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Mattheus 10: 29-31
 Worden niet twee musjes om een penningsken 

verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen 
zonder uw Vader.

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.



De heerlijke Kerstdagen komen 
eraan en het loflied, door engelen 
aangeheven “Ere zij God in de 
hoogste hemelen en vrede op 
aarde, in de mensen een 
welbehagen” zal dan weer door 
menigeen worden gezongen. 

Enige herders bevonden zich in de 
nabijheid van Bethlehem, een 
oud, maar beroemd stadje om de 
vele gebeurtenissen die daar 
gebeurd zijn. Boaz, een  voorvader 
van David, heeft daar gewoond, 
maar ook David zelf was daar 
geboren en getogen. 
In Ps. 104:20 en 21 lezen wij: “Gij 
beschikt de duisternis, en het 
wordt nacht, in denwelken al het 
gedierte des wouds uittreedt: De 
jonge leeuwen, briesende om een 

roof, en om hun spijs van God te 
zoeken.” Daarom werd er ’s nachts 
door de herders gewaakt, zodat 
de kudde beschermd zou worden. 
Plotseling werd het licht, want 
een engel des Heren stond bij 
hen. Dat licht was sterker en 
helderder dan de sterren, 
heerlijker dan de zon, dat licht, de 
heerlijkheid des Heren,  
omscheen hen. 
Hieruit bleek ook de bemoeienis 
van de Here God met 
mensenkinderen, geopenbaard in 
het woord: ‘Immanuël’, ‘God met 
ons’. Het Licht der genade was 
doorgebroken, want de engel zei 
tot de herders, “Vreest niet, want, 
ziet, ik verkondig u grote 
blijdschap, die al den volke wezen 
zal; Namelijk dat u heden geboren 
is de Zaligmaker, Welke is 
Christus, de Heere, in de stad 
Davids.” 
(Luk. 2:10b en 11) 
De Zaligmaker, hun Heiland en 
Herder, is geboren. Vervuld is Jes. 
40:11: “Hij zal Zijn kudde weiden 
gelijk een herder; Hij zal de 
lammeren in Zijn armen 

vergaderen, en in Zijn schoot 
dragen; de zogenden zal Hij 
zachtjes leiden.” 
Aan de herders wordt een nadere 
aanduiding gegeven hoe ze het 
Kindeke zullen vinden. Een 
menigte van hemelse heirlegers 

verschijnt en brengt eer aan de 
Here God. In Bethlehem (wat 
broodhuis betekent) is het Ware 
Brood uit de hemel neergedaald. 
Vrees is er niet meer, want het 
‘Ere zij God in de hoogste 
hemelen’ wordt gevolgd door 
‘Vrede op aarde, in de mensen 
een welbehagen’. 

Herder R. Blumink

Wist je dat...

Adventsgedachte

Afgelopen september een mooi artikel in de buurtkrant stond 
over onze kerk in Amsterdam 

De journalist eind juni de avonddienst bezocht en over de dienst en ons getuigenis schreef 

Chinezen door het combineren van karaktertekens een nieuw woord of begrip vormen 

Hun herinneringen na de zondvloed herkend worden in de karaktertekens van die woorden 

Het begrip “westen” in oude karaktertekens wordt gevormd door ‘eerste + man + omheining’ 

En “begeren” door ‘twee bomen + vrouw’ (zie ‘de wereldwijde vloed’ van T. Evenboer) 

We in de Bijbel zien dat de Heer met het kleine en nederige werkt 

Het met hoogmoedige mensen fout afloopt (zie bv. 1 Kon. 21) 



Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:
Vredevorst Herder J. R. Misset

Jonge vrienden en vriendinnen , 
deze keer wil ik jullie bekend 
maken met een schaduwbeeld, dat 
verwijst naar de Here Jezus. 
De Here Jezus heeft vele namen 
en Titels. Hij noemt Zichzelf de 
Deur of de goede Herder. Wij 
noemen Hem onze Verlosser en 
Zaligmaker. Maar de Heilige Geest 
geeft de Here Jezus in een 
heerlijke adventsprofetie uit 
Jesaja 9: 5 de volgende Titels: 
‘Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; 
en men noemt Zijn naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ 
Deze laatste Titel van de Here 
Jezus willen wij maar eens 
overdenken. 

Het schaduwbeeld 

Een vredevorst is een koning of 
andere heerser die vrede 
nastreeft in zijn land of rijk. Een 
vredevorst vermijdt het voeren 
van oorlogen met andere landen 
en andere rijken. Oorlogen en 

strijd leidt namelijk tot 
bloedvergieten en vervolgens ook 
tot hongersnoden en ziekten. Ook 
probeert een vredevorst de vrede 
te bewaren in zijn eigen land, 
zodat zijn volk voorspoed heeft. 
Zo kwam Abraham een hele hoge 
koning tegen, nadat hij oorlog 
gevoerd had en vermoeid was van 
de strijd. De hoge koning heette 
Melchizédek. 

Wij lezen in Genesis 14: 18 dat 
deze Melchizédek koning van 
Salem was. Salem betekent 
“Vrede”. Melchizédek was dus 
koning van vrede. Daarnaast was 
hij priester van de Allerhoogste 
God.  

De geestelijke werkelijkheid

Deze Melchizédek is dezelfde als 
de Here Jezus. Wij lezen namelijk 
in Hebreeën 5: 6 en 7: 17 ‘Gij zijt 
Priester in der eeuwigheid, naar 
de ordening van Melchizédek.’ De 
Here Jezus was dus van de 
ordening van Melchizédek: Koning 
van vrede en Priester van de 
Allerhoogste God. En juist die Titel 
“Vredevorst” verkondigt de 
Heilige Geest in Zijn 
adventsprofetie. De Here Jezus is 
gekomen om vrede aan te 
brengen in het leven van de 
gelovige. Het is daarom dat de 
Here Jezus vlak voor Zijn 
gevangenneming aan Zijn 
discipelen en ons verkondigt: 
‘Deze dingen heb Ik tot u 
gesproken, opdat gij in Mij vrede 
hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt 
goeden moed, Ik heb de wereld 
overwonnen.’ Johannes 16: 33. De 
Here Jezus geeft ons geestelijke 
vrede onder de verdrukkingen in 
deze wereld. 

Al meer dan 20 eeuwen geleden is 
dit gebeurd en werd dit lied 
gezongen en ook vandaag de dag 
nog klinkt dit lied. 
Velerlei verwachtingen en 
verlangens zijn er bij de mensen. 
Vele christenen hebben de 
verwachting dat Christus zal 
komen ten oordeel en alles door 
vuur zal verderven. Maar er zijn er 
ook nog, die terug zien naar de 
belofte van de Heer. De belofte 
dat Hij zal wederkomen, als Hij 
plaats zal bereid hebben, zodat zij 
ook mogen zijn waar Hij is. 
Het is goed om dat in deze onze 
tijd te overdenken, opdat wij aan 
onze opdracht zullen voldoen en 
het mensenkinderen zullen 
aanzeggen: “Vreest niet, want, 
ziet, ik verkondig u grote 

blijdschap: Jezus, uw Heer en 
Heiland komt weder. Vrede zal op 
aarde wederkomen, want nog is er 
in de mensen een welbehagen.”

Als we dit alles overdenken, dan 

moet ons hart toch overlopen van 
dankbaarheid en moet alle twijfel 
bij ons verdwijnen. Dan schijnt 
ook voor ons het Licht in de 
duistere nacht en kunnen wij 
blijmoedig zingen: “Ere zij God in 
de hoogste hemelen.” Dan kunnen 
wij ook het jaar 2022 met goede 
voornemens en blijde 
verwachtingen tegemoet treden. 
De Here geve ons Zijn vrede met 
de aanstaande Kerstdagen en 
zegene ons in het nieuwe jaar, 
zodat wij als kinderen des Lichts 
zullen wandelen, tot Zijn eer en 
tot heil en zegen van hen, die door 
ons woord in Hem geloven zullen. 

Ik wens u allen gezegende 
Kerstdagen en een voorspoedig 
2022! 

Abraham en Melchizédek



Markus 5:21-43 en de 
roepingsdienst van 20 november

Michèl Keijsper

In Markus staat de geschiedenis 
van een vrouw, die onophoudeljk 
menstrueerde en een meisje dat 
op sterven lag en overleed. 
Het zijn twee wonderlijke 
verhalen. Het meisje overlijdt 
maar wordt door de Here Jezus uit 
de dood opgewekt. De vrouw, die 
alles wat zij had aan dokters had 
betaald, had van hen geen 
genezing gekregen. Jezus genas 
haar wel. 

Niets staat zomaar in de Bijbel. 
Gaat dit alleen over Jezus die 
wonderen kan doen? Of is er meer 
van te vertellen? Je raadt het al, er 
is veel meer over te vertellen. 

Er zijn naast Jezus drie 
hoofdrolspelers in dit verhaal. 
Jaïrus (“Moge God verlichten” en 
“die door God verlicht wordt”), 
zijn dochtertje (12 jaar) en de 
vrouw (12 jaar ziek). We kennen 
het getal 12 uit bijvoorbeeld de 
stammen van Israël, de eerste 

apostelen, de runderen die de 
koperen zee droegen (1 Kon. 
7:23-25) en het aantal poorten 
van het nieuwe Jeruzalem (Opb. 
21:10-12). 

We weten dat het werk van de 
Heer altijd doorgaat, door alle 
moeite en strijd heen. De Heer 
geneest en wil iedereen helpen 
het eeuwige leven te bereiken. De 
144.000 (12 x 12 = 144) zullen 
zelfs eerstelingen zijn, de bruid 
van Christus.

We weten ook dat de vrouw een 
type is van de gemeente. Zoals 
een man het hoofd van de vrouw 
is (bestuurder), is Jezus het Hoofd 
van Zijn Gemeente (Éfe. 5:23). 

De vrouw die 12 jaar bloed vloeit 
is daardoor een onvruchtbare 
vrouw geworden. Bloed is een 
teken van leven. Haar rijkdom is 
weggevloeid naar dokters. Nadat 
ze alles had geprobeerd ging ze 
naar Jezus en wordt ze genezen. 
Jezus zegt: ‘Ga heen in vrede”. En 
in dit geval vindt zij vrede, rust, in 
de genezing van haar ziekte, in 
Jezus.  

Geestelijk bezien was Éfeze de 
eerste Gemeente (Opb. 2:1-7). Die 
Gemeente was zeer rijk gezegend. 

De gaven van de Heilige Geest 
waren volop aanwezig. Maar uit 
haar geestelijk leven vloeide haar 
vruchtbaarheid weg. Zij verloor 
haar eerste liefde door hoogmoed, 
eerzucht en interne strijd (BvOT  
pag. 91–100). Haar vruchtbare 
werkzaamheid voor de Kerk kwam 
hierdoor in rust. Hier is rust niet 
positief. Maar desondanks bleef 
haar geloof in alle latere 
tijdvakken bestaan onder enkelen. 

We zien dat in de 
overwinnaarsbeloften, in de 
volgende brieven aan de 
Gemeenten. Hiermee was het 
eerste deel ons voorgegaan. 

Het jonge meisje is 12 jaar, en 
daarmee vruchtbaar. Zij kan 
kinderen krijgen, maar ze was 
stervende. Jaïrus, de overste (een 
soort diaken van de synagoge), 
ging naar Jezus en vroeg om hulp. 
Voordat Jezus er  was, was Jaïrus'

De volmaakte vrede van de 
Vredevorst 

Eenmaal zal er volmaakte vrede 
heersen op de aarde als de Here 
Jezus in heerlijkheid is 
wedergekomen naar deze aarde 
en Zijn rijk van vrede en 
gerechtigheid op deze aarde heeft 
gesticht. Het zal een heerlijke tijd 
zijn van duizend jaren. En wij? Wij 
zullen in rust en vrede leven, een 
ieder van ons in ons erfdeel. Want 
de Heilige Geest verkondigt ons in 
Zacharia 3: 10: ‘Te dien dage, 
spreekt de HEERE der heirscharen, 
zult gijlieden een iegelijk zijn 

naaste nodigen tot onder den 
wijnstok en tot onder den 
vijgeboom.’ Dit alles heeft de 
Here Jezus voor ons gedaan en Hij 
zal het alles voor ons vervullen. 
Hij is onze grote Vredevorst. 



huis een sterfhuis geworden. 

In de geschiedenis van de Kerk 
van Jezus Christus zien wij in de 
19e eeuw een enorm werk van 
God. Jezus grijpt in en herstelt Zijn 
Kerk, met al Zijn ordeningen en 
inzettingen, de vier ambten (Éfe. 
4:11-16), de gaven van de Heilige 
Geest en Zijn drie sacramenten: de 
Heilige Waterdoop, de Heilige 
Verzegeling en het wekelijkse 
Heilig Avondmaal. Dit machtige 
werk heette in Nederland: de 
Katholiek Apostolische Kerk. 
Helaas waren de 12 apostelen van 
mening dat er na hen geen 
apostelen meer zouden komen. 
Nieuwe roepingen door de Heilige 
Geest (Heb. 5:4) werden niet 
geaccepteerd. Eén van de later 
geroepen apostelen (F.W. 
Schwartz) ging in Nederland, 
ondanks de tegenstand, toch door. 

Maar in 1901 was het bijna over en 
uit. Valse leringen en dergelijke  
leken onoverwinnelijk. Vele 
gelovigen namen de dwalingen 
aan, vele anderen verloren het 

geloof. Het leek een geestelijk 
sterfhuis. Hiermee is het tweede 
deel ons voorgegaan. 

Op het gebed door een kleine rest, 
als een Jaïrus, greep de Here 
Jezus weer in. Sta op, en ga aan 
het werk, met Mijn Woord en de 
Heilige Geest (Opb. 10:10-11).  De 
Geest keerde weer. Degenen die 
bleven geloven werden belachelijk 
gemaakt.. Maar dit Zijn werk zal 
nooit door de poorten van het 
dodenrijk worden overweldigd 
(Mat. 16:18). Dit derde deel (het 
deel dat voor de werking van de 
Heilige Geest vatbaar is) zal 
worden beproefd en gelouterd. Het 
moet rein en heilig zijn; een heilige 
rest zijn. 

Dit is de Hersteld Apostolische 
Zendingkerk, die zal bestaan tot de 
wederkomst van Christus. Dan 
worden de verzegelden die trouw 
zijn gebleven als bruid opgenomen 
tot de Bruiloft van het Lam. 

Maar zover is het nog niet. 

Na de nodige, onvermijdelijke, 
scheuringen door menselijke 
hoogmoed, is er nu nog steeds een 
rest die Jezus’ vruchtbare werk 
voortzet. 

En in dit Zijn werk is op 20 
november broeder R. Kuipers door 
de Heer geroepen tot apostel. 

Gebaseerd op een prediking in 
2021 van herder F.A.J.M. 
Thesselaar 

Die den hemel heeft geschapen 

en verciert het firmament 

moet hier in een kribbe slapen 

wordt in hoy en stroy ghewent. 

Die de schone seraphienen 

altijd heeft tot Zijn ghebodt 

laat Hem hier van beesten dienen 

laat Hem steken in dit kot 

in dees’ hoecxkens, in dees’ doecxkens 

in dit huysken sonder slot 



Gave van Gezondmaking
Maurice Thesselaar

Je hebt vast wel eens 
meegemaakt dat je je niet goed 
voelt. De pijn die je hebt, kun je 
niet verklaren. Je gaat naar de 
dokter en je laat je nakijken. Na 
het onderzoek stelt de dokter een 
diagnose, oftewel: hij of zij vertelt 
je wat je mankeert. Vaak vertelt de 
dokter dan gelijk wat je tegen de 
pijn, de ziekte, kunt doen en 
schrijft misschien een receptje 
voor of verwijst je door naar een 
behandelaar.  

Aangezien je in God gelooft en 
weet dat Hij de grote 
Medicijnmeester is, ga je bidden 
en vraag je Hem of Hij je beter wil 
maken. Ook kun je naar een 
dienstknecht gaan om te vragen of 
hij in het voorgebed van de 
Heilige Dienst voor je wil bidden. 
God kan je beter maken door het 
gebed, want een krachtig gebed 
des rechtvaardigen vermag veel 
(Jak. 5:16). Als je weet dat iets wat 
je vraagt overeenkomt met Gods 
wil, dan is het zeker dat je gebed 
wordt verhoord. 

Als er toch geen genezing 
optreedt, dan kun je aan de 
priesters vragen of ze een 
handoplegging willen doen. De 
bediening van handoplegging 
gebeurt bij voorkeur door twee 
dienaren. Dit kan thuis zijn, in het 
ziekenhuis of in de kerk (Mattheüs 
21:14). Bij een handoplegging 
vindt er eerst een inleidend 
gesprek plaats, waarna de priester 
in gebed gaat. Daarna vinden de 
schriftlezingen plaats en 
vervolgens worden de zonden en 
schuld beleden en volgt de 

vrijspraak. Dan worden de handen 
opgelegd door de priester(s) op 
het voorhoofd. Tenslotte wordt de 
Heer gedankt.  

Je zult je vast afvragen: is het 
bovenstaande, het geven van 
handoplegging, dan de gave van 
gezondmaking? Nee, het is een 
handeling van de dienaren waarbij 
in gebed wordt gegaan. Ze vragen 
de Heer of Hij wil genezen en 
leggen de handen op. Hierbij is 
geloof nodig, zowel van de 
dienaren (Marcus 2: 1-12) als van 
de zieke (Jak. 5: 15). Je kunt dit 
vergelijken met de twaalven die 
werden uitgezonden (Marcus 
6:13). Ze wierpen vele duivelen 
uit, zalfden vele zieken met olie 
en maakten hen gezond. Waren ze 
toen begiftigd met de Heilige 
Geest? Nee, die was toen nog niet 
uitgestort, Pinksteren moest nog 
komen. Het was een kwestie van 
gebed en geloof (Matth. 
17:19-21). Overigens, Jezus had 
die gave toen wel al, want in Hem 
woont al de volheid der Godheid 
lichamelijk (Kol. 2: 9).  

Pas na Pinksteren werd de gave 
van gezondmaking zichtbaar bij 
de aanhangers van Jezus, zoals bij 
Paulus en Petrus. We kunnen de 
prachtige verhalen over de 
“zweetdoeken en gordeldoeken” 
van Paulus en de “schaduw” van 
Petrus lezen in Hand. 5:15 en 
Hand. 19:11-12. 

Helaas verdween deze en de 
andere gaven uit de Kerk van 
Christus. Men liet zich niet meer 
leiden door de Heilige Geest, het 
Apostolische Profetisch getuigenis 
was verdwenen. Pas na ongeveer 
1500 jaar, na veel bidden en 
smeken door mensen in 
bijvoorbeeld Engeland, kwamen 
de gaven weer terug, zo ook de 
gave van gezondmaking. Ja, in het 
jaar 1830 werden er weer mensen 
genezen door één van de gaven 
van de Heilige Geest. 

Zoals bij de gave van profetie, 
krijgt degene met deze gave 
drijving. De persoon wordt 
aangeraakt door de Heilige Geest 
om iemand te genezen. Want 
slechts door de Heilige Geest kon 
Petrus tegen de kreupele aan de 
Schone Poort zeggen: 'Wat ik heb 
geef ik u!' En wat hij had, was de 
Heilige Geest, die Zich wilde 
openbaren in de gave van 
gezondmaking! Je kunt dit vinden 
in Handelingen 3. 

Je zou denken dat het doel van 
deze gave is: het genezen van de 
zieken. Ja, dat klinkt heel logisch. 
Maar pak eens je Bijbel en lees 
Johannes 9 als je wil. Wat in vers 3 
staat, is heel belangrijk. Het is een 
gave met een hoger doel dan men 
in eerste instantie zou denken.  

In het begin van dit artikel schreef 
ik dat je gebed zeker verhoord 
wordt als je vraagt wat Hij wil. Een 
zin later begon ik met: “Als er toch 
geen genezing optreedt…” 
Misschien klonk dit wat raar in je 
oren, zelfs wat tegenstrijdig. 

De gaven van de Heilige Geest

Voormalig kerkgebouw 
van de apostolische kerk in London



Het eigen gebed in de Eredienst
Michèl Keijsper

Maar na Johannes 9: 3 gelezen 
te hebben, begrijp je het 
misschien wel beter. 

Helaas is de gave van 
gezondmaking een zeldzaam 
voorkomende gave in onze kerk. 
Maar de Heer wil het wel 
schenken. Zijn sieraden moeten 

immers bij de bruid volop 
aanwezig zijn voordat Hij komt 
en ons tot Zich roept: KOM 
HOGEROP.  

Bid om de gaven, dan zal 
gegeven worden wat de Heilige 
Geest nuttig vindt voor de 
gemeente en voor jou.  

Op twee momenten in de 
Eredienst bidden we een eigen 
gebed. Het eerste na 
binnenkomst voor de dienst 
begint en het tweede na 
ontvangst van het Heilig 
Avondmaal.

We kregen de vraag: Wat kan je 
in die gebeden bidden? 

Een oma gaf zo’n 20 jaar 
geleden de volgende 
voorbeelden die zij in haar 
jeugd op catechisatie had 
geleerd. 

Voorbeeld gebed na 
binnenkomst
 “Vader in de hemel, ik dank U 
dat wij deze dag in Uw huis 
mogen komen en van U 
gezegend mogen worden. Wilt 
U in ons midden zijn en ons 
leiden door de Heilige Geest. 
Wilt U met Uw dienstknechten 
zijn, want zonder Uw hulp 
vermogen zij niets. Wilt Gij dan 
zo met ons zijn. Dat vragen wij 
niet omdat wij het verdienen, 
maar alleen uit genade van de 
Heilige Geest. Amen.” 

Voorbeeld dankgebed na 
ontvangst van het Heilig 
Avondmaal
“Heer, ik dank U dat ik op mocht 
gaan naar het Heilig 
Avondmaal, waar ik denk aan 
Uw lijden en sterven voor onze 

zonden op het kruishout van 
Golgotha. Heer, wilt Gij ons 
helpen, zodat wij kunnen 
proberen om rein en heilig te 
leven tot eer en verheerlijking 
van Uw nooit volprezen Naam. 
Amen.” 

Andere mogelijkheden  
In deze gebeden kan natuurlijk 
ook voor andere zaken worden 
gebeden, bijvoorbeeld: 

- danken voor afgelopen week: 
Uw bewarende zorg, liefde, of 
gespaard en bewaard zijn 

- omstandigheden die in de 
familie / gemeente spelen, 
zoals leiding bij keuzes maken,  
genezing, examen / sollicitatie / 
rust krijgen om elke dag te 
bidden en de Bijbel te lezen 

- aandacht bij de dienst kunnen 
houden / aardse gedachten 
weghalen 

- eenheid van de Gemeente in 
de Eredienst, in gebed, zingen 
en aanwezigheid 

- helpen te begrijpen wat Uw 
grote liefde in het Heilig 
Avondmaal is 

- dat de dienstknechten en wij 
allen een instrument in Uw 
heilige handen mogen zijn 

- ons hart openstellen voor de 
preek 

- een zegen voor de hele 
Eredienst (zondebelijdenis, 
Evangelie, Heilig Avondmaal) 

- danken voor Uw grote 
verlossingswerk 

- wederkomst van de Heer als 
onze Bruidegom 

- voor degenen die niet aan het 
Heilig Avondmaal kunnen 
aangaan: dat de Heer ze wil 
sterken en met ze is 

Samengevat 
Met elkaar bidden we zo één 
groot gebed waarin we elkaar 
aanvullen zonder dat we dat 
weten. 

Dit zijn maar enkele 
voorbeelden, 
bedenk 
zelf wat je in je 
gebed meeneemt. 
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                Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het   
                antwoord op de vraag: 
                het aantal wijzen uit het oosten (Mat. 2)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord 
te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de tip
kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij 
voorkomt zijn dat twee letters.

1.   zoon van Obed (Mat. 1)

2.   zochten naar de wijzen naarstiglijk (Mat. 2)

3.   offerande bij besnijdenis (Luk. 2)

4.   waren in de landstreek (Luk. 1)

5.   verkondiging van grote (Luk. 2)

6.   naam van de Zoon (Mat. 1)

7.   worden ledig weggezonden (Luk. 1)

8.   bevel (Luk. 2)

9.   priester van Abia (dagorde) (Luk. 1)

10. de vrucht uws buik is (Luk. 1)

Antwoord vorig nummer:afvallig




