Ter verdediging van het Geloof
Extractie uit Dave Hunts boek “In Defense of The Faith”:
https://www.thebereancall.org/content/defense-faith-0
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.

Probeer u niet te “forceren” om te geloven
Vraag: Mijn hele leven worstel ik met het ding dat “geloof” heet. Ik
wil “geloven” in God en in de Bijbel maar ik kan er mij niet toe krijgen dit te doen. Ik blijf deze kwellende twijfels hebben. Wat zou ik
dan moeten doen?
Antwoord: Tracht in geen geval uzelf te forceren om in God of de
Bijbel te geloven. Laat me u voorstellen dat u de logische noodzaak
van Gods bestaan onder ogen ziet. Zonder God zouden noch het universum, noch wij bestaan, en er zou geen doel of betekenis zijn voor
wat dan ook. De Bijbel begint als volgt: “In het begin schiep God de
hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Er wordt niet geargumenteerd voor
Gods bestaan, omdat dit feit vanzelfsprekend is door het universum
dat we rondom ons zien en omdat God dit feit in het geweten van
ieder mens heeft geplant.
De Bijbel verklaart onapologetisch1: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” (Psalm 14:1;
53:1). Elk denkend mens moet het eens zijn met deze uitspraak. Enkel een dwaas zou kunnen geloven dat het universum door toeval is ontstaan. Volgens Nobelprijswinnaar Linus Pauling is slechts
één levende cel “complexer dan New York City”. Te bedenken dat het leven zelf (een mysterie dat
veel verder reikt dan de begripshorizon van wetenschappers) en de ongelofelijke complexiteit van
levenondersteunende materie zomaar bij toeval kon ontstaan, is ABSURD!
Alle bewijzen wijzen op God
Stel dat twee overlevenden van een scheepsramp dagenlang op een vlot ronddobberen op zee en
uiteindelijk aanspoelen op een eiland. Hun grote hoop is uiteraard dat het eiland bewoond is zodat
zij voedsel kunnen vinden, medische bijstand en middelen om terug te keren naar hun verafgelegen
land. Zij zoeken hun weg door de jungle, en plots komen ze bij een geautomatiseerde fabriek die op
volle toeren draait. Alhoewel er geen mensen te zien zijn, worden er diverse dingen geproduceerd,
ingepakt en gelabeld voor verzending.
De ene persoon van het tweetal roept uit: “Prijs God! Het eiland is bewoond! Iemand moet deze
fabriek gemaakt hebben en er de leiding over voeren!”
“Je bent gek”, antwoordt de ander. “Je hebt te lang in de zon gezeten. Er is absoluut geen reden te
geloven dat dit ding werd ontworpen en samengesteld door een intelligent wezen. Het gebeurde
gewoon bij toeval, over een tijdspanne van wie-weet-hoeveel miljoenen jaren”.
De eerste persoon kijkt naar beneden, bij zijn voeten, en ziet een horloge met een gebroken polsband in de modder liggen. Opnieuw roept hij uit: “Kijk! Een horloge! Dit bewijst dat het eiland bewoond is!”
“Dat meen je toch niet”, zegt zijn metgezel. “Dat ding is gewoon een conglomeraat van atomen die
door toeval bij elkaar kwamen in die vorm, over miljoenen jaren en door willekeurige selectie”.
Geen mens met een gezond verstand kan zich een fabriek, of een horloge, voorstellen die gewoon
door toeval zouden kunnen ontstaan zijn, en nog veel minder de complexe levensvormen op aarde!
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Van apologetiek: dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding van het christendom. Onapologetisch: zonder geloofsverdediging.
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Een enkele cel in een plant of in een dierlijk lichaam is duizenden malen complexer dat die fabriek
en horloge samen. Het menselijke lichaam bestaat uit miljarden cellen, in duizenden verschillende
soorten, die allemaal samenwerken in volmaakte balans. Onze topwetenschappers kunnen nooit een
menselijk brein produceren. Zelfs niet met alle computers en technologieën van vandaag. Enkel
God kon dat. Toeval is daartoe niet in staat!
Evenmin is het redelijk te geloven dat God de mens kon scheppen zonder een beslist doel of plan
voor hem. Niets is zo frustrerend voor een intelligent persoon als geen doel te hebben in het leven.
Maar dit idee van doelstelling kon niet door toeval ontstaan zijn, want doel of plan en toeval zijn
tegengestelden. Er kan geen ontwerp zijn zonder een ontwerper. Wij weten daarom dat God een
doel had met ons te scheppen. En als dat zo is, dan moet Hij een manier hebben om dat doel te
communiceren, mee te delen aan de mens.
De Bijbel claimt het Woord van God te zijn voor de mensheid en verklaart Gods doel en plan. Van
ons wordt niet verwacht dat wij deze claim geloven zonder voldoende bewijs. Het is een feit dat
deze claim gesteund wordt door een enorme hoeveelheid van bewijzen, waarvan er vele zich in museums bevinden, over de hele wereld, en zo onweerlegbaar dat niemand, die in staat is de Bijbel te
lezen, enig excuus heeft om zijn beweringen te betwijfelen. Doorheen onderhavig boek zullen we
vele van zulke bewijzen aanreiken.
Het belangrijkste bewijs voor Gods bestaan dat de Bijbel aanbiedt is de vervulling van honderden
specifieke profetieën. In Jesaja 46:9-10 zegt God dat Hij Zijn bestaan zal bewijzen door te vertellen
wat zal plaatsvinden voordat het gebeurt. In Jesaja 43:10 zegt God tot Israël dat zij Zijn getuige is,
zowel voor haarzelf als voor de wereld, dat Hij God is. Is dat zo? Dit bewijzen de vele profetieën
die God uitsprak over Israël die ook uitgekomen zijn: dat de Joden zouden verstrooid worden onder
alle naties op aarde; dat zij gehaat, vervolgd en gedood zouden worden als geen ander volk (antisemitisme); dat zij als volk toch bewaard zouden worden niettegenstaande duizenden Hitlers die hen
trachtten uit te roeien; dat zij zouden teruggebracht worden naar hun eigen land in de laatste dagen
… en vele andere profetieën die duidelijk vervuld werden of zich in het proces van vervulling bevinden, voor onze eigen ogen.
Wij zullen hier niet verder in detail treden omdat we dat met betrekking tot profetie al gedaan hebben in andere boeken. Het punt echter is dat niemand iets zou moeten geloven zonder deugdelijke
reden, en het afdwingende bewijs voor de mensheid om in God en de Bijbel te geloven is absoluut
overweldigend.
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