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Heeft u zich wel eens afgevraagd: wat is het doel 

waarom ik hier op aarde ben? Is het leven echt 

alleen maar een komen en gaan van mensen 

in een wereld vol tegenstellingen, chaos en 

verwarring? Waarin men het beste ervan probeert 

te maken om het leefbaar te houden voor deze 

en volgende generaties? Of is er veel meer te 

zeggen over de zin van het leven? Zou ons leven 

echt alleen maar willekeur zijn en ontstaan 

door bijvoorbeeld een toevallige knal ver in het 

verleden? Deze serie ‘Over God’ neemt u mee in 

deze zoektocht. De serie beschrijft Wie God is en 

laat u kennismaken met de boodschap van de 

Bijbel, het Boek van God. Dat Boek geeft antwoord 

op de belangrijke levensvragen.  

welkom!

serie Over God
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Weet u wat het meest gelezen boek van de wereld is? Dat is de 

Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. Hij woont in de hemel. 

In de Bijbel leest u over Hem. En door de Bijbel spreekt Hij tot 

ons. Ook tot u. 

In de Bijbel staat dat God echt bestaat. U kunt dat trouwens ook 

zien in de wereld om u heen. Aan de indrukwekkende natuur  

bijvoorbeeld. Daaraan kunt u zien dat er een God is. De Bijbel 

leert ons Wie God is. De Bijbel leert ons ook wie wij mensen zijn. 

De Bijbel leert ons dat we alleen gelukkig zijn als we God kennen. 

Als we Hem echt kennen met ons hart. 

Deze brochure is voor u. Hierin wordt kort en eenvoudig verteld 

Wie God is. De uitleg hiervan komt uit de Bijbel. 

Als ontspanning, of voor werk 

of studie, leest u soms een 

boek. Wat zijn er veel boeken. 

Leesboeken, studieboeken, 

informatieboeken. Wat is uw 

favoriete boek? In elk geval 

een boek wat u aanspreekt. 

1. God bestaat
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KERN:
Bijbel: Jesaja 34 vers 16a 

Zoekt in het boek van de HEERE en lees.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Psalm 119 vers 105 t/m 112

1. God bestaat
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2. God de Schepper 
  van de wereld

Misschien geniet u ook wel van het maken van iets. Dit kan 

van alles zijn. Een mooie tuin, een modelauto, of het in elkaar 

zetten van een computer. Anderen vinden het leuk om iets te 

ontwerpen of te bedenken. Wat zijn er in de afgelopen eeuwen 

veel dingen bedacht en gemaakt. Het is boeiend om te weten 

wie ontdekkingen gedaan hebben en welke architect een 

bepaald huis of gebouw heeft ontworpen. Zo kan ook de vraag 

leven: hoe is de aarde eigenlijk ontstaan, Wie heeft dat bedacht 

en gemaakt? 
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KERN:
Bijbel: Genesis 1 vers 31a 

En God zag alles wat Hĳ  gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Psalm 119 vers 105 t/m 112

Want kijk eens om u heen… Wat zie u? Bomen en bloemen. 

Wolken en vogels. Mensen en dieren… en nog veel meer. Hoe 

is dat er gekomen? Wie heeft dit allemaal gemaakt? De Bijbel 

zegt: God heeft dit gemaakt. Hij kan alles.

Heel lang geleden was er nog niets. Zelfs de aarde niet. Alleen 

God was er. Hij is er altijd geweest en blijft ook altijd. Daarom 

wordt Hij ook de eeuwige God genoemd. God heeft de aarde 

geschapen. Op de aarde was het leeg en donker, totdat God zei: Ik 

wil dat er licht komt op aarde. En toen kwam er licht. Hij zei ook: 

Ik wil dat er gras, bloemen en bomen komen. Door het spreken 

van God ontstond het allemaal.

God heeft helemaal niets gebruikt om alles te maken. Hij sprak en 

het was er. Dat noem je scheppen: iets uit niets maken. God heeft 

alles heel goed geschapen. Er was niets verkeerd. 

Wat is God groot en machtig! Ja, er is niemand zoals Hij! Wij 

kunnen God niet zien. Maar we weten dat Hij er is, omdat we 

kunnen zien wat Hij geschapen heeft.
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3. God de Schepper 
     van de mens

God heeft in zes dagen de hemel en de aarde 

en alles wat leeft geschapen. Op de zesde dag 

heeft God de mens geschapen. Eerst Adam, 

daarna zijn vrouw Eva. God geeft hen een hele 

mooie tuin, het paradijs, om daar te leven. 

De mens is het mooiste dat God gemaakt 

heeft. We lezen in de Bijbel dat God de mens 

schiep naar Zijn beeld. Dat betekent: de mens was zo geschapen 

dat hij wist wie God was. Adam en Eva kenden God. Dit betekent 

ook dat de mens helemaal goed geschapen was. Er was geen 

kwaad, geen zonde, in de mens. 

Zo leefde de mens helemaal voor God. Wat hij dacht, zei of deed 

was allemaal gericht op de eer van Hem. Daarvoor heeft God de 

aarde en de hemel en alles wat er leeft ook geschapen. Allemaal 

tot Zijn eer. De schepping vertelt ons hoe groot, machtig, 

wonderlijk en heilig God is. 

God is ook uw Schepper. Ook u bent door Hem gemaakt.

U kijkt vast ook regelmatig in de 

spiegel. Hoe zie ik er uit? Hoe zit mijn 

haar? Kijken naar ons zelf roept de 

vraag op: Wie heeft mij gemaakt? Wie 

heeft er voor gezorgd dat ik eruit zie 

zoals ik eruit zie?  
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KERN:
Bijbel: Genesis 1 vers 26a 

En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis;
 

LEES IN DE BIJBEL:
Genesis 2
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4. God door de mens 

   verlaten, de zondeval

U hebt zich vast weleens ongelukkig gevoeld. Misschien omdat 

er zorgen zijn in uw familie, omdat u zich eenzaam voelt, of 

omdat er problemen op het werk zijn. Er gebeuren ook veel 

erge dingen in het leven, zoals ziekte, oorlog en rampen. Ook 

komt voor iedereen een keer de dood. Wat kan dat veel vragen 

geven. Misschien ook wel de vraag: hoe komt dat toch?
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KERN:
Bijbel: Genesis 3 vers 6 

En de vrouw (Eva) zag dat die boom goed was tot spĳ ze om te eten, en dat hĳ  een 
lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlĳ k was om verstandig te maken; en 
zĳ  nam van zĳ n vrucht en at; en zĳ  gaf ook haar man (Adam) met haar, en hĳ  at.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Genesis 3 

Adam en Eva leven in het paradijs. In het paradijs groeien 

prachtige bomen met heerlijke vruchten. Ze eten hier elke dag 

van. God heeft een overeenkomst met Adam en Eva gesloten. Die 

heet het werkverbond. Ze mogen van alle bomen eten, behalve 

van één boom. Als ze naar God luisteren, zullen ze eeuwig leven 

en gelukkig zijn. Als ze niet luisteren, moeten ze sterven en zullen 

er veel verdrietige dingen komen. Dat zijn de voorwaarden in de 

overeenkomst.

De duivel is de grote vijand van God. Hij wil graag het mooie 

werk van God kapot maken. De duivel is machtig! Hij kan zelfs 

dieren laten spreken – als God dat goedvindt tenminste. Door een 

slang zegt hij tegen Eva dat ze best van die ene bijzondere boom 

mogen eten. Ze zullen dan nog gelukkiger worden, ze zullen dan 

zelf god zijn! De duivel liegt, wat hij zegt is helemaal niet waar. 

Adam en Eva kijken naar die bijzondere boom. De boom ziet er 

heel mooi uit. Ze eten van de boom. Ze houden zich niet aan 

de afspraak met God, ze zijn ongehoorzaam. Wat is dat erg. 

Door deze opstand verlaat de mens God. Hij wordt een vijand 

van God. Eigenlijk zegt hij: Ik wil niets meer met God te maken 

hebben. Daarom leven wij (als kinderen van Adam) nu niet meer 

zoals God het wil. We zijn niet meer op God, maar op onszelf 

gericht. De zonde maakte alles stuk. We zijn, door eigen schuld, 

ongelukkig geworden en in zonden gevallen. Kan er nu niemand 

meer gelukkig zijn?
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U heeft vast wel eens een foto gezien van een ernstig ongeluk, 

of misschien heeft u zelf weleens een ongeluk meegemaakt. Een 

auto is total-loss. Dat betekent: het is (meestal) nog wel te zien 

dat het een auto is, maar er kan niet meer in gereden worden. De 

auto kan niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor hij 

gemaakt is. Zo is het ook met ons mensen. Eens was alles heel 

mooi, maar nu is dat niet meer zo. Zal dit altijd zo blijven?

5. God en Zijn  
  genadeverbond
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Adam en Eva luisterden naar de duivel. Ze zijn ongehoorzaam 

geweest aan God. Ze werden Zijn vijanden. Het gevolg: nu 

worden alle mensen geboren als vijanden van God, we zijn 

immers kinderen van Adam en Eva. Net als hen laat iedereen 

zich leiden door de duivel. Dat is te merken aan ons leven, want 

iedereen denkt in de eerste plaats -of zelfs alleen maar- aan 

zichzelf. Ons leven is verwoest. Zo heeft God het niet bedoeld. Wij 

hebben God verlaten en moeten daarom allemaal sterven. Door 

de ongehoorzaamheid aan God mist ons leven het echte doel. 

Een auto die total-loss is kan niet meer gerepareerd worden. Of 

de kosten zijn zo hoog dat het niet meer loont. Maar wat de mens 

in het paradijs heeft verwoest, kan God maken. Geen prijs was 

God daarvoor te hoog. Hij zoekt Adam en Eva op.  
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Ze zijn ontzettend bang en verdrietig, ze weten dat ze schuldig 

zijn. Ze zijn hun deel van de overeenkomst niet nagekomen. 

Ze proberen zich te verstoppen. Maar God ziet alles. Hij weet waar 

Adam en Eva zijn. Hij roept hen tevoorschijn en gaat met hen  

spreken. En met de duivel, die Adam en Eva heeft verleid.

Eerst spreekt God over de verdiende straf. De slang zal voortaan 

op zijn buik door het stof van de aarde moeten gaan. Eva krijgt 

van God te horen dat het samenleven tussen man en vrouw niet 

meer zo onbevangen zal zijn als eerder. Ook de geboorte van 

een kind zal veel pijn en moeite geven. En Adam ontvangt de 

boodschap dat het werk van de mensen niet meer die vreugde zal 

geven van voorheen. Ook daarin zullen moeilijkheden 

komen, vooral omdat het vanaf nu om noodzakelijk levensonder-

houd zal gaan. Uiteindelijk zal ook het lichaam van de mensen 

nu sterven. 
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KERN:
Bijbel: Genesis 3 vers 15 

En Ik zal vĳ andschap zetten tussen u en tussen d� e vrouw, en 

tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Da� elve zal u den kop 

vermo� elen, en gĳ  zult Het de ve� enen vermo� elen. 

 
LEES IN DE BIJBEL:
Romeinen 5 vers 12 t/m 19

Maar God vertelt ook dat Hij voor herstel zal zorgen. Hij had een 

nieuwe overeenkomst al klaargemaakt: het genadeverbond. God 

zegt tegen zondige mensen dat door genade herstel mogelijk is. 

Genade is iets wat je krijgt, maar wat je helemaal niet verdiend 

hebt. Hij belooft dat er Iemand naar deze aarde zal komen Die 

sterker is dan de duivel! God zal weer maken wat stuk is. 

God zegt: Ik zal een Verlosser sturen. Ik zal ervoor zorgen dat 

mensen die voor de duivel hebben gekozen weer bij Mij gaan 

horen. Die Redder is Jezus Christus, de Zoon van God. God zal 

weggelopen mensen door het geloof in Jezus weer bij Hem terug 

brengen. Bekering en geloof in Jezus zullen zondige mensen 

weer gelukkig maken. Er is geen andere weg om weer gelukkig 

(=zalig) te worden dan door Jezus. 
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6. God is heilig 
en eeuwig

U heeft als kind vast wel eens gedacht: Was ik maar zoals 

die voetballer of die zangeres, of…! Geweldig, daar kijkt en 

luistert iedereen naar! Zo iemand is rijk, gelukkig en lijkt wel 

onsterfelijk! Is dat echt zo? Is het niet tijdelijk? Vroeg of laat 

gebeurt er vaak iets met zo iemand: een sporter krijgt een 

blessure of wordt te oud en… ze sterven allemaal een keer. 

Nog even wordt er over hen gesproken, maar dan zijn er 

alweer anderen die voor hen in de plaats gekomen zijn. Het 

leek heel wat… 

Is er iemand die echt onsterfelijk is? Iemand die veel groter, 

rijker, gelukkiger is dan mensen?  Ja, Die is er: dat is God! 
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KERN:
Bijbel: Openbaring 4 vers 8b 

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, 
Die was, en Die is, en Die komen zal.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Exodus 3 vers 1 t/m 6

Adam en Eva zijn ongehoorzaam geweest aan God. Ze voelden hun schuld 

en waren daarom heel bang en verdrietig toen Hij hen opzocht. Dit komt 

omdat God heilig is! Dat betekent dat Hij nooit zonde doet. Hij is volmaakt. 

Hij staat ver boven de mensen. Hij is veel belangrijker. Hij is de Koning van 

de hele wereld. Daarom moeten we ontzag hebben voor Hem. Hij is zo 

groot en heilig. Wij mensen zijn zo zondig en zo vol verkeerde dingen, vol 

ongehoorzaamheid aan God. 

Na Adam en Eva zijn er heel veel mensen geboren. Zij hebben op aarde 

geleefd, kort of lang, maar ze zijn weer gestorven. Ook wij zijn geboren, 

maar zullen ook een keer sterven. Hoe is dat bij God? God is niet geboren. 

Hij is ook niet geschapen. Hij was er al voor de tijd begon. God heeft geen 

begin. Hij heeft ook geen einde. God blijft altijd. God is eeuwig. God is zo 

groot, dat wij Hem niet kunnen begrijpen. 

Nu is er een grote scheiding tussen de zondige mensen en de heilige 

eeuwige God. Wij kunnen niet meer bij God wonen. Wat erg! Want dat 

betekent dat wij als wij sterven voor eeuwig zonder God moeten leven! Er is 

Iemand nodig die tussen de zondige mensen en de heilige God gaat staan. 

Iemand, Die de zonden kan wegdoen uit ons leven, zodat we weer bij God 

kunnen komen. Weet u Wie dat is? Jezus Christus. Hij is de Zoon van God.
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Stel dat vroeger uw vader of moeder het volgende tegen u gezegd zou 

hebben: “Vanavond moeten wij weg, maar je bent nu oud genoeg om alleen 

thuis te blijven. In de kast ligt eten en drinken. Alles is voor jou, behalve het 

witte doosje, daar mag je niet uit eten. Als je luistert, mag je voortaan alleen 

thuis blijven, maar als je ongehoorzaam bent dan krijg je straf.” Natuurlijk 

maakte u deze afspraak en beloofde u dat u hen zou gehoorzamen. Die 

avond bleef u alleen achter… Zou u het witte doosje dicht laten? Zou u 

gehoorzamen? Als u toch het witte doosje leeg at, was het toch niet meer 

dan terecht dat u straf kreeg. Die afspraak had u gemaakt! 

7. God is rechtvaardig
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God heeft met Adam in het paradijs ook een afspraak gemaakt; een 

overeenkomst gesloten. Wij noemen dat ook wel een verbond. Als Adam 

gehoorzaamt en luistert naar God, mag hij altijd blijven leven. Als hij 

ongehoorzaam is, moet hij sterven.

Adam en Eva zijn ongehoorzaam geweest aan God. De zonde kwam toen 

in de wereld. Toen is ook de dood gekomen. Eerst de scheiding tussen 

God en de mens, zij dachten over alles niet meer hetzelfde. Dat was de 

straf van God. Zo erg vindt  God de zonde. Hij is heilig. Hij is zonder zonde 

en haat de zonde. God is ook rechtvaardig. Dat betekent dat Hij de zonde 

moet straff en. Zo was Hij het toch met Adam overeengekomen? Wat God 

zegt, doet Hij ook! Dat is rechtvaardig. Daarom moet ook het lichaam van 

de mensen sterven.

Wij zijn net als Adam ongehoorzaam aan God. We leven niet voor Hem 

en doen elke dag veel verkeerde dingen, zoals ons zelf meer liefhebben 

dan onze naaste, onze eigen wil doen, i.p.v. de wil van God, onze eigen 

eer bedoelen i.p.v. de eer van God. Door deze zonden hebben wij straf van 

God verdiend. Dat merk je nu al door alle verdrietige en moeilijke dingen 

die er gebeuren. Die straf komt ook na ons leven. Iedereen moet een keer 

sterven. Als we sterven zonder herstel van ons leven door geloof in Jezus, 

zullen we voor altijd de straf van God over de zonde dragen. Eindeloos. De 

plaats waar dit zal zijn wordt de hel genoemd. Dat is een vreselijke plaats. 

Wie daar is kan nooit meer delen in de liefde van God. Daar is ook de 

duivel. Je kunt vanuit de hel nooit meer terug naar God. 

Kan het dan helemaal niet meer goed komen? Is God alleen rechtvaardig? 

Nee, lees maar verder in het volgende hoofdstuk: God is ook barmhartig.

KERN:
Bijbel: Psalm 145 vers 17 

De HEERE is rechtvaardig in al Zĳ n wegen en goedertieren 
in al Zĳ n werken. 
 

LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 16 vers 19 t/m 31



8. God is barmhartig 
  en geduldig

Er loopt een man over de weg. Plotseling komen er overvallers. 

Die slaan hem neer en pakken alles van hem af. De man blijft 

gewond op de weg liggen. Wie zal hem helpen? Twee mannen 

komen voorbij. Het zijn landgenoten, en bovendien met een 

belangrijke taak in de kerk. Ze lopen gewoon langs hem heen. 

Ze laten hem zomaar liggen. Dan komt er een derde man. Dat 

lijkt niet best. Het is er een uit een vijandig land Maar wat 

doet deze buitenlander? Hij stopt wel bij de gewonde man. Hij 

verzorgt de zere plekken. Hij brengt hem naar een huis. Daar 

wordt goed voor hem gezorgd. Deze buitenlander (het is een 

Samaritaan) is barmhartig. Dat betekent: hij vindt het vreselijk 

dat de man zo gewond is en hij helpt hem. Hij zorgt goed voor 

de gewonde man. 
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KERN:
Bijbel: Psalm 145 vers 8 

Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig (geduldig) 
en groot van goedertierenheid.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Lukas 10 vers 30 t/m 37

God is niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. Hij heeft 

een hart dat brandt van liefde. Dat kun je elke dag merken. We 

leven en zien dat ook de natuur rondom ons leeft. De bomen 

en de planten, de vissen en de vogels. En zo zijn er nog veel 

meer dingen te noemen. Elke dag zorgt God goed voor ons. 

En dat terwijl wij door de zonde straf verdienen. De straf op de 

zonde was toch de dood? Toch straft God ons nog niet direct. 

Hij is nog geduldig. We leven nog, terwijl we verdienen dat God 

ons geen dag langer laat leven. Maar Hij is zo goed, dat Hij ons 

nog tijd geeft. Tijd, waarin het weer goed kan komen tussen u 

en de heilige God. In de Bijbel vertelt Hij ook u dat uw zonden 

weggedaan kunnen worden door Jezus Christus. Maar dan is 

het wel nodig dat u door het geloof Jezus leert kennen. God zelf 

wil daarvoor zorgen. Dat doet Hij door de Heilige Geest. Dat is de 

goede boodschap; dat betekent het woord Evangelie.

Nu is God nog geduldig. Maar we weten niet hoe lang. Elk 

moment kunt u sterven. Zorg dat u niet langer in de zonde verder 

leeft, maar bidt om een nieuw leven. Een leven met God. Alleen 

dat leven geeft echte vrede en blijdschap. Hier op deze aarde, 

maar ook nadat uw lichaam sterft. Want dan zal u altijd bij God 

zijn. In een plaats waar het volmaakte geluk is. Dat is de hemel. 

Daar woont God zelf ook.  Bekering en geloof leiden u tot dat 

ware geluk. Eeuwig leven, door en met God!
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God schiep de hemel en de aarde. Daarom is hij de bezitter, 

de Koning over hemel en aarde. Koningen zijn vaak machtige 

mensen. Wat een koning zegt, moet gebeuren. God is de hoogste 

Koning. Hij is Koning van alles en iedereen. Wat Hij zegt, gebeurt. 

Hij is almachtig. Hij kan alles wat Hij wil.

God weet ook alle dingen. Hij is alwetend. Hij weet van alle 

mensen wat ze doen, wat ze zeggen en wat ze denken. Ook van 

u. Hij ziet u altijd en overal. Er is helemaal niets voor de Heere 

verborgen. Dat kunnen wij niet begrijpen, maar zo groot is God. 

In de Bijbel, het Woord van God, staat heel veel geschreven over 

de almacht en alwetendheid van God.

Eens liepen in Afrika twee vrouwen vanaf het maïsland naar 

hun dorp. Ze liepen diep voorover gebogen. Ze verborgen iets. 

Af en toe keken ze bang naar de lucht. Vlakbij het dorp vroeg 

iemand aan hen: waarom lopen jullie zo en kijken jullie zo bang? 

Ze vertelden hun geheim. Ze hadden heel erg honger en daarom 

stiekem een paar maïskolven meegenomen. Maar, zeiden ze, 

we zijn zo bang dat ‘het grote oog ons ziet’. Met het grote oog 

bedoelden ze de zon, waarvan ze dachten dat hij alles ziet en hen 

zal straff en voor het stelen. Misschien glimlacht u wel, omdat u 

weet dat de zon helemaal niets kan zien. Maar Wie ziet en weet 

wel alles van ons?

9. God is almachtig 
    en alwetend
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KERN:
Bijbel: Psalm 139 vers 1b t/m 3 

HEERE, Gij doorgrond en kent mij. Gij weet mijn zitten 
en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachte. 
Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en Gij zijt al 
mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong 
is, zie, HEERE, Gij weet het alles. 

LEES IN DE BIJBEL:
Psalm 119 vers 105 t/m 112
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10. God is Een 

     in drie Personen

-

In de Bijbel, het Woord van God, kunnen we lezen dat er maar 

één God is. Alleen de Heere, Die alle dingen geschapen heeft, is 

echt God. Andere goden zijn er niet. De Heere wil dat we alleen 

Hem gehoorzaam zijn. Alleen tot Hem mogen we bidden.

God is één God. Maar we lezen ook in de Bijbel over drie 

Personen in God. Dat zijn: God de Vader, God de Zoon en God 

de Heilige Geest. Daarom wordt God ook wel een Drieënige God 

genoemd. Dit leert ons hoe groot God is. Hij is ondoorgrondelijk. 

Net zoals we niet kunnen weten hoeveel sterren er zijn. In een 

ander deel van deze serie kunt u hier meer over lezen.

Heeft u weleens buiten in het donker naar de 

lucht gekeken? Gekeken naar de vele sterren die 

schitteren aan de hemel. Wat zijn het er veel hé? 

Probeert u ze eens te tellen. Dat is onmogelijk. 

Zoveel sterren! Grote en kleine en hoe langer u 

kijkt hoe meer het er zijn. U zult algauw stoppen 

met tellen. Het lukt u niet. Misschien dat u in uw 

gedachten er nog wel over nadenkt, maar ook daar 

stopt u gauw mee. Eén ding is u wel duidelijk: er 

zijn heel veel sterren, maar hoeveel dat weet u niet. 
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KERN:
Bijbel: Mattheüs 28 vers 19a 

Gaat dan heen, onderwĳ st al de volken, hen dopende in 

den Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Geest;
 

LEES IN DE BIJBEL:
Mattheüs 3 vers 13 – 17
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Totslotte...
Dit is de laatste bladzijde van het boekje ’God, 

Wie is Hij?’ Hiermee is niet het laatste woord 

over God gezegd. Er is vooral nog veel meer over 

Hem te lezen in de Bijbel, het boek van God. Heeft 

u al een Bijbel? U kunt een gratig exemplaar 

ontvangen via www.bijbelcentrum.nl. 

Via deze website kunt u ook een online 

Bijbelcursus volgen.  Daarnaast zijn in deze serie 

‘Over God’ meer boekjes uitgegeven waarin u 

over Hem kunt lezen: 

• God, Wie is Hij?

• God spreekt, hoe?

• Bidden tot God

• De Zoon van God

• (meerdere deeltjes in voorbereiding) 
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