Is Genesis geschiedenis?

Dag allemaal,
In het begin van de nacht, terwijl ik op YouTube struinde, zag ik ineens een
video met de titel: "Is Genesis History", in het Nederlands "Is Genesis
Geschiedenis"?
Het is Nederlands ondertiteld en 1 uur en 44 minuten lang.

https://youtu.be/UM82qxxskZE

Voor hen die het niet weten, men kan het ook groter maken op de
monitor/scherm door op het vierkantje helemaal rechts onderaan de video op de
YouTube website zelf te klikken, en het ook weer verkleinen door er nog eens op
te klikken.
Ik deel het met jullie. Voor de liefhebber

.

Groetjes,
Elle

Dag Aardbewoner,
Ik heb de helft ongeveer gezien, maar in die helft nog geen reclame voor
evolutie ontdekt maar juist het tegenovergestelde, of het moet al in de tweede
helft naar voren komen.
Voor sommigen is het Engels niet goed genoeg overgezet in het Nederlands.
Misschien komt het daarvan?
Groet,
Elle

Dag AB,
Ik heb de hele video nu helemaal en goed beluisterd en gelezen, en er is geen
spoor van een verdediging van een evolutie theorie te beluisteren of te zien. Er
worden alleen maar de twee paradigma's, dat wil zeggen twee opvattingen

Is Genesis geschiedenis?
binnen een wetenschappelijk vak besproken, nl. de evolutietheorie tegenover de
scheppingsleer in Genesis.
De miljoenen jaren die benoemd worden, behoren bij de evolutie, en de
scheppingsdagen van 24 uur behoren bij de scheppingsleer. De zondvloed en de
gevolgen daarvan en of het een plaatselijk gebeuren was en hoe het zit met de
dieren in de ark en de hoeveelheid, worden verklaard/uitgelegd en ook de
spraakverwarring. Ik heb er veel van geleerd en ben dankbaar voor deze video
die de eerste hoofdstukken van Genesis heel mooi verklaart zonder mensen en
de evolutieleer te bespotten. Want met het bespotten van mensen of van
opvattingen van mensen schiet niemand iets op.
De video is echt een aanrader voor gelovigen en ook voor voorstanders van
evolutie om te zien hoe de evolutie theorie is opgebouwd en wat er tegenover te
plaatsen is. Gods grootheid wordt erin getoond in zijn scheppingswerken en in de
manier waarop dat gebeurde, met de onderzoekskennis van nu van diverse
christelijke creationistische wetenschappers.
Groet,
Elle

Dag JOOP,
Het schaken leerde ik in de gevangenis van een JG broeder die met mij in Den
Bosch in de gevangenis zat voor dienstweigeren. We waren in afwachting van
onze berechting voor de krijgsraad en op ons transport daarna met de
boevenwagen naar Bankenbosch in Veenhuizen. We zaten met z'n vijven in een
wat grotere cel met stapelbedden. Daar was ik ook nog een tijd hulpbibliothecaris en kwam daardoor ook veel uit de cel en ook op andere afdelingen
van de gevangenis, samen met de sociaal-ambtenaar die samen met mij de
boeken op een kar naar de gevangenen in hun cel bracht . Het is alweer tijden
geleden dat ik een partijtje schaakte .
Groetjes,
Elle

