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10 Bijbelverzen voor Atheïsten 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

 
 
1. Genesis 1:1 
“In het begin schiep God de hemel en de aarde”. 

2. Johannes 1:1-3 
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het 
begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding ge-
maakt dat gemaakt is”. 

3. Romeinen 1:18-19 
“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerech-
tigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God 
gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard”. 

4. 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”. 

5. Romeinen 1:29-32 
“Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn 
vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters 
van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan 
hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, on-
barmhartig 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdie-
nen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen”. 

6. Hebreeën 11:3 
“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo 
dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is”. 

7. Psalm 14:1 & 53:2 
“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”. 

8. Psalm 19:2-3 
“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 3 Dag op dag spreekt 
overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door”. 

9. Psalm 50:6 
“De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter”. 

10. Jeremia 29:13 
“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart”. 
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Rubriek “Atheïsme”: http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm  
Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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