
Wereldwijde Vloed
Bijbelse argumenten

1. Alles, heel, alle

2. Grote ark nodig

3. Vogels in de ark

4. Alle bergen onder water5. Duur zondvloed en
wegtrekken water

6. De regenboog

De Bijbel is waar, want::
1. Gods beloften komen uit.
2. Toekomstvoorspellingen komen uit.
3. Opgeschreven door ooggetuigen.

"en het water steeg meer en meer op
de aarde, zodat alle hoge bergen die

onder heel de hemel zijn, bedekt
werden" - Genesis 7:19 -

 Genesis 7:19-23 en 8:9

 Genesis 7:3 en 14

 Genesis 7:19

 Genesis 8:21, 9:11-15

 Genesis 6:15

 Genesis 7:24 en 8:13-14 (7:11)

De ark was heel groot: 137 meter lang, 23
meter breed en 14 meter hoog. Zo'n
grote boot is niet nodig voor een lokale
vloed (de dieren zouden dan kunnen
vluchten naar een ander stuk land).

In de Bijbel staat: 'alle hoge bergen',
'onder heel de hemel', 'alles wat op de
aardbodem was', 'heel de aarde'.  De
zondvloed was dus wereldwijd!

Ook de vogels moesten mee in de ark. Dat betekent
dat ze buiten de ark niet konden overleven. Er was
bijvoorbeeld geen eten voor ze. Dat kan alleen bij
een wereldwijde vloed, anders waren ze gewoon
naar een ander stukje land gevlogen.

Voordat bergen onder water staan moet de rest
van de aarde ook onder water staan (anders vloeit

het water gewoon de berg af). Dat kan alleen bij
een wereldwijde vloed.

De zondvloed duurde 150 dagen. Daarna
duurde het nog eens 220 dagen voordat het
water weggetrokken was. Bij een lokale
vloed duurt dat een paar dagen of een paar
weken. Niet 370 dagen (meer dan een jaar!).

De regenboog is het teken van God dat Hij
belooft heeft om nooit meer heel de aarde
onder water te zetten. Als het om een lokale
vloed zou gaan, zou God Zijn belofte gebroken
hebben (er zijn veel lokale waterrampen
geweest na Noach). Dat kan niet, want God liegt
nooit!

Door: Tabitha van Dijk-Geelhoed


