
Evangelische 
Tractaat 
Zendingst

ic
h

ti
n

g

© 2011, St. ETZ, Alblasserdam, Holland

www.traktaat.nl

Wil je meer weten over hoe Jezus ook jouw leegte kan vullen?

Reageer via reacties@traktaatzending.org of stuur de ingevulde ant-

woordstrook aan ons op: ETZ, Postbus 41, 2950 AA te Alblasserdam. 

Je ontvangt dan gratis en vrijblijvend een boekje met meer informatie 

en een gedeelte uit de Bijbel.

Naam:                                                       

Adres:                                                        

Postcode:

Woonplaats:                                               

Deze folder wordt je aangeboden door:

De gebruikte bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe 

Bijbelvertaling, NBG 2004, en Het Boek, IBS 2008.

Is dit
 Alles?

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door Mij. 

(Jezus Christus) 3

Als God ons roept en ons wil vervullen, hoe komt 
het dan dat wij Hem niet allang kennen? Dat heeft te 
maken met iets in onszelf. God is goed en handelt vol-
maakt, maar wij mensen zijn door kwaad en egoïsme 

geïnfecteerd. Wij zijn opstandelingen. 
De enige mogelijke oplossing lag in een 

stap van God naar ons toe, en die heeft Hij 
gezet. Jezus, Gods Zoon, heeft het kwaad 
overwonnen. Zijn sterven aan het kruis 
en opstanding uit de dood zijn de kern 
van deze overwinning.  Daardoor schenkt 

Hij vergeving, nieuw leven en vreugdevol 
contact met God aan iedereen die zich voor 

Hem openstelt. Terecht zei Jezus: “Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven”. Niemand kon of kan 
namelijk doen wat Hij heeft gedaan. Ook de volgende 
uitspraken van Jezus laten zien dat de leegte niet het 
laatste woord hoeft te hebben in ons leven:

“Ik ben gekomen om mijn schapen leven in 
overvloed te geven.” 4

“Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat ik heb 
gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen 

zullen Wij bij hem komen wonen.” 5

3. De Bijbel: Johannes 14:6. De Vader is God.
4.  De Bijbel: Johannes 10:10. De schapen is beeldspraak voor de 

mensen die in Jezus geloven.
5. De Bijbel: Johannes 14:23.
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Jezus Christus

We komen niets te kort, we hebben alles 
Een kind, een huis, een auto en elkaar 

Maar weet je lieve schat wat het geval is, ah 
Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar 

Is dit alles..  Is dit alles... 
Is dit alles wat er is?  ( Doe Maar )

Deze oneindige kloof kan slechts gevuld worden door 
iets oneindigs en onveranderlijks, 

namelijk door God zelf.  (Blaise Pascal) 1

Een herkenbare vraag voor veel mensen. Ook voor jou? 
Hij kan zich zelfs aan je opdringen terwijl het je voor de 
wind gaat. 

Wat is jouw antwoord?
Is dit alles?
De vraag maakt ons bewust van een leegte in ons 
binnenste. Als je zoveel mogelijk geniet van het leven 
verdwijnt de leegte misschien tijdelijk naar de achter-
grond. Je kunt ook proberen om een bijzondere 
prestatie te leveren of om heel goed te leven. 
Toch kunnen al deze zaken ons ten diepste geen echte 
‘vervulling’ geven. 

Waar komt die leegte eigenlijk vandaan?

Ongerust  is ons hart, totdat het 
zijn rust vindt in U. (Augustinus) 2

Wij missen iets of iemand in ons leven. Omdat dingen 
onze leegte niet kunnen vullen, moet het wel iemand 
zijn. Omdat medemensen ons niet kunnen helpen, 
moet het wel een Iemand zijn. En zo is het ook. Logisch 
toch? De leegte heeft een positief doel. 
De leegte roept ons terug naar God, onze Maker. 

God is onze oorsprong, maar ook onze bestemming. 
Alleen Hij kan ons echt vervullen, alleen Hij maakt ons 
leven zinvol. Niets en niemand anders kan zijn plaats 
innemen: succes niet, rijkdom niet, macht niet, zelfs 
geluk niet.

???

God kennen lest je innerlijke dorst. Met Hem leven 
en contact hebben van hart tot hart, dat maakt het 
verschil. God kan en wil onze leegte vullen en ons 
innerlijke vrede geven. 
Helaas is er veel verwarring over hoe wij God kun-
nen leren kennen. Het volgen van een godsdienstige 
methode brengt ons niet in contact met Hem. Het 
gehoorzamen van (misschien wel goede) regels ook 
niet, evenmin als een bepaalde filosofie of religieuze 
stroming. We leren God alleen kennen door een Per-
soon die ons bij Hem brengt.

1. Gedachten: uit fragment 148. 2. Belijdenissen: uit Boek I.
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