Wie is God?
Bestaat God? Als dat zo is; hoe ziet Hij er dan uit en waar bevindt Hij Zich? Vandaag de dag wordt
God op verschillende manieren beleefd en omschreven. Mensen creëren een eigen god variërend
van een onpersoonlijke levenskracht of energie tot een koperen beeld. Dit zegt iets over de relatie.
Een “op-een-afstand-god” kan nooit iets persoonlijks voor je betekenen. Er zijn ook genoeg
mensen die anderen vereren of zelfs verafgoden. Denk maar eens aan allerlei idolen als
wereldberoemde popsterren, wereldleiders, voetballers of dure merken. Wanneer een idool komt
te overlijden staat de hele wereld op zijn kop. Voorbeelden zijn o.a.; Michael Jackson, Diana (Lady
Di), Amy Winehouse, Osama Bin Laden, Whitney Houston. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze
op één of andere manier god zijn. (New Age denken) Is dit niet pure hoogmoed? David zei eens
dat God de mens bijna goddelijk had gemaakt. [1] Alléén God is God!
De Bijbel laat zien dat God de Schepper is van hemel en aarde. [2] Mensen maken deel uit van Zijn
schepping en dat maakt dat wij schepselen zijn en geen (half)god. [3] David zegt in Psalm 8 dat de
mens de kroon der schepping Gods is. Dat is op zich héél bijzonder. De mens neemt een speciale
plaats in Gods scheppingsplan. Alleen de Schepper creëert, schepselen zijn creaties. Kunt u
bijvoorbeeld een hele nieuwe kleur creëren zonder de bestaande te mengen? Kunnen wij nieuwe
dieren formeren zonder voorbeelden van huidige creaties te nemen? Zijn wij alom wetend of
alomtegenwoordig? De mens is vergankelijk maar God is eeuwig.
Romeinen 1:22-23, ”Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de
majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een
vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.”
De Bijbel laat zien dat we God op verschillende manieren kunnen ervaren. Kijken naar de natuur [4]
en kijken naar Jezus. [5] Is de natuur, haar seizoenen en al wat in haar is niet geniaal? Nog steeds
ontdekken wetenschappers nieuwe diersoorten. In 2010 hebben biologen in de Mekongregio
(Zuidoost-Azië) 208 onbekende flora en fauna ontdekt. [6] In tien jaar tijd zijn 1060 nieuwe plantenen diersoorten ontdekt op het eiland Nieuw-Guinea.[7] Op de Filipijnen zijn ruim 300 nieuwe dieren
en planten ontdekt.[8] In Madagaskar ontdekten biologen in 2012 vier nieuwe kameleonsoorten.
De kleinste van de vier kameleons is niet veel groter dan de kop van een lucifer. [8] Waar waren wij
toen God de aarde grondveste en haar afmetingen bepaalde? Kennen wij de inzettingen van de
hemel en bepalen wij zijn heerschappij over de aarde?
Als wij een zichtbaar beeld van God willen hebben, zullen wij onze ogen moeten opheffen naar
Jezus Christus, de Zoon van God. Niemand heeft ooit God gezien behalve de eniggeboren Zoon.[9]
Jezus en de Vader zijn één [10] en wie Jezus heeft gezien, heeft God de Vader gezien. [11]
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