Van Evolutionist tot Creationist
Een Astronaut keert zich tot Christus
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Moon_Duke.pdf
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“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis
van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in
het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene
van heel de schepping. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op
de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten;
alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij,
Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het
heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen
met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in
het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te
plaatsen” (Kolossenzen 1:12-22).

Op kerstavond 1968 lazen de astronauten William Anders, Jim Lovell en Frank Borman uit Genesis
1:1-10 toen zij in een baan om de maan cirkelden. Miljoenen keken naar de
TV toen Gods Woord werd voorgelezen. Dit waren de eerste mensen in een
baan om de maan.
In de late jaren ’70 besloot oudtestamenticus John C. Whitcomb om samen
met fysicus Donald B. DeYoung het boek The Moon—Its Creation, Form
and Significance te schrijven. De auteurs besloten presentexemplaren te versturen naar de astronauten die op de maan hebben gewandeld.
Eén astronaut die dit boek ontving was Charles Duke Jr., de tiende man die
op de maan wandelde en tevens de jongste die dat gedaan heeft. Hij was de
Lunar Module Pilot voor Apollo 16 in 1972.

Charles Duke Jr.

Op 28 november 1979 stuurde Charles Duke een antwoord aan Whitcomb en DeYoung zoals volgt:
“Ik apprecieer het ondertekende exemplaar van uw boek The Moon: Its Creation, Form and Significance. Ik heb erg genoten bij het lezen van en het mediteren over dit excellent werk. Toen ik op de
maan was geloofde ik de evolutietheorie. Maar, sinds die tijd heb ik mijn hart toegelegd op Jezus en
de realiteit van de Bijbel. Ik geloof nu met heel mijn hart in God als de Schepper en dit boek is voor
mij een enorme inspiratie geweest om de volle realiteit te begrijpen van Gods schepping. Moge
Gods rijkste zegeningen op ieder van u en uw gezinnen zijn”.
Drie dagen nadat de aarde werd gemaakt, schiep God de hemellichamen:
“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en
de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!”
(Dag 4; Genesis 1:14).

O, mocht men toch het eenvoudige getuigenis van bovennatuurlijke schepping, zoals weergegeven
in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, aannemen!
“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo
dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” (Hebreeën 11:3).
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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