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“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld
uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid,
zodat zij niet te verontschuldigen zijn” – Romeinen 1:20.
Het nobele en levenslange streven van christenen in het hele Christendom is de zoektocht om God
te leren kennen zoals Hij werkelijk is. Omdat God oneindig is, kan Hij niet volledig begrepen worden door eindige schepselen, dus is het noodzakelijk dat God Zichzelf aan ons openbaart.
Omdat Hij een relatie met de mensheid verlangt, is God in Zijn volmaakte expressie altijd een openbaarder van Zichzelf geweest, zowel in Zijn werken als in Zijn woorden. Hij communiceerde met
Adam in de Hof van Eden, sprak met de Bijbelschrijvers en presenteerde aspecten van Zijn karakter
in het handwerk van Zijn schepping. Dus om God te kennen zoals Hij is, moet Hij Zich aan ons
openbaren. Dienovereenkomstig heeft God Zichzelf aan de mensheid geopenbaard in twee fundamentele categorieën: algemene openbaring en speciale openbaring.
Algemene openbaring betreft Gods openbaring van Zichzelf door de natuur of natuurlijke middelen.
Speciale openbaring, die veel specifieker, gedetailleerder en uitgebreider is, heeft betrekking op
Gods openbaring van Zichzelf op wonderbaarlijke manieren, voornamelijk door de Schrift en
vooral in de persoon van Jezus Christus.[1]

De 2 boeken van de Schepper

Omdat God Zichzelf wil bekendmaken en onthullen aan mensen, heeft Hij TWEE BOEKEN
geschreven. Hij wil dat mensen BEIDE BOEKEN lezen opdat zij Hem zouden leren kennen:
Boek 1: het werk (Rom. 1:20) van de Schepper (algemene openbaring);
Boek 2: de woorden (Rom. 10:17) van de Schepper (speciale openbaring).
Alle mensen lezen BOEK 1, maar weinig mensen lezen echt BOEK 2.
Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mathilde.pdf

Algemene openbaring is van groot belang, omdat ze beschikbaar is voor alle mensen, ongeacht de
locatie en hun positie t.o.v. Christus. Psalm 19:2-5 zegt: “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf
verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft
kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun
richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld”. Algemene openbaring is universeel en voor iedereen beschikbaar en toont bewijs voor een almachtige
Schepper God.
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In het Nieuwe Testament bespreekt de apostel Paulus op dezelfde manier de algemene openbaring
in Romeinen 1:20: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping
van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn
Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn”. Dit vers communiceert ondubbelzinnig één
precieze reden voor algemene openbaring : om ieder mens duidelijk bewijs te leveren dat er een
God is.

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/horlogemaker.pdf

De meest opmerkelijke voorloper voor de betekenis van algemene openbaring en pleitbezorger voor
natuurlijke theologie, dat wil zeggen, het bewijzen van het bestaan van God en het goddelijke doel
door observatie van de natuur en het gebruik van de menselijke rede,[2] was een 18e-eeuwse rationele apologeet, William Paley (1743-1805). Hij schreef Natural Theology, oftewel Evidences of the
Existence and Attributes of the Godity (1802). Paley’s bekendste argument voor het bestaan van een
persoonlijke, intelligente Schepper God was zijn horlogemaker-analogie. Paley betoogde dat het
menselijk oog bijvoorbeeld bewijs van intelligent ontwerp bevat en niet toevallig tot stand kan zijn
gekomen. Hij relateerde het oog met een horloge dat op een pad was gevonden. Zou iemand denken
dat het horloge door puur toeval is ontstaan? Natuurlijk niet. Evenzo moeten het menselijk oog en
het hele natuurlijke universum het resultaat zijn van een oneindige intelligentie.[3]
Mensen kunnen zich verzetten en proberen deze algemene openbaring te ontkennen, maar er kan
niet aan worden ontsnapt. De hele natuur, voor altijd, verkondigt niet alleen het bestaan van God,
maar ook Zijn ongelooflijke kracht en grootsheid. Alleen wanneer mensen deze transparante waarheid actief onderdrukken, kan het getuigenis van algemene openbaring worden ontkend. Want “de
dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden;
er is niemand die goeddoet” (Psalm 14:1).

Mensen haten God en onderdrukken de Waarheid
“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken”
(Romeinen 1:18)

De pracht van de schepping bevestigt Gods bestaan en Zijn handwerk openbaart dat God de ontwerper, architect en onderhouder is van alles wat bestaat. “De werken van de HEERE zijn groot, zij
worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie,
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand” (Psalm 111:2-3).
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Lees ook:
o “Van Mathilde en haar cake naar de Beweegreden achter het ontstaan van het universum”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mathilde.pdf
o “Ontworpen door de Horlogemaker. William Paley’s beroemde argument voor design”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/horlogemaker.pdf
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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