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Werden er skeletten van reuzen ontdekt in de woestijn van Saoedi-Arabië? Zijn er bewijzen van
reuzen die gevonden in werden Griekenland? Zulke verhalen hebben de ronde gedaan op het internet in recente jaren, en frequent zijn er nieuwsgierigen die ons contacteren over deze zogenaamde
vondsten van fossielen. De Bijbel zegt immers:
Genesis 6:4: “In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de
dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam”.
Numeri 13:33: “Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de
reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen”.
Waarom zouden we niet opgewonden zijn over deze ontdekkingen die eens temeer “bewijzen dat de
Bijbel waar is”? Wel, voornamelijk omdat deze verslagen vals zijn.
Wat gerapporteerd werd is dat een gasmaatschappij in Saoedi-Arabië, of een groep archeologen in
Griekenland, overblijfselen van reuzen gevonden hebben. De rapporten worden geïllustreerd met
foto’s van een opgravingssite met daarin erg grote menselijke skeletten. Op het eerste zicht lijken
deze foto’s overtuigend. Daarom, zonder verder na te trekken, beginnen goedbedoelende mensen dit
te gebruiken als “bewijs” dat de bijbelse tekst in Genesis en/of Numeri waar is.
Maar, de foto’s in kwestie zijn vervalst. Ze zijn het product van een competitie voor digitale fotografen die een archeologische hoax trachtten te vervaardigen [denk aan Fotoshopgebruik]. Deze
‘onschuldige’ competities werden gebruikt als de basis voor een wijdverspreide internethoax.
Nader onderzoek van de foto’s zal verscheidene anomalieën onthullen, maar hier zullen we slechts
twee foto’s onderzoeken.
Hieronder de eerste vervalste foto (#1a), van een reus die gevonden zou zijn in Saoedi-Arabië:

Vervalste foto #1a
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Bij nauwkeurig inzoomen merkt men op dat de man een schopsteel vasthoudt zonder schop eraan.
Zo wordt het moeilijk om te graven.
Hierna de originele foto (#1b), namelijk van een site waar het skelet van een mastodont (voorhistorisch reusachtig olifantachtig dier) wordt verwijderd:

Onvervalste, originele foto #1b
En dan de tweede vervalste foto (#2a). Merk de menselijke reuzenschedel op, iets boven het midden:

Vervalste foto #2a
Hierna de originele foto (#2b). Deze komt van een opgravingssite in Afrika van de Universiteit van
Chicago (foto van Paul C. Sereno/University of Chicago):
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Onvervalste, originele foto #2b
Merk de mysterieuze afwezigheid van de schedel op in deze foto. Een andere fraude is daarmee
blootgelegd.
Bovendien: als dit echte skeletten zouden zijn, denk er dan eens aan wat voor publiciteit dit zou
opleveren. De wetenschapper die zulke reuzen zou vinden zou een beroemdheid worden in de wereld van de antropologie. Zijn academische carrière zou gemaakt zijn. Deze vondsten zouden in elke
nieuwsuitzending en elke krant en elk tijdschrift verschijnen.
Er waren wel reuzen in vroegere tijden. De Bijbel vertelt ons dat duidelijk. Wij hoeven niet te vertrouwen op fabels en fabricaties om onze zaak te bevestigen.
Dit is duidelijk een argument dat de christen niet zou mogen gebruiken.

Zie aanvullend deze video: http://www.youtube.com/watch?v=HAWnk3ZOumI
Lees ook:
Over Nephilim en Reuzen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nephilim.pdf.
Wie waren de reuzen in de dagen van Noach?:http://www.icr.org/article/who-were-giants-daysnoah/.
Reuzen in het Oude Testament: http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v7/n1/OT-giants.
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