
Liturgie ochtenddienst over 1 Tim 3,14-16 9 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 09-11-2014 
-3e deel serie ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat…’ 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 95,1 ‘Komt, laat ons juichen voor de Heer’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 99,1.3-4 ‘God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij’ 
Wet van God 
Zingen Opw 546 ‘Nabij Gods hoogverheven troon’ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Bevestiging van Klaas Harink als ouderling 
 -lezen formulier 
 -zegen van Klaas 
 -kerkenraad zingt Psalm 40,4 ‘Ik breng de blijde boodschap’ 
 -gemeente zingt Psalm 40,6 'Laat wie uw heil beminnen’ 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, E&R 384 ‘Genade zo oneindig groot’ 
  

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

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Psalm 133,3 ‘Op Sions berg’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Gen 3,6-13, Rom 5,12-19 en 1 Tim 3,14-16 
Tekst: 1 Tim 3,14-16 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, is verbondenheid belangrijk!’ 

Gerwin Pruijssen  Pagina !  van !   preek 1 Tim 3,14-161 9



U en jij hebt aan het Zaaigoed allemaal een stukje touw gevonden, misschien dacht je; waar is 
dat nu voor, nou, dat wordt straks allemaal duidelijk. 
Wat heeft dat nou voor zin, waar is dat voor, waar staat dat stukje touw voor? 
Het gaat over verbondenheid en laten we dat vanmorgen dat principe van het touw noemen. 
Wat betekent het? 
Het principe van het touw zegt dat wij als mensen, onze levens, onze beslissingen, onze 
keuzes, onze acties, dat die direct en indirect beïnvloed worden door anderen, door wat 
anderen hebben gedaan, de keuzes en beslissingen die anderen hebben gemaakt. 
Wij denken heel vaak dat wij aan het roer van ons leven staan, wij denken dat we zelfstandig 
zijn en niet beïnvloed worden door onze omgeving, of onze afkomst en de familie waaruit we 
komen, maar dat is niet zo. 
Het is gewoon niet zo dat ik een optelsom ben van mijn persoonlijke ideeën en beslissingen. 
Wij zijn aan andere verbonden met duizend verschillende draden, op allerlei verschillende 
niveaus in ons leven. 
Voorbeeld; als iemand waar je mee verbonden bent, als die het goed heeft, dan heeft dit effect 
op jou want dan heb jij het goed, als iemand waar jij verbonden bent, als het daar slecht mee 
gaat dan gaat het minder goed met jou.  
Dat is het principe van het touw zoals ik dat vanmorgen noem, het is een beeld om te laten 
zien dat wij met duizenden draden verbonden zijn aan andere mensen en aan elkaar. 
Zo zijn wij dus verbonden met mensen om ons heen, het gezin waaruit je komt, het gezin 
waar je uit komt heeft jou op een bepaalde manier in het leven gezet, dat heeft je mede 
gemaakte tot wie je bent, niet alleen maar natuurlijk. 
Als er problemen waren in dat gezin dan heeft dat effect op je gehad, linksom of rechtsom. 
Het principe van het touw zie je dus in gezinnen, maar je ziet het ook in kerken en daar gaat 
het straks over, je ziet het principe van het touw ook op school. 
Als een kindje uit de klas is gevallen en jij blijft daar bij in de pauze en je praat er mee, dan 
gaat de rest spelen, maar jij blijft bij die persoon, jij verbindt je aan de ander, dat is het 
principe van het touw. 
Of als een paar in de klas het verzieken, voor de groten onder ons, dan moet de rest er onder 
lijden, het principe van het touw. 
Het geldt ook voor de maatschappij in het groot, een makkelijk voorbeeld; toen Hitler zijn 
ideeën oplegde aan Duitsland, aan het Duitse volk, werd heel Duitsland hierin meegesleept, 
maar daarvoor is hij verantwoordelijk en bijvoorbeeld niet de kinderen in de gezinnen, hoe 
onschuldig ze ook zijn, ze dragen wel de gevolgen. 
Het beeld van het touw, het principe van het touw wat jij aan zaaigoed vindt, wil zeggen dat 
wij met duizenden draden verbonden zijn aan elkaar; mensen met wie je vroeger 
samenleefde, het gezin waar je uit komt, enzovoort enzovoort. 
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Thema: ‘Als het evangelie centraal staat in de kerk, vinden we verbondenheid belangrijk!’ 
1. Hoe we aan elkaar zijn verbonden. 
2. Hoe Christus ons aan de Vader verbindt… 
3. …om het huisgezin van de Vader te zijn. 

1. 
Misschien denk je; is het principe van het touw terug te vinden in de Bijbel, want je kunt hier 
wel mooie praatjes gaan ophangen, maar is het principe van het touw wel terug te vinden in 
de Bijbel, is dat wel zo bijbels en dat gaan we zien dat dit zo is. 
Het principe van het touw is dit; wij worden geraakt door de keuzes van anderen, wij zijn 
beïnvloed door wat anderen hebben gezegd ooit een keer in je  leven, dat kan je met je 
meedragen, je hele leven lang. 
Dingen kunnen een heel mooi effect hebben gehad op je leven, maar het kan ook dramatische 
gevolgen hebben gehad, tot op de dag van vandaag. 
Als je uit een stabiel gezin kwam dan heb je een grote kans dat je stabiel in het leven staat, als 
je uit een gezin komt wat niet goed functioneerde, dan heb je grote kans dat je met een 
achterstand in de maatschappij komt; dat je pijn en verdriet met je meedraagt. 
Dat zie je in de Bijbel ook; in het begin van de Bijbel, in Genesis 1 en2, dan zien we dat we aan 
de Here God verbonden zijn, denk aan het principe van het touw, verbonden zijn we aan de 
Here en daar is het goed en dat is volmaakt en daar is geen angst om met God om te gaan. 
Adam en Eva zijn gemaakt naar het beeld van God en daar genieten ze van. 
Maar we hebben ook net gelezen in Genesis 3 en daar gaat het over Adam en Eva, vorige 
week hebben we het ook gezien, die verbergen zich voor God, maar ze verbergen zich niet 
alleen voor de Here, ze verbergen zich ook nog eens een keer voor elkaar omdat ze erachter 
zijn gekomen dat ze naakt zijn. 
Die gebeurtenis, de zondeval, laat ons zien dat we vanaf dat moment, die band met God 
hebben we doorgesneden; we zijn niet meer automatisch aan God verbonden maar we zijn 
verbonden aan Adam, Romeinen 5, dat straks meer in het tweede punt. 
Het principe van het touw, dat zie je daarin; we zijn aan Adam verbonden en Adam die 
sleurde de hele mensheid mee in zijn val. 
In de theologie heet dat wel de leer van de erfzonde en dat betekent, wij denken dan vaak aan 
Adam en Eva, maar dat betekent dit, wat zijn de gevolgen daarvan? 
De band met de Here is doorgesneden, we hebben onszelf ter dood veroordeeld, we zijn 
allemaal verbonden door de waarheid dat we vallen in zonde, iedere dag weer en we kunnen 
er niets aan doen. 
We kunnen die val waarin we zitten, waar we zelf ingetrapt zijn, daar kunnen we niets aan 
doen, we kunnen onszelf daar niet uit trekken, we kunnen onszelf daar niet uit redden, je 
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kunt je aan je eigen haren niet uit het moeras trekken en dat niet alleen, we slepen elkaar 
daar ook in mee, dat is Romeinen 5 en dat is Genesis 3. 
Iemand steelt, en een ander is het slachtoffer, een tweede is jaloers en een vriendschap 
eindigt, in een gezin gaat het fout en gezinsleden merken nog jarenlang de gevolgen, dat is 
wat we zien in Romeinen 5:12. 
Door 1 mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en dat is niets 
anders de dramatische gevolgen dat we elkaar meeslepen in ellende, in verkeerde woorden, 
in gebrek aan liefde, in jaloezie, in haat in nijd, in elkaar niet willen zien, in elkaar niet willen 
zien staan, we slepen elkaar allemaal mee in de gevolgen van de zonde en dat merken we. 
En zo is de dood voor ieder mens gekomen, zegt Paulus in Romeinen 5:12, want ieder mens 
heeft gezondigd. 
Dat is het eerste punt; dat is de negatieve kant. 
We zijn aan elkaar verbonden in een dodelijke houtgreep, dat is het principe van het touw; 
toen Adam zondigde was dat dus niet een privé keus, het had gevolgen, dramatische 
gevolgen, niet alleen voor hemzelf maar voor alle mensen die volgden en die na hem zouden 
leven. 
Die gevolgen dreunen door in onze levens, dus willen we die principes van de verbondenheid 
onderling begrijpen, dan is dat het eerste wat de Bijbel zegt; je bent verbonden aan Adam en 
dat is negatief, je bent verkeerd verbonden om het zo maar te zeggen. 
Dat is het eerste. 

2. 
Het evangelie vertelt ons ook dit; er is een sterker touw waaraan wij verbonden zijn en wat is 
dat dan? 
In Romeinen 5:15 hebben we gelezen door de overtreding van een mens, moesten alle 
mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens Jezus 
Christus, die is overvloediger, dat is een sterkere touw een sterkere band die aan je trekt. 
Dus de Bijbel leert ons die ene waarheid; we zijn verloren in zonde en we sleuren elkaar daar 
in mee, onszelf trekken we daar niet uit hoe goed we ons best ook doen, hoe goed onze 
bedoelingen ook, hoe mooi onze woorden ook, maar de Bijbel leert ons deze glorieuze 
waarheid ook, dat er  een sterkere band een sterkere hand naar ons is uitgestoken en dat is de 
Hand van de Here Jezus en dat je verbonden kunt raken aan je Redder, je Heiland, de Here 
Jezus Christus. 
En dat je vrijheid, vergeving en verlossing kunt ontvangen, dat zegt de Bijbel, Romeinen 5:19; 
zoals door de ongehoorzaamheid van een mens alle mensen zondaars werden, zo zal door de 
gehoorzaamheid van een mens alle mensen rechtvaardig worden. 
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We waren negatief verbonden aan Adam, niet instaat om onszelf er uit te helpen en we zijn 
positief verbonden door de Here Jezus, Hij trekt ons daar uit en dan ontstaat er liefde en dan 
komen er open harten, als de Here Jezus ons daar uittrekt. 
Alleen een ding daarover; is het nu zo dat je EN aan Adam bent verbonden met dezelfde 
kracht EN aan de Here Jezus bent verbonden, dat er dus een soort machtsstrijd is? 
Nee, dat is niet zo; de Hand die de Here Jezus uitsteekt naar je, die je iedere keer weer moet 
grijpen, die je iedere dag weer moet grijpen om verbonden te zijn aan Hem zodat Zijn kracht 
in je overvloeit, die is sterker. 
Wat de Here Jezus gedaan heeft, is dit; Hij heeft ons aan de Vader verbonden, dat is het werk 
van de Heiland en uit Hem komt kracht, komt liefde, Zijn opstandingskracht komt op gebed 
in ons leven. 
Daarom zongen we dat net na de wet; Opwekking 546, een prachtig lied, we zijn van de Here 
Jezus, Hij heeft ons tot Zijn kinderen gemaakt, zo mogen we naar onszelf kijken; ik ben van 
Hem, ook al zegt de duivel dat het helemaal niet waar is. 
Er is geen aanklacht meer die standhoudt, ook al duwt de duivel je soms terug van de Here 
Jezus en Zijn kracht komt in mijn leven als ik daar om vraag, mijn naam staat in Zijn Hand, 
dat is die sterkere band. 
Dat is het tweede; Jezus droeg mijn zonden en schuld en Hij is mijn gerechtigheid. 
Dat is het evangelie van het sterkere touw, als het gaat vanmorgen over het principe van het 
touw; Hij is mijn plaatsvervanger, wat Hij deed, dat deed Hij voor mij. 

3. 
En dan dat laatste; het derde, dan gaan we naar 1 Tim 3:16; ongetwijfeld is dit het grote 
mysterie van ons geloof, daar zegt Paulus in het vers ervoor; u bent het huisgezin van God, u 
bent Gods gezin. 
Dat zegt hij tegen Timotheus en dat zegt hij tegen ons nu; u bent het huisgezin van God, wat 
betekent dat, je bent Gods huisgezin? 
Misschien denkt u; nou moeten we zeker al die touwtjes aan lekaar vastknopen, dat we 
daaraan merken dat we aan elkaar verbonden zijn, dat gaan we niet doen, dat zou mooi zijn 
voor na de dienst en de kinderen gaan dat straks ook doen. 
De Here Jezus zegt ergens; Mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld die geeft, 
verbondenheid aan elkaar komt niet als wij  samen die dingen doen, verbondenheid aan 
elkaar komt als wij aan de Here Jezus vragen; Here Jezus geef ons dat, want die 
verbondenheid aan elkaar, die kunnen wij elkaar niet geven. 
Dat is leuk als oefening erbij, maar samen dingen doen, dat is onwijs belangrijk, ik zal de 
laatste zijn die dat zegt, maar daar begint het niet mee. 
Verbondenheid groeit vanuit de Here Jezus; Mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld die 
geeft, Ik geef jullie Mijn vrede als je vraagt daarom. 
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Wat zegt Paulus daar in de versen 14-16 van 1 Tim 3? 
Paulus zegt daar als eerste; het absolute wonder waarbij je moet stilstaan dat is dat de Here  
Jezus is gekomen, het onbegrijpelijke van het geloof is dat Christus mens is geworden en daar 
begint het mee. 
De Here Jezus is mens geworden om Zijn kerk te redden, om mensen uit de wereld te halen, 
erbij te betrekken, vanuit de duisternis in het licht te halen, dat staat in vers 16. 
Dat is het wonder, dat hebben we in de afgelopen weken gezien, wij zijn opgezochte mensen, 
dat is kerk-zijn. 
Mensen die onverbonden willen leven, mensen die los van God willen leven, maar de Here 
zegt; Ik betrek je erbij, Ik zet je in die gemeente en daarom werd Jezus mens en door de Here 
Jezus, die vandaag nog net zo leeft als toen, zoekt de Here God ons hart en is Hij 
voortdurende bezig ons hart te zoeken; hallo, Ik ben er ook nog, zie je Me staan, hoor je wat 
Ik te zeggen heb, Ik hou van je, is je hart open? 
Zie Mijn liefde, Ik ben mens geworden voor jou, Ik zat in de hemel en Ik had de glorie van 
Mijn Vader, waarom heb ik mij zo vernederd? 
Omdat Ik naast je wilde komen staan, Ik ben een baby geworden zodat je niet zou 
afschrikken, zo dicht wil Ik bij je hart komen, zodat je niet afgeschrikt wordt, maar zodat je 
bij Mij komt. 
In Hosea 11 staat dat God ons met koorden van liefde lokt, trekt, denk aan die band. 
Zo zoekt de Here God ons hart, door de Here Jezus, laat jij je vinden? 
Terwijl wij ons zicht ontdekken aan het evangelie, terwijl wij ons aan het verstoppen zijn, 
zoekt de Here God ons, terwijl niet eens weten dat wij God ontzettend nodig hebben, hier niet 
eens bij stilstaan, zoekt de Here God ons en verbindt Hij ons aan Hem, dat is een sterkere 
band. 
Vers 16 zegt; Hij zoekt je op, voor je zelf op zoek ging blijkt dat Hij je al aan het zoeken was. 
Wij denken soms; ik moet weer nodig wat aan mijn geloof doen, ik moet God weer zoeken. 
Waar komt dat gevoel vandaan, dat komt van God die jou aan het zoeken is! 
Waarom zitten wij hier vanmorgen, de Heilige Geest brengt je hier en dat is niet je eigen klus 
of je eigen keus. 
Het blijkt dat Hij op zoek is,  voordat wij denken, zoekt Hij ons, heeft Hij mij gevonden en dat 
is het wonderlijke van het geloof; je bent gevonden, je bent in Zijn Handen, je bent van Hem 
en wij lopen nog zo vaak weg. 
Je hebt een band met de Here God en waaraan dank je dat, dat dank je aan de Here Jezus. 
En dan die link met het huisgezin van God, dat is deze; wij zijn gevonden mensen, niet meer 
alleen en eenzaam, los van anderen, in een duistere wereld waar we eigenlijk niets met 
anderen delen, we staan er niet alleen voor. 
Vers 16 zegt, en dit is absoluut de kern van de preek; hoe meer jij je verwondert over het feit 
dat Christus je opzoekt in genade, hoe meer jij je verbonden zult voelen aan en in Gods 
huisgezin, dat is de kern.  
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Hoe meer jouw hart warm is en vol is van de liefde van God, bewezen in de Here Jezus, hoe 
meer je verbonden zult weten en voelen aan Gods huisgezin. 
Dat is de link tussen vers 16, het mysterie waar Paulus het over heeft, en dat huisgezin, dat is 
de link. 
De Here God zegt in Exodus 19; jullie zijn Mijn geliefde volk. 
Een voorbeeld over hoe de Here naar ons kijkt; stel, je hebt een normaal inkomen, je hebt 
niets op de bank, geen spaarrekening en je krijgt een erfenis en daar zit een sieraad in, dat is 
niet een beetje waard, maar dat is 10 miljoen euro waard. 
Wat doe je daarmee, je koopt een kluis, je beschermt het, je bewaart het, je bent er zuinig op, 
onwijs…10 miljoen euro! 
Dat zegt de Here  God van ons, de Here God zegt van ons in Exodus 19; Ik heb de wereld 
geschapen, bergen zoals de Rocky Mountains met de mooiste watervallen, landen waar je 
naar toe gaat met vakantie en er wel zou willen blijven, zo mooi, maar God zegt; jullie zijn 
Mijn kostbare bezit, als die 10 miljoen euro, jullie zijn Mijn kostbare bezit. 
Geloof je dat, gelooft u dat, dat God dat van u zegt? 
In de mate dat je dat gelooft, dat genade wortelt schiet in je hart en leven, zul jij je 
verwonderen over het feit dat er een kerk van God is, het begint dus bij wat God je geeft; de 
genade in de Here Jezus. 
1 Tim 3:16 en vers 15, als je het onbeschrijfelijke wonder van de Here God laat doordringen 
tot je hart en leven, je weet hoe geliefd je bent door de Vader en ik weet dat er onder u zijn die 
daar aan twijfelen, God zegt, Paulus zegt; twijfel daar niet aan! 
Waarom zou je daaraan twijfelen als de band bij God begint en niet bij jou. 
Hoe jij ook tegenstribbelt, hoe jij je ook verzet, God blijft doorgaan om jouw hart te zoeken, 
Hij stopt niet met een niet te stoppen, niet te stuiten, eeuwigdurende liefde. 
Dat is dat zoeken naar ons hart door de Heilige Geest en in de mate dat dat een wonder voor 
je is, ‘Amazing Grace’, gaat je hart open voor je naaste, of die nou in de gemeente zit of niet, 
want dan zie je; het gaat niet om mij, om wat ik ervan vindt, het gaat om wat de Here Jezus 
heeft gedaan. 
Als dat niet zo is, als dat wonder van genade niet dat gewicht mag hebben op jouw hart, 
voldoende, tot die tijd, wat gebeurt er dan, dan blijf je onverbonden, tot die tijd blijf je bezig 
met jezelf; waar sta ik, ik heb niets met die gemeente. 
Heeft het wonder van genade jouw hart wel gepakt en probeer jij jezelf te overtuigen dat je 
met hele goede dingen bezig bent; ik heb wel zo mijn eigen twijfels, mijn reserves, ik heb 
dingen meegemaakt vroeger, dan blijf je tot die tijd anderen de schuld geven, tot die tijd doe 
je wat jij wilt, tot die tijd gebruik je de gemeente voor jouw doelen, tot die tijd blijf je aan het 
roer van je eigen leven staan en zeg je; ik. 
Dan, als het wonder van genade je hart pakt, dan ga je steeds meer en meer zeggen; Here 
Jezus wat wilt u, wat is het een onbeschrijfelijk wonder dat in verdiend gevonden ben door U. 
Dat is de link tussen vers 16 en vers 15. 
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Als dat wonder van het evangelie je hart niet zo heeft, tot die tijd ga je niet iets voor anderen 
doen, je gaat je leven niet delen als je leven van jouw is, in de mate dat genade een wonder 
voor je is, zul je blij zijn, zul jij je hart open zetten voor je mede- gelovigen, zul je blij zijn met 
je gemeente, zul je trots zijn op je gemeente. 
Daar hoor ik bij, GKv Loppersum-Westeremden en ik ben blij met die mensen en waarom, 
zoals ik blij ben met de Here Jezus, ben ik net als zij gevonden door de Heiland. 
Begin daar en niet hier! 
Heb je dat, is genade een wonder voor je, ben je blij met je Heiland, denk daar vanmorgen 
eens over na; ben je blij genoeg met je Heiland? 
Hij heeft Zichzelf gegeven, helemaal, wij blijven vaak op afstand, maar de Here zegt; het is 
niet nodig, al je vragen zal Ik beantwoorden, al je pijn zal Ik door de tijd heen helen, al je 
reserves, Ik weet het, Ik heb het gezien en Ik snap het, maar zolang je het niet bij Mij neerlegt 
kan er geen gezien komen. 
Hoe weet je dat je zo geliefd bent, want daar begint het bij hebben we gezien. 
Vers 16; wat heeft de Here Jezus opgegeven voor jou, alles. 
Wat moet jij opgeven, niets, wat moet je doen, niets. 
Het evangelie zegt; doe liever niets, want je gaat niet in je recht staan, laat de Here Jezus het 
doen en in de mate waarin het evangelie een diep wonder voor ons is, het allermooiste in je 
leven, ‘Amazing Grace', dan snap je dat het geweldig is dat je bij Gods huisgezin hoort. 
Mijn broers en zussen, oud en jong, groot en klein, raar en gek, normaal en vreemd, net zoals 
ik zelf ook ben, soms normaal, vaker vreemd. 

Waarom is die verbondenheid zo belangrijk voor ons, laatste vraag, kort, 
Waarom is verbondenheid vaak niet zo belangrijk? 
Ik denk dat je het wel bij elkaar kunt optellen, waarom zijn wij vaak niet die kerk zoals de 
Here Jezus dat graag ziet? 
Omdat andere banden sterker aan ons trekken, welke banden? 
Werk, is voor velen veel belangrijker, carrière gaat voor en dat verdient van alles, terwijl de 
Here Jezus de eerste wil zijn. 
Dat hebben we gezien, de mate dat de Here Jezus nummer 1 is komt alles op zijn plek, 
automatisch.  
Omdat andere banden sterker zijn en wij die sterker laten wegen, de touwen van werk en 
carrière en andere afgoden die sterker trekken, daaraan ontlenen wij meer ons zelfbeeld. 
Het eerste wat je soms antwoord als je gevraagd wordt; wie ben je, is ik doe dat en dat voor 
werk. 
Waarom niet ik ben christen en ik hoor bij die en die christenen, waarom niet? 
Omdat dat andere blijkbaar sterker is, daaraan ontlenen we ons zelfbeeld, daaraan ontlenen 
we onze eigenwaarde en wat zegt God; Ik geef jullie een gezin waarin het zo ok is en straks 
helemaal! 
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Waarom zijn we nog zo vaak een gemeente op zondag?, omdat we het zoeken bij andere 
dingen, ons hart wordt daarom sterker getrokken, is belangrijker voor ons. 
Ons hart mag en moet geworteld zijn in de blijdschap dat we gevonden zijn door de Here 
Jezus. 
Hoe blij ben je dat je Heiland je gevonden heeft en je van de duisternis overplaatste in het 
licht, duisternis kan je niets geven, zonder Hem bestaat er geen geluk, zonder Hem bestaat er 
geen vrede, met Hem krijg je alles. 
Zie wat de Here Jezus voor je deed en laat dat tot je doordringen, zie wat je Heiland voor je 
over had, zie wat de Here Jezus voor je heeft gedaan. 
Er zijn er onder ons die er prachtige dingen over kan vertellen, dat de Here  Jezus je zo 
geholpen heeft, gered heeft, gepakt heeft, in de vrijheid heeft gezet. 
Hij legt die band en lokt ons met koorden van liefde, Hosea 11, groei in de verwondering dat 
je Gods kinderen bent, niet wordt maar bent, dat je onderdeel bent van Gods huisgezin, 
geweldig! 
Van de Here Jezus zijn en je mag deel zijn van Zijn huisgezin. 

We gaan bidden. 
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