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Voor tieners

De God Die 
antwoordt
Hèt grote verschil tussen de God van de Bijbel en 
andere goden is dat de God van de Bijbel leeft. Er 
is maar één God (1 Timotheüs 2:5, Deuteronomium 
7:9). Er is maar één ware God (Johannes 17:3).
En dat is de God Die antwoordt (1 Koningen 18:24).

‘Zij hebben een mond, maar spreken 
niet, zij hebben ogen, maar zien niet, 
zij hebben oren, maar horen niet, zij 
hebben een neus, maar ruiken niet,’

Psalm 115:5,6

Dé Bijbelse geschiedenis over de God Die antwoordt gaat 

over Elia en de Baälpriesters. Elia daagt de priesters uit: 

we offeren allebei een stier, maar steken het nog niet aan. 

Dat doet mijn God of jullie God, Baäl. De God Die 

antwoordt met vuur, dat is de ware God! Nadat 

de Baälpriesters de hele dag en avond geroepen, 

gedanst en zich gesneden hebben gebeurt er… 

niets. Maar zodra Elia bidt tot God (“antwoordt 

mij Heere … zodat dit volk weet dat U, Heere, 

de ware God bent” 1 Koningen 18:37) antwoordt Hij meteen 

met vuur! Hij is de ware God! Hij is de God Die leeft!

De Bijbel over 
andere goden 

Elia & de Baälpriesters

God spreekt door de profeten

In de Bijbel staan heel veel toekomstvoorspellingen. 
God spreekt ze uit via Zijn profeten. En al deze 
toekomstvoorspellingen zijn precies uitgekomen. 
Een bewijs dat God leeft! God sprak bijvoorbeeld 
via Zacharia. Hij voorspelde de intocht in Jeruzalem 
(Zach. 9:9) en dat Jezus gestoken zou worden in Zijn 
zij (Zach.12:10). 500 jaar later kwam dit uit. Lees 
maar terug in Markus 11:7-9 en Johannes 19:34.

God wekte Jezus op

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Bijbel 
is de opstanding van Jezus. Nadat Hij stierf aan 
het kruis wekte God Hem weer op (Handelingen 
13:30). Dat kan alleen een levende God! Ooggetuigen 
genoeg, die Jezus levend gezien hebben na Zijn 
opstanding. Petrus (Lukas 24:34), Maria (Johannes 
20:14-18), de vrouwen (Mattheüs 28:8-10), de 
discipelen (1 Korinthe 15:5) en meer dan 500 mannen 
(1 Korinthe 15:6).

God verhoort gebeden

Omdat God een levende God is, is het mogelijk een 
relatie met Hem te hebben. Je kan zelfs met God in de 
hemel praten, Hem alles vertellen, Hem om vergeving 
vragen en Hem om hulp vragen. Hij hoort je (Psalm 
116:1-2)! Hij verhoort je gebeden (als je dat nodig 
hebt en op Zijn manier).

God houdt zich aan Zijn 
beloften 

God geeft in Zijn Woord veel beloften. God is een 
levende God. Hij doet wat Hij zegt. Daarom komen 
Zijn beloften uit! Bijvoorbeeld deze beloften aan 
kinderen van God: Hij wil jou helpen (Hebreeën 13:6), 
jou wijsheid schenken (Jakobus 1:5), jou vergeving 
schenken (1 Joh. 1:9) en jou liefde geven voor God en 
anderen (Galaten 5:22).

God laat op nog meer 
manieren weten dat Hij leeft
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