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een devotional rond het thema ‘God kennen’. 

 
‘God kennen’ is volgens Jezus de omschrijving van het 

eeuwige leven (Joh. 17:3), met andere woorden dé 

sleutel tot écht leven. Maar gemakkelijk of simpel is dit 

niet: onze Schepper overstijgt ons bevattingsvermogen 

op alle vlakken. Positief gezegd: Hem leren kennen blijft 

een levenslange uitdaging en avontuur. In dit 
geloofsdagboek biedt Ignace Demaerel 365 korte 

meditaties vanuit een veelheid aan invalshoeken, 

gelijkenissen of anekdotes: over wie deze intrigerende 

God is, en over óns proces – met vallen en opstaan - om 

Hem te leren kennen. Hopende dat de lezer hierin 

pareltjes vindt, eyeopeners en verfrissende 
perspectieven op ‘de boeiendste Persoon van het heelal’. 

  

'Wie is God nu eigenlijk?' en 'Hoe goed ken jij God?' zijn 

diepe en indringende vragen, en de auteur weet ze op 

een begrijpelijke manier en via vaak verrassende 

opstapjes te benaderen. Met een vlotte schrijfstijl, modern woordgebruik en 

opmaak, weet hij op levendige wijze zijn lezers aan te sporen tot 
geloofsonderzoek en -verdieping. Dit inspirerende boek wordt sinds vrijdag 9 

december uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. 

 

Over de auteur 

 

Ignace Demaerel (°1961) is godsdienstleraar en pastor in 
Brussel. Hij is gehuwd, vader van vier kinderen en een 

pleegzoon, en grootvader van acht kleinkinderen. Hij 

studeerde filosofie aan de K.U. Leuven en protestantse 

godgeleerdheid in Brussel. Hij was/is actief in 

gemeentestichting, gevangeniswerk, de gebedsbeweging en 

verzoening, kinderkampen, huwelijksweekends… Naast vele 

artikels en enkele brochures heeft hij zes boeken 
gepubliceerd. Sinds 2012 is hij columnist/opiniemaker bij Knack.be. Zie ook 

www.ignacedemaerel.be 
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