Enkele redenen:
Wet van biogenese – leven komt enkel voort uit leven (wetenschappelijk bewezen door o.a. Louis
Pasteur).
De wet van Oorzaak en Gevolg – bewijst dat alles wat bestaat een ultieme Oorzaak heeft.
Natuurwetenschappelijk, experimenteel bewijs.
Natuurwetten – Als er een wet bestaat is er logischerwijs ook een Wetgever.
Wetten van de logica.
Informatie – Informatie verkregen uit observeerbare wetenschap.
Moraliteit – Zonder een morele standaard hebben wij enkel onze eigen opinies (opinie versus opinie).
De aanwezigheid van het Kwaad – geeft aan dat het Goede bestaat (zoals een gebogen lijn aangeeft
dat een rechte lijn bestaat.
DNA – Is een molecule die de genetische INSTRUCTIES CODEERT die gebruikt worden bij de
ontwikkeling en functionering van alle gekende levende organismen en vele virussen. Dit ongelooflijk
ontworpen systeem is bewijs van intelligentie. Digitaal gecodeerde instructies in ons. DNA niet kruiselings
compatibel tussen verschillende soorten van dieren voor reproductie.
Fijn afgestemd universum – Het overweldigende niveau van precisie in ons hele actieve universum is
onbeschrijflijk.
Eerste wet vd. Thermodynamica (de wet van behoud van energie) – De totale hoeveelheid massaenergie in het universum is constant. Creatie is een gebeurtenis uit het verleden en duurt niet langer
voort.
De cel – Veel meer geavanceerd dan enige technologie die enig mens kan creëren.
Symbiotische relaties – voor alles wat aanwezig in ons universum (Simultane inter-afhankelijkheid voor
functionaliteit).
Tweede Wet vd. Thermodynamica (de wet van Entropie) – De hoeveelheid werkbare energie loopt
terug, anders gezegd, de entropie loopt op naar een maximum. Alles neigt naar verval, niet evolutie.
Het menselijke lichaam – Verbluffend in zijn ontwerp, miljarden digitale instructies, foutcorrectie,
zelfhelend, spierversterkend door gebruik, enz., met de hersenen, het meest complexe arrangement van
materie in het universum (kan enkel door een Grote Intelligentie gecreëerd zijn).
Bewustzijn – Met kennis; niet genoeg hebbend aan de fysieke wereld; betreft meer dan de fysieke
wereld; is geestelijk, immaterieel, verborgen in en gebruik makend van de hersenen; is concreet van uzelf;
bestuurt het lichaam en zijn zintuigen.
Het menselijke geweten – Godsbesef.
Genetica – Biologische software; werkt met extreme precisie.
Ontwerp – Technologie die wij als mensen TRACHTEN te imiteren (b.v. vleugels, microfoon, camera,
geheugenkaarten, enz.)
Natuurlijke selectie – Aanpassen om te kunnen overleven: interactie met het milieu. Het betreft een van
boven naar onder proces, NIET van onder naar boven proces. Haar limiet is dat ze geen nieuwe soorten
kan creëren (Ze is immers een selectie van wat reeds bestaat).
Gebrek aan overgangsfossielen – (b.v. tussen de orden) ondanks de geopperde vele “miljoenen jaren”.
Bewijs voor de Vloed – Breuklijnen; bergen en dalen; dieptebronnen; honderden verslagen van een
wereldomvattende Vloed die een gelijkenis vertonen met het bijbelse verslag van de Vloed, doorheen
culturen en naties, met inbegrip de melding van een familie, vaartuig, dieren, en de destructie van de rest.
Slechts 8.000 genera nodig voor het produceren van een spectrum aan schepselen die we vandaag
kennen. De maten van de ark geven voldoende ruimte voor de geselecteerde soorten van dieren, en
geven ook een goede zeewaardigheid aan (verhouding 1/6).
Bewijzen voor het samenleven van mensen en draken/dinosaurussen – Duizenden geschreven
verslagen van draken/dinosaurussen en mensgemaakte artefacts (beeldjes, afbeeldingen) die gevonden
werden, inbegrepen hun beenderen, zacht weefsel en zelfs bloed. De term “dinosaurus” werd pas in 1841
uitgevonden door sir Richard Owen (daarvoor heetten deze dieren “draken” of “monsters”). Ook de Bijbel
spreekt duidelijk van zulke dieren.
Profetisch, bijbels bewijs – Honderden strikt bijbelse profetieën, gecompleteerd honderden jaren na hun
beschrijvingen, in groot detail, van koninkrijken die opkomen en ondergaan, de Messias en Zijn leven,
geboorteplaats, wonderen, lijden, verraad en dood in groot detail.
Het niveau van invloed dat Jezus Christus had – niettegenstaande massale en grote vervolgingen,
martelingen, dood, van vele vroege christenen.
Onmogelijk toeval – De onmogelijkheid dat het leven en de dingen in de wereld en het universum per
toeval zouden ontstaan zijn.
Historisch bewijs – de geschiedenis ondersteunt de waarheid van het bijbelverslag. Er is geen evolutie.
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