
Quo vadis…

met je geloof?



Volgens de overlevering trachtte de 

apostel Petrus tijdens de 

christenvervolgingen door keizer 

Nero de stad Rome te ontvluchten. 

Buiten de stad kwam hij Jezus tegen, 

die de vraag "Quo vadis, Domine?" 

beantwoordde met "Eo Romam 

iterum crucifigi" wat "Ik ga naar 

Rome, om opnieuw gekruisigd te 

worden" betekent. Petrus 

beschouwde dit als een teken dat hij 

moest omkeren en de geplaagde 

christengemeente moest 

ondersteunen.









Bestaat God







 



H. THOMAS VAN AQUINO’S 
 5 WEGEN/GODSBEWIJZEN

Het grote misterie van de Schepping



• "Dingen zijn in beweging, vandaar dat er een eerste 

beweger is. 

• Dingen worden veroorzaakt, vandaar dat er een 

eerste oorzaak is. 

• Er zijn dingen, dus er is een schepper. 

• Perfecte goedheid bestaan in verschillende graden, 



HET EERSTE GODSBEWIJS: DE EERSTE 
BEWEGER

➢Overweeg een stuiterende 
bal. Hoe begon de bal te 
stuiteren? Is het gevallen 
en zo ja, waardoor is het 
gevallen? Wat begon de 
actie?

➢Volgens Thomas, "is het 
noodzakelijk om terug 
te gaan naar een eerste 
beweger, die zelf wordt 
bewogen door niets en 
dit alles kennen de 
mensen als God." 



HET TWEEDE GODSBEWIJS: DE EERSTE 
OORZAAK

➢Kijk naar jezelf en naar je 
familiegeschiedenis. Je bent geboren 
vanwege je ouders en je ouders zijn 
gekomen vanwege hun ouders 
enzovoort. Maar waar begint het?

➢ Thomas legt uit: "Als de ketting 
oneindig terug zou gaan, zou er geen 
eerste oorzaak zijn, en dus geen 
uiteindelijk effect, noch de middelste 
oorzaken, wat weliswaar onjuist is. 
Daarom moeten we eerst een oorzaak 
veronderstellen die de efficiënte 
oorzaak  is, die we allemaal God 
noemen. "  



•  Over de eerste oorzaak: Alles in het ons bekende universum heeft een 

oorzaak. Het universum heeft ook een oorzaak nodig. Zelfs de ‘oerknal’ 

moet, als die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, een oorzaak hebben. 

We kunnen ervoor kiezen om die oorspronkelijke oorzaak ‘God’ te 

noemen.



HET DERDE GODSBEWIJS: MOGELIJKHEID EN NODIGHEID

➢Overweeg dingen die buiten het bereik van menselijke controle liggen. Hoe 
kwamen bomen, dieren, bergen, sterren en de zon tot stand? Wat veroorzaakte 
deze dingen om te bestaan? Als het een ongeluk was, wat bestond er vóór het 
universum? Als er niets is, kan niets uit het niets komen.  

➢Daarom zegt Thomas, "er moet worden verondersteld dat er iets bestaat dat 
noodzakelijkerwijs bestaat door zijn eigen aard, niet ergens anders een 
oorzaak heeft, maar zelf de oorzaak is van het noodzakelijke bestaan van 
andere dingen - die allen God noemen.".”



HET VIERDE GODSBEWIJS:  
DE GRADEN VAN PERFECTIE DIE IN DE SCHEPPING WORD GEVONDEN 

➢Beschouw het idee dat er 

verschillende graden van 

liefde, goedheid en perfectie 

zijn. Overweeg het concept 

van warmte. Er zijn zeker 

verschillende graden van 

warmte..  

➢Thomas wijst erop dat "vuur, 

dat de grootste hitte is, de 

oorzaak is van alle hitte." De 

oorzaak van de grootste 

liefde, goedheid en perfectie 

is wie we God noemen..



HET VIJFDE GODSBEWIJS:  
DE ORDE EN REGELMAAT

➢Onderzoek de natuurlijke wereld 
om je heen. Kijk naar de Kosmos. 
Hoewel het soms chaotisch lijkt, 
is de natuur erg gestructureerd. 
Weersystemen, oceanen, het 
zonnestelsel, tijd, het heeft 
allemaal structuur. Wie is 
verantwoordelijk voor deze 
structuur? Wie had zo'n plan 
kunnen ontwerpen?  

➢Aquinas zag deze geordende 
structuur en argumenteerde: 
"er is iets intelligent waardoor 
alle natuurlijke dingen volgens 
een plan zijn gerangschikt - en 
dit noemen we God.".” 



 
TEKENING VAN ONS ZONNESTELSEL

De aarde wordt beschermd tegen 
kometen door de grote planeten



De aardkorst bestaat uit continentale en oceanische platen, die over het oppervlak van de 

planeet bewegen, daardoor kunnen plaatranden naar elkaar toe of van elkaar af bewegen. 

Platentectonieken veroorzaken vulkanische activiteit, bergvorming, oceaàn en 

aardbevingen.  De aarde is ook zeer complex! 

 



Over complexiteit:  

Hoe de hele wereld in elkaar zit 

is complex. Ons lichaam is zo 

complex. De complexiteit die ik 

in de natuur zie doet mij 

geloven in het bestaan van een 

intelligente ontwerper.  

We kunnen ervoor kiezen om 

die ontwerper  ‘God’ te noemen.







SOMS MOET JE GEWOON ... GELOVEN!
➢Thomas van Aquino levert een 

rationeel bewijs voor het bestaan 
van God. Het is echter niet genoeg 
om gewoon te denken dat je weet 
dat God bestaat. Je moet geloven. 
Als je tot God bidt en nadenkt over 
Zijn talrijke gaven en werken, zal Hij 
Zichzelf aan jou openbaren. 

➢Maar het kost tijd en het is 
moeilijk. Een van de manieren 
waarop God Zich aan jou 
openbaart, is door je leven, omdat 
je deel bent van Gods creatieve 
plan.



HOE NEEM IK DEEL AAN GODS CREATIEVE PLAN? 
HOE BELEEF IK MIJN GELOOF? 

1. Schaam ik me er voor om te laten zien dat ik Katholiek 

ben? 

2. Durf ik te bidden op school, universtiteit of werk? 

3. Durf ik te zeggen wanneer ik het er niet mee eens ben. 

4. Twijfel ik bij sommige morele vragen?  

5. Luister ik naar wat de kerk ons leert? 

6. Zie ik God als een liefdevolle Vader?











WELKE WEG GA JIJ MET JE GELOOF?



HOE KAN IK STEVIG STAAN IN MIJN 
GELOOF?





SUCCES!

We bidden voor elkaar!


