
GOD ONDER DE MENSEN

Toon Tellegen, Querido 2021
18,99 euro

Op een dag verzamelden zich overal op de wereld 
mensen op pleinen, in parken, op stranden, op 
toppen van bergen en in valleien, en riepen op een 
afgesproken ogenblik omhoog: 
‘Doe niet zo raar, God!’ 

In God onder de mensen, zijn nieuwe verhalen-
bundel, hebben de mensen vaak genoeg van God 
(‘van zijn bizarre en altijd onvoorspelbare gedrag’) 
óf heeft God genoeg van hen. Het levert verhalen op waarin de manier 
waarop we met God en geloof omgaan in een enigszins absurd maar 
toch herkenbaar en soms zelfs confronterend licht wordt gezet.

‘Over God - wie hij ook is - weet niemand meer dan ik’, schrijft Tellegen 
in zijn voorwoord. ‘En niemand ook minder.’ En daarom kan de 
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schrijver God gerust opvoeren 
als een briljante balletdanser, 
een kettingroker, een stinken-
de zwerver ... Maar bovenal 
maakt Tellegen God verfrissend 
menselijk. Als Hij er op een dag 
even helemaal genoeg van 
heeft, hangt hij een briefje op 
de deur van de kerk: ‘Ik ben 

even weg. God.’

Toon Tellegen speelt op weergaloze wijze met onze ideeën, gevoelens en 
verlangens over het bestaan van God in de wereld: briljant, diepzinnig 
en ongelooflijk geestig.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 24 juli. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 31 juli kan u het inkijkexemplaar
ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een +.
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.
MAANDAG  bezinnend wandelen
DINSDAG  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen)
WOENSDAG  een open kerk bezoeken
DONDERDAG  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)
VRIJDAG  opruimen in je huis en in je hoofd
ZATERDAG  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt
  en de week nadien uit te lenen)
ZONDAG  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken,
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen,
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


