
ZONDAG 18. 

 

lezen: Lucas 21:25-38       zingen:    Psalm 47:1,3 

                                         Psalm 21:4-6 

                                         Psalm 89:8 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Toen onze Zaligmaker uit de doden was opgestaan, is Hij nog veertig dagen hier op aarde gebleven, 

maar daarna is Hij naar de Hemel opgevaren. En wat lezen we dan? Dan lezen we niet dat de 

ooggetuigen van die gebeurtenis, van die Hemelvaart des Heren, vanwege het afscheid, diep verslagen, 

diep bedroefd zijn geweest; integendeel! Daar wordt dan van de achtergebleven discipelen verhaald: "En 

zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blíjdschap! en zij waren voortdurend in de Tempel, lovende 

God". Dít over de Gemeente van Christus vlak, vlàk na Diens Hemelvaart. En welk beeld vertoont de 

Christelijke Gemeente vervolgens in de Apostolische tijd, in de eerste eeuw? Blijkens Handelingen der 

Apostelen, en de Apostolische brieven, is er dan geen sterveling die over de Here Jezus spreekt als over 

Iemand Wiens afwezigheid toch zo betreurd wordt! Er wordt over de Here Jezus helemaal niet op een 

ingewikkelde manier gesproken, bijvoorbeeld zó, dat Hij wel heengegaan is, maar dat Hij toch eigenlijk 

ook weer niet heengegaan is! U kent die ingewikkelde manier van spreken wel! O, o! Als de theologen 

daarmee beginnen...! Onze tijd is er vol van! Zó vol, dat ik telkens de verzuchting slaken moet: "Als dít 

nou iets betekent, als dit nou géén baarlijke onzin is, wat ben ik dan toch dom!" Nee, in het Nieuwe 

Testament leest u overal zeer eenvoudig, dat de Here Jezus niet meer op aarde is, zoals dat eens was, 

maar in de Hemel, en dat Hij daaruit pas zal wederkomen wanneer Hij straks zal optreden als Rechter 

van levenden en doden. Zó is dat in de eerste eeuw geweest; toen wisten de Christenen nog: "Onze 

Koning? Die is Hierboven!" Daar maakten ze geen wetenschappelijk probleem van, ze wezen met hun 

vinger! Zoals die engel toch zei: "Hij zal alzo wederkomen, gelijk gij Hem hebt zien... héénvaren!" Naar 

boven! 

 

      Maar... daarin is verandering gekomen. Een verandering, die zich wel psychologisch verklaren laat, 

jà...! Want als je in Rome kwam, dan had je daar het paleis van de keizer. Dààr! Met de vinger aan te 

wijzen! En in de provinciale hoofdsteden des rijks woonden des keizers stadhouders: "Kijk, dààr!" En 

wanneer die grootheden in het openbaar verschenen, dan werden ze door iedereen toegejuicht! Want die 

begeerte leeft nu eenmaal in het menselijke hart: we willen zo graag een Saulfiguur zien, die voor ons 

aangezicht heengaat, een hoofd groter dan de rest! Maar de Christenen hadden niets om te laten zien! 

Als je Christen was, dan moest je maar geloven dat je Koning hierboven was; gelóven! en u weet: 

geloven was wat anders dan aanschouwen! Toen is er aan dat verlangen, dat algemeen menselijke 

begeren, dat vléselijke verlangen dat ook in het hart van u en mij ligt, van ieder Christen lag, op den 

duur voldaan. Om nu maar eens twee dingen te noemen. Ten eerste is, om zo te zeggen, die Hemelse 

Christus wat dichterbij gehaald, naar beneden gehaald. 't Zelfde wat je in de afgoderijen ook hebt: de 

godheid wordt een plaats hier op aarde gegeven, in dat beeld! Hij ís dat beeld niet, maar hij woont erin! 

Daarom: "beth-el": "huizen van god" zijn die beelden. En zo is dat ook met Christus gegaan: men heeft 

Hem naar beneden gehaald, en wel door de bewering dat in het brood en de wijn van het Avondmaal de 

Christus Zelf hier weer even aanwezig was. Eerst was het: even, en daarna was het: op den duur. En, 

nietwaar? zoals dat dan gaat, er was natuurlijk weer een Bijbeltekst voor te vinden. De Here Jezus had 

toch Zelf gezegd: "Dit is Mijn Lichaam"? We hopen te zijner tijd te zien hoe ingewikkeld die zienswijze 

eigenlijk is geweest, en hoe de eenvoudige Verbondsterminologie van eeuwen her, die ééuwen in de 

wereld van het Nabije Oosten gebruikelijk is geweest, en waarvan de Here Jezus Zich bediend heeft, 

straal genegeerd is. Maar, dat spreken, dat de Here Jezus daar was, ach, dat maakte zo'n aangename 

indruk; ze kwam zo fijn tegemoet aan de alom levende vraag: "En waar is nu úw Koning, waar is nu úw 

God? Christenen, zeg dat nu eens?" 



 

      Hier hebt u het eerste antwoord, al moet ik erbij zeggen, dat het er in het Oosten veel vlotter, en 

eerder ingegaan is, dat mystieke naar-beneden-trekken van Christus, hier, in brood en wijn. In 't Westen 

niet zo! Augustinus heeft er níéts van willen weten, en de theologen aan het hof van Karel de Grote: 

geen spràke van! Maar het ging erin! Dit het eerst. En nu, parallel daaraan, dat andere middel, waarmee 

tegelijkertijd tegemoetgekomen werd aan de begeerte van het zíén, van vóélen, tàsten, àànwijzen, 

kíjken! Och, ook de Kerk heeft langzamerhand haar grote mannen gekregen! Dà's kwaad: als je grote 

mannen krijgt in de Kerk, autoriteiten! En dat zijn ook mannen geweest die in paleizen kwamen te 

wonen! Zelfs, veelal, die kwamen te wonen in paleizen nààst paleizen, want toen de tijd van de 

eenvoudige huisgemeenten voorbij was, en er door de enorme toevloed van de heidenen, kerkgebouwen 

nodig werden die honderden, ja duizenden bevatten konden, toen zijn verrezen de zogenaamde 

"ba-si-li-ca's". Dat woord "basiliek" was afgeleid van het Griekse "basiluis", wat wil zeggen: "koning"! 

Hoort u het? Naast die indrukwekkende basilieken verrezen... -'n pastorie hoort toch tegen de kerk aan?- 

verrezen... de bisschóppelijke paleizen, en de ààrtsbisschoppelijke paleizen, en in Rome verrees 

natuurlijk het paleis van de man, die zichzelf noemde: "servus servorum": "knecht van de knechten"; die 

zichzelf noemde "primus inter pares" op z'n hoogst: de "eerste onder zijns gelijken", maar hij was het 

hoofd van alle andere bisschoppen, van alle andere "vaderen". Dat woord kwam ook op, terwijl de Here 

Jezus zei: "Dat mag je nooit doen!" En zo werd híj hetzelfde in de Kerk, als wat de keizer was in de 

staat, en hij troonde ook op een heuvel, op de "Collis Vaticanus", op de Vaticaanse heuvel, zoals de 

keizer daar troonde op de "Collis Quirinalis", de Quirinaalse heuvel. En het ís ook inderdaad frappant, 

dat het rijk van de Romeinse keizers in elkaar gestort is, maar dat de parallel daarvan, het Kerkelijk 

tegenbeeld ervan, de constructie van de Kerkelijke hiërarchie alle stormlopen van de heidenvolken op 

Rome heeft weten te overleven. Ja, zij heeft haar aanzien zelfs zeer vergroot; uit handen van de bisschop 

van Rome ontvingen latere Christenkeizers hun kroon! Dat hoorde toch zeker zo? Christus was toch de 

Koning van de koningen, en de Heer van de heren -Openbaring 1-? Hij had alleen maar de man die te 

Rome op de zogenaamde stoel van Petrus zat -ook zo'n legende!- aangewezen tot Zijn plaatsvervanger, 

mààr... een plaatsvervanger aan wie men wel grote eerbied had te bewijzen! In hem was de Hemelse 

Christus toch weer enigszins op aarde komen wonen! 

 

      Ziedaar! Met deze dubbele theorie is de Christenheid de Middeleeuwen ingegaan, en doorgegaan! 

En toen is wel de Kerkhervorming gekomen, en door die Kerkhervorming is wel heel wat opgeruimd, 

maar niet alles! En vooral niet in de grond! Door die Kerkhervorming heeft een deel van die 

Christenheid wel haar gehoorzaamheid aan de bisschop van Rome opgezegd. In 1520 heeft Luther de 

pauselijke banbul op het vuur gelegd; een daad, broeders en zusters, waarvoor wij vandaag God niet 

genoeg danken kunnen, maar waarvan we de consequenties moeten aanvaarden: nóóit meer heren in de 

Kerk! We hebben één Heer: Christus! Maar géén bazen, ook niet al zijn dat Kerkelijke vergaderingen! 

Nooit! Nóóit!! Nóóit!!! meer! 

 

      Dus: dan zal ik maar zeggen, dat die eerste theorie is opgeruimd, met restjes, maar de tweede theorie 

is niet opgeruimd; daar heeft Luther zich maar niet los van kunnen maken! Ik zeg het niet om hard te 

zijn; iedereen is kind van zijn  tijd! Maar Luther heeft die fantasie toch niet opzij kunnen zetten, van een 

Christus Die híér toch was, hier: mét en onder dat brood en die wijn des Avondmaals; hier op ààrde! 

Christus hier naar je toe gehaald! God heeft Calvijn daartoe verwaardigd, om dat weg te doen! Al is dat 

aan onze Gereformeerde voorouders van Lutherse zijde hévig kwalijk genomen, en zijn om die reden 

vele Gereformeerden verjaagd uit Lutherse landen, verjààgd! Zij waren aanranders van Christus' Naam, 

van Christus' Eer, vond men. 

 

      Nu, in zondag 18 vindt u het eenvoudige antwoord voor u, dat op die zware beschuldiging is 

gegeven. En gelukkig helemaal niet fel! De historische achtergrond, die ik u eventjes heb laten zien, de 

historische achtergrond, bepaald van het Avondmaal, wordt hier niet eens genoemd! Je moet er even op 

gewezen worden, anders zie je het niet eens! Zondag 18 -dat hebt u daareven wel gezien- is opvallend 

veel groter dan zondag 17. Nu, dat zit hem in dat stukje Kerkgeschiedenis! 

 



      Gemeente! We moeten ons ook betreffende die Hemelvaart van Christus maar houden aan de 

eenvoudige voorstelling van zaken, zoals we die vinden in de Heilige Schrift; in dit geval moeten we ons 

dan vooral houden aan de geschriften van de Apostelen en de Evangelisten. Dan voelen we ons niet 

àrm..., beróófd..., wééskinderen! Dan verkeren we niet in verlegenheid, omdat we geen koning hebben 

over de Kerk! Een koning die zichtbaar is, of een plaatsvervanger van Hem, die aanwijsbaar is, of een 

vergadering, die Hem vervangt, zoals iemand in Schiedam dat eens een keer zei bij het laatste Kerkelijke 

conflict: "Je moet toch ergens bíj horen, en je moet toch een bààs boven je hebben?" Nee, laten we dicht 

bij de Schrift blijven, óók als we 't hebben over Christus' Hemelvaart; laten we dat dan doen op 

gééstelijke wijze, en vooral niet op vléselijke wijze! Gelukkig doet zondag 18 dat ook! 

 

      O! Wat moet die Hemelvaart van Christus, dat opstijgen van hun Meester, Die daareven nog als een 

echte Man temidden van hen wandelde, en met Wie ze hadden gegeten en gedronken, aan tafel gezeten, 

wat moet dat gebeuren, dat oprijzen voor de discipelen een verràssende betekenis hebben gehad! En 

tevens, een verhélderende betekenis! We lezen immers, dat er onder hen toch ook waren, die toen nog 

aan de Heiland gevraagd hebben: "Here, herstelt Gij in déze tijd het koningschap over Israël?" Ach 

heden! Wat zouden zíj -en wíj!- dààr nu aan gehad hebben? Wanneer de Here Jezus zo'n geweldig sterk 

leger uit de grond gestampt zou hebben, en alle Romeinen het Joodse land uitgeworpen zou hebben, en 

in een mooi paleis was gaan wonen?! Ach, dan waren op z'n best de dagen van David en Salomo 

teruggekeerd, maar dan waren wíj, wíj! héídenen! in onze voorouders toen, dan waren wíj, vandaag! nog 

niet verlost hoor, van de slavernij waarin we toch gevangen zaten! Dat was een satanische slavernij! Dat 

zijn satànische boeien, zo weten we toch uit de Schrift? Daar ligt het heidendom in neer! In boeien van 

de satan! Het is een geestelijke oorlog! Gelukkig is het anders gegaan! En daar mogen we God ook wel 

voor danken! Want al zijn de dingen geestelijk, daarom kun je er toch wel eenvoudig over praten? 

 

      Het éérste werk, dat de Here Jezus vanuit de Hemel Zijner Heerlijkheid heeft gedaan, is geweest: de 

uitstorting van de Heilige Geest! Het is vanavond niet aan de orde om daar veel over te zeggen, maar... 

door de uitstorting van die Geest -laat ik dàt toch even mogen opmerken- zijn er twee dingen gebeurd, 

die voor ons van onovertroffen belang zijn geweest. In de eerste plaats hebben de discipelen in die 

Heilige Geest ontvangen: de andere Paracleet, de andere Raadsman, de andere Onderwijzer, Die Jezus 

hun immers beloofd had? Door die Geest hebben zij -en ook nog weer sommigen van hun leerlingen- dàt 

werk mogen doen, waardoor de toenmalige Bijbel is afgebouwd. Want Mozes en de profeten waren er 

al; driekwart van de Bijbel was er toen al! Nu, en daar hebben zíj de kroon op mogen zetten, en daardoor 

is de Bijbel nu af! Die eerste driekwart zijn gegroeid -ik schat zo- in een tijd van duizend jaar, en wel 

meer! Maar dat laatste stuk, dat dak: in de eerste eeuw. Dit over dat Boek. Maar een boek moet ook 

lezers hebben, een boek moet ook gelezen worden! En daarvoor heeft de Heilige Geest ook gezorgd! 

Want op Zijn aandrang zijn de Apostelen er alom op uit gegaan om leden, léden te werven voor de 

Gemeente van de nieuwe bedeling. En dat is in drie trappen gegaan. 

 

      Eerst zijn die leden geworven bij de Joden, de Joden in de zogenaamde "diaspora": buitenlandse 

Joden. En daarvanuit bij de Grieken, maar dat is een woord in Handelingen, een staande term voor 

"prozelieten", voor "jodengenoten", voor heidenen die toen al gelovig waren, en met het oude 

Bondsvolk meeleefden, die trouw toehoorden in de Synagogen. Dus zulke gelovige mannen en vrouwen 

als Cornelius, en Lydia. En via die jodengenoten is het Evangelie toen gekomen bij nóg weer andere 

heidenen, die nog van niets afwisten aangaande het Evangelie: klinkklare heidenen. Zó is het gegaan! 

Eerst de Joden in de diaspora, toen de jodengenoten, en toen de pure heidenen. Daardoor is er een 

Gemeente ontstaan van internationale omvang. De Bijbel, het Boek, en toen de lezerskring van 

internationale omvang. En dat is de Kerk vandaag nog, ja, dàt toch nog wel. En... zo is de Kerk -als het 

tenminste goed is-: dat ze zich houdt aan die complete Bijbel als het Boek door de Heilige Geest haar 

gegeven, en als het enige Boek met volledige autoriteit. Daar komen geen andere geschriften bij in 

aanmerking! Néé! Dat is het énige nórmatieve Kérkboek! Dààraan zal alle echtheid des geloofs moeten 

worden getoetst, en dààraan alléén!, als het goed is. Maar denk erom, ik zeg erbij: "ja! als 't góéd is"! 

Want die trouw aan het heilig Woord van God heeft nog wel eens wat te wensen overgelaten! Wat heeft 

die Nieuw-Testamentische Kerk -helaas- sinds het begin van de Christelijke jaartelling grote, gróte 



gebreken vertoond! Gebreken, waarover u als kinderen op school, en op de Catechisatie is verteld bij de 

lessen van de Kerkgeschiedenis, en toen hebt u ze geleerd: ketterijen, afdwalingen; Marcion, Sabellius, 

Arius...! Goed. Maar daarnaast zijn er ook andere ellendigheden en gebreken geweest binnen die 

Christenheid; alleen... daar hoor je nu nooit zoveel over vertellen! Maar die zijn er ook geweest! Ik 

bedoel nu het gewone leven, dat nu niet zo in de boeken kwam; het leven van alledag. Daar kom je dan 

alleen eens zo toevallig achter. Om een voorbeeld te geven: zo las ik toevallig eens dat Pelagius -u weet 

wel, die bekende Pelagius- voor de eerste keer te Rome kwam voor een boodschap..! Te Róme! En hij 

dacht daar te komen in het hàrtje van de Christelijke Kerk! Want met Pelagius zijn we al omstreeks het 

jaar 400 na Christus. En de beste arme plattelandse man -hij was een britse monnik- is zich daar een 

óngeluk geschrokken van de góddelóze bénde! die hij aantrof in het Christelijke Rome, waarvan hij nu 

juist alle goeds en schoons verwacht had! En als u verder gaat... het godsdienstige en zedelijke leven van 

de Middeleeuwen is ook niet te best geweest! Daar moet u maar geen te hoge dunk van hebben! En in 

elk geval... als u er wat naders over leest, dan verliest u die wel! Er was bijvoorbeeld geen koning, graaf 

of hertog, of ieder had, behalve zijn vrouw, bovendien nog een bijzit, of meerdere. Dat had iedereen! 

Dat had Karel de Vijfde, en dat had ónze Willem de Zwijger ook! En de gesprekken van die hóge 

àdellijke heren -en van de mindere adellijke heren-, liepen altijd, stéévast! over dit onderwerp: mooie 

vrouwen, en mooie paarden! Net als vandaag: "Welke buitenlandse reis zullen we nu eens gaan maken? 

Enne... welke nieuwe auto zal ik eens gaan kopen?" Dat was het leven, veelal, van de Christenheid. Ook 

stadhouder Willem de Eerste heeft daar helemaal niet als een Christen geleefd, hoor! aan dat 

overvloedig rijke hof in Brussel! 

 

      Is het wonder, als je zulke dingen weet, dat op díé Kerk, dat is de Nieuw-Testamentische Christelijke 

Kerk geweest, dat daar herhaaldelijk de Róéde van Gods Toorn op neergedaald is? Dat ze gestraft is met 

oorlogen en pestilentiën; dat is dan toch geen wonder meer? 't Is eerder een wonder dat God die 

Christenheid nog zo lang verdragen heeft, en vandaag nog verdraagt, waar ze leeft tegen de Bevelen van 

haar Hoofd in! "Zul je denken om de zorgvuldigheden van het leven?" En waaruit is dat 

gespaard-worden van de Kerk nu te verklaren? Ik moet u zeggen dat ik telkens bij mezelf denk: "Dat is 

toch zeker níét anders te verklaren dan uit de Voorbidding van Christus!" Díé zal telkens wel smekend 

tussenbeide gekomen zijn, óók tot vandaag toe! Maar... eeuwenlang al! Denkt u dààr eens aan, als u ook 

in onze tijd leest hoe effectief de middelen tot vernietiging van mensen, dieren en planten geworden 

zijn! Om van een derde wereldoorlog maar te zwijgen! God alleen weet waarvoor we bewaard zijn, toen 

het kwam tot een conflict over Cuba tussen Kennedy en Chroesjtsjov! We schijnen toen toch door het 

oog van een naald gekropen te zijn! Ik weet het niet, maar 't kan als voorbeeld dienen. Zóú de Here Jezus 

tóén niet voor ons gebeden hebben: "Vader, ach toe... nóg niet!"? Toch zal die Dag eenmaal komen, 

waarop dat laatste Oordeel zal losbreken! Wat de Here Jezus daarover Zelf gezegd heeft hebben we in 

Lucas 21 samen gelezen: "Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren... " En als u dat leest, moet u 

dan ook niet denken aan de Malak Jahwè, de Engel des HEREN, in de tijd van Jozua, en van de 

Richteren: Debora? Dàn is Gods Zoon nog niet vernederd, en dàn maakt Hij nog gebruik van zon, maan 

en sterren voor Zijn Kerk. En straks, als Hij wederkomt, dan is het met Zijn vernedering ook afgelopen! 

Die is er nú nog wel, maar dàn is het afgelopen. "En door de tekenen van Zijn komst zal er op de aarde 

radeloze angst zijn onder de volken, vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen 

bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen! En dàn zullen ze de Zoon des 

mensen zien komen op een wolk met grote Macht en Heerlijkheid!" Ziet u? Op een wolk! Laten we dat 

nu gewoon houden zoals het er staat! Dat is toch iets katastrofaals, dat is toch niet iets wat evolutionair 

geschiedt, maar wat door Goddelijk Ingrijpen geschiedt? "Gà!", zegt dan God de Vader. 

 

      En u gaat nu vragen: "Maar zal die Dag voor àlle mensen even verschrikkelijk zijn?" Néé! want 

diezelfde Dag wordt door de Apostel Paulus in 2 Thessalonisenzen 2 genoemd -en nu lees ik die tekst 

eens voor uit de Statenvertaling, die vind ik beter-: "De dag van de Komst van onze Here Jezus Christus, 

en van onze toevergadering tot Hem..."; 2 Thessalonisenzen 2 vers 1. Let u goed op die woorden: "...en 

van onze toevergadering tot Hem...", Nieuwe Vertaling: "...en van onze vereniging met Hem...". Ook 

goed. 't Zal híér op neerkomen, dat àlle gelovigen van àlle eeuwen, dus van Abel af, àlle dode gelovigen, 

en ook de gelovigen die dan nog zullen leven, àllemààl!, in een punt des tijds, in een oogwenk veranderd 



zullen worden. En dat ze dan in een oogwenk zullen worden weggevoerd in de wolken, de Here 

tegemoet in de lucht. Dus: de dóde gelovigen veranderd, en de lévende gelovigen veranderd: alles in een 

oogwenk, en dan allen: omhóóg! Zoals Christus omhooggegaan is, zo écht, zo lijfelijk! En zoals Hij ook 

lijfelijk zal wederkomen, als een zichtbare Man. Dus dàt wordt ons nu beloofd en verzekerd door het 

Evangelie van Jezus' Hemelvaart. De engelen, de twee engelen hebben het zó tegen de discipelen 

gezegd: "Hij zal wederkomen gelijkerwijs gij Hem hebt zien henenvaren..." Mogen we dat nu zo niet 

gewoon nazeggen? Dat móét, Gemeente, want dan weet u ook wat u beloofd is! U is ook belóófd: een 

Hémelvaart! Een líjfelijke Hemelvaart! Dàn! Jezus tegemoet! En wat staat er dàn in 1 Thessalonisenzen 

4? "En alzó zullen we altoos met de Here wezen!" En wat staat er dàn? "Zo dan, vertroost elkaar met 

déze woorden!" Dàt moet onze hoop zijn! Hoop volkomen op de Genade die u zal worden toegebracht 

bij de Openbaring, de Zichtbaarmaking, van onze Here Jezus Christus. Dàn komt de Koning! 

 

      Dus... waar gaat het nu maar om? Of wij ons nu maar door de Geest van die Koning laten gezeggen! 

En die Geest ís er! Nou niet zeggen: "Och Heilige Geest, wilt u alsjeblieft eens komen?" Néé!! Die 

Geest ís er! Anders zat u niet hier! En die Geest spreekt! Híér! Dàt is het Boek van de Geest! En als die 

Geest spreekt, dan moet u zich laten gezeggen! Daar moet u kennis van nemen! Da's minstens beleefd! 

En als je dàt doet, dan hoef je niet te vrezen voor de Koning van die Geest, de Koning van dat Boek! Al 

blijven we mens, dat weet ik ook wel! We zullen óók wel meesidderen, als Hij terugkomt, die 

Middelaar, op Zijn Dag: " O, o! Wat gaat die Zoon van God tekeer!" Mààr... we mogen óók hopen! Er 

kàn zelfs een dag komen...! Voor hoeveel Christenen is die dag er niet geweest? Denk eens aan de 

gevàngenissen! denk eens aan de bràndstapels!, die dag ís er geweest, dat ze riepen: "Kóm, Here Jezus, 

ja! kom hààstig!" Zoiets kunnen wij ook moeten beleven! 

 

      Luisteren we daarom maar goed naar de laatste Woorden in dezen van de Here Jezus tot Zijn eigen 

discipelen: "Waakt te allen tijde, biddende, dat ge in staat geacht moogt wezen te ontkomen aan alles 

wat geschieden zal -dat vreselijke- en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen". 

  

                                   Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 16 januari 1972 

 


