
Fra ... til vugge 
Vores ophav 



Abort 
2Mose 21:22-23 [DA92] Når mænd kommer op at slås og kommer til at skubbe til 

en gravid kvinde, så hun aborterer, men der ikke støder anden ulykke til, skal den 

skyldige bøde med så meget, som kvindens mand pålægger ham. Boden skal han 

betale hos dommerne. v23 Men støder der en ulykke til, skal du betale med liv for 

liv,  

 

2Mose 21:22-23 [LIND66] Ere mænd komne i trætte og slaaer en frugtsommelig 

kvinde, saa hun føder i utide, men der ellers ikke skeer en ulykke skal han give sine 

bøder, som kvindens husbonde foresætter ham og efter sandemænds sigende. v23 

Men skeer der en ulykke, da skal du give liv for liv,  

 

2Mose 21:22-23 [BPH07] Hvis to mænd under et slagsmål kommer til at støde til 

en gravid kvinde, så barnet bliver født, men der ellers ikke sker noget, skal den 

skyldige betale erstatning, efter hvad kvindens mand forlanger, og domstolene kan 

godkende. v23 Hvis en person gør en anden fortræd, skal han straffes i forhold til 

den skade, han har forvoldt: liv for liv, 



  
Er bibelen og videnskaben i 

modstrid med hinanden? 

Forslag: 
• Det er IKKE Bibelen & videnskaben der er i modstrid 

• Men teologer & videnskabsfolk 

 = dårlig forskning eller dårlig troslære  

 

 

Spørgsmål: 
• Hvis verden & bibelen har samme ophav må de vel 

stemme overens ? 



  
Bibelen og videnskaben 

Hvad vil vi læse? 
•  v1 I begyndelsen  skabte Gud N = R x fp x ne x fl x fi x fc x L 

 

Hvad er bibelens formål? 
• Bibelen vil IKKE give en videnskabelig udredning af skabelsen 

• Bortset fra de første kapitler i 1Mosebog, et par kapitler i Salmernes bog 

og enkelte vers rundt omkring: siger bibelen ikke noget om skabelsen 

• RESTEN af bibelen omhandler forløsningen 

 

Hvad kostede det Gud....? 
• At skabe verden ? 

 - syv dage og den ene var tilmed en hviledag  
• At forløse os fra vores egen ulydighed 

 - hans egen søn  

 



I begyndelsen....  
Gør op med Materialismen, der siger, at universet er evigt.  

I begyndelsen skabte...  
Gør op med Evolutionismen, der påstår universets tilfældige opståen og 

udvikling. 

Gør op med Uniformismen, der påstår at intet i universet ændrer sig  

I begyndelsen skabte Gud...  
Gør op med Ateismen, der siger, at der ikke er nogen Gud.  

Gør op med Polyteismen, der siger, at der er flere guder.  

Gør op med Humanismen, der siger, at mennesket er den ultimative realitet.  

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden 
Gør op med Panteismen, der siger, at Gud er ét med og en del af 

skaberværket.  

"I begyndelsen Skabte Gud Himmelen og Jorden." 

1Mosebog 1:1  

Denne første sætning i Bibelen indeholder utrolig meget information, og alene den 

gør op med mange af de store -ismer: 



De forskellige tolkningsmodeller  
Ungjordskreationisme: jorden blev skabt for 6.000 år siden på 

seks dage af  24 timer.  

Gammeljordskreationisme: 
Teistisk evolution: evolution er Guds måde at skabe på. tilfældighed 

kontra guddommeligt design.  

Gap-teorien: et “hul” mellem vers 2 og 3 i 1.Mosebog kapitel 1 

Dags tidsalder teorien: hver dag repræsenterer en tidsalder 

Den profetiske tolkning: Gud viste Moses i løbet af  6 dage, 

hvordan Han skabte verden.  

Moderne teologi: beretningen en moralsk, belærende historie 

om menneskets grundvilkår i den fysiske verden 



  Ærkebiskop James Ussher 

(1581-1656)  

Udarbejdet en bibel kronologi i 1650 

verden skabt ifølge bibelen: 

– 4004 f.kr. Onsdag. 23 oktober. Kl. 9 

Usshers brugte 5 

forudsætninger for dette 
1. Der er ingen udaterede vers i 

bibelen 

2. Der mangler ingen folk i 

slægstavlerne 

3. Alle slægtstavler er kronologiske 

4. Der mangler ingen historiske 

perioder i biblen 

5. Slægsttavlerne er skrevet med et 

kronologisk formål 



  Problemet ved Usshers 5 forudsætninger 

 
1) Der er ingen udaterede vers i bibelen: 

 - hvor lang tid var Adam & Eva i edens have? 

2) Der mangler ingen folk i slægtstavlerne: 

 - Ezra 7:3-4 vs. 1Krøn 5:32-37 =  

 Ezra fra Zerakja til Amarja= 4 

 1Krøn fra Zerakja til Amarja= 10  



  Problemet ved Usshers 5 forudsætninger 

 
2) Der mangler ingen folk i slægtstavlerne: 

 - Ezra 7:3-4 vs. 1Krøn 5:32-37 =  

 Ezra fra Zerakja til Amarja= 4 

 1Krøn fra Zerakja til Amarja= 10  

Ezra 1Krøn 

Zerakja Zerakja 

Merajot Merajot 

Amarja 

Akitub 

Sadok 

Akima'as 

Azarja 

Johanan 

Azarja Azarja 

Amarja Amarja 

5Mose 29:19-20; Herren vil ikke tilgive ham, 

men Herrens vrede og lidenskab vil flamme 

op mod den mand, og hele den 

forbandelse, som er skrevet i denne bog, 

skal hvile over ham, og Herren vil udslette 

hans navn under himlen. v20 Herren vil 

skille ham ud fra alle Israels stammer og 

ramme ham med ulykke i 

overensstemmelse med alle forbandelserne 

i den pagt, som er skrevet i denne lovbog. 



  Problemet ved Usshers 5 forudsætninger 

 
1) Der er ingen udaterede vers i bibelen: 

 - hvor lang tid var Adam & Eva i edens have? 

2) Der mangler ingen folk i slægtstavlerne: 

 - Ezra 7:3-4 vs. 1Krøn 5:32-37 =  

 Ezra fra Zerakja til Amarja= 4 

 1Krøn fra Zerakja til Amarja= 10  

3) Alle slægtstavler er kronologiske: 

 - Noas sønner i omvendt rækkefølge 

4) Der mangler ingen historiske perioder i biblen: 

 - de såkaldte (400) stille år mangler? 

5) Slægsttavlerne er skrevet med et kronologisk formål: 

 - hvem er din fader? Jøderne ville komme med et slægtsregister 





  

Bibelen Om slægtstavler 
1Tim 1:3-5; - DA92  

Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle 

påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære v4  eller holde sig til myter 

og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det 

tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. v5  Sigtet med det 

påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en 

oprigtig tro. 

 

Tit 3:9-11; - DA92  

Men tåbelige diskussioner og stamtavler og kiv og strid om loven skal du 

holde dig fra, for den slags er unyttigt og meningsløst. v10  Et kættersk 

menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. v11 Du 

ved jo, at sådan et menneske er kommet på afveje; det synder, og det har 

dømt sig selv. 



ARTIKEL: Én Procent skiller os fra aberne - Fra Abe Til Menneske, tillæg til Illustreret videnskab 13. 1999 (s. 4) 



ARTIKEL: Én Procent skiller os fra aberne - Fra Abe Til Menneske, tillæg til Illustreret videnskab 13. 1999 (s. 5) 

DNA-STAMTRÆ  

AFSLØREDE VORES SLÆGT 
Sammenligninger af dna fra mennesket og 

aberne har nu vist, at det kun er godt én 

procent, der adskiller os. Mennesket og 

chimpansen er så nært beslægtede, at 

vores sidste fælles forfader sandsynligvis 

ikke er mere end fem millioner år gammel. 

Forskerne diskuterer nu det præcise 

slægtskab mellem menneske, bonobo 

(dværgchimpanse) og chimpanse, men 

meget tyder på, at de to chimpanser er 

tættere på hinanden end på mennesket. 



Juni 1987 



ARTIKEL: Det store familiealbum - Fra Abe Til Menneske, tillæg til Illustreret videnskab 13. 1999 (s. 18-19) 



ARTIKEL: De første fodspor - Fra Abe Til Menneske, tillæg til Illustreret videnskab 13. 1999 (s. 11) 



LUCY Australopithecus afarensis  
Det STORE bevis skulle være at det var en opretstående 

abe, ja ok. Man har så vidt jeg ved kun fundet 10 fossiler 

af  Australopithecus afarensis?  

(1) KNM KP 29281;  

(2) LH 4; kun en underkæbe 

(3) DIK-1-1;  

(4) AL 288-1; LUCY [1974] 

(5) AL 129-1; kun et knæled ”Hadar fundet” [1973] 

(6) AL 200-1;  

(7) AL 444-2;  

(8) STS 14;  

(9) STS 5; kun kraniet  

(10) Taung; kun kraniet  

 

fremlagt som ”et næsten komplet skellet” men i 

virkeligheden fandt man kun lidt under 40% af  

knoglerne så det må siges af  være en pæn overdrivelse 



LUCY Australopithecus afarensis  



ARTIKEL: Vi har altid gravet efter vores rødder - Fra Abe Til Menneske, tillæg til Illustreret videnskab 13. 1999 (s. 21) 



25% kender til eksempler på svindel 

18% er blevet ført bag lyset af andre forskere 

3% her oplevet tilfælde af opdigtede data 

9% har deltaget i videnskabelig snyd 

40% mener at forskningssvindel er et problem 

Hårdt pres gør forskere til 

snydere 
 

For nogle forskere bliver fristelsen til at fuske umulig at modstå, når presset 

for at opnå bevillinger, faciliteter og prestige stiger. Heldigvis for videnskaben 

bliver de uærlige stort set altid fanget i et unikt kontrolnet. 

Illustreret Videnskab 15 - 2006 


