
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliefde medereizigers,  

Onder de titel “Wie is God” mochten we op donderdagavond 30 oktober onder leiding van ds. J.N. 

Zuijderduijn stilstaan bij de vraag wie God is, en wat de namen van God ons te zeggen hebben. 

Tegenover de vragen van vandaag naar het bewijs van Gods bestaan bepaalde de inleider ons 

o.a. vanuit Jesaja 40 vanaf vers 12 bij de argumenten voor Gods bestaan. De aarde waarop wij 

leven is te vergelijken met een prachtig boek waarvan de schepselen, zowel immens groot als 

onzichtbaar klein, de letters vormen. 

Wie is God, en welk beeld hebben wij van Hem? Zelfs een atheïst gelooft wel in iets, al is het 

slechts een onpersoonlijke levenskracht of een welwillende persoonlijkheid. 

Maar als we God willen leren kennen moeten we de Bijbel lezen waarin God zichzelf bekend 

maakt. De Bijbel is betrouwbaar, dat bewijst ook de archeologie bij bestudering van bijv. de dode 

zee rollen. De tekst blijkt waar te zijn. En de profetieën, ze kwamen en komen uit. 

Vervolgens bepaalde ds. Zuijderduijn ons bij de vraag of de Bijbel ook waar is in ons leven, of we 

ons door God, die zich in de Bijbel bekend maakt als Vader (!), aangesproken weten. 

Hij komt niet zomaar binnen zweven, Hij spreekt en Hij vraagt antwoord. Hoe kunnen we Hem 

vinden, en kennen? Door te lezen! 

De inleider stond verder stil bij de vele namen van God die we in de Bijbel kunnen vinden, die je, 

zo zei hij, zou kunnen vergelijken met een wegenkaart. Namen die ieder voor zich iets zeggen van 

God waardoor we Hem leren kennen als de onveranderlijke tegenover de veranderlijke mens, en 

de oneindige tegenover de mens met zijn begrenzingen, als de soevereine God die beslist over 

alle dingen van het leven, Die almachtig is, alles weet en overal tegenwoordig is tegenover de 

mens met zijn whatsapp in een poging op de hoogte te blijven van het laatste “nieuws”.      

 



Eeuwig, zonder begin en eind. Heilig en vol liefde. Het overdenken doet ons duizelen, en toch, 

deze God is onze God. 

Die sterke macht, volkomen rechtvaardig, maar ook vol van verlossing. En tegenover alle profeten 

van andere godsdiensten zoals Mohammed of de Bhagwan is het bijzonder te bedenken dat het 

graf van de Heere Jezus Christus leeg is, want Hij is een God die leeft.  

Hij is de God der goden. Terecht begrepen de Joden dat Jezus zei dat Hij God is. Ik ben! 

Ik ben Jezus, en Hij maakt zich bekend met als doel dat wij Hem aanroepen. Een wijze beroemt 

zich niet op zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet op zijn sterkte, maar wie roemen wil 

roeme hierin, dat hij begrip heeft en Mij kent, dat ik de Heere ben die goedertierenheid,  recht en 

gerechtigheid op aarde doe, want daarin heb Ik behagen, luidt het Woord van de Heere. (Jeremia 

9) De grote vraag in ons leven is daarom: hoe word ik rechtvaardig voor God? God is genadig, Hij 

heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar Hij wil dat we leven. Daarom is het nodig dat we 

God leren kennen, God is rechtvaardig, maar ook genadig. Zo maakt hij zich bekend, en zo laat Hij 

zichzelf zien. 

Dat laat Hij ook vandaag verkondigen, en de vraag klinkt, ook vandaag: wie heeft onze prediking 

geloofd? (Jesaja 53) 

Een lezing die de moeite waard is om nog eens rustig na te luisteren. Dat kan op 

www.leusenseconferentie.nl 

De opbrengst van de collecte was € 210,-- Daarmee was deze avond niet kostendekkend. Dat 

betekent dat giften ter ondersteuning blijvend zeer op prijs gesteld worden.  

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor een overzicht 

van de financiën verwijzen we u naar een overzicht op de website. 
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Inmiddels zien we alweer uit naar de volgende conferentie avond. Dominee J.R. Visser, 

Gereformeerd vrijgemaakt predikant te Dronten hoopt aanstaande vrijdag in te gaan op een leven 

in verwondering met de drie-enige God. Tegenover de gedachte dat God niet bestaat, of slechts 

een hogere of onzichtbare macht zou zijn, zal ds. Visser vanuit de Bijbel laten zien dat deze God 

wel degelijk bestaat. En niet alleen maar als een theorie, maar dat het ook door ons ervaren kan 

en mag worden in de dagelijkse praktijk van het leven. 

  

D.V. vrijdagavond 28 november, 

ds. J.R. Visser, 

 LEVEN IN VERWONDERING MET DE DRIE-ENIGE GOD 

  

We hopen u te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet , 

Stuurgroep Leusense Conferentie, 

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher 

 

www.leusenseconferentie.nl 

 


