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Dit boekje is opgedragen
aan de vele mensen die

een diepe hunkering ervaren
naar het hart van 
de hemelse Vader. 

Hij is je bestemming!
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God spreekt tot ons!
God spreekt tot ons. Heel persoonlijk. 

Door de Bijbel. En door zijn Geest. 

 

We kennen de Bijbel als het Woord van God. 

Maar God is niet alleen te vinden in een boek. 

Hij is een persoon. Hij is een vader. Hij is liefde. 

Hij wil ons heel persoonlijk, diep in ons hart, 

laten weten dat Hij er voor ons is. 

Dat Hij ons kent. En dat Hij ons liefheeft  

met een liefde die alles te boven gaat. 

 

Hij is het doel van ons leven. 

Hij is de reden van ons bestaan. 

 

Dit boekje bevat een liefdesboodschap 

uit het hart van God. Het zijn woorden 

die de Geest van God heeft ingegeven 

om ons te laten zien hoe nauw de hemelse Vader 

en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, 

bij ons betrokken zijn. 

We worden bemind. 

We worden gekoesterd. 
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God is bij ons. Hij wil ons heel diep in ons hart 

treffen met zijn liefde. Daarom gaf Hij de Geest 

aan de gemeente. De opdracht die de Heer 

in de Bijbel aan ons allen geeft  is helder:

‘Jaagt de liefde na en streeft 

naar de gaven van de Geest,

maar vooral naar het profeteren.

Wie profeteert, spreekt voor de mensen 

stichtend, vermanend en bemoedigend.’

(1 Korintiërs 12:1, 2)

In een ander vers roept de Heer ons op, 

via de apostel Petrus:

‘Voert iemand het woord, 

laat God het dan zijn 

die door hem spreekt.’

(1 Petrus 4:11) 

Het is Gods uitdrukkelijke wens dat we leren 

Hem hier en nu, heel persoonlijk, 

tot ons te laten spreken. 

Dit boekje is een boodschap waarvan 

ik geloof dat de Heer mij 

de woorden heeft ingegeven. 


