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Schepping en evolutie

DEEL III

De Schepping
De Mens
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� De Evolutietheorie.

� De schepping: het begin.

� De schepping van de mens.

� Het einde en een nieuw begin.

De voordracht bestaat uit 4 delen:

Schepping en evolutie
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Schepping en evolutie
1. De dagen tijdens de scheppingsweek.

• Dag twee

• Dag drie

• Dag vier

• Dag vijf

• Dag zes

• Sabbat

2. De confrontatie: er was oorlog in de hemel…. en op de aarde.

3. De gevolgen van de zonde: oorlog op aarde.

4. De zondvloed

5. Na de zondvloed

6. Conclusies
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Schepping en evolutie

Wandeling doorheen de dagen van de schepping

van de aarde zoals wij die nu kennen ...

… of menen te kennen.

Er is meer gebeurd dan we soms vermoeden.

Niet alleen tijdens de schepping, maar ook nog nadien.

Deze voordracht geeft een zeer beperkt overzicht van een aantal
zaken die niet zo evident zijn.

Om in de laatste voordracht de stap naar vandaag te zetten.



5/110

Genesis 1: 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 4 En God zag, dat het
licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En
God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het
avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Tijd is relatief en kan slechts afgemeten worden tegenover een
referentie.

De meest universele referentie is de dag, afgemeten van zonsondergang
tot zonsondergang.

Op basis van deze relatieve meting kan er besloten worden da het gaat
om een dag van 24 uur. De uitdrukking: Toen was het avond geweest en het
was morgen geweest, komt enkel in genesis voor.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De eerste dag
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Genesis 1: 6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit
make scheiding tussen wateren en wateren. 7 En God maakte het uitspansel en Hij
scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het
uitspansel waren; en het was alzo. 8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was
het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag

Er wordt scheiding gemaakt tussen water en water,

niet tussen water en waterdamp !!!

Hoeveel water bevindt er zich in de huidige atmosfeer (wolken, enz.) in
vergelijking met het water op het aardoppervlak (oceanen, meren,
rivieren, ijs, ...)? Slechts 0,001 % bevindt zich in de wolken tegenover
99,999 % op het aardoppervlak !
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“Raaqieja”: het gewelf dat het
water van boven ondersteunt

“majim”: de wateren

2 Kronieken 2:6 Wie zou
in staat zijn voor Hem een
huis te bouwen, want de
hemel, zelfs de hemel der
hemelen, kan Hem niet
bevatten. Wie ben ik dan,
dat ik voor Hem een huis
zou bouwen...,

“sjaamajim”: de hemel
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Erets: de aarde

Majim: het water

Raaqieja: de
atmosfeer

Sjaamajim Sjaamajim:
de hemel van de hemel
of het universeel
kruispunt

Sjaamajim:
de hemel
(het heelal of
universum)

?

Opbouw van de “woon”ruimtes:
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Een watermantel heeft tot gevolg dat:

• de wereld één grote serre is,

• dat de temperatuur nagenoeg constant is over de ganse aarde,

• dat het er niet stormt noch regent, noch kan sneeuwen.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag

Genesis 2: 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij
geschapen werden. Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte, 5 er
was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid
des velds uitgesproten, want de Here God had het niet op de aarde doen
regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken; 6 maar een
damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem;
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag

Er zijn twee scheppingsverhalen

Het eerste scheppingsverhaal gaat van Genesis 1:1 tot 2:3

• Chronologisch scheppingsverhaal

• Georiënteerd op het westers wetenschappelijk denken

• Het begint bij het begin en eindigt wanneer de schepping afgewerkt is.

Het tweede scheppingsverhaal gaat van Genesis 2:4 tot 2:25

• Fenomenologisch scheppingsverhaal. Het beschrijft de fenomenen in
functie van hun belangrijkheid en hoe alles in relatie tot elkaar staat.

• Georiënteerd op het oosters denken (holistisch, metafoor, … )

• Het begint bij de schepping van de mens (voor alles) en eindigt bij de
man-vrouw relatie. Ma.w. de mens, man-vrouw was het doel van de
schepping.
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De zuidpool had een gematigd tot warm klimaat

Prof. Charles Hapgood, die antropologie en geschiedenis van de natuurwetenschappen
doceerde aan het Keen State College in New Hampshire, publiceerde in zijn boek 'Maps
of the Ancient Sea Kings' (1966) een zeer oude kaart, waarop Antarctica staat
afgebeeld. Deze dateert uit 1513 - drie eeuwen voordat de Zuidpool officieel werd
ontdekt! - en was eigendom van de Turkse admiraal Piri Re'is. Hij had dus kennis van
Antarctica die hij eigenlijk niet kon hebben. Op de kaart staan delen van Antarctica
afgebeeld, voordat het continent helemaal onder het ijs verdween: grote bergketens,
rivieren, brede valleien en vlakten, die genoten van misschien zelfs een subtropisch
klimaat.

Hapgood kwam tot de slotsom dat er in de oertijd een geavanceerde zeevarende
beschaving moet hebben bestaan, die een hoge kennis had van de geografische lengte-
en breedtegraden. De Europeanen hadden die pas in de 18de eeuw, met de oprichting
van het observatorium van Greenwich.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag: werd of was de aarde een serre?
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag Het achtste technische verkenningseskadron

(SUPPREME ALLIED COMMAND) UNITED STATES AIRFORCE
Westover Airforce Base Massachusetts
6julil960
Betreft: Wereldkaart van admiraal Piri Reis

Aan: professor Charles H. Hapgood, Keene College, Keene, New Hampshire

Geachte professor Hapgood,

Wij hebben uw verzoek om bestudering van enkele bijzonderheden op de
wereldkaart van Piri Reis behandeld. De stalling dat het onderste deel van de
kaart een weergave is van de Kroonprinses Maertha-kust in Queen Maud
Land en het Palmer-schiereiland op Antarctica is gegrond. Ons inziens is het
een logische en waarschijnlijk correcte interpretatie van de kaart. De
geografische gegevens op de kaart vertonen opmerkelijke gelijkenis met de
profielschets van het subglaciale landschap die deZweeds-Britse Antarctica-
expeditie in 1949 met seismische apparatuur maakte.Dit laat veronderstellen
dat de kustlijn op kaart werd gezet voor ze door de ijskap werd bedekt.
De ijskap in dit gebied is nu ruim anderhalve kilometer dik. Wij hebben geen
idee hoe deze gegevens op deze kaart gerijmd kunnen worden met de
veronderstelde geografische kennis in 1513.

Harold Z. Ohlmeyer
Lt. Kol. USAF

Commandant

De wereld was
blijkbaar een serre.
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2 fossielen in Antarctica gevonden
29 februari 2004 - Associated Press

Onderzoekers die op Antarctica aan het graven zijn in
wat eens een zee is geweest hebben 2 ,nog onbekende,
dinosaurussen gevonden. De vindplaatsen liggen wel
duizenden kilometers van elkaar verwijderd.

Ze werden in een week tijd gevonden op het bevroren
continent, maar het klimaat moet in de tijd dat de
dinosaurussen hier hebben gelopen wel warmer zijn
geweest. (…) Dit gebied, bekend als Mount Kirkpatrick
was een zachte rivierbedding tot tektonische krachten het
omtoverden tot een berg. Hammer had hier al een
dinosaurus gevonden in 1991 (Cryolophosaurus) en
keerde naar de site terug om zijn werk af te maken.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag: onderzoek toont aan dat er een warm
klimaat heerste op de zuidpool.
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Dr. Edith L. Taylor
University of Kansas Lawrence
Department of Ecology and Evolutionary Biology

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De tweede dag

De standaard,

04/11/1992
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Genesis1 :9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op een plaats
samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God
noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeen. En
God zag, dat het goed was. 11 En God zeide: Dat de aarde jong groen
voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten
dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. 12 En de aarde
bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat
naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed
was. 13 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde
dag.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De derde dag
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De derde dag

Het woord “scheppen” komt slechts drie maal voor in Genesis:

• Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

• Genesis 1:21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende
wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld
gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

• Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij
hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De planten zijn NIET geschapen maar gemaakt. Dit betekent dat de planten
een hoog geordende vorm van materie zijn, namelijk leven. Er ontstaat echter,
volgens het bijbels verslag, geen “nieuwe soort”.
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Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om
scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel
van vaste tijden als van dagen en jaren; 15 en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel
des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. 16 En God maakte de beide
grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot
heerschappij over de nacht, benevens de sterren. 17 En God stelde ze aan het uitspansel
des hemels om licht te geven op de aarde, 18 en om te heersen over de dag en over de
nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vierde dag

In het heelal wordt orde op zaken gesteld. Er wordt ook hier niet geschapen
maar opnieuw vorm gegeven.

De tijdsduur moet zeer kort zijn omwille van het feit dat de zon de
energiebron van de aarde is. Geen zon en alle biochemische processen van
de zaaddragende planten zullen stil vallen.
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vierde dag
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Genesis 1:20 En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het
gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels.21 Toen schiep God de
grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar
hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
22 En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren
in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. 23 Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de vijfde dag.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag

Hier wordt er wel degelijk een nieuwe levensvorm geschapen. Een vorm die
niet vergelijkbaar is met de planten. Deze nieuwe vorm van leven krijgt namelijk
bewustzijn.

Sommige mensen zeggen dat de dieren slechts de spraak missen ….
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Numeri 22:27-31 Toen de ezelin de Engel des Heren zag, ging zij onder Bileam
liggen; toen ontbrandde de toorn van Bileam en hij sloeg de ezelin met de stok. Nu
opende de Here de mond der ezelin, en zij zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat
gij mij nu driemaal geslagen hebt? En Bileam zeide tot de ezelin: Omdat gij de spot met
mij drijft; had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. Maar de ezelin
zeide tot Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop gij uw leven lang tot op deze dag hebt
gereden? Ben ik ooit gewoon geweest u zo te behandelen? En hij zeide: Neen: Toen
opende de Here de ogen van Bileam; hij zag de Engel des Heren met getrokken zwaard
in de hand op de weg staan en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag

Dieren hebben emoties, kennis en bewustzijn.

Ze zijn onze verantwoordelijkheid en moeten dan ook zo behandeld worden.
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Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem
een hulp maken, die bij hem past. 19 En de Here God formeerde uit de aardbodem al
het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens,
om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou,
zo zou het heten. 20 En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des
hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij
hem paste.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag

De dieren zijn gemaakt tot een hulp voor de mens. In hun eigenheid “naar zijn
aard” was het Gods bedoeling dat dieren gelukkig zouden worden om de mens
bij te staan in het onderhoud van de planeet.

Naamgeving: in dienst staan van, een relatie hebben met.

De dierenwereld: het meest efficiënte systeem om de wereld te onderhouden.
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag

Spitten: geen
probleem mollen
kunnen het doen
elegant en mooi
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Rupsen: de meest
efficiënte snoeischaren.

Mits goede communicatie en
controle, zijn de dieren echt een
hulp en een zegen voor de
mens. Komen ze in “opstand”
dan worden ze een plaag of
pest.

1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde dag

Geen fabrieken om ons
van suiker of zoetigheid
te voorzien, maar...
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De vijfde/zesde dag

Of communicatie,
gewoon voor het
plezier, het
gezelschap en
het spel
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zesde dag

Genesis 1:24 En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar
hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was
alzo. 25 En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn
aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het
goed was.

Bij het begin van de zesde dag worden de landdieren geschapen
voortgaande op wat er gedurende de vijfde dag gebeurde.

Consequent in het taalgebruik wordt het woord scheppen hier niet
gebruikt omdat er geen nieuwe soort in het leven geroepen wordt.

Er wordt echter wel een nieuwe soort op de zesde dag geschapen
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zesde dag

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze
gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des
hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld;
naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Genesis 2: 21 Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en
terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met
vlees. 22 En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had,
tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is
nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal
‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn
vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een
vlees zijn.
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zesde dag

De mens heeft behoefte aan communicatie, schepping en verantwoordelijkheid.

Wanneer de mens zijn rib afstond, dan was hij een deel van zijn “entiteit” of
menszijn kwijt.

Mens - vrouw = man

Man + vrouw = mens

De man en vrouw zijn anders, met andere verantwoordelijkheden, maar de
discussie over wie beter of slechter is, is eigenlijk absurd. Samenzijn is het
beste.

Psalm 8: 4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij
naar hem omziet? 5 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met
heerlijkheid en luister gekroond. 6 Gij doet hem heersen over de werken uwer
handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 7 schapen en runderen samen en
ook de dieren van het de veld, 8 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist.
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zesde dag

Communicatie Verbaal & non-verbaal

(Spreken & knuffelen)

Schepping Kunst, bouwen, kinderen

Verantwoordelijkheid Zorgen voor…

- De structuur

- De dieren

- Zijn kinderen
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zevende dag

Genesis 1:22 En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en
vervult de wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde.
Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee
en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
Genesis 2:3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop
gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Eén dag krijgt een naam. (= relatie hebben)

Eén dag wordt gezegend. (= draagt Gods goedkeuring weg met een belofte)

Eén dag wordt heilig genoemd (= wordt door God zelf apart gesteld)

De zevende dag de SABBAT
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zevende dag

De sabbat werd apart gesteld van bij de schepping vandaar dat er in het
gebod staat: gedenk. Gedenken, herdenken is een relatie hebben met
vroeger, m.a.w. denk eraan je bent een schepsel.

Ik, de Heer, heb een dag apart gesteld, WANT Ik ben schepper.

Niemand anders kan zich dit recht toe-eigenen.

Exodus 20: 8-11 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij
arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw
God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in
uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom
zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.
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1. De dagen tijdens de scheppingsweek.
De zevende dag

Gedenk de sabbat en Mijn belofte luidt: Ik zal u verlossen.

Jesaja 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen
op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des
Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen,
noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14 dan zult gij u
verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u
doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des Heren heeft
het gesproken. 59:1 Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en
zijn oor niet te onmachtig om te horen;

Rijden over de hoogten: zie ook Deuteronomium 32:13.
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2. De confrontatie
En er was oorlog in de hemel ….

Openbaring 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,

OORLOG: POLEMEOS of POLEMIEK

Het is geen oorlog met wapens maar over concepten, ideeën, filosofieën

De mens was duidelijk vooraf gewaarschuwd dat er een mogelijkheid bestond
dat de schepping bedorven kon worden en dat de mens deze moest bewaren.

Het hebreeuwse woord kan ook vertaald worden met bewaken.

Genesis 2: 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om
die te bewerken en te bewaren.
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2. De confrontatie
De profeet Daniël krijgt wat meer uitleg door een visioen.

Openbaring 20: 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van
vuur en zwavel,

Daniël 7:13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels
kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men
leidde hem voor deze; 14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

15 De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij
voor ogen waren gekomen, ontstelden mij.

25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te
gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn
macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de
vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem
verdelgen en vernietigen tot het einde.
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2. De confrontatie
En er was oorlog in de hemel ….

Gods systeem is niet goed.

Maar de schepping van de aarde en de mens toont het tegendeel aan.

Dit voorbeeld van liefde moet verdwijnen.

De aanval door satan wordt ingezet op de mensheid

Mattheüs 22:36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37 Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee
geboden hangt de ganse wet en de profeten.

God is liefde
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Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de Here God
gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van
enige boom in de hof? 2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het
geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het
midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die
aanraken; anders zult gij sterven.

4 De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en
gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor
de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam
van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

2. De confrontatie
En de oorlog begon op de aarde.
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2. De confrontatie
En de oorlog begon op de aarde.

De drie basis verleidingen van Satan.

• Gij zult niet sterven

• Gij zult als God zijn

• Gij zult kennis hebben (vooral van goed & kwaad)

Met als grote onderliggende strategie:

Gods systeem en zijn wetten zijn verkeerd.

Bijgevolg: wantrouw GOD, vertrouw niet op Hem, ik weet het beter.
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Satan 3 verleidingen Het resultaat na de eerste zonde Gods antwoord

2. De confrontatie
En de oorlog begon op de aarde.

Gij zult geenszins Gij zult de de dood sterven (Gen. 2:17) Ik ben het leven

sterven (Gen. 3:5) DOOD

Gij zult als God zijn Gij zult de de dood sterven (Gen. 2:17) Ik ben de weg

(Gen. 3:6) STERVEN: de weg naar de dood

Individueel: aftakeling, ouder worden

Mensheid: devolutie, degeneratie

De boom was begeerlijk Het oordeelsvermogen van de mens is vertroebeld Ik ben de waarheid

daardoor verstandig te worden Met gehoor zult gij horen

kennende goed en kwaad gij zult het geenszins verstaan

(Gen 3:6) Ziende zult gij zien

gij zult het geensinds opmerken (Hand. 28: 26,27)

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6)



39/110

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die
God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is
wetteloosheid.

Spreuken 19:16 Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn
wandel, zal sterven.

3. De gevolgen van de zonde
Eerste gevolg: de dood.
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3. De gevolgen van de zonde
Eerste gevolg: de dood.
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3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap)

De mensen waren perfect geschapen:

• Geen genetische defecten, waardoor sexuele gemeenschap tussen
broers en zusters mogelijk was.

• De hersencapaciteit (rekenkracht, geheugen, redeneervermogen,…)
moet veel verder ontwikkeld zijn dan onze huidige toestand. Computers
waren niet nodig.

• De voor-zondvloedse beschaving was bio-technologisch, er was niet
alleen geen nood aan “zware industrie”, de efficiëntie van werken was
vele keren beter of hoger dan met traditionele middelen.

• Voor de zondvloed waren er 9 generaties op hetzelfde moment in leven,
er was een enorme uitwisseling van kennis mogelijk.

• Adam had nog “opleiding” genoten van God zelf toen hij de dieren een
naam gaf. Hun inzichten in de natuurwetten en de werking van de
schepping was veel verder ontwikkeld dan vandaag.
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3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap) voor “eigen” gebruik.

• De planeet werd volledig gekoloniseerd.

• De natuurlijke bronnen werden aangesproken.

• Energie werd door hen gebruikt op manieren die ons nu nog vreemd
zijn.

• Omdat ze gewend waren om dieren als “werkinstrumenten” te
gebruiken, gingen ze steeds verder. Daar genetische manipulatie
binnen hun bereik lag, werden de eerste bio-technologische
oorlogsmachines ontworpen.

Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de
zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden;
dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. 5 Toen de Here zag,
dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen
van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,
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3. De gevolgen van de zonde
Moeilijk in te passen archeologische vragen

Tassili n Ajjer: de graanschuur in de sahara.
Toen de Sahara nog groen was, De Grootste mystreries aller tijden, Readers Digest, 1977, p 207-210.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen

De monolieten in Baalbek: het Trilithon bevat 3
monolieten van 750 ton.

Pas afgewerkte monoliet van 2000
ton. Om deze steen te verplaatsen is
een kracht nodig van 40.000 man. De
steen lag ongeveer 5 meter
verwijderd van de plaats waar hij was
uitgehakt.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen

Hoe kan een complexe beschaving volledig ontwikkeld
opduiken? Kijk naar een auto 1905 en vergelijk met een
modern model. Het proces van “ontwikkeling” kan niet mis
verstaan worden. Maar in Egypte bestaan geen
parallellen. Aan de start is alles er al. De oplossing van dit
mysterie is natuurlijk duidelijk, maar omdat ze
weerstanden wekt in de vooraanstaande groep van
moderne denkers, wordt ze zelden overwogen. De
Egyptische beschaving was geen “ontwikkeling” het was
een erfenis.

(West 1979, p13 - Hancock, 1998 p122)
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De sfinx vertoont duidelijk sporen van ernstige waterschade.
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Hancock: ‘Er zijn veel graven van farao’s gevonden maar nooit onder de
piramiden. Waar zijn die graven? Bovendien klopt de datering van de
Sfinx niet. Dat monument vertoont onmiskenbare sporen van erosie door
zware regenval. Maar regelmatige regen die erosie tot gevolg heeft, is er
sinds de laatste IJstijd niet meer geweest in Egypte.’ In die IJstijd – tussen
17.000 en 7.000 jaar voor Christus – was wat nu de Sahara is, een
groene vlakte. In zijn boek The Message of the Sphinx verwijst Hancock
naar onderzoek door de Amerikaanse geoloog Robert Schoch die op
basis van de tekenen van erosie schat dat de Sfinx zeker vijfduizend jaar
ouder is dan thans algemeen wordt gedacht.

Graham Hancock, het ontstaan en het einde van alles. TIRION-BAARN, 1998.

Graham Hancock, Santha Faila, Spiegel van de hemel. TIRION-BAARN, 1998.

3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen
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De boeiende zoektocht van Hancock en zijn medestanders betekent een uitdaging
voor de gevestigde wetenschap. Hancock kiest voor onorthodoxe invalshoeken –
zoals het mogelijke verband tussen astronomie, architectuur en astrologie – die
ver buiten de gangbare paden liggen en hij staat open voor de mogelijkheid dat
mythen ook verwijzen naar werkelijkheid. Hancock: ‘Hoe is het mogelijk dat
verhalen zo lang, zo hardnekkig, zo krachtig verteld blijven worden, als ze niet
ergens een fundament in de werkelijkheid hebben?’ De documentaire Atlantis
Reborn die het BBC-televisieprogramma Horizons in 1999 uitzond over zijn
werk leidde uiteindelijk zelfs tot een procedure voor de Britse Broadcasting
Standards Commission, omdat Hancock de omroep van onevenwichtige
beeldvorming betichtte. De commissie stelde hem gedeeltelijk in het gelijk: voor
het eerst in 35 jaar werd het BBC-programma schuldig bevonden aan een
onevenwichtige presentatie.

3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen

De spin
van Nazca.

Ricinulei
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Moeilijk in te passen archeologische vragen

Genesis 4:22 En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal-kain, de vader van de
smeden, allen, die koper en ijzer bewerken.

In 1968 werd door Dr. Korium Megurtchian (USSR) een site (Medzamor) ontdekt
waar meer dan 200 smeltovens stonden. Uit de ovens kon men vaststellen dat er
koper, ijzer, lood, zink, goud, tin, mangaan en 14 verschillende brons legeringen
werden verwerkt.

De site werd op minstens 4500 jaar oud geschat.

De ambachtslui droegen mondmaskers en beschermhandschoenen.

De site is bezocht geweest door archeologen uit de VS, GB, Frankrijk &
Duitsland.

Er werd uitvoerig verslag van gemaakt door de journalist Jean Vidal in Science &
Vie, juli nummer 1969.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

Mattheüs 24: 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan. 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo
zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed
waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in
de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn.

Lukas 17: 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan. 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo
zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed
waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in
de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

TIME n° 54, Nov 8th 1993.

Onderzoekers geven muis een menselijk
oor.

De muis kreeg een menselijk oor aangenaaid.
Het oor, een combinatie van kunststof en
menselijke cellen, moet een revolutie in de
transplantatiechirurgie inluiden.

De Standaard 26-10-1995.

Ook wij ge(mis)bruiken de dierenwereld.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

Nederlandse commissie vindt transgeen rund aanvaardbaar
De Standaard 27/06/1997

Reageerbuisbaby geboren om stervend zusje te redden
De Standaard 04/10/2000

Klonen ingezet tegen Parkinson
De Standaard 04/05/1998

Kuiken met ander stel hersenen zingt als een kwartel
De Standaard 10/03/1997

Geslacht kiezen is een mensenrecht
Het Laatste Nieuws
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De Standaard

25/07/1997
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Kan het varken de mens
redden
Xenotransplantatie biedt een
oplossing voor het organentekort.

Britse patiënten die een orgaan
van een varken krijgen, moeten
contractueel vastleggen dat ze
altijd veilig zullen vrijen en geen
kinderen zullen krijgen.

De Standaard 18/04/2000

3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

De macht van het geld roept

Fortune, 30/05/1994.
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Ethiek: hoe evolueert de wetenschap
Wetenschap kent geen taboes
Dit onderscheid brengt me bij een eerste fundamentele vaststelling: het wetenschappelijk
onderzoek kan geen taboes dulden, alle gebieden moeten ongehinderd kunnen worden
onderzocht, volgens de vrije wil van de onderzoeker.

(…)

Bedrog en bedrog is twee
Waarom wordt er bedrog gepleegd? Gewoon omdat onderzoekers voor alles mensen zijn,
die dus ook persoonlijke motieven kunnen hebben die niet persé en alleen op de
vooruitgang van de wetenschap zijn gericht: ook roem en persoonlijke eer kunnen een rol
spelen, of de gehechtheid aan een sociaal, politiek of filosofisch systeem, ...

Georges Verhaegen, voormalig rector ULB

VUB-ULB/Solvay Business review, p19-21 september 1991.

3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...
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Patent EP0279 582

Bij het EOB werd een octrooiaanvraag
ingediend voor een vrouw aan wie
genetisch zo geknutseld is dat haar
melkklieren een bepaald medicijn
produceren. Ze wordt daarbij gemolken
als een koe, ik kan het niet anders
uitdrukken. En de octrooiaanvrager, het
Bailer college of Medicine, Texas Medical
center, vraagt geen octrooi aan voor het
medicijn, maar voor de gehele vrouw.
Ongelooflijk.

Rita Traversier

KNACK 19/08/1992
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

Changing your genes
Some will object in the name of God and nature.
Religious beliefs may strongly influence people’s
decisions about what, if any, engineering they undergo.
They should not be allowed to limit the freedoms of
unbelievers.

The economist, 25 april 1991, p11-12.
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Cures from the womb
Although using foetal tissue to
treat disease is the splashiest
application, the cells are also
being used for more basic
research. And for a lot of it, for
three decades a program at the
university of Washington has
collected more than 10.000
foetuses through private clinics
and distributed them to some 60
research labs nation wide.

Newsweek, 22/02/1993, p45-48.
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...

Nieuwe dieren worden “gemaakt”

De scheit: schaap + geit

De keend: kip + eend.

Cybernetica

Neurobotics

Exophysiologie

Neural interfacing….
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10 Emerging Technologies
May 2005

The Top 10
1. Airborne Networks
2. Quantum Wires
3. Silicon Photonics
4. Metabolomics
5. Magnetic-Resonance Force Microscopy
6. Universal Memory
7. Bacterial Factories
8. Environmatics
9. Cell-Phone Viruses
10. Biomechatronics
11. Biomechatronics

PROSTHETICS Mating robotics with the nervous
system creates a new generation of artificial limbs
that work like the real thing. By Corie Lok ….

3. De gevolgen van de zonde
Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wij gaan opnieuw dezelfde weg op...
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wat als u zeer intelligent bent?
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Ongebreidelde toename en gebruik van kennis (wetenschap).

Wat als u zeer intelligent bent?

Oorlogsmachines van voor de zondvloed?



65/110Er zijn niet alleen duidelijk sporen dat de mensen in tijden
voorkwamen, waarin de mensen niet horen te zijn ...

WILBURTON, OKLAHOMA

The London Artifact was found near London, Texas in
Kimball County. The site is part of a large geographical zone
called the Edwards Plateau. It primarily consists of
Cretaceous rock. In June of 1934, Max Hahn discovered a
rock, sitting loose on a rock ledge beside a waterfall outside
London, Texas. Noticing that this weathered rock had wood
protruding from it, he and family members cracked it open
with a hammer and chisel, exposing the hammerhead to the
light of day for the first time since the stone formed around it.
To verify that the hammer was made of metal, they cut into
one of the beveled sides with a file. In the resulting nick,
bright, shiny iron was exposed. The bright metal in the nick is
still there, with no detectable corrosion.
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Maar er zijn ook duidelijke sporen dat de
mensen samen met de dinosaurussen
rondliepen op deze wereld.

Stenen uit de collectie
van Prof. Janvier
Caberra.
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No Genetic Manipulation

Rau stresses the project involves normal
breeding methods and is not a Jurassic Park-type
experiment of genetic manipulation or cloning.

"We are doing normal breeding. We don't
interfere with the breeding except for picking
the animals … we don't have artificial
insemination or embryo transplanting."

By bringing selected zebras together the project
hopes a population will emerge which will look
similar to the original Quaggas and which can
be reintroduced into those areas where the
animal was once endemic.

Noach kon “de basis” van alle dieren op de ark meegenomen hebben, omdat
hun genetisch erfgoed nog grotendeels ongeschonden was. Sommige dieren
zoals de dinosauriërs, die genetisch niet zuiver waren, werden dan ook niet
op de ark meegenomen.
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Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

Gevolgen van het
instorten van de
watermantel:

Radioactiviteit zal veranderen:
dateringsmethoden moeten
daar rekening mee houden.

Een immense koude zal zich
ogenblikkelijk over de aarde
storten. Een oscillerend
klimatologisch gedrag, van
afkoeling en opwarming zal
ontstaan. IJstijden zullen elkaar
in een hels tempo opvolgen.
(PID werking)
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Sea-level records reveal surprising choppiness

Fresh analysis shows that levels changed even between ice ages. New reconstruction of
past changes shows that the level of the oceans varied more dramatically during
between ice ages than was previously thought, implying that the global climate during
these intervals was not as stable as most scientists think.

One of the best ways to document the rising and falling of the oceans over time is by
coral dating. Coral thrives in shallow waters with plenty of sunlight; as sea level rises,
however, coral grows in stacks from the murky sea floor, forming terraces to reach the
rays nearer the surface.

The real punchline is that sea level changes more frequently than has
been previously thought.

William Thompson
Woods Hole Oceanographic Institution

Nature, 14 april 2005

Een oscillerend klimatologisch gedrag zal ontstaan en leiden tot
opeenvolgende afkoeling en opwarming. IJstijden zullen elkaar in een hels
tempo opvolgen. (PID werking)
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Er is geologisch bewijs dat de zondvloed begon in Siberië.

En de zon verborg haar gezicht.

De grote zondvloed en het plotseling invallen
van de ijstijd.

F. Hendriks, Elmar Rijkswijk ,1993
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De kuddes mammoeten in Siberië
werden als het ware ter plaatse
ingevroren, met planten, zoals
boterbloemen, nog in hun muil. Deze
planten komen echter niet voor in
toendra of taiga omgeving.

4. De zondvloed
De anomalieën van de ingevroren mammoeten

Er werden mammoeten teruggevonden
waarvan het vlees nog niet ontbonden
was. Bij sommige was de maaginhoud
nog te analyseren. Het invriezen moet
extreem snel gebeurd zijn. Met de
huidige technologie is dit niet mogelijk.
Door zijn enorme massa zouden de
ingewanden van de mammoet reeds
rotten voordat deze bevroren zou zijn.
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Het
Nieuwsblad

22/10/1999
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De bedekking van het aardoppervlak gebeurde ontzettend snel.
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De hoeveelheid water moet onvoorstelbaar groot zijn geweest.

België 1992: wateroverlast: > 200 liter per uur per m²

192.000 liter in 40 dagen per m²

510.101.103 km²

9.734 1019 liter

9.793.900.000 km³ water

Verhouding veen op steenkool is
ongeveer 10.

100 meter steenkool wordt gevormd
door 1000 meter veen.

250 meter steenkool zou bijgevolg
moeten gevormd worden door 2.5
kilometer veen.

De venen zijn maximaal zowat 30
meter diep.
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"De periode van het Pleistoceen (periode van zogezegd 1,8 miljoen tot 10.000 jaar
geleden) eindigde met de dood....Op veel plaatsen is de modder in Alaska beladen met
treinwagons vol dierlijke beenderen en resten. Beenderen van de mammoet, mastodont,
verschillende bizonsoorten, paarden, wolven, beren en leeuwen... In deze bevroren
massa liggen de verwrongen delen van dieren en bomen vermengd met ijslenzen en
turf- en moslagen.

(...) Regelmatig vindt men er stukken van ligamenten, huid, haar en zelfs vlees. Het
beeld dat we bekomen van deze modderputten in de Yukon vallei is er een van snelle
uitroeiing. De bewijzen van de verschrikking zijn er even duidelijk als in de horror-
kampen van Duitsland. Zulke bergen overblijfselen van dieren en mensen kunnen
gewoonweg niet voorkomen door om het even welke natuurlijke oorzaak"

Joseph C.Dillow, 'The Waters above', blz.415

4. De zondvloed
De hoeveelheid water moet onvoorstelbaar groot zijn geweest en de daaruit
voortvloeiende vernietiging ook. Als voorbeeld citeren we hieronder prof. F.Hibben :



77/110Water in beweging heeft ook een zelfsorterend effect op de dieren. Vandaar
dat de zeedieren meestal in relatief geordende lagen voorkomen waar de
landdieren meestal door elkaar voorkomen. De lagen zullen zich ook meestal
schuin en niet plat afzetten zoals de theorie het nu meestal omschrijft.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Op verschillende plaatsen in de wereld ontstaan min of meer

simultaan centra van hoge beschaving.

• Hopi -indianen

• Olmeken - Tolteken

• Paaseiland

• Indusvalei

• Zimbabwe
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Piramides in China

Mensen tweemaal zo groot als wij die in
het land der verrukking woonden. Maar
dit hebben ze verspeeld omdat zij zich
niet aan de wetten van de deugd hebben
gehouden.

Uit een oud chinees geschrift.

Campell, The masks of God.

New York, Vicking Press, p228.



80/1105. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Aluminium gespen (83% Al + 17% Cu) uit
China afkomstig uit het graf van generaal
Chou Chu uit de Xi-Jin dynastie (265 - 316).

Some of them were given by the discoverer,
Chi Pu Tei, a professor of archaeology at
Beijing University, to the University and kept
there for 20 years, from 1942 to 1962. Present
whereabouts: uncertain (may still be at
Beijing University).



82/110

De stèle van Axoem, Ethiopië.
(20 m hoog, 300 ton)

5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Zimbabwe; Bantoe en Monomotapa
beschikken over “technologische”
kennis die nergens in Afrika wordt
gevonden. Wie de steden bouwde blijft
tot op vandaag een raadsel.
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Piramides in Tazumal, El Salvador.
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Mysterie van:
• de Kaukasiche reliëfen
• de kalender
• de mica platen
• ….

Beschavingen in Midden Amerika.
Zij konden alles bevatten en onderzochten de 4 hoeken, de 4 punten van de hemelboog
en het ronde gezicht van de aarde.
Popol Vuh, oud Maya geschrift uit Guatemala.
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De beschavingen in Midden Amerika

Machu Pichu
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De beschavingen in Midden Amerika

Sacsahwanah (Peru)
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Piramides in Okinawa, Japan.
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Structuren onder water van Bimini.
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Mohenjodaro en Harappa in India.
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De zuil in New Dehli.

Een gietijzeren staaf die niet corrodeert.

5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Genesis 11:4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad
bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten
wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde
verstrooid worden. 5 Toen daalde de Here neder om de stad en de
toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de Here
zei: Zie, het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het
begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor
hen onuitvoerbaar zijn.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

De ring van Moebius.

Door tijd te vervormen wordt transport in
ruimte EN tijd mogelijk.

Iedere plaats zal bereikbaar zijn, zelfs de
hemel.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Teleportation Goes the Distance

Technology Research News February 13, 2003

http://www.technologyreview.com/offthewire/3001_rnb_021303_4.asp

You can't get from one place to another without passing through every point in between. This is true for all
matter and energy, whether planets, people or quantum particles. You can, however, do the quantum
equivalent of faxing particles from one place to another, if the particles in question are photons. Teleportation
makes it possible to transmit the quantum states, or structural information, of photons from one place to
another. Researchers at the University of Geneva in Switzerland and the University of Aarhus in Denmark
have teleported photons from one laboratory to another lab 55 meters away, and their setup simulated a
distance of two kilometers. Previous teleportation experiments have been limited to short distances within
laboratories. Using photons of the same wavelengths used in ordinary optical communications, researchers
transmitted the entangled photon over a two-kilometer fiber-optic cable, proving it possible to teleport
particles over distances. The researchers are aiming to use the method in quantum relays that would extend
the reach of quantum communications systems, which can theoretically send perfectly secure messages.
Practical applications could be ready in five to ten years, according to the researchers. The work appeared in
the January 30, 2003 issue of Nature.
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Making a wormhole just got easier...
...but it's no simple matter.

Nature 2 June 2003

PHILIP BALL

Good news for time travellers - it just got cheaper. The amount material needed to build a
window through time is infinitesimally small, new research shows. To travel through time, all
you need to do is open a wormhole in space-time and step through it. And to do that you need a
magic ingredient called 'exotic matter', which is repelled rather than attracted by gravity. The
hitch is that no one has the remotest idea how to make exotic matter. But don't despair, say
Matt Visser, of the Victoria University of Wellington in New Zealand, and his colleagues.
They have shown that when we do figure out how to make the stuff, we won't need very much
of it. (…)

Visser, M., Kar, S. & Dadhich, N. Traversable wormholes with arbitrarily small energy condition violations.

Physical Review Letters 90 201102 (2003)

5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Johannes 20: 19 Toen het dan
avond was op die eerste dag der
week en ter plaatse, waar de
discipelen zich bevonden, de deuren
gesloten waren uit vrees voor de
Joden, kwam Jezus en stond in hun
midden en zeide tot hen: Vrede zij
u!
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Als de mensen verstrooid worden, zoeken ze elkaar blijkbaar weer op. Verschillende oude bronnen
spreken duidelijk over vliegende voorwerpen met heel specifieke constructie en brandstof.

Babylonië: Sifr’ala (5000 jaar oud), Epos van Etana (5000 tot 4400 jaar oud).

Nepal: Bhudhasvamin Brihat Katha (12de eeuw).

India: Vimana’s uit de Samaranga.

Columbië

Egypte
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.
200 BC, The Bhagdad battery:
The first traces of the application of electricity was found in Bagdad. The Baghdad Battery is believed to be about

2000 years old from the Parthian period (roughly 250 BCE to CE 250). The jar was found in Khujut Rabu just

outside Baghdad by Dr. Wilhelm Konig in 1938 and is composed of a clay jar with a stopper made of asphalt.

Sticking through the asphalt is an iron rod surrounded by a copper cylinder. When filled with vinegar - orany other

electrolytic solution. When a replica of the pots was made with fresh materials, it was found that the iron rod held

at the top generated between 1.5 and 2 volts of electricity.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd.

Hoog
technologische
site

Landbouw site

Naar Noorbergen R.Geheimen van verdwenen beschavingen, Baarn, 1980, p149.
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5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd en afgebroken.

25 september 1975: Dr Francis Perrin (toenmalig voorzitter van de Frans
hoge commissie voor atoomenergie) bracht een bezoek aan de Oklo mijn in
Gabon.

Natuurlijk Uranium bevat 0.715% U235. In de mijn bevatte het uranium slechts
0.621% U235. Om het percentage op deze manier te verlagen is een
gecontroleerde kernreactie nodig zoals deze voorkomt in een kernreactor.

Waar zouden nu de grootste erts lagen terug te vinden zijn?
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd en afgebroken.

Het was of de elementen losgebarsten waren. (…)

Door de gloed van het wapen verzengd

wankelde de wereld als met koorts (…)

Het water werd heet, de dieren stierven.

De vijand werd weggemaaid

en het razen van het vuur deed de bomen

als bij een bosbrand in rijen omvallen (…)

Toen daalde de stilte over de zee.

De winden begonnen te waaien

en de aarde lichtte op.

Het was een huiveringwekkende aanblik.

De lijken van de gesneuvelden waren door

de vreselijke hitte verminkt zodat ze er

niet meer als mensen uitzagen.

Nooit eerder is er een dergelijk afschrikwekkend

wapen geweest

Uit: Mahabharta

Het was één enkel projectiel, dat alle macht
van het universum in zich borg. Een gloeiende
zuil van rook en vlammen, lichtend als
tienduizend zonnen verhief zich in zijn glans
(…) Een onbekend wapen, een ijzeren
bliksemschicht, een gigantische bode van de
dood die het gehele geslacht van Wrishnis en
Andhakas in as veranderde (…) Hun lichamen
waren zo verbrand dat ze onherkenbaar waren
geworden. Hun haar en nagels vielen uit,
Vaten vielen zonder begrijpelijke oorzaak uit
elkaar De pluimen van vogels werden wit Na
enkele uren was het voedsel oneetbaar. Om
aan het vuur te ontkomen wierpen soldaten
zich in de rivieren om zichzelf en hun
wapenuitrusting te wassen.

Uit: Mahabharta
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5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd en weer afgebroken.

Er is nog altijd geen verklaring vanwaar de
bewoners van de steden Mohenjodaro en
Harappa kwamen en naartoe gingen.

In deze Indus steden werden geen “zachte”
artefacten teruggevonden.

In de omgeving werden meer dan 400
skeletten opgegraven die hoog radioactief
bleken te zijn.

In de streek werd er heel wat verglaasd
gesteente teruggevonden.

De achtergrondstraling in Mohenjodaro ligt zes
keer hoger dan de natuurlijke straling

De oorlog die dit als gevolg had zou volgens
de Kurukshetra zowat 4000 jaar geleden
gebeurd zijn.
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd en weer afgebroken.

Mohenjodaro was bedolven onder een modderlaag en was bijgevolg zeer
goed geconserveerd.

De naam betekent: Heuvel der doden en werd beschouwd als een behekste
stad. Volgens oude legendes werden mensen blauw wanneer zij de stad
naderden.
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Cycloop geboren in de nabijheid van het
nucleaire testcentrum van Kazachstan.
(Kasachstan 1990), Photo: R. del Tredici

Cycloop geboren als gevolg van de radioactieve
straling in Hiroshima (6 aug. 1945)

Prof. Tollman & Tollman, De zondvloed p203.

5. Na de zondvloed
De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd en weer afgebroken.
Legendes die mogelijks wijzen naar een realiteit van een nucleaire oorlog.
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Het laatste nieuws, p12

Vrijdag, 7 mei 2004

"Wolfman" Fajardo Aceves
Jesus Manuel of Mexico

HLN, 22/04/1998
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De technologie wordt zeer snel weer opgebouwd…
en weer afgebroken

Hoog
technologische
site

Landbouw site

Naar Noorbergen R.Geheimen van verdwenen beschavingen, Baarn, 1980, p149.
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5. Na de zondvloed
Legendes die wijzen naar een nucleaire oorlog

CLIMATE SCIENCE: THE DUSTIEST PLACE ON EARTH

Dust clouds can cool the Earth and halt hurricanes. But the
world's biggest dust source was until recently a war zone. Jim
Giles joins one of the few research teams to make the trip.

Nature, 14 april 2005
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Prediker 8:8 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het
oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld
van horen. 9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat
zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets,
waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw. Het was er al in verre
tijden, die voor ons waren. 11 Er is geen heugenis van de vorige
tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen
heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

6. Conclusie
Er is niets nieuws onder de zon.
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BIG
BANG

Nieuwe
Schepping

Heropbouw van de
beschaving

Spraakverwarring

Prehistorie:
Tijd van
Abraham

Job?

Zondvloed

De beschaving bereikt
een te hoog pijl.

De “toren van Babel”
Wereldoorlog

Bloei van de pre-alluviale of
voor-zondvloedse

beschaving

6. Conclusie
De tijdsas
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6. Conclusie
Alle mogelijke opties zullen aan bod komen.

Gods rechtvaardigheid werd in twijfel getrokken: de opbouw van het
universum, de wetten en de liefde.

Er zal herstel komen:

• Voor God

• Voor de engelen die voor God hebben gekozen.

• Voor de mensen die voor God hebben gekozen.

ALLE mogelijke opties of alternatieven zullen worden nagegaan.

Nog één alternatief staat te komen:

De mondiale theocratie.
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Colofon:

Deze presentatie kadert in een geheel van 4 voordrachten over het ontstaan en de
toekomst van de mensheid, gebaseerd op de bijbelse visie. Deze voordrachten
werden georganiseerd door:

VZW Bijbelgetrouwe Christenen.
Postbus 78
8500 Kortrijk 1

Email 1: vzwbgc@yahoo.co.uk
Email 2: vzw_bgc@yahoo.com
Website : www.bijbelgetrouwechristenen.be

Verantwoordelijk uitgever & auteur: Johan Vanbrabant
Alle informatie, opmerkingen en of opbouwende kritiek is welkom op volgend
Email adres: Johan_k_vanbrabant@yahoo.com

mailto:Johan_k_vanbrabant@yahoo.com
http://www.bijbelgetrouwechristenen.be/
mailto:vzw_bgc@yahoo.com
mailto:vzwbgc@yahoo.co.uk
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