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Voorwoord

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, 
alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe 

tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 11:36

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol 
opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontel-

baar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 

Psalm 139:16-18

L even zoals God het bedoeld heeft… Pretentieus? Haal-
baar? Cruciaal! 
God heeft het leven bedacht. Hij is de Auteur, de Bron. 
Als God het leven bedacht heeft, wil Hij ons zeker hel-

pen ontdekken hoe Hij het bedoeld heeft! Daarom heeft Hij 
ons de Bijbel gegeven; die bevat zijn Woord, zijn plan. 

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6)! 
Jij bent Gods idee. Hij maakt geen fouten. Hij houdt van je 

en verlangt naar je. Hij heeft het beste met je voor en zijn hart 
breekt wanneer een mens fysiek op deze aardbol rondloopt, 
maar geestelijk dood is. Hij stelt alles in het werk om zijn cre-
atie terug te brengen naar de Bron. Hij kijkt verlangend uit naar 
het moment waarop jij kiest en je leven met Hem verbindt. Hij 
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heeft alle antwoorden en zijn gedachten zijn vol troost, hoop, 
toekomst, perspectief en leven voor jou. 

Leven zoals God het bedoeld heeft...
Met deze titel én met de inhoud van dit boek wil ik jou prik-

kelen om op reis te gaan en te ontdekken hoe God jouw leven 
bedoeld heeft. Uitnodigend voor de mens die op zoek is naar 
God én de mens die God gevonden heeft. Uitdagend voor ie-
dereen die verlangt te leven zoals God dat wil.

Het is geen compleet plaatje, maar wel een fundament. Een 
basis waarop je mag bouwen, vanuit jouw relatie met God.

Ik nodig je uit voor een wandel met Jezus, waarin Hij zijn 
plan met jou kan delen, en neem je mee op reis, onder leiding 
van de Heilige Geest. Je mag hierbij ontdekken dat Hij geïnte-
resseerd is in een dagelijkse omgang met jou.

Ik ga niet voor je denken. Dat kun jij zelf goed genoeg. Zo 
heeft God jou immers gemaakt. 

Ik wil je wel aan het denken zetten. Met de bedoeling dat 
jouw gedachten en jouw denkproces je dichter bij Jezus bren-
gen! Ik zal je niet binden aan mijn mening, of aan mijn over-
tuiging en mijn gelijk. Ik wil je verbinden met Jezus; onafhan-
kelijk van mij als voorganger of schrijver, maar afhankelijk van 
Jezus als Leidsman van jouw leven! 

Ik ga je daarom niet vertellen wat je moet denken, maar waar 
mogelijk wel hoe te denken. Het is mijn verlangen je sleutels 
aan te reiken die waarheden van God voor je zullen openen. 
Tot zegen van je relatie met Hem, jezelf en iedereen om je heen. 

Leven zoals God het bedoeld heeft...
Leven zoals het hoort te zijn.

Ik wens je veel zegen bij het lezen van dit boek!

Lodewijk van Weerden



1. Hoe wil jij leven?

En God schiep de mens naar zijn beeld.

Genesis 1:27

S chapen, wind, zee, gras, vogels, wolken, zon... een 
prachtig uitzicht! Het is eind maart 2006. Ik loop 
op de ‘dijk achter Spijk’. Mijn favoriete plek om tijd 
met God door te brengen. Niemand die me stoort. 

Ik kan heerlijk alles eruit gooien. En dat is blijkbaar nodig. Ik 
zit namelijk absoluut niet lekker in mijn vel. We hebben net 
een krachtige gemeenteconferentie achter de rug, maar ik ben 
gefrustreerd. Aan de buitenkant lijkt het allemaal geweldig: 
een groeiende gemeente, dubbele diensten, huisje-boompje-
beestje. Maar ik loop rond met pijn. Waar het precies vandaan 
komt, weet ik eigenlijk niet eens. Ik kan verschillende dingen 
noemen: teleurstelling in mensen, teleurstelling in mezelf, 
misschien zelfs wel teleurstelling in God. Ik heb in mijn evan-
gelische leventje zo veel gezien en gehoord. Ik ben al die gerou-
tineerde voorgangersantwoorden zat. Al die voorgeprogram-
meerde gebeden en aangeleerde theologische standpunten. Ik 
wil echtheid! Het voorgangerschap, het leiderschap, een posi-
tie en andere mooi ogende zaken kunnen me gestolen worden. 
Het hoeft van mij niet meer. Ik neem een besluit...

Tien minuten later stap ik de keuken van ons gezellige huisje 
in Spijk binnen. Mijn vrouw is net bezig met het eten. Ze draait 
zich om, kijkt me aan en ziet dat het menens is. ‘Petra, ik heb 
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tegen God gezegd dat ik ontslag neem als Hij niet tussen nu 
en twee weken tot me spreekt en me een nieuw mandaat geeft 
voor onze roeping. Ik verlaat God niet, wil best een andere 
voorganger dienen, maar deze voortrekkersrol wil ik alleen nog 
maar innemen als God duidelijk spreekt.’ Ik vergeet de blik in 
haar ogen nooit meer...

Een week later zitten we samen te bidden in de woonkamer. 
Tijdens het bidden spreekt God één zin tot mijn hart: ‘Wat wil 
je bouwen; een gouden kalf of een tabernakel?’ Het lijkt mis-
schien vreemd, maar voor mij maakte dat alles duidelijk! Dit 

woord gaf me een nieuwe passie en 
was het begin van een boodschap die 
nog steeds aan het rijpen is. Het bracht 
vernieuwing in mijn persoonlijk le-
ven. Mijn huwelijk. Mijn leiderschap. 
En uiteindelijk in mijn bediening en de 
gemeente. 
Ik zal het uitleggen.

Gouden kalf of tabernakel

De Israëlieten leefden in gevangenschap. Vervolgens komt 
God om hen te bevrijden. Hij nodigt ze uit om naar de berg Si-
naï te komen, waar Hij zichzelf op een bijzondere manier wil 
openbaren, zoals Hij zich nooit eerder geopenbaard heeft. Als 
ze bij de berg aankomen moeten de Israëlieten zich heiligen 
en voorbereiden (Exodus 19). Als God vervolgens zijn tien ge-
boden aan Mozes geeft, is het volk getuige van donderslagen, 
lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en rook die uit de 
berg komt. Dit hadden ze nog nooit gezien! Uit de overlevering 
kenden ze de God van Abraham, Isaak en Jakob, maar zo had 
Hij, en had geen enkele andere god, zich ooit gemanifesteerd! 
Ze worden er zo bang van dat ze tegen Mozes zeggen: ‘Spreekt 
u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met 
ons spreken, want dan sterven we.’ Mozes reageert met: ‘Wees 
niet bang, God beproeft jullie alleen maar...’ (Exodus 20:18-21).  

Tijdens het bidden 

spreekt God één zin 

tot mijn hart: ‘Wat 

wil je bouwen; een 

gouden kalf of een 

tabernakel?’
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Vuur. Rook. Donder. Lawaai. Dat is wat anders dan de zwijg-
zame beelden van de Egyptische goden. Dan gaat Mozes de 
berg op, maar als het lang duurt voordat hij terugkomt, wor-
den de Israëlieten ongeduldig en keren ze terug naar wat veilig 
overkomt. Naar wat ze gewend zijn. Ze maken een beeld van 
God, zoals ze de Egyptenaren beelden van goden hadden zien 
maken. 

De Israëlieten laten uit angst voor God Mozes de zoektocht 
maken die ze eigenlijk zelf zouden moeten ondernemen. ‘Praat 
jij maar met God. Wij luisteren wel naar jou.’ Bovendien laten 
ze toe dat deze angst hen terugplaatst in de bekende vormen 
van het verleden. Religie. Veiligheid.

Makkelijk, een voorganger die bidt 
en die God zoekt. Ik luister wel op 
zondag naar wat hij te vertellen heeft. 
Het is zo gemakkelijk om te bouwen 
op de ‘zoektocht’ van anderen. Na-
tuurlijk mag ik leren van anderen, 
maar helaas kan hun zoektocht mijn 
zoektocht nooit vervangen! Het is zo 
verleidelijk God te willen inpassen in 
het kader van het verleden. Het is ge-
makkelijker God te eren om wat Hij 
gedaan heeft, dan Hem te eren voor 
wat Hij doet. Het verleden is vei-
lig. Ik heb het verleden ‘overleeft’. Door pijn, teleurstelling, 
maar ook zegeningen en bijzondere momenten heen heb ik 
me staande weten te houden en een beeld van God weten te 
vormen. 

Veilig. Stabiel. Gecontroleerd. Levensgevaarlijk! Hoe goed 
dat beeld ook kan zijn, het mag nooit het kader worden waar-
binnen God zich moet bewegen! 

Gouden kalf

Het gouden kalf was gemaakt van de kostbaarheden van de Is-
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raëlieten. God zelf had hen hiermee rijkelijk gezegend bij de 
uittocht. In Exodus 32:1-7 zien we dat het volk dit kalf ‘Heer’ 
noemde, en ze riepen uit dat dit de god was die hen uit Egypte 
had geleid. Ze brachten brandoffers en vredeoffers aan dit dode 
beeld. Ze maakten zelf een beeld van God en hielden een dienst 
waarin ze deden alsof dit God was. Het was echter een afgod! 

Het is gemakkelijk dit vreemde gedrag te veroordelen, maar 
deze neiging is nog steeds deel van onze menselijke natuur. 
Wij smelten onze gaven, talenten en capaciteiten – de kost-
baarheden die God ons heeft gegeven – maar al te vaak tot één 
geheel, denkend dat God het zo bedoeld heeft. We bouwen er 
een complete dienst omheen en denken God centraal te zet-
ten. We vullen het allemaal voor Hem in, zonder Hem te zoe-

ken en te raadplegen hoe Hij het nu 
werkelijk wil. 

Hoe vaak accepteren we pas een 
openbaring, uiting of werkwijze van 
God als het past binnen onze denk-
kaders, verwachtingen of uitgangs-
punten?

Sinds God me zo duidelijk heeft 
geconfronteerd met deze vorm van 
afgoderij, en mij er heel persoonlijk 
op heeft aangesproken, raakt het me 
telkens heel diep als ik het toch weer 
zie gebeuren. Laten we eerlijk zijn: we 
hebben allemaal de neiging een eigen 

beeld van God te creëren. Het resultaat is een uiterlijke gods-
dienst, waarin alle ‘ingrediënten’ aanwezig zijn, behalve het al-
lerbelangrijkste: God zelf. 

Tabernakel

Hoe kan het dan wel? Het volk Israël bouwt later de tabernakel, 
een afspiegeling van de hemelse realiteit (Hebreeën 8:5). Deze 
tabernakel was geen resultaat van een menselijk idee, maar het 
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gevolg van Gods openbaring aan Mozes. Ook hier worden de 
kostbaarheden van de Israëlieten gebruikt. Maar ze worden 
volgens Gods orde naast elkaar gezet, met elkaar gecombineerd 
en opgebouwd, om zo samen Gods hemelse realiteit te weer-
spiegelen. Daar kan God in wonen. 

Zo zijn wij geroepen om volgens zijn orde naast elkaar gezet, 
gecombineerd en opgebouwd te worden. Dan kan Hij in ons 
woning maken en kunnen wij Hem laten zien aan de wereld 
om ons heen. Jezus zegt: ‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een 
stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven’ (Matteüs 
5:14). Het is niet Gods bedoeling dat we onopgemerkt chris-
ten zijn. De wereld zal Jezus echter pas in ons zien wanneer wij 
God werkelijk toestaan de regie over ons leven te voeren. De 
titel van het boek van een goede vriend van mij, Wilkin van de 
Kamp, luidt treffend: ‘God speelt geen enkele rol in mijn leven, 
Hij is de regisseur’. 

Vragen staat vrij

De eerste zonde was geen moord, overspel of diefstal. God had 
Adam en Eva heerschappij gegeven over de schepping. Maar 
het was daarbij wel van het grootste belang dat ze Hem ble-
ven erkennen als Heer. God had, nog voordat Eva uit haar man 
geschapen was, tegen Adam gezegd dat hij van alles mocht 
eten, behalve van de vrucht van de boom van kennis van goed 
en kwaad (Genesis 2:15-18). Deze ‘opdracht’ werd door God 
aan Adam gegeven, en via Adam aan Eva doorgegeven. In die 
volgorde. De listige slang begon juist aan de andere kant, bij de 
vrouw. Hij zaaide twijfel in het hart van Eva. Op zich handelde 
ze correct door terug te gaan naar de degene van wie zij Gods 
opdracht had gehoord. ‘Zeg Adam, leg me dit nog eens goed 
uit...’ Als Adam zich geen raad had geweten met haar vraag, had 
hij eenvoudig naar God kunnen gaan, en was alle ellende voor-
komen. (En wij altijd maar de vrouw de schuld geven...) Adam 
had aan God kunnen vragen: ‘Heer, hoe zit dit?’ God heeft 
geen moeite met vragen! Hij wil ze graag beantwoorden. Adam 
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maakte een fundamentele fout; hij nam zelf een beslissing over 
Gods bedoeling met zijn Woord, in plaats van God te vragen 
naar zijn bedoeling met zijn Woord. Hij maakte zelf een beeld 
van God, en stond God niet toe zijn beeld aan ons (en door ons) 
bekend te maken. 

We hebben allemaal dezelfde neiging. Ik in ieder geval wel! Ik 
kom er steeds weer achter dat mijn beeld van God vaak wordt 
bepaald door hoe ik zou willen dat Hij is, of door hoe ik heb 
ervaren dat Hij is. Als God dan opeens anders lijkt te zijn, voelt 
dit niet gemakkelijk. Als ik God niet de ruimte geef om mijn 
beeld van Hem te vormen, ga ik op den duur zelf bepalen hoe 
God is. Hoe Hij hoort te werken en wat ik denk dat Hij vindt. Zo 
ontstaat een beeld van God dat inhoudelijk zou kunnen over-

eenkomen met de waarheid. Het pro-
bleem is echter dat het fundament niet 
klopt. Zo dien ik een God die ik Heer 
noem en waarvan ik geloof dat Hij 
mij heeft verlost uit mijn oude leven 
(Egypte). Ik meen een relatie te heb-
ben met God, maar in werkelijkheid 
dien ik niets meer dan een psychisch 
beeld of een zielsbeeld dat ik zelf van 

God heb gemaakt. Het is niet altijd gemakkelijk om daar los van 
te komen, maar wel van groot belang voor een leven waarin Hij 
de regisseur is, en niet ikzelf. Ik moet een ontmoeting hebben 
met God om zijn beeld te ontvangen. Het is meer dan een psy-
chische keuze of een zielskeuze. Wat we nodig hebben om het 
juiste beeld van God te vormen, is wedergeboorte, door een 
ontmoeting met Hem!

Dit is één van de redenen waarom Jezus zo direct was tegen de 
geestelijke leiders van zijn tijd. Hij had genade voor de vrouw 
die net op overspel was betrapt. Hij toonde liefde aan de vrouw 
die al vijf keer gescheiden was en nu een zesde vriend had. Als 
het echter ging om geestelijke leiders, dan leek Hij genadeloos 
en werd Hij kwaad. Waarom? Omdat juist zij geroepen wa-
ren om beelddragers van God te zijn. Zij moesten Gods hart 
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vertegenwoordigen naar de wereld om hen heen. In plaats van 
beelddragers van God te zijn, creëerden ze voortdurend een ei-
gen beeld van God. Ze bepaalden zelf wat God wel en niet goed 
vond. Ze namen zelf beslissingen over Gods bedoeling met zijn 
Woord. 

Daarom zegt Jezus: ‘Wee jullie wetgeleerden, want jullie 
hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie 
niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan 
hebben jullie tegengehouden’ (Lucas 11:52). De wetgeleerden 
hadden veel kennis, maar de sleutel tot kennis, het instrument 
waarmee de deur tot het werkelijk kennen van God wordt ge-
opend, hadden ze weggenomen.

Hoe kunnen wij die sleutel gebruiken? Gewoon door te vra-
gen: ‘Heer, maak ons uw wegen bekend.’ 

Wie gaat voorop?

Toen God zo simpel tot me sprak over het gouden kalf tegen-
over de tabernakel, kwam ik opnieuw tot het diepe besef dat 
God niet geïnteresseerd is in de buitenkant. Hij is niet onder 
de indruk van ‘resultaten’. Hij kijkt niet naar de grootte van je 
gemeente, je populariteit of de invloed die je hebt. Hij wil ge-
woon de God van je leven zijn en daar de eerste plaats innemen. 
Hij wil voor je zorgen, je vragen beantwoorden, je beste vriend 
zijn. Tijdens dit proces kwam ik erachter dat ik nog zo vaak 
voorop loop. In zijn liefde heeft God me ondanks dit alles op 
vele manieren gezegend. Toch kwam ik tot het besef dat het be-
ter is als Hij voorop loopt en ik achter 
Hem aan. Niet andersom. Dan wordt 
mijn wandel met Hem ontspannen, 
maar loop ik wel met een snelheid die 
ik alleen nooit zou halen. Hij is een 
betere planner en een groter strateeg. 
Hij heeft meer wijsheid en kennis. Hij 
kan zichzelf goed presenteren en weet 
super te netwerken. 

Deze ontdekking 
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Deze ontdekking maakt zijn invloed op mijn leven zo veel gro-
ter. Mijn bestaan wordt heerlijk ontspannen en toch effectief!

Jij bent, omdat Hij is!

Denk hier eens over na: God maakt zich bekend aan Mozes als 
de grote ‘Ik ben’. De reden dat jij ‘bent’, is simpelweg omdat Hij 
‘is’. Als Hij niet ‘was’, zou jij niet ‘zijn’. Alles wat je doet, denkt, 
kunt en onderneemt, komt hieruit voort. Jij bent zijn schep-
ping. Hij weet wie Hij is en wie jij mag zijn. Alleen als Hij wer-
kelijk de regisseur van je leven, denken en handelen mag zijn, 
zul je ontdekken wie je zelf mag zijn. Dat is het geheim ach-
ter Jezus’ opmerking: ‘Als je bereid bent je leven te verliezen, 
zul je het juist vinden’ (Lucas 9:24). Het gevolg van de zonde 
is de dood (Romeinen 6:23). Logisch. Als wij ons afscheiden 
van God, Hem niet meer werkelijk betrekken bij ons leven en 
dus ons doel missen (zonde = je doel missen), dan scheiden we 
ons af van het leven zelf, van Hem. Als Jezus zegt: ‘De dood is 
overwonnen,’ dan bedoelt Hij daarmee dat we door zijn ver-
zoenend werk niet meer afgescheiden hoeven te zijn van God. 
Want dat is werkelijk wat ‘dood’ inhoudt. Dat gaat dieper dan 
het stoppen met ademhalen. De dood, die het gevolg is van 
zonde, houdt eeuwige afscheiding van God in. Die dood heeft 
Jezus overwonnen! Ja, ons lichaam sterft, maar onze geest is 
voor eeuwig met Hem verbonden. Hij is de God van ons leven! 

24 uur per dag

Wat houdt het in om 24 uur per dag met Hem te leven? 
Het betekent dat we Hem werkelijk bij alles betrekken. Ik ge-

loof echt dat God ernaar verlangt 24 uur per dag de ruimte te 
krijgen in ons leven. God heeft de aarde voor ons gemaakt om 
op te leven. We wonen niet op de maan. Waarom niet? Daar is 
geen zuurstof, onvoldoende zwaartekracht en nog veel meer 
niet. Kortom: de leefomgeving is niet geschikt voor ons. God 
heeft hier op aarde gezorgd voor een leefomgeving met de juiste 
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temperatuur, de juiste hoeveelheid licht en donker en zwaarte-
kracht, en vooral voldoende zuurstof. Die zuurstof ademen we 
continu in, of we ons er nu bewust van zijn of niet. Is er iets mis 
met de zuurstof, dan geeft ons lichaam ons een waarschuwing. 
Je stopt met ademen en gaat dood. Het is onmogelijk alleen maar 
adem te halen wanneer we er zin in hebben. 

Zo is het ook met ons geestelijk leven. Vanaf de wederge-
boorte plaatst God ons in een leefomgeving die bij ons past. 
Zijn Geest is de zuurstof voor onze geest. We mogen 24 uur 
per dag leven van Hem ontvangen. We kunnen niet stoppen 
met ademhalen. Het is onmogelijk om alleen op bepaalde tij-
den (diensten, stille tijd, enzovoort) geestelijk adem te halen. 
De zuurstof van de Geest is 24 uur per dag beschikbaar en no-
dig! We mogen er wel voor zorgen dat er voldoende zuurstof in 
onze geestelijke leefomgeving is. Het doet me goed wanneer ik 
de tijd neem om te genieten van een zuurstofrijke omgeving; 
zoals bijvoorbeeld een goede preek of gebed.

Ben jij je bewust van Gods zuurstof? Adem je in wat Hij voor 
je heeft? Heeft Hij de ruimte om voor je te zorgen? Om voorop 
te gaan? God verlangt ernaar om voor je te zorgen. Tot je te spre-
ken. Met je (mee) te leven! 24 uur per dag! De vraag is niet zo-
zeer ‘of’ we God ruimte geven in ons leven, maar meer ‘welke’ 
en ‘hoeveel’ ruimte we Hem geven. Zit 
Hij achter het stuur en ben jij bijrijder, 
of zit jij achter het stuur en is Hij bijrij-
der? Speelt Hij een rol in je leven of is 
Hij de regisseur? Maak jij een beeld van 
God of geef je Hem de ruimte jou te 
vormen zodat jij een beelddrager van 
Hem kunt zijn?

Het simpele zinnetje van de Geest van God in 2006 stelde 
mij voor de keus: wil je leven zoals God het bedoeld heeft of 
leven volgens je eigen weg? Welke keuze maak jij?

Om je te helpen je hart te onderzoeken, sluit ik dit hoofdstuk 
af met een vergelijking tussen het dienen van de God van onze 
godsdienst en het dienen van de God van ons leven: 

Zit Hij achter het stuur 

en ben jij bijrijder, of zit 

jij achter het stuur en 

is Hij bijrijder?
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De God van mijn godsdienst: 

een beeld van God maken 

Resultaat: je denkt te weten wat Gods wil is. Kennis over God 
hebben en verkrijgen is belangrijk. Je wandelt met God door 
je te houden aan regels en gedragscodes. Geschreven en on-
geschreven. Het ontmoeten van God vereist planning, goede 
organisatie, communicatie en gezagstructuren, en vindt vooral 
plaats tijdens diensten, bijbelstudies en andere samenkomsten. 
Natuurlijk wordt het nooit toegegeven, maar binnen de gods-
dienst bestaan rangen en standen, hiërarchieën en posities, en 
is erkenning van functies erg belangrijk. Uiteindelijk wordt er 
wel een koninkrijk gebouwd, maar krijgt het hemels konink-
rijk geen ruimte. De sleutel tot kennis wordt weggenomen; 
zelf ga je niet binnen en anderen houd je tegen (Lucas 11:52).

 

De God van mijn leven: 

een beelddrager van God zijn/worden 

Resultaat: je wilt weten wat Gods wil is. God kennen en door 
Hem gekend worden is belangrijk. Je wandelt met God door 
een dagelijkse honger naar het beter leren kennen van Hem. 
God ontmoeten kan 24 uur per dag, en vindt telkens plaats 
wanneer je je ervoor openstelt. Je geeft anderen de ruimte om 
uniek te zijn en fouten te maken, aangezien je erkent wie zij zijn 
in God. Je hebt God lief met je hele hart, ziel en verstand, en je 
naaste als jezelf (Matteüs 22:37-40). Je behandelt anderen zoals 
je zelf behandeld zou willen worden (Matteüs 7:12). Je weet dat 
je jouw leven aan Hem te danken hebt, want Hij is het Leven 
(Johannes 6:51, 14:6). Daarom vind je het leven te kostbaar om 
er een spelletje van te maken. Je neemt elke seconde serieus en 
doet je best God daarin te betrekken. Doordat je weet dat je ge-
schapen bent om een beelddrager van God te zijn, verspreid je 
automatisch zijn licht en wordt het koninkrijk van God zicht-
baar in je leven en je leefomgeving (Matteüs 5:14; 7:24; Romei-
nen 8:19).


