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Volgens Gods Woord is de Boom van 

Kennis (van goed en kwaad) iets anders 

dan de Boom van Leven. Alleen kennis 

die samengaat met wijsheid leidt tot Le-

ven. Het lezen van allerlei informatie kan 

heel vermoeiend zijn. Op een gegeven 

moment kan het zelfs tot keuzestress 

leiden. Wat moet je nu wel lezen en wat 

niet? Welke informatie is betrouwbaar 

en welke niet? Toen ik een keer gasten 

uit Tsjechië te logeren had omdat ze in 

Nederland naar een Bijbelconferentie 

wilden, vertelden ze me dat ze tijdens 

die conferentie tegen hoge stapels boe-

ken aanliepen. Hun eenvoudige reactie 

was: ‘die stapel boeken was zo hoog, dat 

ze Jezus niet meer konden zien…’. 

Zelf was ik als jongeman ooit eens in de 

Verenigde Staten in een christelijke boe-

kensupermarkt – daar doen ze tenslotte 

alles in het groot. Ik schoot spontaan in 

gebed en vroeg: ‘Heer, wanneer U vindt 

dat er een boek tussen zit dat ik moet le-

zen, wilt U het me dan aanwijzen?’. Sinds 

die tijd ben ik selectief in wat ik lees en 

doe ik het biddend.

Bijbelvast wil u hierin ook helpen.  

Wanneer u door de bomen het bos  

niet meer ziet en niet meer weet  

welke bronnen betrouwbaar zijn  

en welke niet, wil 

Bijbelvast u een  

handreiking doen 

en mag u er op  

vertrouwen 

dat wat wij u 

aanbieden, 

beslist de 

moeite waard is.

Uw Ton Verdam

Kennis of 
wijsheid?

‘ Wanneer u  
niet meer weet 
welke bronnen  
betrouwbaar zijn 
en welke niet...’

In ons informatietijdperk lijkt alle kennis  
van de wereld voorhanden te zijn. Online 
zijn de meeste boeken of wetenschappelijke 
verhandelingen wel ergens in te zien. De 
vraag is alleen of kennis ook tot Leven leidt. 

Inhoud Voorwoord

Colofon

Bijbelvast  
is vernieuwd! 
Voor u ligt het eerste nummer  

van het vernieuwde Bijbelvast. U ontvangt dit 

omdat u al langer trouw supporter bent van 

bijbelgetrouw onderwijs via de stichting EBO, of 

omdat u zich betrokken weet bij Logos Instituut.

Graag vertellen we in het kort wat over de 

geschiedenis van dit vernieuwde blad. Bijbel-

vast bestaat al langer en werd uitgegeven als 

donateursblad door voormalig stichting EBO. 

Deze stichting richtte zich op bijbelgetrouw 

onderwijs. Stichting EBO heeft Logos Instituut 

benaderd en in overleg zijn we ertoe gekomen 

om samen verder te gaan en zo bijbelgetrouw 

onderwijs en opvoeding mogelijk te maken. 

Stichting EBO is omgezet in een steunstichting 

van Logos Instituut. Met een vernieuwde inhoud 

en uitstraling wordt het blad Bijbelvast het 

nieuwe gezicht van Logos Instituut. We hopen 

dat het vernieuwde blad een zegen zal zijn voor 

de trouwe Bijbelvast-lezers en de betrokkenen 

bij Logos Instituut. 

Het hart van Bijbelvast is het vasthouden aan 

de bijbelse waarheden in de praktijk van alledag.  

Dit kunnen en moeten we doen omdat de Bijbel 

betrouwbaar is. Daarom is het thema van dit eer-

ste nummer ‘de betrouwbaarheid van de Bijbel’. 

Het is ons verlangen en gebed dat dit blad eraan 

bijdraagt dat u (nog meer) Bijbelvast zult zijn.

Jan van Meerten
Medewerker stichting  

Logos Instituut

Ton Verdam
Initiatiefnemer stichting 

EB(V)O en Bijbelvast, nieuw 

bestuurslid Logos Instituut

‘We zijn stichting EBO 

erg dankbaar voor deze 

prachtige mogelijkheid 

en kijken er naar uit 

Bijbelvast een nieuwe 

toekomst te geven. Wij 

zijn blij dat Ton Verdam 

bij Logos Instituut 

betrokken blijft!’ 

‘Ik ben blij dat  

Bijbelvast op deze 

manier voortgezet 

kan worden en dat 

we samen kunnen 

bijdragen aan Bijbel-

getrouw onderwijs.‘ 
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De redactie stelt zich voor…

Erika de Stigter (24) uit Rotterdam 
heeft Internationale Ontwikkelingsstudies 

gestudeerd en is sinds kort werkzaam bij 
Logos Instituut, onder andere als eindredacteur 
van Bijbelvast. Ze heeft hart voor de Bijbelse 
waarheid en evangelisatie en geeft dit ook 
graag door aan anderen. ‘Ik hoop dat Logos en 
Bijbelvast zullen bijdragen aan meer Bijbelvaste 
christenen in Nederland en België, en christenen 
helpen te getuigen van de Waarheid.’

Irene van der Ham (25) uit 
Eindhoven studeerde biologie en 
is eveneens sinds kort werkzaam 
bij Logos Instituut. Ze heeft zelf veel 
aan Logos gehad door daar antwoorden te 
vinden op haar vragen. ‘Ik wil graag jongeren 
helpen die worstelen met geloofsvragen 
en hen laten zien dat ze wetenschappelijk 
verantwoord christen kunnen zijn zonder op 
de waarheid van de Bijbel in te leveren.’ 

Ton Verdam (66) uit Voorthuizen is 
predikant en gemeentestichter. Ton is 
jarenlang hoofdredacteur geweest van 
het ‘oude’ Bijbelvast. Hij was ook betrokken bij het 
stichten van bijbelgetrouwe evangelische scholen. 
Sinds kort is hij bestuurslid van Logos Instituut. 
‘Wij willen ouders en grootouders aanmoedigen 
om samen met hun kinderen en kleinkinderen 
de belangrijke bronnen in Gods Woord te 
onderzoeken. Logos Instituut helpt daarbij.”

Jan van Meerten (33) uit Randwijk 
is sinds de oprichting medewerker 

van Logos Instituut. Hij was voorheen 
basisschooldocent en doet momenteel naast 

zijn werk een natuurwetenschappelijke opleiding 
aan de universiteit. Als vader gaat het hem aan 
het hart dat kinderen op het verkeerde been 
worden gezet door wat ze meekrijgen over 
het ontstaan en de ontwikkeling van de wereld 
om ons heen. ’We moeten onze kinderen en 
jongeren helpen, in de groei naar volwassenheid, 
met argumenten en het opbouwen van hun 
Bijbels verantwoord wereldbeeld.’

Kom jij ons redactieteam versterken?  

De redactie houdt zich bezig met de inhoud en vormgeving van het blad, en zorgt ervoor dat 
er elke keer weer een mooie en relevante Bijbelvast op de mat valt. Op deze manier kan je 
een waardevolle bijdrage aan het werk van Logos leveren. Ervaring is een pré.  Mail voor meer 
informatie naar Bijbelvast@logos.nl. 

Het belang van 
karaktervorming
Lydia de Bruijn (35) is een volger van ons Logos-account 
op Instagram. Op haar eigen account deelt zij regelmatig 
iets over hoe ze de geloofsopvoeding invult van haar 
dochter Leah (7). In de opvoeding zijn zij en haar man heel 
bewust bezig met de geestelijke vorming van hun dochter. 
Zij vertelt ons daar iets over....  

‘D
e komst van Leah is niet vanzelfsprekend gegaan, 

en misschien zagen we het daarom wel als een extra 

wonder dat God ons een kind toevertrouwd heeft. 

We hebben overwogen om Leah thuisonderwijs te geven 

en via de thuisonderwijs-groepen kwam ik in aanraking 

met Logos Instituut. Uiteindelijk gaat Leah toch naar een 

christelijke school in Ede. Als er op school dingen gedaan 

worden waar we niet achter kunnen staan, praten wij als 

ouders daarover met haar. 

Wat wij belangrijk 

vinden om door te 

geven is om God bij 

alle aspecten van het 

leven te betrekken. 

Daarnaast hebben we 

regelmatig bijbeltijd 

met onze dochter. Dat 

bereid ik altijd voor 

en ik bedenk er een 

creatieve verwerking 

bij. Toen wij het 

onderwerp schepping 

behandelden heb ik een aantal artikelen van Logos gebruikt 

om mijzelf in te lezen in het onderwerp. 

Ik hoop dat er materiaal beschikbaar komt dat (meer) gericht 

is op de karaktervorming van kinderen. Wat ik andere ouders 

nog zou willen meegeven? Het belangrijkste is dat je alles wat 

je leert ook zelf uitleeft. En doe alles sámen met de kinderen: 

bijbellezen, bidden en gesprekken voeren.’ 

Even voorstellen Uit de praktijk

Wat leerlingen op de 
Driestar zoal vragen...
Ben van der Have (58) is docent godsdienst op het 
Driestar College in Lekkerkerk en hij maakt deel uit 
van de schoolleiding. Na zijn studie theologie wilde  
hij heel graag ‘hobby’ en werk combineren. ‘Neem 
daarbij dat ik jonge mensen super interessant vind,  
kan genieten van hun openheid en bewondering heb 
voor hun creatief denken, en de docent godsdienst  
was geboren.’

I
n dit werk ben ik veel bezig met de historische 

betrouwbaarheid van de Bijbel. Net als tijdens 

het catechisatie-onderwijs dat ik geef. Een heel 

belangrijk onderwerp! Mijn leerlingen hebben regelmatig 

belangstellende vragen over deze onderwerpen. Zoals  

“Waarom is de Bijbel waar en bijvoorbeeld niet de Koran?”, 

“Waarom zou een oude aarde niet passen in het Bijbelse 

scheppingsverhaal?” “Hoe kan je als christen getuigen 

met goede argumenten?”. Ik denk dat Logos Instituut 

het meest voor ons kan betekenen door te voorzien in 

praktisch materiaal dat ingaat op deze vragen. Materiaal 

dat praktisch is, daar is in het onderwijs het meeste 

behoefte aan!’ 

‘  Hoe kan je als christen  
getuigen met goede  
argumenten?’

Wil je meer weten over wat Logos Instituut kan betekenen in opvoeding of onderwijs? Heb je vragen of loop je  

tegen dingen aan? Neem contact met ons op of kijk op logos.nl/onderwijs of logos.nl/opvoeding.
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In de tijd van de apostelen waren er ook al twijfels over de 

onderbouwing van het geloof. Joden vonden het moeilijk het 

Evangelie te aanvaarden, omdat ze andere verwachtingen 

hadden bij de komst van de Messias. Grieken hadden moeite 

de invloedrijke filosofie los te laten. De apostelen hebben in 

hun brieven veel aandacht besteed aan het bestrijden van 

deze invloeden. 

Petrus schrijft waarom we standvastig moeten blijven: 

‘Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen 

wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus 

bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn 

majesteit’  (2 Pet. 1:16). 

Naturalisme
Sinds de Verlichting (18e eeuw) kreeg de rede een steeds 

grotere rol in de wereldbeschouwing. De rede op zich is niet 

een vijand van het geloof. God heeft ons met een verstand 

geschapen dat dingen wil verklaren. Zolang het hand in hand 

gaat met ontzag voor God, is wetenschap iets fantastisch. 

Natuurwetenschap is echter voor veel mensen een 

levensbeschouwing geworden: het naturalisme. Niet-

natuurlijke factoren mogen geen rol spelen in de verklaring 

van wat we om ons heen zien. Er is geen ruimte voor een 

Schepper in de wetenschap. Het naturalisme sijpelt steeds 

verder door in de samenleving. Er is geen absolute moraal; 

‘goed’ en ‘kwaad’ zijn relatieve begrippen geworden. De 

beschermwaardigheid van het leven staat ter discussie. Wij 

zijn ons brein. Deze antichristelijke gedachten zijn aanvallen 

op de Bijbel als fundament van het christelijk geloof.

De Bijbel als wapen 
Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om vast te blijven 

houden aan wat God ons leert. We moeten ons verdedigen 

met het zwaard van de Geest, Gods Woord  (Ef. 6:17). 

Om dit te kunnen doen is het cruciaal om de Bijbel te kennen 

en te bestuderen. Dat schrijft Paulus ook aan Timotheüs in zijn 

tweede brief (2 Tim. 3:14-17). Om standvastig te blijven tegen 

de misleidingen van bedriegers en valse leraars drukt Paulus 

Timotheüs op het hart om bij de Schrift te blijven. De hele 

Schrift is namelijk door God geïnspireerd. 

2 Tim. 3:14-17: ‘Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en 

waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd 

hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs 

kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus 

Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 

te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 

in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, 

volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’

Leren van Jezus
De Heere Jezus geeft ons een goed voorbeeld van hoe we ons 

kunnen wapenen met Gods Woord. Toen Hij verzocht werd 

in de woestijn,  (Mat. 4) was Jezus hongerig en verzwakt. Hij 

had namelijk veertig dagen gevast. Toch kon de duivel niets 

De Bijbel open

Als je nog in de Bijbel gelooft, móet je wel dom en naïef zijn. We hebben 
toch de wetenschap die alles kan verklaren? Wonderen bestaan niet  
en alles is verklaarbaar. De Bijbel wordt door veel mensen weggezet  
als ‘sprookjesboek’. Volgens hen is het christelijk geloof achterhaald.  
Ook voor veel christenen is het niet meer vanzelfsprekend om de  
héle Bijbel als historisch betrouwbaar te zien. 

tegen Hem beginnen. De duivel maakte gebruik van 

bijbelteksten die hij verdraaide. Jezus ging inhoudelijk 

in op de verzoekingen. Doordat Hij de Schrift zo goed 

kende, kon Hij de leugenachtige gedachten weerleggen en 

hadden die geen invloed op Hem. 

Omdat de Bijbel Gods openbaring van Zichzelf aan ons 

is, betekent ‘de Bijbel kennen’ meer dan alleen weten 

wat erin staat. Jezus kon het onderscheid maken tussen 

verdraaide bijbelteksten en de Waarheid. Hij had een 

levende relatie met de Vader. Ook voor ons geldt: ‘in Uw 

licht zien wij het licht’ (Psalm 36:10). We moeten de Bijbel 

lezen met het licht van de Heilige Geest, en niet alleen de 

studeerkamerlamp gebruiken. 

Als we zó standvastig blijven in het Woord van God, 

hoeven we niet bang te zijn voor de wetenschap. Dan 

kunnen we, ook in het bestuderen van de natuur, Psalm 
19:2 beamen: ‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf 

verkondigt het werk van Zijn handen.’

Naturalisme 
Het naturalisme is een filosofische stroming 

waarin wordt aangenomen dat alleen de natuur 

bestaat. Alles is onderworpen aan natuurwetten, 

waardoor alles verklaarbaar is. Bovennatuurlijke 

en immateriële invloeden bestaan niet. Menselijke 

moraal, acties en relaties zijn resultaten van 

chemische processen in het brein. Volgens deze 

filosofie kunnen mensen dus niet verantwoordelijk 

gehouden worden voor wat ze doen. Er zijn maar 

weinig naturalisten die dat daadwerkelijk in de 

praktijk brengen.    

Bijbel-Vast

Epicurisme  
en Stoïcisme
In Athene krijgt Paulus te maken met Evangelie-

bespotters: epicurische en stoïsche filosofen 

(Hand. 17). Volgens het epicurisme is persoonlijk 

geluk het enige zinnige om na te streven. Er is 

geen leven na de dood. In het stoïcisme is het 

hoogst haalbare om niet geëmotioneerd te raken 

door gebeurtenissen. Alles staat namelijk van 

tevoren vast doordat alles materieel is.  

‘ in Uw licht zien  
wij het licht’
Psalm 36:10

Auteur: Irene van der Ham
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Voor kids

In de Bijbel staan allemaal gebeurtenissen die echt gebeurd zijn! Hoe 
weten we dat? Eén van de redenen is omdat er mensen bij waren en  
zij hebben het opgeschreven. Deze mensen noem je ook wel ooggetuigen. 
Ze waren getuige (met hun ogen en oren) van de gebeurtenissen in  
de Bijbel. Er zijn een paar Bijbelboeken waar de schrijvers op een  
iets andere manier te werk zijn gegaan, zoals Genesis en  
Koningen en Kronieken.

Ooggetuige zijn 

Pak een pen en papier. Ga 
ergens zitten waar kinderen 
zijn. Schrijf op wat je ziet en 
hoort. Zo ben je een ooggetuige 
die het opschrijft.  
Net zoals 
Johannes en 
Mattheüs, die 
opschreven  
wat Jezus zei 
en deed!

God hielp Mozes met het opschrijven van Genesis. 
Jezus spreekt over de gebeurtenissen uit  
Genesis. En Jezus liegt nooit.

zie bijvo
orbeeld 

Matthe
üs

19:4-5, 
Matthe

üs 24:3
7-39

De Bijbel is waar, want:
Ze waren erbij en schreven het op = ooggetuigen

Ooggetuigen van het leven van Jezus:

de schrijvers van deze
boeken schreven op wat
ooggetuigen vertelden.

Mattheüs en Johannes
waren erbij en schreven het op

Lukas
luisterde naar ooggetuigen

en schreef dit op

Markus
schreef op wat Petrus  

(een ooggetuige) gezien had

Kruisiging van Jezus

Opstanding van Jezus

Bijbelboeken oefenen 
Schrijf de bijbelboeken op de wasknijpers. Je kan verschillende groepen bijbel-

boeken verschillende kleuren geven. (Bijvoorbeeld voor het Nieuwe Testament: 

de evangeliën, geschiedenis, de brieven van Paulus, algemene brieven, profetie).

Hang de wasknijpers zo snel mogelijk in de juiste volgorde! Of... laat er een paar 

weg, welke missen er? Of hang één groep op en leer deze extra goed.

Ooggetuige =  
iemand die erbij was en het heeft gezien

Nodig:
Houten wasknijpers
Verschillende kleuren (bal)pennen
kledinghanger

De verlamde man door het dak: 
(kijk maar in Lukas 5:26 en vers 19)

De genezing van Bartimeüs:
(kijk maar in Lukas 18:43 en ervoor)

De storm op het meer:
(kijk maar in Mattheüs 8:23)

De spijziging van de 5000:
(kijk maar in Johannes 6:14 en ervoor)

Belangrijkste  
gebeurtenissen  
waar ze ooggetuigen 
van waren: Tip: 

Print deze pagina  
vanaf logos.nl/bijbelvast 
en gebruik hem in jouw 
klas of zondagschool.

Ooggetuige

Ooggetuige

Ooggetuige Ooggetuige

Wie waren de ooggetuigen bij:
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Auteur: Tabitha Geelhoed

Wasknijpers met 

bijbelboeken

Zie logos.nl/opvoeding voor meer kindermateriaal

Tabithasvlog
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Volgens Genesis 12:16 krijgt Abram 

allerlei geschenken van de Farao uit 

Egypte, waaronder kamelen. Een paar 

regels verder lees je dat hij deze zou heb-

ben meegenomen naar Kanaän. In Gen. 

24 lees je over kamelen die de bruids-

schat waren voor Izaks bruid. Ook Jakob 

bezat kamelen (Gen. 30: 43) evenals de 

Ismaëlieten (Gen. 37:25). 

Is Genesis later geschreven? 
Aardig wat wetenschappers beweren 

echter dat Abraham helemaal geen kame-

len gehad kan hebben. Volgens hen zijn 

de in Genesis genoemde kamelen mede 

een bewijs voor het late ontstaan van de 

vijf boeken van Mozes. Dat zou beteke-

nen dat Genesis veel later geschreven is 

door een auteur die daarbij elementen uit 

zijn eigen tijd heeft toegevoegd, zoals het 

bezit van kamelen. Maar deze  

conclusies zijn te voorbarig. 

Dromedaris of kameel? 
Het Hebreeuwse woord gml kan zowel 

dromedaris als kameel betekenen. Dro-

medarissen werden in de bijbelse gebie-

den rond Kanaän pas vanaf de twaalfde 

eeuw v. Chr. door mensen gehouden 

(gedomesticeerd). Dat was dus circa zes 

eeuwen ná Abraham1. En kamelen (offi-

cieel: bactrische kameel, die we vanaf nu 

bedoelen als we het woord ‘kameel’ noe-

men) kwamen vooral voor in gebieden 

ten nóórden van Kanaän. Daarom gaan 

de eerder genoemde wetenschappers er 

vanuit dat met het Hebreeuwse woord 

gml altijd een dromedaris is bedoeld en 

dat de beschrijving ervan in Genesis later 

is toegevoegd. Maar het is ook mogelijk 

Uit de wetenschap

dat met gml een gewone kameel wordt 

bedoeld. Bovendien bestaan er in de 

archeologie wel degelijk aanwijzingen 

dat kamelen of dromedarissen al eerder 

gebruikt werden door mensen, ook in 

Abrahams leefgebied. 

Kamelen al eerder in Mesopotamië 
De hoogleraar west-semitische talen 

Martin Heide wijst er op dat de kameel al 

sinds het midden van het derde mil-

lennium v. Chr. werd gefokt in zuidelijk 

Oezbekistan. Dit is dus ruimschoots vóór 

de tijd van Abraham. Kort daarna zouden 

zij naar Mesopotamië zijn gebracht. Zo 

vindt Heide in een lijst uit een Mesopota-

mische stad tussen exotische wilde 

dieren ook een kameelachtig dier (‘am.

si.har.an’). Volgens de beschrijving is het 

dier op straat te vinden en maakt het deel 

uit van karavanen. Volgens Heide zou de 

in Genesis genoemde gml best wel eens 

een gewone kameel kunnen zijn.

Archeologische aanwijzingen
Egypte is de plek waar Abraham van 

farao kamelen ontving. De Egyptoloog 

Achmed Saber gaat er vanuit dat in 

Egypte al vanaf 2500 v. Chr.2 kamelen 

als lastdieren voorkwamen. Dit blijkt 

uit meerdere afbeeldingen en kleine 

beeldjes. Bekend is vooral een stenen 

zalfdoosje uit het begin van het derde 

millennium voor Chr., dat ten zuiden van 

Caïro is gevonden. Ik (de auteur) heb dit 

voorwerp ter plekke grondig onderzocht 

(afbeelding 1). Zonder enige twijfel heeft 

dit de vorm van een knielende kameel, die 

een mand op zijn rug draagt. Ook in Syrië 

vinden we voorbeelden uit de tijd van 

de aartsvaders. Op een rolzegel is een 

kameel met twee bulten te zien, waarop 

goden zitten of rijden (afbeelding 2). Ge-

zien de stijl dateert die uit de 18e eeuw v. 

Chr., de tijd van de aartsvaders. Eveneens 

uit Syrië en uit ongeveer dezelfde tijd 

stamt het hoofdje van een kameelbeeldje. 

Die maakt deel uit van de collectie van de 

Arbeitsgruppe für Biblische Archäologie 

bij Stuttgart (afbeelding 3). 

De Bijbel is betrouwbaar
Er kunnen nog meer aanwijzingen opge-

somd worden. Maar deze voorbeelden 

laten zien dat er in de archeologie wel 

degelijk aanwijzingen zijn dat mensen al 

kamelen hielden in de tijd en in het leef-

gebied van Abraham. De beschrijving van 

aartsvaders met kamelen (gml) is dus niet 

een bewijs dat Genesis later is geschre-

ven. Het maakt de Bijbel ook helemaal 

niet onbetrouwbaar. De Bijbel is Gods 

geïnspireerde Woord van kaft tot kaft!

Pieter Gert van der Veen is archeoloog en 

universitair hoofddocent aan de Johannes 

Gutenberg universiteit in Mainz, waar hij 

momenteel werkzaam is als plaatsvervan-

gend hoogleraar voor bijbelse archeologie. 

Tevens werkt hij als archeoloog voor de 

Duitse organisatie Studiengemeinschaft 

Wort und Wissen e.V. 

Aartsvaders en  
kamelen: Staat er  
een fout in de Bijbel?
‘De Bijbel is niet waar, want het bevat beweringen die niet kloppen’. 
Zo’n soort uitspraak hoort u misschien wel eens van uw collega’s, 
studiegenoten of in de media. In dit artikel nemen we één zo’n claim 
onder de loep: ‘Abraham kan geen kamelen hebben gehad, dit staat 
fout in de Bijbel.’ Archeoloog Pieter Gert van der Veen heeft er 
onderzoek naar gedaan en kwam tot andere conclusies.

1. De aartsvaders leefden rond 1800-2100 v. Chr 2. Red.: Dit is de standaard chronologie zoals gehanteerd in de seculiere wetenschap. 
Volgens sommigen botsen deze jaartallen met de bijbelse dateringen, maar dat is voor het hoofdargument van dit artikel niet relevant.

Meer informatie over deze studie en archeologische aanwijzingen vindt  

u in het boek ‘Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des  

frühen Israel’ (2013). Ook in het nieuwe boek ‘Struikelblokken: 

Veertig vragen bij het Oude Testament’ van dr. Mart-Jan Paul 

wordt dit onderwerp behandeld. Beide boeken zijn verkrijgbaar  

in de webshop van Logos Instituut. 

‘ Deze voorbeelden laten zien dat er in de 
archeologie wel degelijk aanwijzingen  
zijn dat mensen al kamelen hielden in  
de tijd en in het leefgebied van Abraham’ 

1

2

3

De bactrische kameel 
(Camelus bactrianus)  
en de dromedaris  
(Camelus dromedarius) behoren 
allebei tot de kamelensoort. Beide 
worden in het Hebreeuws met gml 
weergegeven. Het verschil is dat 
een bactrische kameel twee bulten 
heeft en een dromedaris één. De 
kameel leeft vooral in het zuiden, 
en de dromedaris vooral in het 
noorden. De kameel is veel vroeger 
dan de dromedaris door mensen 
gehouden als lastdier of trekdier. 

Auteur: Pieter Gert van der Veen
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Zeven  
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Atheïstische  
scepticus wordt 
overtuigd christen

Lee Strobel is een bekend verslaggever van 

rechtszaken. Als zijn vrouw christen wordt, 

begint hij een groot onderzoek om te bewijzen 

dat de evangeliën onbetrouwbare bronnen zijn en de 

christelijke claims over Jezus een fabeltje. Beginnend 

als een atheïstische scepticus kan hij na een uitgebreid 

literatuuronderzoek niets anders concluderen dan dat hij 

zijn zaak verloren heeft tegen Christus. Hij schrijft dan 

het boek ‘The Case for Christ’, de zaak voor Christus, in 

het Nederlands vertaald als ‘Bewijs genoeg’. Het boek 

leest als een spannende thriller. Strobel heeft zijn eigen 

getuigenis verweven met juridische anekdotes. 

In het boek gaat hij uitgebreid in op zijn onderzoek. 

Daarvoor interviewde hij veertien experts op het gebied 

van geschiedenis, oude (bijbel)documenten, filosofie, 

geneeskunde en theologie. In een rol van openbaar 

aanklager confronteerde hij hen met allerlei argumenten 

van sceptici over de evangeliën en Jezus. Keer op keer 

kunnen de experts die argumenten vanuit hun eigen 

vakgebied weerleggen. 

Gebaseerd op dit boek is er een gelijknamige 

documentaire verschenen, gericht op de inhoudelijke 

argumentatie. De meeslepende speelfilm (2017) is 

erg toegankelijk en laat je ook de impact zien die het 

onderzoek heeft op zijn persoonlijk leven. 

Al lezend of kijkend krijg je veel informatie die je eigen 

geloof zal versterken en erg bruikbaar zal zijn in 

gesprekken met anderen of als studiemateriaal. Als je 

een denker bent en op zoek bent naar goed onderbouwde 

antwoorden, is dit zeker wat voor jou! 

die de Bijbel  
bevestigen 

Uitgekomen profetische 
voorzeggingen 

Van de vele uitgekomen profetieën in de 
Bijbel slaan er honderden op Jezus. Daarvan 
zijn er tientallen die Jezus onmogelijk zelf 
moedwillig zou kunnen hebben vervullen. 
Volgens hedendaagse kansberekeningen 
onmogelijk! 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.De discipelen lieten zich 
niet vermoorden voor een 
leugen 

Volgens overleveringen zijn de meeste apostelen 
omgebracht vanwege hun geloof in de dood en 
opstanding van Jezus Christus. De apostelen 

geloofden oprecht in Jezus’ dood en opstanding, 
omdat ze hiervan ooggetuigen waren geweest. 
Het is niet logisch dat ze zich lieten martelen en 
doden om iets waarvan ze wisten dat het een 
leugen was. Daarnaast verbloemden ze hun eigen 
zonden en onwetendheid zoals beschreven in de 
Evangeliën niet. Ze gaven hun reputatie en leven 

voor de bijbelse boodschap! 

Historische geschriften
Er zijn nu meer dan 5.300 Griekse manuscripten, 
en in totaal meer dan 24.000 handgeschreven 

kopieën of gedeelten van het Nieuwe Testa-
ment gevonden. Deze manuscripten wijken op 
de kernpunten niet van elkaar af. 

Archeologische vondsten 

Archeologen bevestigen steeds meer 
historische namen en plaatsen uit de Bijbel. 
Van het Oude Testament zijn er alleen al meer 
dan 50 namen van personen teruggevonden.

Historische 
geslachtsregisters
De geslachtsregisters in Genesis, Kronieken, 
Mattheüs en Lukas zijn de enige die een 

doorlopend historisch verslag geven van de 
eerste helft van de menselijke beschaving. 

Het bestaan van 
de Bijbel zelf 

De Bijbel heeft door de eeuwen heen alle 
vormen van vernietiging, kritiek of censuur 
glansrijk doorstaan. 

De Bijbel is divers  
en toch één geheel! 

De Bijbel is door meer dan 40 schrijvers met 
uiteenlopende beroepen (koning, arts, visser, 
herder, etc.) over een periode van ten minste 
1600 jaar geschreven, vanuit drie continenten. 
Toch is de Bijbel één samenhangend geheel: er 

zijn namelijk bijna 64.000 verwijzingen in de 

Bijbel naar andere bijbelteksten! 

Puntsgewijs Recensie

Gebedsverzoeken vanuit Logos Instituut  
Logos Instituut is afhankelijk van God in het werk dat ze doet. Bidt u mee voor onderstaande punten? 

• Voor alle ouders, andere opvoeders en docenten, dat ze het betrouwbare Woord zullen doorgeven aan de kinderen. 

• Voor alle jongeren en ouderen die worstelen met geloofsvragen of met het doorgeven van een bijbels wereldbeeld. 

• Voor het werk van alle vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden die bij Logos Instituut betrokken zijn. 

• Voor alle getroffenen van de Corona-uitbraak. Dat de hele wereld ziet dat we nietige mensen zijn en God nodig hebben. 

• Voor het congres in Hardinxveld van D.V. 20 en 21 november 2020.

• Voor Bijbelvast, dat dit blad mensen zal bemoedigen om ten volle vast te houden aan de Bijbelse waarheid. 

“Bewijs genoeg” is à € 19,95 verkrijgbaar in de webshop  

van Logos Instituut (webshop.logos.nl/bijbelvast). Eveneens  

de documentaire (€ 9,99) en speelfilm (€ 9,99)  

“The Case for Christ”. Beide dvd’s zijn ondertiteld. 

Vraag je je wel eens af of de 

Bijbel echt betrouwbaar is? 

Of heb je vragen die niet in 

je omgeving beantwoord 

worden? We komen 

graag met je in contact 

en willen je helpen in je 

zoektocht. Over o.a. dit 

thema kunnen wij ook 

gastlessen en presentaties 

verzorgen.

Wil je meer lezen over dit onderwerp of je meer verdiepen in de argumentatie? Neem dan een kijkje op www.logos.nl/bijbelvast

Geïnteresseerd  
in meer informatie over de 
betrouwbaarheid van de 
Bijbel? Geef u op voor de 

digitale nieuwsbrief en ontvang 
regelmatig een overzicht van 

de beste artikelen.  
Logos.nl/nieuwsbrief
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Agenda
  

Vanwege de Corona-maatregelen vinden er regelmatig 
wijzigingen plaats in de agenda. Raadpleeg onze web-
site voor een actuele agenda en voor meer informatie.

20 juni 2020  

Congres van Oorsprong.info  ‘Schepping en wetenschap’ 
  Opheusden

13 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 
Een zestal maandagavonden van Logos  
Instituut op vakantiepark De Betteld  

  Zelhem. De avonden zijn van 20:00-22:00, inloop vanaf 19:30  
13 juli Elbert Pogosjan - Hoe kennis van de islam  
 het christendom versterkt
20 juli Kees van Helden - Relaties en Seksualiteit
27 juli  Ruben Jorritsma - Argumenten voor het  
 bestaan van God
3 augustus Gert-Jan van Heugten - Platte aarde: feit of fictie?
10 augustus Jan van Meerten - Uw (klein-/buurt)kinderen,  
 de geschiedenis van de aarde en bijbelgetrouwe   
 aardrijkskundelessen
17 augustus Stef Heerema - Wetenschap versus zondvloed 

1 september 2020 
Start derde onlinecursus met prof. dr. Mart-Jan Paul 
over ‘schepping en evolutie’  

12 september 2020 
Besloten studiedag Creationaire Biologie

16 september 2020 
Lezing van Deventer Denkt  met dr. Mart-Jan Paul – 
Theïstische evolutie: wat zijn de knelpunten?  

  Deventer

27 september 2020 
Lezing van Stef Heerema - Het getuigenis  
van het zout der aarde  

  Almelo

10 oktober 2020 
Lezing van Stef Heerema - Het zout der aarde  

  Utrecht

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 
Geologiereis i.s.m. Hongarije Holidays  

  Mikebuda, Hongarije

20 november 2020 t/m 21 november 2020 
Tweedaags Logoscongres  
‘Geloof is de sleutel tot kennis 2020’   

  Hardinxveld-Giessendam

Webshop

Antwoordenboek voor kids  
(deel 1 t/m 5)

€7,95 per stuk

Eerste Hulp Bij Ongeloof
€19,95

Dinosaurussen voor Kids
€12,50 per stuk

Struikelblokken: Veertig vragen bij 
het Oude Testament 

€16,95

Bijbel en Archeologie 
€18,95

Als dieren konden spreken 
€4,25

DVD-serie van Weet magazine 
prijzen variëren tussen 9.95 en 14.99

Direct naar de shop:

Steun een project! 
Op de pagina logos.nl/projecten vindt u een overzicht van 

onze projecten waar extra steun nodig is. U kunt via deze weg 

bijdragen in het werk van Logos Instituut door één of meerdere 

projecten te steunen. Enkele projecten zijn:

‘Een creationistische museumgids voor Naturalis’

‘Geloof is de sleutel tot kennis 2020’

‘Ondersteun Logos voor 2020’

‘De basisschool op weg naar 2021’

Helpt u mee? Ga naar www.logos.nl/projecten    

Project ‘De basisschool op weg naar 2021’
Christelijke schoolleiders en docenten zitten vaak met de handen 

in het haar. ‘Wat doceren we onze kinderen? Hoe gaan we om met 

on-bijbelse theorieën zoals de evolutietheorie? En welke materialen 

zetten we daarvoor in?’ Daarom willen we in het bovengenoemde pro-

ject ons bezighouden met het inventariseren van lesmaterialen en de 

beschikbare lesmaterialen onder de aandacht brengen bij de scholen. 

Daarnaast willen we voorzien in lesmateriaal waar dit ontbreekt.



De Bijbel.  
De bron van kennis over ons verleden, ons heden en onze toekomst.  

Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en 
geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. 

Het is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen 
in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. 

Bijbels perspectief op…

• Maatschappij & wetenschap

• Het ontstaan van de Bijbel

• Schepping of evolutie

• Wereldgeschiedenis

• Biologie, geologie en archeologie 

• Wereldreligies & geloofsverdediging 

  Lesmateriaal

  Artikelen

  Webshop 

  (Kinder)boeken

  Dvd’s

  Onderzoek

  Evenementen

  Excursies

  Gesprek

  Lezingen

  Ontmoeting

  Museumbezoeken

Voor…

• Leraren en leerlingen

• Kinderen en opvoeders

• Studenten en wetenschappers 

• Gemeenteleiders  

en gemeenteleden 

Meer
 informatie
vind je op
logos.nl

Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter! 


