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Om fair te zijn in het debat over geloofszaken, is het niet enkel de christen 

die 

in de getuigenbank moet geroepen worden. Ook zij die van hun scepticisme 

blijk geven aangaande het Christendom hebben vragen te beantwoorden. In 

feite, als we de bewijzen in ogenschouw nemen, is er zonder twijfel meer 

geloof 

nodig om buiten de cirkel te staan van hen die geloven dan erin. 

Om de integriteit dus te verzekeren, hebben wij hier een aantal kwesties bij 

elkaar gezet waarvan ook de (nog) niet-gelovige rekenschap moet afleggen. 

We stellen ze in vragende vorm: 

 

 

1. Hoe verklaart u de hoge graad van ontwerp, design en orde in het 

universum? 

 

2. Hoe verklaart u de enorme hoeveelheid archeologische ondersteuning 

voor bijbelse verhalen, 

plaatsen, en mensen? 

 

3. Vermits absoluut geen enkele bijbelse profetie ooit heeft gefaald (er zijn 

er honderden), hoe kan 

men dan op een realistische manier blijven ontkennen dat de Bijbel van 

Goddelijke origine is? 
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Leg Davids duidelijke afschildering uit van Jezus’ dood door kruisiging 

(Psalm 22), duizend 

jaar vóórdat de kruisiging werd ingesteld als de belangrijkste vorm van 

bestraffing. Hoe kon 

louter een mens de geboortestad van de Messias aanwijzen, eeuwen vóór de 

feiten, zoals de 

profeet Micha deed? 

Het verslag van de kansberekening verklaart dat er slechts 1 op 10 tot de 

157ste macht aan 

kans bestaat dat slechts 48 (van de 300) oudtestamentische profetieën 

werden vervuld in één 

persoon, d.w.z. Jezus Christus. 

Hoe was het mogelijk voor de oudtestamentische profeet Jesaja om de 

maagdelijke geboorte 

van Jezus te voorspellen (Jesaja 7:14), zevenhonderd jaar voordat het 

gebeurde? 

 

4. Hoe kan iemand twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Schrift, gezien 

de grote hoeveelheid 

overeenstemmende gekopieerde manuscripten uit uiteenlopende tijden en 

plaatsen? 

 

5. Bent u in staat om consequent met uw huidige wereldbeschouwing te 

leven? 

 

6. Zou het niet zinniger en pragmatischer zijn, te leven alsof de God van de 

Bijbel werkelijk bestaat 

dan te leven alsof Hij niet bestaat? 

 

7. Hoe kon Jezus een ‘Goed Mens’ zijn indien Hij zou gelogen hebben toen 

Hij beweerde dat Hij 

God is? 

 

8. Denkt u dat Jezus misleid was toen Hij de waarheid van de Schrift 

bevestigde, b.v. in Johannes 

10:35, Mattheüs 24, Lukas 24:44? 

 

 

 

 

 

 



 

9. Indien de Bijbel niet waar is, waarom wordt hij dan zo universeel 

aanzien als het “Goede 

Boek”? 

Bent u er zich van bewust dat alleen al het Oude Testament 2600 keer 

beweert Gods geïnspireerde 

woord te zijn? 

Weet u dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is, vanaf de 

uitvinding van de 

drukpers in 1436 door Gutenberg? 

 

10. Vanwaar komt het universele morele bewustzijn van de mens? 

 

11. Indien de mens niet meer is dan een willekeurig arrangement van 

moleculen, wat beweegt u er 

dan toe om eerbaar en zorgzaam te leven in de wereld? 

 

12. Leg uit hoe persoonlijkheid kan hebben geëvolueerd vanuit het 

onpersoonlijke, of hoe orde kon 

ontstaan vanuit wanorde? 

 

13. Indien Jezus’ opstanding slechts werd voorgewend, hoe konden dan 

twaalf intelligente mannen 

(Jezus’ discipelen) zijn gestorven voor iets waarvan zij wisten dat het een 

leugen was? 

 

14. Hoe legt u het feit uit dat een enkele, relatief ongeschoolde en virtueel 

onbereisde man, gestorven 

op 33 jarige leeftijd, zo radicaal levens en maatschappijen veranderde tot 

op vandaag? 

 

15. Waarom waren zovelen van de grootste denkers 

in de geschiedenis gelovigen? Hebt u zich ooit 

afgevraagd waarom duizenden intelligente wetenschappers, 

levend of gestorven, mensen waren 

met een groot geloof 

 

16. Hoe verklaart u het ontstaan van leven gezien 

de onherleidbare complexiteit van zijn essentiele 

componenten? 

 

 

 



 

 

17. Hoe kan de Tweede Wet van de Thermodynamica 

verzoend worden met de progressiviteit en 

het naturalisme van de evolutietheorie? 

Hoe verzoent u het bestaan van menselijke 

intelligentie met naturalisme en de Wet van Entropie? 

 

18. Waarom bevat alléén de Bijbel, naast alle ‘heilige’ boeken van de 

Wereld, zulke gedetailleerde 

profetieën over toekomstige gebeurtenissen? 

 

19. Op welke basis kan de Bijbel in vraag gesteld worden als een enige, 

finale waarheid-standaard 

(Galaten 1:8)? 

 

20. Is de bewering “waarheid is niet absoluut” absoluut waar, of de 

bewering “alle dingen zijn relatief” 

slechts relatief waar? 

 

21. Is het mogelijk dat uw ongeloof in God eigenlijk onwilligheid is om u 

aan Hem te onderwerpen? 

 

22. Voorziet uw huidige wereldbeschouwing in een adequaat antwoord op 

de betekenis en het doel 

van het leven? 

 

23. Hoe verklaart u de radicaal veranderde levens van zovele christelijke 

gelovigen gedurende de 

geschiedenis? 

 

24. Bent u er zich van bewust dat elke zogenaamde 

contradictie in de Bijbel beantwoord werd op 

een begrijpelijke en geloofwaardige manier? 

 

25. Wat zegt u van de honderden wetenschappelijke 

en academische werken die nauwkeurig de geloofwaardigheid 

en betrouwbaarheid aantonen van de Bijbel? 

 

26. Hoe heeft de Bijbel overleefd en zelfs gefloreerd niettegenstaande 

eeuwenlange, wereldwijde en 

ideologische aanvallen om hem te vernietigen en zijn boodschap te bannen? 

 



 

 

27. Is het toeval dat de Bijbel het meest verspreide Boek ter wereld is, zodat 

het terecht HET Boek 

genoemd wordt? 

 

28. Waarom zou u willen spreken, of een voorstelling maken, van een niet-

existerende ‘God’ wanneer 

een existerende God per definitie groter zou zijn? 

 

29. Hebt u ooit stilgestaan bij het feit dat het Christendom de enige 

godsdienst is waarin wordt beweerd 

dat hun leider is opgestaan uit de doden? 

 

30. Hoe verklaart u het lege graf van Jezus in het licht van alle bewijzen 

waarvan nu al twintig eeuwen 

is aangetoond dat ze wezenlijk niet te weerleggen zijn? 

 

31. Indien Jezus eigenlijk niet opstond uit de doden, hoe kon Hij (in Zijn 

toestand) alle veiligheidsmaatregelen 

hebben omzeild die getroffen werden bij zijn graftombe? 

 

32. Indien de autoriteiten Jezus’ lichaam gestolen hebben, waarom dan? 

Waarom zouden zij zijn 

opgetreden in een scenario dat zij juist wilden vermijden? 

 

33. Indien Jezus eerder zou zijn bijgekomen (niet echt dood) in de tombe, 

hoe geraakte Hij dan door 

de Romeinse garde die zich postgevat had aan de buitenzijde van de 

ingang? Bovendien, hoe 

zou Hij de zware steen hebben kunnen wegduwen van binnenuit? 

 

34. Hoe kan men redelijkerwijs het getuigenis verwerpen van meer dan 500 

getuigen van een levende 

en opgestane Jezus, dus na Zijn kruisiging (zie 1 Korinthiërs 15:6)? 

 

35. Indien alle beweringen van Jezus dat Hij God was slechts zelfbedrog 

waren, waarom vertoonde 

Hij dan geen waanzin op andere terreinen in Zijn leven? 

 

36. Indien God onveranderlijk is, zou het dan niet waar zijn dat wanneer 

iemand plotseling verandert 

door een ‘besef’ dat hij/zij ‘God’ is, bijgevolg geen God is? 



 

37. Is uw ongeloof in een perfecte God mogelijks het gevolg van een slechte 

ervaring met een niet 

perfecte kerk, of een verkeerd begrijpen van de feiten, en daarom een 

onfaire verwerping van 

God Zelf? 

 

38. Hoe konden 35-40 mannen, over een tijdsspanne van 1500 jaar, en 

levend in drie onderscheiden 

continenten, ooit een eenvormige boodschap bijeenschrijven die de Bijbel 

is? 

 

39. Zou u de Onafhankelijkheidsverklaring (V.S.) van dwaling willen 

beschuldigen wanneer ze zegt 

“Alle mensen zijn begiftigd door hun Schepper ...”? 

 

40. Gezien alle levensoorsprongen niet waarneembaar zijn, verifieerbaar of 

herhaalbaar, hoe kan de 

‘evolutiewetenschap’ dan iets meer opbrengen dan een ander soort van 

geloofssysteem? 

 

41. Wat doet u met alle antropologische studies die aangeven dat zelfs de 

meest afgelegen stammen 

een of andere vorm van theologisch bewustzijn bezitten, overal ter wereld? 

 

42. Waarom zou u de vreemde gedachte onderschrijven dat de kanteling en 

positie van onze planeet 

ten opzichte van de zon, slechts toevallig zouden zijn? 

 

41. Indien elk gevolg een oorzaak heeft (Wet van oorzaak en gevolg), en 

indien God Zelf het universum 

is (d.w.z. één is met het universum, zoals sommige niet-christenen zeggen), 

door wat of 

hoe werd dan het universum veroorzaakt? 

 

42. Wat zou er nodig zijn om u te overtuigen een gelovige te worden? 

 

 

 



43. Waar komt al het modder vandaan ? 

 


