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In Hartstocht vertellen Hans en Rietje van der Lee over hun zoektocht naar wat Jezus bedoeld kan hebben toen Hij
opriep Hem te volgen. Ze verlangen ernaar om meer van Gods Koninkrijk werkelijkheid te zien worden in hun eigen
leven en in het leven van anderen.

Op zoek naar dat Koninkrijk gingen ze wonen in een krottenwijk van Jakarta om zich daar in te zetten onder mensen
die leven in schrijnende armoede. Voor Hans was dit de vervulling van een levensdroom, maar voor Rietje pakte het
anders uit. Het resulteerde in een crisis voor hen beiden, maar zorgde vooral ook voor een doorbraak in hun
zoektocht.

Hartstocht helpt je te zoeken naar waar het God echt om te doen was toen Hij zijn Zoon naar de mensheid stuurde en
helpt je om meer toegang te vinden tot je hart. Hoe meer je vindt van je eigen hart, hoe meer je kunt vinden van Gods
hart, van Hemzelf en van zijn Koninkrijk.
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