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Gebed 
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Lezen Kolossenzen 1:1-14 
Tekst KOLOSSENZEN 1:15-17 
Bediening van het Woord 
Psalm 89:11,13 
Gebed 
Gezang 28:3 
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Gemeente van onze Heere, Jezus Christus, hier en overal, luisteraars,  
 
Kinderen, die weten al dat geloven in de Heere, Jezus Christus, dat dat niet altijd 
makkelijk is. Het kan zomaar dat andere kinderen je aankijken en dan zeggen van, ‘nah, 
hoe kan dat nou, geloven in een Heere in de hemel, en Die kun je niet eens zien. Wat 
ben jij een sneu figuur zeg.’ 
Geloven, -en dat weten grote mensen ook-, geloven staat heel vaak onder druk.  
 
Je zult maar horen bij die mensen in Kolosse, die nog maar net gehoord hebben van 
Iemand Die eerst aan een kruis werd vermoord, en Die daarna weer is opgestaan! 
En dat je dan te maken hebt met een omgeving, die daar helemaal niks van wil weten. 
Die daar soms alleen maar de schouders over ophaalt, nou ja, dat valt dan allemaal nog 
wel mee. Maar misschien ook daar geweldig tegen ingaat, en je heel goed laat merken, 
‘als je dát gelooft, dan hoor je er niet echt meer bij.’ 
 
Je zult nog niet zo lang overtuigd zijn. Want die Epafras, die is daar in zijn eigen stad 
Kolosse gekomen, en die heeft daar het Evangelie verkondigd, en daar is een gemeente 
gekomen.  
Maar als die gemeente daar nog een aantal maanden, een aantal jaren is.  
En je zult dan zelf er echt van overtuigd zijn, dat Jezus Christus, de Zoon van Vaders 
liefde, dat HIJ koning is.  
Midden tussen al die andere mensen, die er helemaal niks mee hebben.  
 
Je zult maar geloven, -en dan komt het nog veel dichterbij-, je zult maar geloven dat je 
zelf verlossing nodig hebt. Écht helemaal nodig, want dat je zonder die verlossing, dat 
het dan volstrekt verkeerd met je afloopt. En dat het dan ook helemaal niet goed is, 
zolang je leeft.  
Maar dat er die verlossing ís! Dankzij Jezus Christus.  
 



Je zult maar … nou ja, vul verder maar in. 
 
Je zult maar merken dat het dus allemaal niet zo meevalt, geloven.  
 
En dat er dán opeens een brief is van de apostel Paulus zélf!  
 
En dat je dán dus merkt: God de Heilige Geest wil die gemeente in Kolosse, -die er nog 
maar net is, met al die dingen daaromheen-, wil die gemeente in Kolosse verder helpen.  
Die wil ervoor zorgen dat ze hun nieuwe geloof, -om zo te zeggen-, dat ze dat kunnen 
volhouden en dat ze dat willen volhouden. En dat het ze lukt, om het vol te houden. 
 
Met die achtergrond, broeders en zusters, wil ik u vanmorgen het Woord van de Heere 
laten horen onder het thema: 
 
De Geliefde Zoon van Vader, is BOVEN alles! 
Twee vragen: 1) Wie is Hij         (vers 15) 
       2) Wat doet Hij  (vers 16-17) 
 
1) Wanneer de apostel Paulus gaat schrijven over die Zoon van Vaders liefde, die 
geliefde Zoon van de Vader, dan krijg je een gedeelte, dat houdt niet op bij vers 17, 
maar dat gaat nog door. Kun je straks nog wel nalezen, vers 15 tot en met vers 20.  
Dan krijg je een gedeelte, waarin de Heilige Geest de lof laat stromen, als een rivier die 
aan het banjiren is, zeg je dan vanuit Indonesië. Dan heeft het gewéldig geregend en 
dan stijgt dat water soms 2, 3, 4, 5 meter gedurende korte tijd, en dan dendert dat water 
door zo’n rivier heen, met wonder en geweld.  
 
Want dat is hier aan de orde. Het is zo ongeveer een Psalm, die de apostel Paulus laat 
horen.  
En dat is ook weer niet zo vreemd, want je geloof belijden, en bidden, dat spoort altijd 
met zingen.  
Geloven bestaat niet zonder zingen.  
 
Denk maar even terug in de kerkgeschiedenis. Calvijn, die begon er weer mee, dat hij 
de gemeente aanleerde om de Psalmen te gaan zingen.  
Want, via die Psalmen, zongen de mensen als het ware de zuivere leer er bij zichzelf in. 
Want in die Psalmen stond precies wat God wilde dat ze in hun leven hadden. 
 
Psalmen zingen is altijd een zaak van twee dingen. Van hoofd - daarom moeten de 
kinderen ook Psalmen leren. ‘Zeg maar op, Psalmversje’. Als je dat tien keer gehoord 
hebt, dan zeg je dat meestal zo op.  
Én, hart. Want het moet naar beneden, tot in het hart, dat je echt zegt: ‘ja, dit is het!’  
 
Loven is zo goed.  
Juist ook voor een gemeente, Kolosse. En ik weet niet hoe het hier is … Maar ook voor 
gemeenteleden die soms tegen dingen aanlopen, die het niet altijd meer weten. Die het 
soms niet eens meer zien zitten.  
 



Een gemeente in Kolosse. Een gemeente in Dalfsen en omstreken. ‘Wat stellen wij nou 
voor in deze wereld?’  
Het kan soms worden, tot die vraag van: ‘heeft het eigenlijk wel zin, om door te gaan 
met geloven? Redden we het wel? Komt het wel goed? Houden we het wel vol?’ 
Loven!  
 
Op het eerste gehoor is het een moeilijke ‘bijna Psalm’. En dat mag je ook rustig hardop 
zeggen. Want als je Kolossenzen leest thuis, aan tafel, nou dan slik je misschien wel 
eens, en dan denk je van, ja, het staat er wel, maar wat wordt daar bedoeld? En dan 
moet je er echt even wat verder mee door.  
Maar, hou dan ook altijd vast, ook dit gedeelte van de Schrift was bedoeld voor gewone 
gelovigen. Die mensen in Kolosse, dat waren niet allemaal van die súpergelovigen, en 
súpergeleerde mensen. Dat waren mensen als u en ik. Gewone mensen. 
En díe krijgen dit te horen.  
En die mogen telkens, dat wat ze te horen krijgen van Paulus, als het ware 
terugkoppelen naar wat ze gehoord hebben van Epafras. 
 
Toen Epafras dat Evangelie kwam brengen, en bepaalde dingen ging uitleggen, ja, toen 
waren er ook dingen die ze aanvankelijk met grote vraagogen aanhoorden.  
Maar dan ging Epafras verder en die legde dat uit, en dan: ‘ja zo, en zus’.  
En Epafras zei: ‘vergeet nooit, er zit ook altijd het Oude Testament aan vast’. 
 
Dus die gewone gemeenteleden, die krijgen van de apostel Paulus soms ook wel wat 
moeilijke dingen te horen. Maar als ze erover na gaan denken, en als het dan uitgelegd 
wordt, dan kunnen ze er verder mee. 
 
Paulus begint met: ‘de geliefde Zoon, Jezus Christus, is het Beeld van God.’  
Dat is al … ‘een beeld van God’?  
Dan moet je eerst bedenken: God kun je niet zien. God is onzichtbaar.  
Staat ook in de Bijbel, 1 Timotheüs 6:16, “Hij, die een ontoegankelijk licht bewoond, 
Hem heeft geen mens gezien. En niemand kan Hem ook zien.” 
 
Dat was voor die mensen in Kolosse, een deel daarvan was misschien vanuit de 
nakomelingen van Abraham, en die hadden daar wel wat zicht op, want die kenden het 
Oude Testament. Maar een deel daarvan, dat waren ook mensen die vanuit de volken 
kwamen. Die waren groot geworden met: als je een god had, en je ging tot die god 
bidden, dan was daar ook altijd een beeld van. Daar kon je je een voorstelling van 
maken.  
Een beeld van hout, een beeld van steen, een beeld van maakt niet uit. 
Maar het Evangelie zegt: de echte God, Die kun je nooit en te nimmer zien. 
 
Daar heb je meteen die tegenstelling, en dat maak je vaker mee, als mensen voor het 
eerst het Evangelie horen, als mensen dan tot geloof komen, dan zijn er een heleboel 
dingen die staan haaks op hun vroegere denken. 
 
En dat was dus in Kolosse ook zo. Maar ze hadden ondertussen ook van Epafras en 
vanuit het Oude Testament begrepen: maar hoe onzichtbaar God dan ook is, als je Hem 



niet kunt zien, God komt wel steeds dichtbij.  
Soms heel dichtbij.  
Want in het Oude Testament wordt bijvoorbeeld gesproken over, de Engel van de 
HEERE. En dan kon je even een moment hebben dat de HEERE, om zo te zeggen, 
zichtbaar dichtbij kwam. Hij was het niet Zelf, maar Hij had wel alles met die engel te 
maken.  
En dan werd duidelijk, hoe nauw Hij verbonden was met Zijn volk.  
 
En dat wordt helemáál zichtbaar in die geliefde Zoon, Jezus de Gezalfde.  
Jezus is hét beeld van God.  
In de Bijbel staat dat mensen zijn geschapen náár Gods beeld.  
Maar Hij is het.  
Als daar de Heere Jezus over de aarde, in Galilea en zo rondloopt, dan zie je in Hem, 
God zelf. 
 
Maar het blijft, dat God, Die je niet kunt zien, dat God de Almachtige, voor ons veel en 
veel te groot en te verheven is.  
Als je soms misschien al een keer het idee zou hebben dat je toch bijna alles van God 
begrijpt, dan is dat een gedachte, daar moet je héél gauw mee ophouden. En daar moet 
je je van gaan bekeren. Want God is áltijd groter. 
 
Soms dan, -dat is niet alleen maar met kinderen-, maar ook met groteren wel eens, dan 
hebben mensen het idee: je hebt sterke mensen, en je hebt héél sterke mensen, en je 
hebt súpersterke mensen. En God is dan nóg sterker dan een supersterk mens. 
Maar, nee, dan zit je op een manier te denken …, en ga je God vergelijken met mensen. 
 
Nee, God is altijd groter, daar ver bovenuit! 
Maar, in Jezus Christus laat Hij zich zien. 
 
Ja, dan komt er natuurlijk een vraag boven: ‘maar hoe hebben dan die gemeenteleden 
in Kolosse Hem gezien?’ Want Hij was toen toch al als de Verheerlijkte naar de hemel 
gegaan? Hoe kun je dan zeggen: ‘Hem zien’? 
 
Dat is, -en ik denk dat de kinderen dan gaan zeggen van, nou …-.  
Dat is ‘zien’ met je oren.  
 
Kun jij kijken met je oren? Dat is wel héél raar. Maar toch, probeer dat maar, dat hele 
rare maar vast te houden.  
Want je leert God kennen, en je ziet Jezus Christus, in het Woord van God.  
En dat Woord, dat komt altijd via de oren. Dat Woord dat is aan de Kolossenzen bekend 
gemaakt. En toen kregen ze het duidelijk. Toen maakte de Heilige Geest hen dat 
duidelijk, Wie God is.  
En tweede punt straks nog, wat God doet. 
 
Denk maar aan wat er staat in Johannes 14. Dan is dat gesprek tussen de Heere Jezus 
en Filippus. Dan zegt Filippus tegen de Heere Jezus: ‘Heere, laat ons de Vader zien, 
dan is het ons genoeg’.  



En dan zegt de Heere Jezus tegen Filippus: ‘ben Ik nou al zó’n poos bij jullie, en ken je 
Mij niet Filippus? Want wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien! Hoe kun je dan 
toch zeggen, laat ons de Vader zien? Dat is toch niet nodig, je ziet Mij toch?’ 
 
In Jezus Christus, hét beeld van God, mag je gaan zien Wie God is; almachtig, genadig, 
barmhartig, rechtvaardig, enzovoort enzovoort.  
Daar hoort nog zo'n andere tekst bij die ook echt moeilijk is, uit Hebreeën 1. ‘Hij, die de 
afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn zelfstandigheid is.’ Ik ga dat niet 
uitleggen nu, daar kun je wel een dag over doordenken.  
Maar iets wel even, ‘de afstraling van Gods heerlijkheid’. Als iets ervan afstraalt, dan zie 
je er iets van.  
 
Maar hoe dan ook, God Zélf kunnen wij absoluut nooit doorgronden. 
Maar, God laat Zich wel kénnen. 
 
En dan mag je zelf en zelfs aan God verbonden zijn.  
God komt in Zijn Zoon héél dichtbij. Denk maar even aan dat grote wonderlijke mysterie, 
het geheimenis van ZONDAG 14: God wordt Mens.  
 
Dat is ook iets… 
God heeft, in Jezus Christus, hier op aarde rondgelopen. Was benaderbaar. Je kon 
Hem een hand geven. 
God wordt Mens. Dat is ook de reden dat de Heere Jezus die naam, -tussen hoge 
komma’s- krijgt, ‘Immanuel’ = ‘met ons, God’.  
Zó dichtbij: met ons, samen met ons, God. 
 
En dat zijn de dingen die de Kolossenzen in hun situatie, en die elke gemeente, en elk 
gemeentelid, in eigen situatie, stevig moet vasthouden! 
Om het vol te kunnen houden, om door te kunnen gaan! 
 
Jezus Christus, in Hem, God.  
Om dan ook te weten van, ja, en zo is het. Maar, zo is het ook goed, en zo komt het 
goed. 
Met daarbij de reden om te loven, díe Zoon! 
 
In het vorige vers, voor de tekst aan, vers 14 stond nog: ‘in Wie wij de verlossing 
hebben.’  
Dat het werkelijk met God goed is, vergeving van de zonden. 
 
Die Zoon is ook de Eerstgeborene van de hele schepping.  
Ook weer, daar moet je goed over nadenken, de Eerstgeborene van de hele schepping.  
Is Hij dan ook een schepsel? Dat zei iemand als Arius. En dat zeggen bijvoorbeeld de 
Jehova’s getuigen nog altijd. 
 
Nee, nee, Eerstgeborene hier, dat betekent Eerste in rang.  
Dat betekent de Hoogste, die bóven alles, en alle mensen is.  
Denk maar aan Psalm 89 vers 28.  



Wij zingen straks vers 11 in de berijming daarvan. In de berijming staat, Mijn 
Eerstgeboren Zoon voor u zo hoog verheven. Dus ‘Eerstgeboren’, gekoppeld aan 
‘hoogverheven’.  
 
In de HSV, in de Bijbel staat: ‘ja, Ik zal hem (David) tot een eerstgeboren zoon maken, 
tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.’ 
Dan heb je dus weer, op één lijn eerstgeboren - allerhoogste.  
Deze Eerstgeboren Zoon BOVEN alles, en ook de wettige Erfgenaam van de Vader. 
 
Onze Heere, Jezus Christus, is volstrekt uniek. Onvergelijkbaar.  
Altijd groter, altijd hoger, altijd verhevener. 
Kinderen, grote mensen, broeders en zusters, luisteraars,  
iedereen die gelooft,  
en hoe z’n situatie dan ook is, en waar die dan ook is,  
dat kun je altijd tegen jezelf en tegen elkaar zeggen: ‘wat heb ik, wat hebben wij een 
KONING in de HEMEL, zeg!  
Geweldig!’ 
 
2) En dan het tweede, de verzen 16 en 17. 
Die geliefde Zoon van Vader is BOVEN alles, wat doet Hij. 
Dat laat die ‘bijna Psalm’ nog verder horen. 
Dan zegt hij, ‘alles wat geschapen is, is aan Hem verbonden. En heeft met Hem te 
maken.’  
Alles! En altijd!  
Vanaf de schepping, tot de verheerlijking aan het eind.  
 
Als het gaat over schepping, dan weten wij, bij de schepping hoort God de Vader. 
Denk maar aan ZONDAG 8 van de Catechismus, ‘God de Vader en onze schepping’.  
Maar, vergeet niet, bij de schepping is de drie-enige God aan het werk.  
Niet alléén de Vader. Wel in het bijzonder de Vader, maar ook de geliefde Zoon van de 
Vader, het Woord. 
En in Genesis 1:2 wordt ook al gesproken over de Geest die over de wateren zweefde. 
 
De drie-enige God, inclusief de geliefde Zoon van de Vader, is bij die schepping 
helemaal actief.  
En dat houdt dan niet op.  
Maar als het dan toe is aan de onderhouding van alles, als dat verder gaat, ook daar is 
Hij helemaal bij betrokken. 
Er is niks op deze aarde wat vanzelf gaat.  
Het wordt ons aan alle kanten aangepraat dat het toeval is, en dat het vanzelf gekomen 
is, en dat het ontwikkeld is, geëvolutioneerd, noem maar op. 
 
Nee, er gaat niks: los van Jezus Christus.  
En van de Vader, en van de Heilige Geest.  
Hier komt het punt om die grootheid van Christus te laten zien.  
Hier staat dus dat je kunt zeggen met PSALM 24: ‘De aarde is met al wat leeft, het 
wettig eigendom des HEEREN’. Ja, maar ook het wettig eigendom van Jezus Christus.  



Hij regeert, Hij zorgt.  
Hij is de machtige Koning. En ALLES bestaat dóór Hem.  
Vanaf de eeuwige eeuwigheid, tot aan de eeuwige eeuwigheid.  
Van het allerkleinste. Dan denken we aan atomen, en protonen, ionen, al dat soort 
dingen.  
Tot aan het allergrootste: het geheel, het universum, de kosmos. 
 
Het bestaat allemaal, omdat HIJ dat laat bestaan. 
Omdat Hij het, om zo te zeggen, dráágt. 
 
Ik weet niet of u daar vanmorgen al over nagedacht hebt. Van, je werd wakker, en je 
ging uit bed, en het gewone ritme natuurlijk. Aan tafel, en al die dingen meer. 
Maar dat van moment tot moment, je leven gedragen wordt, óók door Jezus Christus. 
Dat komt juist in onze tekst heel nadrukkelijk aan de orde. 
Dat wil niet zeggen, dat de Vader dan buitenspel staat, en dat het niet gaat over de 
Heilige Geest.  
Nee, maar de Kolossenzen, -en dat heeft ook te maken met het vervolg van die brief, 
want daar spelen in Kolosse bepaalde dingen die dan juist ten aanzien van de Heere, 
Jezus Christus, niet deugen, een stuk dwaalleer-.  
En daarom wordt zo sterk ingezoomd op: ‘maar, ken nou, Jezus Christus, en wat Hij 
doet, dat is ook zo geweldig!’ 
 
Het wordt breed uitgezongen. Álles in de hemel en álles op de aarde.  
Wat er ook maar is.  
En dan wordt het nog een keer zo breed gezegd: ‘alle dingen die zichtbaar zijn, en alle 
dingen die onzichtbaar zijn.’  
Ja, dat is ook werkelijk ALLES. 
 
En als derde: tronen, heerschappijen, overheden of machten. 
Dat is een soort uitwerking van dat onzichtbare. Want dat zijn de engelenmachten, de 
heersers in de lucht is. 
Daar is heel veel bij van, onder leiding van satan tégen God.  
Denk maar aan Efeze 6, die geestelijke machten, met die wapenrusting en zo. 
 
Denk ook maar aan allerlei machten die hier op aarde een rol spelen, áchter wat wij dan 
zien en merken. 
Er is een macht áchter de islam, en áchter al die andere godsdiensten die niet de Heere 
God als de Enige willen erkennen. Die tegen Christus zijn en Zijn verlossingswerk. 
Er zijn ook machten achter allerlei ‘-ismes’. Socialisme, communisme is niet zo geweldig 
meer,  nationalisme, fascisme. Daar zitten satanische machten achter.  
 
Er zitten machten achter het denken van de mensen, wanneer ze God niet willen 
dienen.  
‘Wij zullen samen, wij ménsen, wij zullen samen de corona overwinnen’.  
Ja, dat is een satanische macht, heeft niets te maken met de erkenning van God. Nee, 
wíj zullen dat wel doen.  
 



In Kolosse had je daar heel direct mee te maken, ook vanwege de afgoderijen.  
En dat waren machten, waarvoor de Kolossenzen, en alle heidenen eigenlijk, bang zijn. 
Toen bang waren, maar het oude heidendom, al die volken, stammen die nog geloven 
in afgoden en dergelijke, die leven in diepe angst. Met hun zwarte magie. Met hun 
tovenarij.  
 
Dat kun je op Kalimantan Barat zo nog tegenkomen. Die angst, want je hebt niks in de 
grip.  
En als je níet weet van Jezus Christus, die bóven alles staat, dan kan alles je angst 
aanjagen. En dat gebeurt ook. 
 
Maar moderne ongelovigen zijn vaak net zó bang. 
Kijk, mensen tegenwoordig zullen dat heel moeilijk erkennen. ‘Tuurlijk zijn wij niet bang. 
Kijk, we komen er wel een klein beetje achter dat niet alles maakbaar is’.   
Dat hoorde ik van de week voor RTVNoord ook nog iemand zeggen, ‘nee, niet alles is 
maakbaar’.  
Maar in het hoofd van veel mensen, ja, wil men dat toch heel graag vasthouden.  
Alleen die angst is er, als het economisch nog meer in mekaar stort, als het financieel 
nog beroerder wordt, oh, oh, oh, oh, wat moeten we dan doen. Waar loopt het op uit? 
Angst.  
 
En dan weet ik wel, dat het ook best heel moeilijk kan zijn, voor een heleboel mensen.  
Dat het heel veel consequenties en gevolgen kan hebben, die beslist niet meevallen.  
Maar die zekerheid: maar Jezus Christus staat daarboven! Dat mag juist een gelovige 
toch altijd weer een geweldig fundament onder zijn leven geven. 
Wie overgezet is in het Koninkrijk van de Zoon van God, dat is iemand die werkelijk niet 
bang meer hoeft te zijn.  
Want, Jezus Christus! 
 
Durft u dat aan? Durven jullie thuis dat aan, om dat te zeggen met Romeinen 14: ‘of we 
nou leven, of dat we sterven, maar we zijn van de Heere!’ 
Dat je dan weet van, ja, dan is het ook goed. Wat er ook aan dreiging kan zijn.  
En of dat nou die satanische machten zijn, of dat je dat gewoon in je leven tegenkomt, 
economisch of medisch, het is zó nadrukkelijk gezegd, hier in Kolossenzen. 
En let dan maar op, zoals het er staat: héél de schepping’, alle dingen, alle dingen, alle 
dingen, alle dingen.  
Het staat er niet maar één keer, maar telkens weer, werkelijk ALLES. 
 
Christus Jezus regeert alles.  
Daar gaat, broeders en zusters, luisteraars, daar gaat niets buiten om.  
Het is zó bijzonder, in dit tekstgedeelte, zoals de Heere, Jezus Christus, hier wordt 
beleden. 
 
Het is, dóór Hem,  
het is, ín Hem,  
het is, vóór Hem! 
 



Bijzonder is, dat gelovigen mogen zeggen, ‘wij zijn uitgekozen om te leven voor Hem’. 
Maar alle andere dingen zijn er óók voor Hem. En alle andere mensen ook. Die kunnen 
dat wegduwen, die kunnen weigeren dat te erkennen, maar dan blijft het nog steeds de 
waarheid.  
 
Ik denk dat dit voor de kinderen best een moeilijke preek is, want je kunt hier zo weinig 
van begrijpen.  
Maar dat geeft niet, als je maar straks in het zingen meedoet, om díe Heere Jezus te 
loven.  
Dat hoort nog zozeer in dit gedeelte van Kolossenzen 1. En dan moet je niet vergeten 
dat het begon met vers 9. Dan zegt de apostel in vers 9: ‘Wij houden niet op voor u te 
bidden en te smeken’.  
 
Waarom doen ze dat? Bidden en smeken?  
Omdat ze zo graag willen dat de gemeenteleden, en de gemeente dat die het goed 
heeft. En daar hoort dus bij, dat je God looft.  
 
Het is voor Kolossenzen die nog maar net tot geloof gekomen zijn, heel bijzonder.  
Voor ons is het soms lastig. Ja, wat is hier nou voor bijzonders aan? Wij weten dit 
allemaal. Alles wat ik gezegd heb vanmorgen, wist u allemaal al. Dat wisten jullie 
misschien zelfs allemaal al.  
 
Maar laat het nooit gewoon worden.  
Laten we, ook als we het al lang wisten en al lang weten, toch zeggen, wat is dit 
machtig, óók voor ons!  
Zó, onze Heere Jezus Christus.  
 
Want ook voor u komt het erop aan: volhouden!  
Wie afhaakt, krijgt die machtige Zoon tegen zich.  
Maar wie mee blijft doen met deze ‘bijna Psalm’, die heeft het altijd, overal goed. 
Vanwege Hem, die geliefde Zoon, die altijd regeert en werkt. 
 
HIJ, onze hoogste Heere, Jezus Christus, de geliefde Zoon.  
 
AMEN 


