Op zoek naar
geloof
Wist je dat er onder de mensen die zeggen dat ze nergens in geloven eigenlijk maar
weinig echte atheïsten zitten? De meeste ‘ongelovige” mensen zijn agnostisch. Dat
betekent dat ze het niet weten. Ze zijn nergens zeker van. Misschien ben jij ook zo
iemand die zegt dat je niet in God gelooft, maar toch voel je je ook geen echte atheïst.
Misschien heb je gewoon de keuze nog niet durven maken omdat je niet echt een goede
kans hebt gehad om de schoonheid van het geloof te ontdekken. Maar zelfs al heb je een
hoop twijfels en zit je vol met onbeantwoorde vragen over het geloof; als je oprecht bent
en open staat voor de mogelijkheid van het geloof en God graag zou willen leren kennen,
zal Hij je zeker niet teleurstellen.
Je gelooft niet in God en de Bijbel? Je gelooft zelfs helemaal nergens in? Toch kun je God
als het ware aan een wetenschappelijke test onderwerpen en Hem in een reageerbuisje
stoppen en kijken wat er gebeurt. Dan kun jij het bewijs voor Zijn aanwezigheid ook
vinden. Een reageerbuisje?
Ja. Jijzelf bent het reageerbuisje. Stop God maar eens in jou, in je hart, je geest en je
lichaam en kijk dan eens wat er gaat gebeuren. Als jij bidt en zoiets zegt als: “God, als U
er bent, laat me dat dan zien. Openbaar Uzelf aan mij!” Als je oprecht naar de waarheid
uitroept geeft God altijd antwoord. Als je toegeeft dat het bestaan van God inderdaad
mogelijk is, geef je God een kans. Dan is er een vonkje van geloof. Dan begint dat
kleine mosterdzaadje van geloof te groeien. God hecht veel waarde aan dat kleine beetje
geloof en beantwoordt het door je Zijn liefde te tonen en het bewijs te leveren voor Zijn
aanwezigheid.
God houdt van geloof. God houdt van ons omdat wij in Hem geloven. En als je je hart
echt voor het geloof openstelt zal God zich op talloze manieren aan je openbaren. Dan
hoef je niet alleen maar “op geloof ” in God te vertrouwen, maar zul je Hem herkennen in
de wonderen die er om je heen gebeuren, de gebeden die worden beantwoord en zul je in
je eigen leven een verandering
bespeuren!

