OPEN BRIEF
Christenen putten hun moed en kracht uit het spreken
van God. In de Bijbel staat de weg tot de Waarheid en het
Leven. God laat Zich in Zijn Woord kennen. De Bijbel vormt
daarmee de basis van het christelijke geloof. Hoe zal dat in
de toekomst zijn? Zal de manier van omgang met de Bijbel
hét belangrijkste verschil onder christenen worden? Er zijn
drie manieren om als christen met de Bijbel om te gaan:
• we kunnen ervoor kiezen om alleen de Schrift te laten
spreken en wetenschappelijke resultaten te negeren
• we kunnen de uitleg van de Bijbel steeds aanpassen
aan de laatste wetenschappelijke inzichten
• we kunnen vanuit ons christelijke standpunt grondig
nagaan wat de status is van wetenschappelijke
uitspraken, deze toetsen en het goede behouden
Het is van belang onszelf af te vragen hoe wij met
dergelijke dilemma’s omgaan.
TWIJFEL
— In de mens ligt een drang om te twijfelen aan Gods
woorden. Dat is al zo vanaf het moment dat de duivel
aan Eva vroeg: “Heeft God werkelijk gezegd dat…?” Op
veel fronten wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid
van de Bijbel, maar nog het meest wanneer het gaat
over de geschiedenis van de schepping van hemel en
aarde zoals die beschreven staat in Genesis. Zelfs veel
christenen trekken deze geschiedenis in twijfel. Zij
hechten meer waarde aan het evolutionistische verhaal
als Gods scheppingsmethode, namelijk dat het leven op

moeten doen aan hoe Genesis – en de rest van de Bijbel
– wordt gelezen. In de discussie van de afgelopen weken
werd dit pijnlijk duidelijk door uitspraken waaruit grote
twijfel over de zondeval en de historiciteit van Adam
en Eva bleek. Maar wat is het gevolg van dergelijke
twijfel? Als de zondeval niet werkelijk is gebeurd, is
de verlossing door Jezus (die ook in Genesis wordt
aangekondigd) dan nog wel nodig?

aarde inclusief de mens ontstaan is door een geleidelijk
proces van evolutie, dat zonde, dood en miljoenen jaren
van ellende insluit. Velen van hen zijn niet genoeg op de
hoogte van de theologische gevolgen daarvan. Wanneer
God via evolutie zou hebben geschapen, roept dit
allerlei vragen op.
ZONDEVAL
— De Bijbel is er duidelijk over dat God de Schepper
is van hemel en aarde, dat Hij dit gedaan heeft in zes
dagen, dat Adam de eerste mens was en dat er een
historische zondeval is geweest, een wereldwijde
zondvloed en een torenbouw van Babel. De Bijbel biedt
een historische weergave van de geschiedenissen van
God met Zijn volk Israël en van het leven van Jezus en
Zijn volgelingen. Genesis is door Jezus zelf, en door Zijn
volgelingen, altijd beschouwd als de geschiedenis van
het ontstaan van de mensheid.
VERLOSSING
— Christenen die de evolutietheorie met de Schrift
willen combineren, zullen daarom grote concessies
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GEROEPEN
— Daarom voelen wij ons geroepen een ander
geluid te laten horen en presenteren wij vandaag
de organisatie Logos Instituut. Dit vanuit de
overtuiging dat het wel degelijk mogelijk is om als
christen onverkort vast te houden aan de historische
betrouwbaarheid van de Bijbel en daarnaast op
een eerlijke en opbouwende manier wetenschap te
bedrijven, zonder jezelf over te geven aan het dogma
dat neodarwinistische evolutie een voldongen feit is, al
dan niet onder leiding van God.
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Het Logos Instituut heeft als uitgangspunt dat de Bijbel gezaghebbend spreekt
op àlle fronten van het leven (ook daar waar het de geschiedenis van de
mensheid en het heelal betreft). Het Logos Instituut is van mening dat de Bijbel
dè centrale plek moet innemen in het leven van alle christenen. Het Woord van
God vormt dè basis voor alle vormen van waarheidsvinding die ons meer kennis
geven over verleden, heden en toekomst.
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Ons doel is hulp te bieden in tijden van verwarring. Met het Logos Instituut
willen we ouders, leerkrachten, leerlingen, studenten en wetenschappers
bijstaan met betrouwbare informatie over wetenschap, geloof en samenleving.
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ONBEWEZEN
— We weten, ook uit ervaring, dat Gods Woord
betrouwbaar is. Het onverkort vasthouden aan de
Schrift en intellectuele integriteit gaan prima samen.
Er zijn dan ook wereldwijd duizenden wetenschappers
die op hoog niveau wetenschap bedrijven binnen
universiteiten, overheden en bedrijven en die voluit
vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van
de Bijbel. Deze academici toetsen vanuit hun christelijk
standpunt de wetenschappelijke status van een theorie
en behouden daarvan het goede. Zo passen variatie en
natuurlijke selectie ook binnen een scheppingsmodel.
Het evolutionistische idee echter dat alles voortkomt
uit oersoep of sterrenstof is onbewezen, doet de Schrift
geweld aan en is daarom onacceptabel.

Wij willen mensen die in de frontlinie staan toerusten, twijfel bestrijden
met eerlijke antwoorden, netwerken met wetenschappers en studenten die
onze visie delen, ouders, leerkrachten en opvoeders materiaal geven om met
hun kind aan de slag te gaan als het gaat om geloof en wetenschap. Zodat de
Schepper de eer krijgt die Hem toekomt.
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Binnenkort volgt er meer informatie over onze activiteiten. Om op de hoogte te
blijven kunt u uw gegevens nu al achterlaten op onze website:

INSTITUUT

WWW.LOGOS.NL

ONDERSTEUNING
Wij dragen elk initiatief dat geloofsbevorderend kan werken een warm hart toe en staan daarom achter de oprichting van het nieuwe Logos Instituut:
Drs. J. Alma (docent Godsdienst en predikant PKN), Prop. A.C. Baan (directeur St. Heart Cry & Bijbelschool Filadelﬁa), M. Baan & A.M. Vroegop (oprichters platform Geloofstoerusting), Drs. B. Belder (lid Europees
Parlement namens SGP), Dr. C.R. van den Berg (neerlandicus), F. Boekhoff (directeur Het Zoeklicht), Dr. P. Borger (moleculair bioloog), Dr. H. Bos (org. chemicus en oud-directeur EH), Ds. O. Bottenbley (voorganger
Bethel Gemeente Drachten), J.T. Brunt (evangelist en voorzitter Stichting HeartCry), Ir. C.J.A. van Dam (docent biologie), Prof. dr. ir. H. Degens (hoogleraar spierfysiologie), Drs. J.A. van Delden (oud-directeur van de
EH), J.F.A. Démoed (eindredacteur Weet Magazine), Dr. A. Dirkzwager (classicus en oud-docent ETF Heverlee), Drs. L.P. Dorenbos (voorzitter stichting Schreeuw om Leven), M. Ezinga (rondreizend prediker), G.P.M.
Feller (voorzitter Stichting Promise), Ir. K. Fieggen (docent biologie en algemene natuurwetenschappen), D. van Genderen (spreker en columnist), Dr. M. de Groot (sterrenkundige, voormalig directeur van Armagh
Observatory), K. van Helden (secretaris stichting Schreeuw om Leven), Drs. B. Hobrink (schrijver ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’), Dr. W. Hoek (chemicus), Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten (arts), Prof. dr. W.J. op ’t Hof
(theoloog), Dr. H.A. Hofman (kerkhistoricus), Ds. J. IJsselstein (predikant Ger. Gemeente Kampen), G.T.A. Janssen & H.J. Aalbers (initiatiefnemers van Refoweb), Prof. dr. A. de Jong (hoogleraar marketing), Dr. P. de
Jong (chemisch technoloog), Dr. J. van de Kamp (kerkhistoricus), Drs. I.A. Kole (secretaris COGG), Dr. R. van Kooten (predikant HHG Apeldoorn en docent HHS), Ds. T.J. Korten (voorganger HG Lopikerkapel), Drs. H.
Korving (predikant CGK Urk), Dr. Ir. C.G. van Kralingen (theoloog en chemicus), Drs. H.R. Murris (bioloog), Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen (biochemicus), Drs. J.C. den Ouden (predikant HHK Opheusden), Ds. P. den
Ouden (predikant HHK Katwijk), Prof. dr. M.J Paul (oudtestamenticus), M. Penning (voorganger Vrije Evang. Gem. Hilversum), Dr. J. Philippaerts (chemicus en voorzitter van CreaBel), R.P. Plattèl, Prof. dr. J.J. Polder
(econoom), Dr. C.P. Polderman (econoom en historicus), Dr. S.D. Post (columnist), Ir. D.J. Ronhaar (docent biologie), Dr. R. Seldenrijk (voormalig directeur NPV), Prof. dr. P.A. Siebesma (hebraïcus), Drs. C. Sonnevelt
(predikant Ger. Gemeente Krabbendijke), A.B. Stier (directeur Stichting Israël en de Bijbel), Drs. G.J.A. Toonen (bestuurder De Passie scholengroep), L.J. van Valen (kerkhistorisch publicist), F. ter Velde, Drs. C. van
Velzen (voorganger en vml. hoofd nazorg EO), Drs. W. Visscher (predikant Ger. Gemeente Amersfoort), Ds. J.R. Visser (vanaf 1 november predikant GKN te Zwolle), Ds. C.G. Vreugdenhil (predikant Ger. Gemeente
Houten), Dr. P. de Vries (predikant HHK Boven-Hardinxveld), Prof. dr. ir. W. de Vries (bodemchemicus), Drs. J. de Vriese (directeur Centrum voor Pastorale Counseling), Prof. dr. ir. C. Vuik (hoogleraar Numerieke
Wiskunde), Drs. J.P. de Wilde (HBO-docent natuur & techniek), J.R. de Wit (hoofdredacteur Weet Magazine), Prof. dr. B.A. Zuiddam (theoloog en classicus)

