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INLEIDING  
Om met onze bijbellessen te beginnen, moeten wij beginnen met God. 
Wij worden constant uitgedaagd door atheïsten, sceptici en critici om te bewijzen dat er een God is. 

Het is voor de natuurlijke mens moeilijk te geloven in iets dat hij niet kan zien, aanraken of horen: 
“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden”  
(1 Korinthiërs 2:14). 

Het probleem wordt voor de christen opgelost met het eerste vers van de Bijbel:  
“In het begin schiep God de hemel en de aarde”  
(Genesis 1:1; vgl. Job 38:4; Psalm 33:6; 89:12; 136:5; Handelingen 14:15; 17:24; Hebreeën 
11:3). 

De Bijbel is niet een leerboek dat het bestaan van God probeert te bewijzen - de Bijbel begint met 
het positieve feit dat God bestaat. 

Geen enkele schrijver van de Bijbelboeken heeft dit feit ergens willen bewijzen 
De Bijbel stelt zonder meer dat het de dwaas is die het bestaan van God ontkent:  

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalm 14:1). 
Ieder eerlijk en oprecht mens, met gezond verstand, zal het evidente feit van Gods bestaan erken-
nen. 
 

I. BEWIJS UIT DE SCHRIFT  
“De hemelen vertellen Gods eer, het hemelgewelf verkondigt het werk van Zijn handen”  
(Psalm 19:1).  

De schoonheid, glorie en complexiteit van de hemelen spreken luid en duidelijk: God bestaat! 
Romeinen 1:20 gaat verder en zegt dat de schepping zelf leert over Gods eeuwige kracht en Godde-
lijkheid:  

“Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen ver-
staan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldi-
gen zouden zijn” (Romeinen 1:20). 

De mens die God ontkent, is niet te verontschuldigen, zegt de Schrift. 

Laat ons nu enkele minder overtuigende maar niettemin krachtige argumenten bestuderen. 
 

II. BEWIJS UIT HET GEWETEN 
De mens wordt geboren met een algemeen geloof in een Opperwezen; er is nog nooit een stam ont-
dekt die dat mankeert. Zij weten dat een bepaald Wezen schept en bestuurt. 
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“Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, 
en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar”  
(Romeinen 2:14-15).  

Het bestaan van God is geschreven in het menselijke geweten. 
Sommige atheïsten beweren dat hun geweten hen niets meedeelt over God. Het is echter twijfelach-
tig dat er een echte atheïst kan gevonden worden. Zij hebben eerder hun geweten gestild door fla-
grant ongeloof. 
Sommige mensen zijn zo blind dat zij de zon in de hemel zouden ontkennen, maar dat verandert 
niet het feit dat de zon bestaat, dat ze opgaat en ondergaat, elke dag. 
Niemand is zo blind dat zij die weigeren te zien. De eerlijke mens zal beseffen dat de ‘innerlijke 
kleine stem’ hem zegt dat God bestaat en vandaag leeft. 
Atheïsme is een van Satans instrumenten om mensen in slaap te wiegen, zonder de beschikbare red-
ding aan te nemen. 
Mensen ontkennen het bestaan van God niet omdat zij Hem niet zouden kunnen vinden, maar om-
dat zij diep in hun binnenste bang zijn geconfronteerd te worden met hun daden die zij voor God 
zullen moeten verantwoorden, na de dood. Daarom ontkennen velen ook een voortbestaan van de 
ziel na de dood. En sommigen vinden het (bewust of onderbewust) veiliger verast te worden, in 
plaats van begraven te worden, opdat er ‘niets’ zou overblijven voor een opstanding ten oordeel. 
Indien er geen God is, dan ben ik voor niemand of niets verantwoordelijk, hoef ik aan niets of nie-
mand rekenschap af te leggen, en kan ik leven en sterven zoals ik dat zelf wil. Maar in de stillere 
momenten van bezinning fluistert het geweten van elk mens: “er is een God”, en alleen dwazen 
ontkennen dit. 
Naar boven kijken naar het geordende universum, en dan zeggen dat er geen God is, omdat wij 
Hem niet zien, is even belachelijk als naar boven kijken naar een vliegtuig, zonder een piloot te 
zien, en dan zeggen dat het vliegtuig zonder piloot vliegt. 

 

III. HET ARGUMENT VAN OORZAAK (Kosmologisch) 
De wereld is er. Ze moet van ergens gekomen zijn. Iemand of iets moet ze tot bestaan gebracht heb-
ben, op een of ander tijdstip. 
Bekijk een boek. Iemand moet het geschreven hebben. Geen drukpers, zelfs met de nieuwste elek-
tronische snufjes, kan op zichzelf een boek produceren. 

Iemand ontwierp het huis. Iemand ontwierp de bomen. Iemand ontwierp het universum. 
 

 

Vraag aan atheïsten: 
 

Waarom bestaat er überhaupt IETS en niet NIETS?! 
Wat is de aanzet en de betekenis van het bestaan  

der dingen als er geen God zou zijn?! 
 

 
Als alle onderdelen van een horloge in een trommel gedaan worden en continu geschud, dan zal dat 
horloge niet “toevallig” samengesteld worden en gaan lopen, ook al wachten we daar miljoenen 
jaren op. 
Het enige zinnige antwoord op het probleem van het bestaan van de wereld, is het bestaan van een 
intelligent Wezen, dat wij God noemen. 
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IV. HET ARGUMENT VAN ONTWERP (Teleologisch 1) 
Een horloge bestaat niet enkel, het heeft ook een ontwerper. Het werd ontworpen voor een bepaald 
doel. 
Een horloge werd niet ontworpen om ergens op de grond te liggen. Het werd ontworpen om ons 
voortdurend en accuraat de tijd aan te geven, en werd uitgedacht door een scherpe geest. 
Een onderzoek van de wereld en de dingen, groot en klein, toont aan dat alles werd ontworpen door 
een intelligente geest, voor een specifiek doel in het leven. 
De kleuren, vormen en hoedanigheden van planten en dieren zijn niet zomaar toevalligheden. Zij 
spruiten voort uit een plan, afkomstig van een superieure creatieve geest, die aan de oorzaak ervan 
ligt. 
 

V. HET ARGUMENT VAN MORAAL (Antropologisch 
2) 

De mens bezit een intellectuele en morele natuur die aantoont dat zijn Schepper niet louter een on-
bezielde kracht is maar een levend, intelligent Wezen. 

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26). 
“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem”  
(Genesis 1:27; vgl. Genesis 5:1; 9:6; 1 Korinthiërs 11:7; Efeziërs 4:24; Kolossenzen 3:10). 
“Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?” (Psalm 94:9).  

God heeft de mens gehoor, gezichtsvermogen, kennis, intelligentie en een wil gegeven, want dit zijn 
dingen die Hijzelf bezit. 
En het geweten leert een mens wat goed en slecht is, want de Schepper is een moreel Wezen, dat 
heilig is, van rechtvaardigheid houdt en een afschuw heeft van het kwaad. 

 

VI. HET ARGUMENT VAN LEVEN 
Leven komt van Leven, en het originele leven moet afkomstig zijn van een Wezen dat eeuwig leven 
bezit, namelijk leven dat al bestond voordat alle fysisch leven werd geschapen. 
Waar kan zulk leven gevonden worden? Het kan enkel gevonden worden in God die eeuwig leven 
bezit.  

“Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht” (Psalm 36:10). 
De appelboom verkrijgt zijn leven van de ouderlijke boom; het lam van haar ouderlijke schapen. 
Maar vanwaar verkregen zij het leven? Dit gaat terug tot de oorspronkelijke schepping. 
De Heer Jezus zei in Johannes 11:25: “Ik ben … het Leven”; ook in Johannes 14:6: “Ik ben … het 
Leven”; en in Johannes 10:28: “En Ik geef hun het eeuwige leven”. 
Alle leven komt voort uit God. De theorie van spontane generatie is bewezen vals te zijn, geheel 
onacceptabel voor gezaghebbende wetenschap. 
Het leven moet een begin gehad hebben. Het enige logische antwoord is dat het begin bij God was. 

 

VII. HET ARGUMENT VAN HARMONIE 
De theorie van het atheïsme lost geen problemen op, maar vermenigvuldigt onopgeloste mysteriën. 

 
1 Teleologie (v. Gr. telos = einde, doel, en logos), wijsgerige term voor de doelbetrokkenheid die in de (levende) natuur 
kan worden aangewezen. (Encarta 2002). 
2 Antropologie (v. Gr. anthroopos = mens en logos [filosofie], letterlijk: leer betreffende de mens. (Encarta 2002). 
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De aanvaarding van het bestaan van God als Schepper van de wereld is als een magische sleutel die 
past op natuurlijke openbaring, kennis en (echte) wetenschap. 
Deze onweerlegbare leer wordt door een menigte van zielen vastgehouden die zowel willen leven 
als sterven in de troost van deze verzekering. 
 

CONCLUSIE 
Atheïsme, dat slechts een reusachtige twijfel en ongeloof bevat, kan enkel leiden tot duisternis en 
wanhoop bij hen die het accepteren. 
Het aannemen van Genesis 1:1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”, leidt een oprechte 
zoeker op het pad van een vollere openbaring van God. 

“Wie tot God komt, moet geloven dat Hij er is en dat Hij beloont, wie Hem zoeken” 
(Hebreeën 11:6). 

Laten wij komen als kinderen in eenvoudig geloof, gebaseerd op de openbaring van God in de 
Schrift en de natuur, en laten wij Hem helemaal geloven en vertrouwen. 
 
OVERZICHTSVRAGEN 
1. Schreef God de Bijbel als een leerboek om Zijn bestaan te bewijzen? Leg uit.  
2. Wat is een atheïst in de ogen van de Heer?  

3. Geef twee Schriftplaatsen om het bestaan van God te bewijzen.  
4. Wat is het echte doel van de atheïst in zijn afwijzing van God?  

5. Wat is het argument van oorzaak om het bestaan van God te bewijzen?  
6. Wat is het argument van ontwerp om het bestaan van God te bewijzen?  

7. Hoe weten wij dat God niet een onbezielde kracht is?  
8. Wat is het argument van leven dat Gods bestaan bewijst?  

9. Wat is een allereerste vereiste voor geloof in God?  
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