
ZONDAG 45. 

 

lezen: Matthéüs 6:1-8                  zingen:    Psalm   66:2 

                                                   Psalm   79:7 

                                                   Psalm  141:1-5 

                                                   Psalm  123:1 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    We spreken vanavond over het gebed. Hoe komt dat? U zult zeggen: omdat dat onderwerp aan de 

orde gesteld wordt door de Catechismus. Goed, maar hoe komt dàt dan weer? Waaróm stelden de 

opstellers van de Catechismus tenslotte ook nog dít onderwerp, namelijk het gebed, aan de orde? Die 

vraag moet uit de kerkgeschiedenis beantwoord worden. 

 

     Wij hebben de gewoonte aangenomen te spreken over "de duistere Middeleeuwen", en daar is wel 

reden voor. Wat ís de Bijbel toen onder de korenmaat gezet; treurig! Wat hééft er in de Middeleeuwen 

een tragische onbekendheid met de heilige Schrift geheerst in het zogenaamde christelijke Europa! Da's 

waar! Gedurende hun opleidingsjaren kregen de aanstaande kapelaans en pastoors véél meer te leren uit 

de geschriften van dé leraar der Middeleeuwen, Aristoteles, een heidense wijsgeer -die man hééft ook 

zowat over alles geschreven!- dan uit de geschriften van profeten en apostelen. Maar men vond dat 

helemaal geen gemis! De opleiding was immers geen opleiding tot de dienst des Wóórds! Dus zeker om 

deze reden kan men spreken van "de duistere Middeleeuwen". Menig zogenaamde geestelijke bezat niet 

eens een Bijbel, en in elk geval was die Bijbel bij de meesten verdrongen door het dienstboek, waar de 

formulieren in stonden -toen ook al!- voor dopen, en voor misbediening, en vooral voor trouwen, en 

dan... de vereiste gebeden. Daar had het mindere kerkpersoneel ruimschoots genoeg aan; wat deed je 

met een Bijbel? U vindt dat treurig en duister, maar dat hebben de mensen zelf niet zo gevoeld! Daar is 

het licht van Gód voor nodig, de Schrift, om in te zien hoe duister het is geweest! 

 

     Toch moeten we nu ook weer niet overdrijven. Natuurlijk, groot en diep is de bijbelkennis van het 

kerkvolk toen, met zulke leiders, niet geweest, maar énige kennis van de Schrift is er wél geweest, en 

gebleven. Nu zwijg ik nog maar van de meer gestudeerden; ze werden niet allemààl theoloog, al spraken 

ze Latijn! Dat was dé taal der geleerden! En die bezaten wél een Bijbel, al was het dan een vertaling in 

het Latijn: de "Vulgata": alle bijbelboeken, plus de Apocriefen. En... onder het volk waren toch wel 

uittreksels van de Bijbel in omloop, vaak met plaatjes en rijmpjes eronder, de zogenaamde "riembibels". 

Er was dus wel een stréépje licht, Schriftlicht, genadelicht. 

 

     En... dan was er nóg iets! Dan waren er ook nog de kloosterscholen. Die zullen in Schiedam ook wel 

gestaan hebben, als ik zo denk aan 't Broersveld, de Broersvest -van "de Broeders"!- en het Herenpad (de 

Dominicanen, de "heren"). Al heeft natuurlijk niet iedereen het voorrecht gehad om op zo'n 

kloosterschool school te gaan, maar wie dat wel had, kreeg toch in élk geval de volgende dingen uit zijn 

hoofd te leren: ten eerste "het Credo" -wat wij plegen te noemen: de apostolische Geloofsbelijdenis"-, en 

dan de Tien Geboden, als is 't waar, dat die er nogal aan de late kant in de leerstof bijgekomen zijn. Ten 

derde: het "Onze Vader", of, zoals men toen zei het "Pater Noster", en... ja, dan natuurlijk óók nog het 

"ave Maria", het "wees gegroet, Maria". 

 

     Het is genoeg bekend, dat het laatstgenoemde gebed tengevolge van de Kerkhervorming van de lijst 

van de uit het hoofd te leren zaken is geschrapt, dat wel. Maar de eerstgenoemde onderwerpen niet; die 

zijn gewoon gebleven! De apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden, en het "Onze Vader", die 

zijn gewoon gebleven. Dat hebt u toch zeker ook wel eens gemerkt in uw Catechismus? Want die 

Catechismus is oorspronkelijk ook bedoeld als een léérboek dat dienst zou doen in de Nederlandse 

gereformeerde kerken, én schólen!! U moet voor de aardigheid maar eens kijken: 't staat er boven, 



tenminste, als 't een beetje goed is. 

 

     Nu, en dàt onderwijs heeft toen de band aangehouden met de Middeleeuwse scholen, waar uw en 

mijn voorouders op hebben gegaan. Kijk maar: zondag 7 tot en met 24: daar staat onze apostolische 

Geloofsbelijdenis; 'k zal maar zeggen: meer de dógmatiek, en dan krijgt u meer de éthiek in de zondagen 

34 tot 44: de Tien Geboden! En tenslotte: zondag 45 tot 52: het "Onze Vader"! 't Gebed; daar kon je 

toch niet van buiten, want 't was altijd zo geweest! 

 

     Dit is dan de historische reden, waarom wij het vanavond over het gebed gaan hebben. Zo staat het 

helemaal niet in de Bijbel; 't had ook andersom kunnen zijn. Calvijn deed het anders, maar wij hebben 't 

zó, en dat is nu een historische reden. 

 

     Toch...! Vindt u er nu ook niet iets treffends in? Ik wel! Ik vind er zelfs iets aandoenlijks in! Wat 

hééft de HERE toch gezorgd, dat de lijn tenminste niet helemààl afbrak, voor Z'n arme, ondervoede 

verbondsvolk! Een zékere kennis van de Goddelijke waarheid is toch bewaard gebleven onder onze 

àrme, tekortgedane Middeleeuwse voorouders! Ook dààrdoor heeft God toch nog Z'n zevenduizend 

bewaard! Laten wij ons maar gelukkig achten, dat wij in die goede lijn mogen voortgaan, en daar 

dankbaar gebruik van maken om de kinderen te onderwijzen, thuis, én in de kerk; dat onderwijs ook ten 

nutte maken; onder andere ook in het gebed. Bidden?? Dat moet je léren! 

 

     Nu gaan we vanavond nog niet direct over tot de behandeling van het "onze Vader", dat niet. Zondag 

45 doet ons eerst meer spreken over het gebed in het algemeen. Nu, en dan is het eerste, waarop we 

vanavond worden gewezen, dit: dat het gebed het voornaamste stuk der dànkbaarheid is, dat God van 

ons vordert, eist, verlangt. En dat God Z'n genade, Z'n gunst, en de heilige Geest -neem die maar samen: 

de heilige Geest, die Zijn Genade brengt- alleen aan díégenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten 

zonder ophouden daaróm bidden, en daarvóór danken. Hoe vatten we dat samen? Ik geloof zó: de HERE 

heeft dus récht op ons gebed, récht! Zó kan men de zaak van het gebed benaderen, óók benaderen! 't 

Gebeurt ook wel eens anders, maar we kunnen zo óók beginnen. De HERE vraagt ernaar; de HERE 

verlangt het maar, en daarmee uit! 

 

     'k Geloof dat dat een gezond uitgangspunt is. Daarmee worden subiet allerlei andere vragen de pas 

afgesneden. Bijvoorbeeld de vraag die in het ongelovig hart... -daar hebben we toch allemaal wel eens 

last van?- ...kan rijzen: "Och, waarom zal ik bidden? Alles komt tóch zoals het moet!" 

 

     Gemeente, al zóú zo'n opmerking, zo'n tegenwerping van het ongeloof in onze harten, juist zijn, dan 

zou toch nog die waarheid van daareven overeind blijven staan: de HERE heeft récht op uw gebed, 

récht! Dat hebben de ware gelovigen blijkens de heilige Schrift altijd erkend -dàt eerst-  en goed 

begrepen, en dat recht nooit over hun kant gegeven zelfs. Het sprekendste voorbeeld daarvan, geloof ik, 

is: Daniël, een vrome man. De geleerden hebben er moeite mee om zijn jaartallen te plaatsen, want die 

man heeft ook zóveel lange, lange jaren allerlei systemen meegemaakt, daar in Mesopotamië, en als een 

rechtvaardige geleefd temidden van zó'n heidense omgeving! Het ene hof in, en het andere uit, de ene 

koning voor, en de andere na, en tóch heeft die Daniël, staatsman van formaat, zich nooit laten 

assimileren. 

 

     Nietwaar? Zoals we dat in onze tijd ook horen! Vooral mensen, die hoog klimmen, moeten oppassen 

dat ze niet assimileren: "Ja, je moet wel een beetje meedoen!" Al kan je dat ook overkomen in gewone 

militaire dienst als jongens, ja...! Ik geloof ook, dat ze 't wel eens moeilijk zullen hebben, héél moeilijk! 

En zo zal het ook wel eens met onze meisjes zijn; je moet maar zuster, verpleegster zijn, in nou niet zo'n 

bepaald christelijke inrichting! Maar mag ik dan eens herinneren aan Daniël? 't Staat toch in de Bijbel? 

Ze werden in zijn omgeving, aan het hof, tegen die Daniël, die eeuwige Daniël, die alle systemen 

doormaakte en uithield, tenslotte zó afgunstig, dat ze dachten: "We zullen hem eens opruimen!". Maar 

ja...! hoe?? Want hij was -dàt moest ieder erkennen- toch een integere figuur! Hij vervulde zijn dienst 

onberispelijk! (Als ú daar nu eerst eens voor zorgt?!) 



 

     Toen hebben ze de koning ertoe overgehaald, een edict uit te vaardigen dat er in een bepaalde maand, 

een maand lang, tot geen andere god zou mogen worden gebeden dan... tot god, de koning zélf (ja, want 

die was óók god!): tot Darius zelf. Daar stond de strik, en Darius trapte er zomaar in! En Daniël...? Had 

die nu niet kunnen zeggen: "Och, ik zie hun bedoeling wel, dus laat ik nou die ene maand maar niet 

bidden."? Néé! Daniël begreep: "Ik màg m'n gebed nu níét staken!" En de uitkomst heeft wel bewezen, 

dat hij goed zag! De HERE heeft hem in de leeuwenkuil bewaard! 

 

     'k Geloof dat we daaruit kunnen leren. Niet op een wettische manier! Kijk-es, als er nou brand 

uitbreekt tijdens de maaltijd: 'k geloof dat we dan toch gerust mogen opstaan om eerst de brand te gaan 

blussen! En als iemand denkt, dat we alleen maar één keer hoeven te bidden bij het eten, dan zal ík daar 

geen halszaak van maken! Maar als er gezegd wordt: "En nou moet dat bídden hier maar eens uit zijn!", 

dan... dàn moet u oppassen! U kunt ook in een gelegenheid komen te zitten dat het ineens zó'n herrie 

wordt... -dat is me weleens overkomen met m'n boterham!- ...zó'n herrie! (misschien omdat iemand een 

kwartje in een automaat gooide of zoiets, u kent dat wel!) ...zó'n herrie! dat ik dacht: "Maar hier ga ík 

niet zitten bidden!" Maar als er gezegd wordt: "Hier wordt níét meer gebeden!!": kijk dàn uit! Zoiets 

maakte Daniël mee! 

     Toen ging Daniël niet uit de weg! Waaróm niet? De HERE had er récht op! Natuurlijk! Ten eerste al 

omdat we mensen zijn, of moeten we het bidden soms aan de dieren overlaten? En bovendien: omdat we 

toch chrístenmensen zijn? Omdat de HERE ons toch uit het duisternis van het heidendom uitgetrokken, 

en overgezet heeft in Zijn wonderbaar licht: we mogen Hem kennen, we mogen Zijn bondelingen zijn, 

Zijn kinderen! Heeft de HERE er dan geen recht op, door ons regelmatig te worden geëerd?? Want dat 

ís bidden! Niet altijd alleen maar vràgen! vràgen! vràgen! om dit en om dat! Nee, éérst loven, dàn 

danken, en dàn bidden; zeker, ook bidden! 

 

     En als er dan zogenaamde christelijke noodlotpredikers zijn, fatalisten, die beweren: "Bidden helpt 

toch niet!", dan moet u ze niet uit uw levenspraktijk antwoorden! Daar hoef ik, en daar hoeven zij, daar 

hoeft niemand voor te zwichten! Dan moet u ze uit de Schríft antwoorden, en eens vragen, waarom de 

Here Jezus dan Zélf geboden heeft Zijn Vader om de Geest te bidden? En: waarom er dan in de heilige 

Schrift staat, dat God wel terdége naar Zijn volk luistert? Psalm 34: "de ogen des HEREN zijn op de 

rechtvaardigen..." -dus God kíjkt naar u!- "...en Zijn Oren tot hun geroep." Dus God hóórt! U moet niet 

denken: "Ja, dat draait allemaal maar, dat draait allemaal maar vanzelf..." Néé néé!! Er is een kíjkende 

God, en een hórende God: Psalm 34! En dan moet u ook eens vragen, hoe zij dan Psalm 144 verklaren. 

Daar staat: "Hij vervult de wens van wie Hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep, en verlost hen." En dan 

moet u ook eens vragen aan zulke fatalisten wat zíj dan doen met Jacobus 5: "Het gebed van een 

rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." En dan haalt Jacobus het voorbeeld 

van Elia aan, weet u wel? 

 

     Alleen... nu moeten wij, Christenen, tegenover zulke fatalistische mensen wel oppassen, dat we ook 

weer niet overdrijven, en doorslaan, en dat we niet bedillen! Als er in Psalm 146 staat, dat de HERE de 

ogen der blinden opent, dan moet u niet overdrijven, en dan moet u er niet van maken dat een christen 

dus eigenlijk niet naar de oogarts mag lopen, omdat hij dat maar aan de HERE overlaten moet! Evenmin 

als iemand, die per ongeluk een oog heeft moeten verliezen, nu maar zou moeten eisen van de HERE, 

zijn Vader, dat Die hem weer dat oog teruggeeft! Of die een been heeft moeten laten amputeren, dat die 

zou moeten bidden: "Here, wilt u me weer twee benen geven?" 

     Kijk! Dat is nu de Schrift ónwelwillend lezen, en dan krijg je ook onwelwillende gebeden! Want van 

wie moeten we leren bidden? Van wie leert een kind spreken? Van moeder! En van wie leren wij 

bidden? Van de heilige Geest! Die is de moeder van het gebed! En zó naderen we tot onze Vader! En we 

moeten oppassen dat we niet oneerbiedig Schriftlezen, om zo te komen tot oneerbiedig bidden! We 

moeten niet generaliseren, en er maar een beetje onzin van maken! 

 

     Want, laten we... -en daarmee kom ik tot iets anders- ...toch ook goed ter harte nemen, wat de 

Catechismus verder zegt. Ten eerste dit: tot Wie we bidden. Het kan toch wel eens nodig wezen dat je 



tegen een brutaal kind zegt: "Zég! Weet jij eigenlijk wel tegen wie je 't hebt??" Zo behoren Gods 

kinderen ook steeds te bedenken, tot Wie ze eigenlijk spreken! Tegen Gód! En tegen de enig wàre God! 

Eigenlijk is het overbodig dat ik dat zeg! Tegen... Gód!! 

 

     Dus: bidden, dat is maar niet wat in jezelf mompelen! Bidden, dat is geen spreken tegen jezelf! Een 

gebed is geen spreken naar binnen, maar naar búíten, néé!: naar bóven! Naar de hémel!; dààr is Gods 

troon! Al ziet die God genadig neer op een ieder, die Hem ootmoedig aanspreekt, dà's waar! Maar Hij ís 

een Màjesteit, een hémel-Màjesteit! Daar denkt u toch wel om, als u bidt, maar ook als u over het gebed 

spreekt, zo-es, met mekaar? God is... Gód!! Mozes kreeg te horen... -nu moet u even denken aan de 

Oosterse wereld- "...doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond!" En 

Abraham begreep het. Die sprak: "Zie toch, ik heb me verstóút tot de HERE te spreken, hoewel ik stof 

en as ben." Abraham... de vríénd Gods, die met God een eindje gewàndeld heeft! En op die wandeling 

zei Abraham dat: "...verstóút... terwijl ik maar stof en as ben." 

 

     Zullen we dààr een voorbeeld aan nemen? Bijvoorbeeld, door maar geen dàg voorbij te laten gaan, 

waarop we niet méér dan eens onze knieën voor God hebben gebogen? Ik dacht, dat dàt een goede 

houding was. Daar wil ik zieke mensen niet onaangenaam mee zijn! Maar wij, die gezond zijn, jong en 

sterk: laten we kníélen voor de HERE, Die ons gemaakt heeft, en verkoren. Nu, en wie op zijn knieën 

ligt, die kommandeert niet, en die redeneert niet, en die debatteert niet -want dat doen de fatalisten 

eigenlijk!- maar die éért, die lóóft, die dànkt, die spréékt! En als hij wat te vragen heeft, dan doet hij dat, 

mààr... in de bescheidenheid van een Mozes, Aäron, Abraham, ja! van onze Zaligmaker Zélf! Die was 

óók, van één bepaalde kant bekeken, toch een Schepsel? En wat heeft een schepsel anders tegenover z'n 

Schepper te doen...? 

 

     Als ik nóg eens aan Daniël denken mag... Toen de tijd van de ballingschap zowat ten einde begon te 

lopen... -weet u wel? het was van tevoren gezegd: "het zal zo-en-zo-lang duren", en Daniël schijnt bàr 

oud geworden te zijn!- ...toen ging Daniël... bídden! Bidden om wederopbouw. Maar hoe deed Daniël 

dat toen? Zelfs onze Here Jezus heeft in de hof tegen de Vader gezegd: "Vader, als het Uw wil is!" Want 

de Here Jezus was toch, behalve Gods Zoon, ook Schepsel! Hij erkende dat: "als het Uw wil is, Vader!" 

Maar Daniël zei niet: "En nou staat er geschreven bij Jeremia, dus nou hébt U maar...!" Néé nee! Dàt is 

geen bidden, dàt is niet God aan Zijn beloften herinneren, néé nee! Daniël voegde bij zijn gebed vooràl: 

de belijdenis van zijn onwààrdigheid! Bij Dàniël, daar vindt u dat: "HERE, bij U is de gerechtigheid, 

maar bij óns... de beschààmdheid der ààngezichten!" 

 

     Dus... Daniël is helemaal niet overmoedig geweest! Hij durfde amper met zijn gebed voor de dag te 

komen! Waaróm eigenlijk?? Om zijn persoonlijke zonden? Néé! Daarvoor is hij een veel te beste 

trouwe gelovige geweest. Mààr...! omdat Daniël nog iemand was, die wist van so-li-da-ri-téít! met 

anderen, in de zonde, en de zondeschuld! Met de mensen van vroeger, het voorgeslacht, en de mensen 

van vandaag, de tijdgenoten! Denken wíj daar nog wel-es aan, vóórdat we gaan bidden? Als God nu 

vandaag eens tegen ons zeggen zou: "Nou moeten die Europeanen allemaal d'r  mond maar eens houden, 

want daar heb Ik nou genoeg van gehoord; Ik krijg er genóég van, van dat Europa! Nou moet het maar 

uit zijn met dat bidden!"? Nou...? wie zou dan durven zeggen: "Nu gaat God te ver!"? Als wij zo zouden 

spreken, dan zouden we niet bijbels spreken! Wij moeten eens bedenken dat we vastzitten; we maken 

deel uit van een mensheid, en ook van een Européés deel van de mensheid! En wat is er niet allemaal 

gebéúrd? En dan is het bijbelse taal -'t staat bijvoorbeeld in Psalm 97- wanneer we tot de HERE gaan, en 

zeggen: "Och, HERE, rekent U ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe?" 

 

     De wereld is niet pas begonnen te draaien toen wíj geboren werden! En de kerkgeschiedenis is ook 

niet pas begonnen te wentelen, toen wíj er waren, maar God de HERE heeft al ééuwen een 

Middeleeuwse, óngehoorzame kerk verdragen! En toen kwam de Kerkhervorming, een groot voorrecht, 

maar 't is verschríkkelijk verzondigd! En hoe lang heeft God dàt nu al niet verdragen?? En wat moet 

God vandààg verdragen? En zouden wij dan vandaag nog nóten op onze zang hebben?? Tegenover zó'n 

beledigde God?? God, tegenover christenen die achter Zijn hele bestaan zelfs een vraagteken zetten?? 



Dat gebeurt toch niet maar één keer? Dat raakt toch in de mode? dat weet u ook wel! Dat raakt ín! 

"Anders ben je niet bij de tijd"! 

 

     Dus... laten we maar héél bescheiden bidden! En laten we maar éérst, voordat we bidden, onze 

onwaardigheid beseffen, en die uitspreken ook! En af en toe zeggen: HERE, u bent aan ons niets 

verplicht!" "Ja, ja ja, maar we zijn toch christenen, en we willen toch in Zijn dienst staan?" Nee! nee nee 

néé! De HERE was aan de apostelen... -nou, en dat waren toch niet de minsten; apostelen zijn er na die 

tijd nóóit meer geweest!- ...maar zelfs aan de apóstelen was God niets verplicht! Zeker, de HERE heeft 

ze in staat gesteld, in die eerste eeuw, om wonderen te doen, want de HERE wilde de kerk op gang 

helpen! Wanneer dus? Als het nódig was voor de zaak van het evangelie! Maar niet in íéder geval, niet 

in ieder persoonlijk geval! Anders zou Paulus in 2 Timotheüs 4 niet klagen: "Trofimus heb ik ziek te 

Milete achtergelaten..." Nu kennen we toch Paulus wel; die heeft natúúrlijk voor Trofimus gebeden, en 

Trofimus werd niet beter, en Paulus moest blijkbaar verder. "Trofimus heb ik ziek te Milete 

achtergelaten..."; 2 Timothëus 4. O zo! Dat is dan ook eens een keer gebeurd! Ja, nog sterker! Paulus 

vroeg ook eens een keer iets voor zichzelf "...of de Here hem alstublieft die doorn in z'n vlees wilde 

wegnemen?" Hem daarvan verlossen; we weten niet wat het is geweest, maar 't zal wel erg geweest zijn. 

"Dríémaal heb ik de Here gebeden, maar de Here antwoordde: "Mijn genade is u genoeg, want Mijn 

kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid." De HERE is.... Gód! Gód!! en Hij mag zomaar iets 

weigeren! 

 

     Dus dan is het haast overbodig dat ik nog zeg: "Broeders en zusters, maak nooit een omhaal van 

woorden!" Dat heeft ook iets troostends in: wees maar nooit bang dat u tegenover de HERE geen mooie 

woorden genoeg gebruikt, literair mooi bedoel ik; dat gééft niet hoor! Bíd maar! Réchtuit! De HERE 

ziet het hart aan! En als dat hart zich nederig voor God alleen beroept op de kruis-verdienste van Zijn 

lieve Zoon Jezus, dan is dàt gebed Gode zéér welgevallig, zéér welgevallig, omdat U Zijn naam, de 

naam van Zijn Zoon noemt: Jezus! En dan wordt dat gebed bewaard, gegarandéérd! totdat de HERE het 

vervullen zal op Zijn tijd en wijze. Dat geloven we toch? Al die gebeden worden bewaard, geregistreerd, 

bij de HERE (want er zijn boeken van!) en die zúllen straks -zegt Openbaring 8- stemmen en 

donderslagen veroorzaken op aarde! En die gebeden van Gods kinderen, die komen uit! Bijvoorbeeld 

van die man, die 't eerlijk meende, toen hij zei: "Ik zou zo graag weer twee ogen hebben, en ik wou ook 

weer twee benen hebben om op te lopen." 't Komt uit! als u 't eerlijk bidt! 't Kómt in orde! De HERE zal 

't bewaren! Bij de wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven! 't Is toch zo?? Als 't niet zo was, 

dan zou ik nooit meer ziekenbezoek durven doen, en u toch ook niet?? 

 

     Kom! Laat ik nu mogen eindigen met deze schone, goede raad van de apostel Petrus: "Omgordt u 

allen jegens elkander met nederigheid..." -ook tegenover mekaar! laat staan tegenover God!- "...omgordt 

u met nederigheid!" Men heeft het vertaald: "Doe het schórt voor van de nederigheid." 

 

     "Want God wederstààt de hoogmoedigen, maar de néderigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder 

de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werp àl uw bekommernis op Hem, want Hij 

zorgt voor u!" 

  

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

ds. C. Vonk, 7 maart 1971 

 


