
Het begin
Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van 
anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien 
ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God 
nergens toe leidt. Maar waar gaat het geloof nu eigenlijk om? Wat is 
hoofdzaak, wat is bijzaak? Wat heb je eraan als je gelooft? En vooral: 
hoe zet je de eerste stappen? Hoe kun je God leren kennen? 
Mensen die enthousiast zijn over hun leven met God, willen daar graag 
wat over kwijt. Allemaal stukjes van het geheel. Heel verschillend. De 
één zegt dit, de ander dat. Misschien begint het je te duizelen. 
Maar wacht even. Eerst de ‘basics’. Wie is God? Wat wil Hij je aanbie-
den? Welke rol speelt Jezus daarin? Hoe kun je God leren kennen? 
Laten we bij het begin beginnen.

De weg tot God
Op een of andere manier ben je in aanraking gekomen met het chris-
telijk geloof. Je kent misschien een aantal mensen die in God geloven. 
Als je het met hen over het geloof hebt, zul je ontdekken dat ze alle-
maal wel iets over Jezus of over God te vertellen hebben. Wie Hij is, 
hoe je Hem leert kennen, wat het geloof in je leven kan betekenen. 
Er valt veel over God te zeggen. Veel mensen doen dat dan ook. Dat is 
heel waardevol, want door deze mensen kun je veel over de Here God 
te weten komen. Maar als je nog niet zo veel over Hem weet, kunnen al 
die verschillende indrukken en visies ook behoorlijk verwarrend zijn. 
Deze brochure helpt je de belangrijkste dingen van het geloof op een 
rijtje te zetten: wie God is en hoe je Hem kunt leren kennen. Zodat je 
er zelf verder mee kunt.

Probeer eens televisie te kijken in een overvolle kamer, terwijl ieder-
een commentaar levert op het programma of een gesprek met je pro-
beert te voeren. Kun je het programma dan nog volgen? Nauwelijks. Je 
pikt hooguit een paar flarden op. Zo kan het ook voelen als je met het 
geloof bezig bent. Je krijgt van alles te horen over God. Maar waar is 
het begin? Waar gaat het nou echt om? Hoe kun je God leren kennen? 
Wat heeft God jou te zeggen?

Wie is God eigenlijk?
Stel: je gaat een dag op stap met mensen die je niet kent. Het eerste 
wat jullie doen is een voorstelrondje. Wat vertel je dan over jezelf? Hoe 
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je heet natuurlijk, waar je woont en wat voor werk je doet. Misschien 
vertel je ook nog iets over je familie: je ouders, broers of zussen, waar 
je geboren bent. Of over de opleiding die je volgt. Natuurlijk zeggen 
die feiten niet alles, maar ze schetsen een redelijk beeld van wie je 
bent. Met zulke gegevens kun je iemand aardig typeren. Bij God ligt 
dat anders. Hij is geen mens. Wat zegt God over zichzelf? Wat weten 
wij eigenlijk van Hem? In de Bijbel vind je de feiten die Hem kenmer-
ken, die laten zien wie Hij is.

1. God is Schepper 
Kijk eens om je heen. Een bloem in het voorjaar. Fluweelzachte blaad-
jes, schitterend van vorm. Diepe, warme kleuren. Kan een mens zoiets 
maken? Vergeet het maar. Als de knapste biotechnologen heel erg 
hun best doen en jaren de tijd krijgen, kunnen ze hooguit de kleur 
een beetje veranderen. Maar zelf zo’n bloem maken, dat zit er niet 
in. Dat kan God alleen. God is de Schepper van alles. Hij heeft alles 
bedacht en ontworpen en in elkaar gepast. De kleuren in de natuur 
heeft Hij gemengd. 
Kijk eens omhoog op een heldere avond. Duizenden sterren. Hoe lan-
ger je kijkt, hoe meer je er ziet. Heb je enig idee hoeveel het er zijn en 
hoe ver weg ze staan? God wel. Hij heeft ze gemaakt en Hij heeft de 
natuurwetten bedacht waaraan ze zich houden. Hij heeft de sterren 
een plaats gegeven en zonnestelsels hun baan aangewezen. God heeft 
de aarde en alle hemellichamen gemaakt uit het niets. Dat zegt iets 
over zijn grootheid en zijn almacht. Maar Hij heeft ook het kleinste 
bloemetje vormgegeven. Dat zegt iets over zijn liefde en zijn creativi-
teit. Daar kun je met je verstand niet bij. Diezelfde grote en creatieve 
God heeft ook jou geschapen. Je bent een schepsel van Hem. 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was  nog woest 
en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar  Gods geest zweefde 
over het water. God zei: ‘Er moet licht    komen’, en er was licht.
Genesis 1:1-3

2. God is eeuwig
De Bijbel begint met de schepping van de hemel en de aarde. God 
zelf was er al, zelfs toen er nog geen hemel en geen aarde was. Hij is 
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Op de eerste pagina’s van de Bijbel kun je lezen over de  
schepping. Het zijn bekende verzen, die bijna iedereen kent.



namelijk eeuwig. In de Bijbel staat een aantal keren dat Hij ‘van eeu-
wigheid tot eeuwigheid’ is. Dat betekent dat Hij er altijd is geweest en 
er altijd zijn zal. Probeer je dat maar eens voor te stellen! Je verstand 
staat erbij stil. 

Nog voor de bergen waren geboren, voor u de aarde en 
het  land had gebaard - u bent, o God, van eeuwigheid tot  
eeuwigheid.

3. God is heilig
Als we zeggen dat God heilig is, bedoelen we onder meer dat Hij 
anders is dan wij. Hij is volmaakt. Als wij eerlijk zijn, weten we dat 
niets in ons leven echt volmaakt is. Zelfs zoiets moois als liefde of 
vriendschap niet. Wij proberen te leven in een onvolmaakte wereld; 
daar zijn we aan gewend. Maar Gods heiligheid accepteert geen onvol-
maaktheid. God kan het niet aanzien als dingen fout gaan, of als we 
een rommeltje maken van ons leven. Hij heeft een grondige hekel aan 
de onvolmaaktheid van deze wereld, aan ziekte en aftakeling. Maar 
ook aan halve waarheden en hele leugens.

Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwe Israël. Ik heb je  altijd 
liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. 
Jeremia 31:3

4. God is rechtvaardig
In dat woord rechtvaardig klinkt iets door van rechtlijnigheid en 
onpartijdigheid. God kan geen loopje nemen met het recht en met 
de waarheid. Dat past niet bij Hem. Juist omdat Hij God is. Je kunt er 
daarom absoluut zeker van zijn dat alles wat Hij zegt waarheid is. Hij 
kan onrecht en leugen niet door de vingers zien. Alles wat niet recht 
is, moet rechtgezet en goedgemaakt worden. Daarom is God ook de 
hoogste rechter. 
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De eeuwigheid van God wordt heel mooi onder woorden gebracht 
in de Psalmen. Lees bijvoorbeeld Psalm 90 maar eens.

Wat betekent het voor ons dat God heilig is? Heeft Hij een hekel 
aan ons omdat wij niet aan Hem kunnen tippen? Nee, God houdt 
juist heel veel van ons en wil graag met ons omgaan.



Dat God rechtvaardig is, kan ons behoorlijk afschrikken. Want dat 
betekent dat Hij ook streng is. Toch is juist Gods rechtvaardigheid 
voor veel mensen een grote troost. Het onrecht in de wereld laat Hem 
zeker niet onberoerd!

Regels voor een gelukkig leven
God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Met alles erop en eraan: 
planten, dieren en mensen. En Hij heeft het daar niet bij gelaten. Hij 
gaf ook regels voor het gebruik van zijn schepping. Regels die de men-
sen helpen om dicht bij Hem te blijven, om gelukkig met elkaar te 
leven en om de schepping op een goede manier te onderhouden. Want 
wij mogen de schepping gebruiken en ervan genieten, maar ze is niet 
ons eigendom. God heeft haar bedacht en met zorg gemaakt. Daarom 
weet Hij het beste hoe wij met de schepping moeten omgaan.

God wil geen robots
Maar wacht nou eens even. Gaat het eigenlijk wel zo goed met die 
schepping? Is onze wereld niet vol oorlog, milieuvervuiling en onrecht? 
Wat is er misgegaan? Was de schepping dan toch niet zo goed als God 
dacht? Of heeft Hij de verkeerde regels gegeven?
De Bijbel zegt van de schepping dat die ‘zeer goed’ was. Ook van de 
regels die God geeft, kun je op verschillende plaatsen lezen dat die 
juist heel heilzaam zijn. Daar kan het dus niet aan liggen. Waaraan 
dan wel?
Het punt is dat God de mensen een eigen wil heeft gegeven. Expres. 
Want Hij wil niet gediend worden door voorgeprogrammeerde robots, 
maar door mensen die uit liefde en uit eigen vrije wil voor Hem kiezen. 
God wil zijn eigen liefde voor de mensen graag beantwoord zien. Dat 
kan alleen als die mensen iets te kiezen hebben.

In de eerste tijd na de schepping ging dat ook goed. God en de mens 
gingen heel vriendschappelijk met elkaar om. Totdat de mens meer 
wilde. Gods tegenstander maakte Adam en Eva wijs dat ze Gods gebod 
niet zo zwaar moesten nemen. Adam en Eva wilden als God zijn en 
zelf uitmaken wat goed of slecht was. Eigenlijk koos de eerste mens 
tegen God. De Bijbel noemt dit de zondeval. Je kunt erover lezen in  
Genesis3. 

Met de zondeval begon de narigheid. Meteen al: de mens probeert 
de schuld voor zijn daad af te schuiven. De eerste smoezen worden 
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verzonnen. De leugen doet zijn intrede. Een tijdje later pleegt een 
van de zonen van Adam en Eva de eerste moord. Mensen beginnen 
zich af te keren van God. Zo is de wereld geworden zoals ze nu is: vol 
egoïsme, narigheid en oorlog.

Je eigen zondeval
Heeft die zondeval iets met jou te maken? Ja, want wij leven in een 
wereld waarin we geconfronteerd worden met pijn, ziekte, verdriet 
en dood.
Daarnaast is het zo dat wij steeds opnieuw denken dat we het wel 
zonder God kunnen. Net als Adam. Wij gaan gewoon verder op de 
weg die de eerste mens is ingeslagen. Wij hebben de neiging om ons 
steeds weer af te keren van God en we herhalen daarmee wat de eerste 
mens deed. De zondeval van Adam en Eva is ook onze eigen zonde-
val. Het gekke is dat mensen die eigenlijk helemaal geen boodschap 
meer hebben aan God, Hem wel ter verantwoording roepen voor de 
ellende in de wereld. Terwijl die ellende bijna altijd het gevolg is van 
wat mensen elkaar of de schepping aandoen. Dat we God zo makkelijk 
de schuld geven, maakt ook duidelijk hoe ver we bij Hem vandaan zijn 
geraakt. Er gaapt een diepe kloof tussen God en de mensen.

Eeuwig van God gescheiden
De kloof tussen God en de mensen wordt alleen maar groter als je 
bedenkt dat God nog altijd heilig en rechtvaardig is. Heilig: bij Hem 
is geen onvolmaaktheid. Rechtvaardig: Hij kán de zonde niet door 
de vingers zien. Dat leidt tot een verschrikkelijke conclusie: er is voor 
onvolmaakte mensen geen toekomst bij God. Sterker nog: God heeft 
zelf gezegd dat degene die tegen Hem zondigt, zijn leven zou ver-
liezen. Als God dat zegt, is het geen loos dreigement. Hij is immers 
heilig en rechtvaardig. De straf voor de zonde is dus de dood, die ons 
allemaal te wachten staat.
Dit is geen vrolijk verhaal. Misschien dacht je dat je het al met al nog 
best aardig deed in je leven. Dat God best tevreden met je kon zijn. En 
nu blijkt dat Hij zó heilig is dat je zonder meer de boot mist. Je bent 
ten dode opgeschreven, voor altijd van God gescheiden. Verschrik-
kelijk is dat.

Een wonderlijk aanbod
De situatie is dus nogal uitzichtloos. Je bent voor altijd los van God. 
Maar nu moet je eens opletten. Want het wonder is dat God zelf een 
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oplossing gezocht heeft voor de grote scheiding tussen Hem en ons. 
Dat is wat we het Evangelie noemen, de goede boodschap van God. 
Wat heeft God gedaan? Heeft Hij de lat wat lager gelegd? Is Hij dan 
maar wat minder heilig geworden? Of heeft Hij besloten de misstap-
pen van de mensen maar door de vingers te zien? Met andere woor-
den: zou Hij minder rechtvaardig zijn geworden? Nee. Als dat zo zou 
zijn, zou God zichzelf niet meer zijn. Want zijn heiligheid en zijn recht-
vaardigheid zijn onlosmakelijk aan Hem verbonden.
Wat God heeft bedacht om de mensen te redden is eigenlijk verbijs-
terend. Hij heeft zijn eigen Zoon de schuld laten dragen die de men-
sen zich op de hals gehaald hebben. Stel je dat eens voor: de totale 
schuld van alle mensen. Doordat Jezus die op zich heeft genomen, 
biedt God je het eeuwige leven aan en een open relatie tussen Hem 
en jou. Dat moet het meest wonderbaarlijke aanbod zijn dat iemand 
je ooit gedaan heeft.

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was,  geleden 
voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en  altijd, om u zo 
bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij  gedood maar naar de 
geest tot leven gewekt. 
1 Petrus 3:18

Jezus: God én mens
Hoe zit het nou precies met Jezus? Was Hij nou een mens of de Zoon 
van God? In de Bijbel staat dat Hij het allebei was: écht mens en écht 
de Zoon van God. Het wonder van Jezus begint in de kerstnacht, als 
Hij wordt geboren, net als alle andere mensen. Met het verschil dat 
zijn moeder, Maria, niet met een man naar bed was geweest. God zelf 
heeft ervoor gezorgd dat Maria in verwachting raakte. Daaraan kun je 
zien dat Jezus echt Gods Zoon is. Je zou kunnen zeggen: in dat kindje 
Jezus kwam God zelf naar ons toe.
Jezus groeide op en werd een man. Net als andere jongetjes. Maar 
opnieuw met een groot verschil: Hij leefde wél helemaal zoals God dat 
wilde. Hij is de enige mens op de hele aardbodem die nooit gezondigd 
heeft.
Over het leven van Jezus kun je lezen in de boeken van Mattheüs, Mar-
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Op verschillende plaatsen in de Bijbel kun je lezen dat Jezus de 
schuld van de mensen op zich heeft genomen. Lees bijvoorbeeld 
het volgende gedeelte uit de eerste brief van Petrus maar eens:



cus, Lucas en Johannes. Als je over Hem leest, valt je misschien op 
hoeveel liefde Hij uitstraalt. Hoe Hij mensen tot hun recht laat komen. 
Maar ook hoe duidelijk Hij mensen terecht kan wijzen. Aan Jezus kun 
je zien hoe God naar ons kijkt. Vol liefde en begrip, maar zonder onze 
fouten te verdoezelen.

Jezus’ dood: einde verhaal?
In de Bijbel staat ook hoe mensen op Jezus reageerden. Ze konden Hem 
niet verdragen. Ze kregen een hekel aan Hem en hebben Hem op een 
gruwelijke manier vermoord. Aan een kruis. Dat betekent: verstoten 
door de mensen.
En God dan? Waar bleef God toen Jezus daar hing? God zweeg in alle 
talen. Want op dat moment droeg Jezus de schuld van alle mensen. Op 
dat moment maakte Hij door wat het is om los van God te zijn. Gods 
rechtvaardigheid eiste dat de straf op de zonde ook echt werd uitge-
voerd. Dat gebeurde toen Jezus aan het kruis hing. Verschrikkelijk moet 
dat geweest zijn. Echt uitzichtloos.
Jezus is gestorven en begraven. Einde verhaal, zou je denken. Maar 
God heeft het daar niet bij gelaten. Jezus is opgestaan uit de dood. Juist 
omdat Jezus Gods Zoon is, was Hij machtiger dan de dood. Om ons 
erop te wijzen dat Hij niet alleen onze schuld op zich heeft genomen, 
maar dat Hij ons ook het eeuwige leven geeft, een eeuwig leven dicht 
bij God aanbiedt.

Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft  gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren    gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 
Johannes 3:16

Het aanbod van God vraagt om een keuze
We hebben het gehad over onze eigen zondeval. Wij leven zonder 
God. Wij zijn van Hem gescheiden. En bovendien: wij staan bij Hem, 
die rechtvaardig is, in de schuld. Maar God wil een relatie met ons 
en biedt vergeving en eeuwig leven aan. Dat aanbod vraagt om een 
keuze. Ben je bereid de Heer Jezus als je Verlosser aan te nemen?
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Een aanbod met gevolgen
Ja, en nu? Kun je nu verder lekker je gang gaan omdat je zonden toch 
al vergeven zijn? Nee, zo ligt het niet. Want als God je zo’n grandioos 
aanbod doet en je neemt dat aan, dan kun je niet koud blijven voor 
zijn liefde. Dan kun je niet leven alsof je God verder niet meer nodig 
hebt. God biedt je het eeuwige leven aan. Zomaar, zonder voorwaar-
den, zonder dat je iets moet presteren. Maar dat aanbod aannemen 
heeft wel gevolgen voor je leven.

• Geloven
Geloven is niet hetzelfde als regelmatig naar de kerk gaan en je best 
doen om goed te leven. Geloven is vertrouwen. Het Evangelie van God 
kun je niet ten volle begrijpen. Je verstand laat je in de steek. Het enige 
dat je kunt doen is het geloven omdat God het heeft gezegd en omdat 
Hij betrouwbaar is.

• Bekeren
Bij geloven hoort bekeren. Dat is letterlijk: je afkeren van een weg  
zonder God. Een andere weg inslaan. Je geeft je leven een andere rich-
ting omdat je bij God wilt horen. Je bekeren is het tegenovergestelde 
van God de rug toekeren. Als je je bekeert, doe je je best om eerlijk 
en open naar Hem te zijn en vraag je Hem om de richting van je leven 
te bepalen.

• Berouw hebben
Als je je bekeert, ontdek je ook wat er niet goed was aan je leven tot 
nu toe. Misschien denk je nu aan een concrete zonde, zoals bedrog 
of overspel, of besef je dat je een tijd lang geleefd hebt alsof God niet 
bestaat. Als je God beter leert kennen en als je inziet hoeveel Hij van 
je houdt, kun je behoorlijk verdrietig worden van je ‘oude’ leven. Hoe 
vaak heb je Hem voor het hoofd gestoten?
Maar ook nadat je je bekeerd hebt, kun je dingen doen waarover je je 
schuldig voelt tegenover God. Wat moet je met je schuldgevoel? Er is 
maar één weg: je schuld aan God voorleggen. Alles aan Hem vertel-
len. Eerlijk. God wacht daarop. Hij staat op de uitkijk en Hij wacht 
totdat je bij Hem komt om je schuld te erkennen en te zeggen dat het 
je spijt. De Bijbel noemt dat: je zonden belijden. En als je dat doet, 
vergeeft God je. 
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Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem 
in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon 
af, viel hem om de hals en kuste hem. ‘Vader,’ zei zijn zoon tegen hem, 
‘ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: 
‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring 
aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht 
het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood 
en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ 
En ze begonnen feest te vieren.

Leven met God
Als je zo bij God thuisgekomen bent, begint het eigenlijk pas: het 
leven met Hem. Je zult ontdekken dat je er steeds meer naar verlangt 
om dicht bij Hem te zijn. Aan de andere kant zijn er allerlei dingen die 
je van God weg kunnen houden. Soms lijkt een leven zonder God zo 
veel makkelijker. Dat gaat namelijk vanzelf. En toen je God nog niet 
kende, deed je het toch ook best aardig? Die neiging om zelf de dienst 
uit te willen maken en God los te laten, zit in ieder van ons. De Bijbel 
noemt dat ons ‘oude, zondige ik’.
Die neiging blijft bij je zolang je hier op aarde leeft. Daarom is het 
zo belangrijk om dicht bij God te blijven. De Heilige Geest is degene 
die je liet zien wie God is. Hij is in je komen wonen en hielp je om je 
leven om te keren en op God te richten. Hij zal je ook verder helpen in 
je leven met God. Dat heeft God namelijk beloofd. Jezus noemde de 
Heilige Geest ook wel de Trooster. Voordat Hij wegging van de aarde, 
beloofde Hij zijn leerlingen dat de Geest hen zou helpen om dicht bij 
God te leven.

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later 
zal  de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 
namens  mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in  
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
Johannes 14:25,26
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Een van de mooiste verhalen die Jezus heeft verteld, gaat over 
bekering en vergeving. Het is de gelijkenis van de verloren zoon. 
Daarin zie je hoe God op je wacht als je van Hem bent afgedwaald 
en hoe royaal Hij je vergeeft als je bij Hem terugkomt en je schuld 
aan Hem voorlegt. Je kunt deze gelijkenis vinden in Lucas 15.



God leren kennen door de Bijbel
Hoe kun je God nu beter leren kennen? Door wat mensen over Hem 
vertellen, zeiden we aan het begin van deze brochure. Maar het is nog 
belangrijker wat God over Zichzelf zegt. Dat doet Hij door geschiedenis-
sen, de verhalen en de liederen die in de Bijbel zijn opgeschreven. In de 
Bijbel laat God je zien wie Hij voor jou wil zijn. Hij troost je en herinnert 
je eraan dat Hij in moeilijke gebeurtenissen bij je is. Hij leert je dat je 
waarde niet afhangt van je prestaties, je succes, je materiële welvaart of 
je gezondheid. Hij laat je zien dat het leven meer te bieden heeft dan de 
schatten van deze wereld. Dat je leven niet stopt als je doodgaat, maar 
dat je na het sterven een veel mooier leven te wachten staat, zonder 
ziekte, verdriet, pijn, zonde, honger en oorlog. Zo nu en dan kun je al 
een klein stukje zien van het leven dat Hij voor ons in petto heeft, maar 
straks zul je dat helemaal en met volle teugen genieten. 

Bij God in de buurt blijven
Als je ontdekt hebt hoeveel God voor je overheeft, ga je ernaar ver-
langen om je relatie met Hem te verdiepen. Maar je moet ook rea-
listisch zijn: dat verlangen zul je echt niet altijd voelen. Er zullen ook 
momenten zijn waarop je twijfelt, of waarop een leven zonder God 
veel aantrekkelijker lijkt. Daarom is het goed als je een beetje regel-
maat zoekt in je geloofsleven. Door bijvoorbeeld elke dag in je Bijbel 
te lezen en met God te praten in het gebed. Dat zijn de dingen die je 
helpen om dicht bij Hem te blijven, ook op momenten dat je daar uit 
jezelf geen zin in hebt.

Het geloof beleef je ook samen met anderen in een kerk of de gemeen-
te. Dat is de plek waar mensen bij elkaar komen om naar God te luis-
teren en elkaar te stimuleren in het leven met God. Natuurlijk is geen 
enkele kerk of gemeente volmaakt (Gelukkig maar, want dan zou je je 
er waarschijnlijk helemaal niet thuis voelen). Maar het wonder is dat 
Gods Geest al zo’n 2000 jaar in die kerken en gemeenten aan het werk 
is en ondanks onze gebreken nog elke dag harten weet te raken.
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Wil je reageren? Aarzel niet om ons te bellen of te schrijven. Ons 
adres:

Evangelische Omroep
Postbus 21600
1202 BR Hilversum
Telefoon: 035-6474849
E-mail: nazorg@eo.nl
Internet: www.eo.nl/nazorg

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe  
Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
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