Hij heeft Zijn liefde geopenbaard door Zijn dood aan
het kruis.
“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor
ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8
Hij is in onze plaats gestorven, werd begraven en herrees
na drie dagen uit de dood! Jij kunt gered worden. Vandaag!
Nu! “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den
Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de
doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.”
Romeinen 10:9
Wees geen dwaas!
“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God;” Psalm 53:2
Als je oprecht diep in je hart kijkt zal je moeten toegeven
dat er bewijs overal om je heen is en zelfs jouw eigen
bewustzijn verteld je dat God bestaat. En op een dag zal jij
voor Hem staan. “Opdat in den Naam van Jezus zich zou
buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou
belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid
Gods des Vaders.” Filippenzen 2:10-11

P.O. BOX 1115  YORK, SC 29745  803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG
If There Is A God (Dutch)
Tract 655

Als God Echt
Bestaat, Waar Is
Dan Het Bewijs?

Het bewijs is overal om je heen, tenzij je iemand bent die
gelooft dat alles tot stand kwam door louter toeval. Het
vergt veel meer geloof om te geloven dat de mens zich
ontwikkeld heeft vanuit een microscopische leefvorm dan
het geloven in een God die alles gemaakt heeft. De
evolutietheorie onderwijst dat alles zich ontwikkelt naar een
hogere complexere vorm, maar dat is een rechtstreekse
schending van de tweede wet in de thermodynamica, nl. :
“Ieder systeem beweegt altijd van orde naar wanorde.”
(Jesaja 51:6, Psalm 102:25,26, Hebreeën 1:10,11)
Wie een vlugge blik werpt op onze maatschappij ziet dat
deze steeds barbaarser wordt met het verstrijken van de
tijd. De aarde zelf wordt verwoest, dat blijkt uit de
toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere
natuurrampen. (Mattheus 24:3-8, Lukas 21:10,11)
De wetenschap kan de aloude vraag: Wat was er eerder,
de kip of het ei? nog altijd niet beantwoorden. God geeft
ons het antwoord! Hij schiep alle levende wezens. (Genesis
1:21-25) God openbaart Zich aan ons op veel manieren.
Hij openbaart Zichzelf door Zijn schepping.
“Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping
der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien,
beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te
verontschuldigen zouden zijn.” Romeinen 1:20
God zegt dat het bewijs te ‘ verstaan en te doorzien’ is, in
alles wat Hij heeft gemaakt en Hij accepteert geen excuses
wanneer jij voor Hem staat op de Dag des Oordeels.
Beweren dat je een atheïst bent, of een agnost zal dan
jouw lot niet veranderen. “De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag
aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht
aan den nacht toont wetenschap.” Psalm 19: 2,3

Hij openbaart Zichzelf door Zijn Woord.
Omdat de mens God niet in aangezicht kan zien en
overleven, openbaarde Hij zich duizenden jaren geleden op
andere wijzen. Hij sprak hoorbaar tot sommigen, maar ook
door middel van profeten. De grootste openbaring werd
volbracht door Zijn Zoon, Jezus Christus.
“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de
vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in
deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door
Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;” Hebreeën 1:1,2
Omdat we tegenwoordig de Bijbel tot onze beschikking
hebben gebruikt God geen profeten meer. Alles wat God
wil dat wij weten staat geschreven in de Geschriften, als we
ze maar lezen.
Hij openbaart ons onze zonden door Zijn wet.
“Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten,
opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de
gelovigen zou gegeven worden. Zo dan, de wet is onze
tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het
geloof zouden gerechtvaardigd worden.” Galaten 3:22,24
“Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die
goed doet, en niet zondigt.” Prediker 7:20
Hij openbaart Zijn heiligheid door de straf voor zonde.
“Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo
ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die
zal sterven.” Ezechiël 18:4
“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de
genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus,
onzen Heere.” Romeinen 6:23

