
Liturgie ochtenddienst over Efez 4,15 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 07-12-2014, viering Heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, LB 118,1 ‘Op U, mijn Heiland’ (2e advent) 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 18,1.5.7 ‘Ik heb U lief’ 
Wet van God 
Zingen Opw 546 ‘Nabij Gods hoogverheven troon’ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, Psalm 15,1-3 ‘Heer, wie mag wonen in uw tent’ 

Viering Heilig Avondmaal 
 -lezen 4e formulier 
 -onderwijs aan de kinderen 
 -zingen Psalm 139,1-2 ‘Heer, U doorgrondt’ 
 -rondgaan brood en wijn 
 -zingen Psalm 139,11 ‘Doorgrond mij, ken mijn hart’ 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed 
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Opw 194 ‘U maakt ons een’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Efez 4,7-27 
Tekst: Efez 4,15 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, spreken we de waarheid in 
liefde!’ 
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Stellingen: 

1. Als iemand me aanspreekt voel ik me aangevallen. 

2. Als ik iemand aan wil spreken moet ik eerst bidden. 

3. Ik houd niet genoeg van een ander als ik mijn liefde voor God niet wil delen. 

4. Ik vertrouw erop dat ik dingen fout doe anderen van mij blijven houden. 

Wij hebben vanmorgen het slot over de prekenserie die gaat over kerk-zijn en 

gemeente en wat we steeds hebben gezien is dat als het evangelie doorwerkt, door de 

Heilige Geest, in ons hart en leven, dan krijgen we goed zicht op wat het is om 

gemeente te zijn. 

En nu hebt u vanmorgen op uw stoel briefjes gevonden en die hebben drie kleuren, 

kunt u ze even laten zien? 

Het gaat vanmorgen over Efeze 4:15 en die lees ik aan u voor; Dan zullen we, door 

ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien 

naar hem die het hoofd is:Christus. 

Daar gaat het vanmorgen over; dan zullen we de waarheid spreken en toegroeien 

naar Hem die het hoofd is: Christus. 

Kijkt u eens naar wat achter mij staat (beamer): Als iemand mij aanspreekt voel ik me 

aangevallen, als u nu zegt daar ben ik het mee eens; steek dan groen omhoog, bent u 

het er niet mee eens, dan steekt u rood en als u zegt; ik weet het niet dan steekt u 

oranje omhoog. 

Wie is het met de stelling eens/oneens/weet het niet? 

Thema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, spreken we de waarheid in liefde!’  

1. Kunnen we zonder waarheid? 

2. Wat is het probleem met waarheid? 

3. Hoe gaan we om met de waarheid? 

1. 

Als je vandaag het woord waarheid noemt, dan beginnen heel veel mensen te 

steigeren. 
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Als je zegt; ja maar dit is de waarheid, wat er dan gebeurt is dat mensen weerstand 

voelen en ik denk dat u het nu al wel aanvoelt en dat u weet wat ik bedoel. 

Dan schieten mensen in hun achteruit en dan zijn ze bang dat je hen in een hoek wilt 

doelen, mensen die het hebben hebben over de waarheid, over hun waarheid, die 

worden beschouwd als gevaarlijk, terroristen hebben een waarheid en zijn daarom 

instaat om te doden. 

De eerste vraag waar wij vanmorgen een antwoord op moeten krijgen is deze vraag; 

kunnen we misschien ook zonder waarheid? 

Het zou handig zijn als we zonder waarheid zouden kunnen, als we van de waarheid 

af zijn want dan hebben we in ieder geval niet meer zo’n gedoe dat mensen je in een 

hoek duwen, want is het misschien zo, zoals in de maatschappij gezegd wordt, dat 

waarheid iets persoonlijks is? 

Ieder mens moet zijn eigen waarheid ontdekken, moet zijn eigen set aan waarheden 

ontdekken, die voor hem waardevol zijn, zou dat misschien een idee zijn, kunnen we 

daar iets mee? 

Dat wordt vandaag in de samenleving gezegd; ieder mens moet zijn eigen waarheid 

ontdekken. 

Dat is een zoektocht, ok, maar dat moet ie doen; zijn eigen waarheid ontdekken. 

Dat betekent dan, dat zou een voordeel kunnen zijn, dat betekent dan dat je een 

ander niet met jouw waarheid lastig hoeft te vallen, dan hoef je niet de ander te 

vragen om dezelfde waarheid te onderschrijven als jij, want het gaat er toch om dat 

we elkaar vrijlaten, daar gaat het dan om. 

Dat wordt ook wel in de kerk gezegd, door christenen gezegd; als het vanmorgen dan 

gaat over we moeten de waarheid tegen elkaar spreken in liefde -zie ook vers25-, dan 

wordt gezegd; ja, het gaat er veel meer om dat we elkaar lief hebben, het gaat er veel 

meer om dat we het goed hebben onder elkaar, het gaat er veel meer om dat we de 

geest van kerst te pakken hebben en dat we vrede houden met elkaar. 

Het gaat er dus veel meer om, wordt vandaag gezegd, om liefde dan om waarheid; 

liefde is veel belangrijker dan waarheid. 

Want waarheid, weet je wat er dan gebeurt; dat drijft mensen uit elkaar, dan heb je 

veel meer gedoe, dat wordt er altijd gedacht. 

Het gaat er veel meer om dat we goed zijn voor elkaar, dan moet je een beetje geven 

en nemen, dan moet je elkaar de ruimte geven. 
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Het zal in dit vers dus veel meer omgaan dat we onderlinge liefde en onderlinge 

verbondenheid hebben, dat is veel belangrijker, daar moet de nadruk op liggen. 

Bovendien, derde argument; eenheid onder christenen is toch belangrijk en dat is 

toch wat waard en niet dat ze uit elkaar drijven? 

Dus wees tolerant als het gaat om waarheid, zolang mensen maar goed zijn voor 

elkaar, zolang mensen maar aardig zijn naar elkaar, de geest van kerst te pakken 

hebben. 

De vraag die we nu te pakken hebben is deze; kunnen we misschien zonder waarheid? 

Zou Paulus het daarmee eens zijn geweest? 

Vers 15; denkt u eens met mij mee, want dit is mega belangrijk, niet alleen voor 

vandaag, maar ook voor morgen en voor overmorgen, hoe u in het leven staat. 

Wat zegt Paulus? Is dit bijbels? 

Paulus heeft het over twee dingen; hij heeft het over waarheid en hij heeft het over 

liefde. 

Een aantal argumenten, zodat jezelf mee kunt denken, een aantal argumenten waarin 

Paulus zegt dat je waarheid en liefde niet tegen elkaar uit kunt spelen. 

Als het gaat om liefde; moet je eens kijken wat Paulus zegt in vers 14 als het gaat om 

liefde en die tekst is ook belangrijk voor ons vanmorgen: dan zijn we geen onmondige 

kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er 

maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen 

listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 

Paulus zegt hier; er is een gevaar. 

Het gevaar is dat we als on nodigen kinderen zijn en blijven, kunnen kun je allerlei 

dingen wijs maken, als je kinderen blijft in de leer en niet volwassen wordt, zegt 

Paulus, dan waai je met alle winden mee en dan geloof je alles. 

Als mensen niets meer geloven dan geloven ze alles, als mensen niet meer in de 

waarheid geloven, dan geloven ze alles, de meest onzinnige onzin, dan geloven ze 

alles en Paulus zegt hier; blijf geen kinderen. 

Hoezo mogen we geen kinderen blijven; nou, het kenmerk van kinderen is dat je ze 

van alles wijs kunt maken. 

Paulus zegt in vers 15 en 16 en daar gaat het om in dit vers; als het gaat om waarheid 

en liefde, dan is is het doel dat je opgroeit in Christus, daar gaat het om, want de 
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waarheid is verborgen in Christus en de liefde is verborgen in Christus en dat gaan we 

zien. 

De Here Jezus heeft gezegd; Ik ben de weg, de waarheid en het leven, de Here Jezus 

zegt van zichzelf; Ik ben de liefde. 

De brieven van Johannes zeggen; Hij is de liefde, dus het komt bij Hem vandaan, dus 

wil je groot en sterk en volwassen worden in geloof, dan moet je opgroeien in de 

waarheid en opgroeien in de liefde. 

Wat is dus de clou hier? 

De waarheid is niet een set regels, maar de waarheid is Christus, de waarheid is de 

Here Jezus en Jezus heeft dit met een beeld een keer duidelijk gemaakt: Hij zegt; Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken en als je in Mij ge-ent bent dan vloeit de 

waarheid en Mijn liefde in jullie over. 

Als je op Mij ge-ent bent dan komt de waarheid en Mijn liefde in jullie en dat 

betekent heel praktisch als we in Hem geloven, tot Hem bidden, wat gebeurt er dan; 

dan ga je heel anders naar het leven kijken, dan ga je anders tegen jezelf aan kijken, 

dan ga je anders tegen je mede-broeders en zusters aankijken; namelijk vanuit de 

waarheid. 

Dat is het eerste argument vanuit Paulus waarom waarheid belangrijk is. 

Dat is het antwoord op de vraag: kunnen we zonder waarheid? 

Nee, waarom niet? De Here Jezus is de waarheid. 

In Kolossenzen 1 staat dat door Hem de wereld is geschapen, Hij weet hoe alles 

werkt, Hij is de waarheid, Hij weet hoe de wereld in elkaar zit, we kunnen dus niet 

zonder waarheid. 

2. 

In het tweede punt gaan we zien dat het probleem niet de waarheid is maar de 

houding die heel veel mensen hebben. 

U hebt de briefjes nog bij de hand? 

Tweede stelling: Als ik iemand aan wil spreken dan moet ik eerst bidden. 

Zou u het daar mee eens zijn of denkt u dat kan ook wel zonder? 

Groen eens, rood oneens, oranje weet ik niet/soms. 

Wat we hebben gezien in het eerste punt is dat we niet zonder de waarheid kunnen, 

Paulus zal nooit zeggen; weg met de waarheid want wat hij dan zou zeggen is; weg 
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met Jezus, wat hij dan zou zeggen is; weg met Hem die jou de waarheid kan geven, 

door Hem is de wereld geschapen, Hij weet hoe de wereld in elkaar steekt, Hij weet 

hoe jij werkt, Hij weet hoe je hart werkt, dus hoe zou Paulus dat kunnen zeggen? 

Dus speel nooit waarheid en liefde tegen elkaar uit, het is heel aantrekkelijk, de 

maatschappij zegt het, doe het nooit want Jezus is de waarheid! 

Maar nu vraag twee: Hoe komt het dat wij mensen weerstand voelen bij het woord 

waarheid? 

Het staat in vers 14; dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos 

ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door 

mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een 

dwaalspoor willen brengen, en dan gaat het me om dat laatste. 

Paulus zegt hier; er zijn mensen en die willen je klein houden en als je dat merkt dan 

ga je steigeren, als mensen met de waarheid aankomen en die willen je daarmee een 

klets verkopen, dan gebeurt er dit. 

Mensen die je klein willen houden, die denkden dat ze de waarheid in pacht hebben, 

die zijn niet geïnteresseerd in jou, maar die zijn maar in een ding geïnteresseerd en 

dat is dat je doet wat zij zeggen, dat je buigt als een knipmes, dat je hun waarheid 

volgt. 

Een voorbeeld van die houding is niet zo moeilijk te geven, u hebt er misschien al aan 

gedacht, een voorbeeld van die houding: we hebben gezien het probleem is niet de 

waarheid, het probleem is (vers 14b) de houding van mensen tegenover de waarheid 

en dat zien we hier. 

Een voorbeeld is niet zo moeilijk; als je kijkt naar een beweging zoals IS, alle 

totalitaire regimes in deze wereld hebben deze houding; als jij niet doet wat wij 

zeggen, dan is het over en uit, dan hoor je er niet bij, als jij niet doet wat wij zeggen 

dan ben je verdacht, als jij niet onderschrijft wat wij willen, dan ben je een bedreiging 

en dan is het mogelijk dat wij jou doden. 

Wat we hier zien in Efeze 4:14 en 15 is dat Paulus zegt; je kunt niet zonder de 

waarheid, maar het probleem is de houding van mensen, van ons, tegenover de 

waarheid, het probleem is dat hoe zonder de Heilige Geest, zonder bidden, hoe wij 

zonder de Heilige Geest vaak met waarheid omgaan. 

Waarheid is niet het probleem, het probleem is wat voor een houding er dan in ons 

opkomt, hoe wij er mee omgaan. 
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De ene kant is dat mensen je willen klein houden, die willen niet dat je zelf nadenkt, 

maar die willen dat jij je mond houdt en dat je ja knikt en dat probleem, laat ik het 

wat breder maken, want het is niet alleen bij terroristen, nee, dat probleem zit in ons 

eigen hart ook. 

Als wij iets als waarheid zien en ander maakt dat niet mee, een ander kan dat niet 

volgen, is het daar niet met je eens, dan voel jij je aangevallen, dat kan tenminste, 

omdat je denkt; het is mijn waarheid, kom niet aan mijn waarheid en dan hebben we 

de neiging om ons bedreigd te voelen. 

Hoe komt dat? 

Waarheid geeft ons het gevoel dat we de grip hebben op de werkelijkheid en wat 

gebeurt er als wij de grip verliezen? Dan probeer je de grip weer te pakken! 

Dat is het probleem wat er gebeurt in ons eigen hart, met waarheid. 

Anderen kunnen je in een hoek zetten, maar omgekeerd gebeurt het net zo, als 

anderen jouw mening niet delen dan heb je neiging om afstand te creëren, om je koel 

op te stellen, om de ander te zien als bekrompen, ouderwets, vooruitstrevend, 

gevaarlijk en vul maar aan. 

Wat ik zo mooi vond in de voorbereiding, toen ik het zag, is dat Paulus toen hetzelfde 

aanvoelde toen, als het gaat over waarheid en onze houding, als wij vandaag. 

Denkt niet dat wij vandaag gevoeliger zijn voor waarheid en hoe anderen daar mee 

omgaan en dat hij daarin ongevoeliger was, nee de bijbel is daarin actueel en we 

krijgen antwoorden. 

In Galaten 4:16 daar schrijft Paulus, Paulus heeft de Korintiers verteld; jullie zitten 

niet bij de kern van het evangelie en dan zegt hij; ben ik dan nu  ineens uw vijand 

geworden omdat ik u de waarheid zeg? 

Nou zo geldt dat ook voor ons, zo kan dat voor ons gelden; iemand anders als een 

vijand gaan zien als die niet doet wat jij zegt, iemand als een vijand kunnen gaan zien 

als die jou wijst op wat goed is, dat kan. 

Ben ik dan nu opeens uw vijand geworden, zegt Paulus en dat zegt hij verder en dan 

laat hij zien zijn hart motief; zolang Christus in uw midden geen gestalte krijgt, 

doorsta ik telkens barensweeën om u. 

Hij zegt daar; ik maak me zorgen om u en daarom zeg ik u de waarheid, misschien 

krijgt u het gevoel dat ik u de vrijheid afpak, maar please open uw ogen, zegt Paulus 

daar. 
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Paulus houdt van de Galaten, Paulus zegt hier; het probleem is niet de waarheid, 

maar hoe wij ermee omgaan en dan zegt hij hier; spreek de waarheid in liefde, heb 

een houding die je van de Here Jezus alleen kunt krijgen. 

De houding die jij als een christen tegen over de waarheid mag hebben, zet de 

waarheid niet overboord maar omhels die juist, is dat je er vanuit liefde over spreekt, 

sla de anderen er niet mee om de oren, maar spreek de waarheid vanuit liefde. 

3. 

De derde stelling: Ik houd niet genoeg van een ander als ik mijn liefde voor God niet 

wil delen. 

Als ik mijn liefde voor de Here niet wil delen met een ander, dan houd ik niet genoeg 

van een ander. 

Wie zegt; ben ik het mee eens/oneens/weet ik niet? 

Laatste punt is; hoe gaan we om met de waarheid? 

We hebben gezien; nee, zet de waarheid niet overboord want dit is de Here Jezus, 

twee; het is niet de waarheid maar het is je houding wat een probleem is, jij hebt 

soms de neiging om mensen in de hoek te zetten met jouw waarheid. 

Alleen door de Heilige Geest zullen we zien in punt drie, hoe maak je dit nu praktisch 

voor jou, hoe ga je hier mee om? 

Wat we gezien hebben is dat waarheid niet een stel regels is, maar dat je de waarheid 

krijgt. 

Hoe krijg je de waarheid? 

In verbondenheid met de Here Jezus, en dit is het punt, in verbondenheid met de 

Here Jezus kun je alleen de waarheid in liefde spreken dan alleen. 

In Johannes 15 staat dat de Here Jezus zegt; zonder Mij kunt u niets doen. 

Wij denken vaak we kunnen heel veel zelf, maar zonder de Here Jezus, gemeente, 

kunt u niets wat Hij van ons vraagt. 

Waarom is Hij anders uw Redder dan om alles voor u te doen en Hij heeft alles al 

voor u gedaan. 

Waarom heet Hij anders verlosser dan u alles te geven wat u nodig bent? 

Waarom proberen wij zo vaak zoveel zonder Hem? 

Hij zegt; zonder Mij kun je niets doen, waarheid en liefde kun je tegen elkaar 

uitspelen, zonder Hem kun je waarheid en liefde tegen elkaar uitspelen zodat alleen 
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waarheid overblijft, maar de vraag van vanmorgen is niet: kan ik of wil ik de waarheid 

in liefde spreken? 

Nee, de vraag van vanmorgen is deze, en dat hebben we in iedere preek gezien en ik 

hoop dat dit duidelijk is geworden, de vraag is altijd veel dieper; wil ik de waarheid 

van het evangelie tot mijn eigen hart laten spreken? 

Daar begint het; wij stappen vaak over onszelf heen: ik weet het en ik zal het eens 

even zeggen hoe het zit….. 

Nee, wil ik zo openstaan voor de Heer dat Hij de waarheid tot mij mag zeggen, mag 

Hij spreken tot mijn leven, mag Hij op mijn fouten wijzen, dat is de vraag. 

Kijk eens hoeveel liefde de Vader voor jou heeft, straks mag je dit in het avondmaal 

proeven, in alle geduld met de wereld spreekt Hij tot je. 

De waarheid in liefde spreken is niet een truc die je uit de kast haalt op het moment 

dat het  nodig is, nee, het is niet iets wat je vanuit jezelf kunt, dit kun je alleen als je 

hart open is gegaan voor het wonderlijke van het evangelie. 

Het is waar namelijk, wat is het wonderlijke van het evangelie? 

Het is waar namelijk dat je zonder de Here Jezus dood was gebleven, maar zingen we 

met dat ene lied; ik ben gevonden in Hem. 

Zonder Hem was je zonder God gebleven, maar Hij heeft mij gevonden, zongen we 

net in Psalm 18. 

Zonder Hem was je eenzaam en alleen in de wereld en moest jij je weg zoeken in een 

jungle die wereld heet, maar Hij heeft je in een club mensen gezet die de weg gewezen 

wordt naar het eeuwige leven. 

Zonder Hem, hoe slecht was je af? Zeer slecht. 

Hij heeft je uit de duisternis gehaald naar het licht (Kol 2), hoe mooi is dat, dat is 

geweldig alleen dat licht, de waarheid, dat is pijnlijk om te zien; als de Here de vinger 

legt op plekken in mijn leven, dan is dat pijnlijk om te zien. 

Maar wie legt de vinger op de zere plek? Dat is mijn Heiland. 

Waarom doet Hij dat? Om me te laten groeien. 

De waarheid wil ons altijd laten groeien, niet een tik verkopen, nee laten groeien, niet 

nu is is het over, nee Hij zegt; Ik heb geduld met je, altijd weer, Ik stop niet met van je 

te houden, Mijn liefde is eeuwig, Mijn liefde is goddelijk. 

Dat is de waarheid en in de mate dat die genade steeds meer je hart veroverd, kun je 

de waarheid in liefde spreken. 
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In de mate dat de Heilige Geest in jouw hart mag werken, kun je de waarheid in liefde 

spreken. 

Is dit dus simpel? Nee, de waarheid in liefde spreken, broeders en zusters, dat is 

mega moeilijk, dat is een klus van de Heilige Geest om ons dat te leren en zo lastig is 

dat. 

Wat gebeurt er dan?  

Dan ben je niet meer bang voor kritiek om dat je weet wat je waard bent voor de Here 

God. 

Dan is niet de vloer onder je voeten vandaan, dan ben je niet weg, dan is niet alles 

over en uit, nee, het kan wel een zijn dat die broeder of zuster een punt heeft, dat kan 

zijn. 

Je weet wat voor gedachten de Here over je heeft, dat is je houvast in je leven en als 

die ander dan kritiek heeft dan ben je niet weg, nee, of terwijl, je wordt ontzettend 

nederig, je kunt kritiek ontvangen. 

De andere kant is dat je ontzetten moedig wordt, je durft het ook te zeggen tegen een 

ander, in liefde, met als doel groeien vers 15 en 16, dat die ander groeit naar de Here 

Jezus toe, dat is altijd het doel. 

Als jij van plan bent om de waarheid te zeggen met als doel die ander een pets te 

geven, dan moet jij je mond houden, het moet altijd zijn om te groeien in de Here 

Jezus Christus, dat moet altijd het doel zijn. 

Want het maakt me aan de ene kant heel nederig; want ik weet dat de Heiland voor 

mij stierf, maar het maakt me ook heel moedig, want ik weet waarom mijn Heiland 

voor mij stierf en wat het Hem allemaal heeft gekost. 

4. 

De laatste stelling: Ik vertrouw erop dat als ik dingen fout doe dat andere van me 

blijven houden. 

Zo mag het werken in de gemeente en ik ga u niet vragen of u het er verstandelijk mee 

eens bent, maar vanuit uw hart wil het u vragen. 

Zou het niet prachtig zijn als het zo functioneert, door de Here Jezus, door de kracht 

van de Heilige Geest, dat wij zo met elkaar omgaan, zou dat niet geweldig zijn? 

Dat je deze hoop hebt; ik vertrouw erop dat als ik dingen van doe, dat anderen van 

me blijven houden, ik ga over de schreef maar een ander houdt van me, hij ziet het 
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gebeuren, maar hij loopt niet om me heen maar denkt; dit is niet goed voor zijn hart, 

dit nis niet goed voor zijn leven, hierdoor groeit hij niet in de waarheid, hierdoor 

groeit hij niet in de Here Jezus, maar ik heb hoop voor hem! 

Hoe groot zijn zonde ok is, of hij nu overspel heeft gepleegd, of hij nu gierig is 

geweest, of hij nu werelds heeft geleefd, of hij nu seks voor het huwelijk heeft gehad, 

of hij nu aan de drank is geweest, of hij nu niet trouw gaat naar de kerk, of die vloekt, 

of die roddelt, of die nu halve waarheden spreekt, ik heb hoop voor hem! 

Als ik in die zonde val, dan hoop ik dat die ander erbij is, want zo mag het 

functioneren in de gemeente, waarom? 

Omdat het niet om mij gaat, maar het gaat om de Here Jezus, omdat het niet om u 

gaat, maar het gaat om de Here Jezus en Hij mag groter worden in ons hart, Hij moet 

sterker worden in ons midden, Hij moet stralen, Zijn licht moet op de kandelaar en 

dat kan alleen als we op Hem vertrouwen. 

Als ik weet; mijn Heiland stierf voor mij en dat maakt mij nederig, want ik ben een 

zondaar, maar Hij heeft het wel voor mij gedaan, dat maakt me zo moedig, want dan 

durf ik een ander de waarheid in liefde te zeggen. 

Want die Heiland, mijn Heiland houdt van mij en houdt van mijn broeder en zuster. 

Zo gaan we zometeen bidden of de Heiland door de Heilige Geest in onze gemeente in 

onze harten werkt. 

We gaan bidden. 
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