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De Evangelische Kerk van Bilzen organiseert in samenwerking met Logos Instituut regelmatig lezingen. 
U bent van harte uitgenodigd voor de volgende avond: 
 

De Exodus en de archeologie 
Spreker: Arie Dirkzwager (classicus) 
dinsdag 15 januari 2019 om 20 uur 
 
Er is vaak te lezen, dat Jericho niet bestond, toen volgens de Bijbel die stad door Jozua 
werd ingenomen. Waar ligt het probleem? 
 
Het vervolg van deze lezing, Buitenbijbelse gegevens over het rijk van David en Salomo, wordt 
gehouden op het tweede Vlaamse congres van Logos Instituut in Antwerpen op 2 februari. Zie onderaan dit 
blad. 
 
 
Noteert u ook nu al de volgende lezingen in Bilzen: 
 

°  Plasmakosmologie 
Spreker: Jos Philippaerts (chemicus) 
  donderdag 21 februari 2019 om 20 uur 
Plasmakosmologie is een andere visie op het ontstaan van het heelal dan die met de Big Bang. In de 
Plasmakosmologie spelen elektriciteit en magnetisme een grotere rol. Wat zijn voor- en nadelen van beide 
visies, wetenschappelijk en bijbels gezien? 
 

°  De generatie na het Nieuwe Testament 
Spreker: Arie Dirkzwager (classicus) 
  donderdag 21 maart 2019 om 20 uur 
Wat is het nut om zich bezig te houden met de geschriften van leerlingen van de apostelen en van hun 
tijdgenoten? Hoe leren ze ons het Nieuwe Testament beter te verstaan en zicht te krijgen op ontwikkelingen 
in de kerk? Hoe zijn de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament vastgesteld? 
 

°  Geloof én Wetenschap. Waarom ik creationist ben. 
Spreker: Jan van Meerten (medewerker Logos Instituut) 
  donderdag 18 april 2019 om 20 uur 
Bestaat er wel een tegenstelling tussen geloof en wetenschap? Een persoonlijk verhaal, waarom Jan van 
Meerten de wetenschap ernstig neemt en tegelijk gelooft, dat God heeft geschapen. 
 
 
Graag wijzen wij u ook op het Tweede Vlaams-creationistische Congres in Antwerpen op 2 februari. 

De sprekers zijn daar 
Prof. dr. Gie Vleugels   – Wat zegt het Nieuwe Testament over Genesis? 
Dr. Arie Dirkzwager   – Buitenbijbelse gegevens over de koninkrijken van David en Salomo. 
Jan Rein de Wit   – Zoeken naar de zondvloed. 
Drs. Hans Hoogerduijn   – Het ontstaan van de Ardennen binnen een korte chronologie. 
Michael Dekee    – De Evolutietheorie ontkracht: zijn er wetenschappelijke bezwaren te geven 
     tegen de evolutietheorie? 

Voor bijzonderheden en aanmelding zie 
https://logos.nl/evenement/bijbel-en-wetenschap-tweede-vlaams-creationistische-congres/ 

 
 



 


