
ZONDAG 9 

 

lezen:  Johannes 1:1-18      zingen:   Psalm  146: 4 

                                         Psalm  102:10 

                                        Psalm  102:14,16 

                                         Gez.    10: 5 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Toen we het de vorige keer over zondag 8 hadden, over Gods drie-eenheid, heb ik al gezegd dat er 

reeds in de tweede eeuw Christenen zijn geweest, die zó'n sterke nadruk legden op Gods éénheid, dat ze 

daardoor ongelukken hebben gemaakt. Men moet nooit forceren. Men kan zelfs de meest Bijbelse 

waarheid dríjven! "Drijven" is op één waarheid zó uitsluitend de nadruk leggen, dat andere er door in 

het gedrang raken. Dat is toen in de tweede eeuw al gebeurd. Met de beste bedoeling -neem ik aan- is 

men van wal gestoken. Door de heidenen werden immers vele, véle goden vereerd. Maar de Christenen 

geloofden in één God! één God! één God! Dan moet je vroeger heiden geweest zijn, en nú Christen! 

Dan zet je daar alle accent op! Eén God! Die waarheid is toen door mensen als Praxeas en Sabellius met 

hun volgelingen zó gedréven, dat ze er toe kwamen te beweren, dat Eén en Dezelfde de hemel en de 

aarde geschapen had, en Mens geworden was; dat de Vader geleden had, aan het kruis gehangen had! 

Vandaar hun bijnaam "Patri-passionisten"; ("pater" is "vader" en "passio" is "lijden"). Dààr had je nu de 

ongelukken! Want de Heilige Schrift leert toch duidelijk dat niet de Vader, en ook niet de Heilige Geest 

Mens geworden zijn en geleden hebben en gestorven zijn, maar dat niemand anders dan Gods Zoon, het 

Wóórd, Mens geworden is, geleden heeft, gestorven is, en is opgestaan. De Vader heeft niet Zichzélf 

gezonden, maar de Zoon, het Woord. En toen die Zoon Mens geworden was, en dus Christus geworden 

was, is die Christus door de Heilige Geest tot Zijn Middelaarswerk bekwaamd. En toen die Christus 

naar de Hemel gevaren was, heeft Hij Z'n belofte vervuld, dat Hij een àndere Paracleet, een àndere -ik 

leg de nadruk op het woord "àndere"- Raadsman aan Z'n discipelen zenden zou -niet Zichzelf, maar een 

Ander-, en die Ander -zoals reeds een kind weet- is geweest: de uitgestorte Heilige Geest! Chrístus is 

niet teruggekomen met Pinksteren -zoals men weleens zo aardig kan zeggen in van die populaire 

toespraken, maar het is toch ècht niet waar, en 't is nog gevaarlijk ook!- maar de Heilige Géést; zó liggen 

de stukken! 

      Ziedaar de feiten. En men kan dat nu vervelend en lastig vinden of niet, maar men zal over de 

éénheid van God niet zó moeten spreken, dat die feiten om hals gebracht worden! Dàt is nu "dríjven"! 

De eenheid Gods dríjven, wat ook nà de tweede eeuw toch nog herhaaldelijk wéér gebeurde. Door wie? 

We zullen het nu niet hebben over de Joden, want dat waren geen Christenen, wènsten dat beslist niet te 

zijn, gaven zich er ook niet voor uit, zoals bijvoorbeeld vandaag de Jehova's Getuigen. We zullen het 

ook niet over de Mohammedanen hebben, die kwamen op in de zevende eeuw, want die wensten 

evenmin voor Christenen te worden aangezien, vooral níét! Al hebben -dit toch even in 't voorbijgaan- 

die Joden en Mohammedanen, wanneer zich de gelegenheid daartoe voordeed, de Christenen wèl 

regelmatig vanwege het geloof in Gods drie-eenheid lastiggevallen. Ze hebben dat stokpaardje 

tegenover ons bepaald íjverig bereden! Wat hebben bijvoorbeeld onze Gereformeerde Zendingsmensen 

in het vroegere Nederlands Oost-Indië -van Java, ik heb ze zelf gesproken- dat niet tèlkens ondervonden! 

Op kantoor zei dan zo'n Mohammedaan tegen z'n Christelijke collega: "God had toch geen vróúw?! 

Nou, hoe kan Hij dan een Zoon hebben?" Maar in de eeuw van de Kerkhervorming zijn er lieden 

opgestaan die wel terdege Christenen wensten te zijn, ja, die vonden dat zíj dat pas weer goed waren, en 

die evengoed niets van de leer van Gods drieëenheid hebben willen weten. Laat ik ook hiervan een paar 

voorbeelden noemen. 

 

      We zitten hier in Schiedam zo dicht bij Delft, dat ik eerst maar eens een zekere Delftenaar noem, een 

man die als David Joris de geschiedenis ingegaan is. Vandaag zult u z'n naam zelden horen; hij komt 

voor in de historische roman, die speelt in Den Briel: "Anneke Jans van Den Briel". Maar als u de 



geschriften van Calvijn leest, en vooral van Guido de Brès, dan komt u die David Joris terdege 

herhaaldelijk tegen. David Joris is hier in de Nederlanden als een messias vereerd door z'n volgelingen! 

't Waren mensen die zich een massa dwaasheden in het hoofd hadden gehaald! Maar onder andere, dat 

God niet drie-enig was. Bekender zal wel zijn Michaël Servet, de man van wie men graag zou willen 

beweren, dat hij op aandringen van Calvijn te Genève verbrand is. Dat is ónwaarheid. Al waren zulke 

mensen als híj -Servet- óók volgens Calvijn, trouwens, volgens iedereen, volgens hèt recht van die tijd, 

zéker des doods schuldig! Ik zeg: "ook"; de Roomsen hebben Servet ook al bij de kladden gehad, en die 

zouden hem zéker ook gedood hebben, als hij niet uit hun gevangenis ontsnapt was. Geschie-

denisonderzoek leert, dat Calvijn tegenover Servet het uiterste geduld betracht heeft, en dat Servet zich 

daarentegen op een Godslasterlijke manier over de leer van Gods drie-eenheid heeft uitgelaten. Hij 

sprak over "de driekoppige hellehond"! Hij noemde de belijdenis van Athanasius niet het "Symbolum 

Athanasianum", maar het "Symbolum Satanasianum"! 

 

       Met de dood van Servet -1553- was intussen het Unitarisme nog làng niet verdwenen, want zo 

noemt men sindsdien de loochenaars van Gods drie-eenheid: "Unitaristen" of "Unitarirs". Ze zijn 

uitgezwermd over heel Europa, en ze hebben vooràl in Hongarije, Zevenbergen en Polen hele 

kerkengroepen gevormd. Maar het krachtigst heeft dat Unitarisme zich verspreid -en gehandhaafd- in 

Engeland -in de zeventiende eeuw-, en daarna in Amerika, vanuit Engeland. Daar in Amerika hebben ze 

zelfs honderden gemeenten gehad, en verschillende opleidingsscholen gesticht. En wanneer u nu even 

aan déze gang van zaken denkt, dan zult u zich er zeker niet meer over verwonderen, dat juist uit dat 

Amerika de enorme, miljoenen leden tellende beweging van de zogenaamde Jehova's Getuigen is 

voortgekomen! Mensen, die voor onze belijdenis van Gods drie-eenheid geen góéd woord over hebben. 

"Want", zeggen ze, en herhalen ze voortdurend, "God is één! God is één!" En dat is nog waar ook! Maar 

wat moeten wij daar nu aan doen? Wat moeten we d'r nu van zeggen?? 

 

      Zoals ik al opmerkte: dríjven is altijd verkeerd. Men kan de kostelijkste Schriftwaarheid, tot die van 

de éénheid Gods -dat vechten we toch niet aan?- zó forceren, zó drijven, dat andere waarheden daardoor 

in de knel raken! Dat maakt dan misschien op simpele zielen een geweldig consequente indruk; dat gààt 

zo met drijverijen, met verabsoluteringen. Maar dat is geen kunst! Het is de manier van de man, die een 

knoop niet geduldig en voorzichtig ontwart, maar met een ruwe sabelhouw doorhakt! Ja... maar zó 

maakt men de boel niet héél! Zó maakt men de boel kapót! Vandaar, dat het Schriftgebruik van deze 

mensen soms zeer, zéér bedenkelijk is, al wordt het met nog zulk een humbug voorgedragen. Teksten 

die niet welkom zijn, moeten er dan eenvoudig aan geloven! Bijvoorbeeld Johannes 1, de eerste 18 

verzen, die we daareven lazen. Dat is de inleiding op het hele Boek. Dat is de inleiding waar de Apostel 

toch ècht niet met een paar, maar met vele, véle woorden de nadruk legt op de Gódheid van Christus. 

Dat doet Johannes, omdat hij in z'n verdere Boek vooral de nadruk zal leggen op de Mènsheid van 

Christus. Want die werd immers door de Gnostiek vooràl aangetast, bestreden, en nu zal hij dat eens 

even laten horen: een Boek over de Mènsheid van Christus. Hij zegt: "Ik heb er zèlf bijgestaan, dat die 

man een speer in Z'n zijde stak; toen kwam er bloed en water uit!". De Mènsheid van Christus! Maar... 

om toch vooral het andere óók in aanmerking te laten komen, geeft Johannes een ínleiding over de 

Gódheid van Christus. Van die Man, die hij en z'n mede-apostelen met hun eigen ogen hebben gezien, 

en met hun eigen handen hebben getast. Daarom zet hij dat éérst op de vóórgrond. En als je ze dat nu 

voorlegt, dan is het antwoord: "Nee nee, er staat niet dat Christus God was, maar een god. Het lidwoord 

ontbreekt. Een god, oftewel: goddelijk!". En dat is nu wel waar, en dan krijg je natuurlijk een heel 

gehaspel van litteratoren onder elkaar, maar het kàn zeer wel, dat dat compleet "God" betekent. Maar... 

laten we 't daar dan niet over hebben; kijk dan naar wat er verder volgt. Johannes schrijft toch, dat alle 

dingen door Hem -dat is dus door Christus- zijn geschàpen; dus dan is Christus toch Gód?? Want wie is 

er nou anders Schepper, dan God? Maar dat helpt óók niet! Dat helpt ook niet. En bij andere 

Schriftplaatsen is de reactie weer navenant: hebt ú een gat, dan hebben zíj een spijker! En dat is nu 

helemaal geen nieuws. Dat is nu helemààl geen nieuws! Ik heb eens de moeite genomen om wat te lezen 

in het boek van de zogenaamde kerkvader Irenaeus, omstreeks 200; Irenaeus tegen de Gnostieken. Dan 

begrijp je niet waar die beste Irenaeus het gedúld vandaan gehaald heeft, om van àl die gnostische 

fantasieën zijner dagen een volledige beschrijving te geven. Omstàndig! 't Is om tureluurs te worden! 



Hoe heeft die man het uit elkaar gehouden, zo'n warwinkel! Tenminste... dat dènkt u! Maar als u 

volhoudt, en doorleest, dan gaat u tòch grondlijnen zien, gemeenschappelijke trekken. En daarvan is er 

altijd déze één: Christus is níét Gód, wèl goddelíjk! Ziet u? Dus een tússenwezen! Een tússenstation! 

Zoals bij de Gnostieken God niet Zèlf schiep, maar daarvoor een tússenwezen gebruikte: de Demiurg! 

Dat komt hier weer terug; dat wil men van Jehova's Getuigen-kant dan wel toegeven. Christus is een 

tussenstation. Een trede slechts op de lange ladder tussen God en mensen. Afijn, zó is principieel de 

oud-oosterse Gnostiek zichzelf de eeuwen door altijd gelijk gebleven: héídendom, dat de grens tussen 

God en schepsel uitwist! En in de tweede eeuw wilden ze nu juist dat heidendom bestrijden met de 

belijdenis van de éénheid Gods; ja ja, maar dat kun je verkéérd doen! Je móét niet drijven! 

 

      Ziedaar! En dat doet nu beslist níét Artikel 1 van onze Christelijke Geloofsbelijdenis, en dat doet nu 

beslist níét zondag 9 van onze Gereformeerde Catechismus! Over elk van die twee iets. 

 

      Wat die Apostolische Geloofsbelijdenis betreft: toen ik een vorige keer, een vorig jaar, over zondag 

9 preekte, heb ik u uit de geschriften van andere eerste Christenen: Ignatius en Polycarpus, dus 

apostelléérlingen -'t zijn leerlingen geweest van de Apostel Johannes- laten horen, wat die mannen 

bedóéld hebben met de term "God, de Vader". Die term hebben zij niet gebezigd zoals een Jood dat 

desnoods óók zou hebben kunnen doen, -nietwaar? in 't Oude Testament staat ook dat God de Vader is 

van Israël-, maar zoals een Jood dat zéker nóóit zou hebben kunnen en willen doen! Zíj -mensen als 

Ignatius en Polycarpus- bedoelden namelijk met die term "God de Vader" niemand anders dan: de Vàder 

van Christus! Dat heb ik u toen voorgelezen. Díé God dus, van Wie we in Johannes 3 -dríé- lezen: 

"...Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Z'n eniggeboren Zoon gegeven heeft..." enzovoort. Ik 

zeg nogmaals: Johannes dríé, een hoofdstuk dat u natuurlijk niet mag losmaken van Johannes één! Het 

gaat in die twéé hoofdstukken over één en dezelfde Zoon van God, van Wie Johannes toch duidelijk 

heeft verteld dat Hij evengoed Schepper was, en Onderhouder is, van de wereld. 

 

      En nu de Catechismus. Van hieruit, vanuit Johannes 1 en 3, en vanuit Artikel 1 van de Apostolische 

Geloofsbelijdenis wil ik het vanavond toch eens in 't bijzonder uitspreken, dat onze Catechismus hier 

toch zo te prijzen is! Omdat hij zich hier in zondag 9 toch zo correct uitdrukt. Het antwoord begint 

immers met over God te spreken als "de ééuwige Vader van onze Here Jezus Christus". Zó is het goed! 

"De ééuwige Vader van..." enzovoort. De ééuwige Vader. Wij mogen ons, broeders en zusters, 

natuurlijk nooit schuldig maken aan speculatie over God, dat wil zeggen: dat men over God maar wat 

verzínt, maar wat bedènkt, maar wat fantaséért, al doet men dat nog zo onder de schijn van de wetten der 

logica te eerbiedigen, ook als men over God spreekt. Maar wat de Heilige Schrift Zèlf ons mededeelt, 

dàt mogen we naspreken! Daar worden de mensen wel eens kwaad om, als je een Bijbeltekst overneemt, 

maar een Bijbeltekst mag ik zomaar naspreken! En als we 't hier -in dit geval dan- over de Drie-eenheid 

hebben, dan móéten we dat ook naspreken, niet het ene wel en het andere niet, nee, maar àlles, en dan 

moet het maar in elkaar gepast worden. Dat is voorzichtig met de Bijbel omgaan. Welnu, dan is het toch 

volgens de Heilige Schrift Zèlf beslist zó, dat bij God niet pas van een Vaderschap valt te spreken 

krachtens de Schepping, maar ook, afgezien vàn die Schepping, afgedacht vàn die Schepping, zónder die 

Schepping, en wel van een Vaderschap vèr boven die Schepping úítgaande! Al is het wèl waar, dat die 

Schepping het éérste Werk van God is, waarbij dat Vaderschap voor óns, mensen, openbaar geworden 

is. Jaja! Natuurlijk! Want daardoor, door die Schepping, kwàmen we d'r pas! Als er geen Schepping was 

geweest, dan stond ik hier toch niet op de preekstoel over Gods drieëenheid te spreken?! Door die 

Schepping werd Gods drie-eenheid pas voor mensen openbaar! Maar daar had God de Schepping niet 

voor nodig! De Heilige Schrift leert, dat de Vader alle dingen geschapen heeft dóór de Zoon, en dóór de 

Heilige Geest! 

 

      En nu moet u in dàt verband, in dít licht, het Oude Testament eens doorbladeren! Ik bepaal me nu tot 

de verhouding Vader-Zoon. Dan leest u dít: reeds in het Paradijs heeft God aan Adam en Eva verlossing 

beloofd, hulp in de strijd tegen satan. Al zei God toen nog niet hóé Hij dat doen zou, en Wie Hij er bij 

ínzetten zou. Door Wie. Maar allengs en allengs is dat duidelijker geworden, zoals de knop van een 

bloem uitbarst. Reeds in de Abrahamsgeschiedenissen ziet u dan de zogenaamde Malak van Jahwe, de 



Gezondene, de Bode, de Boodschapper des HEREN optreden. In de vertalingen staat: de Engel des 

HEREN, en dan met een hoofdletter, zeg maar de Bode, de Boodschapper van Jahwe. En dat is geen 

wonder, want in Abrahams tijd komt Gods verlossingswerk pas goed voor onze ogen uit de verf! 'k Zeg 

niet dat het er voor die tijd niet was; dat zei ik anders, integendeel, maar dan komt het voor ons uit de 

verf, wordt het zichtbaar! God maakt Abraham bekend met Z'n Voornemen om over de héle aarde 

mensen gelukkig te maken, om zowel uit Joden als niet-Joden mensen te verlossen. Dat is dan dus nog 

vóór Horeb, vóór wat Paulus later noemt: "de grondlegging der wereld". Daar bedoelt Paulus de 

Schepping niet mee, daar bedoelt Paulus Horeb mee, de grondlegging van de Israëlitische wereld, de 

Israëlitische samenleving. Herhaaldelijk schakelt God bij dàt verlossingswerk dan reeds onder het Oude 

Testament Z'n Zoon in! Hij zendt die Zoon dan alreeds telkens als Verlósser. Ja, Verlosser van Israël! 

Want de genade is dan nog als een rivier in de bedding van één natie! En die Verlosser treedt dan nog op 

als Verlosser met het zwààrd! Als Wreker! Zoals Hij stràks, bij Z'n wederkomst óók zal optreden met 

het zwaard, zo is Gods Zoon als Engel des HEREN onder het óúde Verbond nooit ànders opgetreden! Ik 

heb daar al zoveel van gezegd bij de preken over Jozua, dat ik er kort over kan zijn. De Kanaänieten 

hebben er van gelúst! En af en toe hebben de Israëlieten er óók van moeten lusten, denk maar aan de 

Verderfengel boven de dorsvloer van Arauna, ten tijde van David! Maar dan komt er verandering in het 

optreden van de Engel van Jahwe, de Zoon van God. Bij zulke profeten als Jesaja wordt dat al 

aangekondigd. Er komt een interim, een tussenfase. Gods Zoon, de Engel van Jahwe, zal straks optreden 

als Knècht van Jahwe, als líjdende Knecht van de HERE, als Middelaar Gods en der mensen. En dan 

krijgen we het Nieuwe Testament. En ten tijde van dat Nieuwe Testament gebéúrt dat ook! Dan heeft 

Gods Zoon die Engel des HEREN, weet u nog, die God was -Jozua moest z'n sandalen voor Hem 

uittrekken! (Jozua 5:15)-, dan hééft die Zoon van God uit Maria vlees en bloed aangenomen, en dan lààt 

die Zoon van God Zich hier op aarde vernederen. Vernéderen, zó vernederen, zo díép vernederen, dat 

het er af en toe werkelijk de schijn van heeft, dat àl die mensen die in de loop der eeuwen de 

waarachtige Godheid van Christus, van God de Zoon hebben geloochend, de tijden door, gelijk hebben! 

Zó gaat die Godheid van de Christus dan nog schuil achter het gewaad, onder het kleed van: de 

vernédering. En tenslotte krúípt daar in de hof van Gethsemane geen mens meer, geen man meer, maar 

een worm. En tenslotte wordt Gods Zoon aan het kruis door God verlaten. Dàt heeft nog nooit iemand 

begrepen! Al heeft de satan tóén wel doorgekregen wat God gedaan had. Dat God de nóód van zonde, 

schuld en verdiend verderf, en de ondergang van z'n mensen heeft ópgelost door Z'n drie-eenheid in de 

weegschaal te werpen. Want toen Christus, die Zoon van God, naar de Hemel ópgenomen was, toen 

heeft satan wel begrepen dat z'n spel nu grandioos verloren was, principieel verloren, en heeft hij tóén 

maar het enige gedaan wat voor hem overschoot -Openbaring 12-: toen is hij maar de vróúw van 

Christus -de Gemeente- gaan vervolgen. 

 

      En zó ver zijn we dan vandaag, in 1971! Zó ver is het met dat interim van Gods Zoon, de Zoon van 

de Vader, opgeschoten, met die tussenfase op aarde. Ik heb u echter al gezegd, hóé dat drama straks zal 

aflopen. Daarover dus niet nader. Dan komt de Engel van Jahwe met het zwààrd! Mààr Gemeente: let u 

nu eens goed op Gods Dàden! Al die Dàden van God in de loop der tijden; op Gods Daden van 

schepping en verlossing. Ziet u daar nu het Vaderschap Gods schitteren? Zonder dat God daar mensen 

voor nodig heeft? Nee, want Hij doet het juist óm de mensen, want: daar wijst Paulus ons toch op in dat 

ontroerende slot van Romeinen 8. En dan doet Paulus dat in woorden, waarmee hij klaarblíjkelijk 

zinspeelt op dat offer van Izaäk door Abraham -Genesis 22-. God had toen immers tot Abraham gezegd: 

"Nu zie Ik, dat je veel van Me houdt, daar je zelfs je zoon, je énige, voor Mij niet gespaard hebt." Nu, 

precíés diezelfde woorden, die de Griekse vertaling -niet het Hebreeuwse oorspronkelijk- maar die de 

Gríékse vertaling van Genesis 22 bezigt, díé bezigt Paulus dan in het slot van Romeinen 8, als hij daar, 

aan het slot van dat Romeinen 8 -een hoofdstuk over de barensnood der schepping van wereld en Kerk- 

als Paulus daar dan over de Vader schrijft: "Die ook Zijn éígen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 

Hem voor ons allen overgegeven". Dat is een citaat uit Genesis 22, uit de geschiedenis van Izaäks offer 

door z'n vader. 

 

      Begríjpen wij dat?? Natuurlijk begrijpen we, doorgrónden we dat níét! Maar wat zal de satan na 

Golgotha op z'n neus gekeken hebben! Dààr kon hij niet tegenop! Dààr had hij niet van terug! Tegen een 



Gód Die zó iets voor mensen over had kon hij niet op, Die daarbij Z'n Goddelijk Vaderschap in de 

weegschaal wierp. 

 

      Het gebeurt wel eens, dat mensen klagen over verdriet, tegenspoed, onrecht, enzovoort. En dat ze 

dan vragen: "Hoe kan God dàt nu gedogen?" Mag ik daarmee vanavond eindigen? Ach, dan proberen 

we zo wel eens te troosten met stukjes uit de Bijbel, met Bijbelteksten, bijvoorbeeld met het voorbeeld 

van Jozef. Die heeft het óók niet makkelijk gehad! Door z'n broeders verraden, verkócht! Maar later 

heeft Jozef God ervoor gedankt, dat Die hem had willen gebruiken om een groot volk in het leven te 

behouden. Dat was dan Jozef. En zulke vertroostende voorbeelden zijn er méér, die ons leren: pas toch 

op! pas toch op! Twijfel toch nooit aan de billijkheid Gods, en aan de wijsheid Gods, en aan de 

barmhartigheid Gods! Maar geen enkel van àl die voorbeelden die u zóú kunnen noemen, hààlt het toch 

bij wat God gedaan heeft, toen Hij Z'n Zoon zond, om hier op aarde onder ónrecht door te gaan, zo 

vreselijk, zó vreselijk, dat het niet te zeggen is! En toch ècht niet toevallig! Petrus zegt daarvan op de 

Pinksterdag: "Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd zijnde...". Dààr hebt u 

het! Daar heeft een Plàn achter gezeten! Een goddelijk Plan, een Plan, waar we straks voor Gods Troon 

over hopen te jubelen en te juichen! Ja, juichen, zeker, tot lof van het Lam, maar precíés gezegd: tot lof 

van Gód, èn van het Lam! Of om nog éénmaal met Paulus te spreken, en nú uit Filippenzen 2: "Opdat, in 

de Naam van Jezus, zich zou buigen alle knie van hen die in de Hemel zijn -dat zijn de engelen- en die 

op de aarde zijn -dat zijn de levenden- en die ónder de aarde zijn -dat zijn de doden, maar die komen 

terug-, en àller tong zou belijden: Jezus Christus is Kurios, Héér!". Jawel, maar waartóé dat alles, 

waartóé ook die lof voor Christus qua Middelaar? En dan besluit Paulus aldus: "Tot éér van Gód de 

Vàder!" 

  

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 24 oktober 1971 

 


