
ZONDAG 21. 

 

Lezen: Efeze 1:1-14          zingen:   Psalm  122:1 

                                         Psalm   25:6 

                                         Psalm  119:32,53 

                                         Psalm   61:3,4 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     We hebben daareven zondag 21 gelezen, en we hebben gezien: het gaat vanavond over drie dingen: 

over de heilige algemene Christelijke kerk, over de gemeenschap der heiligen, en over de vergeving der 

zonden. Hoe komen we daar zo toe? Wel, vanwege de Twaalf Artikelen, vanwege de Apostolische 

Geloofsbelijdenis! Daarin is van die drie genoemde dingen sprake. 

 

      Nu moeten we nooit vergeten dat de Twaalf Artikelen niet in de Bijbel staan, dat de Twaalf 

Artikelen mensenwerk zijn, dat ze hun historie hebben, hun ontstaansgeschiedenis. 't Is heel interessant 

eens wat op die historie van de onderscheidene Artikelen te letten. Maar dan zijn we er nog niet mee! 

Hoofdzaak moet natuurlijk altijd blijven: "En wat zegt de Bijbel daar dan van?" Naar die volgorde 

zullen we over de drie genoemde Artikelen vanavond handelen. 

 

      Dus eerst over de kerk. Het zullen er wel niet veel meer zijn, maar... er zijn er toch nog: dorpjes, 

waar iedereen direct weet wat er bedoeld wordt, wanneer het woord "kerk" gebruikt wordt. "Wel, 

natuurlijk, dat ene grote gebouw hier bij ons op het dorp!" "Waar zijn de kinderen?" "O, daar! Op het 

plein! Die spelen bij de kerk!" Zó is 't nu in de Middeleeuwen ook geweest. "De kerk?" "Dààr! Daar 

staat ze!" Zo is het geworden, gegroeid, dat men aan een gebouw de naam van "kerk" gaf! Zoals men 

aan een gebouw ook de naam "synagoge" gaf, hoewel "synagoge" betekende, betekent "samenkomst"! 

En zoals men aan een gebouw ook de naam "school" gaf, hoewel "school" ook eerst geen "gebouw" 

betekende, maar "kring, groep". Zo gaat dat; de woorden krijgen hun betekenissen, soms ook heel 

nieuwe betekenissen, door het gebruik. 

 

      Het woord dat in de Twaalf Artikelen gebezigd werd door de eerste Christenen voor "kerk", het 

woord "ekklèsia", was oorspronkelijk helemaal niet een woord voor een gebouw -dus dat schrijven we 

àf, daar hebben we niets mee van doen-, maar uitsluitend een woord voor "een samenkomst, een 

vergadering van mensen". Bijvoorbeeld. In ons Griekse Nieuwe Testament heet die vergadering van 

Demetrius, weet u wel? de zilversmid, en van zijn vakgenoten, die samengeroepen was om te 

protesteren tegen de verwaarlozing tengevolge van de Evangelieverkondiging, de verwaarlozing van de 

grote Efezische godin Artemis, -de Statenvertaling: "Diana"-, díé vergadering heet een paar keer 

"ekklèsia"! Handelingen 19. Dat was toen een gewoon, Grieks woord. Vandaar, dat het door de mannen, 

die het Oude Testament in het Grieks vertaald hadden -dat was toen al een eeuw of drie geleden; dat is 

dus de eerste Bijbelvertaling geweest- vandaar, dat dat woord dan ook herhaaldelijk door hen gebezigd 

is. Bijvoorbeeld als ze de geschiedenissen vertalen van Israël in de woestijn. Dan bezigen ze daarvoor 

wel eens het woord "volk", maar dan bezigen ze daar ook vaak het woord "ekklèsia"! U weet wel, die 

Griekse vertaling van het Oude Testament heette de "Septuagint". Nou, die "Septuagint" is voor de 

eerste Christenen uit de heidenen, de Grieken zal ik dan maar zeggen, de Grieks-sprekenden, hét Boek 

geweest, waarop ze aangewezen waren, want het Nieuwe Testament was er nog niet! Dàt is hun bron 

van spreken geweest! Dàt heeft hun kerktaal gevormd, zoals de Statenvertaling onze Nederlandse taal 

heeft gevormd. De "Septuagint" heeft de kerktaal van de mensen van de eerste eeuwen gevormd. 

Vandààr, dat het woord "ekklèsia" heel gemakkelijk bij die eerste Christenen in gebruik gekomen is, en 

gebleven is, voor hun samenkomsten. Alleen maar... dat "ekklèsia" -in 't Frans hebt u het nog; er is 

trouwens toch zoveel Grieks in het Frans! maar daar spreekt men nóg van "église"- dat "ekklèsia" was 



zó'n algemeen gebruikelijk woord voor "samenkomsten" -voor allerlei samenkomsten, voor 

vergaderingen van vakgenoten, van gilden, voor politieke bijeenkomsten in het amfiteater- ik zeg: zó 

gebruikelijk, zó algemeen gebruikelijk, dat de Christenen er wel wat aan moesten toevoegen, wanneer 

zij het over hún "ekklèsia's" hadden, hún samenkomsten. Want er waren er zovéél in de stad; anders 

kwam je in de war! Welnu, daarom hebben de Christenen die samenkomsten, die vergaderingen, die 

"ekklèsia's" van hén, voorzien van een bijvoeglijk naamwoord, net zo letterlijk als ik het zeg! 

"Bijvoeglijk naamwoord": woorden-erbij-gevoegd! Bijvoorbeeld hebben ze er aan toegevoegd het 

woord "Christelijk"; "de Chrístelijke ekklèsia". Ja! Dat was eenvoudig een ekklèsia waar Christenen bij 

elkaar waren! Een vergadering van mensen, die in Christus geloofden. Of: "de heilige ekklèsia"! Ja, dat 

was eenvoudig: niet zomaar een alledaagse vergadering in het Griekse stadsleven, zoals je er zoveel had, 

maar dat was die aparte ekklèsia, die aparte vergadering van de Christenen, waar ze niet maar over 

koetjes en kalfjes praatten, nee, maar over God, en over de Here Jezus Christus, en over de zaligheid. 

Dat had toch iets aparts; het woord "heilig" betekent ook alleen maar "apart", "afgescheiden", 

"afgezonderd", "voor God bestemd", "voor God gereserveerd"! Meer moet u er niet inleggen! 

 

      Dít over die twee woorden, die men toen aan dat woord "ekklèsia" aangehangen heeft, erbijgevoegd 

heeft; de bijvoeglijke naamwoorden "heilig" en "Christelijk". Daar hebben ze in de eerste tijd mee 

toegekund. Maar... da's ànders geworden! En al knap vroeg! Toen moest er nóg een woord bij, nóg een 

"bijvoeglijk naamwoord" bij! En dàt is toen geworden het woord "katholiek". Dat woord wilde zoveel 

zeggen als wat we tegenwoordig noemen "rechtzinnig", "van 't ouwe geloof". U moet namelijk weten 

dat er al heel vroeg -in de tweede eeuw, en de derde eeuw na Christus!- een groot aantal kerken zijn 

gevormd tegenóver de Christelijke Gemeenten! Dat is door allerlei ketterij gedaan. Dat alles is toen 

zéker zo bont gevarieerd geweest als tegenwoordig; had u niet gedacht misschien? Maar neem 

bijvoorbeeld maar eens de ketterij van Marcion. Een man die het hele Oude Testament verwierp! Da's 

toch helemaal erg! Maar die Marcion heeft een àànhang gekregen...! En wie het Nieuwe Testament gaat 

studeren, kan Marcion niet onbestudeerd laten! In de derde eeuw is er nóg een groep, een gewéldige 

groep bijgekomen! Die van het Manicheïsme. Als een kudde hebben de Manicheese gemeentetjes de 

landen bedekt! Augustinus is er een jaar of tien lid van geweest, en je kunt het nog altijd aan hem 

merken! En het Manicheïsme zit nóg in de roomse kerkleer! En er zijn er nog meer geweest! 

Montanisten, wat je tegenwoordig Pinkstermensen zou noemen; Donatisten, wat je tegenwoordig 

Vrijgemaakten, felle vrijgemaakte mensen zou noemen: Donatisten! "Onze kerk, dat is de énige kerk; als 

je daar niet bij bent, dan...!" Enzovoort. 

 

      Welnu! Om zichzelf te onderscheiden van al die vergaderingen die zich óók "Christelijke" en 

"heilige Ekklèsia's" noemden, hebben de Christenen van het aloude geloof toen aan hún samenkomsten 

nog bovendien de naam "katholiek" gegeven. "Wij katholieken". Ze bedoelden daarmee: "wij, die 

gebleven zijn bij wat altijd geloofd is, en alom geloofd is, en door allen geloofd is, en zoals dat te vinden 

is in de geschriften van de apostelen en de profeten." Vandaag zouden wíj zeggen: "katholiek", dat is, 

dat je alleen maar gelooft wat er in de Bijbel staat. 

 

      Hier hebt u iets over de geschiedenis van die woorden "Ik geloof een heilige, katholieke, Christelijke 

kerk". En wat zegt de Heilige Schrift daar nu van? Wanneer de apostel Paulus zich in Romeinen 9, 10, 

en 11 bezighoudt met het tréúrigste feit uit zijn hele leven, namelijk hiermee, dat zijn geliefde volk, het 

Joodse volk, in meerderheid zijn eigen Messias blijkt te hebben verworpen -want Romeinen is 

geschreven zo omstreeks het jaar 54, 55- dan waarschuwt Paulus ons, Christenen van héídense komaf, 

om nou geen hoge borst op te zetten tegenover Israël. En dan bedient Paulus zich van het beeld van het 

enten van een tak op een boom. Die tak krijgt daardoor straks deel aan de levenssappen van de boom. En 

zó kan zo'n oude stronk een heel nieuwe boom voortbrengen, met een heel nieuw soort appels of peren. 

Maar nu mag die tak zich niet verheffen boven die oorspronkelijke boom, die stam. Wij, Christenen uit 

de heidenen, wij moeten ons niet verbeelden dat wij een nieuwe kerk geworden zijn, al zeggen we dat 

wel eens: "de kerk van de Christenen uit de heidenen, de Griekse kerk", tegenover "de Israëlitische 

kerk", en het mag zo wel eens een keertje! Maarre... pas óp! Wij zijn maar in Israël íngelijfd, íngeënt! 

Dat is een belangrijk stuk! Op dit beeld van Paulus in Romeinen -Romeinen 11- hebben onze 



Gereformeerde voorouders zich altijd beroepen, wanneer ze 't hadden over "de eenheid van de kerk". 

Als de mensen 't tegenwoordig hebben over "de eenheid van de kerk", dan krijg je allerlei praatjes over 

eucumenisme, en weet ik wat meer! Ze moesten eens in de geschiedenis kijken! Dat was tóén nodig 

tegenover de doperse richting! Die wilde er bijvoorbeeld onderúít, dat de Besnijdenis ook al een 

Sacrament was, en dat derhalve de doop helemààl zeker aan de kinderen toekwam! "Besnijdenis al? Ja, 

dan de doop natuurlijk helemààl! Want de nieuwe bedeling is niet àrmer dan de oude!" "Nee!", zeiden 

de dopersen, "want dat waren mààr Joden!", en voor Joden trokken ze d'r neus op, toen ook al! 

Anti-semitisme! "Nee! nee! nee! néé!!", antwoordden onze voorouders, "er is altijd maar één Zoon van 

God geweest..." -één kerkhoofd!-, "... en bij dat Hoofd hebben nooit twéé lichamen gehoord!" Een hoofd 

met twéé lichamen, dat is een mónster; daar reis je de kermis mee af! Nee! Christus, het éne kerkhoofd, 

heeft door de eeuwen heen ook maar één Lichaam gehad! Dat is een belangrijk punt geweest in de 

Gereformeerde theologie, en u moet het maar goed onthouden, want als u dat vergéét... dan bent u uw 

recht van spreken tegenover de Pinkstermensen kwijt! 

 

      In verband hiermee is het dan ook zo belangrijk om er steeds aan vast te houden, dat de "Engel des 

HEREN", weet u wel? Die we hebben zien optreden in de geschiedenissen van Abraham, van Gideon, 

en van David, dat Die Dezelfde geweest is als Degene Die wij nu mogen kennen als "het Woord dat 

vlees geworden is, de Mens-geworden Zoon van God". Maar omdat ik daarover in de laatste tijd 

verschillende malen gesproken heb, mag ik het er vanavond hierbij zeker wel laten? 

 

      Nu! Aan die ene kerk van alle eeuwen, die evenals Israël van vroeger, ook vandaag haar bestaan 

alleen maar te danken heeft aan Gods Genade, aan Gods barmhartige roeping en uitverkiezing tot het 

eeuwige leven, aan die Gemeente uit allerlei volk en natie heeft God nu beloofd tweeërlei weldaden. 

Ten eerste: weldaden ín dit leven -gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden-, en ten tweede: 

weldaden nà dit leven: de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven. Over die laatste twee gaat 

het vanavond niet, maar de volgende keer, bij zondag 22. We spreken dus nu nog uitsluitend over de 

gemeenschap der heiligen, en over de vergeving van zonden. 

 

      Ja! Het ís zo! De Christelijke kerk heeft op den duur in haar Twaalf Artikelen ook een Artikel 

opgenomen over "de gemeenschap der heiligen". Maar ik zeg: op den dúúr! Dat heeft ze eerst níét 

gedaan, en lang niet overal! Dat zou u zelf kunnen controleren als u er aardigheid in hebt, als u 

vanavond eens uw kerkboekje, uw Gereformeerde kerkboekje, inziet, en dan eens kijkt naar de 

zogenaamde "Geloofsbelijdenis van Nicea". Daaraan ontbreekt het Artikel over "de gemeenschap der 

heiligen". Overigens kom ik hier straks op terug. 

 

      De historie van dít Artikel is niet helemaal helder. In de Oosterse kerk schijnt men onder 

"gemeenschap der heiligen" te hebben verstaan: "gemeenschap aan, of van, de heilige díngen"! En nu 

schijnt men daaronder, in de eerste tijd althans, bepaald het brood en de wijn des Avondmaals te hebben 

verstaan. Dat waren dé "heilige dingen"! En toen kwam het Westen; en in de Westerse kerk heeft men, 

als men sprak over dit Artikel -gemeenschap van de heiligen- niet meer zozeer z'n oog gericht op 

"heilige díngen", maar op "heilige persónen"! En dat was iets, ja!, dat kan zo eens gaan in de wereld, dat 

er veranderingen plaatshebben, die je pas na een paar eeuwen constateert, merkt! En niemand kon er 

eigenlijk bezwaar tegen maken, omdat de betreffende Gríékse woorden, zowel als de Latijnse woorden: 

"hagios" net zo goed als "sanctorum", zowel het één kon betekenen, als het ander; zowel kon betekenen 

"heilige díngen" als "heilige persónen". "Hagios" is Grieks, "sanctorum" is Latijn, en 't kan allebei 

betekenen: "van de heilige dingen" en 't kan ook betekenen: "van de heilige persónen". Op die 

taalkwestie kan ik natuurlijk niet verder ingaan, mààr... dàt muisje heeft nu zo'n staartje gehad! Die 

Westerse opvatting, "heilige persónen" dus, heeft namelijk niet weinig bijgedragen tot de verering van: 

de gestorven heiligen! Het begon met het eren van de martelaren, die om des Geloofs wil gestorven 

waren, en dan werden de sterfdagen hoogtijdagen! En nu moet u daar niet tegen wezen, want dat doen 

wij óók; de sterfdagen van Vader en Moeder, daar denk je toch om? Die hoeven niet op de kalender! En 

zo hadden die Christenen de sterfdagen van de mensen, die voor het geloof hun leven hadden gegeven; 

die zijn ze gaan vieren als hoogtijdagen! En dat gebeurt in de roomse kerk nóg! (Misschien gebeurt dat 



bij ons een beetje te weinig!). Daar heten alle dagen van het jaar naar een heilige, en sommige dagen 

naar meerdere! 

 

      En nu begrijpt u natuurlijk allang, hoe het komt, dat antwoord 55 van de Heidelberger Catechismus 

luidt, zoàls het luidt. Want... u weet immers ook wel dat onze Catechismus hélemaal staat onder de 

invloed van Calvijn. Ons Gereformeerde kerkboek is trouwens toch een kindje van de Institutie, een 

excerpt, een uittreksel van die Institutie. Nu, en van die veréring, zeker van de aanróéping der heiligen, 

die dooie mensen, moest Calvijn níéts, maar dan ook níéts hebben! Vandaar, dat Calvijn in zijn Institutie 

bij de bespreking van dít Artikel een heel àndere weg gevolgd heeft, en ik geloof te mogen zeggen: een 

zeer Schriftuurlijke weg! Net zoals bij 't vorige antwoord, over de kerk, weet u 't nog? U herinnert zich 

dat antwoord 54 immers? Sprekende over de kerk begon het bij het Hóófd van de kerk: "...dat de Zone 

Gods..." -dààr heb je 't!- "...uit het ganse menselijke geslacht Zich een Gemeente...", enzovoort. Nu, en 

nét zo Christo-centrisch spreekt antwoord 55. Op dezelfde manier was namelijk Calvijn in zijn Institutie 

te werk gegaan bij de gemeenschap der heiligen, en... dat hebben de opstellers van de Catechismus 

totààl van hem overgenomen. Ook dààr is men begonnen bij: de Chrístus! Kàn het mooier? Hoor maar! 

"Eerstelijk, dat allen, en elke gelovige, als leden aan de Here Christus en al Zijn schatten en gaven 

gemeenschap hebben...". Was dat Schriftuurlijk of niet? Ik geloof wel terdege! Leest u bijvoorbeeld 

Efeze 1 nog maar eens, en Efeze 2! Daar schrijft de apostel aan die mensen -'t waren voormalige 

heidenen, dat waren nu ook Grieken, Griekse Christenen!- daar schrijft hij: "Doordat júllie thans gelovig 

zijn geworden, behoren júllie nu ook niet meer bij het heidendom; daar ben je van losgemaakt, 

geheiligd..." -"heilig" wil zeggen: "afgesneden door het Woord-zwaard"- "...en ben je gevoegd bij "de 

heiligen", bij "de heiligen" van vróéger; mensen die allang dóód zijn: Abraham, Jesaja, enzovoort, en bij 

de andere heiligen, die nu nog leven, de apostelen, die nog leefden, en de Christenen uit de Joden, en 

ook al verschillende Christenen uit het heidendom. 

 

      De opvatting van onze Catechismus is zéker echt Schriftuurlijk, en dààrom katholiek, want dàt is 

"katholiek": "wat altijd, overal, en door alle ware gelovigen aanvaard is". Dàt is katholiek! Dat kunt u in 

de Bijbel vinden: het woord van apostelen en profeten! Wie in Jezus Christus gelooft, of geloofd hééft, 

die zal straks blijken te zijn: een broeder en een zuster van àllen, die dat vandaag ook doen, al mag er 

vandaag door allerlei vleselijke oorzaak ik-weet-niet-hoeveel verschil tussen ons blijken te zijn, maar 

daar zult u zich niet op blind kunnen staren! In elk geval: u zult stràks, voor de Troon, die mensen 

moeten accepteren als uw broeders en uw zusters! 

 

      En nu nog het Artikel van de vergeving van zonden. Ik zou nog even terugkomen, weet u wel, op de 

geloofsbelijdenis van Nicea. Daarin luidt ons Artikel aldus: "Ik belijd een doop tot vergeving van 

zonden." Dat staat in "Nicea". "Ik belijd een doop tot vergeving van zonden." Dààr staat u misschien 

eventjes raar van te kijken! Hé; héé! Belijd ik dat nu zo?? Ja! U belijdt "Nicea"! En doe 't maar gerust 

hoor! O zeker, men kan aan deze woorden wel een verkeerde inhoud opdringen, en ze dan gevaarlijk 

noemen, maar dàt is een koud kunstje! O zeker, deze woorden kunnen in de Middeleeuwen best -wegens 

misverstand- de bekende opvatting mee hebben bevorderd, dat het doopwater automatisch de zonden 

afwies! Ja! Kijk-es, welke woorden kunnen nu niet worden verdraaid? Dat kunnen die wóórden toch niet 

helpen? Maar... lees ze nu eens goed, welwillend, geschikt, en schappelijk! Màg je dat dan niet zeggen? 

Mag er dan niet ergens hier op aarde een trouwe kerk zijn? Al is ze maar een kleine groep, dan is ze toch 

een Koningin, een kerk? Een Ekklèsia van Christus? En màg die dan niet zeggen tot àlle zondaars die ze 

tegenkomt: "Als jullie bij óns komen, en als júllie geloven wat wíj geloven, kom maar op! en dan laat je 

je maar dópen, en dan worden je zonden afgewassen!" Mag dat soms niet? Màg dat niet?? Maar dat 

heeft Petrus anders net zó gezegd op de Pinksterdag! Hij zei: "Bekeert u, en een ieder van u late zich 

dopen op de Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden!"; Handelingen 2. En wat heeft 

Ananias in Damascus gezegd tegen de berouwvolle Paulus, kérkvervolger Paulus, die zichzelf de 

grootste van alle zondaars noemde? (Dan laat-ie voor ons nog wel een beetje hoop!). Ananias zei: "En 

nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen, en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn 

Naam!". En Petrus durft het in zijn eerste brief dan toch maar te bestaan om te zeggen en te schrijven: 

"...dat de doop ons redt". Echt iets om eens een avondje over na te denken: "...dat de Dóóp ons redt"!! 



 

      Ach, Gemeente, waarom die verwondering bij ons over dat Artikel van "Nicea"? Was die 

verwondering wel op haar plaats? Moesten we niet véél meer terugkeren naar het spreken van de Heilige 

Schrift? En mét haar, kinderlijk geloven: onze vergeving van zonden: natuurlijk, dank zij de 

bloedstorting van Christus! maar waardoor durven we die te aanvaarden? Door het vaste Wóórd! waarin 

ons als het ware dat bloed van Christus wordt aangereikt, en dan nog met een stempel erop! Wij hebben 

het Woord, en wij hebben de doop, en we hebben het Avondmaal! Dat is de Geestelijke weg! Zó komen 

we binnen! Kóstelijke geloofstaal, die taal van "Nicea"! "Ik belijd een Dóóp tot vergeving van zonden." 

Mochten wij zo maar kinderlijk de hand op onze doop leggen, voordat we kínds zijn! Dat kan gebéúren! 

En dan zijn we zó oud, en zó ziek, dat we niet langer naar de kerk kunnen gaan, en dan kunnen we hier 

aanstaande zondag niet aan het Avondmaal zitten...! Maar dan zijn we toch nog gedóópt? Dan zijn we 

weer nét zo ver als toen we onmachtig in de arm lagen van vader of moeder. En dan zegt de Here nóg: 

"Jij bent van Mij; Ik heb je gekocht met het bloed van mijn lieve Zoon!" 

 

      Dus zult u, als u ouder wordt, dan niet zeggen: "Wat heb ik nou nog overgehouden?" U houdt over: 

Gods vaste Woord! Met het zegel erop: uw Dóóp! Leggen we daarom maar kinderlijkgelovig onze hand 

op die doop, en stemmen we maar gerust in, hoor, met "Nicea": "Ik belijd een doop tot vergeving van 

zonden." Dat is Schriftuurlijk verantwoorde taal! Die belijdenis moge ons maar bewaren; ook als we 

nog in het volle leven staan, en we wel eens uitgegleden zijn, zoals het Formulier daareven zei: "En als 

we somtijds in zonde vallen..." Dat overkomt ons toch wel eens? En wíé brengt het dan eens op om te 

zeggen: "Vader, maar ik ben toch gedóópt?" 

 

      Moge die belijdenis door u nog vaak worden betracht: "Ik belijd de doop tot vergeving van zonden!" 

Die belijdenis moge maar blijdschap brengen in uw leven, waar dat nodig is. Men kan aan een gebouw 

voorbij lopen, zó vaak!, en nooit gezien hebben dat mooie rozetje daar in het front, in de gevel! En zo is 

Luther jàren voorbijgelopen aan het Artikel van de vergeving van zonden, tot er een oude broeder zei: 

"Ja maar, Maarten, je hebt toch in het Credo beleden de vergeving van zonden?" En daarom heb ik het 

maar eens gezegd met de woorden van "Nicea": "Ik belijd de doop ter vergeving van zonden!" Die 

belijdenis is gezónd! Ze rust op het vàste Woord, waarvan de kern is deze belofte: "Want het bloed van 

Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden!" 

  

                                   Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 5 maart 1972 

 


