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In Romeinen 3 citeert Paulus Psalm 14. Juist nádat hij 
de vraag op tafel legt: ‘Zijn wíj voortreffelijker dan zij?’ 
(v9) Hij doelt op de Joden en de Grieken. Zijn antwoord is 
scherp; “Beslist niet!” 
En wij? Zijn wij beter dan de moslim of de atheïst? De 
boeddhist of de ietsist? Ik vermoed dat u het antwoord in 
uw oren hoort. 

Toch is hiermee niet alles gezegd. Paulus was immers 
ook nog niet klaar met zijn brief na deze woorden. In 
vers 22-26 klinkt een logica die we in dit aardse leven 
misschien nooit ten volle kunnen bevatten: 

Dat maakt ons niet beter. Beslist niet. 
Maar wél ons geloof! Beslist! 

We hebben in deze tijd van flakkerende kerstlampjes 
en dennengeur, maar ook van krappe portemonnees, 
eenzaamheid en onzekerheid wat uit te delen in deze 
wereld. Niet iets van onszelf. Maar van Hem, die u, jou én 
die ander wil redden. 

In dit nummer leest u over waarom het christelijke geloof 
uniek is. Een artikel over het ‘ietsisme’ helpt u om het 
gesprek met een ietsist aan te gaan. Kennis verandert 
gedrag. Ook onze houding en benadering. Dat het u 
-wederom of verdiepend- mag verwonderen!

Voorwoord

Inhoud Voorwoord

Colofon

Ja
ar

ga
ng

 3
 | 

N
um

m
er

 8
 | 

D
ec

em
be

r 2
02

2

‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’, klinkt het luid. 
’s Avonds, na het eten, zingen wij regelmatig de psalmen die onze 
kinderen op school leren. Deze keer psalm 14. Mijn gedachten 
dwalen af naar de Bijbelvast die we aan het ontwikkelen zijn. Dit 
kunnen we ons nog wel voorstellen. De dwaas die er vanuit gaat 
dat er geen God is. Maar wat te denken van die andere gelovigen?  

Gerdien Godschalk – Slot 

“Niet onze werken, 
maar het geloof 
rechtvaardigt, door 
het werk van de 
Heere Jezus”. 

En verder...
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Verlost uit New Age

Hoe kwam je in de New Age terecht? 
Ik ben niet bewust opgevoed met een bepaalde 
geloofsovertuiging maar toen mijn moeder op mijn 
10e katholiek werd, ging ik met haar mee. In die kerk 
ontwikkelde ik zo’n angst voor God, dat ik mijn toevlucht 
nam tot fantasie en spiritualiteit. ‘Als rituelen in de kerk 
mogen, dan mag ik ze toch ook privé doen?’

Wat deed jij aan spiritualiteit?  
Ik deed vooral aan manifesteren. Je visualiseert dan dat 
bepaalde dingen in je leven tot uiting komen. Het idee is 
dat als je dat sterk gelooft, het echt zal gebeuren. Zo creëer 
je ook je eigen leven als een soort God. Ook deed ik veel 
met aura’s, mediteren, energieën voelen en zien, en ik las 
veel spirituele boeken. 

Hoe kwam je in aanraking met het christelijke 
geloof? 
Steeds kwam ik dingen tegen over ‘Jezus als energie’. 
Was Jezus misschien toch een persoon? Ik besloot te 
bidden; ‘Jezus, als U bestaat, laat me dan de waarheid 
zien.’ Er gebeurde niets. Tot ik maanden later een video 
tegenkwam van een bekende New Ager die christen 
is geworden. Dat raakte mijn hart, ik kon niet meer 
ontkennen dat Jezus de Waarheid is. Ik bestelde gelijk een 
Bijbel en ging het Nieuwe Testament lezen.

'In de spiritualiteit moest ik altijd 
heel hard werken.' 

Wat is voor jou uniek aan het christelijke 
geloof?  
Dat je op God vertrouwt en niet op jezelf. In de spiritualiteit 
moest ik altijd heel hard werken. Want ik moest mijn 
wereld zelf creëren door spirituele handelingen. Bij 
tegenslag dacht ik continu aan wat ik verkeerd had 
gedaan. Door mijn persoonlijke relatie met God de Vader 
sta ik er niet meer alleen voor. Hij geeft ons kaders uit 
liefde, om ons te beschermen. Bij de New Age kan en mag 
alles zolang het je helpt op je spirituele reis.

Hoe kijk jij nu aan tegen New Age?
Als iets demonisch. Ik weet dit omdat ik onverklaarbare 
dingen heb meegemaakt, en het niet van God kan 
komen. New Age is helaas verweven in veel dingen zoals 
mindfulness, meditatie en yoga. Als christen moet je 
hierbij op je hoede zijn: Komt iets uit de Bijbel of uit New 
Age gedachtengoed?

Marieke (32) uit De Bilt hing ongeveer vijftien jaar New Age gedachtengoed 
aan. Sinds twee jaar is ze christen. Ze vertelt ons hoe ze bij New Age terecht 
kwam, en waarom ze christen is geworden.

Uit de praktijk - Interview Auteur: Erika de Stigter
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7x een uniek geloof
De opstanding van 
Jezus Christus 
Het meest uniek aan het christelijke 
geloof is de opstanding van Jezus 
Christus! Jezus leeft! Mohammed, 
Boeddha, Confucius, Krishna; ze zijn 
allemaal niet fysiek opgestaan uit 
de dood.

1.

2. Drie-eenheid  
De God van de Bijbel is de enige God 

die één is en toch bestaat uit drie: 

Vader, Zoon en Heilige Geest.

3. Betrouwbare 
profetieën 
In de Bijbel staan veel profetieën, 

toekomstvoorspellingen, die 

daadwerkelijk uitgekomen zijn. 

Mohammed bijvoorbeeld daarentegen 

deed één profetie, maar deze kwam 

nooit uit. 

4. Een God van relaties
Het christelijke geloof kenmerkt zich 

niet door een religieus systeem, maar 

door het hebben van een relatie met 

de Heere God en liefde tot Hem. We 

mogen door genade zelfs kinderen van 

God zijn of worden.

5. Genade  
Waar andere religies een systeem 

van goede werken hanteren is het 

christendom gefundeerd op de 

rechtvaardigmaking door het offer van 

Jezus Christus. Goede werken vloeien 

hier slechts uit voort. Niet wij moeten God 

proberen te bereiken, maar God kwam 

naar de aarde, naar ons toe. 

6. Geen onderscheid 
De gemeente van Jezus Christus is een 

bonte verzameling van mensen. Er is geen 

onderscheid in cultuur, taal, afkomst, 

status en ras. In veel andere religies zijn 

de gewoontes sterk gebonden aan één 

cultuur of is er onderscheid in afkomst 

(Kastensysteem, Hindoeïsme). 

7. Geen heilige plaats 
of taal 
Dat in tegenstelling tot religies 

waar één taal (Arabisch bij Islam, 

Sanskriet bij Hindoeïsme en 

Boeddhisme, Hebreeuws voor 

sommige joden) of specifieke plaatsen 

(Mekka, Jeruzalem, hindoetempels, 

klaagmuur) extra heilig zijn. 

Puntsgewijs

5.

Bijbelvast Extra
Zie logos.nl/bijbelvast-extra  

voor verdieping en verwijzingen.

Meer lezen over 
'New Age'?
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De Bijbel open

Damaris was waarschijnlijk vaak op 
de Areopagus te vinden, een 115 
meter hoge heuvel in Athene. De 
samenleving was daar heel tolerant.  
De mens dacht heel vrij. Men was 
altijd op zoek naar nieuwe inzichten. 
Ieder wereldbeeld mocht gedeeld 
worden. Maar, slechts tot op zekere 
hoogte. Het ‘té veel’ moest ingeperkt 
worden. Daar was de vergadering 
van het hof van de Areopagus voor. 
Damaris hoorde vermoedelijk bij dit 
hof. Ze had kennis. Ze had vertrouwen 
opgebouwd. Zij had naam gemaakt. 
Haar reputatie was hoog.

En dan, die dag, spreekt Paulus daar. 
Over de God die alles schiep. De God 
die ons leven geeft. Zonder wie wij 
niets kunnen (Hand. 17: 24-28). En de 
God die terugkomt om de mensheid 
rekenschap te vragen: ‘wat heeft u 
met Mijn Woord gedaan?’

Maar zodra Paulus toekomt 
aan de verkondiging van Jezus’ 
opstanding, wordt het een deel van 
de toehoorders te veel. Ze spotten 
met Paulus en lopen zelfs weg. Een 
andere groep zegt ‘nog wel een keer 
van hem te horen hoe het zit’. Zo 

wuiven ze vriendelijk de preek van 
Paulus vaarwel. En ook zij taaien af. 
Slechts een enkeling blijft. Treffend 
zegt vers 34: 

‘Sommige mannen sloten zich bij 

hem [Paulus] aan en geloofden.’

En geloofden! 

Damaris hoorde Paulus spreken. Ze 
is blijven staan. Ze luisterde. Haar 
weg kruiste Paulus’ weg. Geen 
toeval. Zo moest het zijn.  
Ze hoorde dezelfde woorden als 
de andere toehoorders. Ze hoort 
niet zoals de spotters. Ze hoort niet 
zoals de uitstellers. Ze hoort. De 
woorden raken haar hart. De Heere 
opende. De Heilige Geest werkte. 
Ze kreeg geloof. Ze werd herboren. 
Wedergeboren in Sion.

Juist die prachtige opstanding is zo 
kernachtig voor de christen. Het graf 
is leeg! God deed Paulus’ woorden 
spreken en leven. God had Zijn oog 
op Damaris. Al vanaf de oorsprong 
af. Damaris kwam er niet meer los 
van. Ze neemt de beslissing; ze geeft 
haar reputatie op de Areopagus 
op. Ze zal nooit meer terug kunnen. 
Ze sluit zich bij Paulus aan. Om het 
Woord verder te horen. Over die 
ontzagwekkende God.

 

‘Hij wordt ook door 

Damaris, de vrouw 
die het geloof vond

Auteur: Gerdien Godschalk-Slot

'Maar sommige mannen 

sloten zich bij hem aan 

en geloofden. Onder hen 

waren ook Dionysius de 

Areopagiet, en een vrouw 

van wie de naam Damaris 

was, en anderen met hen.'

(Handelingen 17:34)

mensenhanden niet gediend alsof 

Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf 

aan allen het leven, de adem en 

alle dingen geeft.’ 

(Handelingen 17: 25)

Onze handen stromen leeg, als 
we deze tekst overdenken. Alles 
waarmee we denken naar God te 
komen, is niet van ons. We dienen 
God niet, om in Zijn behoefte te 
voorzien. We kunnen Hem geen 
dienst bewijzen. We hoeven Hem niet 
te steunen, tevreden te stellen of blij 
te maken. Onze handel en wandel 
schenkt Hij, want Hij geeft aan ons 
het leven, de adem en al het andere.

Al wat ik bezit, het is van de Heere
Al wat ik weet, mocht ik door Zijn 
wijsheid leren
Al wat ik doe, doe ik door Zijn kracht
Al waar ik aan werk, is door Hem 
bedacht
Al wat ik zorg, dat schiep Hij in mij
Al wat ik strijd, Hij maakt van zonde 
vrij
Al waar ik voor bid, Hij weet het 
lang tevoren 
Al waar ik ga, Hij tekent al mijn 
sporen
Al wat ik beweeg, Hij geeft mij de 
lucht 
Al wat ik lijd, Hij hoort iedere zucht
Al wat ik wens, dat bewerkte Hij 
Al wie ik ben, Jezus leeft in mij.

Nu stromen onze lege handen vol. 
Met zijn genade. Daaruit leven, iedere 
dag. Hem de plek geven om onze 
God te zijn. Dat vraagt geloof. Dat ís 
geloof.

De Areopagus. Een podium voor het delen van wereldvisies, het 
voeren van debatten en het bespreken van filosofische gedachten. 
Op de preekplaats van allerlei geloof en gezweef mag Paulus komen 
spreken. Wanneer hij spreekt over de opstanding van Jezus, spotten zijn 
toehoorders. De meesten lopen zelfs weg. Behalve Damaris, Dionysius 
(vers 34) en nog een enkeling. Deze vrouw, Damaris, wordt apart 
genoemd. Wat drijft haar? 



Hij leeft

Hij antwoordt

de Enige

de Ware
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Voor tieners

De God Die 
antwoordt
Hèt grote verschil tussen de God van de Bijbel en 
andere goden is dat de God van de Bijbel leeft. Er 
is maar één God (1 Timotheüs 2:5, Deuteronomium 
7:9). Er is maar één ware God (Johannes 17:3).
En dat is de God Die antwoordt (1 Koningen 18:24).

‘Zij hebben een mond, maar spreken 
niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 
zij hebben oren, maar horen niet, zij 
hebben een neus, maar ruiken niet,’

Psalm 115:5,6

Dé Bijbelse geschiedenis over de God Die antwoordt gaat 

over Elia en de Baälpriesters. Elia daagt de priesters uit: 

we offeren allebei een stier, maar steken het nog niet aan. 

Dat doet mijn God of jullie God, Baäl. De God Die 

antwoordt met vuur, dat is de ware God! Nadat 

de Baälpriesters de hele dag en avond geroepen, 

gedanst en zich gesneden hebben gebeurt er… 

niets. Maar zodra Elia bidt tot God (“antwoordt 

mij Heere … zodat dit volk weet dat U, Heere, 

de ware God bent” 1 Koningen 18:37) antwoordt Hij meteen 

met vuur! Hij is de ware God! Hij is de God Die leeft!

De Bijbel over 
andere goden 

Elia & de Baälpriesters

God spreekt door de profeten

In de Bijbel staan heel veel toekomstvoorspellingen. 
God spreekt ze uit via Zijn profeten. En al deze 
toekomstvoorspellingen zijn precies uitgekomen. 
Een bewijs dat God leeft! God sprak bijvoorbeeld 
via Zacharia. Hij voorspelde de intocht in Jeruzalem 
(Zach. 9:9) en dat Jezus gestoken zou worden in Zijn 
zij (Zach.12:10). 500 jaar later kwam dit uit. Lees 
maar terug in Markus 11:7-9 en Johannes 19:34.

God wekte Jezus op

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Bijbel 
is de opstanding van Jezus. Nadat Hij stierf aan 
het kruis wekte God Hem weer op (Handelingen 
13:30). Dat kan alleen een levende God! Ooggetuigen 
genoeg, die Jezus levend gezien hebben na Zijn 
opstanding. Petrus (Lukas 24:34), Maria (Johannes 
20:14-18), de vrouwen (Mattheüs 28:8-10), de 
discipelen (1 Korinthe 15:5) en meer dan 500 mannen 
(1 Korinthe 15:6).

God verhoort gebeden

Omdat God een levende God is, is het mogelijk een 
relatie met Hem te hebben. Je kan zelfs met God in de 
hemel praten, Hem alles vertellen, Hem om vergeving 
vragen en Hem om hulp vragen. Hij hoort je (Psalm 
116:1-2)! Hij verhoort je gebeden (als je dat nodig 
hebt en op Zijn manier).

God houdt zich aan Zijn 
beloften 

God geeft in Zijn Woord veel beloften. God is een 
levende God. Hij doet wat Hij zegt. Daarom komen 
Zijn beloften uit! Bijvoorbeeld deze beloften aan 
kinderen van God: Hij wil jou helpen (Hebreeën 13:6), 
jou wijsheid schenken (Jakobus 1:5), jou vergeving 
schenken (1 Joh. 1:9) en jou liefde geven voor God en 
anderen (Galaten 5:22).

God laat op nog meer 
manieren weten dat Hij leeft

1

3

2

4

Auteur: Tabitha Geelhoed
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Ietsisten laten graag onbepaald 
wat dat ‘iets’ is. Ze voelen ook 
geen behoefte om het te gaan 
aanroepen of aanbidden. Alleen het 
vermoeden dat het er is, geeft hen 
een voldoende prettig gevoel. De term 
‘ietsisme’ is overigens afkomstig van 
wetenschapper en politicus Ronald 
Plasterk. Hij gebruikte in 1997 in het 
blad Intermediair die term voor het 
eerst.

Het is niet zo eenvoudig om als 
christen met een ietsist het gesprek 
aan te gaan over het geloof in God. 
Ze zijn daar immers snel mee klaar. 
Ze gunnen je graag je geloof, zolang 
zij die God maar niet opgedrongen 
krijgen als de concrete invulling van 
het ‘iets’ waarvan zij vermoeden dat 
het er is. In dat opzicht lijken ze op 
postmodernisten die menen dat er 
geen absolute waarheid is, maar dat 
iedereen zijn of haar eigen waarheid 
construeert. Maar ze zijn ook weer niet 
postmodern genoeg om hun geloof in 
dat ‘iets’ te relativeren. 
Hoe dan het gesprek met een ietsist 
aangaan? Ik zou altijd beginnen met 
begrip voor hun opvatting te tonen. 

Ietsisten: Geen God, 
maar wel 'iets' 

Uit de wetenschap Auteur: Prof. Marc J. de Vries

“Ik geloof toch wel dat er iets moet zijn tussen hemel en aarde, anders 
is het leven wel erg kaal”. Dat is typisch een uitspraak van een ietsist. 
Ietsisten zijn mensen die de kriebels krijgen van het idee dat er helemaal 
niets anders dan gewone aardse wezens zou zijn. Maar ze willen niet aan 
een traditionele religie.

Hun geloof is aantrekkelijk. Je hebt 
immers helemaal geen last van dat 
‘iets’. Het zeurt niet aan je hoofd 
omdat er offers aan gebracht moeten 
worden of omdat het aanbeden moet 
worden. Het is er gewoon, en dat 
voelt fijn, en ondertussen heb je er 
geen gedoe van. Een mooie slogan 
voor dit geloof: “Geloof in iets, dat 
kost je niets”.

Er zit aan die volstrekte 
vrijblijvendheid echter wel een 
keerzijde die je als christen in het 
gesprek met een ietsist naar voren 
kunt brengen. Hier geldt namelijk wel 
‘alle waar naar zijn geld.’ Geloven 
in iets kost je inderdaad niets, maar 
het levert je ook niets op.  Behalve 
misschien een prettig gevoel. Zolang 
alles voorspoedig gaat in je leven, 
merk je dat niet zo. Maar wat als je 
met tegenslag te maken krijgt? Als 
je te horen krijgt dat je een ernstige 

ziekte hebt? Wat heb je dan aan dat 
‘iets’? Niets! 

Hoe totaal anders is het met het 
geloof in God. Als christen kun je 
getuigen wat een troost en kracht 
het geloof in Hem jou gegeven heeft. 
Als Iemand die er werkelijk is, die 
je liefheeft en die ook nog eens bij 
machte is om je bij te staan. Die je 
kent als een Iemand met een gezicht, 
een naam. In Jezus Christus is Hij 
ons zo nabij gekomen dat mensen 
Hem zagen lopen, Hem aanraakten, 
met Hem spraken. Geen ‘iets’, maar 
een mens van vlees en bloed. In 
Jezus Christus heeft God laten 
zien dat Hij vrede met God geeft, 
ziekten geneest, mensen bevrijdt uit 
gebondenheid, moedelozen troost en 
perspectief in het leven geeft. Kom 
daar eens om bij dat ‘iets’!

Nu moeten we oppassen om niet het 
geloof tot een soort ‘voor wat hoort 
wat te maken’. Bij het ietsisme geldt: 
je aanbidt het niet en dus is het ook 
niet je houvast wanneer je dat nodig 
hebt. God is er ook niet pas wanneer 
wij Hem geven wat Hem toekomt. Hij 

is namelijk niet de God die eist, maar 
de God die geeft. Het enige dat Hij 
vraagt is een opgestoken lege hand 
waar Hij zijn gaven in kwijt kan. Heb 
je eenmaal die hand opgehouden 
en ervaren hoe Hij in je leven gaat 
werken, dan komt er vanzelf het 
verlangen om Hem te aanbidden en 
Hem te dienen. Dat is geen opgave 
die je al zuchtend en onder het 
terugverlangen naar dat vrijblijvende 
‘iets’ doet. Het is juist een vreugde 
omdat in dat dagelijkse contact met 
Hem steeds duidelijker wordt hoe rijk 
het leven is.

Het belangrijkste heb ik nog niet eens 
aangeroerd, namelijk dat wij die God 
in Christus nodig hebben om van 
onze schuld tegenover Hem verlost 
te worden. Het ‘iets’ heb je niets 
misdaan, dus daar hoef je ook niets 
mee goed te maken. Dat ligt anders 

bij God. Geloof in ‘iets’ is een klap in 
het gezicht van God, die er van Zijn 
kant alles aan gedaan heeft om niet 
voor een vaag ‘iets door te gaan’. 
Wie eenmaal Gods liefde ontdekt 
heeft, komt er ook achter dat hij die 
voorheen niet beantwoord heeft en 
daarmee zich Gods eeuwige oordeel 
waardig gemaakt. Alleen het offer 
van de Heere Jezus geeft verlossing. 
Het is niet vanzelfsprekend dat deze 
God onze goede God wordt. Hij heeft 
daar in Christus wel de weg voor 
gebaand, maar die weg moet je wel 
willen gaan. Geen vrijblijvendheid, 
zoals in het ietsisme. Volledige 
overgave aan Christus en Zijn 
volbrachte werk wil Hij je geven.

Zoals vaak in de apologetiek helpt 
het ook hier om de armetierigheid 
van de alternatieven voor 
het christelijk geloof te laten 

zien. Ietsisme is helemaal niet 
zo aantrekkelijk, net zo min als 
atheïsme of geloof in een god waar 
je helemaal geen relatie van liefde en 
vertrouwen mee kunt hebben. Nee, 
dan het christelijk geloof. Dat is geen 
fopspeen, maar een geloof dat op een 
werkelijkheid buiten en boven ons 
gebaseerd is. Dat geloof bewees zich 
door de tijden heen. Het is de enige 
weg tot eeuwig behoud.

Tenslotte dit: wees in het gesprek niet 
hoogmoedig. Het is niet aan jezelf te 
danken dat jij weet van het bestaan 
van God en dat je een relatie met Hem 
hebt. Evangeliseren is, zo las ik eens 
ergens, dat de ene bedelaar de andere 
vertelt waar brood te vinden is. Blijf 
bedelaar, ook in het gesprek met de 
ietsist.

De auteur is natuurkundige en filosoof.

Geloven in ìets kost 
je inderdaad niets, 
maar het levert je 
ook niets op. 

“Ik heb niet zo'n mannetje in de wolken. 
Het is meer een gevoel dan een bestaand iets. 
Een lichtpunt.”

- Prinses Amalia 
(in het boek 'Amalia' van Claudia de Breij)
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Recensie ‘Aan 
mijn moslim-
vrienden’

Heb je wel eens gesprekken met 
moslims? Het zou zomaar kunnen 
dat je in gesprek raakt met een 
islamitische collega, buurvrouw of 
vriend(in). Je wilt graag vertellen over 
de Bijbel, Jezus en het goede nieuws, 
maar… waar begin je dan? En hoe geef 
je antwoord op zijn of haar vragen? 

Aan mijn moslimvrienden’ is een goed dun boekje om te 
geven aan je moslimvriend(in). Maar misschien nog wel 
meer geschikt voor jezelf, om meer te leren over wat jij kunt 
zeggen tegen moslims. Moslims hebben namelijk niet altijd 
een leescultuur. 

De toonzetting van het boekje is niet aanvallend, maar 
vriendelijk en sympathiek richting moslims. De volgende 
onderwerpen worden met name besproken: Wat is de 
Bijbel? Is de Bijbel veranderd? De kruisiging van Jezus. 
Is de dood van Christus belangrijk? De goddelijke Drie-
eenheid. In dit boekje van 64 pagina’s worden niet alle 
gespreksonderwerpen behandeld, maar je hebt wel in korte 
tijd de hoofdzaken geleerd. De focus ligt in het boekje op de 
uitleg van de Bijbelse leer. 

Wat ik zelf erg handig vind is dat dit boekje in meerdere 
talen beschikbaar is via o.a. eas-lectuur.nl. Je kunt het 
boekje dan uitdelen aan uw anderstalige moslimvrienden 
of het samen met hen doornemen.  

Recensie

Als je op zoek bent naar 
verdieping op niveau dan 
raad ik je het dikkere boek 
‘Allah of Jezus’ van Nabeel 
Qureshi aan. Dit boek telt 
368 blz. en kost €24,99

‘Aan mijn moslimvrienden’ van Anise Behnam is à 
€2,90 verkrijgbaar in de webshop van Logos Instituut: 

www.webshop.logos.nl

Nieuw!

Artikelrubrieken over ‘wereldreligies’ en over 
‘christelijke stromingen en sekten’. 
Hier vind je artikelen over o.a. de 
Islam, het boeddhisme, Jehova’s 
getuigen, Mormonen, New 
Age en Oosterse sektes. 

12.

Wilfred hangt aan het klimrek in het kleine speeltuintje tussen de huizen. ‘Heerlijk, bijna kerst. Lekker 

eten, kerstboom, cadeautjes. Heb jij daar ook zo’n zin in?’ Gerben zit op de rand van de zandbak. ‘Ja, 

maar niet om wat jij noemt. Kerstfeest is het feest van de geboorte van de Heere Jezus.’ Wilfred laat 

het klimrek los en komt naast zijn vriendje op de rand van de zandbak zitten. ‘Mijn ouders geloven dat 

niet. En ik dus ook niet.’ ‘Ik wel’, antwoordt Gerben. ‘Dat zal wel’, vindt Wilfred. ‘Maar dat komt omdat 

jouw ouders in God geloven. Als jouw ouders een ander geloof hadden dan geloofde jij in die god. En 

mijn ouders zeggen dat alle goden onzin zijn. Zij geloven niks.’ Gerben is stil. Daar heeft hij eigenlijk nog 

nooit over nagedacht. Zou dat zo zijn? Is hij toevallig christen omdat zijn ouders dat zijn? Het houdt 

hem de hele dag bezig. Waarom geloven ze eigenlijk in de christelijke God? Gelukkig wonen opa en 

oma vlakbij. Die weten er heel veel van. En dus besluit hij naar het huis van zijn grootouders te gaan. 

Hij treft opa aan bij de keukentafel. Voor hem liggen hulsttakjes, kaarsen en nog veel meer. ‘Wat bent 

u aan het doen?’ vraagt hij. Opa kijkt op. ‘Hé Gerben, wat leuk. Oma is een dagje met haar zus op 

stap. Om haar te verrassen maak ik een kerststukje voor op tafel.’ ‘Mooi’, zegt Gerben terwijl hij op een 

keukenstoel glijdt. ‘Zin in warme chocolademelk?’ informeert opa. ‘Altijd’, antwoordt Gerben blij. Opa 

loopt naar de koelkast en haalt er een pak chocolademelk uit. ‘Mag ik wat vragen, opa?’ ‘Ja natuurlijk 

jongen.’ Gerben denkt even na. ‘Waarom geloven we eigenlijk in de christelijke God?’ Opa, die net een 

pannetje pakt, kijkt hem verbaasd aan. ‘Hoe kom je daar nou bij, joh?’ ‘Wilfred zegt dat als mijn ouders 

niet christelijk geweest waren dat ik dan niet in onze God zou geloven. En zijn ouders zeggen dat alle 

goden onzin zijn want zij geloven niks.’Opa grinnikt en schenkt de chocola in het pannetje. ‘Ik geloof 

er niks van dat de ouders van Wilfred niks geloven.’ ‘Maar dat zegt Wilfred zelf.’ ‘Klopt’, zegt opa. 

‘Wilfred's ouders denken dat ze niks geloven. Maar dat is onzin. Alle mensen geloven. Wilfred's ouders 

geloven dat alles zomaar is ontstaan. En dat is ook een geloof. Zeg maar een ongeloof-geloof.’ Gerben 

schiet in de lach. ‘Ongeloof-geloof, da’s een goeie. Maar hoe zit het dan met ons geloof?’ Opa zet het 

pannetje op de kookplaat en komt naast hem zitten. ‘Er zijn heel veel redenen waarom ik in onze God 

geloof. Ik kan er zo wel een paar noemen. Er wonen ongeveer 2,5 miljard christenen op de wereld. De 

Bijbel is in bijna alle talen vertaald. We horen bij een hele grote groep gelovigen. Meer dan welk ander 

geloof ook. En weet je wat ook bijzonder is aan God. Het is een God en tegelijk Vader, Zoon en Heilige 

Geest. God is niet alleen, maar God is samen. Hij weet zelf wat het is om van elkaar te houden.’ Gerben 

knikt. Dat weet hij wel. ‘En weet je hoeveel de Heere God van ons houdt?’ gaat opa verder. ‘Hij is naar 

de aarde gekomen om voor de zonden te betalen. Dat vieren we met kerst. Stel je voor. Jij hoeft niet 

van alles voor die goden te doen om door hen aardig gevonden te worden, maar onze God heeft alles 

over voor ons. We mogen dit door geloof als een cadeau ontvangen. Geweldig toch. En Hij heeft de 

dood overwonnen. Ik ben dolblij met zo’n God.’ ‘Ik ook opa’, zegt Gerben. ‘En ook met u.’ Opa schenkt 

lachend de chocola in twee mokken. ‘Dank je, ik ook met jou.’

Kinderverhaal 'Welk geloof?'

Welk geloof?

Auteur: Bert Wiersma Auteur: Erika de Stigter
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Agenda

11 januari - 20:00 uur 
Livestream met Todd Wood over ‘What do 
fossils say about Adam and Eve’

14 februari
Afsluitingsavond cursus 'Schepping 
& evolutie'

17 t/m 21 juli 2023
Summerschool apologetiek
Meer informatie: Geloofsverdediging.nl

Overige data worden nog bekend gemaakt 
via www.logos.nl/agenda

TIP: NEEM EEN KIJKJE BIJ ONZE UITVERKOOP-AFDELING. ALLES MINSTENS 25% KORTING. 

Direct naar de shop:
webshop.logos.nl

De Verloren Wereld

Een nieuw familieboek over de wereld 
vóór en na de zondvloed, en over fossielen, 

dino’s en de ijstijd. Met veel platen. 
Zelfstandig te lezen vanaf 10 jaar

WEET-dvd ‘Aliens ontmaskerd’

Deze documentaire onderzoekt de 
gebeurtenissen en het geloof van de 

experts over het buitenaardse, inclusief 
waarnemingen van ufo’s en aliens. 

Zoektocht van een Scepticus

Het aangrijpende levensverhaal 
van Josh McDowell, een hardnekkig 
scepticus die wilde bewijzen dat de 
opstanding van Jezus Christus een 

mythe is.

Niveau: Eenvoudig | 78 blz. 

 
€1,95

Wie heeft God gemaakt?

Een boek van een bekende 
wetenschapper over het bestaan 

van God. Edgar Andrews behandelt 
belangrijke vragen over wetenschap, 

filosofie en geloof. 

Niveau: Diepgaand
429 blz.

 
€19,90

Niveau: Wisselend, van eenvoudig tot wat 
meer technisch | 168 blz.

 
€29,95

Niveau: Gemiddeld | 112 blz. 

€12,95

109 minuten 

 
€14,95

Weet Scheurkalender 2023
  

Leer elke dag nieuwe weetjes over 
geschiedenis, natuur, Bijbel, tech-

niek, bizarre records en meer. 

Niveau: Eenvoudig

 
€15,95

De God die echt bestaat

Dit boek is een prachtig 
evangelisatiemiddel voor 

geloofstwijfelaars. Door de 
beroemde apologeet Henry Morris.

Nieuw

Cadeautip!Cadeautip!

Kijk de lezingen van het congres Bijbel & Wetenschap terug!

Op 22 oktober hield st. Fundamentum in samenwerking met st. Logos Instituut het congres ‘Bijbel & 
Wetenschap’. We zijn dankbaar voor de 90 deelnemers op locatie, en voor de vele online deelnemers! Het is 
mogelijk om al deze interessante lezingen gratis terug te kijken op ons YouTube-kanaal: 

Vacatures

Vrijwilligers gezocht!

Logos Instituut zoekt vrijwilligers die willen bijdragen 
door eenvoudige werkzaamheden te verrichten.
Het betreft voornamelijk werk op ons kantoor of online 
werk op onze website en webshop. Bouw jij mee aan 
een plek voor Bijbelgetrouwe informatie over geloof & 
wetenschap in Nederland? 
Zie logos.nl/vacatures. 

Bijbelvast redactieleden 
gezocht!

Komt u de redactie versterken? We zijn op zoek naar 
iemand met feeling voor communicatie (hoe breng 
je iets op een boeiende manier, hoe bereik je de 
doelgroep) en iemand met goede kennis van de Logos-
onderwerpen. Het werk is gemiddeld 6 uur per maand. 
Wil jij meedoen? Meld je aan via logos.nl/vacatures.

- Dr. Benno Zuiddam – De rol van Schriftgezag in de Vroege Kerk.
- Dr. Peter Korevaar – Onze aarde – een speciale planeet voor leven en 
onderzoek.
- Drs. Hans Hoogerduijn – Rekolonisatie en de aardgeschiedenis: hoe de 
zondvloed en de roerige periode erna geschiedenis schrijven.
- Dr. ir. Gert Kema – De rol van schimmels in Gods schepping.
- Dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en 
soortvorming.
- Dr. ir. Gijsbert Korevaar – Scheppingsgeloof en rentmeesterschap: Bijbelse 
waarden en zorg voor de schepping.
- Dr. Todd Wood – A creationist biosystematic method: The current status 
of baraminology.
- Dr. Matthew McLain – Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution 
of mammals, a different view

http://Geloofsverdediging.nl
http://www.logos.nl/agenda
http://logos.nl/vacatures
http://logos.nl/vacatures


DOE MEE MET ONZE EINDEJAARSACTIE!

Regelmatig spreken wij ouders van wie een kind na de opleiding niet meer gelooft. 
Op scholen en universiteiten wordt de evolutietheorie vaak onderwezen als 
‘bewezen waarheid’ en de Bijbel als een sprookje. Hoe reageer je hier dan op als 
student, ouder of docent?

Logos Instituut wil hen ondersteunen met antwoorden op vragen over Bijbel, 
geloof en wetenschap. Dit doen we door het verspreiden van artikelen, boeken,  
ons magazine, video’s, podcasts, livestreams en het verzorgen van gastlessen op 
scholen en verenigingen. Helpt u mee? 

STEUN LOGOS INSTITUUT VANAF 5 EURO (EXTRA) PER 
MAAND EN U ONTVANGT ALS DANK ÉÉN VAN DEZE 
CADEAUS NAAR KEUZE THUISGESTUURD:

HELDERE ANTWOORDEN OP GROTE VRAGEN OVER BIJBEL , GELOOF EN WETENSCHAP

HALFJAAR-
ABONNEMENT

WEET-MAGAZINE Boek 
'Dinosaurussen 
voor kleuters' DVD 

'Paradise Lost'

DVD 
'Darwin'

logos.nl/actie


