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welkom!

serie Over God

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.  
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1. God spreekt

Elke dag zijn er veel stemmen van mensen te horen; 

thuis, op straat, via de radio, telefoon of computer. Als u 

iemand hoort spreken, weet u vaak van wie die stem is. 

Maar kent u de stem van God ook? 

4



KERN:
Bijbel: Jesaja 51 vers 1a: 

Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt,  
gij, die de HEERE zoekt!
 

LEES IN DE BIJBEL:
1 Samuël 3 vers 1 tot 10 

God bestaat, dat zien wij in de natuur en lezen we in de Bijbel. 

In diezelfde Bijbel lezen wij ook dat God tot mensen spreekt. We 

lezen dat God sprak met de eerste mensen, Adam en Eva. God 

vertelde hen in het Paradijs hoe Hij wilde dat ze zouden leven: 

tot eer van God. Als God spreekt is luisteren heel belangrijk. 

Want God heeft ons geschapen (scheppen betekent: iets uit niets 

maken). Hij wil dat wij leven naar Zijn wil. Alleen dan kunnen 

mensen echt gelukkig zijn. Net als Adam en Eva in het Paradijs 

volstrekt gelukkig waren. 

Op zeker moment wilden Adam en Eva niet meer naar God 

luisteren. Zij wilden zelf bepalen wat goed en verkeerd zou zijn. 

Dat was het begin van de zonde. Wij zijn precies hetzelfde.. Wij 

herkennen nu de stem van God niet meer en luisteren daardoor 

niet naar wat Hij zegt. Dat is heel erg. Omdat God rechtvaardig is, 

straft Hij de zonde. Maar ondanks dat, heeft God de mensen nog 

niet helemaal alleen gelaten. Nog altijd spreekt Hij tot ons. Ook 

tot u. We kunnen de stem van God horen in de Bijbel.  

God spreekt niet zomaar tot ons. Nee, Hij wil dat we Hem weer 

leren kennen en weer naar Hem gaan luisteren. Ja, Hij wil dat 

we Hem gaan liefhebben en weer gelukkig zullen worden. In de 

Bijbel vertelt Hij hoe dat kan. Hij beloofde aan Adam en Eva de 

Verlosser! Over Hem, Jezus Christus, gaat het in heel de Bijbel. Als 

we God liefhebben, lezen we graag in de Bijbel. Dan luisteren we 

graag naar wat God zegt. 
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Op scholen en universiteiten zijn er voor elk vak 

studieboeken. Door het lezen van deze boeken en het maken 

van opdrachten, wordt er steeds meer kennis opgedaan over 

een bepaald onderwerp. Deze boeken hebben dus het doel 

om ons iets te leren. De Bijbel is het Boek van God. Ook de 

Bijbel heeft het doel u wat te leren, om alles te leren zelfs! 

2. Gods Woord
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God heeft ons de Bijbel gegeven. De Bijbel is het Woord van God. 

Door de Bijbel spreekt God tot ons. De Bijbel is het belangrijkste 

Boek op aarde. Lees er daarom veel in. God zegt in de Bijbel tegen 

ons: “Zoekt in het Boek van de Heere en leest.” (Jesaja 34:16).  

Als u iets kwijt bent wat u niet kunt missen, gaat u daarnaar op 

zoek. God vertelt in de Bijbel dat we Hem kwijt zijn, dat we zonder 

Hem leven. Dat is verschrikkelijk. Want zonder God mist u het 

echte geluk, het echte doel van het leven. Tegelijk is het zo erg 

dat we dit helemaal niet voelen. We denken dat we God helemaal 

niet nodig hebben. We luisteren liever naar onszelf of naar 

anderen die spreken, waaronder ook de duivel. Hij is de grote 

tegenstander van God. 

7



God heeft ons de Bijbel gegeven om ons te leren Wie Hij is, 

want God wil dat we weer gaan leven tot Zijn eer (dat is immers 

het doel waarvoor we hier op aarde zijn). Maar ook om ons te 

vertellen hoe erg het is dat we niet naar Hem zoeken en niet naar 

Hem willen luisteren. Alles in ons is tegen God: ons denken, ons 

willen en ons doen. 

Maar God vertelt in de Bijbel ook hoe dat kan veranderen. God kan 

ons een nieuw leven geven. Een leven met Hem. Lees in de Bijbel 

over mensen als Noach, Abraham en Mozes. Allemaal mensen die 

écht luisterden naar wat God gesproken heeft over de komst van 
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KERN:
Bijbel: Lukas 15 vers 7 

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel 
over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en 
negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node 

hebben.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Exodus 3 vers 1 tot 12

de Verlosser, Jezus Christus. Wie zo luistert, gaat de wil van God 

belangrijker vinden, dan zijn eigen wil. Dat deden zij, omdat ze 

wisten dat het volgen van God hen uiteindelijk veel gelukkiger zou 

maken dan hun eigen zin te doen. Dat is een groot wonder. Wie zo 

luistert, ervaart dat God door Zijn spreken ons weer echt gelukkig 

wil maken. Dat doet God, door de Heilige Geest. 

Lees, biddend om de Geest, Gods Woord en luister naar Zijn stem. 

Hij zegt ook tot u: dit is het eeuwige leven, dat u Hem kent, de 

enige ware God en Jezus Christus Die Hij gezonden heeft.
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3. Gods wil
U herkent het vast nog wel van vroeger. U vroeg iets aan uw 

vader of moeder en u kreeg als antwoord: “Nee, ik wil niet dat 

je dat gaat doen, geen sprake van!” Het is niet makkelijk als je 

iets graag wil, maar het mag of gebeurt niet. Wat kan dat veel 

boosheid geven. Want uiteindelijk willen we het liefst alles 

zelf uitmaken. Onze eigen wil vinden we het meest belangrijk. 

Maar heeft u zich wel eens afgevraagd of de wil van God 

hetzelfde is als uw wil?

In de Bijbel vertelt God Wie Hij is, maar ook wat Zijn wil is. God 

heeft dat al verteld in het boek Genesis, het eerste deel van de 

Bijbel. Vooral in Zijn wet, de Tien Geboden, maakt God bekend 

hoe Hij wil dat wij leven. 
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KERN:
Bijbel: Matthéüs 22 vers 37 tot 39 

Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en 

met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het 

eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

LEES IN DE BIJBEL:
Exodus 20 vers 1 tot 17

Het eerste gebod dat God geeft, is dat we Hem liefhebben met 

alles wat in ons is. God wil dat wij Hem altijd de grootste plaats 

geven in ons leven. Dat Hij in ons leven de Allerbelangrijkste is. 

God wil dat we Hem gehoorzaam zijn. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat we alléén God dienen, Zijn Naam niet als vloek gebruiken en 

dat we elke dag, en in het bijzonder  op zondag, zoveel mogelijk 

God biddend zoeken in Zijn Woord.  

Het andere dat God wil, is dat we vanuit onze liefde tot God onze 

naaste liefhebben zoals onszelf. Onze naasten zijn alle andere 

mensen. Van hen moeten we net zoveel houden als van onszelf, 

volgens de geboden van God. Als u veel van iemand houdt, 

vindt u het erg om diegene verdriet te doen. Dan wilt u geen 

ruzie maken met de ander. Dan praat u niet lelijk over diegene. 

U besteelt hem of haar ook niet. En ook liegt u niet tegen hem of 

haar. 

Leeft u zoals God dat wil? Hij vraagt dit van ons en wij moeten 

Hem gehoorzaam zijn. Misschien denkt u wel: ’Dat lukt mij nooit, 

of: hoe moet dat dan?’ Ook dat vertelt God in de Bijbel. Verderop 

in dit boekje leest u daar meer over. Daarnaast mag u tot God 

bidden (dat is praten met God): “Leer mij te denken, te willen en 

te doen zoals het overeenkomt met Uw wil.”
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4. God kennen

Als u iemand liefheeft, dan hebt u alles voor die ander over. 

U wilt heel graag bij die ander zijn en die ander steeds beter 

leren kennen. Dat gaat het beste door met hem of haar te 

praten. Zo komt u er achter wat de ander fijn vindt, maar ook 

wat de ander juist niet fijn vindt. Hoe beter u de ander leert 

kennen, hoe beter u met de ander om kunt gaan. Wat is het 

mooi als u zo’n vriendschap heeft. Maar het allermooiste is 

als we God leren kennen. 
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KERN:
Bijbel: Handelingen 9 vers 6 

Heere, wat wilt U dat ik doen zal?
 

LEES IN DE BIJBEL:
Psalm 1

Door de zonde kennen we God niet meer. Zonde wil zeggen: het 

doel missen. We doen niet meer waar we voor geschapen zijn, 

namelijk: leven met God. Dat doel missen we. In plaats daarvan 

doen we wat we zelf willen. Wat is nodig? Dat we God leren 

kennen zodat we Hem gaan eren en liefhebben. Dat we leren wie 

Hij is en wat Hij wil. Daarvoor is bekering nodig. Dat betekent dat 

ons leven radicaal van richting veranderd moet worden. 

Als u God leert kennen, wordt alles anders. U krijgt liefde tot God 

en daardoor verdriet over alle verkeerde dingen die u tegen God 

gedaan heeft en nog steeds doet, de zonde. U gaat alles eerlijk 

tegen God vertellen. Dat noemen we het belijden van zonden. 

U krijgt een verlangen om God steeds beter te leren kennen. U 

gaat naar Hem zoeken, Hem om raad en hulp vragen. U gaat God 

liefhebben met alles wat in u is. 

Als u veel van iemand houdt, wilt u graag doen wat die ander fijn 

vindt. Als u God lief heeft, is dat ook zo. U wilt dan graag steeds 

minder zonden doen en steeds meer leven zoals God het wil. Wat 

God wil, zegt Hij in de Bijbel. Die Bijbel gaat u dus ook liefhebben. 

Dat wordt de gids voor uw leven. Daarom zult u er ook steeds 

opnieuw in willen lezen.

God kennen is het meest gelukkige en dus het allermooiste wat 

er op aarde is. God spreekt ook tot u: bekeert u! Dat betekent: leef 

niet langer zonder Mij, maar keer u om, stop met de zonde en 

dien Mij. God kan ook daar vandaag nog voor zorgen. Dat is een 

groot wonder. 
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God wil dat we Hem dienen. Niet alsof Hij iets van ons nodig 

heeft, maar Hij wil dat ons hele leven op Hem is gericht. Dat is God 

dienen. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. Niet zomaar 

één keertje, maar altijd. Dienen wij God? Als we God niet kennen, 

dienen we Hem ook niet. Dan doen we wat we zelf willen. De Tien 

Geboden van God vinden we dan maar moeilijk en lastig. Met het 

doen van zondige dingen dienen we de duivel. Wat is het verdrietig 

dat we God niet meer kunnen dienen zoals Hij dat graag wil. 

Maar hoor wat God vertelt in de Bijbel! Wat wij niet meer kunnen, 

kan God ons geven. In de Bijbel staat het verhaal van Saulus. Hij 

dacht dat hij heel goed leefde, maar hij leefde voor zichzelf. Hij was 

alleen maar bezig met zijn eigen ik en met zijn eigen eer. Totdat 

God tot Saulus sprak: “Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?” Saulus schrok 

heel erg. In één keer voelde hij dat hij totaal verkeerd leefde. Bevend 

van schrik en schaamte antwoordde hij: “Wie bent u, Heere?” God 

leerde Saulus wie God was; en dan vraagt Saulus: “Heere, wat wilt U 

dat ik doen zal?”

In onze omgeving zijn er genoeg mogelijkheden waarin we 

van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. 

Denk aan het bezoeken van iemand die eenzaam is of de zorg 

voor een ouder wordende vader of moeder. Het is fijn als u 

voor mensen zorgt, niet om daar iets voor te vragen, maar uit 

liefde. Als u dat mag doen, dan dient u de mensen om u heen. 

5. God dienen
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KERN:
Bijbel: Jozua 24 vers 14 

Dient de HEERE
 

LEES IN DE BIJBEL:
Handelingen 22 vers 3 tot 16

Wat een wonder. Saulus vraagt vanaf dat moment naar de wil 

van God. Zijn leven verandert radicaal. De liefde van God komt in 

zijn hart en hij leeft niet langer voor zichzelf, maar voor God. En 

het dienen van God is een dienen uit liefde, daar heeft nog nooit 

iemand spijt van gekregen! Ook tot u zegt God in de Bijbel: leef 

niet langer voor uzelf,  maar dien God!
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Als iemand op het werk doet wat er van haar wordt gevraagd, 

wordt zij hiervoor beloond. Haar inzet heeft resultaat. Als zij 

zich niet goed inzet, dan is ook het resultaat niet voldoende. 

Haar werkgever zal haar hier terecht op aanspreken en dit kan 

invloed hebben op haar beloning. Dat is voor haar vervelend, 

maar: eerlijk is eerlijk. Het is haar eigen schuld! God vertelt in de 

Bijbel hoe Hij wil dat wij leven. En de manier waarop we leven, 

heeft ook gevolgen. 

6. Gods vloek 
   en zegen 
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De Heere heeft Zijn geboden aan ons -mensen- gegeven. Deze geboden 

staan in de Bijbel. Het is belangrijk dat we ze telkens opnieuw horen en 

lezen. God stelt ons in de Bijbel voor de keuze of we Hem willen dienen 

of dat we de zonden willen blijven doen. Daarbij wijst Hij op de zegen en 

de vloek, die zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Dat is eerlijk. Als we 

God gehoorzaam zijn, zal Hij ons zegenen. Dat betekent dat Hij voor ons 

zal zorgen en we -zelfs na ons sterven- altijd bij Hem mogen zijn. Maar 

als we God ongehoorzaam zijn dan blijft de vloek over onze zonden op 

ons liggen. Terecht worden we dan door God gestraft. Dan zal de toorn 

(woede) en straf van God altijd op ons blijven, zelfs na onze dood. 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, lezen we dat Adam en Eva door 

God geschapen worden. Zij zijn volmaakt goed geschapen, zij drukken uit 

wie God is. God sloot een overeenkomst met hen. Ze moesten zelf beslissen 

of zij God gehoorzaam zouden zijn, dan beloofde God hen het eeuwige 

leven. Maar als ze zouden besluiten God niet te blijven dienen, verbroken 

zij de voorwaarden van deze overeenkomst. Daarvan zei God: als jullie niet 

gehoorzaam zijn, dan moet ik jullie straffen met de dood, dat betekent dat 

jullie zullen sterven. Maar ook dat het niet afgelopen is na het sterven. De 

dood is eeuwig, zonder begin en zonder einde. In de dood blijft de toorn 

van God ook na het sterven voor altijd op jullie, Adam en Eva. Ondanks 

deze waarschuwing, kozen de eerste mensen er bewust voor... Daarom is 

de vloek over álle mensen gekomen. Alle mensen moeten sterven. U ook. 

Wat erg. Hoe moet dat toch, want wie lukt het nu om God gehoorzaam te 

zijn? Denk daar eens over na! 

KERN:
Bijbel: Deuteronomium 11 vers 26 tot 28 

Zie, ik stel u voor, zegen en vloek. De zegen wanneer gij horen zult 

naar de geboden van de HEERE uws Gods (…), maar de vloek, zo 

gij niet horen zult naar de geboden van de HEERE uws Gods. 
 

LEES IN DE BIJBEL:
Deuteronomium 28 vers 1 tot 6 en 15 tot 19
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Een vader heeft twee zonen. Ze zijn oud genoeg om hun vader 

te helpen in de wijngaard. Van de druiven die daar worden 

geoogst, wordt wijn gemaakt. Op een dag zegt de vader tegen 

een van de jongens: ‘Ga jij vandaag in mijn wijngaard werken.” 

Maar de zoon zegt: “Nee, dat wil ik niet.” Deze zoon is zijn 

vader ongehoorzaam. Later krijgt hij daar spijt van. Daarom 

gaat hij toch naar de wijngaard. De vader zegt ook tegen de 

andere zoon: “Ga jij vandaag in mijn wijngaard werken.” Deze 

zoon zegt gehoorzaam: “Ik zal het doen.” Maar… hij doet het 

niet. Deze zoon lijkt gehoorzaam, maar hij is het niet.
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7. God horen en 

         gehoorzamen



KERN:
Bijbel: Deuteronomium 13 vers 4 

De HEERE uw God zult gij navolgen (…) en Zijn stem 
gehoorzaam zijn.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Matthéüs 21 vers 28 tot 32

19

God laat in de Bijbel weten dat wij na de zondeval (toen Adam en Eva 

deden wat God verboden had) allemáál ongehoorzaam zijn geworden. 

Alle mensen zijn immers nakomelingen van Adam! Wij doen net als 

onze verste voorvader vooral wat we zelf graag willen. God vraagt van 

ons gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Ons antwoord is: “Nee, dat 

wil ik niet…” of “Ik zal het doen,” maar vervolgens doen we het toch 

niet. De liefde tot God hebben we weggedaan en daarmee ook onze 

gehoorzaamheid aan Hem. Daarom willen we niet naar God luisteren. 

Toch kan die liefde tot God weer in ons leven terugkomen. Dat gebeurt 

als God ons tot Hem bekeert. Dan krijgen we verdriet over onze 

ongehoorzaamheid, berouw over de zonde tegen God. En dat is veel 

meer dan alleen te zeggen dat we er spijt van hebben. Dan komt er weer 

liefde tot God in ons hart. Door die liefde willen we niets anders dan Hem 

gehoorzaam zijn. Dan willen we doen wat God wil. Dan zeggen we niet 

alleen: ‘Ik zal het doen’. Maar dan doen we het ook echt! 

Net als ieder mens zult ook u wel merken dat u dit niet uit uzelf kunt, dat 

u er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ook daar is Jezus, de Zoon van 

God, onmisbaar voor nodig. Hij is naar deze aarde gekomen, en Hij alleen 

is echt altijd gehoorzaam geweest in alle dingen. Hij heeft volledig de wil 

van Zijn Vader gedaan. Het is van levensbelang om Jezus te leren kennen 

en Hem in alles nodig te hebben. Hij is de Weg terug naar God. Hij is de 

Waarheid om te leren hoe we God in alles kunnen gehoorzamen. Hij is 

het Leven. Door Hem alléén kunnen we weer echt gelukkig leven – ook 

na onze dood.



8. God, vraagt Hij 
iets onmogelijks?

Enrico heeft pas nieuw werk. Hij heeft zijn werkgever beloofd 

om zich aan alle afspraken te houden. De eerste weken gaat 

het goed. Zijn werkgever kan tevreden zijn. Maar dan gebeurt 

het. Enrico komt op een dag te laat. Het was gisteravond zo laat 

geworden… Gelukkig weet hij dat zijn werkgever er vandaag 

niet is, voor één keer kan hij best een beetje sjoemelen. Een 

paar minuutjes zijn toch niet zo erg? Hoe vaak gaat dat in ons 

leven niet zo? We maken onze afspraken, maar komen we ze 

ook altijd na?
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KERN:
Bijbel: Jozua 24 vers 19 

Gij zult de HEERE niet kunnen dienen, 
want Hij is een heilig God.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Galaten 3 vers 10 tot 13

Misschien heeft u bij het lezen van dit boekje wel gedacht: als ik dan toch 

allemaal dingen doe die God niet goed vindt, hoe leer ik Hem dan kennen? 

Ik lieg wel eens…, ik maak vaak ruzie…,  ik wil altijd mijn gelijk hebben en zelf 

bepalen wat goed is… En God vraagt van ons om dat niet te doen! Maar lukt 

het u ook? 

Als we eerlijk zijn, erkennen we dat het ons écht niet lukt om God altijd en in 

alles gehoorzaam te zijn. Hoe komt dat toch? Omdat onze wil verkeerd is! Dat 

komt omdat wij de duivel gehoorzamen, ook al denken we van niet. Hij is de 

baas in ons leven. En de duivel wil absoluut niet dat wij God gehoorzamen. De 

duivel is de grote vijand van God. Is het dan voor alle mensen onmogelijk om 

God te dienen? Ja helaas, niemand van ons kan God gehoorzamen. Wij kunnen 

niet één van de geboden van God volmaakt opvolgen. We kunnen het niet en in 

feite willen het ook niet. Alles van ons, onze wil, ons denken, zeggen en doen zijn 

zondig zolang we ons niet tot God hebben gekeerd en Zijn wil gehoorzamen.. 

Daarom rust de vloek van God op ons. We hebben door onze ongehoorzaamheid, 

de dood (als straf op de zonde) verdiend. Daarom kunnen we niet meer bij God 

zijn. En als we zonder God sterven, missen we elk laatste spoortje van Zijn liefde 

in ons leven. Dat is de hel. Ingrijpend dat iedereen naar die plaats zonder God 

gaat wanneer hij in zijn leven de liefde van God niet heeft leren kennen!. 

Maar hoe moet dat dan? Als niemand God gehoorzaam kan zijn, zullen we dan 

allemaal gestraft worden? Is er dan geen mogelijkheid om die vloek weg te doen? 

Kan het dan helemaal niet meer goed komen?

Denk daarover na voor u het volgende hoofdstuk leest!
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9. God, voor Hem is 
alles mogelijk!

God wil dat alle mensen doen wat er in de Bijbel staat. Maar 

niemand kan dat, daarover hebben we al nagedacht. Is het 

wel eerlijk van God dat Hij dingen van ons vraagt die wij niet 

kunnen? Waarom vraagt Hij iets van ons wat wij onmogelijk 

kunnen doen? 

In de vorige hoofdstukken kwam het al aan de orde: God heeft Adam 

en Eva, de eerste mensen, helemaal goed geschapen. Zij konden God 

volkomen gehoorzamen. Ze waren geschapen met een goede wil. 

Daardoor konden ze leven zoals God dat wilde. Maar dat deden ze niet. 

Daardoor is de wil van alle mensen verkeerd geworden. God mag nog 

steeds aan ons vragen om Hem te gehoorzamen. God is immers niet 

veranderd, maar wij -mensen- hebben ons veranderd. We hebben de 

voorwaarden van onze overeenkomst met God geschonden!. 

Maar wat een wonder. God laat in de Bijbel weten dat Hij kan doen wat 

voor de mensen onmogelijk is. Vanuit Hem is er een mogelijkheid om 

weer tot Hem terug te keren en om God weer volmaakt te kunnen  

dienen. Toen de mensen de voorwaarden van de overeenkomst met 

God schonden was Hij zo goed om een nieuwe overeenkomst bekend 

te maken. Als er een volmaakt Mens zou zijn dan kon hij herstel  

verdienen voor wie Hem gelovig zou volgen. En die Mens kwam! 

Stel dat uw werkgever of iemand anders in uw 

omgeving iets van u vraagt wat u onmogelijk kunt 

doen. Wat zou u daar van vinden? En, hoe zou u 

daarop reageren? 
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Jezus, de Zoon van God, is in de kerstnacht naar deze aarde gekomen. En drie en 

dertig jaar later heeft Hij aan het kruis de laatste straf op de zonde ondergaan. Hij 

was die volmaakte Mens en voor wie in Hem gelooft, is  vrede. Vrede met God is 

te verkrijgen! Daarom mag u vragen: ook voor mij? Mag ik ook een volgeling van 

Hem worden? In Zijn leven hier op aarde heeft Jezus in alles de wil van God, Zijn 

Vader gedaan. Alleen door Hem kan het weer goed komen in ons leven. 

Iemand die oprecht in Jezus gelooft en Hem liefheeft, wil Hem gehoorzaam zijn 

en altijd doen wat Hij wil. U ook?

KERN:
Bijbel: Lukas 18 vers 27 

De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen,  
zijn mogelijk bij God.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Titus 3 vers 1 tot 7



Chanty kijkt op haar mobiel. Wat duurt het lang voordat haar 

vriend er is. Hij had beloofd haar om half acht op te halen. 

Nu is het al acht uur! Haar telefoon trilt in haar hand. Een 

appje. Vlug leest ze het bericht. De ogen van Chanty worden 

donker. Wat een laffe streek, denkt ze. Haar vriend komt niet 

opdagen, hij is al met iemand anders weg. Lafaard, scheldt 

ze binnensmonds! Dit is al vaker gebeurd. Hij kan het mooi 

bekijken… Doet God zo ook met ons mensen?

Door de zonde hebben we de liefde tot God naast ons neergelegd. 

Daardoor zijn we Hem eigenlijk altijd ongehoorzaam en leven 

we niet meer tot Zijn eer. Hierdoor verdienen we het allemaal dat 

God ons straft en nooit meer naar ons omkijkt. Nooit meer tot 

ons spreekt. 

10. God, waarom 

spreekt Hij tot ons?

24



Toch spreekt God nog wel tot ons. Wij hebben Hem wel verlaten, 

maar God heeft ons nog niet verlaten. Wat een wonder! God roept 

ons door Zijn Woord, de Bijbel! Lees wat Jezus Zelf gezegd heeft. 

Hij heeft ons verteld wat er in ons leven nodig is om Hem weer lief 

te hebben en waarom God dat aan schuldige mensen wil geven. 

Er kwam een man met allemaal vragen bij Jezus op bezoek. Zijn 

naam was Nicodemus. Jezus gaat met hem in gesprek en zei 

tegen hem: om het Koninkrijk van God te kunnen zien moet een 

mens opnieuw geboren worden. Dat betekent: er moet een heel 

nieuw begin in ons leven komen. Een totale omkering! We krijgen 

dan een leven dat zich op God richt. Dat wil God doen door de 

Heilige Geest. Die Geest is ook God! 

In datzelfde gesprek heeft Jezus ook verteld waarom God wil dat 

mensen Hem weer leren kennen: alzo lief heeft God de wereld 

gehad (dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft) zodat 

iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het 

eeuwige leven ontvangt. Want God heeft Zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden om die te veroordelen, maar opdat de wereld 

door Hem behouden zal worden! 

Daarom roept God ook u! Hij heeft ook uw eindeloos geluk op 

het oog! God roept u zodat ook u door genade Hem weer gaat 

liefhebben, gehoorzamen en eren! 

KERN:
Bijbel: Johannes 3 : 36 

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam  

is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
 

LEES IN DE BIJBEL:
Johannes 3 vers 1 t/m 18
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Tenslotte...
Dit is de laatste bladzijde van het boekje ’God, 

spreekt!’ 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!

• Bidden tot God

• De Zoon van God

• (meerdere deeltjes in voorbereiding) 
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