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Bestaan God werklik 
 
Iemand het my gevra: 
“Wat sê ek vir iemand wat vir my vra of God werklik bestaan en hoe kan ek vir 
hom/haar bewys dat God werklik bestaan? 
Dit is dan hoe ek hierdie saak sien. 
Om mee te begin, sê ek maar weer soos ek altyd sê: 
“Ek het net die skrif as my hoogste gesag en ek weet daar is die ongelowiges wat dan 
sal sê, dat wat hulle aanbetref, het ek dan geen argument nie.  Daarom stuur ek net 
hierna vir jou iets wat iemand vir my gestuur het, wat ook uit ‘n ander hoek na hierdie 
saak kyk. 
Voordat ek met jou deel wat my hoogste gesag, die Woord oor hierdie saak sê, gaan 
ek egter die een redenasie wat ek van hou om te gebruik met jou deel. 
Ek noem dit, die diaboliese bewys van die bestaan van God en dit gaan so. 
Die hele skepping, of as jy dan wil , die hele heelal, bestaan uit teenoorgesteldes.  Ek 
gee graag ‘n paar voorbeelde: 
Jy kry, lig en donker. 
Jy kry, op en af. 
Jy kry, soet en bitter. 
Jy kry, warm en koud. 
Jy kry, hard en sag. 
Jy kry, liefde en haat. 
Jy kry, hartseer en vrolik. 
Jy kry, mooi en lelik. 
Jy kry, somer en winter. 
‘n Mens kan tot vervelens so aangaan. 
Nou wil ek ‘n vraag vra: 
Wat gebeur met ‘n man, wat net so normaal soos enige ander man, byvoorbeeld ek is?  
Wat ‘n 6 maande oue baba verkrag.  ‘n Normale man soos byvoorbeeld ek, kan nie 
om my lewe te red dink dat ‘n mens seksuele bevrediging daaruit kan kry nie. Tog is 
daar mans wat so iets sal doen. 
Wat laat ‘n vrou haar pap baba lewendig in ‘n put toilet gooi? 
Ek het hier net 2 van die menigte afgryslike dade genoem wat ons in die afgelope tyd 
van gehoor het. 
As jy gaan sit en met die mense gesels, lyk hulle normaal, soos ek en jy.  Op die oog 
af sal baie van die mense, so sê hulle vir my, selfs lyk of hul ‘n beter tipe is as ek en 
jy.  Tog bewys hul dade dat iets boos van hulle besit geneem het, of as jy dit dan 
anders wil stel, dat daar iets baie verkeerd in hul denke gestalte gekry het. 
Noem dit net wat jy wil, om ‘n ou cliché  te gebruik, ons is mos ‘n demokrasie. 
Ek noem dit die werke van satan.  Met ander woorde ek sê, dat satan van so iemand se 
denke besit geneem het en hom of haar dan dryf om te doen wat hulle doen.  Vir alles 
is daar mos ‘n teenoorgestelde. 



Ons hoor van mense wat hul lewens waag om ander mense se lewens te red. 
Ons hoor van mense wat hul self tekort doen om ander te help. 
Laat maar net jou gedagtes gaan en jy sal baie gou aan iemand dink wat iets moois, of 
goeds gedoen het.  Dalk was die laaste persoon wat jy van weet wat iets goed vir 
iemand anders gedoen het nog jyself. 
Dit is die teenoorgestelde van die bose wat jou en my en ander mense dryf om goed te 
doen partykeer selfs ten koste van ons self. 
Ek weet daar is mense wat allerhande name vir daardie dryfkrag in jou en my gee. 
Ek weet egter verseker wat myself aanbetref dat dit die Heilige Gees van God is. 
As mense glo dat boosheid van ‘n mens kan besit neem, moet hulle ook glo dat dit 
wat ‘n mens die teenoorgestelde laat doen, iets goeds moet wees. 
Ek noem daardie teenoorgestelde van daardie bose, want die hele skepping of dan 
heelal het ‘n teenoorgestelde, en vir my is die teenoorgestelde van die bose, my  God. 
Nou goed: 
Wat sê my hoogste gesag wat ek tot my beskikking het? 
Wat sê ons Here in Sy Woord aangaande hierdie saak. 
 
PSM 14:1  … Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. … 
 
Ons Here openbaar Homself aan ons op hoofsaaklik drie maniere. 
Deur Sy Woord wat ek nou gebruik. 
Deur Sy skepping en daarvan sê Hyself in Sy Woord. 
 
PSM 19:2  Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk 

van sy hande.  
PSM 19:3  Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir 

die ander kennis aan:  
PSM 19:4  daar is geen spraak en daar is geen woorde nie—onhoorbaar is hulle 

stem.  
PSM 19:5   Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die 

einde van die wêreld. … 
 
Nie net sê ons Here in Sy Woord, dat ‘n mens ‘n dwaas is as jy sê dat daar geen God 
is nie.  Hy sê, ek hoef net om my te kyk om Hom te sien en ek mag myself opsetlik 
blind hou maar ek gaan nie daarmee wegkom nie. 
 
ROM 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy 

werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, 
sodat hulle geen verontskuldiging het nie;  

 
Laastens, het God Homself deur Sy Seun aan ons geopenbaar. 
Anders gestel,God self het gekom en tussen ons kom woon. 
 

JHN 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was 
God.  

JHN 1:2  Hy was in die begin by God.  
JHN 1:3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding 

ontstaan wat ontstaan het nie.  
JHN 1:4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.  



 
JHN 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het 

sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die 
Vader kom—vol van genade en waarheid.  

 
O! 
Hoe wonderlik heerlik, om dit uit te jubel!!! 
 
ROM 11:33  o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe 

ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!  
ROM 11:34  Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman 

gewees?  
ROM 11:35  Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?  
ROM 11:36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die 

heerlikheid tot in ewigheid. Amen.  
 
Ja! 
Aan jou en my het Hy Homself geopenbaar, deur hierdie wonderlike werklikheid!!! 
 
KOL 2:9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;  
 
Een ding moet ons egter goed begryp. 
Dink aan die wonderlikste, grootste wonderwerk wat jy dink mense sal oortuig dat 
ons Here bestaan en Hy kan dit oneindig verbeter en doen.  Nou hoekom doen Hy nie 
so iets nie? 
Want jy sien, ons Here koop niemand om, of dreig niemand om Hom as Verlosser en 
Saligmaker aan te neem nie. 
 

HEB 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot 
God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.  

 
Salig is jy en ek en almal wat Sy Woord glo. 
 

JHN 20:27  Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; 
en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar 
gelowig.  

JHN 20:28  En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!  
JHN 20:29  Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig 

is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.  
  
Jy wat nie gesien het nie en tog glo, Hoe geseënd is jy nie 
 
1PET 1:6  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort 

tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  
1PET 1:7  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud 

wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en 
heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;  



1PET 1:8  vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al 
sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike 
blydskap,  

1PET 1:9  en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.  
 
Lees ook groot asseblief “IS THERE A GOD” wat ek net hierna vir jou stuur. 
 
                  Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling te 
bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


