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Atheïsten beweren dat er geen bewijs is dat God bestaat, en agnosten beweren dat het bewijs niet
voldoende is. De Bijbel onthult de geheimen van ’s mensen hart om aan te tonen dat atheïsten en
agnosten zichzelf bedriegen.
“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot
zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de
hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid 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. 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” (Romeinen 1:16-20).
Beschouw de leer van deze fundamentele Schriftpassage:
Ten eerste, het Evangelie is de kracht van God tot redding (Romeinen
16-17)
Dit leert ons dat we ons moeten focussen op het Evangelie. Apologetiek is niet genoeg. Het winnen
van argumenten is niet genoeg. We moeten altijd terugkomen naar het reddend Evangelie, want dit
is de kracht van God tot redding. Via het beantwoorden van oprechte vragen en het weerleggen van
evolutie en andere valse filosofieën, kunnen we mensen helpen tot Christus te komen en gered te
worden. Een voorbeeld is de eerste vriend die de Heer me gaf in Christus. Richard groeide op in een
agnostisch gezin en werd opgeleid aan de universiteit. Op een of andere manier vond hij een klein
boek dat evolutie weerlegde. Het was de eerste keer dat hij te maken kreeg met deze leer. Hij begon
te denken dat evolutie wel eens niet waar zou kunnen zijn en besliste de Bijbel zelf te lezen. Toen
hij las, realiseerde hij zich dat de leer erin waar leek te zijn. Uiteindelijk ontmoette hij enkele christenen en vertrouwde zich Christus toe als zijn Heer en Redder. Hij werd niet gered door scheppingsleer of argumenten tegen evolutie, maar deze dingen bereidden de weg voor opdat hij het Evangelie
in beschouwing kon nemen.
Ten tweede, er is krachtig bewijs voor God
Het bewijs is de schepping (Romeinen 1:20). Het bewijs ligt ook in ’s mensen eigen geweten (Romeinen 1:19; 2:14-15). Dit is de reden dat de meeste hindoes die wij ontmoet hebben, instinctief
weten dat God heilig is, niettegenstaande de hindoegoden niet heilig zijn. Er is een getuigenis van
God en een getuigenis van goed en kwaad binnenin de mens.
Zelfs evolutionisten verwijzen naar het lichaam als zijnde “miraculeus”. Het internet is hiermee
gevuld. Bijvoorbeeld, de biologie opleidingssite BioMedia Associates, gebruikt de term “miraculeus” zes keer bij het beschrijven van de processen in het menselijk lichaam.
“Het menselijk hart is een orgaan van spieren dat een wonder van bio-ingenieurschap is. Het
werkt feilloos doorheen de levensloop van elk mens. Zie hoe het bloed stuurt – een echt mirakel – naar alle delen van het menselijke lichaam doorheen een enorm netwerk van aders en
bloedvaten. … Het menselijke lichaam moet voedsel en water innemen dat gevonden wordt in
het milieu, en door een haast miraculeuze opeenvolging van mechanische en chemische pro1

cessen, verandert het dat gedeelte van voedsel in nutriënten die al de lichamelijke activiteiten
ondersteunen. … Er is geen groter mirakel op de planeet dan de creatie van nieuw leven. Dr.
Mark Reisman neemt u mee doorheen elk stadium van dit mirakel, van de genetische basis van
leven, naar de ontwikkeling van de voortplantingsorganen, naar de vorming van voortplantingscellen, naar bevruchting, naar het verschijnen van het embryo, de groeisequentie van de foetus,
en uiteindelijk naar de geboorte van een nieuw menselijk leven. … Voelen, proeven, ruiken, horen en zien – de vijf belangrijkste zintuigen van het menselijke lichaam. Het zijn zintuigen die
onafhankelijk geëvolueerd zijn over miljoenen jaren maar die samen gebracht zijn door ons
wonderlijke centrale zenuwstelsel op de meest verfijnde manier van interactie met het milieu
van elke soort op de planeet. … De 206 beenderen van het menselijke skelet vormen een mirakel van bio-ingenieurschap. Licht van gewicht en ongelofelijk sterk, geven onze beenderen ons
de bekwaamheid om rechtop te lopen, waardoor onze handen vrijkomen voor de precieze manipulatie van objecten” (“New Series: Miracle of the Human Body”, www.ebiomedia.com).
De videoreeks van Public Broadcasting Service over de ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder werd genoemd: “The miracle of Life”. Maar toch is PBS erg pro-evolutie en anti-creationisme.
De website van Cotswold Grass Seeds spreekt over “het mirakel van zaden”.
Evolutionisten wijten “het mirakel van leven” aan blinde naturalistische processen. Maar dezen die
niet verblind zijn door evolutionaire fabels weten dat het effect van een “design mirakel” wijst op
een ontwerper die in staat is zo’n mirakel te verwezenlijken.
De wet van oorzaak en gevolg (de wet van causaliteit/oorzakelijkheid) is gebaseerd op gewone observatie zowel als wetenschappelijk experiment. Ze werd erkend door wetenschappers en filosofen
doorheen de geschiedenis, van Plato tot David Hume. Ze zegt dat elk materieel gevolg een toereikende oorzaak moet hebben. W.T. Stace, professor filosofie in Princeton, noemde dit “de ultieme
canon van de wetenschappen, het fundament van alles” (A Critical History of Greek Philosophy).
Dr. Richard Taylor schreef : “Het is moeilijk aanvechtbaar dat het idee van causaliteit niet enkel
onontbeerlijk is in de gewone zaken van het leven maar ook in alle toegepaste wetenschappen” (The
Encyclopedia of Philosophy, 1967).
Een mirakel van ontwerp betekent dat er een Ontwerper en Maker is. Dit is de wet van oorzaak en
gevolg. Ze zegt dat elk materieel gevolg een toereikende oorzaak moet hebben. Dit werd erkend
door wetenschappers en filosofen doorheen de geschiedenis, van Plato tot Hume. Deze wet is in de
Bijbel beschreven als volgt: “elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd
heeft, is God” (Hebreeën 3:4).
Wanneer we een huis zien, dan weten we dat dit een ontwerper had, en we weten dat deze in staat
was zowel te ontwerpen als te weten hoe er gebouwd moest worden. Evenzo, als wij naar het universum zien, dat beschikt over volmaakte wetten zoals zwaartekracht (gravitatie), en we zien zulke
dingen als de vliegende schepselen, de levende cel, het menselijke lichaam en intelligentie, dan weten we dat er een Ontwerper en Maker is met een toereikende wijsheid en kracht om deze dingen te
maken.
De vaders van de moderne wetenschap begrepen dit.
Isaac Newton, ontdekker van de wet van de zwaartekracht: “Dit mooie systeem van de zon, planeten en kometen, kon slechts voortgekomen zijn uit de raad en het bestuur van een intelligent en
machtig Wezen. … Atheïsme is zo bewusteloos. Als ik kijk naar het zonnestelsel, dan zie ik de aarde op de juiste afstand van de zon om de juiste hoeveelheden te ontvangen van warmte en licht. Dit
gebeurde niet door toeval” (Principia).
Robert Boyle, de vader van de moderne chemie: “De grootheid, schoonheid, ordelijkheid van de
hemellichamen, de excellente structuur van dieren en planten; en de andere fenomenen van de natuur leiden een intelligente en onbevooroordeelde waarnemer terecht tot de conclusie van een uitermate krachtige, correcte en goede auteur” (Works, vol. IV, p. 25).
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Ten derde, God geeft genoeg bewijs om aan te tonen dat de Bijbel
waar is, maar de opzettelijke ongelovige kan niet overtuigd worden
God gaf de mens een wil en keuzemogelijkheid. We zien dit bij Adam en Eva, en we zien het doorheen de menselijke geschiedenis. Vergelijk Mattheüs 13:10-16. Jezus sprak in gelijkenissen om de
waarheid te verbergen voor hen die niet wilden geloven, zij die het licht reeds hadden afgewezen.
Professor Simon Greenleaf van Harvard: “Het Christendom beweert niet de verdorvenen en halsstarrigen te overtuigen, niet het bewijs te brengen naar de profanen en vermetelen, niet de trotse
spotter te winnen en bewijzen te voorzien die de achtelozen en slechten niet kunnen ontlopen. …
Alles wat het Christendom beweert is te voorzien in precies genoeg bewijzen tot genoegdoening
van de nederingen, gewilligen, oprechten, de ernstige onderzoekers” (The Testimony of the Evangelists Examined by the Rules of Evidence).
Beschouw de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:27-31). Geen bewijsmateriaal zal afdoende
zijn om de opzettelijke scepticus te overtuigen.
Ten vierde, mensen onderdrukken de waarheid omdat zij de zonde
liefhebben (Romeinen 1:18)
Dit leert dat het belangrijkste strijdtoneel het hart en de wil is, veeleer dan het verstand. Lee Strobel
spreekt van een man die luisterde naar het bewijs van Christus’ opstanding en dan zei: “Ik geloof
dat het bewijs duidelijk is dat Christus opstond uit de doden, maar ik wil niet in Hem geloven omdat
ik geen nieuwe meester wil”.
Ten vijfde, Geestelijke blindheid is de reden waarom men het bewijs
voor de Schepper niet kan zien (2 Korinthiërs 4:4; Efeziërs 2:1-2)
Het is zoals een blinde man die de schoonheid van de schepping niet kan zien. De schoonheid is er,
maar hij kan ze niet zien. De enige hoop is het evangelie van Jezus Christus. Wanneer de zondaar
het evangelie ontvangt, wordt hij wedergeboren en ontvangt hij geestelijke wijsheid (1 Korinthiërs
2:14-16; 2 Korinthiërs 3:15-17).
Gelovige, word niet geïntimideerd door blinde mensen! U kan zien, wees niet ontmoedigd door hen
die dat niet kunnen. Zij kijken naar dezelfde bewijzen en zeggen: “Ik geloof het niet”. Maar dat kan
mij niets doen! Ik geloof het en ik kan mijn eigen keuzes in het leven maken. Ik hoef de massa niet
te volgen.
Ten zesde, geestelijke verlichting komt door de redding
“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot
zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Romeinen 1:16).
“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in
onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus” (2 Korinthiërs 4:6).
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u
uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9).
Enkel door redding worden wij uit de duisternis gebracht naar het licht (1 Petrus 2:9). Enkel door
redding wordt de sluier verwijderd van het hart (1 Johannes 2:20, 27). Veel jonge mensen die opgroeien in christelijke gezinnen belijden te geloven in Christus en leren hoe te handelen als christen,
maar zij zijn niet wedergeboren. Zij hebben geen levensveranderende bekering gekend. Zij kennen
Christus niet persoonlijk als Heer en Redder. Als zij vertrekken naar een seculiere job of een seculier college, en daar de leugens van de duivel horen, hebben zij niet de geestelijke wijsheid en
kracht om ze tegen te spreken, en hun geloof wordt omver geworpen. Dit komt omdat zij intellectueel geloof hebben maar geen reddend geloof. Zij zijn niet verankerd in Christus. Zij zijn zoals de
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velen die “geloofden in Zijn Naam” in Johannes 2:23-24 en zich daarna van Hem afkeerden in Johannes 6:66. In tegenstelling daarmee hebben we het voorbeeld van Petrus die weigerde weg te
gaan omdat hij een levend geloof had (Johannes 6:67-69). Dezen in Johannes 2:23-24 “geloofden”
in de wonderen van Christus, maar zij ontvingen Christus niet als hun persoonlijke Heer en Redder.
Dit leert ons dat het niet ons doel is een argument te winnen over evolutie. Ons doel is mensen te
leiden tot Jezus Christus. Dat is de taak die God ons heeft gegeven. Hij heeft ons gesteld tot “gezanten namens Christus” (2 Korinthiërs 5:20). Enkel wanneer mensen wedergeboren zijn zullen zij
geestelijke en bovennatuurlijke dingen begrijpen.
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