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Vragen vooraf
Als voorbereiding op deze studie kun je nadenken over de
volgende vragen. Je kunt dat alleen doen of de vragen in een
groep bespreken. Probeer over de vragen na te denken, voordat
je de rest van deze studie leest.

Bestaat er een God?
Geloof je dat er een God bestaat?
Waarom denk je dat en hoe kun je daar zeker van zijn?
Wie is God?
Als God dan bestaat, wie is God dan?
Hoe kun je weten wie God is?
Wat is de mens?
Je bent mens. Dat lijkt eenvoudig gezegd. Wat houdt dat eigenlijk
in? Wat kenmerkt je als mens? Waarin ben je verschillend van een
dier? Ben je als mens een product van een evolutieproces of ben je
door God geschapen?
Schepping of evolutie?
Als ik door God geschapen ben, hoe zit het dan met de
evolutietheorie, die is toch wetenschappelijk bewezen? Heeft God
misschien gebruikt gemaakt van de evolutie? Wat weet je over de
evolutietheorie en is die wel wetenschappelijk bewezen?
Wat betekent dat voor mij?
Maakt het wat uit of de scheppingstheorie of evolutietheorie waar
is? Als je een schepsel bent door God geschapen welke gevolgen
heeft dat dan voor jou?
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Bestaat er een God?

Psalm 19:2 De hemelen
vertellen Gods eer, en
het
uitspansel
verkondigt het werk
zijner handen.

Veel mensen geloven dat er wel “iets” bestaat. Ze bedoelen dan
een “hogere macht”, iets dat boven de mensen staat. Als de
vraag dan aan de orde komt, hoe je als mens in relatie staat tot
deze hogere macht, lopen de opvattingen uiteen.

Deuteronomium 4:32
Want vraag toch naar de
dagen van het verleden,
van voor uw tijd, sinds
de dag dat God de mens
op de aarde schiep; en
vraag van het ene einde
des hemels tot het
andere, of er zo iets
groots is gebeurd of iets
dergelijks is gehoord.
33 Heeft ooit een volk
een goddelijke stem
gehoord, sprekende uit
het midden van het
vuur, zoals gij die
gehoord hebt, en het
leven behouden? 34 Of
heeft ooit een god
beproefd te komen om
zich een volk te nemen
uit het midden van een
ander
volk,
door
beproevingen,
door
tekenen, door wonderen
en strijd, met een sterke
hand en een uitgestrekte
arm en met grote
verschrikkingen, zoals
de Here, uw God, om
uwentwil dit alles in
Egypte voor uw ogen
gedaan heeft? 35 Gij
hebt het te zien
gekregen, opdat gij
zoudt weten, dat de
Here de enige God is, er
is geen ander behalve
Hij.

Er zijn ook mensen, die helemaal niet geloven dat er een hogere
macht of een God bestaat. Het ontstaan van het heelal, de aarde,
de natuur en de levende wezens verklaren zij door de
evolutietheorie.
Anderen weer geloven dat er een God bestaat, omdat ze niet
kunnen geloven dat alles zomaar door toeval is ontstaan. Je
komt dan bijvoorbeeld door de schitterende natuur tot de
conclusie dat er een God moet zijn.
In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel door God
geschreven is. Ook hebben we gezien dat de Bijbel betrouwbaar
is. Om een antwoord te vinden op de vraag of er een God
bestaat, kunnen we dus het beste de Bijbel lezen. De Bijbel leert
dat God zichzelf aan mensen bekend maakt. We noemen dat ook
wel dat God zich openbaart aan de mensen.

Wie is God?
De Bijbel noemt 5 manieren, waarop God zich aan mensen heeft
bekend gemaakt:




Handelingen 17:24 De
God, die de wereld
gemaakt heeft en al wat
daarin is, die een Heer
is van hemel en aarde,
woont niet in tempels
met handen gemaakt,



In de natuur. In Psalm 19:2 staat dat de hemelen Gods
eer vertellen en dat het uitspansel het werk van Gods
handen verkondigt. God maakt dus iets van Zijn
grootheid bekend door middel van het heelal.
In de geschiedenis. Door gebeurtenissen in de
geschiedenis heeft God zich bekend gemaakt. In
Deuteronomium 4:35 staat dat het volk Israël Gods
ingrijpen in de geschiedenis heeft gezien. Hij had het
volk namelijk verlost uit de macht van de Egyptische
farao. In datzelfde vers staat dat God dat deed opdat zij
zouden weten dat de Here de enige God is. Daardoor
maakte God bekend dat Hij degene is die de geschiedenis
bestuurt. In Handelingen 17:26 staat dat God hun tijden
heeft bepaald, opdat zij God zouden zoeken.
In de aard en het geweten van mensen. God schiep de
mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Handelingen 17:29
spreekt erover dat wij, mensen, van Gods geslacht zijn.

Wat heb ik met God te maken?

19

Daarmee maakte God bekend dat Hij niet het werk is van
mensenhanden.




In de Bijbel. De Bijbel is Gods Woord. Daarin laat God
zien wie Hij is en wie de mens is. Ook geeft Hij daarin
aan in welke verhouding de mens tot Hem staat. God
schiep de hemel en de aarde. Ook de mens is door Hem
geschapen. De mens is dus Gods schepsel.
In Jezus Christus. In Hebreeën 1:3 staat dat Jezus
Christus de afdruk – de zichtbare voorstelling - is van het
wezen van God. Daarom kon Jezus ook zeggen: “Wie
Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” - Johannes 14:9.

Wat is de mens?
De mens is een levend wezen, dat geschapen is door God. De
mens is dus niet door toeval ontstaan. De mens is niet door
evolutie ontstaan uit een dier. Er is een wezenlijk onderscheid
tussen mensen en dieren. De dieren zijn ook door God
geschapen en wel ieder dier naar zijn aard. Dat wil zeggen dat
God allerlei groepen dieren schiep, die aan elkaar verwant zijn.
Die groepen zijn strak begrensd. Er is geen overgang van de ene
groep naar de andere groep. En de mens is weer een wezenlijk
ander schepsel dan de dieren. De mens is namelijk naar Gods
beeld geschapen en naar Zijn gelijkenis. Naar Gods beeld
geschapen wil zeggen dat de mens Gods afbeelding is, Gods
vertegenwoordiger op aarde. Geschapen naar Gods gelijkenis
wil zeggen dat de mens op God lijkt. Net zoals God rein is, zo
werd ook de mens rein geschapen.
In Genesis 2:7 staat: “toen formeerde de Here God de mens van
stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo
werd de mens tot een levend wezen. (of ziel)”. De mens heeft
dus een lichaam, een geest en een ziel. Een lichaam geformeerd
uit de aardbodem. Een geest doordat God de levensadem in hem
blies. Een levende ziel doordat God hem zo schiep.
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Handelingen 17:25 en
laat Zich ook niet door
mensenhanden dienen,
alsof Hij nog iets nodig
had, daar Hij zelf aan
allen leven en adem en
alles geeft. 26 Hij heeft
uit een enkele het
gehele
menselijke
geslacht gemaakt om op
de ganse oppervlakte
der aarde te wonen en
Hij heeft de hun
toegemeten tijden en de
grenzen
van
hun
woonplaatsen bepaald,
27 opdat zij God
zouden zoeken, of zij
Hem al tastende vinden
mochten, hoewel Hij
niet ver is van een ieder
van ons. 28 Want in
Hem
leven
wij,
bewegen wij ons en zijn
wij, gelijk ook enige
van uw dichters hebben
gezegd: Want wij zijn
ook van zijn geslacht.
29 Daar wij dan van
Gods geslacht zijn,
moeten wij niet menen,
dat de godheid gelijk is
aan goud of zilver of
steen door menselijke
kunstvaardigheid
gesneden of bedacht
Hebreeën 1:3 Deze (de
Zoon van God), de
afstraling van Zijn
heerlijkheid
en
de
afdruk van Zijn wezen,
die alle dingen draagt
door het woord zijner
kracht.
Genesis
2:7
Toen
formeerde de Here God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn
neus; alzo werd de
mens tot een levend
wezen.
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Schepping of evolutie?
In het voorafgaande is steeds gesproken over God, de Schepper.
Maar hoe zit het dan met de evolutie? Er zijn toch
wetenschappelijke bewijzen dat de mens door de evolutie
ontstaan is uit dieren? Er is toch een heel geleidelijke miljoenen
jaren durende evolutie geweest waaruit eerst de aarde en later
alle leven is ontstaan? Zou het zo kunnen zijn dat God door
middel van evolutie de wereld geschapen heeft? Duizend jaar is
bij God immers als één dag?
Dit zijn allerlei vragen die kunnen opkomen. De Bijbel leert ons
dat God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft, de
zee en alles wat daarin is en Hij rustte op de zevende dag. De
Bijbel spreekt nergens over een langzame ontwikkeling in
miljoenen jaren. Het is niet zo dat God door middel van evolutie
de wereld heeft gemaakt. Er is dus een tegenstelling. Of de
evolutie is waar of de schepping is waar.
Maar niemand kan je vertellen wat er is gebeurd, want er was
geen enkel mens bij aanwezig. Daarom hebben mensen bedacht
hoe dat gebeurd is. De evolutietheorie is zo’n bedenksel.
Daarmee probeerden mensen te verklaren hoe het leven is
ontstaan. Op zich is daar niks mis mee. Zo gaat dat in de
wetenschap. Er wordt een theorie bedacht. En als die theorie
uitkomt in de praktijk, dan is hij goed bruikbaar. Denk
bijvoorbeeld aan de theorie over de zwaartekracht. Die heeft
iemand bedacht en hij kan goed gebruikt worden om te
beschrijven wat er gebeurt. En hij is ook te controleren. Want
iedere keer dat je iets laat vallen, valt het naar de grond. Iedere
keer weer komt de werkelijkheid overeen met de theorie. Bij de
evolutietheorie, die inmiddels al heel oud is, blijken de
verwachtingen over de werkelijkheid steeds weer niet uit te
komen. Kort nadat de theorie was opgesteld, werd verwacht dat
er nu wel snel in de aardlagen allerlei tussenvormen tussen twee
groepen dieren zouden worden gevonden. Maar tot nu toe is die
verwachting niet één keer uitgekomen. Volgens de andere
theorie, die van de schepping, werd juist verwacht dat er geen
tussenvormen zouden worden gevonden. Zo is dat in veel meer
gevallen gebeurd. De verwachtingen volgens de evolutietheorie
zijn niet uitgekomen en volgens de scheppingstheorie wel.
Als de evolutietheorie in de praktijk dan zo slecht blijkt te
kloppen, waarom wordt die theorie dan niet vervangen door een
andere theorie? Omdat het alternatief de scheppingstheorie is.
En veel mensen geloven liever in een theorie die niet blijkt te
kloppen dan dat ze erkennen dat de scheppingstheorie klopt.
Want als ze dat doen dan moeten ze ook erkennen dat alles door
God geschapen is. En dat willen veel mensen niet.
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Wat betekent dat voor mij?
Waarom houden veel mensen tegen beter weten in vast aan de
evolutietheorie. Wat voor gevolgen zou dat voor ze hebben.
Misschien denk je wel, wat een moeilijk gedoe met al die
wetenschappelijke theorieën. Ik maak me daar niet druk om.
Maar dan steek je je kop in het zand. Want als God de Schepper
is, dan ben jij een schepsel. En dat betekent dat jij iets met God
te maken hebt. Daarom is de titel van deze studie “Wat heb ik
met God te maken?”. Je bent een schepsel van God de
Schepper. Daarom heb je met God te maken en is het van belang
dat je in de Bijbel nagaat wat Gods bedoeling is met jouw leven.
De zin van je leven hangt hiervan af!
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Hebreeën 11: 6 Want
wie tot God komt, moet
geloven, dat Hij bestaat
en een beloner is voor
wie
Hem
ernstig
zoeken.
Psalm 14: 1 Voor de
koorleider. Van David.
De dwaas zegt in zijn
hart: Er is geen God. Zij
bedrijven gruwelijke en
afschuwelijke
misdaden, niemand is
er, die goed doet. 2 De
Here ziet neder uit de
hemel
op
de
mensenkinderen, om te
zien,
of
er
een
verstandig is, een, die
God zoekt.
Psalm 19:2 De hemelen
vertellen Gods eer, en
het
uitspansel
verkondigt het werk
zijner handen.
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Studievragen
Bestaat er een God?
Jouw antwoord op de vraag of God bestaat, wordt bepaald door
geloof. Kun je tot God “komen” zonder dat je gelooft dat Hij
bestaat? Lees hiervoor Hebreeën 11:6.
Hoe wordt iemand die het bestaan van God ontkent genoemd in
Psalm 14:1?
Hoe wordt in het tweede vers van Psalm 14 iemand, die God
zoekt, genoemd?

Wie is God?
God heeft Zich bekend gemaakt op 5 manieren. In Psalm 19:2
staat dat de natuur iets van God laat zien. Herken jij iets van
God in de natuur?
In het volgende gedeelte uit Deuteronomium staat dat God zich
door middel van Zijn ingrijpen in de geschiedenis bekend heeft
gemaakt. Wat was volgens vers 35 Gods bedoeling daarmee?

Deuteronomium 4:32 Want vraag
toch naar de dagen van het
verleden, van voor uw tijd, sinds
de dag dat God de mens op de
aarde schiep; en vraag van het
ene einde des hemels tot het
andere, of er zo iets groots is
gebeurd of iets dergelijks is
gehoord. 33 Heeft ooit een volk
een goddelijke stem gehoord,
sprekende uit het midden van het
vuur, zoals gij die gehoord hebt,
en het leven behouden?

Deuteronomium 4: 34 Of heeft
ooit een god beproefd te komen
om zich een volk te nemen uit
het midden van een ander volk,
door
beproevingen,
door
tekenen, door wonderen en
strijd, met een sterke hand en
een uitgestrekte arm en met
grote verschrikkingen, zoals de
Here, uw God, om uwentwil dit
alles in Egypte voor uw ogen
gedaan heeft? 35 Gij hebt het te
zien gekregen, opdat gij zoudt
weten, dat de Here de enige
God is, er is geen ander behalve
Hij.
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In Handelingen 17:26 staat dat God de tijden en plaatsen van
mensen bestuurt. Wat is God bedoeling daarmee volgens vers
27?
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God is niet het bedenksel of het maaksel van mensen. Waaruit
blijkt dit volgens Handelingen 17:29?

1 Johannes 1:5 En dit is
de verkondiging, die wij
van
Hem
gehoord
hebben
en
u
verkondigen: God is
licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis.

Handelingen 17:24 De God, die
de wereld gemaakt heeft en al
wat daarin is, die een Heer is van
hemel en aarde, woont niet in
tempels met handen gemaakt, 25
en laat Zich ook niet door
mensenhanden dienen, alsof Hij
nog iets nodig had, daar Hij zelf
aan allen leven en adem en alles
geeft. 26 Hij heeft uit een enkele
het gehele menselijke geslacht
gemaakt om op de ganse
oppervlakte der aarde te wonen
en Hij heeft de hun toegemeten
tijden en de grenzen van hun
woonplaatsen bepaald,

1 Johannes 4:8 Wie niet
liefheeft, kent God niet,
want God is liefde. 9
Hierin is de liefde Gods
jegens ons geopenbaard,
dat
God
zijn
eniggeboren
Zoon
gezonden heeft in de
wereld,
opdat
wij
zouden leven door
Hem. 10 Hierin is de
liefde, niet dat wij God
liefgehad hebben, maar
dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon
gezonden heeft als een
verzoening voor onze
zonden.

27 opdat zij God zouden
zoeken, of zij Hem al tastende
vinden mochten, hoewel Hij
niet ver is van een ieder van
ons. 28 Want in Hem leven wij,
bewegen wij ons en zijn wij,
gelijk ook enige van uw
dichters hebben gezegd: Want
wij zijn ook van zijn geslacht.
29 Daar wij dan van Gods
geslacht zijn, moeten wij niet
menen, dat de godheid gelijk is
aan goud of zilver of steen door
menselijke
kunstvaardigheid
gesneden of bedacht.

God heeft Zich ook bekend gemaakt door middel van de Bijbel.
Welke eigenschappen van God leren wij bijvoorbeeld kennen uit
1 Johannes 1:5 en 1 Johannes 4:8?
Hoe heeft God volgens dit laatste vers laten zien dat Hij liefde
is?
Hebreeën 1:3 noemt de Zoon de afstraling van de heerlijkheid
van God en de afdruk van Zijn wezen. Wat zou hiermee worden
bedoeld?

Wat is de mens?
De mens is meer dan een lichaam. Wat zegt de Bijbel in 1
Thessalonikers 5:23 over wat de mens is? – zie ook Genesis 2:7.

Hebreeën 1:3 Deze (de
Zoon), de afstraling van
Zijn heerlijkheid en de
afdruk van Zijn wezen,
die alle dingen draagt
door het woord zijner
kracht.
1 Thessalonikers 5:23
En Hij, de God van de
vrede, heilige u geheel
en al, en geheel uw
geest, ziel en lichaam
moge bij de komst van
onze
Here
Jezus
Christus blijken in allen
dele
onberispelijk
bewaard te blijven.
Genesis
2:7
Toen
formeerde de Here God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn
neus; alzo werd de
mens tot een levend
wezen.
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Schepping of evolutie?

Psalm 33:6 Door het
woord des Heren zijn de
hemelen gemaakt, door
de adem van zijn mond
al hun heer. 7 Hij
verzamelt het water der
zee als een dam, Hij
legt watervloeden in
schatkamers op. 8 De
ganse aarde vreze voor
de Here, al de bewoners
der wereld moeten voor
Hem ontzag hebben. 9
Want Hij sprak en het
was er, Hij gebood en
het stond er.

De vraag of de wereld geschapen is of ontstaan is door middel
van evolutie, wordt onder andere beantwoord in Psalm 33:6.
Hoe luidt dat antwoord?

2 Petrus 3:5 Want
willens
en
wetens
ontgaat hun, dat door
het woord van God de
hemelen er sedert lang
geweest zijn en de
aarde, die uit en door
het water bestaat.
Romeinen 1:20 Want
hetgeen van Hem niet
gezien kan worden, zijn
eeuwige
kracht
en
goddelijkheid,
wordt
sedert de schepping der
wereld uit zijn werken
met
het
verstand
doorzien, zodat zij geen
verontschuldiging
hebben. 21 Immers,
hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet als
God verheerlijkt of
gedankt, maar hun
overleggingen zijn op
niets uitgelopen, en het
is duister geworden in
hun onverstandig hart.

Welke term gebruikt 2 Petrus 3:5 voor mensen, die ondanks
alles toch blijven vasthouden aan de evolutietheorie?

Wat betekent dat voor mij?
Welke gevolgen heeft het feit dat de mens een schepsel van God
is en dat God Zijn kracht en goddelijkheid in de schepping heeft
getoond? Lees bijvoorbeeld Romeinen 1:20-21.
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