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•   Op school wordt verteld dat er twintig ijstijden zijn geweest in 

de afgelopen 2 miljoen jaar. Het is echter zot te veronderstel-

len dat een ijsmassa zomaar zijwaarts verplaatst, zonder een 

hoogteverschil dat een voorstuwende kracht levert. 

•   In de klas wordt geleerd dat mens en aap gemeenschap-

pelijke voorouders hebben. Ondermeer het fossielenar-

chief in de aardlagen wordt aangevoerd. Deze worden laag 

voor laag teruggelezen als een reis door de tijd. Wie legt 

uw kinderen uit dat fossielen hun ontstaan hebben in de 

zondvloed? 

•   De dood is niet door de zonde van één mens gekomen. Het 

paradijs is slechts een mythe. De slang heeft niet gesproken. 

De zondeval is een symbolisch verhaal. De zondvloed was 

niet wereldwijd. De taalverwarring en de verspreiding van de 

volken vanaf de toren van Babel heeft niet plaatsgevonden. 

Mozes is niet de schrijver van Genesis. Kloppen de geschie-

denissen uit dat Bijbelboek wel?

Deze stapeling van ongeloof lijkt de laatste jaren steeds groter te 

worden. Hoe moeten we als christenen omgaan met bepaalde 

onderwerpen die door de wereld niet geaccepteerd worden?  

En hechten wij nog wel waarde aan Gods Woord?

Studiedag:  
Verdedig je geloof

Uw kinderen en kleinkinderen worden waarschijnlijk evolutionist. Omdat ze de 

evolutieleer iedere dag horen via media, uitstapjes en scholen. De kerk staat erbij 

en kijkt ernaar. Of omdat ze instemt, of omdat ze het irrelevant acht. Geloof kan 

alles overwinnen, maar wat als het ondermijnd wordt?

DOORN

Locatie:   Brandpunt Kapel, Postweg 18

Datum: 6 april 2019

Tijd:  10.00 tot 15.00 uur

Opgeven:    verplicht via www.zoeklicht.nl/100jaar

Entree: gratis, maar er zal wel een collecte zijn 

Graag een eigen lunchpakket meenemen. Koffie en 

thee is aanwezig tegen betaling.

In samenwerking met Logos Instituut zullen diverse 

sprekers verschillende onderwerpen behandelen. Het 

hoofdthema is ‘De betrouwbaarheid van de Bijbel’.

 THEO NIEMEIJER over het belang van Genesis 1 tot 11 

als zijnde historisch.

KEES NOORLANDER over Genesis 1 tot 11 in de  

Chine se tekens en over de lijkwade in Turijn.

STEF HEEREMA over hoe de Nederlandse bodem 

 ontstond in de zondvloed.

 RUBEN N. JORRITSMA over biologie, evolutie en de 

betrouwbaarheid van de Bijbel.

100  JAAR

JUBILEUM


