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God? 

 

5 God 

Jij 

 

The other one 

You 

 

De ander 

6 

Dezelfde / The same 

God 
of twee Goden? / or two Gods? 

 

7 God kennen / Knowing God 

Op velerlei wijzen en langs 
velerlei wegen heeft God 
in het verleden tot de 
voorouders gesproken 
door de profeten, 

maar nu de tijd ten einde 
loopt heeft hij tot ons 
gesproken door zijn Zoon, 
die hij heeft aangewezen 
als enig erfgenaam en 
door wie hij de wereld 
heeft geschapen. 

 

Long ago, at many times 

and in many ways, God 

spoke to our fathers by the 

prophets, but in these last 

days he has spoken to us 

by his Son, whom he 

appointed the heir of all 

things, through whom also 

he created the world.  
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God kennen / Knowing God 

In hem schittert Gods 

luister, hij is zijn 

evenbeeld, hij schraagt de 

schepping met zijn 

machtig woord; hij heeft, 

na de reiniging van de 

zonden te hebben 

voltrokken, plaatsgenomen 

aan de rechterzijde van 

Gods hemelse majesteit, 

Hebreeën 1:1-3 

He is the radiance of the 

glory of God and the exact 

imprint of his nature, and 

he upholds the universe by 

the word of his power. 

After making purification 

for sins, he sat down at the 

right hand of the Majesty 

on high, 

 

Hebrews 1:1-3 

9 Jij 

 

10 

De ander 

 

11 De ander 12 
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De ander 

“To step out of ideology, it hurts.  

It’s a painful experience.  

You must force yourself to do it.”  

 

“Uit ideologisch denken stappen doet zeer.  

Het is een pijnlijke ervaring.  

Je moet jezelf er toe dwingen.” 

 

Slavoy Žižek,  
Sloveens socioloog, filosoof,  

psychoanalyticus en cultuurcriticus  

 

13 God 

Geen religie 

maar een persoon 

 

 

En hierin is Gods liefde 

ons geopenbaard: God 

heeft zijn enige Zoon in de 

wereld gezonden, opdat 

we door hem zouden 

leven. 

 

Not a religion 

but a person 

 

 

In this the love of God was 

made manifest among us, 

that God sent his only Son 

into the world, so that we 

might live through him. 
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Amen 
 

15 


