Ter verdediging van het Geloof #5
Extractie uit Dave Hunt’s boek “In Defense of The Faith”:
http://www.thebereancall.org/content/may-2012-in-defense, 2012
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inlas en voetnoten door M.V.

Is het verkeerd bewijzen te willen voor wat men
gelooft?
Vraag: Ik groeide als kind op in een bepaalde kerk en geloofde alles
wat de priester en mijn ouders mij leerden. Toen ik ouder werd, echter, kwamen er vele twijfels op; maar wanneer ik de priester daarover
aansprak, vertelde hij me dat ik moest accepteren wat de Heilige Vader en de bisschoppen verklaarden. Ik wil geloven, maar de vragen
bleven me knagen. Is het verkeerd enige bewijzen te willen en zelfs
een bewijs voor wat kerken leren?
Antwoord: Het is verbazingwekkend hoeveel mensen die regelmatig
een kerk bezoeken het onlogische en gevaarlijke idee hebben geaccepteerd dat, wanneer het over religie gaat, men nooit vragen zou
moeten stellen omdat dit een “gebrek aan geloof” toont. In tegendeel,
vragen moeten gesteld worden, en men moet niet tevreden zijn totdat men zeker is van het antwoord. Scepticisme is eigenlijk essentieel als eerste stap naar geloof, zolang als het niet verhardt in
trots of een dekmantel wordt van vooroordeel.
Geloof is absoluut vertrouwen hebben in iets. Duidelijk is niemand of wat dan ook buiten God ons
absolute vertrouwen waardig, en dus ons geloof. Jezus zei: “Heb geloof in God” (Markus 11:22).
Daarom, als geloof wordt geassocieerd met iemand (pastor, ouderling, priester, goeroe) of iets
(kerk, religie, instituut, genootschap) of wat dan ook anders dan God, dan is dit misplaatst geloof.
Enkel God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig en daarom kan het niet falen wanneer we
ons vertrouwen in Hem leggen. Enkel Hij is ons algehele vertrouwen waard; en Hij houdt ieder van
ons verantwoordelijk om Hem persoonlijk te kennen en op die basis ons vertrouwen in Hem alleen
te stellen.
Hem persoonlijk kennen? Ja, zowel de Bijbel als het gezonde verstand zeggen dat. Iedere religieuze
leider of kerk die beweert op te treden als middelaar tussen de mens en God, en zegt: “Vertrouw
mij”, vraagt door die claim een algeheel vertrouwen op die alleen God toekomt. Niemand is het
waard dat wij een onvoorwaardelijk vertrouwen in hem of haar zouden stellen. De Heer Jezus
Christus is God, Die mens werd door maagdelijke geboorte. Daarom zegt de Bijbel: “Want er is één
God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens [die ook God is] Christus Jezus” (1
Timotheüs 2:5). Hij is dus de enige Middelaar tussen God en mens.
Elk religieus systeem dat geloof vraagt in hun leringen op de basis van hun zogezegd gezag, veeleer
dan op de basis van harde bewijzen, en niet wil dat hun doctrines en beweringen vrijelijk onderzocht worden door oprechte onderzoekende geesten, mag niet vertrouwd worden. Het idee dat enkel
een elite van leiders gekwalificeerd is om de waarheid te determineren op de gebieden van religie,
moraal of geloof, en dat hun dogma’s onvoorwaardelijk moeten geaccepteerd worden, is een leugen
die massa’s mensen beroofd heeft van hun vrijheid en vrede en die hen verdoemd heeft voor de
eeuwigheid.
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