9.30 uur

DAF\!OUDE
PSAJJ' 23

HAFDEJ,II:GET' 1,1-11

tekst: PSAJY 23,6b "Ik zal in het huis des Heren verbl:jven,
tot in engte van (lagen. 11

van onze '[eer Jezus Christus,

Het is vandaag rrecies
het feest van Hemelvaart.

veerti~

r~a~~

dagen na pasen.
eigenl'~

weten we

~n

we vieren

wat we vandaag

viereL.? Jezus 'geboortedag hebben we gevierd met Kerst , Z"n
dood ere ops:anc1ing vieren we .et Pasen, en straks met PiILkesteren
zingen we vvser: ,1II,Ij:i leven van de wind" en v:Lerer,

Vle

de steur eü

bjjstn.nd van de Heilige Ges t. En daartusseJlin z',:eeft dan deze
vier ing van Ghri tsu FHenelva8,rt.

Als we i{andeline;en 1 gelezen habben dan is onze eerste indruk
dat 'IeIuevaartsdar; alles te ma.1cen heeft met afscheid nemen.
<Jezus E;aat

rJp

nai'J.r de he1;181,

11aal" (~od,

en

b15jven J:1et verb8zing

staan kijken nacT de hemel. De Heer is niet meer b'j on
VOeleYl ons ver'weesel en achterr;elaten,
de wereld in de

stee~

~';n

';~ondaE:

Wij

voelen dat tTezJUs ons en

gelaten heeft. Het is dan ook

dat de zoüclag nà henelvaart de
heten.

v~i

en

van het';;e

begrjjpel~'

~:kind

j.s gaan

nu, na dit afsc.heid, staan we er al:' een voor en moeten

we op eigen benen leren staan. 1'og steeds is:.et zo, c3.at in de
~oomse

kerk

op HemelvaRrstdae; de Paaskaars wordt gedoofd, om te

later zien, d"t Jezus ons verl",ten heeft. Het sym 1001 van de
opgestane~eer

wordt z'n krachT ontnmmen.

Is dat dan het enige wat we vandaag kunnen
Jezus 'Ins heeft

achterr~elateL.

o~erdenken,

dat

En noetet,; we nu eerst door tien

dagen van Godsverduistering heen, om straks net het Pinksterfeest
weer een glimp Van God te kunnen opvangen? Bn is God da0 straks
na Pinksteren v,eer in ons midclen'l Dat zou imhers beteken, dat
God tussen Hemelvaart en Pinksteren ons geheel verlaten zou
hebben.
\le zullen moeten bezien, wat het karakter is van het feest
van de Hmelvaart, wqnt het is een feest, dat niet minder

belangr'k is

da~

de andere grote feesten val de kerk.
1•

Bil het Paasfeest hebben we gezien, dat je van evangelieverhalen
niet zomaar een toneelstukj e kunt P1aken, want dar

bl~ljft

er van

de boodschap var het evargelie maar weinig over.
oeten we ook bil Hemelvaart voorzichtig zjjn, en er niet meteen

1,',0

een drama vr"n willen maken, alsof het toneelstuk over Jezus van
l':razareth nu ineens tot een eiLde ko:mt, alsof nu ineens het doek
voor het toneel valt, totaan Pinksteren.
tIe moeten Her1elvaartsdag niet teveel dramatiseren, van Jezus
opgaan naar de "\rader moeten we geen dY'amai-isch afscheid maken,
want ook Hemelvaart

';~

één van die bouwstenen vraar vnj ons geloof

mee kunnen bowNel' en ',Tersterken.

Om dat te kunnen inzie , moeten we b egrj.jp en , dat Hemelvaart
geen

afscheidsfeest is, want het echte eafscheid van Jezus is

niet op H8melvar.,rt, HlB,8.r op Goede Vr:i,jdag. Daar, op Golgotha, daar
heeft Jezus afschei,dlOeten hemen, omdat

H~.j

van God en mens ver

laten 'ras, daar is h"i in eenzaarnheid gestorven ••
Hemelvaart is geen afscheid, want Jezus heeft

imeers zelf

gezegd: "Ik zal jul ie niet als vvezen achterlaten." De enie;e lege
plaats die Jezus achterliet WaS het lege graf.
Daarom motene we zeggen: Hemelvaart is geen afscheid, maar
Hemelvaart ts: verscWjning.
:Qat is missc' ,in8 niet zo één twe drie dU:l_deJJ,l k, maar vre moeten
proberen te bee;r' 'pen, dat Hemelvaart past in een reeks van ver
sch'iningen van Jezus nà Zi,jn orrstandü1g.
Zo ie er b"jboorbeeld eerst de versh:"jLing aan cle beide vrouwen
on de T-'aasmorgen. 'Sn later versch"nt ,Jezus ann de Emmausgangers.
'~n

ook is Jezus meerdere keren verschenen aan de leerlingen, we

herinneren ons toch zker het verhaal van de ongelovige Thomas.
op vele plaatsen en ij; zeer verschillende gedaantes heeft Jezus
zich laten zien a~;tjJ de wereld en oole HerGelvaart is zo'n verschjjning.
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De dogmatiek brengt dat zó onder woorder::
De hemelv8.art is de meest definitieve versch'ning, omdat hemel
vaart laat zien, dat de verhoogde Heer alle macht heeft in hemel
en op aarde, e n zó is H:': b:i,j ons al de dagen van ons leven.

2.

Al die verschillende ver8c~jn:_rgen van Jezus hebben niet
alleen tot doel om ons te laten zien wie Jezus was, maar
versch:"ini:gen leren ons rT:-ZIm: wie God is.!
Het is niet alleen ma8r zien net de
op

J

0'en
O C,.l

("\'T a + staat
~t

daar en ziet

\J

,
"11 zegGen de engelen als se discipelen laar de
.aar
ae
neme_L

•

I'

heFle

staren) !'Iet andere woorden: daar valt niets te zien,! maar

het is des te meer de bedoel(ng om in te zien, om inzicht te
kr 'gen in wat er gebeurd.

aan het

De discipelen zien Jezus'hewelvaart, ze zien dat
gezicht onttrokken wordt door een wolk.
maar ze zien liet in, dat Jezus daarmee ons wil laten

bl'~Sen

wie

God is. Dat God welisv18.ar verborgen schi.lnt, maar dat Zjjn arm zi.ch
uitstrekt tot in ons persoonl-jke leven.
])e d:1_scipelen zien da' Jezus van hen is wefj;e8aan, maal' zjj
zieh niet in, dat hjj aanwezigis en bljift iL hun leven door de
kracht en invlo':'d var' de T{eilige Geest.
-'le discipe1en zien een toneelstuk vo!)r hUl_, ogen, maaT' Z'_: ziel1
niet ln dat deze versch 'ning hen \iJil an r.sporen
sten der aarde te Baan en het
':;e d-iscipe-: en zien )llet aige

eva~;elie

o!>:en,

te

Yll8.é'3'

Ol~,

naar de ui ter

vel~on~igen.

z-'1 komen Jüet tot urZnnTT! A:~j

Om dat ze 1111.1.1 hart nlGt opens-telJen voor ele voorde;

dj_8 zegt: "G:ij zult 1-;:racht ontvanGen, "anneer de
over U komt, en Gij zu' t van

",ra:n Jezus,

T~ei.lige

Geest

getuigen in Jeruzalem en in Judea

en Samaria er, tot het uiterste der aarde."

=Iemelvaart

la~t

ons zie, dat de Xeilige Geest, dat is de adem

van GocI, die lEven brengt, nat de heLLige ',eest niet ZOj;a8,r uit;
de lucht komt va11 3n, m8.Ftr -l.ene]'8.grt leert dat Gods Geest uit
i

de heHel kOl lt , dat

eteent: Zj:jn Geest :1.s vast verankel'd in de

macht van Jezus over da Satan. De Geest van God, dat is de kracht
die ons

t~~idden

va

alle

en ellende overeind houdt. die Geest

i:3 de brandstof voor ons geloofsleven len clfe Geest ontleent z:jn
~

I

kracht aan

ie kleine plek van licht rondom hetkruis van Golgotha.

Hemelvaart is enb
).let

~Iemelvaart

l~ift

een feest van veTsch.:'ning, amdat

Jezus zien zoals H." hier en nu ': e+ ons is. I'et

Hemelvaart geloven vvjj in de vreemde dubbelzinnigheid, die w:;j
daarstraks gezonBen hebben: Al heeft

ons verlaten,

Hii la2t ons nooit alleEn!
3.

/4'-<.-1.

Als motto voor deze

diens~

heb ik waorder gekozen uit Psalm

23: "Ik zal 'n h:'t !luis des Heren verb :i,jven tot in lenGte van
dagen."

uitst(~k

Deze psalm is 0"

wourden de

~eer

is m'1n

~erder

e psaJ.C'l

VIJF

troost. De

Dorden door velen als troostrUk

ervaren, omd.at de woord.en heel dicht op onze huid kOi"len.
Zeker "Janneê;r de psaL:list zegt: Zelfs al

a ik door eeL

dal van diepe duisternis, ik vrees ,;een lZ\lvaacl, want Gjj zift b"i
deze woorden ervap.r je de aanwezigheid van

'jji

niet zomaar in de steek, nee,

Z~ln

C~od;

Hij laat ars

stok en Z;4n sta'" vertroosten

ndj.
T~et

Ee"lelvarirt gecl'i]ken 1J:!:ij, dat niet onze 'Neg, Plaar Christus
gerlerken, dat <Jezus opgesteGen is naar het

huis des ':eren, zoals Tlsalm 2J dat noemt.
',":nacht over de38 aarde. >;n h':
mogen verwachten, dat is z

is onze

~oede

Onze troost

La hernelva<"lrtsdag. cTezus ze1f$

V1".1'

'die j:1"j

bermu·'en.

FlOetel1 niet lan,c;er tVJ"ifelen, J'laer in, het ,"aste vertoruen

op God verder
~',

p'

herder, want (zo zegt psalm 23) rr; richt voor mij

een tafel aan, voor de oger
l'/,i

de enige '!;EI,8T\;an

lS

113.13.>

'YJ

\n vanclaélTui toefent

~aan

en beDjden:

zal in hef; huLs des Heren verblijyen, tot in leE?:t(!
;?4t;<>; 'f

/'-<F.J-:,l4~(/

~~

(Zovele bel1Sen zul.len

\r;:1X

(1.a2: e n.

// /

i<j ~

juist

vandaa~

deze troost nodig

,

(

'

t-il:~

t_

--.---~.

hebben,

Di l

de verschrikkingen

var~ (;.8.

bezettj,nr: er! van Sooj,bor

en Vi'UJ .:'\.u3~\;'wijn in onze e;enR chten bovendr':!ven.) Juist
vandaa3 is Jezus in ons

~idden

als de trooster, die niet kan

verdraEen datmeLsen elkaar het leven vernielen, die niet kan

r~et

I-Ieme lvaa:ct is Christus aan ons in z'in defiri tieve vorm

verschenen als een

~icht

in de nacht

als een lied in de stilte
als de trooster van ons verdriet.

TJe duitse nrec'Lilmr:t Bonhoeffer, die dOOl' de nazis gemarteld
en vermoord is, schreef er een lied over:
Val t

.

I"

..~~~~,~~,<:::?~

,

,~.

om arc' heen ste,céls n18er het eb,epe zVJijgcn

de eenzaRlhetd dte t.err:ers utlWllSt ziet
lagt ons dan aL,erwegen ;oren st"gen
tot lof van IJ het werltlwiide lied.
In goede ]1achte): liefderijk geb rr;en
verwachten
getroost wat \omen mag
G"d is met OLS des avollcls en cles n~thX morgens
mi 18 met 011S elke rüemve dag.
AI:EF

,I .

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Er zit ten

-..

.

0

n t''z et ten d vee 1 ..v-e;:f"s c hilI end e kan ten a a n Hem e 1 va art.
,.,.~

..•

<',<.~

<"'".

.. <' ••

Zo ve e 1 gem e _n gde~"~i en s. Wat val t e r ei gen 1 ijk te v ier en met
Hemelvaart? Het is inderdaad een feest,
feest

is het dan toch,

afscheid?!

maar wat een

want het staat

Dl

eigena~rdig

het teken van het

Wij hadden Jezus toch veel en veel

liever in ons

midden gehouden. Weverlangen immers ook naar zijn wederkomst,
wat vier je
.- e i gen 1 ijk:

dan!O~

Hij weggaat?

Gemengde gevoelens dus,

of

de gevoelens zijn gemengd, omdat het ons wordt
{

aangezegd, wordt verkondigd, dat het beter is dat Hij naar de

d;t

hemel is gegaan. Dat we

moeten en mogen geloven. Maar ons

hadden gehouden.
Nu kun je daarbi j na tuur 1 ijk we 1 grote vraagtekens zet ten. Toen
Jezus namelijk op

aarde-i-fr-e·~.e.J:1 was,

hebben mensen alles

maar dan ook alles gedaan om hem weg te krijgen. Eigenlijk hadden
we hem al vermoord aan het kruis. Mensen wilden maar al te gra.ag
afscheid van hem nemen; hem al eèrder ui t de wereld naar de hemel
hebben.cran pas rnet.r<f-.R-eme1 1T a-a-rt. In deze zin is de hemelvaart er
de blijde boodschap van, dat dat niet gelukt is!

De moord op

Jezus is door God in de opstanding weersproken. Veertig dagen
lang

is

dat

na

Pasen

door

Jezus'

verschijnen

bevestigd

en

duidelijk geworden. En op deze veertigste dag van pasen, vandaag,
de dag van de uitkomst, de dag van het volbrachte werk, is er dan
de hemelvaart, die grens die God aan dit alles van Jezus stelt.
Op

die

grens

komen

we

zodadelijk
\,

terug,

maar

nu

is

het

belangrijke daaraan alvast;dat God deze grens bepaalt, en niet

1

mensen.
Nu zeiden we net, dat wij mensen Jezus liever al eerder uit ons
midden vandaan hadden gedaanitoen hij nog bij ons was.

Zie de

verhalen van het Nieuwe Testament. Maar het is ook weer niet
helemaal waar. Want de scharen van naamloze mensen, de armen die
niets te verliezen hadden,dan hun hoop op hem, de armen van alle
tijden en plaatsen, zich gehouden.

dié hadden hem het liefst voor altijd bij

Die hebben staan huilen bij kruis en graf. Ook

voor hen was de opstanding het NEE van God tegen de moord,

te,gBD

die mensen aan Gods goede invLoed willen-st:-e-l-i.-en. Maar

d~".grens

ook zi j lopen nu onherroepe 1 i j ki,"~d±t~-"Taa,,\:-~~..@;J;'=t..Lg,">oBa,genj aan
tegen de grens die God aan Jezus aanwezigheid op aarde stelt,
door de hemelvaart. Vandaar dus die gemengde gevoelens van ons:
,"'
,,~

we

f,

wil den Jh,~m'/i -

opdringerig

toe n /t~ er

in de

nog

buurt hebben;

was

1 i e ver n iet a l t e

maar aan de

andere

kant

verwachten we toch ook heel veel van zijn aanwezigheid onder
verbeelden ons/dat dan alles beter zou gaan. Gemengde

~en

gevoelens,

ver~J

,

-~~~~'~~

houden en vasthouden - die beide

if/j

dkt' gemeen,

~ n dat ze allebei te maken krijgen met dat vreemde verhaal

van de hemelvaart. Dat ze allebei, dit afhouden en vasthouden,
radikaal doorkruist worden door God die op zijn wijze en volgens
zijn eigen initiatief zijn grenzen stelt. Dat verkondigt
.~

verhaal dus allereerst:
Jezus ~.",

1.S

de geschiedenis

~p;n

. -~

.~~

het optreden van

helemaal en v66r a lIes Gods eigen geschiedenis, die

helemaal in zijn handen ligt en waar wij geen enkele macht over
hebben.

Toen mensen

~~

Goede Vrijdag zeiden:

nu is het

genoeg met die Jezus, weg met hem, kruisig hem!, toen heeft God
zich daarbij niet neergelegd en Jezus doen opstaan uit de doden.

')

Maar ook nu, nu hij is opgestaan en mensen deze opgestane w-e1'. als
"

een soort van superheld willen vasthouden -L met voorbijgaan aan
r/
wat zij voor de opstanding nog van hem vonden en met hem deden,
-!\

nu ze hem dus wel als zodanig willen vasthouden", nu legt God zich
daar andermaa 1 niet bi j neer en doet hem opvaren naar de he me 1.
Dan is toch de gelovige conclusie: wij hebben de Godsgeschiedenis
niet

in de

gelukkig

hand

maar,

want

het

zou

een

ra

even

1 ;~ 'r

wi spe 1 tu ri g een

wi 11 ek e u ri 9 e

ges c h i ede nis

wor den

i s o n ze

gevoelens gemengd z~!
De grens die wordt gesteld,is dus om zo te zeggen de grens aan
onze greep op God en zijn heil. Dat is niet van mensen, dat is
van God. Het gaat niet om onze greep op hem, maar 0p'!" zi....,,:in greep
~~~~~

"

op ons. Het gaat er niet om dat wij ons zijn zaak toeeigenen, die
afpakken en in eigen beheer nemen,

maar dat Hijzelf op zijn

die ontvangen. ~het cJGRanft~evangelie is daar het bewijs &~~
........

van, dat wij er ons vertrouwen ln stellen.

En dat vertrouwen uit

zich allereerst in het vragen en bidden. Immers wie vraagt en
,,"-- , ..

,

-,~.

f.
.•17,:~~
•,.·,
~

~:

bid t, die h~'it iet s

-R"i".e'1::,

ma a r die ver 1 a n g t i e t

5

t eon t van gen,

wat niet van hem of haar is, manr wat hij graag wil dat _

hem

gegeven wordt. Zo staan wij mensen tegenover God. En zo IV..,.....
i 1 God
ook dat wij tegenover hem staan. Want door deze houding worden

wij pas echt mensen die beantwoorden aan hun bestemming: mens te
zijn in de respectvolle ontmoeting met God en ~ook met elkaar.

niet minder:
zelf,
Goden,

n~et

meer~

het heil en de gerechtigheid,

niet willen grijpen en beheersen,

ja God

dan worden wil

zelf

dan wordt de geschiedenis afhankelijk van onze stemmingen

3

! "wo ,LA1r!........

u",''

u?.ACJ? '

en

~i~n.

Maar aan de andere kant moeten wij ook niet minder

worden: ~'hankelijk en beheersd door een God, die niet zou willen
dat wij mens zijn, die ons zou kleinhouden. Vandaar dat vragen en

,

bidden : dat h ee f tOJk da t (n i et meer en niet mindex_,in-z--ieh: door
te vragen en te willen ontvangen ga je je vermogen niet te boven,
het is het einde aan alle waan.

Maar door te vragen en te willen

ontvangen verlang je ook naar datgene wat anderen en jezelf tot
mens maakt. Wij vragen God immers om de dingen die wij nodig
hebben om te kunnen leven als mensen: gerechtigheid, vrede, moed
en troost,

liefde en respect,

uithoudingsvermogen en vrolijkheid.

Die dingen te vragen,maakt ons tot mensen zoals wij bedoeld zijn.
Dit te vragen geeft aan ,dat wij het niet als vanzelf, als ons
bezit

reeds

hier

op aarde hébben.

We hoeven ons niet te

verbeelden dat we vredesstichters zijn, waar dan ook, we zien ook
aan alle ellende dat we deze dingen niet hier al hebben, en dat
het nodig

is

dat cr

om vrede gebeden

wordt.

Het

niet

1S

vanzelfsprekend hierop aarde. We bidden en vragen dat het hier
zal komen.

-

In dit bidden richten we ons tot God in zijn hemel. We vragen
d~ . ' l
C~!) .(:>in.. {Jc t"/4"" -:-;.:

midden in de verwarrende willekeur en wispelturigheid van
wereldgeschiedenis zoals die zomaar haar gang gaat, vrede

t:

7c:.{

Afrika eindelijk, maar dan weer een
slachting
-'
I
Israel eindelijk, maar dan

in-RwB~da,

-,_,

'yLC,v?",<>u".
)~-~, ""
weer oQ..LL~in.-J;~Fl,

ift-~d

vrede in

daar middenin

CU

vragen

we

om

betrouwbare

de
weg

Godsgeschiedenis,
naar

de

vrede,

de

dat

wil

zeggen

volstrekt

om

ongedachte

mogelijkheid van opwekking uit de verstarde verhoudingen

waarheen wij ons vragend en verlangend richten is de hemel,

ti

de

~n~

het

oudtestamentische
verwachten.

verborgene,

De hemel als het

waarvan

,no€-dan~ook

wij

het

allemaal

beschuttende dak van de

aarde. Hemel en aarde, zoals die onlosmakelijk bij elkaar horen.
Welnu, daarheen is Jezus opgevaren. Naar die

ple~

die zozeer

GeZ~

onze verlangens naar de ongekende, verborgen en nooit te bezitten
heilzame mogelijkheden weerspeigeIt. Deze plek1die een plek is
waar de gerechtigheid ligt opgetast en waarvandaan zij slechts
naar de aarde toe gebeden en gevraagd hoeft te worden,
om geen andere reden daar voor ons klaar

ligt~dan

omdat zij
dat zij op

aarde gerealiseerd wordt. In het Onze Vader bidden wij immers: uw
wil geschiede zoals in de hemel, zo ook op aarde. De hemel is zo
niet het donkere en dreigende oneindige heelal,

maar de plek van

het licht en het heil, de plek waarvan wij het helemaal hier op
aarde te verwachten hebben.
En daarheen gaat nu Jezus op deze dag. Niet naar het heelal, maar
naar deze plek van
nog wel zo,

~~~~:~~grg~>gd heil.

denk ik,

En nu is het ook

dat we dit kunnen zeggen: de hemelvaart

geeft niet zozeer antwoord op de vraag: waar is Jezus gebleven?
De hemelvaart geeft eerder nog antwoord op de vraag: wat is de

: ~)'

I

J,.;.-~<.. &.. "'-.- ~,-L,...
is: d:~::~ is
i.. ....

hemel eigenlijk? Waarop het antwoord dan

-

de plaats, de

ruimte waar Jezus is. Waar Hij is, met zijn leven en zijn woorden

"

e n zij n we r ken d a a r i s

hem el!

Het:

_-..u-L.t....

V1"l0'1:-- •.G.f1..,s
..
d.e.>...Jl€1rn-9-1-r1;.eI",
'~'I//
/
•
'1. ,; (-( c:'-( l' C;;'[-{ Cv Iv(..< -{.. /
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VeTw-a-e-h-1=err--hci-1 is geen ander heil dan dat van de daden van jezus

die Hij ook temidden van ons gedaan heeft.
Gemeente,

aan het begin zeiden we, dat de hemelvaart ons een

grens stelt:

wij beschikken niet over de Godsgeschiedenis en dus

moeten we nu zeggen,

ook niet over Jezus. Niet ten kwade en niet

ten goede, want bij ons is dat nu eenmaal in willekeurige handen.

5

Jezus aanwezigheid,

lijfelijk op aarde)' leJdt - zo berichten ons
~,,,,

de evangelieverhalen -

leidt niet automatisch tot louter goede

reacties van onze kant.

Aan God-in-ons-midden vergrijpen en

vertillen we ons. We verstarren tot een pro of contra jegens een
bepaald beeld dat we van God maken. Terwijl dat nu net niet kan.
Want voordat we hem definitief hadden gegrepen ontglipte hij ons
naar de hemel. ~t nog staan hemel- cn aarde tegenoverlekaar , j,.k"

b~~l:n;g vallen ze niet samen. Er,valt nog steeds i~ts, nee,
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veel te verwachten van de he me 1. D.a-i;---W;cH~dt ons gevraagd, dat wi j
~:> . ~'''.>( ,L
dat bidden en vragen.
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En dit alles hebben wij ,Johannes in"enzetee-k-sthoren zeggen. Zelfs
-,1 ' ) '

op het bijzondere uur van 'die dag', wanneer Jezus niet meer in
beelden spreken zal, is het eerste wat ons te doen staat: bidden
in ZlJn naam. En dan: vertrouwep dat Hij is uitgegaan van de
VaJer,

in de wereld gekomen, maar nu ook weer overgegaan naar de

Vader. Jezus hoort bij de Vader, Hij hoort in de hemel, nog is
het heil

geen vanzelfsprekend onderdeel van deze wereld.

De

hemelvaart beve~ igt;indeze zin ook de ongekende doorbraak van
Jezus' komst. Laat zien,hoe hemel en aarde, ieder op zichzelf,
God en mens bij elkaar horen. Maai in d'ie zin dat God mens wordt,
van de hemel naar de aarde komt,

en niet dat wij - naar onze

eigen wispelturigheid - ons een mens tot God maken. Jezus' komen
is Gods ontferming over deze wereld.

Zijn hemelvaart is dat

destemeer: Jezus is niet tenondergegaan in het

aardse,~

verwachten, te verlangen en te bidden.
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Amen.
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wij hebben
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