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WEET JIJ WIE 
JIJ BENT?

 WAAROM JE 
LEEFT?

 WAT VOOR 
TOEKOMST JIJ 

HEBT? 

WEET JIJ HOE GOD 
OVER JOU DENKT?

WEET JIJ...
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 EN HOE JE HET 
AAN ANDEREN

VERTELT?
 WIE JEZUS VOOR 

JOU IS?

WEET JIJ WAT JE 
GELOOFT?

 HOE GODS 
GEEST WERKT? 
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Waarom dit boek?

Waarom dit boek?

>>

Na het lezen van dit boek heb je meer zin in 

de toekomst. Zeker weten!

Hoe stap je uit bed? Heb je zin in een nieuwe dag? 

Weet je hoeveel je waard bent en waar je voor 

leeft? Dit boek gaat je helpen om kracht uit je 

geloof te halen! 

Na het lezen van dit boek heb je meer zin in 

de toekomst. Zeker weten!

Hoe stap je uit bed? Heb je zin in een nieuwe dag? 

Weet je hoeveel je waard bent en waar je voor 

leeft? Dit boek gaat je helpen om kracht uit je 

geloof te halen! 
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Want wat heb je aan het geloof? Hoe weet je dat God bestaat? Dat Hij 
van je houdt? En dat Hij een plan met je leven heeft? Dat weet je als 
je Jezus kent. Jezus is geweldig. Hij is bij je, want Hij houdt van jou. 
Altijd. Overal. Jezus laat je merken hoe kostbaar jij bent. Hij wijst je 
niet af. Hij veroordeelt niemand. Nooit.

‘Ik veroordeel je niet,’ zei Jezus tegen een vrouw die op overspel betrapt 
was.

‘Er is in Jezus geen veroordeling,’ schreef Paulus.

Voor Jezus kun je je hart openen. Hij is vol genade. Hij laat daarmee 
zien wat er in Gods hart leeft. Hij wil je overladen met Zijn goedheid, 
zodat je er een ander mens van wordt, die zich anders gaat gedragen 
en andere mensen gaat helpen. Daar maakt Zijn genade je sterk in.

Jezus zei: ‘Heb elkaar lief.’ Dat kun je, als je gegrepen bent door Zijn 
liefde. Als je Zijn genade begrijpt. Genade vergeeft en verbindt. Genade 
gunt de ander het beste en zet zich daar vrijwillig voor in. Daar kun je 
sterk in worden. 

‘Laat je sterken door genade,’ zegt God.

Dit boek gaat je daarbij helpen. Zodat je weet wat je gelooft. Hoeveel 
je waard bent. Hoe geliefd. Hoe gezegend ook. Ben je zeker van 
Gods genade, dan kun je vol genade zijn voor jezelf en voor anderen. 
Die zekerheid maakt je sterk. Je wordt vanzelf een mooi mens. Het 
wordt dan je passie om genade door te geven. Omdat je de mensen 
om je heen dezelfde goedheid gunt. En kijk eens: je stapt elke dag met 
plezier uit je bed! 
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Na het lezen van dit boek:
>>  Weet je dat God bestaat en goed is.
>>  Ken je de kracht van Zijn genade.
>>  Ben je ervan doordrongen hoe waardevol en geliefd jij bent.
>>  En heb je zin om die goedheid door te geven.

WAT JE MOET WETEN OVER DE OPZET VAN DIT BOEK

Dit boek telt acht hoofdstukken. Elk hoofdstuk leidt je verder in 
de krachtige zekerheid dat God jou gewild heeft en een bijzon-
der plan met jou heeft. De hoofdstukken zijn allemaal hetzelfde 
opgebouwd.

>>   Openingsplaten – Je ziet aan het begin van elk hoofdstuk een 
mannetje rotsblokken beklimmen. Samen vormen die blokken 
het fundament van je geloof. Je stapelt zekerheid op zekerheid! 

>>   Hoofdstukken – De 8 hoofdstukken zijn allemaal opgebouwd uit 
7 genummerde kleinere delen. (Je zou bijvoorbeeld elke dag zo’n 
deel van het hoofdstuk kunnen lezen.)

>>   Bijbeltekstverwijzingen – Onderaan veel stukjes vind je 
Bijbelteksten die op de inhoud slaan. (Die kun je zelf in de Bijbel 
opzoeken en aanvinken wat je gelezen hebt.)

>>   Bijbelcitaten – De letterlijk geciteerde Bijbelteksten zijn in de 
tekst schuin gedrukt. De meesten komen uit de vertaling van Het 
Boek. Sommigen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (daar staat NBV 
achter) of uit de Herziene Statenvertaling (HSV).
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>>   Kaders – In kaders vind je extra informatie bij de inhoud.

>>   Samenvatting – Elk hoofdstuk begint met een samenvatting. Zo 
weet je alvast waar het over gaat. (Achterin het boek vind je alle  
8 samenvattingen samengevoegd tot één samenvatting. Dat geeft 
je een mooi overzicht van de complete inhoud van dit boek.)

>>   Sleutels – Elk hoofdstuk wordt afgesloten met vier sleutel-
zinnen. Dat zijn belangrijke gedachten om de inhoud van het 
hoofdstuk gemakkelijk te onthouden, terug te vertellen en toe te 
passen.

>>   Meditatie – Na elk hoofdstuk vind je een suggestie voor een 
meditatie op een Bijbelgedeelte. (Als je wilt kun je de Bijbel 
openslaan en de tijd nemen om de kostbare inhoud daarvan 
alleen in stilte tot je te nemen.)

>>    Inspiratie – Na elk hoofdstuk vind je een Bijbeltekst als inspira-
tie. (Die kun je overdenken, uit je hoofd leren, of ergens ophan-
gen om te onthouden.)

>>   Uitgelicht – Tussen de hoofdstukken staan pagina’s met belang-
rijke onderwerpen uitgelicht. (Ze geven extra informatie over de 
praktijk van het geloof.)

>>   Gespreksvragen – Achterin het boek vind je gespreksvragen 
voor groepen. (De inhoud van dit boek kun je heel goed samen 
bespreken.)
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HOE KUN JE DIT BOEK LEZEN?

Je kunt dit boek op verschillende manieren lezen.

1. Als leesboek: in één keer achter elkaar.

2.  Als dagboek: elke dag een deel. Je bent dan 56 dagen met de 
inhoud van het boek bezig. Elk hoofdstuk is namelijk opgedeeld 
in 7 genummerde kleinere delen. Er zijn 8 hoofdstukken. Dat zijn 
samen 56 delen. 

3.  Als boek voor zelfstudie. Daar kun je de Bijbeltekstverwijzingen 
onderaan de stukjes bij gebruiken. En de meditatie en inspiratie 
die je aan het slot van elk hoofdstuk vindt.

4.  Als gespreksboek met een groep. Je kunt bijvoorbeeld elke keer 
samen een hoofdstuk bespreken. Daarbij kun je gebruikmaken 
van de gespreksvragen bij elk hoofdstuk achterin het boek.

13
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God – Bron van al het leven. 
Onze eeuwige, hemelse Vader.
Jezus Christus – God Die mens 
werd. Kwam aan het begin van 
onze jaartelling als Zoon van 
God om ons te redden uit zonde 
en veroordeling.
Heilige Geest – Onzichtbare 
Geest van God en van Jezus. 
Woont met Zijn krachtige 
invloed in mensen die in Jezus 
geloven.
Bijbel – Verzameling boeken 
die vertellen wie God is, hoe 
Hij omgaat met mensen en wat 
Hij ons wil zeggen. Alles in de 
Bijbel wijst naar Jezus.
Evangelie – Betekent letterlijk 
‘goed nieuws’. Alles wat de 
Bijbel te vertellen heeft over 
Jezus en wat Hij voor ons en de 
hele wereld betekent.
Verbond – Afspraak van God 
met mensen. In de Bijbel gaat 
het over een oud en nieuw 
verbond.
Wet – Wat mensen in hun 
geweten aanvoelen over wat 
goed en slecht is. De wet eist 
gerechtigheid en leidt bij 

overtreding tot veroordeling.  
Zonde – Alles wat los van God 
staat en los van God gedaan 
wordt. De zonde leidt tot veroor-
deling en dood.
Oordeel – Onze fouten en 
tekorten (onze zonden) moeten 
veroordeeld worden. Angst voor 
het oordeel is ten diepste angst 
voor de dood. In Jezus is geen 
veroordeling.
Satan – Ook wel duivel 
genoemd. De onzichtbare 
kwade macht die tegenover 
mensen staat. Satan betekent 
aanklager. Hij wil mensen 
schuld, schaamte en angst 
bezorgen door hen gevangen te 
houden in hun zonden. 
Vloek – Woorden die vertellen 
dat alles wat buiten God om 
gedaan wordt leidt tot moeite, 
verval en dood.
Zegen – Woorden die vertellen 
dat alles wat samen met God 
gedaan wordt leidt tot vreugde, 
voorspoed en eeuwig leven.
Kruis – Romeins martelwerk-
tuig waar Jezus vrijwillig aan 
stierf.

WOORDENLIJST

14
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Opstanding – Jezus stond op 
uit de dood, door de kracht van 
Gods Geest. Hij deelt Zijn leven 
en kracht met iedereen die in 
Hem gelooft.
Genade – Onverdiende 
goedheid. God geeft Zijn 
vergeving, goedheid en zegen 
aan mensen als ze die willen 
ontvangen zonder er eerst iets 
voor te doen.
Gerechtigheid – God heeft 
Jezus geruild met ons. Hij stierf 
in onze plaats. Daarom zijn onze 
zonden vergeven en zijn we 
goed in Gods ogen.
Vrijspraak – God heeft ons 
vrijgesproken, omdat Jezus onze 
fouten en tekorten op Zich nam.
Eeuwig leven – Alle mensen 
zullen na de dood verder leven, 
in de hemel of de hel. Jezus 
stond op uit de dood om ons een 
plek in de hemel te geven.
Liefde – Liefde is dat iemand 
zichzelf geeft aan de ander. God 
heeft Zijn liefde bewezen door 
Jezus te geven aan ons.
Geloof – Vertrouwen in God, 
aanvaarden wat Jezus voor ons 

gedaan heeft. Dat uitspreken en 
daarnaar handelen.
Bekering – Het moment dat je 
Gods genade aanneemt door in 
Jezus te gaan geloven.
Wedergeboorte – Als we in 
Jezus gaan geloven worden we 
nieuwe mensen die opgroeien 
als kinderen van God.
Bidden – Tijd nemen voor God, 
praten met Hem, stil of hardop, 
en luisteren naar Hem.
Vrucht – Het resultaat van alles 
wat we samen met God doen. 
Andere mensen zullen daar 
Gods kwaliteiten in herkennen 
en van genieten.
Hemel – De onzichtbare sfeer 
waar God woont, samen met 
Jezus en de engelen. Ook onze 
plaats na ons sterven. Daar 
ontvangen we een eerlijke 
beloning. Als Jezus terugkomt 
naar de aarde zal God een 
nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde scheppen en een nieuw 
lichaam voor ons.

15
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1. Contact!
‘Hoe begin ik met geloven in God?’

Samenvatting 

Bestaat God? Hoe kun je Hem vinden? 

Door op zoek te gaan naar Hem. En in Hem 

te geloven. Geloven is vertrouwen hebben in 

God. Dat is niet moeilijk. Jezus laat zien wie 

God is. Hij helpt je om antwoorden te vinden 

op je vragen! >>

Samenvatting 

Bestaat God? Hoe kun je Hem vinden? 

Door op zoek te gaan naar Hem. En in Hem 

te geloven. Geloven is vertrouwen hebben in 

God. Dat is niet moeilijk. Jezus laat zien wie 

God is. Hij helpt je om antwoorden te vinden 

op je vragen!
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1. WAAROM LEEF IK?

2. OP ZOEK NAAR  
CONTACT MET GOD

3. GOD, WIE BENT U 
EIGENLIJK?

4. GODS TEKENS

5. JEZUS LAAT ZIEN  
WIE GOD IS

6. GOD DICHTBIJ

7. GEBED 

Hoe weet ik dat 
God bestaat?
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 1. Contact!

Waarom besta ik? Wie ben ik? Wat doe ik hier op deze 
planeet? Bestaat er meer dan we weten? Is er leven na de 
dood? En als God bestaat, wat heb ik dan aan Hem? 

Met zulke vragen liep ik als tiener rond. Was ik de enige die hier over 
nadacht? In die tijd woonde ik in een leefgemeenschap. Terwijl de 
andere bewoners met vrolijkheid het huis vulden, maakte ik lange 
wandelingen over het strand. In het natte zand schreef ik: ‘God, 
waar bent U?’ 
Ik hoorde en voelde niks. 
Het enige wat ik kon bedenken was dat er ooit een heuvel buiten de 
stad Jeruzalem was geweest, waar een houten kruis op had gestaan. 
Daar was een man met grote spijkers aan opgehangen. Hij had 
geroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
Ik was er niet bij geweest, maar ik kon het wel aannemen als een 
feit. Ik kon het geloven, zoals ik wel meer feiten geloofde. Ik geloof-
de ook dat in de woestijn het zand onder je voeten heet kan zijn, al 
was ik er zelf nog nooit geweest (pas veel later zou ik mijn voeten 
daar schroeien). Of dat je op de maan in slow-motion rond kan lopen 
(daar ben ik nog steeds niet geweest). 
Dus, feit: Jezus was tweeduizend jaar geleden aan een kruis gestorven. 
Gevoel erbij: niks.
Resultaat: moedeloosheid.

Toch liet Jezus me niet los. Want er zijn bepaalde feiten die zich gaan 
bewijzen als je erin gelooft. 
Jezus ging Zich aan mij bewijzen, maar dieper dan ik had verwacht. 
Het ging verder dan mijn gedachten of gevoel. Hij kwam bij mijn 
diepste verlangens en behoeften. Het begon tot me door te dringen 
dat Hij aan dat kruis gegaan was voor mij. Dus dat ik voor Hem van 
betekenis was. Als ik de enige was geweest die in Hem geloofde, zou 
Hij nog gestorven zijn – voor mij! 

 1. Contact!
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1. Contact!

Langzaam maar zeker kreeg ik gevoel voor Hem. Ik raakte vol van 
Zijn liefde. Het ging bepalen hoe ik over mezelf dacht, wat mijn 
leven te betekenen had en wat voor toekomst er voor me lag.

Volgens mij begint geloven op het moment dat je beseft dat 
Jezus je aankijkt. Als ik aan Hem denk, zie ik Zijn glimlach. Hij 
gelooft in mij, daarom geloof ik in Hem. En daarom besta ik…

>>
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 1. Contact!

1. WAAROM LEEF IK?

Goeie vraag! Als je weet waaróm je leeft, is het ook minder moeilijk om 
te weten hóe je moet leven. Wie weet het antwoord? God misschien? 
Maar wie is God?

Stel dat God totaal anders is. En dat Hij toch met jou kennis wil maken. 
Mág Hij? 
Als God er is, als Hij de Schepper is van alles wat bestaat, en als Hij 
ook jou heeft gewild, dan is Hij jouw volle aandacht waard. Want 
dan heeft Hij jou veel te vertellen. Wie je bent. Waarom je leeft. En 
hoe je dat optimaal kunt doen. Dan kan Hij je vertellen hoe je een 
gelukkig mens kunt zijn tussen andere mensen en in alle omstan-
digheden. En zelfs wat je van de toekomst kunt verwachten.
God leren kennen, daar gaat het om als je antwoord wilt krijgen op 
je vragen. 

‘God, wie bent U?’

Het is mogelijk dat het klikt tussen de Here God en jou. Probeer het 
zelf maar uit. Maak contact. Op deze pagina’s lees je hoe dat kan...

Jezus Christus zegt: 
‘Bid en je zult ontvangen wat je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. 
Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. Want ieder die bidt, 
ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’
(Lees het zelf in de Bijbel: Mattheüs hoofdstuk 7 vers 7 en 8.)
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1. Contact!

2. OP ZOEK NAAR CONTACT MET GOD

Ben je God nog nooit tegengekomen? Dat kan wel kloppen. God 
is namelijk echt anders. Hij is voor ons onzichtbaar. Toch wil Hij 
contact met je. Hij wil zelfs heel graag contact. Daar heeft Hij van 
Zijn kant alles aan gedaan. Hij maakt het mogelijk dat jij Hem kunt 
vinden. Hoe dan?

God stelt twee voorwaarden om met Hem in contact te komen.
Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. 
(Citaat uit de Bijbel, Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6.)

Dus:
1. je zoekt…
2. je gelooft…

Je vraagt je misschien af waarom niet iedereen in God gelooft. Het 
antwoord is niet dat mensen niet kunnen geloven, maar dat ze niet 
willen zoeken. 
Jezus Christus zegt: 
‘Zoek en je zult vinden.’ (Lucas 11 vers 9)

In dit boek gaan we op zoek naar God. Je zult ontdekken dat het niet 
moeilijk is om Hem te vinden. 
Het begint met geloven dat Hij bestaat. Geloven is ja zeggen tegen God. 
Erop vertrouwen dat Hij te vertrouwen is. Contact maken met Hem.
Contact maken met God gaat anders dan contact maken met 
mensen. Mensen wil je eerst leren kennen voordat je hen vertrouwt. 
Bij God is het andersom. God moet je eerst vertrouwen voordat je 
Hem leert kennen.
In God geloven begint dus met op Hem vertrouwen. Is dat gek, of 
eng? Helemaal niet. God is goed en heeft het beste met jou voor. 
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 1. Contact!

Hij wacht allang op jou om je het beste van 
Zichzelf te geven. Hij gelooft in jou! En Hij wil 
dat je dat zult ervaren, zodat het je in alles goed 
gaat. Geloven in God levert dan ook een grote 
beloning op. Je zult je erover verbazen. Daar gaat het in dit boek over…

Als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God 
komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken. 
(Hebreeën 11 vers 6)

3. GOD, WIE BENT U EIGENLIJK?

Wie is God? Hoe leer je Hem kennen?
De Russische kosmonaut Gagarin zei na zijn bezoek aan de ruimte: 
‘Ik ben God daarboven niet tegengekomen.’ 
Nee, dat kan kloppen, want op zo’n manier moet je God ook niet 
zoeken. God leer je kennen op een andere manier. 

Hoe moet je God dan wel zoeken? 
Voordat je daarop antwoord kunt krijgen, is het nodig dat je onder-
scheid maakt tussen verschillende soorten kennis. Als je weet wélk 
soort kennis je nodig hebt om God te vinden, maakt dat het zoeken 
een stuk gemakkelijker.

Ten eerste is er de kennis door directe waarneming 
Je ziet de zon schijnen, je hoort het donderen, je voelt de regen. Met 
dat soort kennis kun je misschien iets van God leren kennen. Maar 
je kunt daarmee geen relatie met Hem opbouwen, want Hij is voor 
ons onzichtbaar. Hij is Geest.

  Kolossenzen 1 vers 15     1 Johannes 1 vers 5     Johannes 4 vers 24

Geloven = 
vertrouwen
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1. Contact!

Ten tweede is er wetenschappelijke kennis 
Die is gebaseerd op onderzoek en bewijs. Gooi een appel in de lucht 
en als je niet oppast krijg je hem op je hoofd terug: het bewijs dat 
er zwaartekracht bestaat. Maar het is onmogelijk om God op deze 
manier te bewijzen. God wil graag laten merken dat Hij bestaat. 
Hij wil je gebeden verhoren. Maar je kunt met Hem niet zomaar de 
proef op de som nemen.

  Mattheüs 4 vers 7

Blijft het dus een gok om te geloven dat God er is? Nee, want er is 
wel degelijk een manier om Hem te vinden. Met het soort kennis dat 
iedereen gebruikt om iemand anders te leren kennen. 

Ten derde de kennis door tekens 
Er is een soort kennis die je dagelijks gebruikt om iemand beter te 
leren kennen. Dat is de kennis door tekens. Talrijk zijn de seintjes 
die we elkaar geven. Denk maar aan een woord, een gebaar, een blik 
in iemands ogen. Al die tekens vertellen iets over jezelf en hoe je 
over de ander denkt. Je kunt zelfs stellen dat je iemand pas écht kent 
door de tekens die hij geeft! 

Ook God maakt gebruik van tekens. Hij geeft ze voortdurend, met 
de bedoeling dat we op die tekens vertrouwen. Dan zullen we Hem 
leren kennen. Die signalen zeggen steeds opnieuw: Ik ben er en Ik 
wil er voor jou zijn, want Ik hou van jou. 

  Romeinen 1 vers 8    Jeremia 29 vers 11-13

Ben je benieuwd naar Gods tekens? Laten we dan op zoek gaan!
  Handelingen 17 vers 24-27    Jesaja 55 vers 6-11     Johannes 1 vers 1 en 2

‘Want Ik weet welke plannen Ik voor je heb, zegt de HERE. Met deze 
plannen heb Ik met jou het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil je 
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 1. Contact!

weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als je tot Mij bidt, zal Ik luiste-
ren. Je zult Mij vinden als je Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.’ 
(Jeremia 29 vers 11, 12 en 13)

4. GODS TEKENS

Wie is God? Welke signalen zendt Hij uit? Waar moet je naar kijken 
om te ontdekken wie Hij is? Gods tekens zie je overal om je heen. 
Tussen al die tekens is er één die voor ons het beste duidelijk maakt 
wie God is. 

1. Kijk naar de natuur
In de natuur zie je Gods onbegrensdheid. Het gaat van onein-
dig groot (het uitdijende heelal) tot oneindig klein (de wereld van 
atomen). Je ziet ook Zijn veelkleurigheid (zoals in het plantenrijk), 
Zijn creativiteit (in het dierenrijk bijvoorbeeld) en Zijn scheppings-
kracht (elke lente is er weer nieuw leven). 

  Psalm 19:2-5    Romeinen 1:20

2. Kijk naar de mens
Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid. Waar heeft hij die 
vandaan? Hoe komt hij aan zijn denkvermogen, vindingrijkheid, 
creativiteit? Waar haalt de mens het onderscheid tussen goed en 
kwaad vandaan? Zijn verlangen naar volmaaktheid? Zijn besef van 
eeuwigheid? Van wie heeft hij de taal geleerd? Hoe komt het dat 
hij liefde zo belangrijk vindt? Dat hij dromen heeft? En dat hij kan 
geloven? De Bijbel geeft een duidelijke verklaring. 

 Genesis 1:26-27   Psalm 8:4-6

God schiep de mens als Zijn evenbeeld. (Genesis 1:27)
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1. Contact!

3. Kijk in de Bijbel
God heeft de mens zo geschapen dat hij met woorden zijn gedachten 
kan uitdrukken. God gebruikt Zelf ook woorden. Daarmee maakt 
Hij duidelijk wie Hij is, wat Hij wil, wat Hij doet en waarom. Gods 
woorden vind je opgeschreven in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld wel 
3000 keer in dat God spreekt. Met Zijn woord stuurt Hij het wereld-
gebeuren. En Hij spreekt tegen mensen persoonlijk. Ook nu, want 
God verandert niet.

 Jesaja 55:8-11   Psalm 19:8-12

4. Kijk vooral naar Jezus Christus
Wil je weten wie God is? Kijk dan allereerst naar Jezus. Om Hém gaat 
het eigenlijk als je wilt weten wie God is. Want Jezus laat dat perfect 
zien. Zonder Hem zou je God nooit echt leren kennen. Je zou ook 
niet kunnen begrijpen hoe Hij over je denkt. Er zou geen liefdesband 
tussen Hem en jou kunnen zijn.
Als je God zoekt, zul je Jezus vinden. Dankzij Jezus is het niet moeilijk 
om in God te geloven. Jezus is het bewijs dat God goed is en in jou 
gelooft.
Als je in Jezus gelooft, zul je weten hoe goed God te vertrouwen is. 
Want Jezus is alleen maar goed. We gaan daar in dit boek nog veel 
van zien!  

 Johannes 14:6-7

God is totaal anders dan mensen. Het is onmogelijk voor ons om Hem 
te bereiken. Geen methode, kennis of godsdienst brengt je bij God, 
hoe goed je ook je best zou doen. Geen oefening of inspanning levert 

je op wat je zoekt. Daarvoor is iedereen te 
ver afgedwaald. 
Daarom draaide God de zaak om. Hij 
kwam Zelf naar de mens. God wérd mens. 
Hij werd Iemand van vlees en bloed. 

Gods teken is Jezus. 
Kijk naar Jezus en je 
weet wie God is.
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Iemand Die werd geboren, kind was, vreugde kende en ook teleur-
stelling, angst, pijn, vermoeidheid, honger en dorst. Kortom, Hij was 
volledig mens, de mens Jezus Christus. 
Omdat God aan ons mensen gelijk werd, kunnen wij begrijpen wie 
Hij is. God heeft geen duidelijker teken gegeven om Hem te leren 
kennen dan Jezus!

 Johannes 1:1-5 en 14   Romeinen 3:10-12   Kolossenzen 1:15-23

Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, 
Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. (Johannes 1:18) 

Het kruis als teken
Jezus stierf aan een houten kruis. Het kruis is een effectief 
teken. Zo eenvoudig, maar ook zo universeel, tijdloos en vol 
zeggingskracht. Iedere multinational zou willen dat het zo’n 
merkteken had. Maar geen bedrijf kan bieden wat het kruis 

mensen geeft. Troost, vrede, 
herstel, geloof, hoop. En het 

heeft in 2000 jaar nog 
niets aan kracht verloren.
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5. JEZUS LAAT ZIEN WIE GOD IS

De geschiedenis dat God een mens werd staat beschreven in de 
Bijbel. Het werd aan het begin van onze jaartelling door ooggetuigen 
opgetekend.
Je hoeft dus niet te raden of te fantaseren wie God is. Het is ook niet 
nodig om een eigen God te bedenken die je kan helpen om je vragen 
te beantwoorden (die God zou waarschijnlijk toch veel te veel op 
jezelf lijken).
Nee, God heeft duidelijk laten zien wie Hij is in de Here Jezus Christus. 
Jezus zegt het zelf: 

‘Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen.’
(Johannes 14:7, NBV) 

 Lucas 1:1-4   Johannes 20:30-31   Hebreeën 1:1-5   Johannes 14:8-11

>>  Dus: als je naar Jezus kijkt, zie je hoe God is. 
>> Hoe is Jezus dan?

1. Jezus houdt van mensen
Jezus had volop aandacht voor mensen. Hij nam ze compleet serieus. 
Hij was bewogen met ze. Hij gaf ze rake antwoorden. Hij hielp hen 
en maakte hen beter. Je kunt in de Bijbel lezen dat Hij zó gericht was 
op anderen, dat Hij Zichzelf opgaf. Jezus liet zien dat God vol liefde 
en genade is.

 Johannes 13:1

2. Jezus is machtig
Omdat Jezus als mens helemaal vol was van Gods Geest, ontving 
Hij van God ook macht over de natuur. Dat blijkt uit de wonderen 
die Hij deed. Je kunt lezen dat Hij over water liep. Van enkele brood-
jes gaf Hij een massa mensen te eten. Hij liet de wind en golven tot 
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bedaren komen. Hij genas allerlei 
zieken. Hij bevrijdde mensen uit 
hun verkeerde neigingen en versla-
vingen. Hij versloeg de macht van 
het kwaad. Hij wekte mensen op 
uit de dood en stond er ook Zelf uit 
op. Jezus toonde Gods almacht.

 Marcus 4:35-41

3. Jezus is volmaakt
Het is ongelofelijk, maar waar: Jezus maakte geen fouten. Nooit. Hij 
loog niet en bedroog niemand. Hij was niet betweterig (hoewel Hij 
het echt wel beter wist), of een bemoeial, en ook niet super-vroom. 
Als Hij kwaad werd, had Hij gewoon gelijk. Je zag Jezus nooit Zijn 
zelfbeheersing verliezen. Hij was zonder zonde. Zijn karakter was 
precies wat je van een volmaakt mens mag verwachten. Jezus liet 
zien dat God goed en volmaakt is.

 Hebreeën 4:15

4. Jezus haat de zonde
Jezus hield van mensen, maar dat wil niet zeggen dat Hij het kwaad 
goedpraatte. Tegen publieke vrouwen zei Hij dat ze moesten ophou-
den hun lichaam te koop aan te bieden. Tegen de belastingbeamten 
dat ze moesten kappen met stelen. Tegen de leiders dat ze mensen 
niet moesten afpersen en onderdrukken. En tegen de godsdienstle-
raars dat het afgelopen moest zijn met hun schijnheiligheid. Jezus 
liet zien dat God heilig en rechtvaardig is.

 Marcus 7:20-23

5. Jezus is de Zoon van God
De mensen in Jezus’ tijd probeerden Hem op Zijn woorden te vangen. 
Het lukte hen niet. Ook wilden zij Hem voor hun karretje spannen. 

God is geen algemene 
grootheid Die overal 
te vinden is. Hij is zo 

specifiek dat Hij Zich 
alleen laat vinden in 

Zijn Zoon Jezus.
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Maar Jezus ging Zijn eigen weg. Hij paste in geen enkel sociaal, 
politiek of religieus hokje. 
Wie was Hij dan wel? Of beter gezegd: Wie is Hij?
De Bijbel is er duidelijk over: Jezus Christus is de Zoon van God. Het 
beste bewijs daarvoor is Zijn opstanding uit de dood. Want Hij leeft! 
Daarom kunnen wij Hem niet alleen kennen uit Gods boek, maar 
vooral ook uit een persoonlijke omgang met Hem. Daarom kan Hij 
zoveel voor ons betekenen! 

 Mattheüs 28:1-10   Johannes 20:24-29

God heeft nú gedaan wat Hij lang geleden door Zijn profeten in de boeken 
van de Bijbel had beloofd. Het gaat over Gods Zoon, Jezus Christus, onze 
Here. Menselijk gezien stamt Hij van David af. Doordat Hij terugkwam 
uit de dood heeft de Heilige Geest bewezen dat Hij de machtige Zoon van 
God is. (Romeinen 1:2-4).

6. God dichtbij
Lijkt het verhaal van Jezus je te fantastisch? Maar als God anders is 
dan wij denken, waarom dan niet zoals Jezus heeft laten zien? Wij 
kunnen met ons beperkte verstand God niet bevatten. Maar God wil 
Zich tóch aan ons bekendmaken, zodat wij Hem gaan vertrouwen 
en zullen leren kennen. Wij zijn zelf niet in staat om voor God te 
verschijnen. Maar God wil tóch voor ons kiezen, zodat wij bij Hem 
kunnen horen. Dáárom kwam Jezus!

 Mattheüs 1:18-23

Geloven is erop vertrouwen dat God 
goed is. En dat Hij het beste met jou 
voor heeft. Dat Hij gelooft in jou. 
Klinkt dat je gek in de oren? Te 
mooi om waar te zijn? Toch is het 
zo. In dit boek zul je nog veel meer 

Geloven is vertrouwen 
op Gods goedheid.
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over dit goede nieuws te weten komen. Geloven kan een enorme 
kracht in je leven worden. Gods kracht in je leven!

Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van 
God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. 
(Romeinen 1:16).

We begonnen dit eerste hoofdstuk met een vraag: Waarom leef je? 
Misschien heb je wel meer vragen. Wie ben ik? Waarom bestaat alles? 
Is er een hoopvolle toekomst voor mij, voor ons, voor de wereld? 
Dit boek gaat je op weg helpen om te ontdekken wat je moet weten. 
Samen met Jezus ontdek je waarom je bestaat en kostbaar bent. Als 
je tenminste met Hem verder wilt. 
Voordat je deze bladzijde omslaat, kun je daarom misschien eens 
stilstaan bij de volgende vragen.

WAT DENK JIJ?

>>   Geloof je dat God contact met jou wil maken – nu al, terwijl je dit 
leest?

>>   Zou je jouw manier van denken over God willen veranderen? 
Zou je bijvoorbeeld willen erkennen dat Hij ánders is dan je 
dacht? En dat Hij als geen ander van je houdt? 

>>   Zou je Gods signalen willen aanvaarden als tekens van liefde voor 
jou persoonlijk? Zou je Jezus willen toelaten als Degene Die jou 
verder leidt in je zoektocht?

Je kunt God vragen of Hij je wilt laten zien wie Hij is en hoe Hij over 
je denkt. Vertrouw erop dat Hij dat zal doen. Geloof in Hem. Praat 
met Hem. Hij wacht op je...
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 ‘Als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren. Je zult Mij vinden als je Mij zoekt en 
het oprecht van Mij verwacht.’ (Jeremia 29:12-13)

7. GEBED

Wil je ingaan op Gods liefde? Dit voorbeeldgebed mag je aan God 
vertellen. (Doe het gerust een paar keer.) Wees ook stil om naar Hem 
te leren luisteren.

‘Here God,
Ik wil graag verder met U.
Als U in mij gelooft, wil ik leren om te geloven in U.
Help mij om op Uw liefde te vertrouwen.
Ik wil graag Jezus leren kennen.
Leren optrekken met Hem.
Open mijn oren voor Uw woord.
Leid mij door Uw Geest.
Vul mijn hart met Uw genade en goedheid.
Dank U dat U Uw licht in mijn leven zult laten schijnen.
Amen.’
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Sleutels
>>  Ga je op zoek naar God, dan moet je 

geloven dat Hij bestaat.
>>  God komt met een grote beloning als 

je naar Hem op zoek gaat.
>> Jezus laat zien wie God precies is.
>> Geloven is op God vertrouwen.

!

Meditatie
Lees Johannes 1:1-18 minstens drie keer. Hoe heeft Jezus 
bewezen dat Hij Gods Zoon is? (vers 4) Wat voor kracht 
heeft het evangelie, het goede nieuws? (vers 16)
Wees stil, overdenk wat je las en dank God…

Inspiratie
Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus 
Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. 
(Johannes 1:18) 



34

Uitgelicht - Bijbellezen

Bijbellezen
In de Bijbel kun je lezen hoe God met mensen optrekt. In dit boek 
citeren we veel uit de Bijbel. Het woord Bijbel betekent ‘boeken’. 
De Bijbel is dan ook een boek vol boeken. 66 om precies te zijn. 
Die boeken zijn opgedeeld in het Oude en Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament stamt uit de eeuwen voor Jezus. Het Nieuwe 
Testament werd in enkele tientallen jaren na Jezus geschreven. 

De wet en de profeten
Het Oude Testament begint met vijf boeken van Mozes. Ze beschrij-
ven het begin van Gods omgang met mensen. En de wet, die door 
Mozes aan het volk Israël werd gegeven. Daarna gaat het verder met 
boeken die de geschiedenis van Israël beschrijven. Er zijn ook boeken 
vol liederen en spreuken. De laatste boeken in het Oude Testament 
zijn geschreven door profeten. Zij schrijven vooral over de toekomst. 

De evangeliën
De eerste vier boeken in het Nieuwe Testament beschrijven het 
leven van Jezus. Ze heten ‘de evangeliën’. Evangelie betekent ‘goed 
nieuws’. De evangeliën zijn genoemd naar de schrijvers Mattheüs, 
Marcus, Lucas en Johannes. Ze leefden in dezelfde tijd als Jezus. 
Na de evangeliën krijg je Handelingen, een boek van Lucas dat het 
ontstaan van de eerste gemeenschappen van christenen beschrijft.

      OUDE TESTAMENT
      Genesis  

                                              Exodus 19

                                          Oude Verbond 
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De brieven
De tweede helft van het Nieuwe Testament bestaat grotendeels uit 
brieven. Ze zijn geschreven voor de eerste christelijke gemeenschap-
pen. Sommige zijn genoemd naar de bewoners van de plaatsen waar 
ze naartoe gestuurd werden, zoals de Romeinen, Efeziërs en Kolossen-
zen. Andere naar de briefschrijvers, zoals Jakobus, Petrus, Johannes. 
Paulus schreef de meeste brieven, wel twaalf. De Bijbel sluit af met een 
profetisch boek dat de toekomst beschrijft, de Openbaring van Jezus.

Het oude en nieuwe verbond
God sluit een verbond met mensen. In de Bijbel wordt over het 
oude en het nieuwe verbond geschreven. Die zijn niet hetzelfde als 
het Oude en het Nieuwe Testament. Het oude verbond begint met 
Mozes, als hij de wet aan het volk Israël geeft (vanaf Exodus 19). Het 
nieuwe verbond komt met Jezus, als Hij Zijn bloed en Zijn lichaam 
geeft voor de hele wereld (vanaf Mattheüs 27).

Gods Woord
De Bijbel is een boek waar je een leven lang mee kan doen. Want bijbel-
lezen is niet zomaar lezen. In de Bijbel spreekt God. En Hij spreekt 
erdoor tot jou. Bijbellezen is dan ook luisteren naar God en Zijn stem 
erin leren ontdekken. Daarom wordt de Bijbel ook wel Gods Woord 
genoemd.

                     NIEUWE TESTAMENT

                    Mattheüs                                                                                                               Openbaring
                                            
     Mattheüs 27

                                             Nieuwe Verbond 

 Maleachi
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HOE LEES JE DE BIJBEL?

1. Lees en luister
Lees de Bijbel samen met God. De Bijbel geeft niet alleen informatie, 
maar is vooral ook een relatie. Je mag er in gebed op reageren.

2. Lees dagelijks 
Het effect van Bijbellezen is groot. Je wordt er sterk door. De leugen 
moet wijken voor de waarheid. En het kwade voor het goede. De Bijbel 
helpt je om goede keuzes te maken. Daar heb je elke dag profijt van. 

3. Onthoud wat er staat
Verzamel de Bijbelteksten die jou aanspreken. Kijk er steeds weer 
naar. En spreek uit wat er staat. Vul je gedachten met goede woorden. 
Je hart gaat zich ernaar richten. 

4. Doe wat er staat 
Bijbellezen is net als topsport. Je moet dagelijks oefenen. Lezen en 
doen wat er staat. Alleen dan gaat Gods Woord werken. Het wordt 
een krachtig instrument dat alles verandert.

5. Zet de bril van Jezus op
Bijbellezen is vooral afgestemd raken op Jezus. Omdat Jezus Gods 
mens geworden Woord is. God spreekt niet buiten Jezus om. Zelfs 
voordat Hij als mens op aarde kwam was Hij al te vinden in de Bijbel. 
Zoek dan ook op elke bladzijde naar Jezus.

Uw Woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. 
(Psalm 119:105)

(Tip - Lees zelf Psalm 1, Psalm 19, Mattheüs 7:24-27, Lucas 24:13-45, 2 Timotheüs 3:16, 
Lucas 24:25-32.)
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NAMEN VAN JEZUS

De naam Jezus (Grieks) of Yeshua (Hebreeuws) betekent ‘God redt’. 
Jezus wordt in de Bijbel met veel verschillende namen genoemd. 
Het zijn er meer dan tweehonderd. Hieronder zie je er zeventig. 
Al die namen maken duidelijk hoe Jezus redt en wie Hij voor ons 
wil zijn. Je hebt aan een leven lang niet genoeg om Hem te leren 
kennen!

• Mensenzoon • Zoon van God • Vriend van zondaars • Sterke God  
• Afdruk van Gods wezen • Heer • Meester • Blinkende Morgenster  
• Wonderbare Raadsman • Beeld van God • Lam van God • Liefde  
• Leeuw van Juda • Ware Wijnstok • Opstanding en Leven • Deur  
• Dienstknecht • Zoon van David • Christus • Geheimenis • Broeder  
• Rechtvaardige Rechter • Zon van Gerechtigheid • Hoop • Bron  
• Bruidegom • Eeuwige Vader • Hoeksteen • Gekruisigde • Profeet  
• Heelmeester • Zielsbeminde • Woord • Messias • Opperherder  
• De Weg, de Waarheid en het Leven  • Goede Herder  • Rechtvaardige 
• Brood dat Leven geeft • Koning • Ontfermer • Schepper  • Ik Ben  
• De eerste, de Laatste, de Levende • Grote Hogepriester • Geliefde  
• Licht van de wereld • Naam boven alle naam  • Redder  • Heiland  
• Timmerman • Middelaar • Held • Bevrijder • Verlosser • Leidsman  
• Dienaar • Vredevorst • Zoon van David • Getrouw • Overwinnaar 
• Gezalfde • Wijsheid • Die is, Die was, Die komt • Tuinman • Rots  
• Enige Heerser en Heer • Man van smarten • Hoofd • Voorspraak

Tip >> Zeg ‘U bent…’ en noem dan telkens een van Jezus’ namen. Je 
gaat Hem vanzelf aanbidden!

Uitgelicht - Bijbellezen


