


1. GELOVIG 
of 

ONGELOVIG?



Wat geloof je?

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
Genesis 1:1

- Geloof jij in de wetenschap?

- Veel ongeloven, “geloven” dat de aarde is ontstaan uit een 
big bang, ze waren er tenslotte niet bij. Het is 
wetenschappelijk onmogelijk dat er iets ontstaat uit het 
niets. 

- De evolutietheorie van Charles Darwin vertelt ons dat een 
soort kan evolueren. Er geen wetenschappelijk bewijs dat 
een dier kan veranderen in een ander dier. (een kat blijft een 
kat en een hond blijft een hond)



Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat 
ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, 

waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u 
eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij 

dat u tevergeefs geloofd hebt. 
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook 

ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze 
zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij 

begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, 
overeenkomstig de Schriften,

1 Korinthe 15:1 - 4 HSV

Wat betekent: Evangelie?



Nu is het niet alleen ter wille van hem 
geschreven dat het hem toegerekend is, 

maar ook ter wille van ons, aan wie het zal 
worden toegerekend, aan ons namelijk die 
geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit 

de doden opgewekt heeft, Die om onze 
overtredingen is overgeleverd, en 

opgewekt om onze rechtvaardiging.
Romeinen 4:23 - 25 HSV



De mensen die slechte dingen doen, trekken 
zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze 

door God gestraft worden. Want ze zijn niet 
gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen 

die waarheid zelfs voor andere mensen. 

Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij 
heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten 

weten. Want Gods eeuwige kracht en 
goddelijkheid zijn te zien in de natuur. 

Ieder mens kan weten dat God bestaat door naar de schepping te kijken!



Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat 
de aarde werd gemaakt. Daarom hebben ze geen 

excuus. Ze hadden God dus kunnen kennen. 
Maar tóch hebben ze Hem niet de eer gegeven 

waar Hij recht op heeft. 

Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben 
voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. 

Zo is het donker geworden in hun onverstandige 
hart. Ze vinden zichzelf wel heel wijs en 

verstandig, maar ze zijn juist dwaas. 
ROMEINEN 1:18-22 BasisBijbel







Veelgestelde vragen/opmerkingen van ongelovigen:

- “Als er een God bestaat waarom laat hij dan allerlei 
ziektes en andere ellende toe op de aarde?”

- “Het geloof heeft juist voor veel oorlogen in de 
wereld gezorgd!”

- “Niet ieder mens krijgt het Evangelie te horen in 
zijn/haar leven, hoe kan God dat dan veroordelen?”

- “Hoe kan jij nou zeker weten dat God bestaat?”



Ben je een kind van de duivel of een kind van God?

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel 
zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel 
verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de 

zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet 
zondigen, omdat hij uit God geboren is.  

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van 
de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn 
broeder niet liefheeft.
1 Johannes 3:8 - 10 HSV



Een probleem….zonde!

Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op 
Machalath. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij 
handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht; er 

is niemand die goeddoet. God heeft uit de hemel 
neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er 

iemand verstandig was, iemand die God zocht. 

Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij 
verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. 

Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven, die mijn 
volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. 

Psalm 53:1-5 HSV



Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart 
gezuiverd, ik ben rein van mijn 

zonde? 
Spreuken 20:9 HSV

Voorzeker, er is geen mens 
rechtvaardig op de aarde,  die 

goeddoet en niet zondigt.  
Prediker 7:20 HSV



Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 
in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. 

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd 
hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is 

Zijn woord niet in ons.
1 Johannes 1:8 - 10 HSV



Een oplossing…… Jezus!

En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen 

verhoogd worden, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft. 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. 



Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden opdat Hij de wereld zou 

veroordelen, maar opdat de wereld door 
Hem behouden zou worden. 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 
de eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 3:14-18 HSV



Je moet opnieuw geboren worden!

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was 
Nicodemus, een leider van de Joden.   Deze kwam 's nachts 

naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God 
gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen 

doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde 
en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het 
Koninkrijk van God niet zien.

Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer 

in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?  



Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, 
kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de 
Geest geboren is, is geest.  

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U 
moet opnieuw geboren worden.  De wind waait 
waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u 

weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 
gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest 

geboren is.
Johannes 3:1 - 8 HSV
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