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Gemeente van onze Heere, Jezus Christus,  
 
Als we denken aan het Pinksterfeest, waar denken wij dan aan?  
Jongens en meisjes wat is het eerste wat in jullie opkomt als je denkt aan het 
Pinksterfeest?  
 
Ik denk dat de meesten van jullie wel zullen antwoorden: ‘dan gaat het over de 
uitstorting van de Heilige Geest’.  
 
En als je daar dan wat over doordenkt en door zou praten, wat is dan het tweede waar 
je aan denkt bij het Pinksterfeest?  
 
Grote kans dat je dan zegt, ‘ja, daar gebeurde heel indrukwekkende dingen. En er 
waren heel bijzondere tekenen toen de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan kwamen 
tongen als van vuur, boven de hoofden van de gemeente die daar samen waren 
gekomen.  
En je hoorde een geluid als van een geweldige windvlaag’.  
 
Dat zijn ook indrukwekkende dingen.  
Hoe zou het geweest zijn? 
 
Maar toch is dat eigenlijk niet het meest bijzondere wat er gebeurt op het Pinksterfeest. 
 
Weten jullie jongens en meisjes, wat nou eigenlijk het belangrijkste is geweest op het 
Pinksterfeest?  
Wat de meeste aandacht krijgt ook in Handelingen 2, en Handelingen 3, en Handelingen 
4, en Handelingen 5?  
 
Gemeente, weet u het? Wat krijgt de meeste aandacht?  
 
Het is de prediking.  
Het is het spreken van de Heilige Geest.  
De Heilige Geest spreekt vooral op het Pinksterfeest.  
Het is goed om ons dat vandaag te realiseren. 
Wanneer we denken aan allerlei charismatische bewegingen. Die vooral de bijzondere 



werkingen van de Heilige Geest vooropstellen die je gevoel en emoties beïnvloeden. 
 
Nee!  
 
De Geest spréékt bij Pinksteren!  
 
Daar staan wij vanochtend met elkaar bij stil. 
 
 
 
Het thema van de prediking:  
 
De Heilige Geest spreekt op het Pinksterfeest,  
Hij spreekt  

1) tegen Gods eigen volk 
2) over de grote werken van God  
3) om de weg te wijzen     

 
 
1. Hij spreekt tegen Gods eigen volk 
 
Gemeente, we zagen dus al in de inleiding, dat één van de dingen die echt opvalt op het 
Pinksterfeest, het spreken van de Heilige Geest is.  
 
Hij spreekt allereerst hoorbaar door middel van een geluid, als van een hele krachtige 
sterke wind, een geweldige windvlaag.  
En dan lezen we in vers 6, ‘toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in 
verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken’.  
 
Deze wind is dus als een sterke stem uit de hemel, die er voor zorgt dat de menigte 
samengekomen in Jeruzalem, als het ware wordt toegetrokken naar die 120 mensen die 
daar apart samenzijn.  
De Geest brengt samen door het Woord.  
En dat niet alleen, de Heilige Geest gaat ook spreken.  
 
In eerste instantie tegen het Joodse volk.  
U kunt het lezen in vers 5, daar wordt ook de aandacht op gevestigd door de Heilige 
Geest, ‘nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen’.  
 
Dat waren mensen, die de HEERE van harte lief hadden. Die de HEERE heel graag 
wilden dienen.  
Dat waren geen heidenen, dat ware godvrezende mannen staat hier, die de Thora,de 
wet van de HEERE hoog in het vaandel hadden.  
Mannen en vrouwen die de vreze van God voor ogen hadden, en niets liever wil dan 
gehoorzaam zijn aan de wetten, aan de ceremoniën die de Here gegeven had. 
Daarom waren ze ook naar Jeruzalem gekomen op bevel van Psalm 122. 
Naar Jeruzalem op het gebod van de HEERE om daar het Pinksterfeest te vieren. 



 
Het waren niet alleen de Joden uit Jeruzalem die daar woonden, maar er waren ook 
Joden gekomen van ver.  
We hebben al die plaatsen gelezen waar ze vandaan komen. 
Overal komen ze vandaan.  
Joden gekomen naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren.  
 
En niet alleen Joden, maar ook proselieten, zegt het slot van vers 10. 
Proselieten dat waren mensen uit de andere volken, die zich bekeerd hadden tot Jahwe, 
tot de HEERE, en die zo binnengebracht werden bij het Joodse volk. De bekeerde 
mannen werden ook besneden. Waarbij zij ook beloofden om zich te onderwerpen aan 
de Thora, aan de wet van de HEERE.  
En na de besnijdenis hoorden ook zij bij het volk van God.  
 
De Heilige Geest spreekt dus in eerste instantie tot het verbondsvolk. Dat blijkt ook uit 
het vervolg als Petrus zijn toespraak gaat houden.  
Dan richt Petrus zich ook tot het Joodse volk.  
Vers 14, ‘Petrus die daar met de 11 andere apostelen stond verhief zijn stem, sprak tot 
hen, ‘Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont’.  
Vers 22, ‘Israëlitische mannen, luister naar deze woorden, Jezus de Nazarener’.  
 
Dus gemeente, wat leert de Schrift ons? 
Het Pinksterevangelie wordt allereerst verkondigd aan Gods eigen volk.  
Zijn verbondsvolk.  
Dat is iets wat we goed moeten realiseren.  
 
Wanneer wij denken aan het Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, dan 
denken wij al snel aan het feit dat het Evangelie, en de belofte van God van het oude 
verbond, nu ook aan de andere volken verkondigd worden. Buiten Israël, buiten Gods 
volk. En dat het nu op Pinksteren gelijk al de wereld overgaat.  
 
Maar als u vanochtend die gedachte heeft, dan gaat u wat te snel. 
Want de Heere gaat niet zo snel.  
 
Nee, éérst Zijn volk.  
Pas later, zeg even vanaf Handelingen 10, 11, dán komen de andere volken in beeld.  
De Heere gaat niet eerst Zijn eigen volk voorbij. Hij verkondigt eerst aan hen het 
Evangelie van Jezus Christus.  
 
Dat had de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen gezegd vlak voordat Hij naar de 
hemel ging.  
‘Eerst Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria, en tenslotte de uiterste van de aarde’.  
En daarom brengt de Heilige Geest allereerst Gods volk samen in Jeruzalem, in de 
tempel, om tot Hem te spreken.  
 
En dan wordt wel iets heel pijnlijks duidelijk.  
‘Wat’ vraagt u, ‘wat wordt nu heel pijnlijk duidelijk?’ 



Kijk eens naar vers 9, vers 10, vers 11. 
Dat volk van God dat is verstrooid. Verspreid over overal plekjes, wonen Gods kinderen.  
Maar zo was het toch niet. Dat was toch niet de bedoeling?  
 
Als Gods verbondsvolk van toen in geloof, liefde en gehoorzaamheid voor de HEERE 
had geleefd, dan hadden ze niet in Rome gewoond.  
Dan hadden ze niet in Pamfilië gewoond. 
Dan hadden ze in het beloofde land gewoond.  
Maar dat is nu niet zo.  
Nee, ze zijn verstrooid. 
 
Deze spreekt van verval onder het volk van God.  
Spreekt van hun zonde.  
Spreekt van onbekeerlijkheid.  
Dat spreekt van Gods oordeel.  
Dat spreekt van Gods straf.  
Daar moeten we niet aan voorbijgaan vanochtend.  
 
Het volk van God dat was grotendeels God vergeten, maar God was Zijn volk niet 
vergeten. Nu niet. Maar toen ook niet.  
En dat nu op de Pinksterdag de HEERE God als eerste gaat spreken tegen Zijn 
verstrooide volk, dat zegt zoveel over wie de HEERE is.  
Dat mag ook ons vandaag iets leren over hoe God is, namelijk dat God trouw is.  
Ondanks de ontrouw van Gods volk is God wel trouw!  
Trouw aan Zijn verbond.  
Hij heeft Zijn volk lief.  
En daarom zoekt Hij zijn volk telkens weer opnieuw op. 
Hij laat keer op keer van Zijn kant, wél zien dat Hij doet wat Hij belooft.  
Zijn verbondstrouw is de reden dat Hij hier opnieuw weer tot Zijn volk gaat spreken. En 
dat gaat Hij nu doen met zo veel Geestkracht, zoals nog nooit gebeurd is. 
 
Deze Geestkracht blijkt wel uit het feit door wie God tot Zijn volk gaat spreken. 
We horen dat God tot Zijn volk gaat spreken door mensen uit Galilea, die nog nooit een 
boek van meer dan 100 bladzijden gelezen hebben. Deze Galileeërs zijn niet 
gestudeerd. 
En zulke mannen en vrouwen horen de mensen ineens spreken in wildvreemde talen.  
Het is alsof je een Groninger/Sakser…. ineens vloeiend Japans hoort spreken. Dat kan 
niet.  
Maar ze doen het wel.  
 
En dan ook nog eens over de grote werken van God. Dat is helemaal onverstaanbaar 
en onbestaanbaar.  
Denk het even in de gemeente. De HEERE die de eeuwen door tot Zijn volk gesproken 
had, in hún taal.  
 
Het Hebreeuws en het Aramees. 
Dat is de taal van het volk van God. 



Maar nu worden de grote werken van God hier ín Jeruzalem, ín de stad van God, voor 
het eerst verkondigd in allerlei vreemde talen, tot Gods volk.  
 
En dat is niet omdat al deze Joden uit al die verschillende plaatsen, geen Hebreeuws of 
Aramees konden verstaan.  
Petrus praat vanaf vers 14, in het Aramees. Dat konden ze gewoon verstaan. Maar God 
spreekt tot hen in andere talen.  
 
Het Evangelie komt dus allereerst komt tot het volk van God, het volk Israël.  
Maar uit deze vreemde talen mogen we opmaken dat dit Evangelie niet voorbehouden 
blijft aan hen die alleen het Hebreeuws en Aramees machtig zijn.  
 
Nee. Het Koninkrijk van Christus, gaat de grenzen van het beloofde land afbreken, het 
Koninkrijk van Christus dat gaat de grenzen over.  
Dat overstijgt volken en talen en natiën. 
 
Ja, allereerst Gods eigen volk.  
Maar hier begint al het wonder, dat wij een Bijbeltje voor ons hebben vanochtend, in 
onze eigen taal.  
Hier begint het wonder, dat u vanochtend aan tafel thuis misschien al wel heeft gelezen 
over de grote werken van God in de geschiedenis.  
Hier begint het wonder dat wij vandaag in onze eigen taal kunnen lezen en horen over 
de grote werken van God. 
 
Dat is een wonder gemeente. 
Dat is een groot wonder. 
Laten wij dat nooit vergeten of gewoon vinden. 
Een wonder.  
Elke dag heeft u een wonder op schoot, een Bijbel in uw eigen taal.  
 
    
 
 
Terug naar de tekst. 
 
Deze Galliërs spreken in andere talen tegen het volk van God, over de grote werken van 
God, dat is het tweede gedeelte.  
 
2. De Heilige Geest spreekt over de grote werken van God  
 
Wat wordt er bedoeld met de grote werken van God?  
Want, zo lezen we, ze horen hen in hun eigen taal over de grote werken van God 
spreken.  
Letterlijk staat er: ‘het grote van God, het indrukwekkende, het schitterende van God’.  
 
Dan komt er wel de vraag boven, van, ‘ja, maar wat heeft de Heilige Geest dan precies 
verteld over de grote werken van God? 



 
Gemeente, zou het niet vooral en voornamelijk zijn gegaan over de grote werken van 
God, door en in Jezus Christus. Waardoor er redding mogelijk is.  
Dat is nl. wat Petrus hierna verder gaat uitwerken, in zijn prediking op de Pinksterdag.  
De grote werken van God, in Jezus Christus, dat gaat Petrus preken. 
Ja, ook de grote werken van God in de schepping.  
Maar vooral dus van de herschepping, en van de verlossing. 
 
En heel het Oude Testament, wat het volk van God zo goede kende, getuigde daar van. 
Van de Christus die komen zou.  
 
God die Adam en Eva getroost heeft met de belofte dat Hij Zijn Zoon zou geven, de 
Zoon die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen, 
en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.  
Het ging allemaal over Christus.  
 
Heel de schaduwachtige eredienst in het oude verbond, al die gebruiken die de Heere 
had voorgeschreven.  
Het bloed, de priesters, heel de dienst, het sprak alleen van Christus. 
 
Daarom horen we Maria zingen, op het moment dat het zover is, en Jezus afdaalt vanuit 
de hemel in de moederschoot van Maria, over het grote werk van God, dat zij zwanger 
is van de Zaligmaker.  
En dan zingt ze in Lucas 1, ‘want Hij is machtig en Hij heeft grote dingen aan mij 
gedaan. Dan gebruikt Maria het zelfde woord als hier in Handelingen. Grote dingen. 
 
Het grote werk van God, in Zijn Zoon. 
 
Het is op de pinksterdag nog maar een paar weken geleden dan een deel van het volk 
Gods grote werken bezongen had. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkwam als 
een Koning. Toen begon de menigte met luide stem Hem te loven en te prijzen, om de 
machtige daden die ze gezien hadden. 
 
Maar deze Koning, Koning Jezus, Hij was toch in de ogen van het overgrote deel van 
het volk, toch níet de Koning geweest die ze verwacht hadden. 
Een paar dagen later riepen ze, ‘kruisig Hem, kruisig Hem’.  
 
Maar nu, de Geest van Christus uit de hemel wordt uitgestort, schijnt het volle licht over 
de grote werken van God .Waardoor ook de discipelen zelf echt in leren zien hoe groot 
Gods werken zijn die ze op de Pinksterdag mogen verkondigen. 
 
Hoe God alle dingen de geschiedenis door, zo wonderlijk naar de kribbe heeft geleid. 
  
En dat de kribbe heeft geleid naar het kruis van de Zaligmaker. 
 
Maar dat juist zijn vervloekte kruis voor Gods volk een heerlijk kruis is. 
 



En de Geest van Christus, laat het nu vast geloven dat Christus echt is opgestaan, en 
dat Hij naar de hemel is gegaan, en dat Hij Zijn Geest heeft uitstort.  
En zo gaan ze spreken over de grote daden van God.  
Dat deze Jezus inderdaad de Zaligmaker is. De Messias.  
 
Ziet u gemeente, het gaat met Pinksteren over Christus.  
De Geest, die wijst af van Zichzelf, en die preekt ons Jezus, ook vanochtend, als onze 
Zaligmaker, die wij nodig hebben.  
De Messias, die God tot Heere en Christus heeft gemaakt. 
In wie verlossing is, en redding van zonden, en eeuwig leven. Tot eer en glorie van God 
Drie- Enig. 
 
Het gaat om Gods grote werken op de Pinksterdag.  
Om deze dingen moet het gaan in de prediking en in ons eigen leven. 
 
Het gaat niet om onze werken.  
Het gaat niet om ons drukke bestaan, en de carrière die je opbouwt, en de grote dingen 
die je kan bereiken. 
Nee, het gaat om God, om Zijn werk!  
 
We kunnen het zo snel druk hebben met onze eigen dingen, voor je het weet is het 
Pinksteren en blaas je wat uit, heb je een lang weekend. Denk je, ‘o, gelukkig, heerlijk’.  
 
Maar voor je het weet zijn Gods werken ineens niet meer zo groot voor ons. 
Het is allemaal zo bekend. Het is met de paplepel ingegoten.  
Pasen, Pinksteren.  
 
Dat de verwondering wat verdwijnt. Dat Gods werken niet meer zo bijzonder lijken. 
Daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest telkens weer opnieuw, en niet alleen de 
Pinksterzondag, maar zondag aan zondag, de aandacht vestigt op die grote werken van 
God.  
Dat we de Bijbel lezend, telkens onder de indruk zijn van Gods grote werken de 
geschiedenis door.  
Dat Gods grote werken na Pinksteren de kerkgeschiedenis door. 
Dat je zegt, ‘Heere U bent zo groot, Uw werken zijn zo groot. Uw hebt zulke grote 
werken gedaan, in en door Jezus Christus’.  
Om dan uit te komen bij Hem, de Heere Jezus. 
 
Gemeente, Hij wordt vandaag weer naar voren geschoven op de Pinksterdag, Christus, 
door Petrus. Door de predikers vandaag de dag, als het goed is.  
Christus. 
Hij wordt toegeschoven als de enige grond van ons heil. In Hem ligt uw verlossing, tot 
eer van God.  
 
 
En dan moet de Heilige Geest vervolgens ook de weg gaan wijzen.  
 



Thema: De Heilige Geest spreekt op het Pinksterfeest,  
3. Hij spreekt om de weg te wijzen 
 
Wanneer de mensen in hun eigen taal horen over de grote werken van God, dan lezen 
we in vers 12, dat ze allemaal buiten zichzelf zijn, en dat ze in onzekerheid raken.  
En dat de één tegen de ander zegt, ‘wat wil dit toch zeggen?’  
Dat ze hardop vragen, ‘wat betekent dit nou, dat wij deze Galileeërs in onze eigen taal 
horen spreken over de grote werken van God?’  
 
Het verbondsvolk is verbijsterd, het is verbaasd, het is ontsteld.  
‘Dit kan niet’.  
Gemeente, waarom zoveel verbazing, waarom echt verbijstering?  
Dat is echt niet alleen omdat ze het in hun eigen taal horen. 
 
Maar het is vooral om de inhoud.  
Dat is omdat vanuit de hemel, door de kracht van de Geest, wordt verteld over Gods 
grote werk in Jezus.  
Dat de door hen Gekruisigde, leeft!  
Dat leidt bij het volk tot verbijstering.  
Want hoe kan een door God vervloekte, toch de Zaligmaker zijn?  
 
Ze raken in onzekerheid staat er. Ze lopen compleet vast. Ze lopen vast in hun hart. Ze 
lopen vast in hun gedachten.  
Ze weten het niet meer.  
 
Want als dat zo is, als die Jezus de Gekruisigde, als die de Zaligmaker is die leeft, dan 
hebben zij de Zoon van God gekruisigd.  
En dan is daar in hun ogen geen uitweg meer.  
Ze raken in onzekerheid.  
 
Ziet u wat er gebeurt? De Heilige Geest, is hier bezig om onbekeerde harten zacht te 
maken.  
Om de harten van het volk van God te bewerken en te brengen tot geloof in Christus 
Jezus. 
 
We lezen dat in Handelingen 2, ‘wat moeten wij doen om gered te worden? En dan is 
het antwoord: Geloof en bekeer je’.  
En zo wijst de Heilige Geest hun de weg naar het leven.  
 
Gemeente, je zou toch verwachten, dat Gods volk, Zijn verbondskinderen die dit alles 
meemaken, die dit alles horen, dat ze geloven?  
Dat ze nu toch wel God gaan loven en prijzen om Zijn grote werk van verlossing!?  
Dat de Zaligmaker is gekomen die dat Koninkrijk van God gaat bouwen!  
 
Maar het is niet zo.  
 
Niet alle hoorders worden onzeker over zichzelf.  



Niet alle hoorders zullen zich straks verootmoedigen.  
Er zijn er zelfs bij die beginnen te spotten, die zeggen, ‘die gasten uit Galilea die zijn vol 
zoete wijn, die zijn helemaal…, het is negen uur in de morgen, maar die zijn al aan de 
drank’.  
Ze verootmoedigen zich niet. Ze weerstaan de stem van de Heilige Geest, ze willen het 
niet erkennen.  
 
Zoals ze eens Jezus bespot hebben en Jezus hebben uitgemaakt voor een vraatzuchtig 
mens en een zuiper, u kunt het vinden in het Evangelie, zo bespotten ze nu ook hen die 
van Christus zijn.  
 
Wat is dat trouwens een groot verschil in reageren. 
Er zijn er die dus onzeker worden, en die zich afvragen, ‘hoe kan dat nou?’  
Oprechte vragen.  
 
En er zijn er die zich echt verzetten. 
Verschil in reactie onder Gods verbondsvolk wanneer de Geest door het Woord wijst op 
Christus.  
 
Hoe is dat onder ons?  
 
Hoe reageren wij, op deze Pinkster boodschap?  
Want de Heilige Geest spreekt ook vanochtend tot u en jou.  
Wat een wonder!  
Hij spreekt door de verkondiging van het Evangelie!  
Hij spreekt tot ons in onze eigen taal. Wij kunnen het gewoon verstaan! 
 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  
Het is en blijft elke keer weer zo’n wonder dat ons in de prediking, de weg gewezen 
wordt naar Christus toe. Om bij Hem, door de Geest, alles te ontvangen: Geloof, 
verdieping, groei in geloof.  
 
Op de Pinksterdag vroeg Gods volk af, ‘wat betekent dit?’  
 
Hoe is dat dan bij ons?  
Wat betekent dat voor u, voor jou?  
 
Ja zegt u, ‘dat is voor ons natuurlijk geen vraag, wij weten toch wat Pinksteren is. Wij 
weten precies wat er gebeurd is. Ik wist het al lang, voordat ik hier vanochtend kwam.  
Echt allemaal bekend. Ik weet ook dat de Geest is uitgestort over de kerk, ik weet het’.  
 
Gemeente, mag ik u dan een andere vraag stellen.  
Als u dan hoort over Gods werk, en u weet het allemaal, maar wat heeft het dan 
uitgewerkt in uw leven? In je hart.  
Is daar in ons leven iets te zien en te merken van dankbaarheid, en van blijde 
verwondering, en van liefde tot God?  
Wanneer het vandaag weer gaat over die grote werken van God, dat je niet alleen maar 



zegt, ‘ja die werken zijn groot’.  
Maar dat je ook zegt, ‘De Heere is zó groot voor mij’.  
 
Dat Hij ook werkt in mij!  
 
‘Ik zondaar, blind van mijzelf, die Gods grote werken niet van mezelf zie. Blind voor God 
van mijzelf’.  
Maar dat je dan oog heb gekregen voor die grote werken van God. Dat je ziet hoe mooi 
het is, en hoe goed het is, en hoe heerlijk het is, en genadig het is.  
Dat de Geest ook aan jou gegeven is, waardoor je liefde hebt gekregen in je hart voor 
Christus Jezus.  
 
Verbaasd, verwonderd, over het grote werk van de uitstorting van Zijn Geest, dat ook wij 
zoveel jaren later, zoveel kilometers bij Jeruzalem vandaan, mogen geloven in Christus 
als ons Redder. Omdat je de Geest ontvangen hebt.  
Dat je bij de gemeente van Christus mag horen.  
 
Gemeente, laat het nooit gewoon worden! Nooit!  
Verwonder je! 
Prijs God, dank de HEERE voor Zijn werk in de kerk, dank de HEERE voor het werk in 
je leven. Prijs Hem, kniel voor Hem neer en aanbidt de Drie Enige God!  
Dat de mensen het aan ons kunnen zien, hoe rijk wij zijn. 
Dank de Heere!  
 
En laat het niet zo zijn, ook vanochtend niet, dat er onder ons, spotters zouden zijn.  
 
Nee, misschien niet hard op. Maar het kan ook in je hart. 
Met Christus spotten kan, doordat je Hem diep in je hart afwijst. 
Dat de Heilige Geest ook vanochtend onder de prediking tot je spreekt, en je op Christus 
wijst, die je elke keer weer nodig hebt. 
Maar dat je diep in je hart denkt, ‘nee, ik kies vooral mijn eigen weg.  
Als dat nou zo is, en de Heere ziet ons hart aan, dan zegt de trouwe God van het 
verbond, in Zijn trouw en in Zijn liefde, ‘ach kind, kom nou tot mij, want je eigen wegen 
lopen dood, blus de Geest niet uit, en dien Mij, met heel je hart’.  
 
Gemeente, zullen wij veel blijven bidden, om de Heilige Geest, voor jezelf, voor onze 
kinderen, voor elkaar. 
Zullen wij de HEERE danken, blijven danken, voor Zijn werk in ons leven. Dat je mag 
geloven in de Heere Jezus. 
Zullen we dat blijven doen, zodat niemand van ons straks gemist wordt.  
Wanneer Christus kerk, God Drie Enig, in volmaaktheid en voor eeuwig zal prijzen en 
aanbidden, voor Zijn grote werken in Jezus. ‘U bent geslacht en U heeft ons gekocht, 
met Uw bloed, Here Jezus. Uit elke stam, uit elke taal, volk en natie, het Lam dat 
geslacht is, is het waard’.  
‘Het Lam is het waard, om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, en de eer, en de 
wijsheid, en de sterkte, en de heerlijkheid, en de dankzegging’.  
AMEN 


