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Inleiding  

De Bijbel is er helemaal duidelijk over: God is liefde (Johannes 3:16; 1 Johannes 4:8; Efeziërs 2:4; 3:19; 

6:23; vgl. Exodus 34:6-7). Niet alleen in sommige dingen die Hij doet, maar in alles. Hij is liefde, heel 

Zijn karakter, gedachten, gevoelens en doen en laten. Alle liefde komt uit Hem voort (1 Johannes 4:7). 

Wanneer wij liefhebben, is dat omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:10; vgl. Romeinen 5:8; 8:38-

39). 

En de liefde van God is van de hoogste soort. Het Hebreeuwse Eerste Testament van de Bijbel gebruikt 

voor ‘liefhebben’ onder andere het werkwoord ’ahabh, het Griekse Nieuwe Testament vertaalt dit met 

agapao (bijv. in Mattheus 5:43; 1 Johannes 3:11; vgl. Leviticus 19:18; gekoppeld eraan zijn de zelfstandig 

naamwoorden voor liefde: ’ahabhah en agape). Het is een liefde die desnoods zichzelf opoffert voor het 

leven en welzijn van de ander, net als wat in de psychologie hechtingsliefde heet. Het is de liefde die 

ouders een brandend gebouw doet binnengaan met gevaar voor eigen leven om zo mogelijk hun kind 

uit het vuur te redden. Het is de liefde die de ander léven geeft en ruimte om te groeien. Het is ook de 

liefde die mensen als een soort lijm aan elkaar verbindt voor het leven, door dik en dun. Dat geeft 

veiligheid voor intimiteit en kwetsbaarheid. Het is de liefde die God deed omzien naar Zijn volk toen het 

in Egypte leed onder slavernij, en hen eruit bevrijdde (Exodus 3:7-8). Het is de liefde die Hem in Jezus 

naar deze wereld deed afdalen (Immanuel!), om ons, die in feite Hem wantrouwden als waren we Zijn 

vijanden, weer met Hem te verzoenen (Filippenzen 2:5-9; 2 Korinthiërs 5:17-20; 1 Johannes 3:1). 

Het Eerste Testament noemt God ook wel ’El Rachum – de God van ontferming (o.a. in Exodus 34:6; 

Deuteronomium 4:31).2 Het Hebreeuwse rachum is afgeleid van racham – het woord voor baarmoeder 

en voor (innig) liefhebben, medelijden hebben, compassie hebben met, liefde/genade vinden/tonen, 

zich ontfermen. Net zo als een baarmoeder alle voeding naar het kind laat gaan, desnoods ten koste 

van de moeder, zo voedt en koestert God ons ook, desnoods ten koste van Zijn eigen leven. Dat leven 

geven zit ook in het woord dat traditioneel wel vertaald werd met Gods goedertierenheid: chesed. 

Chesed betekent a) duurzame vriendelijkheid die b) leven gevend is. Het is onverdiende liefde, die 

leven geeft aan wie het wil ontvangen, en door heel het Eerste Testament een van de meest kenmer-

kende woorden voor Gods karakter. Chesed en ’ahabhah kenmerken zowel Gods liefde als de beste 

menselijke liefde (Micha 6:8). 

Gods liefde toelaten en laten doorvloeien 

In zijn artikel zegt Jim Wilder zoiets als: Hechtingsliefde vormt een soort permanente ‘lijm’ die twee 

mensen met elkaar verbindt. De mens is er in zijn hersenen op voorbereid om zichzelf te verbinden, te 

hechten aan de bron van zijn leven. Degene die ons voedt, ons te drinken geeft of ons onderdak geeft, 

zal het centrum worden van onze hechtingsliefde. Het Hebreeuws gebruikt het woord dabaq (= lijmen) 

om ons op te roepen ons permanent in liefde aan God te hechten (Deuteronomium 10:20; vgl. Psalm 

                                                                                       

1  Bij het schrijven van dit artikel is intensief en dankbaar gebruik gemaakt van: E. James (Jim) Wilder, 
‘Thinking with God: Weaving God’s Thoughts into Human Identities and Relationships’, unpublished 
document, Life Model, June 2020. Een vrije Nederlandse vertaling/bewerking hiervan (door Gerard Feller & 

André H. Roosma) verschijnt in Promise Magazine, april 2021, onder de titel: ‘Denken met God – Gods 
gedachten verweven met onze menselijke identiteit en relaties’. Citaten zijn deels daaraan ontleend. 

2  Zie: André H. Roosma, ‘De veelzeggende Naam van God (22) - De rijkdom van de Titel ֵאל ַרחְּום - ’El 
Rachum ’, Hallelu-JaH, 12 maart 2021. 
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63:9). Ons door de slang te laten voeden is een verkeerde hechting. Toen Israël de Baäls vroeg hen te 

voeden of vruchtbaarheid te geven ontstond er een duistere band met hen. Echter, degenen die zich 

voeden met Woorden van Leven, het Brood van de Hemel eten, Levend Water drinken en in de 

beschutting van de Allerhoogste wonen, bouwen ook hechtingsliefde op. De liefde die ons aan de Bron 

van Leven verbindt is hechtingsliefde. Daarin is er een aangenaam en vreugdevol verbonden-zijn dat 

ons laat floreren en dat ons doet leven in verwondering en aanbidding met God, zoals we bedoeld 

waren. 

Voor Zijn liefde zoekt God mensen die Hem willen ontvangen; die ervoor open staan om geliefd te 

wórden (het Hebreeuws gebruikt voor hen de term: ‘anavim – de nederigen/ armen/ kwetsbaren; vgl 1 Ko-

rinthiërs 1:26; Jezus sprak erover dat Hij niet kwam voor degenen die gezond denken te zijn maar voor hen 

die erkennen dat ze ziek zijn – Mattheus 9:12-13; Markus 2:17). God krijgt in de Hebreeuwse Bijbel ook 

wel de titel ’El Shaddai – de God Die Zijn liefde en leven naar ons toe wil laten stromen (Genesis 35:11; 

sommigen vertalen: de Almachtige, maar bovenstaande zin geeft de hoofdbetekenis van deze titel3). Hij 

zoekt wie ontvankelijk is voor Zijn onbeschrijfelijke liefde en die wil dóórgeven (vgl. Johannes 14:22-23). 

Gods grote liefde ontvangen blijft niet zonder gevolgen in ons leven. Zonder Zijn liefde zijn we bang, 

en die angst bepaalt – vaak onbewust – heel veel in ons leven. Relaties worden meer gespannen. We 

proberen door prestatie de goedkeuring van anderen te verdienen. De hele rat-race van onze maat-

schappij is hierop gebaseerd. Gaan we echter Gods grote liefde echt ontvangen, dan verandert er 

fundamenteel iets. Een van de gevolgen is: ons hart wordt gerust. We komen meer en meer in shalom. 

We worden minder gauw bang – onze oude angsten smelten weg (1 Johannes 4:18-19), want wat kan 

ons gebeuren als de Schepper van hemel en aarde ons liefheeft en niets ons van Zijn liefde kan schei-

den (Romeinen 8:38-39)?  Wanneer we merken hoe God ons liefheeft ondanks onze tekortkomingen, 

worden we ook zachter naar anderen toe, hebben minder moeite hen lief te hebben (1 Johannes 2:5-

11; 4:7-16). Ook dingen die we zelf moeilijk uit ons leven opgeruimd kregen, gaan van binnenuit veran-

deren. Want wanneer we ons zó geliefd en geaccepteerd voelen, valt niet alleen de angst, maar ook 

de prestatiedwang weg. Dit maakt ons vrij van oude verslavingen en de hele rat-race van deze wereld 

(Hebreeën 2:14-15). 

In de laatste intieme gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen, zei Jezus dat het vooral belangrijk 

was dat ze zouden blijven in Jezus’ liefde (Johannes 15:1-17; vgl. 2 Thessalonicenzen 3:5). Dat is niet 

binnen blijven zitten en redeneren dat het mooi is dat de zon buiten schijnt, dat is naar buiten gaan en 

je aan de welbehaaglijke straling van de zon van Gods liefde blootstellen, en die vervolgens weer 

dóórgeven! 

Het relationele deel van onze hersenen 

De menselijke hersenen hebben een relationeel deel, een deel dat bezig is in betrokkenheid met ande-

ren, dat het nodig heeft om getraind en opgebouwd te worden, juist door het oefenen van het liefhebben 

en afstemmen op God. Dit relationele deel in de menselijke hersenen geeft vorm aan zowel onze 

identiteit als aan onze realiteit. Dit betekent voor alles wat we in relaties met anderen doen, dat we 

zorgvuldig om moeten gaan met elkaars grenzen, onvolkomenheden en beperkingen, en met wat er 

allemaal speelt bij de ander. En we zullen oog moeten hebben voor de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Als we deze in acht nemen, zullen we a) ons meer bewust zijn van God, b) meer karakterverandering 

ervaren, c) liefde kunnen ontvangen en dóórgeven, d) Gods gedachten gemakkelijker kunnen proeven 

en e) gemakkelijker relaties aangaan met degenen met wie God dat voor ons bedoelde. 

Twee soorten denken; een langzaam en een snel spoor 

Voor sommige mensen is het geloof vooral iets van het bewuste denken. Ik noem dat wel ‘denken met 

je denkhoofd’. Verhalen, verklaren, praten over, redeneren, studeren, keuzes bewust afwegen, Bijbel-

lezen, bewust bidden – die vallen hier allemaal onder. Neurologisch gezien is het gedreven vanuit de 

linker hersenhelft, en vindt plaats in de cortex, het buitenste/voorste deel van de hersenen. Deze linker 

hersenhelft is niet supersnel; we spreken daarom wel over het langzame spoor. 

Dat zou in noodgevallen en bij allerlei eenvoudige dingen die we voortdurend doen veel te lang duren. 

Daarom hebben we een tweede systeem in onze hersenen. Dit werkt enorm veel sneller en vaak is het 

al klaar voor we ons er ook maar van bewust zijn. We noemen het daarom wel het snelle spoor. Dat 

                                                                                       

3  Zie: André H. Roosma, ‘De veelzeggende Naam van God (19) - De rijkdom van de Titel ֵאל ַׁשַּדי - ’El 

Shaddai ’, Hallelu-JaH, 27 april 2020. 

https://www.hallelu-jah.nl/Gods-veelzeggende-Naam-(19)-El-Shaddai.html
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wordt gevoed uit beelden, emoties, ervaringen uit het verleden en dergelijke, die opgeslagen zijn in de 

diepere hersendelen van het zogenaamde limbisch systeem, en in de rechter hersenhelft. Het is niet 

zo rationeel, wel heel relationeel, en wordt vooral beïnvloed door wat we gevoeld en ervaren hebben 

en door –vaak onbewuste– communicatie van liefde óf onveiligheid. Meer dan het bewuste denken is 

wat er gebeurt op dit diepe niveau bepalend voor onze identiteit en ons karakter. (Noot van een reviewer: 

We hechten ons aan allerlei dingen op dit niveau, ook aan dingen die niet goed voor ons zijn zoals drugs. 

Veel dingen die wij verslaafden onderwijzen, werken niet omdat we daarmee proberen het ‘langzame spoor’ 

het ‘snelle spoor’ te laten inhalen of corrigeren, wat dus niet lukt.) 

Jim Wilder over deze twee: „Het langzame spoor van het bewuste denken kan over God denken, het 

kan echter niet met God denken. Met het langzame spoor kunnen we dingen over God geloven maar 

het is fundamenteel beperkt in het kennen van God. Het langzame spoor is de ‘thuisbasis’ van de 

meerderheid van wat we ‘religie’ zouden kunnen noemen.” Met God denken verloopt via het snelle 

spoor, en is mogelijk door hechtingsliefde en geestelijk-emotionele afstemming op God. 

Geestelijk-emotioneel afstemmen op Immanuel 

Wat we nu in ons geestelijk leven nodig hebben, is goede voeding voor die diepe hersendelen; voor 

dat snelle spoor. Een goede manier om dat te krijgen, is door wat we hierboven bespraken: het ont-

vangen van Gods liefde. Wanneer we ons geestelijk-emotioneel afstemmen op Immanuel – God Die 

bij ons is; Zijn liefde echt ontvangen, dan gaat er iets veranderen op dit diepe niveau. Het zorgt dat we 

meer relationeel bewustzijn van God krijgen en Hem gemakkelijker betrokken nabij ervaren. Ook zorgt 

het dat we Zijn liefde steeds beter kunnen ontvangen en doorgeven en ons beter kunnen afstemmen 

op de Geest van God. 

In intermenselijke relaties gaat dat ons geestelijk-emotioneel afstemmen vooral via elkaar aankijken of 

vasthouden. Dit is één van de redenen dat verliefden en treurenden graag de hand van hun geliefde 

vasthouden en elkaar veel aankijken. En het gaat beter, wanneer er al veel hechtingsliefde tussen de 

twee vloeit. Dan voel je een eenheid die veiligheid biedt. Ook op eenzelfde manier samen bewegen – 

zoals wanneer je samen danst – kan helpen ‘op één golflengte te komen’. Wanneer je je zó op elkaar 

afstemt, kan je rechterhersenhelft gedachten en gevoelens van de ander gemakkelijk en onbewust in 

real-time overnemen, super snel én diepgaand – veel sneller en diepgaander dan via uitleggen en 

redeneren ooit mogelijk is. Dit is de manier waarop baby’s in de ideale situatie leren met moeilijke 

gevoelens om te gaan: via wederzijdse afstemming op de moeder kunnen ze putten uit de meer vol-

wassen capaciteiten in de diepe hersenen van de moeder. Ook later, wanneer we bijvoorbeeld angstig 

zijn ergens voor en ons dan afstemmen op iemand die gerust  is te midden van zo’n situatie, kunnen 

we in een fractie van een seconde via een blik iets van zijn of haar rustige gevoelens en gedachten 

overnemen. 

In de omgang met Immanuel werkt dit net zo, al is er vaak enige menselijke hulp en wat oefening en 

gewenning voor nodig omdat we Hem niet fysiek waarnemen. Deze afstemming op Immanuel is dus 

heel iets anders dan bewuste meditatie. Meditatie vloeit voort uit het concentreren van onze aandacht 

op iets. Bewuste meditatie over waarheid en Gods karakter brengt echter niet automatisch een onder-

linge toestand van geestelijk-emotionele afstemming voort. God hoeft zichzelf niet te openbaren om 

meditatie te laten functioneren. Meditatie kan ook niet-relationeel zijn, maar wat we hier beschreven 

hebben en nodig hebben is contemplatie. Zoals we dat hier bedoelen is het wel relationeel. Contem-

platief gebed vloeit voort uit een besef van Gods actieve aanwezigheid. Contemplatie omvat het denken 

met God (in real-time) met gebruikmaking van wederzijdse afstemming. We mogen daarmee oefenen, 

er tijd voor nemen, om te leren leven en om geestelijk te groeien in Christus-gelijkvormigheid in ons 

karakter en in onze onbewuste, spontane reacties (het snelle spoor). Jezus liet zo ook Zijn discipelen 

oefenen in de drie jaar dat Hij hen 24/7 begeleidde. Jezus’ eigen ‘geestelijke oefeningen’ hoefden er 

alleen maar voor te zorgen dat Zijn afstemming op de Vader goed bleef functioneren. Denk er bijvoor-

beeld aan hoe Jezus zelfs in Zijn enorme lijden op het kruis voor Zijn vervolgers bad. Die ultieme vol-

wassenheid weerspiegelt een grote relationele capaciteit in het snelle spoor van de hersenen. Wij 

hebben meer oefening nodig. Om zó volwassen, zachtmoedig en liefdevol te worden in onze automa-

tische reacties (dus in het snelle spoor in onze rechter hersenhelft) is heel veel oefening nodig, met 

Immanuel en vaak ook met anderen die ons hierin voorgaan. Geestelijke vorming combineert op die 

manier transformerende momenten met God met vormingspraktijken met mensen. De essentie in beide 

is de ontwikkeling die mogelijk wordt vanuit liefdevolle hechtingsrelaties. 
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Léven, herstel en groei 

Helaas gaan er in onze ontwikkeling wel vaak dingen niet of niet helemaal goed. Nare ervaringen 

worden diep in onze rechter hersenhelft opgeslagen als signalen die voortdurend zeggen: “kijk uit voor 

…!” en “pas op met …!” en leiden tot overlevingsmechanismen als je terugtrekken of anderen afweren. 

In de omgang met anderen beïnvloedt het onze verwachtingen. 

Wat er nodig is om dan wezenlijke verandering te bewerken op dat diepe niveau, dus ook in ons karak-

ter of in onze identiteit, is veiligheid. Onze overlevings- en zelfbeschermingsmechanismen werken als 

een soort ‘firewall’. Bij gezonde hechting laat hij alleen dát door wat komt van iemand met wie we 

verbonden zijn door hechtingsliefde. Anders gezegd: Hechtingsliefde die vloeit biedt op een diep niveau 

de veiligheid die we nodig hebben om daar veranderingen in toe te laten. Let op, zegt Jim Wilder: de 

hersenen controleren op de aanwezigheid van hechtingsliefde en niet zo zeer op wat we geloven 

over hechtingsliefde. 

Dit maakt geestelijk-emotionele afstemming op de God Die liefde is en betrokken bij ons is – dus 

Immanuel – zo krachtig voor léven, vernieuwing/herstel en groei van identiteit en karakter. 

Als we ons afstemmen op God in onze omgang met anderen, beginnen ons denken, onze woorden en 

daden te rijmen met die van Hem, en worden we meer zoals Hij is. Zo wordt heel ons leven een stage 

in de school van (het internaliseren oftewel je eigen maken van) Zijn Liefde. 

Verdere verdieping 

Jim weer: „Een hechtingsrelatie beginnen, zoals verliefd worden, kan vrij gemakkelijk zijn bij mensen 

die we leuk vinden. Gehechtheid in stand houden als er iets mis gaat, is de toetssteen voor emotionele 

volwassenheid. Wanneer iemand ineens meer als een vijand aanvoelt dan een vriend (of ineens een 

hekel aan ons krijgt) ontdekken we de kracht van onze hechtingsliefde. 

God is ook met liefde (’ahabhah) gehecht (chesed) aan zo iemand die we op dat moment ervaren als 

onze ‘vijand’. Dat betekent dat als we op zo’n moment in een onderlinge verbondenheid met God zijn, 

onze spontane reactie op die ‘vijand’ liefde zal zijn. Ook tijden waarin God Zelf onze tegenstander lijkt 

te zijn onthullen onmiddellijk de kracht van onze gehechtheid aan God. Deze spontane reacties op 

‘vijanden’ zijn de maatstaf van geestelijke volwassenheid. Het liefhebben van onze vijanden wordt het 

test- en oefenterrein voor de gehechtheid aan God en anderen. Iedere identiteitsfout die door onze 

vroege ontwikkeling ontstaan is zal aan het licht komen. Het goede nieuws is dat we het meest open 

staan voor transformatie nadat we iemand even meer als een vijand ervoeren, maar we er intussen 

samen uitkomen door onderlinge her-afstemming met elkaar, met Gods hulp. Dit onderstreept dat als 

onze gehechtheid aan God (of een van Gods mensen) sterk genoeg is, er mogelijkheden zijn om de 

relatie in een toestand van wederzijdse afstemming te blijven ondersteunen, en zó verder te groeien.” 

Elkaar helpen en stimuleren 

Hoe kunnen we elkaar hierin helpen en stimuleren? Er zijn een aantal dingen die we kunnen doen: 

 Delen van Immanuel belevenissen met elkaar:   

Door met elkaar te delen wat we met God en in Zijn nabijheid en liefde beleefd hebben, bemoe-

digen we zowel onszelf als de ander en maken we de afstemming op God gemakkelijker. 

 De ander introduceren bij ‘Immanuel’:  

Toen ik bij een groot bedrijf werkte, kwam er wel eens een internationale expert bij ons op de 

afdeling op bezoek. Als zijn expertise ook voor mensen van een andere afdeling interessant was, 

stelden we wel eens een middag voor hen open. We waren dan zelf alleen als gastheer of -vrouw 

aanwezig en lieten de mensen van de andere afdeling hun vragen aan de expert stellen. Hooguit 

hielpen we soms even met vertalen of zo. Hier werkt het net zo. We introduceren mensen bij God 

en helpen hen, naar God te luisteren. Zo nodig, bij dreigende misverstanden bijvoorbeeld, helpen 

we even dat ze elkaar goed begrijpen, zó dat goede afstemming met God ontstaat. 

In dit alles bewerkt het samen hiermee bezig zijn dat we meer en meer met God en elkaar verweven 

raken. Een weefwerk van God, de gemeenschap en onszelf. 

Jim hierover: „De draden waaruit een stuk stof is geweven gaan in twee richtingen. Bij het beoefenen 

van sterke hechtingsrelaties met God en anderen lopen de hechtingsdraden in verschillende richtingen, 

maar het resultaat is één stuk stof. Draden die boven lopen wisselen elkaar constant af, maar altijd in 

beide richtingen. Soms is Gods draad er doorheen te zien. Op andere momenten verschijnen de draden 
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van jouw leven in mij of de mijne in jou. Het kleed is God en jij en ik. Het ene moment ligt de ene draad 

voor en soms een andere. De sterkte van de stof wordt bepaald door zowel de draden die we zien als 

de draden die verborgen zijn. We denken met God en Gods mensen door wederzijdse afstemming en 

worden nieuw. Gods patronen en kleuren komen tevoorschijn als we ons hechten en met elkaar 

verweven worden. Ons geestelijke leven als individu en gemeenschap (en er is minder scheiding dan 

we misschien denken) wordt een eeuwig weefsel van relaties.” 

Een voorbeeld-gebed 

Het volgende gebed is geïnspireerd door het gebed op p. 253 van het boek Outsmarting Yourself van 
Karl Lehman. 

Liefdevolle hemelse Vader, we danken U voor de Immanuel-waarheid dat U altijd bij ons bent, en 
we vragen U ons te helpen steeds meer Uw liefdevolle en genadige aanwezigheid waar te nemen. 

Liefdevolle Vader, soms roepen onze omstandigheden oude traumatische gedachten, gevoelens 
en belevingen op. Help ons, Uw liefde te ontvangen en deze gedachten, gevoelens en belevingen 
voor U bloot te (laten) leggen en door U te laten genezen en neutraliseren. We willen deze steeds 
voor Uw troon leggen, en ook de gedachten die we in reactie erop zelf bedenken, die misschien 
heel logisch, waar en kloppend klinken, maar die niet in overeenstemming zijn met Uw waarheid. 
Geef ons de genade om deze dingen moedig en dapper onder ogen te zien en te onderkennen en 
ons steeds voor U en Uw liefde bereikbaar te houden. 

Hemelse Vader, we willen met U een halt toeroepen aan de plannen van de vijand om relaties 
kapot te maken en verdeeldheid te zaaien (die plannen dus verijdelen) – geef ons de genade om 
dat te doen. 

Hemelse Vader, we willen graag meewerken met Uw plan voor bloeiende relaties, een gezonde 
gemeenschap en eendrachtige, relationele gemeenten die uw liefde naar de wereld zullen brengen 
– geef ons alstUblieft de moed, de genade en de liefde die we nodig hebben om deze visie tot 
vervulling te laten komen. 

Dit bidden we U vol dankbaarheid in de naam van Jezus, Amen 
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Meer informatie en reacties 

Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met 
me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl 

 

Accede! home      of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index 
 

 

Bedankt voor uw belangstelling! 

http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
http://www.12accede.nl/
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.outsmartingyourself.org/
http://www.thisjoybooks.com/
http://www.thisjoybooks.com/
mailto:andre.roosma@12accede.nl?subject='De_Liefde_van_Immanuel'
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.org/
http://www.12accede.nl/
http://www.immanuel-levensstijl.nl/articls.html
http://www.12accede.nl/copyright.html
mailto:andre.roosma@12accede.nl?subject='De_Liefde_van_Immanuel'

