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De vitale onderlinge relaties in ons universum, de 
precieze bewegingen van de planeten, de regelmatige 
seizoenen van het jaar, de afhankelijkheid van alle 
levende wezens van elkaar – het voert onze gedachten 
en zelfs die van atheïsten naar een Schepper. Waar komt 
die complexiteit en schoonheid vandaan?
We moeten óf concluderen dat elk detail in ons universum 
– in het bijzonder onze planeet aarde met al haar 
levensvormen – tegen alle bekende wetenschappelijke 
logica in is geëvolueerd, of we moeten erkennen: dit is de 
hand van de Meester, de Ontwerper!

In de Bijbel lezen we dat de wereld waarin wij leven 
door de val in zonde ontaard is, een ruïne van Gods 
oorspronkelijke plan. We zien nu ook geweld en pijn, 
wanorde en dood. Maar zelfs in deze ruïne onderkennen 
we de schoonheid en de orde, de ongelooflijke harmonie 
en diversiteit.

In dit nummer verwonderen we ons over deze hand 
van de Meester in de schepping. We kijken naar het 
wonderlijke functioneren van het DNA in al onze 
miljarden lichaamscellen. We zien Gods prachtige plan 
om ons mannelijk of vrouwelijk te maken en elkaar 
aan te vullen. In de giraffe zien we tal van vernuftige 
voorzieningen specifiek voor dit dier. De kinderpagina 
is ook voor volwassenen interessant met voor ons 
bijzondere ontwerpen zoals de bombardeerkever. 
In het interview ontmoeten we een bekende 

jeugdboekenschrijver die jongeren wil helpen hun 
Schepper te leren kennen.

Dit nummer wil een extra ondersteuning zijn om de 
Schepper te zien en te eren in onze wereld die zo 
prachtig gedetailleerd, geordend en complex 
is dat we het niet zouden geloven, als we 
het niet rondom ons en in ons eigen leven 
zouden zien.

Alle eer aan deze Schepper, God.

Toeval of ontwerp?

Voorwoord

Als het universum door toeval is ontstaan, is dat gebeurd tegen 
alle wetenschappelijke logica in. Qua kansberekening kan zelfs 
het eenvoudigste eiwit niet door toeval in het heelal zijn ontstaan. 
Maar we zien heel wat meer dan een paar eiwitten. We zien een 
ingewikkelde, complexe schoonheid, orde en ontwerp vanuit 
welke hoek we onze wereld ook bekijken. 

Sinco ter Maat

' In dit nummer 
verwonderen we 
ons over deze hand 
van de Meester in de 
schepping. '
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Je bent geschapen en gekend
God heeft de mens naar Zijn 
voornemen ontworpen en geschapen 
op de 6e scheppingsdag. Naar Zijn 
eigen beeld schiep hij hen, mannelijk 
en vrouwelijk (Gen. 1: 26 - 27) . God 
zelf blies hem tot leven met Zijn 
levensadem (Gen. 2:7). In Psalm 8:6 
lezen we dat de HEERE de mens zelfs 
met eer en glorie bekroond heeft. 
Het leven van de mens is ook zo 
waardevol voor God dat hij vergelding 
eist voor het leven van íeder mens 
(Gen. 9:5-6). 

De mooiste beschrijving van de 
unieke schepping van ieder mens 
vinden we misschien wel in Psalm 
139. Daar beschrijft David hoe de 
HEERE iedereen persoonlijk kent en 
‘geweven’ heeft: 

“Want Ú hebt mijn nieren 

geschapen, mij in de schoot 

van mijn moeder geweven. Ik 

loof U omdat ik ontzagwekkend 

wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk 

zijn Uw werken, mijn ziel weet dat 

zeer goed. Mijn beenderen waren 

voor U niet verborgen, toen ik in 

het verborgene gemaakt ben en 

geborduurd werd in de laagste 

plaatsen van de aarde. Uw ogen 

hebben mijn ongevormd begin 

gezien, en zij alle werden in Uw 

boek beschreven, de dagen dat zij 

gevormd werden, toen er nog niet 

één van hen bestond.” 

(Ps. 139:13-16)

Je hebt een doel
God heeft de mens geschapen 
met de opdracht om te heersen 
over heel de schepping (Genesis 
1:26). Daarnaast heeft ieder mens 
het doel om God te kennen, lief te 
hebben en te verheerlijken. Door de 
zondeval is dit niet meer mogelijk, 
maar God zij dank dat we een 
níeuwe schepping kunnen worden in 

‘Wie ben ik? Wat doe ik er toe? Wie kent mij?’ Veel mensen kennen 
tegenwoordig gevoelens van waardeloosheid en nutteloosheid. Het atheïsme 
en evolutionisme hebben hierin weinig te bieden. Want wat is je waarde als 
je slechts een toevalsproduct bent? Een verzameling moleculen die toevallig 
bij elkaar zijn gekomen? Wat een contrast met de Bijbelse visie: Ieder mens 
is waardevol, uniek geschapen en gekend. Een boodschap die de wereld 
hard nodig heeft! 

De Bijbel open

'Ieder mens is 
waardevol, uniek 
geschapen en 
gekend.'

Wie is de mens?

Christus. Christenen zijn “geschapen 
in Christus Jezus om goede werken 
te doen, die God van tevoren bereid 
heeft…” (Efe. 2:10)

Positieve boodschap
Wat een zegen het is te mogen 
weten dat we geen product zijn van 
toeval maar van bewust ontwerp 
van onze Schepper, die ons kent. 
En dat we weer aan ons levensdoel 
kunnen voldoen door een nieuwe 
schepping te worden in Christus. 
Laten we deze blijde boodschap 
uitdragen aan de wereld om ons 
heen, in woord en daad.

Auteur: Erika de Stigter

Scan en  
bekijk de video 
'Wie is de mens?'
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7 redenen voor de mens 
als uniek ontwerp

Genetische degeneratie! 
Wetenschappelijk onderzoek van de laatste 
20 jaar laat zien dat er genetische degeneratie 
is in plaats van ontwikkeling (evolutie). 
Mutaties verarmen erfelijk materiaal. Erfelijke 
afwijkingen zijn een toenemend probleem (1). 
De mens kan daarom niet geëvolueerd zijn 
vanuit een simpele cel. (2)  

1.

2.

3.

Mens en chimpansee 
verschillen wel degelijk.  

Populaire artikelen zeggen dat mens en 

chimpansee voor 98-99% gelijk zijn. Ons DNA 

verschilt echter minstens 6,4 % (3,4) van de 

chimpansee. Het verschil in eiwitten tussen 

mens en chimpansee is zelfs 55% (5). Dit omvat 

tenminste 40 miljoen mutaties. 

Afstamming van  
één man en één vrouw. 
Vrouwen geven mitochondriaal DNA van 

moeder op dochter door en mannen geven 

het Y-chromosoom van vader op zoon door. 

Onderzoek aan mutaties in dit DNA toont 

dat vrouwen afstammen van één voorouder, 

de mitochondriale Eva. Mannen stammen 

af van één stamvader, de Y-chromosomale 

Adam (6). Deze twee voorouders leefden 

hooguit enkele duizenden jaren terug. (7).  

4. Onze hersenen zijn een 
levende supercomputer.
Het menselijk brein bevat 100 miljard cellen, 

verbonden via een dynamisch netwerk van 

100.000 miljard verbindingen, die onze 

mysterieuze intelligentie produceren (8). 

5. De mens is intellectueel.  
De mens is een intellectueel wezen, anders 

dan dieren. Mensen kunnen praten en 

schrijven, maken literatuur en hebben 

abstractievermogen. Ze bouwen culturen en 

ontwikkelen technologieën. (9,10,11) 

6. De mens heeft moraal. 
De mens heeft het vermogen tot zelfreflectie 

en ethisch denken. De mens handelt niet zoals 

dieren slechts uit instinct, maar is in staat om 

morele keuzes te maken. (9,10,11)

7. Onze geest.  
In tegenstelling tot dieren heeft de mens een 

Godsbesef en oorspronkelijk een geestelijke 

dimensie, door Gods levensadem tot leven 

gewekt (Gen. 1 en 2). Door het geloof in Jezus 

Christus kan de mens weer kind van God 

worden (Joh. 1), geestelijk opnieuw geboren 

worden (Joh. 3), met God leven (Joh. 14) en 

eeuwig leven op een nieuwe aarde (Ope. 21).

Puntsgewijs

5.

Bijbelvast Extra
Zie logos.nl/bijbelvast-extra  

voor verdieping en verwijzingen.
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Giraffe: Een uniek ontwerp

Een super groot  
en sterk hart
Het weegt wel 12 kilo en heeft 
een inhoud van 60 liter. Dat is 
nodig om genoeg bloeddruk te 
creëren om bloed door zijn lange 
nek naar zijn hersenen te krijgen.

De giraffe heeft allerlei unieke eigenschappen die nodig zijn om te 
overleven als giraffe. Het ontwerp is precies goed! Deze eigenschappen 
zijn onherleidbaar complex. Dat betekent kort gezegd dat het systeem 
alleen werkt en overleeft als al deze onderdelen tegelijkertijd aanwezig 
zijn en functioneren. De bijzondere eigenschappen van een giraffe 
kunnen dus niet stapje voor stapje (door evolutie) zijn ontstaan, maar in 
één moment geschapen.

Giraffe: Een uniek ontwerp

' Het ontwerp 
van de 
giraffe is 
precies goed'

Staande bevalling
Een giraffe bevalt staand, 
zodat ze minder kwetsbaar 
is tegen roofdieren. De 
baby wordt ook geboren 
met de benen naar voren. 
Dit beschermt de lange nek 
tijdens de ‘geboorteval’. 
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7 nekwervels
Net zoals bij andere zoogdieren (en 
de mens). Het feit dat de giraffe 
dezelfde structuren heeft als 
andere zoogdieren hoeft niet te 
wijzen op gemeenschappe-
lijke afstamming (evolutie) 
maar is ook goed te 
verklaren door een 
gemeenschappelijke 
Ontwerper!

Extra dikke huid
Een extra dikke huid in de benen, 
en bloedvaten die extra diep zitten. 
Zodat de giraffe niet zou doodbloeden 
door de extreem hoge bloeddruk bij 
de eerste de beste wond.

Bloedregulatie
Een speciaal sponsachtig weefsel 
(‘wonder net’) tussen de nekaders en 
hersenen die de hoeveelheid toevoer 
van bloed reguleert. Zodat een giraffe 
(snel) kan bukken en (snel) weer 
overeind kan staan en wegrennen. 

Kleppen in de nekaders
Kleppen in de nekaders die ervoor zorgen dat 
het bloed niet te snel naar beneden stroomt 
als de giraffe (plotseling) bukt. Zonder deze 
kleppen zou het bloed met een grote snelheid 
en druk naar zijn hersenen gaan en daar 
bloedingen veroorzaken. 

Bijbelvast Extra
Zie logos.nl/bijbelvast-extra  

voor voor verdieping en 

verwijzingen.
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In elk van onze ruim 30.000 
miljard lichaamscellen schuilt een 
superprogramma! Dit regelt wat er 
moet gebeuren. Het regelt hoe elke cel 
zich deelt en vermeerdert, welk deel 
van je lichaam de cel vormt, welke 
hormonen de cel moet maken, en 
duizenden andere functies. Je valt van 
de ene verbazing in de andere.

Dit superprogramma zit in een heel 
bijzondere stof – DNA – in de kern van 
onze lichaamscellen. Dit DNA blijkt 
veel efficiënter te werken dan onze 
computers. Omdat de DNA-moleculen 
zeer klein zijn, zou een desktop 
"DNA"-computer meer processoren 
kunnen gebruiken dan alle computers 

Ons DNA… Een 
superprogramma!

Uit de wetenschap

Stel je voor dat je net de allerbeste superlaptop hebt gekocht.  ’s Avonds 
laat je hem met een trots gevoel op je bureau staan… en de volgende 
morgen staan er twee! De computer was zo goed dat hij zichzelf 
programmeerde en een exacte kopie van zichzelf heeft gemaakt! Te mooi 
om waar te zijn? Het gebeurt voortdurend in onze lichaamscellen. Daar zit 
een stof in – DNA – met een geniaal ontwerp, als een wonder-computer. Je 
kan het niet zelf bedenken!

in de wereld samen. Daarmee zou 
zo’n DNA computer de huidige 
snelste supercomputer ter wereld 
overtreffen, terwijl hij maar een 
fractie van zijn energie  
verbruikt! 1 

Is dit niet een staaltje van geniaal 
ontwerp, verborgen in ons DNA, in 
elke cel?

Terwijl onze computertaal nullen en 
enen gebruikt, zoals 011000101110, 
gebruikt ons DNA 4 verschillende 
letters: A,C,G en T. Setjes van 3 van 
deze letters vormen codes, zoals 
…. AGG TTT GGC TCA … enz. (fig. 
1). Samen vormen deze codes ons 

super-programma. Elke cel van 
ons lichaam heeft zo’n programma 
van bij elkaar 3 miljard tekens, 
vergelijkbaar met alle letters 
in 840 Bijbels! Dat zijn 5 flinke 
boekenkasten vol, maar nu in één 
celkern, zo klein als een stofdeeltje. 
Hoe kan dat?

Waar komt 
zo’n wonderlijk 
opbergsysteem 
vandaan? Is ook dit 
geen knipoog van de 
Meester?

Bijbelvast Extra

Zie logos.nl/bijbelvast-extra  

voor verdieping en 

literatuurtips/-verwijzingen
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Auteur: Sinco ter Maat (docent Scheikunde)

Figuur 1. Illustratieve weergave van de complexiteit van ons DNA. 

Chromosoom

Chromatine

Histonen

Nucleosome

DNA helix

Ons DNA bestaat eigenlijk uit 
een aantal reuze-moleculen als 
chromosomen (2x23) in elke celkern. 
Uitgerold ruim 2 meter lang, maar 
ultradun. Dit ultradunne DNA is 
subliem verpakt in de uiterst kleine 
kern van elke cel. Het is een kunststuk 
vergelijkbaar met het opbergen van 
20 kilometer nylon visdraad in een 
kleine handbal. Wij hebben al moeite 
om een bolletje wol niet in de knoop 
te laten raken. 
Het programma in ons DNA zorgt 
er zelf voor dat het netjes wordt 
opgerold en geordend rond eiwit-
klosjes, de histonen (Figuur 1), die 
weer verder worden gewonden 
en gestapeld tot zichtbare 
chromosomen. Dit werkt perfect! 
Waar komt zo’n wonderlijk 
opbergsysteem vandaan? Is ook dit 
geen knipoog van de Meester?

Na jaren onderzoek werd in het jaar 
2000 de volgorde van de 3 miljard 
tekens (A,C,G en T) in ons DNA 
gepresenteerd. De hele bibliotheek 
van ons menselijk super-programma, 
ons “genoom” met al onze genetische 
eigenschappen op een rijtje. US-
president Clinton zei daarbij 2:

"Vandaag leren we de taal waarin 
God het leven schiep. We krijgen 

steeds meer ontzag voor de 
complexiteit, de schoonheid en het 
wonder van Gods meest goddelijke en 
heilige geschenk."

Maar… slechts 2% van ons DNA 
bleek genen te bevatten met een 
werktuigcode voor het maken van 
eiwitten. Was de 
rest van ons DNA 
rommel? Het 
leek te bestaan 
uit zinloze 
herhalingen 
van codes zoals 
CGACGACGA... 
Men noemde dat 
eerst junk-DNA – 
nutteloos DNA. Was 
dit afval dat zich in de loop 
van det evolutie had opgestapeld? 
Integendeel! De New York Times 
schreef in 2012 3:

“Stukjes mysterieus DNA, verre 
van 'junk', spelen cruciale rol … 
Het menselijk genoom zit vol met 
minstens vier miljoen genetische 
schakelaars die zich bevinden 
in stukjes DNA die ooit werden 
afgedaan als 'junk' maar die een 
cruciale rol blijken te spelen bij het 
controleren van hoe cellen, organen 
en andere weefsels zich gedragen. 

… " Ons DNA blijkt niet zomaar een 
boekenkast vol starre codes zoals … 
ACT GAA TCG A…, maar het is een 
levend en beweeglijk geheel4. Het 
junk-DNA blijkt juist de spaghetti-
wirwar van DNA in onze celkern 
te controleren en tijdens ons leven 
continu aan te passen. In het junk-
DNA worden schakelaars aan en 
uit gezet zodat het DNA haar vorm 
en positie in de celkern verandert 
om andere genen en functies te 
activeren wanneer nodig. Ons DNA 
verandert bovendien met onze 
leeftijd en met wat we meemaken. 
We zien in het functioneren van 
ons DNA een complexiteit die ons 
voorstellingsvermogen verre te boven 
gaat.

Tenslotte... Als ons DNA zo 
actief is en zichzelf bij 

elke celdeling nog eens 
verdubbelt bovendien, 

zal er wel een hoop fout 
gaan? Toch niet! Ons DNA 

met haar ingeschreven 
superprogramma regelt ook 

nog eens het functioneren van 
200 (!) enzymen om zichzelf te 

repareren in geval van schade! Welk 
computerprogramma kan dat? 

Voor mij onderstreept alles wat we 
ontdekken over dit wonderlijke DNA-
gebeuren in elke kleine celkern de 
HAND van de MEESTER:

"Want de dingen van Hem die 
onzichtbaar zijn, worden sinds de 
schepping van de wereld uit Zijn 
werken gekend en doorzien"

Romeinen 1:20
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Voor kids

In de Schepping vind je 
ongelooflijk ingewikkelde 
dieren, planten en natuur. 
Het is zo ingewikkeld dat het 
wel door iemand bedacht en 
gemaakt moet zijn! Je kunt 
zelfs uitvindingen terugvinden 
in de natuur. Op deze bladzijde 
staan een paar voorbeelden. 
En dan zijn er ook nog dieren 
die, als ze niet in één keer 
helemaal compleet gemaakt 
zijn, dood zouden gaan of uit 
zouden sterven. Daar is de 
bombardeerkever een  
voorbeeld van.

In één keer, 
helemaal compleet
Als er één onderdeel van het diertje mist dan werkt het niet goed meer, gaat het dood of sterft het uit. Het dier moet dus in één keer, helemaal compleet, gemaakt zijn. Door een Schepper. Door God. Niet in miljoenen jaren, stapje voor stapje, onderdeeltje voor onderdeeltje. Dit noemen ze met een moeilijk woord ‘onherleidbare complexiteit’.

De geruisloze vlucht van een 

uil. Een uil vliegt geruisloos door 

een speciale kam op de veren, 

franjes aan de veren en een 

donslaag op de veren. De kam 

en franjes gebruiken ze ook bij 

de geruisloze ventilator. 

De kleefkracht van een gekko. In een 
gekkovoetje zitten een half miljoen minihaartjes die aangetrokken worden door het oppervlak 
waar ze overheen lopen. Dat heet de 
Vanderwaalskracht. Daardoor kunnen ze op 
muren en plafonds lopen. Deze techniek wordt gebruikt door NASA in de ruimte.
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Auteur: Tabitha Geelhoed Tabithasvlog

Zie logos.nl/kidslogos.nl/kids 
voor meer kinder-

materiaal 

DOORSTREEPOPDRACHT
 

De vleugels van de ‘gewone roos’ vlinder. De 
vleugels hebben kleine gaatjes waarmee ze 
uit alle hoeken de zon kunnen opvangen. Dit 
ontwerp wordt gebruikt voor een nieuw soort 
zonnecelpanelen.

De bombardeerkever maakt twee stoffen aan
Zonder deze stoffen kan de kever zich niet verdedigen / gaat hij dood.

De twee stoffen worden apart opgeslagen in de opvangblazen, 
anders ontploft de kever.
Zonder de opvangblazen kan de kever zich niet verdedigen / ontploft hij.

Bij gevaar brengt hij de twee stoffen bij elkaar in de explosiekamer.
Zonder explosiekamer komen de stoffen niet bij elkaar en kan de kever  
zich niet verdedigen / gaat hij dood.

Enzymen (katalysator) zorgen dat beide stofjes snel op elkaar reageren. 
Zonder enzymen duurt het te lang en kan de kever 
zich niet verdedigen / gaat hij dood.

Het schietorgaan beweegt 
richting de vijand. 
Zonder het schietorgaan kan de kever 
zich niet verdedigen / gaat hij dood.

Er volgen kleine explosies achter elkaar, zodat 
de kever niet oververhit raakt en dood gaat, 
maar de vijand wegjaagt. 
Zonder kleine explosies kan de kever  
zich niet verdedigen / gaat hij dood.

Door de chemische reactie wordt de druk heel hoog in de 
explosiekamer en sluit de inlaatklep en gaat de uitlaatklep open.

1.1.

2.2.

5.5.

6.6. 7.7.

4.4.

Prijsopdracht
Kies telkens het juiste 
antwoord, mail deze naar 
info@logos.nl en wie weet 
win jij een kinderboek!

3.3.



Jongen of meisje?

12.

Voor tieners

Een speciaal 
ontwerp: 
De Bijbel begint zijn eerste hoofdstuk met 
de vermelding dat de mens is geschapen 
naar Gods beeld: mannelijk en vrouwelijk! 
Wat een speciaal ontwerp. Het laat iets 
zien van het wezen van de Schepper. Je 
ziet het al in je genen: XY voor de man 
en XX voor de vrouw. Dat laat aan  
duidelijkheid niets te wensen over.

De mens heeft in elke cel 23 paar chromosomen 

met je erfelijke eigenschappen.  Elk paar heeft één 

chromosoom van je vader en één van je moeder. 

Het 23e paar bepaalt je geslacht. Een meisje heeft 

hier alleen twee X chromosomen (XX), en een 

jongen een X en een veel kleiner Y chromosoom 

(XY). Dit Y chromosoom maakt je tot man.

Worstel jij met je 
geslachtsidentiteit?  
 
Praat erover met mensen die je vertrouwt. 
Bijvoorbeeld je ouders of pastorale 
medewerkers in je kerk.  
 
Aanbevolen stichtingen: Vernieuwd.com, Bijbels 
Beraad m/v, NPV, De Vluchtheuvel. 
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Er zijn 6500 genen in ons DNA die verschillend 

functioneren tussen mannen en vrouwen (3). Samen 

met andere factoren maakt dit elke man en elke 

vrouw anders. Er is een heel scala  aan soorten 

mannen en vrouwen. Niemand is hetzelfde… Je bent 

uniek, je vult elkaar aan en je 

hebt elkaar nodig!

XY - MAN
XX - VROUW

Het zit in je genen
Sommige mensen identificeren zich 
in hun puberteit met een geslacht dat 
niet in hun DNA zit. In de meeste gevallen trekt dit na de puberteit 
bij (1). Je DNA bepaalt je geslacht, en niet je omgeving of jouw 
gedachten (2). Elke cel van je lichaam, bijvoorbeeld in je pink, heeft 
XY of XX geslachtschromosomen. Samen met de andere genen die 
verschillen tussen mannen en vrouwen drukken die je leven lang uit: 
Je bent een man of je bent een vrouw … naar het beeld van God je 
Schepper! Wat je ook doet. 

Sekse afwijkingen
In zeldzame gevallen zijn er afwijkingen. 
1:10.000 mensen heeft bijvoorbeeld XXX of 
XXY als geslachtschromosomen, en 1:50.000 
XXXX of XXXY. Deze afwijkingen geven vaak 
miskramen en later onvruchtbaarheid naast 
andere symptomen. 

Bij 1:1500 baby’s is het geslacht niet direct 
vast te stellen en geeft DNA onderzoek 
naar XX of XY uitsluitsel.

mannelijk en 
vrouwelijk

XY

XXX

XXXX XXXY

XX

XXY

Verschil man/vrouw

Bijbelvast Extra
Zie logos.nl/bijbelvast-extra  

voor de bronnen.
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Interview Bert Wiersema

Wat is je drive om te schrijven? 
God komt tot ons in de Schepping en door Zijn Boek. Ik 
hoop dat door mijn boeken kinderen plezier krijgen in 
lezen. Lezen is het belangrijkste dat je leert in je leven. Je 
hebt het dagelijks nodig. Mijn boeken zijn een snelweg 
naar Lees-land, en ik hoop naar Gods Boek – de Bijbel.

Wat wil je de jongere generatie meegeven? 
Ik schrijf om jongeren mee te geven waar het écht om gaat! 
Vertrouw op God! Verdiep je al jong in Gods Woord. Daar 
heb je je leven lang plezier van. Je kunt God niet vroeg 
genoeg leren kennen. Maar misschien vind je de Bijbel niet 
altijd makkelijk. Daarom ben ik heel blij dat er organisaties 
als Logos Instituut bestaan. Zij willen je helpen om lastige 
vragen te beantwoorden, op een bijbelgetrouwe manier.

Welke rol speelt het thema van dit nummer in 
jouw leven?
Je kunt God leren kennen door de Bijbel, maar je kunt 
Hem aan het werk zien in de natuur. Zelfs in deze 
wereld die onder de vloek ligt, een wereld met kennis 
van goed en kwaad. Heel mooi vind ik het voorbeeld van 
een eikenblad. Probeer nog precies zo’n blad te vinden. 
Onmogelijk! Geen twee eikenblaadjes zijn precies gelijk. 
En dat geldt zelfs voor ieder grassprietje. Alles wat God 

maakt is uniek. Aan de andere kant is het evenwicht zo 
broos. Er hoeft bij de celdeling maar een kleinigheidje mis 
te gaan en je hebt kanker. 

'Je kunt God niet vroeg genoeg 
leren kennen.' 

Wat zou je op het gebied van God als 
Ontwerper aan de jeugd mee willen geven? 
Stel je vertrouwen op de Heer je God, want in Zijn hand 
ligt heel je levenslot. God heeft alles in de hand. Ook jouw 
leven. Velen zeggen: Eerst zien dan geloven! Nee, het is 
net andersom! Geloof het eerst maar eens, dan ga je de 
dingen zien! God werkt in je leven, maar soms heel anders 
dan je denkt of verwacht of leuk vindt. God weet wel waar 
Hij mee bezig is.

Bert Wiersema gaat schrijven voor 
onze jeugdpagina logos.nl/kids. 
Via zijn website bertwiersema.nl 
kun je contact met hem opnemen 
als je opmerkingen of tips hebt 
over de pagina.

Bert Wiersema (63) jeugdboekenschrijver en voormalig docent. Nu 
ongeneeslijk ziek, volledig afgekeurd en misschien niet lang meer te leven. 
“Mijn dagen zijn in Gods hand en daar kan geen ongeneeslijke ziekte iets aan 
veranderen. En God gebruikt me nog.” Optimistisch en gedreven om Gods 
grootheid te delen met jongeren.

Interview



Pre-sale ‘De verloren 
wereld’ + actie

Eind 2022 verschijnt ons nieuwe familieboek 
‘De verloren wereld: Wat wetenschap en de 
Bijbel vertellen over fossielen en de zondvloed.’ 
We danken alle donateurs die deze unieke 
uitgave mogelijk hebben gemaakt!

Bestel het boek nu in de pre-sale en ontvang 
het als eerste (medio november). 

webshop.logos.nl/verlorenwereld€ 29,95 
Hardcover

168 blz.

Nieuwe pagina's op logos.nl 

Logos.nl heeft de afgelopen maanden een aantal 
nieuwe pagina’s gekregen. We zijn dankbaar voor deze 
uitbreidingen en hopen dat ze jullie tot hulp zijn.

Agenda

Najaar 2022 
Online cursus 'schepping of evolutie'

5 oktober 
Livestream met Q&A
Do millions of light years fit with a young 
universe? – Dr. Jason Lisle

22 oktober
Congres st. Fundamentum i.s.m. Logos 
Instituut - Hardinxveld-Giessendam
Meer informatie en aanmelden: 
logos.nl/congres22

25 t/m 27 oktober
Logos-stand op Familiedagen Gorinchem

t/m 30 oktober
Archeologietentoonstelling ‘In de ban van de 
Ararat’ - Drents Museum 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling 
organiseert Stef Heerema laagdrempelige 
workshops in Assen. In overleg georgani-
seerd op een geschikt tijdstip overdag of ’s 
avonds. Stef.heerema@logos.nl

9 november
Bijeenkomst en livestream met Q&A 
Abortus, een mensenrecht? – Maaike 
Rosendal

7 december 
Livestream met Q&A
The New Creationism: Building Scientific 
Theories on a Biblical Foundation – Paul 
Garner

11 januari
Livestream met Q&A
What do fossils say about Adam and Eve? – 
Todd Wood

logos.nl/kids
logos.nl/vacatures
logos.nl/spreekbeurten
logos.nl/podcasts

logos.nl/aanbevolenbronnen 
logos.nl/basics  (basisartikelen)

ACTIE:  
De eerste 25 bestellers ontvangen 
ook gratis de dvd ‘Beginnings’.



Volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn! 

Direct naar de shop:

Transgenderisme in Bijbels perspectief
dr. B.A. Zuiddam (red.)

Wat is transgenderisme en hoe ga je 
ermee om als christen? Dit boek geeft 
een duidelijke handreiking aan ouders, 

onderwijzers en gemeenten. 

Dvd ‘God of Wonders’

Deze documentaire neemt je 
mee op ontdekkingsreis door de 
wonderen van de schepping en 
laat zien dat er een Schepper 

nodig is. 

De Schepping: Antwoorden voor 
kids

Dit kinderboek toont met grote platen 
en eenvoudige tekst aan dat er op 

grote vragen antwoorden te vinden 
zijn in de Bijbel.

Leeftijd: 5 t/m 12 jaar | 55 blz. 

 
€12,95

Ontwikkeling of Ontwerp 

Een gedetailleerd maar 
eenvoudig boek over ontwerp 
in de schepping, aan de hand 

van voorbeelden. 

Niveau: Gemiddeld
192 blz.

 
€14,95

Niveau: Gemiddeld

176 blz. 

 
€11,95

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar | 16 blz. 

€4,95

Niveau: Eenvoudig | 85 minuten 

 
€1,99

Terug naar de oorsprong
Herziene editie 2021.

  
Moleculair bioloog Borger 

confronteert het darwinisme 
met de inzichten van de nieuwe 

biologie. 

Niveau: Gevorderd

328 pagina’s

 
€25,95

De Schepping: 
Stickerboek

Dit stickerboek is een 
verhalen- en plakboek 

inéén!


