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Visie:
Het uitleggen en verdedigen van het christelijk geloof aan christenen en niet-christenen in Nederland.
Aan de hand van argumenten en een gezonde dosis humor beantwoorden we vragen over het
christelijk geloof vanuit het Bijbels, Christelijk perspectief.

Werkwijze:
- Het ontwikkelen en uitgeven van video en tekst materiaal.
- Het leiden van samenkomsten voor christenen om hen te versterken in hun geloof en te leren

hun geloof te verdedigen.

Achtergrond:
Als volgelingen van de Heere Jezus, willen we graag gehoorzaam zijn aan de opdracht uit 1 Petrus
3:15 ‘Heilig God, de Heere in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.’
Als jongvolwassen zijn we zelf door vele vragen over het christelijk geloof heengegaan. Om ons heen
zien we mensen met dezelfde vragen worstelen. Mede door de secularisatie trend in Nederland neemt
de onwetendheid én kritiek op het Christendom en de Bijbel toe. We zijn er ons van bewust dat veel
jongeren met een christelijke achtergrond hier ook door worden beïnvloed. Wij geloven dat het dan
ook van groot belang is om je geloof goed uiteen te kunnen zetten en de eventuele kritische vragen
kunt beantwoorden.
Door zelf op zoek te zijn en antwoorden te formuleren kregen we het verlangen om andere zoekenden
te helpen in het vinden van antwoorden.

Plan voor 2022-2024
In 2020 zijn we begonnen met het vaststellen van 52 vragen over het christelijk geloof. Een jaar lang
hebben we ons verdiept in de juiste antwoorden op deze vragen, die we vervolgens hebben
uitgeschreven.
Eind 2021 zijn we begonnen om de eerste vragen om te zetten tot scripts voor korte video’s.
In 2022 zullen we dit voortzetten en  (een deel van) de 52 video’s opnemen. Zo zijn we in maart 2022
gestart met het plaatsen van video’s op YouTube en het uitnodigen via verschillende social media
kanalen voor het kijken van onze video’s.  Op Tiktok worden vanaf februari 2022 tweemaal per week
prikkelende video’s geplaatst over apologetische onderwerpen. Hieruit ontstaan ook dialogen in de
comment sections en worden mensen naar onze Youtube video’s geleid.
We verwachten in 2022 tienduizend Nederlanders te bereiken met onze apologetiek video’s. Na het
plaatsen van de video’s reageren we op comments die gemaakt worden door kijkers.
Wekelijks is er een samenkomst. Naast de vaste betrokken groep, zijn de samenkomsten open voor
belangstellenden. De avonden worden gevuld met lessen, debat, Bijbelstudie, vragen en praktisch
zaken rondom de video’s.
Vanuit de reacties die in 2022 op de video’s komen, zullen we nieuwe vragen verzamelen om in
video’s te behandelen. Zo zullen we in 2023 en 2024 verder gaan met het produceren van video’s en
content maken op social media.
In 2023 en 2024 willen we de groep jongeren die onderwijs ontvangt in Rotterdam uitbreiden en
daarnaast starten met het onderwijs geven aan andere groepen in de omgeving. Ons doel is om
apologetiek-onderwijs op de agenda van de Nederlandse kerk te zetten. Door het onderwijs dat we
zelf hebben ontvangen, zijn we in staat om de kerk te helpen en te onderwijzen op het gebied van
apologetiek.

Stichting
In januari 2022 is de stichting Apologetics opgericht. Vanuit deze stichting zal het werk van
ChristenDOM? verder vorm gegeven worden en kunnen we ook financieel gesteund worden.



Begroting 2022 Stichting Apologetics

Inkomsten (€)
Giften stichtingen 27.800
Giften bedrijven 8.000
Giften kerken 2.000
Giften particulieren 7.475
Totaal Inkomsten 45.275

Uitgaven
Produceren filmpjes 42.275
Verspreiden filmpjes 3.000
Totaal Uitgaven 45.275

Resultaat 0


