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en modderstromen, massale vorming van fossielen,
nieuwe continenten, aardlagen en landschappen, en
dat alles in een zeer korte periode. Wat een gigantisch
natuurgeweld! Zonder de zondvloed had de aarde er héél
anders uit gezien.
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Interview

Het hoeft ons daarom niet te verwonderen dat wij

Met Paul Garner

wereldwijd getuigenissen vinden van de zondvloed.

wetenschap niet tegen. Een wetenschappelijk model

De reguliere wetenschap interpreteert de geologische

dat gebaseerd is op de Bijbelse zondvloed kan juist veel

gevolgen hiervan als aanwijzingen voor een ontstaan

geologische verschijnselen verklaren.
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ooit: de zondvloed. Heel veel water, krachtige water-

'Zonder de zondvloed
had de aarde er héél
anders uit gezien.'

in miljoenen jaren. Echter, er zijn juist aanwijzingen
dat veel aardlagen (p. 12-15) en fossielen (p. 8-9) in

De Bijbel is betrouwbaar en een bron van kennis voor

‘turbosnelheid’ zijn ontstaan tijdens de zondvloed en niet
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St. Helens laat zien dat het kan (p. 10-11). Ook
wereldwijde vloedmythes (p. 4-5) kunnen goed verklaard
worden door de Bijbelse vloed.
Er zijn christenen die uitgaan van een lokale of mythische

Erika de Stigter

zondvloed omdat dit beter aan zou sluiten bij de

Eindredacteur Bijbelvast

wetenschap. In de Bijbelstudie (p. 6-7) lees je dat de
Bijbelse gegevens daar geen ruimte toe laten. Bovendien
is het helemaal niet nodig, de zondvloed spreekt de
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Puntgewijs

Auteur: Erika de Stigter

Meer dan 200 vloedverhalen

1

zelf hoeven niet waar of betrouwbaar te zijn,
daarom zijn deze verhalen geen bewíjs voor
de Bijbelse zondvloed. Maar de hoeveelheid
vloedverhalen en haar overeenkomsten met het
Bijbelse zondvloedverslag zijn wel een aanwijzing.
Vloedoverleveringen kunnen worden verklaard door

st-ex
Zie logos.nl/bijbelva
voor verdieping en
ijzingen
literatuurtips/-verw

Het verhaal vertelt dat Ea, heer van de wateren
en de bewaker van de mens, Utnapishtim
waarschuwde voor de grote vloed waarmee
de goden van plan waren de mensheid uit
te roeien. Hij moest ‘een boot bouwen' en
'het zaad van alle levende wezens in de boot
opnemen'. Toen de storm was gaan liggen,
keek Utnapishtim naar het aangezicht van de
wereld en er was stilte, de hele mensheid was
teruggekeerd naar klei. Utnapishtim liet een duif
los die terugkwam en geen rustplaats vond,
en toen liet hij een zwaluw los met hetzelfde
resultaat. Ten slotte keerde een losgeraakte raaf
niet terug. De boot kwam op een bergtop aan
de grond en Utnapishtim bracht een offer.

In elk deel van de wereld vinden
wij overleveringen over een
grote vloed. Deze vloedverhalen
vertonen vaak treffende
overeenkomsten met het
zondvloedverslag uit de Bijbel.
Wat heeft dat ons te zeggen? Overleveringen

Bijbelvast Extratra

Mesopotamië: Gilgamesh epos

2
China

De rivieren overstroomden tot het water de
hemel bereikte. En alle levende wezens kwamen
om behalve twee, een broer en een zus. Die
werden gered in een enorme kist. Ze namen een
paar van elk soort dier mee in de kist.

4
Hawaï

Een man genaamd Nu-u bouwde
een kano met een huis erop. Water
bedekte de aarde en doodde alle
mensen: Alleen Nu-u en zijn familie
werden gered. De kano was gevuld
met dieren. Ze verlieten de ark op
een berg en brachten een offer.

een gezamenlijk geheugen aan een echte wereldwijde

6 voorb eelden van
vloedverhal en wereldwijd

6

Het was de oude scheppingsgod,
Atum, die verantwoordelijk was voor de
oervloed, die de hele aarde bedekte en de
hele mensheid vernietigde behalve die in
de boot van Atum.

zondvloed zoals beschreven in de Bijbel.

Het zijn er veel, in elk werelddeel….
De grote hoeveelheid vloedverhalen die gevonden
worden is belangrijk. John D. Morris (20011)
heeft er meer dan 200 geteld. Dat maakt toeval
minder waarschijnlijk. Vloedverhalen met zoveel
overeenkomsten worden gevonden in alle uithoeken

Egypte

heen verdraaid en aangepast
zijn aan de lokale cultuur en

5

omstandigheden, en zo in overleveringen

Masai, Afrika

terecht zijn gekomen.

van de wereld. Bovendien is het interessant dat in de

De kans is groot dat niet álle vloedverhalen

meeste verhalen over een vernietiging van de aarde,

gebaseerd zijn op de Bijbelse zondvloed. Ook

dit (alleen) door een watervloed gebeurt.

weten we niet zeker of alle mondelinge verhalen
betrouwbaar zijn gedocumenteerd; dat is niet

… met overeenkomsten en verschillen

altijd te controleren. Toch blijven er voldoende

De verhalen zijn altijd op één of bijna alle details

vloedverhalen met relevante overeenkomsten

afwijkend van het Bijbelse zondvloedverslag.

over om een echte wereldwijde zondvloed te

Interessant is dat de afwijkingen groter lijken te

ondersteunen.

worden naarmate de afstand tussen de vindplaats
van het verhaal en Mesopotamië toeneemt. Welke

Onderdelen die regelmatig terugkomen in de

overlevering is waar? Alleen in de Bijbel vinden we

vloedoverleveringen zijn: Één bijzondere familie,

het door God geïnspireerde, historisch betrouwbare,

een boot, een straf van God, het meenemen van

verslag van de zondvloed. Het lijkt erop dat de

dieren, een landing op een berg en het uitsturen

herinneringen aan de Bijbelse zondvloed door de tijd

van vogels.

3
Nahua, Mexico

Toen de mensheid overweldigd werd
door de grote vloed, werd niemand
gered behalve een man genaamd
Coxcox (...) en een vrouw genaamd
Xochiquetzal. Zij redden zichzelf in
een kleine boomschors. Nadat zij aan
land gekomen waren op een berg die
door hen Colhuacan genoemd werd,
kregen zij daar heel veel kinderen.
Deze kinderen werden allemaal doof
geboren, totdat een duif uit een hoge
boom hen taal bijbracht, maar deze
talen verschilden zoveel dat ze elkaar
niet konden begrijpen.

Vanwege ongehoorzaamheid en een doodslag
besloot God de hele mensheid te vernietigen.
Alleen de vrome Tumbainot vond genade in de
ogen van God, die hem gebood een ark van hout
te bouwen en erin te gaan, met zijn gezin en
allerlei dieren. Toen ze aan boord waren en alle
voorraden hadden, liet God het zo lang en hard
regenen dat iedereen verdronk behalve degenen
in de ark. Eindelijk hield de regen op. Tumbainot
liet een duif uit de ark vliegen. 's Avonds kwam ze
moe terug. Enkele dagen later liet Tumbainot een
gier naar buiten, met een pijl aan zijn staartveren.
De gier keerde terug zonder de pijl. Het water
zakte en de ark landde op een grasvlakte. Ze
stapten uit en Tumbainot zag vier regenbogen.

Wil je ook zondvloedverhalen uit Griekenland, India, en
Australië lezen? Ga naar logos.nl/bijbelvast-extra

1

4.

John D. Morris, Ph.D. 2001. Why Does Nearly Every Culture Have a Tradition of a Global Flood?. Acts & Facts. 30 (9).
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De Bijbel open

Auteur: Annechiena Vrolijk

De hele wereld die er
toen was, is vergaan...

Bijbelvast Extra

Zie logos.nl/bijbelvast-extra
voor verdieping en
literatuurtips/-verwijzingen

Met deze woorden benoemt Petrus de hele door God geschapen wereld en
vermeldt dat deze, overspoeld door het water van de zondvloed, is vergaan,
2 Pe. 3:6. Naast Genesis schrijft ook het Nieuwe Testament over de zondvloed
als een belangrijk wereldwijd historisch gebeuren.

en het stortregende gedurende

De HEERE is trouw aan zijn belofte die

Het zondvloedverslag in Genesis

veertig dagen en nachten

slaat op een wereldwijde watervloed

6-9 vertelt ons hoe Gods volmaakte

(Gen. 7:11-12; vgl. 8:2).

zoals in Noachs tijd.

schepping door de zonde verworden

2. De bouw van een ark was nodig.

Uit dit alles blijkt dat de vloed als

is tot ‘de wereld van toen’: vol van

Als de zondvloed slechts plaatselijk

universeel, allesomvattend oordeel

kwaad en geweld (Gen. 6:5, 11-13).1

was geweest, was dit overbodig

over de hele wereld kwam.

Vanwege de totale verdorvenheid

geweest; men had tijdig naar een

van mens en aarde en het alom

droog gebied kunnen trekken.

De zondvloed in de Bijbel

heersende geweld kondigde God

3. Vogels moesten in de ark komen.

Naast het verslag in Genesis wordt op

het oordeel van de zondvloed aan

Bij een plaatselijke overstroming

meerdere Bijbelplaatsen de zondvloed

(Gen. 6:7, 11-13). Hij zei wat Hij zou

konden vogels wegvliegen naar

vermeld als een historisch, wereldwijd

gaan doen: de gehele aarde en al het

droog gebied.

gebeuren, zowel in het Oude als ook in

geschapene wegdoen (Gen. 6:7).2

4. Het water bleef toenemen totdat

het Nieuwe Testament.

In die onrustige, gewelddadige

alle toenmalige bergen onder water

1. Jesaja spreekt over de ‘wateren

werden gered van het oordeel van

overspoeld en verging (vs. 6).6

van nu: ‘De Heere wil niet dat iemand

wereld van toen leefde Noach , een

stonden (Gen. 7:19-23). Water zoekt

van Noach’ als een reëel gegeven uit

de zondvloed, Hebr. 11:7. Deze

5. De Heere Jezus Zelf ging uit van

verloren gaat … maar dat allen tot

rechtvaardig man.

de laagste plaats en stroomt daarom

de vroegste geschiedenis (Jes. 54:9).

vermelding is gebaseerd op de

een wereldwijde zondvloed als

bekering komen’, 2 Pe. 3:9.

God vertelde hem dat ‘het einde van

altijd naar beneden; dit houdt in dat de

De HEERE God belooft en zweert

historiciteit van de zondvloed.

oordeel over de zonde, waarop men

alle vlees is gekomen … Ik breng een

gehele aarde door water bedekt was.

hier dat Hij niet meer zó over zijn

4. Ook Petrus spreekt over ‘de

zich niet had voorbereid, en gebruikte

Conclusie

watervloed over de aarde … en alles

5. Het vloedwater trok zich

volk Israël zal toornen, en vergelijkt

dagen van Noach’, toen de ark

dit historische feit als symbool van

Het geheel van Bijbelse gegevens

wat leeft zal de geest geven’ (Gen.

langzaam terug, daarom moest

deze eed met zijn verbondseed na

werd gebouwd als voorbode van

zijn eigen onverwachte, maar zekere

leert ons wat de zondvloed was:

6:13, 17).4 Noach kreeg opdracht een

Noach lang wachten; dit wijst eerder

de zondvloed, die hierbij als een

het komende oordeel, 1 Pe.3:20.

komst (Mat. 24:37-39; Luk. 17:26-27).

een wereldwijde, allesomvattende,

immense ark te bouwen voor zichzelf,

op een wereldwijde vloed dan op een

historisch gegeven wordt opgevat.

Dat alleen acht personen werden

Vanwege zonde, verdorvenheid en

reële gebeurtenis die plaatsvond

zijn gezin en de vele diersoorten:

lokale watervloed.

2. Ook Ezechiël gaat uit van

behouden toen de zondvloed over de

geweld verging de ‘wereld van toen’

in de menselijke geschiedenis. Het

landdieren en vogels. Deze zouden

6. Gods belofte en verbondseed

de historiciteit van Noach en de

oude wereld kwam, vermeldt hij ook

door het oordeel van de zondvloed.

was geen regionale overstroming of

na de zondvloed de wereld

na de zondvloed (Gen. 9:9-17). De

zondvloed die hij meemaakte

in 2 Pe. 2:5. Echter, de wereld die er

Hierin ligt een actuele waarschuwing

watersnood in een bepaald gebied.

opnieuw vullen.

HEERE sluit een verbond met Noach

(Ez. 14:14).

eerst was werd door het vloedwater

én liefdevolle oproep voor de wereld

3

6.

‘Het geheel van Bijbelse gegevens
leert ons wat de zondvloed was:
een wereldwijde, allesomvattende,
reële gebeurtenis’

De wereld van toen

5

en belooft dat Hij niet meer alle vlees

3. Aan het begin van de lijst van

Het Genesisverslag wijst op
een universele vloed

zal uitroeien door het water van de

geloofshelden in de Hebreeënbrief

zondvloed. Toch vonden na Noachs

wordt Noach genoemd. Hierbij wordt

1. Alle fonteinen van afgrond

tijd vele overstromingen plaats. Gaat

vermeld dat hij en zijn gezin door

en hemel werden opengebroken

dit tegen Gods regenboogbelofte in?

gehoorzaamheid aan Gods opdracht

In vs. 5 staat het Hebreeuwse woord ‘ra’ (slecht, slechtheid) centraal als het enige en ononderbroken kenmerk van de mens; dit woord is bepalend voor het vervolg van
het verslag. 2 In het zondvloedverslag komt bij herhaling het Hebreeuwse woordje ‘kol’ voor; de vertaling hiervan wordt bepaald door woordcombinatie en context en
betekent hier: alle, alles, geheel, totaal, volkomen. 3 De naam Noach betekent ‘rust’. 4 Het hier voorkomende Hebreeuwse woord ‘mabboel’ (vloed) is kenmerkend voor de
zondvloedgeschiedenis, en komt daarbuiten alleen nog voor in Ps.29:10. 5 Het hier voorkomende Hebreeuwse woord ‘tehom’ (afgrond) komt ook voor in het scheppingsverslag, Gen. 1:2. 6 In de Griekse grondtekst komt hier het bekende woord ‘kosmos’ voor: universum, wereld, aarde.
1
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Voor kids

Auteur: Tabitha Geelhoed

Tabithasvlog

Stuur een foto van
jouw fossiel(en) naar
info@logos.nl, en
misschien win jij wel
een kinderboek naar
keuze!

Levende,
vrolijk zwemmende vis

Plotselinge grote
natte modderstroom

Gelijk dood

Kwal versteent = fossiel

Wat staat er
in de Bijbel?
Zo snel kwam de modderstroom:
Was deze ichtyosaurus aan het bevallen?

Om een vis, kwal of ander dier in
een fossiel te veranderen, moeten
ze snel bedekt worden door een
modderstroom (zoals bij de zond
vloed in de tijd van Noach). Als ze niet
snel bedekt worden, drijven de dode
dieren naar boven, gaan ze rotten of
eten andere dieren ze op. Zo worden
de botjes en graten verspreid. Er kan
geen mooi fossiel meer ontstaan!

Er was een wereldw
ijde
vloed (de zondvloed
in
de tijd van Noach).
Tijdens
deze ramp waren er
heel veel
modderstromen en
aardverschuivingen
.
Deze zorgden voor
precies de juiste
omstandigheden wa
ardoor veel fossielen
konden ontstaan ov
er heel de wereld.

Nodig:
Spons
Schaar
Kom (groter dan de spons)
Heet water
Bitterzout = Epsom Salt
(te koop bij de drogist)
Voedselkleurstof
Papieren bord

Genesis 7:18-208

Zo snel kwam de modderstroom:
Is deze vis zijn prooi aan het inslikken?

Er zijn zeedier-fossielen gevonden op plekken waar nu
geen water meer is. Bijvoorbeeld op de hoogste berg.
Wat is de beste verklaring hiervoor? Een wereldwijde
watervloed. Zoals de zondvloed in de tijd van Noach.
8.

1.

Nodig:
 Klei (aan de lu
cht
drogend)
Deegroller
 Schelpen, takj
es,
uitstekers en
andere (gevon
den)
schatten

Fossiel van een kwal

Nieuw!

2.

Druk de
voorwerpen
in de klei

3.

Laat de klei aan
de lucht drogen

Vul een kom met heet water. Knip een
spons in de vorm van een bot. Roer bitter
zout door het water totdat het niet
meer oplost. Voeg een paar druppels
voedselkleurstof toe. Doe de spons in het
water en laat het een dag lang het water
opzuigen. Haal dan de spons uit de kom
en leg hem op een papieren bord. Laat een
paar dagen liggen totdat de spons droog is.
Is de spons hard of zacht?
Wat zie je in de gaten?

Zie logos.nl/kids voor meer kindermateriaal over de zondvloed.
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Voor tieners

Wat gebeurde er?
1.

Auteur: Tabitha Geelhoed

Mount

Tabithasvlog

Saint Helens

Uitstulping

	Bult van 140 meter hoog
2. Aardbeving
	5,1 op de schaal van Richter
3. Modderstroom
	Bult van ijs en steen raast
omlaag
4. Stoomexplosie
	De kop van de vulkaan knalt eraf
5. Vloedgolf
	De bult ploft in het meer, grote
vloedgolf
6.	Pyroclastische stromen

Op 18 mei 1982 gebeurde er iets
bijzonders. De vulkaan Mount
Saint Helens barstte uit. Wat
er daarna gebeurde verbaasde
veel wetenschappers.
De meeste wetenschappers
geloven dat aardlagen erg
langzaam ontstaan. Maar nu
zagen ze de aardlagen voor
hun ogen ontstaan. Voor de
wetenschappers die geloven
in de zondvloed en een jonge
aarde was dit geen verrassing.
Het komt overeen met wat er in
de Bijbel staat.

Nieuwe aardlagen
Door de modderstroom en de pyroclastische stromen (vol modder,
rotsen en lava) ontstonden er nieuwe aardlagen. Dit gebeurde in een heel
korte tijd. In een paar dagen werden de lagen neergelegd en in korte tijd
versteenden ze. De uitbarsting liet zien dat door een ramp er snel nieuwe
aardlagen kunnen ontstaan. Hier zijn geen miljoenen jaren voor nodig.

NIEUWE AARDLAGEN KUNNEN SNEL ONTSTAAN EN
HEBBEN GEEN MILJOENEN JAREN NODIG

Polystrate boomstammen
Polystrate boomstammen zijn stammen die rechtop door verschillende aardlagen
heen steken. Miljoenen bomen werden uit de grond gerukt en belandden in een
meer vlakbij, Spirit Lake. Na een poosje hadden de boomstammen zoveel water
opgezogen dat ze naar de bodem van het meer zonken, rechtop! Spirit Lake laat
zien dat deze boomstammen kunnen ontstaan door gezonken stammen tijdens een
grote overstroming.

POLYSTRATE BOOMSTAMMEN ONTSTAAN DOOR EEN
RAMP ( BIJVOORBEELD DE ZONDVLOED )

	Vulkanische as, rotsen, lava, gas
en rook schieten naar beneden

Steenkool
7. Gevaarlijke neerslag
	Vulkanische as verduistert alles
en valt nee

Zo snel kan het gaan!
De gevolgen van de uitbarsting van Mount Saint Helens
(o.a. het snelle ontstaan van aardlagen, steenkool en
polystrate boomstammen) laten zien wat er in korte tijd

tra
Bijbelvast Ex

elvast-extra
Zie logos.nl/bijb
n en filmpjes.
ele
tik
ar
voor extra

10.

in een groot gebied kan veranderen. Daar waren geen

Veel takken en schors belandden in Spirit Lake. Samen met vulkanische as en
plantenresten ontstond er binnen een jaar een veenlaag van enkele centimeters
dik. Het begin van steenkool. Het veen heeft dezelfde samenstelling als de
steenkool in het oosten van Amerika. De uitbarsting laat zien hoe tijdens de
zondvloed steenkool kan zijn ontstaan.

( BEGIN VAN ) STEENKOOL KAN SNEL ONTSTAAN EN HEEFT
DAAR GEEN MILJOENEN JAREN VOOR NODIG

miljoenen jaren voor nodig. Moet je nagaan wat er bij de
wereldwijde zondvloed heeft kunnen gebeuren!
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Uit de wetenschap

Auteur: Paul Garner

West
Kaibab Plateau
East Kaibab Monocline

Kaibab kalksteen (Perm)

De Grand Canyon is een enorme
in het landschap in Arizona.
Hierin zie je enorme vlakliggende
gesteentelagen1. Deze horizontale

Kaibab kalksteen (Perm)
Tapeats Zandsteen (Cambrium)

afgesleten ondergrond van gestolde
lava en gekantelde gesteenten2.

Hoe is de Grand Canyon
ontstaan?

k

lagen liggen bovenop nog oudere
onderliggend
Precambrisch
gesteente

breu

Zondvloedgeologie
verklaart plooien
in aardlagen
Grand Canyon

East

‘scheur’ van 1½ kilometer diep

Tapeats Zandsteen (Cambrium)
onderliggend
Precambrisch
gesteente

Aardbewegingen tilden de regio
op en vormden hooglanden. De
Grand Canyon werd dwars door
het opgeheven terrein uitgesleten.

Figuur 1. Doorsnede van Grand Canyon gesteentelagen met de Oost
Kaibab Monocline en het opgeheven Kaibab plateau naar het westen.
Overgenomen van Huntoon (2003, p.237; figuur 14.10.a).

Tijdens deze opheffing werden
breuklijnen in de ondergrond van
gestolde lava weer actief, waardoor
de bovenliggende lagen zich
over de toppen van de breuken in
een serie plooiingen drapeerden
(Figuur 1). De plooiing moet hebben
plaatsgevonden nadat de bovenste
sedimentaire3 laag van de Grand

Volgens de standaard wetenschap zijn aardlagen
in miljoenen jaren ontstaan door een opstapeling
van sediment. In dit artikel laat geoloog Paul
Garner zien dat geplooide aardlagen snel en
recent zijn ontstaan. Passend bij de Bijbelse
beschrijving van een wereldwijde zondvloed!

Canyon werd afgezet, omdat deze in
de plooiing werd opgevangen.

Spectaculaire verticale
aardlaag
Één van deze spectaculaire
plooiingen is te zien in de Carbon
Canyon (Figuur 2). Op deze plaats
is de oudste van de platliggende
sedimentaire lagen (Tapeats
Zandsteen) door de aardbewegingen
in een hoek van 90 graden geplooid.
Als gevolg daarvan staan de
bovenliggende zandsteenlagen bijna
rechtop!

Figuur 2. Een spectaculaire plooiing in het Tapeats Zandsteen in Carbon Canyon in de
oostelijke Grand Canyon. Het beeld is naar het zuiden gericht met de opheffing aan de
rechter (west) zijde. Let op de mensen voor de verhouding. Foto © Paul Garner.

behorend tot het Cambrium tot Perm-systeem.
behorend tot het Precambrium
3
Sediment betekent afzetting. Sediment ontstaat doordat stukjes ‘aarde’ zich ophopen, bijvoorbeeld in een stroom, en vervolgens samengeperst wordt.
1
2
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Uit de wetenschap

Auteur: Paul Garner

Wanneer zijn
deze geplooide
rotsen ontstaan?
Het evolutionaire
model en het
creationistische model
geven verschillende
antwoorden.

gesteente. In dit scenario kon de
zandsteen alleen op een "plastische"
manier worden geplooid vanwege
de hoge temperaturen en drukken
die gepaard gingen met de diepe
begraving.

Hard (oud) gesteente
kan niet buigen zonder
te breken! Zacht (jong)
gesteente wel.

deze overbelasting ervoor gezorgd moeten

Tot voor kort waren dit soort

tijdstip van plooiing?

hebben dat de Tapeats zandsteen na 450
miljoen jaar vast gesteente is geworden. Hoe
kan de zandsteen zacht zijn gebleven als
er zo'n immense tijdsperiode is verstreken
tussen het tijdstip van afzetting en het

Creationistische verklaring

studies nog niet uitgevoerd. In

Het creationistische model

2017 verkreeg dr. Andrew Snelling,

Deze gegevens komen echter overeen

daarentegen suggereert dat de

directeur onderzoek van Answers in

met het creationistische model, waarin de

rotsen van de Grand Canyon slechts

Genesis (VS), echter toestemming

Tapeats zandsteen en de andere vlakliggende

duizenden jaren geleden zijn gevormd

om 53 rotsmonsters te verzamelen

sedimentaire lagen van de Grand Canyon

Evolutionaire verklaring

als gevolg van gebeurtenissen in de

uit de Grand Canyon.5 Terug in

snel werden afgezet tijdens de wereldwijde

Volgens het evolutionaire model werd

Bijbelse aardgeschiedenis . Rond het

het laboratorium besteedde dr.

zondvloed. Aardbewegingen in verband

de Tapeats Zandsteen ongeveer

einde van de zondvloed werd het

Snelling zo'n 2500-3000 uur aan het

met de opheffing van het westen van de

507-508 miljoen jaar geleden afgezet.

Colorado Plateau opgeheven door

zorgvuldig onderzoeken van dunne

Verenigde Staten aan het einde van de

Daarna verstreken er honderden

aardbewegingen, die de plooiing

plakjes van deze gesteentemonsters

zondvloed reactiveerden sluimerende

miljoenen jaren, waarin andere

van de pas afgezette sedimentaire

onder de geologische microscoop.

breuken in de onderste (precambrische)

sedimentaire lagen zich bovenop de

lagen veroorzaakten. In dit model

Hij kon echter geen bewijs vinden

basisgesteente. Dat resulteerde in de plooiing

Tapeats Zandsteen opbouwden en

was de tijd die verstreek tussen de

van verbrijzelde of gebroken

van de sedimentaire lagen die erboven lagen.

deze diep begroeven. Uiteindelijk, zo'n

afzetting van het Tapeats Zandsteen

mineraalkorrels of van het breken

Deze lagen konden echter op een "plastische"

60 miljoen jaar geleden, begon het

en de daaropvolgende plooiing kort -

en herkristalliseren van het minerale

manier worden geplooid omdat zij pas waren

Colorado Plateau te stijgen, waardoor

misschien slechts een paar maanden.

cement. In plaats daarvan wees

afgezet en nog zacht en niet verhard waren.

het Precambrium-basisgesteente

Daardoor waren het zandsteen en de

het bewijsmateriaal erop dat de

brak en de bovenliggende

andere sedimentaire lagen erboven

Tapeats Zandsteen nog zacht en

Conclusie en samenvatting

sedimentaire lagen, waaronder het

waarschijnlijk nog zacht toen zij

ongecementeerd was toen het werd

Ongebroken plooien in aardlagen van de

Tapeats Zandsteen, werden geplooid.

werden opgetild om het plateau te

opgeheven en geplooid. Andere

Grand Canyon zijn een aanwijzing dat de

vormen.

gesteentelagen die bij de plooiing

sedimentaire lagen van de aarde snel en

betrokken waren, vertoonden

recent werden afgezet. Precies zoals de

4

In dit model verliep er dus ongeveer
450 miljoen jaar tussen het moment

Welk model is juist?

eveneens bewijs dat zij zacht waren

Bijbelse beschrijving van een wereldwijde

waarop het Tapeats zandsteen

Maar welk van deze modellen is

toen de plooiing plaatsvond.

zondvloed impliceert. Hard gesteente van

werd afgezet en het moment

juist? Een geologische microscoop

waarop het werd geplooid. Dat

biedt uitkomst. Bij plooiing van

Onverwachte resultaten!

is meer dan genoeg om het diep

hard, bros gesteente zouden we

Als het evolutionaire model juist

begraven zandsteen te verdichten

verbrijzelde mineraalkorrels moeten

is, zijn deze waarnemingen zeer

en te verharden tot keihard vast

zien en bewijs dat het cement dat

onverwacht! Geologisch bewijs toont

de mineraalkorrels samenbindt,

aan dat meer dan 3000 meter dik

gebroken en opnieuw gekristalliseerd

sediment ooit het Grand Canyon

Paul Garner is onderzoeker

is. Maar als de zandsteen zacht was

gebied bedekte. Gezien de bekende

en docent voor Biblical

toen het werd geplooid, zouden we

snelheden waarmee temperatuur en

Creation Trust in het Verenigd

deze kenmerken niet verwachten.

druk met de diepte toenemen, zou

Koninkrijk. Hij heeft een MSc in
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Wilt u een
spreekbeurt op uw school

of vereniging over de
zondvloed of een ander
onderwerp? Kijk op
www.logos.nl/spreekbeurten
voor de mogelijkheden of
mail naar info@logos.nl

"De ongebroken
plooien zijn een
aanwijzing voor
snelle en recente
afzetting van deze
aardlagen"

miljoenen jaren oud kan niet buigen zonder
te breken! Zacht (jong) gesteente wel.

Geoscience van University College London,
waar hij zich specialiseerde in paleobiologie.
Tussen 2007 en 2011 maakte hij deel

4
Hoogstwaarschijnlijk dateren de Precambrische gesteenten uit de Scheppingsweek en de tijd vóór de zondvloed van Noach, terwijl de bovenliggende
sedimentaire lagen, waaronder de Tapeats Zandsteen, werden afgezet tijdens de wereldwijde zondvloed zelf.
5
De meeste monsters kwamen uit het Tapeats zandsteen, maar er werden ook enkele andere gesteenten bemonsterd.
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uit van een team dat een groot veld- en
laboratoriumonderzoek uitvoerde naar de
Coconino zandsteenformatie van Arizona.
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Interview

Van de website

Artikelen van logos.nl uitgelicht

Interview Paul Garner
Paul Garner (Msc) is christen en wetenschapper in de geologie. Tussen 2007
en 2011 heeft hij met een team een groot veld- en laboratoriumonderzoek
naar de Coconino zandsteenformatie uitgevoerd. Momenteel is hij een fulltime
onderzoeker en presentator van Biblical Creation Ministries. Voor Bijbelvast
schreef hij een artikel over geplooide aardlagen en de zondvloed (p. 12-15).
Wat is uw motivatie om wetenschapper te zijn?
‘Één van mijn favoriete bijbelverzen is Psalm 111:2: "De
werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht
door allen die er vreugde in vinden." Voor mij vat dit
onze motivatie als christelijke wetenschappers samen.
Onze wetenschappelijke studies kunnen van belang zijn

Tijdens een
periode die w
e het
Cambrium no
emen hebben
zich
aardlagen ge
vormd waarm
ee
iets
vreemds aan
de hand is.
Wijzen deze
aardlagen
op miljoenen
jaren of op
een zondvloe
d?

De schepping bevestigt in
al haar rijkdom, overvloed,
verscheidenheid en complexiteit
de waarheid van Gods Woord.

voor apologetiek of om de argumenten van sceptici te

Daarom is het mijn gebed dat veel christelijke jonge mensen

weerleggen. Maar wij bestuderen Gods schepping in

zouden overwegen om een opleiding tot wetenschapper

de eerste plaats om ons te verlustigen in Hem en in de

te volgen, vooral in belangrijke disciplines als geologie,

werken van Zijn handen.’

biologie en kosmologie, zodat zij ook kunnen bijdragen
aan ons verdiepend begrip van Gods schepping. Het is een

Wat spreekt u aan in
uw wetenschappelijk werk?

Zijn de cam
brische fos
sielen
een zondvlo
edkerkhof?

opwindende en lonende manier om de Heer te dienen!’

‘Wetenschap is vaak hard werken, en het vereist
toewijding, geduld en lange uren van zorgvuldig studeren

Fossils and the Flood

en denken. Maar het is ook vreugdevol, want als we de

Het nieuwste boek van Paul

wereld onderzoeken die God heeft gemaakt, leren we meer

Garner “Fossils and the Flood”

over Degene die haar heeft gemaakt - net zoals we over

is een leerzaam en mooi boek

een kunstenaar leren door zijn schilderijen te bestuderen.’

voor het hele gezin. Het gaat
over de schepping, zondvloed

Hoe ziet u de verhouding tussen de
Bijbel en wetenschap?

en fossielen. Logos Instituut

‘Ik vind het bemoedigend dat wanneer ik Gods wereld

vertalen en uitgeven, zie p. 20

bestudeer, ik ontdek dat de Bijbel mij helpt om te

of logos.nl/familieboek
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Webshop

Agenda

Direct naar de shop:
Tip!

Nieuw! Podcasts ‘Logos Talks’

Nieuw!

Het ontstaan van de wereld

Filmmaker Tim Mahoney gaat op onderzoek uit naar de plek van de doortocht
door de Rode Zee. Een boeiende mix
van interviews met vooraanstaande
wetenschappers, 3D-animaties en niet
eerder vertoond videomateriaal. (Deel II
verschijnt later).

dr. Henry Morris bespreekt wetenschappelijke en historische aspecten van de
schepping en zondvloed, en wat ze betekenen voor evangelisatie en het praktisch
geestelijk leven.

Niveau: Volwassenen, gemiddeld

In samenwerking met de Reformatorische Omroep

Livestream Cornelis van Dam - In The

zenden we een 12-delige serie podcasts uit. Elke

Beginning - Hoe kun je de letterlijke lezing

maandagochtend van 08.00-08.30 uur te beluisteren

van de scheppingsdagen verdedigen?

nieuwe Spotify account (LogosInstituut).

22 vragen van kinderen over
dinosaurussen en de zondvloed
Met vragen zoals: Hoe zorgde Noach
ervoor dat de dieren elkaar niet opaten?
Waar bleef al het water na de zondvloed?

23 mei Kindermoord in Bethlehem
30 mei CS Lewis
6 juni Wat maakt het Christendom anders
dan andere geloven
13 juni Jericho
20 juni Lange dag bij Jozua
27 juni Apologetiek versus evangelisatie

192 blz.

€14,99

€15,95

€7,95

25 juli

schepping en evolutie is, maar heeft u geen tijd om alle

Livestream Betteld Ruben Jorritsma - De

boeken te lezen? En u wilt op de hoogte zijn van de laatste

historische betrouwbaarheid van de

ontwikkelingen op dit gebied? Dan is deze cursus een

evangeliën

Cursusbegeleider: dr. Mart-Jan Paul (o.a. docent Academie

18.

Geologie Nederland toont Zondvloed

Graven naar Genesis met Mr Gibb

Deze documentaire bevat een lezing over
hoe de geologie van Nederland gevolgen
van de zondvloed laat zien. Het heeft
alles te maken met olie, gas, steenzout
en hunebedden.

Een nuttig boek voor onderwijzers en
opvoeders! Geschreven voor volwassenen om samen met hun kinderen door te
nemen. Ook geschikt voor wat oudere of
‘intelligente’ kinderen zelf.

83 minuten | Spreker: Ir. Stef Heerema.

Niveau: Volwassenen, oudere kinderen,
eenvoudig

(code= BVZONDVLOED)

Continentenspreiding in Bijbels perspectief

Wilt u graag weten wat de kern van de discussie over

andere cursisten en met de cursusleider.

€ 12,50

Spreekbeurt Betteld ing. Stef Heerema -

bezoek van bewoners van andere planeten?)

elektronische leeromgeving kunt u discussiëren met de

€12,50 naar €5

11 juli

Cursus Schepping en Evolutie

de cursus via afstandsonderwijs aangeboden. Via de

Niveau: Vanaf 16 jaar, gemiddeld

- Is de aarde ooit overspoeld geweest?

Heugten - Aliens Ontmaskerd (Krijgen we

uitkomst. Naast twee gezamenlijke bijeenkomsten, wordt

Aanbieding!

Niveau: Eenvoudig, tieners en volwassenen
127 blz.

Spreekbeurt Stadskanaal: ing. Stef Heerema

Spreekbeurt Betteld ing. Gert-Jan van

Niveau: 12+, gemiddeld

Hoe je denkt over de ouderdom van de
aarde, is voor veel mensen bepalend voor
hoe ze over God denken… en over zichzelf.
Een boek voorzien van aansprekende
illustraties en is uitstekend geschikt voor
gebruik op scholen en in jeugdgroepen.

23 juni

18 juli
Niveau: Kinderen van 5 t/m 12 jaar
48 blz.

Hoe zit het met…
de ouderdom van de aarde?

8 juni

via Radio 1 van reformatorischeomroep.nl en ons

Nieuw!

Het mysterie van de Rode Zee deel I

Tip!

91 blz.

€18,95

1 augustus
Spreekbeurt Betteld Ilana Pruis - Neurologie
8 augustus

Theologie van CHE en hoogleraar Oude Testament aan de

Spreekbeurt Betteld Kees van Helden -

ETF te Leuven, tevens schrijver boek Oorspronkelijk).

Jongerencultuur

Schrijf u snel in, vol = vol! | Inschrijfdeadline 30 juni 2022.

15 augustus
Spreekbeurt Betteld Cees Rentier (directeur
st. Evangelie & Moslims) - Islam
7 september

logos.nl/agenda/cursus/

Livestream dr. Georgia Purdom - Are
Mutations and Natural Selection
Mechanisms for Evolution?

NEDERLANDSE UITGAVE
FAMILIEBOEK ‘FOSSILS
AND THE FLOOD’
Logos Instituut heeft de unieke gelegenheid
gekregen om het prachtige familieboek´Fossils
and the Flood´ in het Nederlands uit te gaan
geven. Het boek ‘Fossielen en de zondvloed’ is
rijk geïllustreerd en bevat informatie die geschikt is
voor jong en oud. De auteur Paul Garner (Msc) weet
als geoloog en onderzoeker recht te doen aan de
laatste wetenschappelijke inzichten.
We geloven dat we door het boek ‘Fossielen en
de zondvloed’ veel gezinnen kunnen bereiken met
Bijbelgetrouwe wetenschappelijke toerusting.
Een dergelijk boek is momenteel niet beschikbaar
in het Nederlands en daarom gaat Logos Instituut

HELP MEE DIT BOEK TE
VERTALEN! VOOR €15
KUNNEN WIJ ÉÉN PAGINA

dit boek uitgeven in samenwerking met een
Nederlandse uitgever.
Helpt u mee deze uitgave mogelijk te maken?

LATEN VERTALEN EN
CONTROLEREN.
Indien u meer dan 7 pagina’s sponsort
ontvangt u het boek t.z.t. gratis!

Steun dit project via logos.nl/familieboek
*Indien er meer steun binnenkomt dan nodig, wordt het op een andere
plaats ingezet waar nodig binnen Logos Instituut.

Volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn!

