten met wat er gebeurde toen Nebukadnezar een edict uitvaardigde dat mensen moesten buigen voor zijn beeld of anders in een vurige oven zouden worden
verbrand.
Maar het punt is dat er al zesduizend jaar een oorlog woedt tegen Gods Woord en het volk
van God.
Een van de redenen waarom ik voor het bovengenoemde Romeinse edict koos, is omdat het op 24
februari werd uitgevaardigd. Een ander soort van edict werd afgekondigd op 24 februari, 150 jaar
geleden, in 1871. Dit gebeurde toen Darwin verkondigde dat de mens evolueerde van aapachtige
wezens en dat sommige mensen dichter bij de apen stonden en mentaal inferieure rassen waren in
vergelijking met anderen die van een hoger ras en hoger ontwikkeld waren! Dat “edict” heeft ook
geleid tot aanvallen op het christendom.
Ik geloof dat er in de 18de en 19de eeuw een beweging (van de boze) begon te proberen ongedaan te
maken wat de Reformatie, die in 1517 begon, deed om mensen ertoe te brengen terug te keren naar
de absolute autoriteit van het Woord van God. Deze beweging (gebaseerd op naturalisme2 / atheïsme) culmineerde in de publicatie van Darwins Origin of Species in 1859 en The Descent of Man op
24 februari 1871. Darwins verderfelijke ideeën hebben de hele wereld doordrongen en waren zeer
destructief.

1

Edict : bevelschrift, verordening.
Naturalisme in de filosofie: de leer dat er niets kenbaar is of bestaat boven de natuur of het zijnde; leer waarin het
bestaan van God wordt ontkend en al het bestaande uit natuurlijke oorzaken wordt verklaard. (Van Dale).
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Darwins evolutionaire overtuigingen zijn niet helemaal de oorzaak van deze verwoesting, maar ze
hebben deze verwoesting enorm aangewakkerd tot in onze moderne tijd. Zonde is natuurlijk de ultieme oorzaak van zo’n verwoesting. We moeten begrijpen dat evolutie (evolutionaire geologie,
biologie, antropologie en astronomie) in wezen de heidense religie is van onze tijd (18de eeuw tot
heden), aangezien mensen proberen het universum en het leven zonder God te verklaren door middel van natuurlijke processen (naturalisme). Naturalisme is in feite atheïsme (een religie die tegen
God is gericht).
Destructief voor de kerk
Helaas, toen het geloof in miljoenen jaren en de evolutiebiologie en antropologie zich begonnen te verspreiden, adopteerden veel kerkleiders die overtuigingen en veranderden (compromitteren) de duidelijke woorden in Genesis in een poging deze ideeën in de Bijbel te passen. Dit
heeft in de loop van de tijd kerken en christelijke instellingen doordrongen en heeft ertoe geleid dat
de komende generaties geleerd werd dat de feilbare mens gezag kan hebben over Gods Woord. Ze
werden in wezen ook geleerd dat de mens Gods Woord kon herinterpreteren (veranderen) om te
passen bij de opvattingen van de mens over de oorsprong van het leven en het universum.
Dit resulteerde in een ondermijning van de autoriteit van het Woord van God en creëerde twijfel die
tot ongeloof leidde. Dit is een belangrijke oorzaak van de uittocht van de jongere generaties uit de
kerk. En aangezien de letterlijke geschiedenis van Genesis 1-11 de basis is voor alle leerstellingen
en voor de hele christelijke wereldbeschouwing en de rest van de Bijbel, ontbrak het mensen in kerken aan onderwijs om hen in staat te stellen vast te houden aan een bijbelse wereldbeschouwing en
de dwalingen te begrijpen van hen die het woord van de mens als fundament hebben.
Vernietigend voor het onderwijs
In de loop van de tijd heeft het seculiere onderwijssysteem elke schijn van Christendom verworpen
en generaties kinderen geïndoctrineerd in evolutionair naturalisme. Seculiere scholen zijn in toenemende mate vijandig geworden tegenover alles wat christelijk is. Nu, beschouw dat 90% van de
kinderen uit kerkelijke huizen zijn opgeleid in dit systeem, en dat de meeste kerken (zeker niet allemaal) Genesis hebben gecompromitteerd met evolutionaire overtuigingen, en dat de meesten geen
apologetiek (geloofsverdediging) geleerd hebben of een christelijk wereldbeeld op basis van Genesis. Er is een recept gecreëerd voor de jongere generaties om het christelijke geloof af te wijzen.
Deze generaties zijn meer seculier geworden in hun denken, waarbij de laatste generatie twee keer
zo atheïst is als elke vorige generatie.
Destructief voor groepen mensen
Helaas heeft Darwins The descent of man racisme aangewakkerd. Het is goed gedocumenteerd
dat Hitler Darwins evolutionaire ideeën over de mens (lagere en hogere rassen) gebruikte om te
rechtvaardigen wat hij deed om bepaalde soorten mensen (Joden, gehandicapten, enz.) te elimineren. De Australische Aboriginals werden in feite beschouwd als “ontbrekende schakels” in de evolutie van de mens en werden gedood en aanzien als specimens voor musea - allemaal in naam van
de evolutie. Ook Margaret Sanger (plaatje hieronder) rechtvaardigde haar kijk op eugenetica en
abortus met evolutie:
Het beoefenen van geboortebeperking tilt ons naar een hoger stadium in de evolutie van het leven - naarmate elk individu vordert, helpt dit het menselijk ras in
zijn evolutie voorwaarts en verder naar hogere niveaus te verheffen. - Margaret
Sanger (“The Meaning of Birth Control”, toespraak gehouden in juni 1929).
Destructief voor de cultuur
Hoe meer mensen zijn geïndoctrineerd om te geloven dat zij gewoon dieren zijn, dat er geen God is
en dat er geen andere absolute autoriteit is dan zijzelf, hoe meer we een toepassing van Rechters
21:25 zien :
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“In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen”.
Met andere woorden, als er geen absolute autoriteit is, kan alles.
Moreel relativisme doordringt de cultuur. Velen verlaten de wetenschap doordat ze beweren dat
mensen meer dan twee geslachten hebben en dat abortus slechts “gezondheidszorg” is voor een
vrouw.
Destructief voor het gezin
Het gezin is het eerste en meest fundamentele van alle instellingen die God voor de mens heeft verordineerd. Het gezin is de eenheid die God gebruikt om de spirituele (goddelijke) erfenis over te
dragen aan volgende generaties en de wereld te beïnvloeden met de waarheid van Gods Woord en
het reddende Evangelie. Steeds meer kinderen wordt geleerd dat Darwins evolutionaire ideeën feitelijk zijn, en dat de mens slechts een dier is, en daarom moraliteit subjectief is.
Het huwelijk is geherdefinieerd (bijv. homohuwelijk), het geslacht is geherdefinieerd en de rollen
van man en vrouw zijn geherdefinieerd. Uiteindelijk laten velen nu de uitwerking zien van een wereldbeeld gebaseerd op evolutionair naturalisme waar alles mogelijk is met betrekking tot seksualiteit, enz. Dit alles is een aanval op de gezinseenheid die God heeft geschapen. We zien de vernietiging van het gezin dat in Genesis 1–11 wordt gegrond.
Vernietigend voor de godsdienstvrijheid en de vrije uitoefening van
godsdienst
Hoe meer mensen geloven dat er geen Schepper-God is aan wie ze verantwoording moeten afleggen, hoe meer ze beweren dat alle standpunten moeten worden getolereerd. Maar door dit te zeggen,
zeggen zij ook dat ze tegelijkertijd intolerant zijn voor het christelijke wereldbeeld. Zij kunnen niet
alle opvattingen tolereren, want wat gebeurt er als een christen hen vertelt dat hun opvattingen verkeerd zijn omdat wat Gods Woord leert de juiste manier van denken is? Ze zullen dan beweren dat
de christen onverdraagzaam is jegens hen.
Maar het is een botsing van wereldbeelden - de ene gebaseerd op het woord van de mens en de andere gebaseerd op het absolute gezag van Gods Woord. Naarmate secularisten politieke machtsposities overnemen, zullen ze in toenemende mate de rechten van christenen, om vast te houden aan het absolute gezag van wat God leert, verbieden. Wanneer een christen zegt dat Jezus
zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6), dan zal de christen als onverdraagzaam worden beschouwd.
Er zijn veel aanwijzingen dat politieke autoriteiten het LGBTQ3-wereldbeeld aan iedereen willen
opdringen, en als dat niet wordt geaccepteerd, zullen de christenen die het niet accepteren, worden
geprocedeerd en vervolgd.
We hebben al gezien dat atheïstische groepen pesten om christelijke symbolen of enige schijn van
christendom op veel plaatsen te verwijderen, zodat ze hun atheïstische religie aan de cultuur kunnen
opleggen. De vrijheid voor christenen en de vrije uitoefening van het Christendom worden massaal
aangevallen.
Vernietigend voor miljoenen mensen en hun eeuwige toekomst
De meest destructieve uitwerking van Darwins ideeën is dat miljoenen geïndoctrineerd zijn in atheistisch evolutionair naturalisme, en als gevolg daarvan verwerpen deze mensen Gods Woord en zien
dat als een mythologisch boek, waarbij ze zelfs het reddende evangelie niet willen horen. Er is een
uittocht van jonge mensen uit de kerk, er zijn massale compromissen in de hele kerk (en hun scholen, hogescholen, universiteiten, seminaries, enz.) om te proberen de heidense evolutiereligie van de
mens in de Bijbel te persen, met daarnaast intense atheïstische evolutionaire indoctrinatie van de
bevolking door de media en seculiere onderwijssystemen.
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LGBTQ: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer.
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Terwijl we deze verandering door het hele Westen zien gebeuren, begin ik na te denken over dit
vers:
“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8).
Er zijn er zoveel meer op de brede weg naar de hel en niet op de smalle weg naar de hemel.
Oké, ben je nu gedeprimeerd? Maar er is goed nieuws. God heeft een groot overblijfsel in deze natie [V.S.] dat van Hem houdt en zijn Woord vanaf het allereerste vers als waarheid verkondigt. We
hebben miljoenen zien komen naar het Ark Encounter en Creation Museum – vaders, moeders en
kinderen van alle leeftijden. Duizenden kerken gebruiken AiG4-bronnen bij hun onderwijs. Miljoenen hebben onze websites bezocht om informatie te krijgen. Raak niet ontmoedigd zoals Elia deed.
God moedigde hem aan door te zeggen:
“Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor
de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft” (1 Koningen 19:18).
Ik zie de religie van het naturalisme en de ideeën van Darwin - die echt impact begonnen te krijgen
op mensen en kerken vanaf de 18de eeuw - als de manier waarop de boze heeft geprobeerd ongedaan
te maken wat de Reformatie deed om mensen terug te krijgen naar Gods Woord. In mijn dvd, The
Evolution of Darwin, His Impact 5, laat ik zien hoe Darwins overtuigingen zijn aangewend om het
beleid en de leringen te rechtvaardigen die hebben geresulteerd in destructieve daden tegen de
mensheid.
Ik ben er vast van overtuigd dat de Answers in Genesis-bediening (en de attracties van het Ark Encounter and Creation Museum) door God naar voren zijn gebracht om deelachtig te zijn aan het
ongedaan maken van wat de secularisten hebben gedaan, en om een nieuwe hervorming tot stand te
brengen in onze kerken en christelijke instellingen. Het is ons aandeel in de zaken van de Koning
totdat hij terugkeert (Lukas 19:13).
We vergroten dit jaar onze inspanningen om invloed uit te oefenen op de kerk en het compromis af
te wijzen dat hoogtij viert in het Christendom en dat destructief is voor de kerk, individuen en de
cultuur als geheel. Dit is de pandemie die veel erger is dan welk virus dan ook, omdat het gevolgen
heeft voor waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen.
Zult u zich bij ons voegen in deze missie om Gods volk terug te roepen tot de absolute autoriteit van
het Woord van God en de waarheid van Gods Woord en het Evangelie te verkondigen aan een stervende wereld? 24 februari 2021 is misschien wel het 150-jarig jubileumjaar van Darwins Descent of
Man, maar laten we van 2021 een jaar maken om de impact van Gods Woord op kerk en cultuur te
bevorderen op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien.
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AiG: Answers in Genesis - https://answersingenesis.org/
https://answersingenesis.org/store/product/evolution-darwin-his-impact/?sku=30-9-248&
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