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Hersteld Apostolische Zendingkerk

Nehemia 4: 17

Die aan den muur bouwden, en die den last
droegen, en die oplaadden, waren een ieder met
zijn ene hand doende aan het werk, en de
andere hield het geweer.

Wist je dat...
De prijs van 1 musje lager is als je er 5 koopt in plaats van 2
Rebekka van Abrahams knecht sieraden kreeg en dat de armringen zwaarder waren
dan het voorhoofdsiersel
Dat de Kerk van Jezus is gebouwd op apostelen
en profeten en dat Jezus de uiterste hoeksteen is
Dat Zijn Evangelie waarvan Zijn Kerk getuigt
het apostolisch profetisch getuigen is
Dat Zijn gelovigen door Woord en Geest geleid
worden en getuigen

Een schaduwbeeld/een geestelijk beeld:
de muur

Herder J. R. Misset

Jonge vrienden en vriendinnen,
deze keer wil ik jullie bekend
maken met een schaduwbeeld dat
verwijst naar de bescherming om
de gemeente. In Zacharia 2: 5
lezen wij over de muur ‘En Ik zal
haar wezen, spreekt de HEERE,
een vurige muur rondom; en Ik zal
tot heerlijkheid wezen in het
midden van haar.’
Het schaduwbeeld
De muur waarover de profeet in
Zacharia 2: 5 profeteert brengt
onze gedachten naar een muur
rondom een stad. Deze
stadsmuren dienden een stad te
beschermen. Zo had Jeruzalem,
waar de tempel van God stond,
ook sterke stadsmuren met daarin
12 poorten, 3 poorten naar elke
windstreek. Deze muren rondom
Jeruzalem waren helemaal
vernietigd bij de belegering van de
stad door koning Nebukadnezar
van Babel. 70 jaren lang was de
stad verlaten en onbeschermd. De
huizen waren vervallen en de
tempel van God was verwoest.
Maar na 70 jaren mocht een
groepje Israëlieten weer
terugkeren naar het beloofde land
en naar Jeruzalem. Daar

begonnen zij, na veel onderzoek
en gebeden tot de Heer, de
stadsdmuren en de
toegangspoorten tot de stad weer
te herstellen. En later begonnen zij
ook weer met de herbouw van de
tempel. De HEERE God gaf hun
daartoe de opdracht door
profetieën. Eén van de profetieën
die wij in verband met de herbouw
van de muren en de tempel
mogen brengen, is de profetie van
Zacharia in Zacharia 2: 5.

De geestelijke werkelijkheid
Wat mogen jullie nu begrijpen uit
dit schaduwbeeld? De profetie uit
Zacharia 2: 5 verwijst niet alleen
maar naar het natuurlijke Israël en
de herbouw van de muren rondom
de stad en de tempel van God.
Het verwijst ook naar ons als
Gemeente van Jezus Christus. Hij

is de beschermende muur rondom
ons en Hij wil te midden van ons
wezen door de gaven van de
Heilige Geest, met name in de
erediensten waar de Heer spreekt
tot ons door het Woord van
profetie.
De Heer beschermt Zijn
gemeente
Hoe beschermt de Heer ons allen,
jong en oud, door Zijn vurige
muur? Deze beschermende muur
wordt gevormd door de ambten
van Jezus Christus. Het viervoudig
ambt van apostelen, profeten,
evangelisten en herders zullen de
Gemeente beschermen tegen
afdwalingen van de leer van Jezus
Christus en tegen de aanvallen
van de boze. De geestelijke muur
rondom ons, zal daarom geheel en
al op de Heer gericht dienen te
zijn, zodat de Heer in Zijn dienaren
de gemeente kan beschermen.
Dit geestelijke beeld is een grote
vertroosting en bemoediging. De
Heer Zelf beschermt ons tegen
afdwaling en tegen de aanvallen
van de boze.

Openbaring 8: 1-5
Beau

In Openbaring 8: 1-5 wordt de
opening van het zevende zegel
beschreven. Wetende dat elk
tijdvak ongeveer 300 jaar omvat,
heeft dit dus betrekking op de
overgang van het 6de naar het
7de tijdvak wat plaatsvond +/1815. Openbaring 8:1 luidt als
volgt:

en duizend jaren als één dag.”

“En toen Het het zevende zegel
geopend had, werd er een
stilzwijgen in den hemel, omtrent
van een half uur.” (SV)

Een dag bestaat uit 24 uur en in
elk uur zit twee keer een halfuur.
Een dag bestaat dus uit 48 halve
uren. Als een dag als duizend
jaren is, zou dit betekenen dat een
half uur ongeveer 21 jaar is. Als
we dit optellen bij 1815, komt dat
neer op een stilte tot het jaar
1836. Maar er staat ‘omtrent’, dit
betekent ‘ongeveer’ en houdt dus
in dat het niet precies 21 jaar is.
Maar wat gebeurde er rond het
jaar 1836?

Tot 1815 was er in Europa een
periode van grote onrust geweest.
Het meest invloedrijke conflict
was de Franse revolutie (1789 –
1799). Deze was begonnen in
Parijs, maar sloeg al snel over naar
omliggende landen. Napoleon
greep in 1799 de macht en betrok
bijna heel Europa bij zijn
oorlogen. Deze duurden zoals
eerder genoemd tot 1815, toen
Napoleon werd verslagen in
Waterloo. Na deze slag keerde de
rust terug in Europa.

Deze rust kan het stilzwijgen
verklaren, maar hoe zit het met
het half uur? In 2 Petrus 3:8 staat:
“Doch deze ene zaak zij u niet
onbekend, geliefden, dat één dag
bij den Heere is als duizend jaren,

Al tijdens Napoleon waren er
christenen in verschillende landen
en kerkgenootschappen, die
vonden dat de kerk verarmd was.
In de periode na de uitstorting van
de Heilige Geest, op de dag van
het Pinksterfeest (Han. 2:1-4), was
de Heilige Geest in de Kerk
aanwezig. Hij woonde in
christenen, door de Heilige
Verzegeling (o.a. Han. 8:12-17; 1
Kor. 6:19; Joh. 14:16-17). Maar de
Heilige Geest was al vanaf
ongeveer het jaar 200 niet meer
aanwezig in de kerk en in
christenen. Er was dus geen kerk
meer zoals de Heer die had
ingesteld. Door Bijbelstudie,
geschriften en gebeden zochten
de christenen in het begin van de
19e eeuw gezamenlijk naar de
Heilige Geest. Deze groep
zoekende christenen wilde dus
weer terug naar de leer der
apostelen (Han. 2:42). De gebeden
van deze groep, bereikten ook de
Heer. Dit lezen wij in vers 3:
“En er kwam een andere Engel, en
stond aan het altaar, hebbende

een gouden wierookvat; en Hem
werd veel reukwerks gegeven,
opdat Hij het met de gebeden
aller heiligen zou leggen op het
gouden altaar, dat voor den troon
is.”
In de stilte/rust van ongeveer 21
jaar werd het de christenen
mogelijk gemaakt om bij elkaar te
komen en te bidden. De Engel in
vers 3 is Jezus.
Hij legde de gebeden van de
christenen voor de troon van God.

Nu is het alleen de vraag of God
deze gebeden heeft verhoord.
Hierover lezen wij in vers 5 het
volgende:
“En de Engel nam het wierookvat
en vulde dat met het vuur des
altaars, en wierp het op de aarde.”
Dit vuur staat voor het vuur van de
Heilige Geest. De Heilige Geest
werd dus door de Heer (weer) op
aarde in christenen uitgestort. De
gebeden van de christenen waren
verhoord! Ambten en gaven
werden hersteld. De Heer riep
weer apostelen! Zij stuurden een
oproep aan alle christelijke
vorsten en kerkgenootschappen
om Zijn leiding te omarmen en
terug te keren naar de Oude
Paden (Jer. 6:16). Helaas werd dat
niet aangenomen. Daarom
herstelde Jezus Zijn Kerk, weer als
in het begin, met alle ambten en
gaven (Efe. 4:11-12; 1 Kor.
12:4-11), geleid door Woord en
Geest.

Het Judakoor
Het bestuur van het Judakoor

' wordt vervuld met de Geest, en
spreekt onder elkander in
psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen, en zingt en jubelt de
Here van harte (Ef5:18b,19)'
Vroeger hadden verschillende
gemeentes van onze kerk een
eigen zangkoor, maar sinds 2005
heeft onze kerk een landelijk
zangkoor. Dit koor bestaat uit
verschillende leden uit heel Juda,
vandaar dat het de naam
‘Judakoor’ draagt. Het jongste lid
is 18 jaar en het oudste lid is 89.
Begin vorig jaar moesten wij,
vanwege corona, stoppen met
repeteren, maar sinds september
van dit jaar komen we weer bij
elkaar. Eén keer in de drie weken
komen de leden naar het
kerkgebouw van Amsterdam om
liederen in te studeren. Deze
liederen worden ingestudeerd om
ten gehore te brengen op
bijzondere diensten, bijvoorbeeld
een roepingsdienst, Maranathadagen, ontmoetingsdagen,
adventsdiensten en ‘Tussen Pasen
en Pinksteren’ diensten.
Waarom?
Er zijn verschillende doelen die
het zangkoor heeft. Één van de
doelen is om de hoorders op te
bouwen door de muziek. De zang
kan een goede invloed hebben op
de hoorders, die de woorden in
gedachte meeleven, vooral als de
muziek in overeenstemming is
met de inhoud van het lied.
Een ander doel is evangelisatie:
op de ontmoetingsdagen doet het
koor mee aan evangelisatie: de
teksten van de liederen kunnen
bijvoorbeeld gaan over de
Wederkomst. Het is toch een
prachtige manier om op deze
wijze Zijn Woord te verkondigen?
Een hoger doel van het Judakoor
echter, is om God te dienen en Zijn

goedheid, genade en trouw te
vermelden. En dat is geen kwestie
van ademhalen en stembanden
maar van ons hart!
Repetities
In het zangkoor worden de
liederen door vier verschillende
partijen gezongen. De sopranen:
dit zijn de vrouwen met hoge
stemmen. De alten: dit zijn de
vrouwen met een iets lagere stem.
De mannen met een hoge stem
zijn de tenoren en de mannen met
een lagere stem zijn de bassen.
Elke partij zingt een eigen
melodie.

van het zangkoor aanspreekt, dan
worden ze vaak ’kinderen Asafs’
genoemd. Asaf was één van de
eerste leiders van de musici ten
behoeve van de dienst aan God in
de tijd van koning David (1 Kron.
25: 1, 2). Honderden jaren later
waren het de nakomelingen van
Asaf die meehielpen met de
wederopbouw van de tweede
tempel op geestelijk gebied. Ze
hadden hun muzikale deelname in
de plechtigheid van het leggen
van het fundament van de tweede
tempel: zij lieten hun cimbalen
horen en zongen bij beurtzang en
leidden zo de lofprijzing van het
volk: "...En zij zongen bij beurte...
om de HERE te loven en te danken
dat Hij goed is..." (Ezra 3: 10, 11).
Het Judakoor heeft nu ook deze
belangrijke functie: het helpt bij
de opbouw van de geestelijke
tempel.
Profetie

Als de verschillende melodieën
samen worden gezongen, dan
klinkt het als één geheel. Je kunt
je voorstellen dat het best wel
moeilijk is om dit te doen, daarom
moet er ook geoefend worden. De
dirigent zorgt ervoor dat iedereen
zijn of haar partij goed kent. Ook
moet de dirigent ervoor zorgen
dat iedereen gelijk begint met
zingen, de uitspraak van de
teksten goed is, op de nuances
(zacht of sterk zingen) wordt gelet
en dat iedereen gelijk eindigt met
zingen. Zoals gezegd is dit niet
makkelijk: een lied wordt zo vaak
geoefend, totdat alles goed klinkt.
Het is uiteindelijk de bedoeling
dat het koor klinkt als één groep.
Je mag dus geen individuele
stemmen horen.
Kinderen Asafs
Als de Heer in profetieën de leden

Rond de jaren twintig van de
vorige eeuw sprak de Heer door
een profetie dat het koor wel
liederen zou zingen, Hem ter eer,
maar in de eerste plaats zou ook
dit zingen deel uit maken van
onze voorbereiding, om eenmaal
het lied der 144.000 aan te
heffen. Dan zal de Bruid van
Christus geen leden tellen, die tot
een zangkoor behoren, zoals het
nu is. Nee, dan zal onder allen, die
Christus als hun Koning eren, de
gehele Bruid van Christus zijn: één
groot, Hem welbehaaglijk
Zangkoor.
Natuurlijk is het heerlijk om te
zingen en fijn om dit met broeders
en zusters te doen. Maar als je het
bovenstaande in je achterhoofd
houdt, dan is het nog veel
heerlijker en fijner! We gaan door
met de voorbereiding en kijken uit
naar die heerlijke dag die staat te
komen, Zijn Wederkomst!

De gaven van de Heilige Geest

Gave van onderscheiding der geesten

Maurice Thesselaar

Een veel gebruikte term in de tijd
waarin we nu leven, is ‘nep nieuws’
of ‘fake news’. Het is informatie
wat lijkt te kloppen, maar als je je
er in verdiept, kom je er achter dat
het gewoon verzonnen is. Het
wordt gebruikt om winst te maken
of de mening van ons allemaal te
beïnvloeden voor bijvoorbeeld
politieke doeleinden. Het kan dus
erg gevaarlijk zijn. Maar moeten
wij, de bruidsgemeente, ons hier
eigenlijk wel druk om maken?
Moeten wij bezig zijn met dit soort
aardse problemen? Nee, we
aanschouwen het, we herkennen
de tekenen der tijden erin, maar
verder houden wij ons alleen bezig
met het geestelijk leven.

verzegelde (1 Joh. 2: 20; 4: 1- 3).
Dus als je de Heilige Geest
inwonend hebt, kun je
onderscheiden of iets van God is of
niet. Maar hier kleven wel
voorwaarden aan.
Deze gave komt namelijk alleen tot
uiting bij verzegelden waarbij de
wet des Geestes geschreven is in
hun hart (2 Kor. 3: 3). Ze zijn een
geschreven brief van Christus en
laten zich leiden door het Woord
en de Heilige Geest. Ze toetsen
alles aan de Bijbel met hulp van de
Heilige Geest.
Wanneer men zich nu door
hoogmoed laat leiden,
bijvoorbeeld omdat men iets heel
graag wil zonder dat God dat wil,
dan kan men niet meer
onderscheiden wat van God is en
wat niet, want dan is men verblind
en wordt er alleen maar gedacht
aan hetgeen men graag wil
hebben. Lees Ezechiël 14:1-5 maar
eens als voorbeeld. Hoogmoed is
dus verkeerd. Nederig zijn, de wil
van God aanvaarden, is belangrijk.

moeten gevaren zien aankomen en
er tegen in geweer komen.
Voorbeelden van deze gevaren zijn
leringen van andere religies,
verpakt in een christelijk jasje.

Denk aan meditatie en stilte
retraites. Er wordt in sommige
kerken gezegd dat deze dingen je
dichter bij God brengen, maar
eigenlijk komen deze valse
leringen voort uit oosterse religies,
en brengen ze je alleen maar
verder van God. Het is de taak van
de dienstknechten om dit soort
zaken buiten de deur van de kerk
te houden (Hand. 16: 16-18).

Ook valse profetieën zijn zeer
gevaarlijk. Ze kunnen de
In het geestelijk leven moeten wij
gemeenten op een verkeerd spoor
onderscheid kunnen maken tussen
brengen. De dienstknechten
hetgeen wat uit de Heer is en wat
Onderscheiding der geesten is
moeten valse profetieën kunnen
niet. Om dit onderscheid te kunnen zoals gezegd aan iedere verzegelde onderscheiden van profetieën die
maken, heeft de Heer ons de gave
gegeven en komt tot uiting als we
van de Heilige Geest zijn. Ze
van de onderscheiding der geesten voldoen aan het bovenstaande.
toetsen de profetieën aan de Bijbel
gegeven. De Heilige Geest leert
Maar deze gave is vooral voor de
onder leiding van de Heilige Geest.
ons met een scherp oog
dienstknechten die de taak hebben
onderscheid maken tussen de
de geestelijke gaven in de
Je ziet hoe belangrijk deze gave is.
werkingen van de Heilige Geest en gemeente te verzorgen en de
Zonder kunnen we niet, omdat we
de werken van de boze vijand.
kinderen van God voor de
anders van de weg die God ons
aanvallen van de duivel te
wijst, afwijken. Gebruik deze gave
Ik zeg hier expres ‘ons’, want Hij
beschermen. De dienstknechten
in je leven, zodat je weet wat de
geeft deze gave aan iedere
zijn de wachters op de muren. Ze
weg van de Heer is.

Onze strijd tegen een groot gevaar
Gebaseerd op een predikatie uit 2006

Vanaf de start van de
Evangelieverkondiging worden de
gelovigen in het Nieuwe
Testament gewaarschuwd voor
een groot gevaar. De Gemeente
wordt doorlopend bedreigd en
belaagd! De apostelen
probeerden de gemeenten te
beschermen door ze te bezoeken,
door prediking en door vele
brieven te schrijven.
We hebben het over de strijd
tegen dwaalleraars; die proberen
gelovigen te verleiden om
geestelijke dwaalwegen te gaan
bewandelen. Om de wegen van de
Heer (Deu. 10:12; 2 Sam. 22:22;
Jer. 6:16; Joh. 14:6) te verlaten.

gemeenschappelijk heil, ben ik
genoodzaakt u te schrijven om u
te vermanen, dat gij strijdt voor
het geloof, dat eenmaal den
heiligen overgeleverd is.” De NBG
’51 zegt: “tot het uiterste te
strijden”. In bv. Opb. 2:20 staat dat
die strijd in de Kerkgeschiedenis
niet steeds is gevoerd.
Waarom is lijdzaam toekijken de
Heer niet welgevallig? Judas geeft
drie voorbeelden waarin de HEERE
GOD zelf ook met kracht
gestreden heeft tegen
dwaalleraars en dwaalwegen, zie
Jud. 5-7. We lezen dat mensen en
engelen werden gestraft voor hun
dwaalwegen. Onze Heer mag van
Zijn liefhebbers verwachten dat
zij ook strijden, net als Hij; dat zij
dwaalleraars beproeven en ze als
leugenaars bestempelen; en hun
wegen niet volgen (Opb. 2:2,
14:4).
Hoe herkennen wij dwaalleraars?

De brief van Judas, de broer van
Jakobus (en niet Judas Iskariot),
gaat eigenlijk alleen maar over
dwaalleraars. Het is belangrijk dat
we weten hoe de satan op slinkse
wijze de Kerk van Christus
bevecht en waar we op moeten
letten. Merk op dat deze brief
geen tijdsbepaling aangeeft en
niet aan een persoon is gericht
maar aan “de geroepenen, die
door God de Vader geheiligd zijn,
en door Jezus bewaard”. Hij is dus
gericht aan alle gelovigen van alle
eeuwen, dus ook aan ons.

In Mat. 7:16 staat: “Aan hun
vruchten zult gij hen kennen”. Het
zijn zeker geen vruchten “der
bekering waardig” (Mat. 3:8).
In de verzen 10-12 geeft Judas
een aantal kenmerken van
dwaalleraars. Naast hun woorden
zijn ook hun gedragingen
vruchten die we kunnen kennen
en herkennen.

Moeten wij strijden?
Judas geeft aan dat wij
dwaalleraars met alle macht
moeten bestrijden. Vers 3
(Lutherse vertaling) luidt:
“Geliefden, terwijl ik allen ijver
had om u te schrijven over ons

10. Dwaalleraars lasteren en
veroordelen zaken die zij niet
kennen. God heeft deze mensen
geen diepere kennis van de zaken

Michèl Keijsper

van God gegeven. Door ‘onkennis’
lasteren en verketteren zij de
diepere zaken Gods. De kennis
van dwaalleraren komt niet verder
dan het natuurlijke,
wetenschappelijke, niveau. Dat is
erg hoog, maar het natuurlijke
niveau kan de diepere zaken van
God niet verklaren. Deze diepere
zaken van God mogen wij
verklaren uit het geloof in God en
Christus, onder de verlichting van
de Heilige Geest.

Lasteren, liegen, kwaadspreken
en oordelen zijn kenmerken van
dwaalleraars!
11. In dit vers worden 3 typen
mensen genoemd, waarvoor Judas
drie voorbeelden uit het Oude
Testament neemt: “Wee hun, want
zij zijn den weg van Kaïn
ingegaan, en door de verleiding
van het loon van Balaäm zijn zij
henengestort, en zijn door de
tegenspreking van Korach
vergaan”. Ieder van deze drie
heeft een kenmerk dat we bij
dwaalleraars tegenkomen.
Kaïn’s gebrek aan broederliefde
leidde tot de moord op Abel (Gen.
4:8). Kaïn is het beeld van de
egocentrische mens. Deze mens
probeert zijn of haar eigen
verlangens te verwezenlijken,
zelfs ten koste van anderen.

Kenmerk: gebrek aan
broederliefde en op zichzelf
gericht gedrag.

Dit is een nieuw tekstkader. Deze tekst is bedoeld als voorbeeld.
Vervang deze door uw eigen tekst.

Balaäm (Bileam) is de
aanstichter van afgoderij. Hij
gebruikte de
vruchtbaarheidsgod Baäl-Peor
om het volk van Israël te laten
hoereren met de vrouwen van
Moab (Num. 31:16, 25:1-3).
Balaäms drijfveer was geldelijk
gewin en macht.
Kenmerk: geldelijk gewin en/of
machtsuitoefening over de
gemeente, haar overgevende
aan afgoderij en/of aardse
lusten.
Korach verzette zich tegen
Mozes en Aäron, en daarmee
tegen God en Zijn ordeningen
en inzettingen. Dwaalleraren
zullen altijd proberen de leiding
door de van Christus gegeven
bedieningen (ambten) te
ondergraven en zich daartegen
te verzetten.
Kenmerk: Verzet tegen door
Christus geschonken en door
de Heilige Geest geroepen
dienaren; verzet tegen God.
12. Zij tasten de reinheid en
heiligheid in de Eredienst aan
doordat hun zondenbelijdenis
niet oprecht is.

Wolken zijn het beeld van de
Kerk, de wolk der getuigen
(Heb. 12:1) waarin de Geest
Gods woont (1 Kor. 3:16-17). De
Geest leidt de Kerk in de
waarheid (Joh. 16:13). De
Heilige Geest kan echter bij
dwaalleraars niet meer inwonen
(Jud. 19) en geen licht meer op
het Woord geven. Zij zijn dwaze
maagden, zonder olie (Heilige
Geest) voor hun lamp (Woord).;
zij zijn waterloos (Heb. 6:4-8).
Kenmerk: De kennis van de
diepere zaken van God neemt
snel af.

Strijd!
Dwaalleraars en hun
dwaalleringen moeten wij uit
alle macht bestrijden. We
moeten goed opletten (Mat.
7:15). Wij hebben een hevige
strijd te strijden, want er is heel
veel dwaalleer om ons heen.
We hoeven geen angst te
hebben, niet bang te zijn om te
struikelen. We kunnen een
enkeling nog redden van de
dwaling en zullen in de strijd
niet ten onder gaan (Jud.
20-24).

Apostel F.W. Schwartz. Stelling 3 en 4
De openbaring van die God
3) God moest zichzelf dus aan mensen openbaren en vertellen wat Hij wil.
4) God deed dat aan personen, groepen mensen én aan een heel volk
Uitleg:
Denk voor het Oude Testament bijvoorbeeld aan Adam, Noach, Abraham, de profeten zoals Elia en het
Israëlitische volk.
Denk voor het Nieuwe Testament bijvoorbeeld aan de discipelen van Jezus, Paulus en aan de
Gemeente (Mat. 17:5-6; Han. 9:3-6, 16:6-7 en Han. 13:2, 20:23, 21:10-11 enz.)
Doordat God zich openbaarde kregen mensen kennis van God. Dat betekent dat zij hierdoor God zelf
(iets) beter leerden kennen én dat zij leerden wat Hij wil dat zij (en wij) doen.
Men noemt déze kennis van God: De geopenbaarde Godsdienst.

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag:
ongewenste toestand (Heb. 6)
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.
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1. nodig vanwege blindheid(Opb. 3)
2. hij die laat dwalen valt hierin (Spr. 28)
3. na Saul koning van Israël (2 Sam. 2)
4. blijde boodschap(Fil. 1)
5. het heir hierin overgegeven (Dan. 8)
6. dood op straat (Opb. 11)
7. opstandige zoon(2 Sam. 15)
8. niet aanraken omdatniet (Joh. 20)

Antwoord vorig nummer:blijdschap
Vraag 5 in het vorige nummr moest zijn: 345 kinderen (Jericho)
.
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