
 
1 

 

Niet alleen vandaag zijn er veel mensen welke atheïstisch zijn of anderen die twijfelen 
aan de Zoon van God, Jezus Christus, doch vroeger was dit ook. Een bepaalde discipel 
werd tot een symbool van ongelovigheid, namelijk de apostel Thomas. Eerst zien en 
dan geloven, dat zijn de ongelovigen, welke een tastbaar bewijs willen, als een 
wetenschapper. Thomas werd sterk gelovig na zijn grote ervaring! Jezus is opgestaan 
en verscheen, en straks komt Hij terug, geloof je dat? Wij nemen nog andere 
Bijbelfiguren rondom dat besproken thema. 

THOMAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: 

Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats 
der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.Joh.20 

 
Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en 

steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot 
Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij 

geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 
 
Ook de andere discipelen geloofden niet meteen in Zijn opstanding. De reactie van 
Jezus tegenover Zijn discipelen was ook niet mals. Hij verweet hen eens van “ongeloof” 
en “hardheid” van hart. (Marc.16:14) Zij wisten dat Hij zou opstaan uit de doden, maar 
geloofden het niet. Hun hardheid van hart betekent, niet willen geloven. Soms hoor je 
wel: ik verander niet van “kerk”, dan hoor je de demonische macht van de katholieke 
traditie! 
De grote meerderheid van de bevolking wil niet geloven of aanvaarden dat Jezus leeft. 
Het zijn onbesnedene van hart en oren, ze werken tegen de H.G. (Hand.7:51,52)  
Ze denken in hun hardheid van hart, dat Jezus enkel een overleden profeet is.  
Er was ook veel ongeloof tegenover de profeten, erger, ze schakelden hen uit. Het 
waren de ongelovige joden, welke die profeten ombrachten, welke de “komst” van de 
Messias (Jezus)  hadden geprofeteerd. Wie vandaag ook niet meer gelooft in de 
wederkomst van Jezus, bezondigt zich aan ongelovigheid. Ook broeders van Jezus 
geloofden niet in Hem. (Joh.7:5). Ze leefden zo dicht bij Hem… 
Ongeloof, of geloofsafval, kan geestelijk erg pijnlijk zijn voor hen die wel geloven, de 
Geest ontvingen, en geloofszekerheid hebben door hun wedergeboorte.  
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ABRAHAM EN SARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven 
was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven; 
20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in 
zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij 
beloofd had ook te volbrengen.Rom.4 

 
In de Bijbel staan vele beloften van God, en daar dienen wij op te vertrouwen. Abraham 
kreeg nakomelingen, wie had dat nog durven denken? Toch stond en staat ongeloof 
snel aan de voordeur van uw hart. God was groot in de ogen van Abraham. Abraham 
twijfelde niet toen God vroeg zijn zoon te offeren. Oorzaak van twijfel is duidelijk 
wantrouwen of ongeloof. De Bijbel is Gods woord, en wie daaraan twijfelt, kent geen 
zekerheid. Daarom mag er in onze gebeden geen twijfel voorkomen, dit is slecht voor 
het geloofsleven. (Jac.1:6) Onverhoorde gebeden ontmoedigen, komen soms voort uit 
gebeden die niet in overeenstemming zijn met Gods wil.  

PETRUS 
 
Wie tot geloof kwam, of naar een gemeente gaat, 
maar nog steeds twijfelt aan Gods woorden, heeft een 
ernstig probleem. Wie niet gelooft dat Jezus over het 
golvende water liep, is ongelovig! Petrus volgde Jezus 
op de voet, toen Jezus riep, kwam ook hij uit de boot 
en liep over het water. Petrus stapte zonder twijfel over 
het water naar Jezus toe, tot hij angstig werd, door te 
kijken naar het gevaar van de wind, hij zonk. Bij een 
moment van zwakte, is daar de hand van Jezus. 
Jezus sprak niet over een “ongelovige”, maar over een “kleingelovige”, welke nog zou 
groeien. Wie ervaringen opdoet in zijn geloof is aan het groeien. 
 

Matteüs 14:31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide 
tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? 

 
Ook wij, als christenen, dienen onze hand uit te steken, naar hen die twijfelen, en hen 
proberen te redden. Judas vs 22 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, 
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MOZES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geloven is vertrouwen op Gods woorden. Ook Mozes had wel eens moeite met Gods 
uitspraken, en hij reageerde uit ongelovigheid.  
 
Doch Mozes zeide: Zeshonderdduizend man te voet bedraagt dit volk, in welks midden ik ben, 
en Gij zegt: Vlees zal Ik hun geven, en een volle maand zullen zij het eten! Kunnen er zoveel 

schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle 
vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben? De HERE echter 

zeide tot Mozes: Zou de hand des HEREN te kort zijn? Nu zult gij zien, of mijn woord aan u 
geschieden zal of niet! Num.11:21,23 

 
Het geloof van Mozes was menselijk, beperkt, verstandelijk, doch geloof gaat een stuk 
verder, wat in de ogen van mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Matth.19:26 
Vergeet men dan zo snel al Gods wonderen? Bedenk vijf broden en twee vissen waren 
voor Jezus genoeg voor een ganse schare! 
 
 
 
 
 
Richt.6:13 

Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE 

met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? 

 
Vele mensen stellen zich ook soms een gelijkaardige vraag: Waarom Here God? Een 
beproeving kan er komen als een geloofstest. God sprak tot 
Gideon, met een opdracht om Israël te verlossen uit de 
handen van Midjan. 
De Midjanieten kwamen elk jaar opzetten en stalen hun 
levensmiddelen en hun vee., dit bracht armoede. God liet het 
toe, want Israël had kwaad gedaan in de ogen van God. Wat 
voor kwaad? Afgoderij, Moloch en de ster van Rompha 
(Jupiter) gedragen.  
De duivel zoekt telkens om het voedsel te ontnemen van Gods volk. Ook vandaag 
zoekt hij om de geestelijke voeding te stelen, hij zoekt alles wat de christen van God 
kan afhouden.  
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Een afgod is alles dat je van God zal afhouden.  
Geen tijd om de Bijbel te lezen, geen tijd voor bezoek aan Bijbelstudie of eigen 
samenkomst. Uit Gods woord halen de christenen kracht, dat wil satan ondermijnen.  
Gideon leerde uit een moment van geloofszwakte, en werd daarna werd hij heel sterk. 
Zo schreef Paulus, als ik zwak ben, ben ik machtig! (2 Cor.12) 
 
 

Gideon zocht naar zekerheid.  
 

Er was twijfel en ongeloof gekomen in het 
hart van Gideon. Het gevolg hiervan was 
dat hij aan God een “teken” vroeg. Dit 
heeft niets te maken met voortekenen 
(Deut.18:10). 
Tekenen vragen aan God, kunnen het 
gevolg zijn van een bepaald wantrouwen. 
Er zijn ook tekenen der tijden, welke via de 
profeten tot de Schriftgeleerden en ons 
kwamen, doch de farizeeën, geloofden 
meer in de weersvoorspelling.(Matth.16) 
 
Jezus sprak over zijn volk, als een boos 
geslacht, het vroeg nog meer 
wondertekenen uit ongeloof: Het kreeg 
enkel nog het teken van Jona! (Luc.11:29)  
Opgelet er komen nog tekenen en 
wonderen, genezingswonderen, door Valse 
profeten of kerkleiders: 

 

Matteüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en 
zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het 

mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 
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