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NIEUW BOEK - 9 december 2022 
 

De boeiendste Persoon van het heelal 
 

365 uitnodigingen om God te kennen 
 

Ignace Demaerel – uitgeverij Boekencentrum-Boekscout 

 

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 

 

http://www.ignacedemaerel.be/


Promotietekst  

In het evangelie van Johannes (17:3) omschrijft Jezus het eeuwige leven als 

‘God kennen’: we kunnen de diepgang en reikwijdte van deze twee woorden dus 

moeilijk overschatten. Ze blijven echter wel behoorlijk mysterieus, want hoe doe 

je dat in het leven van elke dag? Mensen van alle achtergronden en tijden stellen 
zich de vraag “Wie is God?”, al duizenden jaren. Ook christenen die oprecht 

geloven God te kennen, moeten erkennen dat dit een zoektocht blijft waar ze 

nog bijlange niet aan het einde van zijn. We weten toch niet hoeveel we nog níet 

weten over God? Het is een levenslange opdracht, niet simpel maar wel boeiend 

en levensbelangrijk. 

We kunnen zonder overdrijving zeggen dat Jezus de grootste geestelijke leider 
uit de wereldgeschiedenis is, en Hij daagt ons uit om deze zoektocht te 

ondernemen die ‘niet zonder risico’ is. Niet alleen omdat de wereld als een jungle 

is vol verwarring en valkuilen, maar ook: Wat zal er met ons gebeuren als we 

gevonden hebben? Kan ons leven nog hetzelfde blijven, of gaat God het op zijn 

kop zetten? Of: als het op zijn kop stond, zal Hij het weer ‘recht’ zetten? God 

ontmoeten kan niet zonder impact blijven op élk gebied van ons leven, ons gezin 

en onze relaties, ons zelfbeeld en wereldbeeld, onze hobby’s en ambities…  

Dit devotionele dagboek met zijn 365 korte meditaties is bedoeld voor christenen 

die dieper willen graven, die hongerig zijn naar méér, hoger en breder. Elk stukje 

vertrekt van een bijbelvers, en speelt met moderne gelijkenissen en parallellen, 

anekdotes en ervaringen, soms wetenschappelijke inzichten, om vanuit een 

nieuwe invalshoek een verfrissend perspectief te bieden op wie onze Schepper en 

Vader is. Per definitie moet Hij een uitermate boeiende en unieke persoonlijkheid 
zijn. En dit boek reikt vele sleutels en handvatten aan in het zoeken van Hem: 

inzichten die muurtjes afbreken en deuren openen, om te groeien in geestelijke 

vrijheid en gezondheid.  

De 365 teksten zijn trouwens niet gebonden aan de (liturgische) kalender of de 

christelijke feesten: je kan ze op eender welk moment lezen.  

  

Fragment 

Als iemand jou de directe vraag zou stellen: “Ken jij God?”, wat zou je dan 

antwoorden? Deze vraag is zelf al erg verwarrend: hoe zelfzeker ben je op dit 

vlak? Een simpel ‘nee’ of ‘ja’ volstaan niet. Is het niet pretentieus en 

aanmatigend om hier volmondig ‘ja’ op te zeggen? Hoe kan je Iemand kennen 

die oneindig veel groter is dan jou? Ken je God voor 50%, 5%, 0,5%? Je wéét 

toch niet hoeveel je over Hem níet weet: hoe kan je jezelf dan zelfs quoteren?  

Laten we niet vergeten: ‘kennen’ is een wérkwoord! Het vraagt arbeid en 

discipline, lezen en studeren, gaat via zoeken en tasten, veel vragen en - naar 

ons gevoel soms - weinig antwoorden, twijfelen en zuchten… Is het dan al die 

noeste arbeid waard? Wel, voor allerlei hobby’s en amusement zijn mensen wel 

bereid - soms héél grote - offers te brengen en door te zetten, just for fun. Is 

God echter niet ‘een ietsje belangrijker’ dan postzegels verzamelen of zo? Mág 

het moeite kosten a.u.b.? 

God zoeken moet je goéd doen of niet doen! ‘Half en half’ kan niet, want God is 

God. Godsdienst is geen vrijblijvende hobby zoals kleiduifschieten. God zoeken is 



anders dan elke andere bezigheid: het is een ‘ontologische plicht’ tegenover onze 

Schepper, en ons ultieme levensdoel verdient absolute prioriteit! Een huwelijk 

kan je ook niet ‘half’ doen. God leren kennen kost moeite, en het mág moeite 

kosten! Zoals een huwelijk of een gezin, en zoals andere dingen die we écht 
belangrijk vinden! Er zijn mensen die hiervoor alles opgeofferd hebben, hun hele 

hebben en houden verkocht, vervolging doorstaan, de stilte en eenzaamheid 

opgezocht, of 40 dagen gevast: om ‘het enige belangrijke’ te zoeken in dit 

aardse leven, datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. 
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Eerdere publicaties van Ignace Demaerel 

 

• Gebed, diepgeworteld en wijdvertakt. 40 groeischeuten voor 

gebed en voorbede, 2009, uitgeverij Face to Face, Mechelen, 

176 p. (ISBN 978 907 4901000) (uitverkocht, maar nog 
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• Mag God nog God zijn? - De clash van godsbeelden in een 

postmoderne tijd, 2020, BC-BS (Boekencentrum-Boekscout), 

Soest, 332 p. (ISBN: 978-94-640-3105-8)  
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