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Daar sta ik dan: door mijn TomTom naar een 
wegversperring gestuurd. Moet ik toch maar 
weer ’s de nieuwste updates kopen, want op 
deze manier kom ik niet op tijd op de plaats van 
bestemming! 

Navigatiesystemen helpen mensen op weg… Zo 
werkt de bijbel ook; als wegwijzer voor christenen. 
Christenen mogen de boodschappers zijn van 
Gods liefde.

Welke “versie” van de bijbel is de juiste?
Maar het lijkt wel of er van de bijbel ook 
verschillende versies of updates bestaan, zoals bij 
die TomTom die me naar een wegversperring 
leidde. Al die verschillende kerken?! Word 
jij daar wijs uit? Hoe komt het dat er zo 
veel verschillende kerken bestaan?

Smaken en kerken
Er wordt tussen die vele kerken gediscussieerd 
of misschien zelfs geruzied over allerlei “bijzaken” 
van het christelijk geloof. Beste lezer, laat je niet 
in de war brengen door deze meningsverschillen! 

Waar het uiteindelijk om draait is die Ene Liefde. 
Hierin is Gods liefde ons bekend gemaakt: God 
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door hem zouden leven1.
En ach, wordt de mensheid ook niet getypeerd 
door veelkleurigheid en diversiteit? In dat opzicht 

is het niet verbazingwekkend dat er zo 
veel verschillende kerken zijn. Zo veel 

“smaken”, zo veel kerken! 

Mensen
Christenen mogen, in welke kerk ze ook zitten, 
samen één zijn2. Toch kun jij misschien voorbeelden 
noemen die het tegendeel lijken te bewijzen. Helaas 
schieten christenen dus wel eens tekort. Juist 
doordat christenen ook maar mensen zijn, hebben 
zij die vergeving – die ons wordt aangeboden in de 
bijbel – zo hard nodig.

Misschien “kriebelt” het bij jou wel: Is er meer 
tussen hemel en aarde? Waar word ik écht gelukkig 
van? Wat is mijn levensdoel? Jezus is de weg, de 
waarheid en het leven3. Hij kan ook jóuw weg naar 
God de Vader zijn, waar je mag komen zoals je 
bent.

Hij wil ons redden uit de macht van de duisternis 
en ons overbrengen naar het rijk van zijn geliefde 
Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de 
vergeving van onze zonden4.

1* - 1 Johannes 4 vers 9

2* - Efeze 4 vers 4 tot 7

3* - Johannes 14 vers 6

4* - Kolossenzen 1 vers 13 en 14
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