
 

 

De grootheid en genade van God  

in de Openbaring van Jezus Christus – Introductie  

 

Openbaring 22:10-14 

"Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 

Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht ; wie vuil is, hij worde nog vuiler ; 

wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid ; wie heilig is, hij 

worde nog meer geheiligd. 

Zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden, naardat 

zijn werk is. 

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde."  

 

Dit gedeelte is een stuk van de afsluiting van het boek Openbaring; en 

net als bij de inleiding in hoofdstuk 1 zien we hier wie de 

geadresseerden zijn (de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen; de 

gelovigen en de ongelovigen); We zien ook wie de afzender is 

(Christus, de alfa en de omega); en we zien wat Zijn boodschap aan de 

lezers, aan ons dus, is... 

Jezus komt! Zorg dat je er klaar voor bent! 

 

Verscheidene jaren geleden – toen nog in Doorn - hebben we in de 

kringen het boek Openbaring bestudeerd. Onze kring – toen nog de 

enige in Wijk bij Duurstede – deed er ongeveer anderhalf jaar over, 

maar anderen waren al maanden met alleen de eerste paar 

hoofdstukken bezig… 

 

Openbaring is een boek dat heel veel mensen bezighoudt, sommigen 

zijn opgegroeid met discussies over dit boek en over de uitleg ervan. 

Maar net zoveel anderen, of waarschijnlijk veel meer, hebben er zelfs 

nog nooit in gekeken. Ze zijn afgeschrikt door het kleine beetje wat ze 

er wel eens over hebben gehoord, door alle beeldspraak die er in 

voorkomt (de slangen en draken en andere verschrikkelijke beesten). 

Of ze hebben ze zich van het boek afgekeerd door de soms heel 

vergaande theorieën over wat er werkelijk in de toekomst zal gaan 

gebeuren. 

Want dat is waar Openbaring over gaat, de toekomst van deze 

wereld..., de toekomst van de mensheid..., onze toekomst... 

 

Genesis is het begin van het verhaal, het begin van de geschiedenis... 

God maakt de hemel en de aarde... 100% perfect, 100% volmaakte 

vrede in de natuur, ideale leefomstandigheden...   

En toen, toen maakten de mensen er een puinhoop van...  

 

Maar meteen zien we daar in het begin van de Bijbel ook een belofte 

van God, dat het kwaad overwonnen zal worden. Meteen staat daar al 

in Genesis 3 de eerste profetie die gaat over "het zaad van de vrouw", 

die speciale nakomeling van Eva, die de kop van de slang zal 

vermorzelen, hij zal de duivel overwinnen. 

 

Het hele Oude Testament laat ons de geschiedenis zien van de mens 

die iedere keer weer God de rug toekeert. De mens die iedere keer zijn 

eigen weg probeert te gaan. En steeds stuurt God zijn profeten om die 

mensen tot inkeer roepen.   

Zelfs als de mensheid zich op een gegeven moment helemaal van God 

heeft afgekeerd is daar een Noach die hen waarschuwt. 

We zien we ook steeds weer nieuwe beloftes van God dat er een einde 

zal komen aan het kwaad, en dat er een heerser zal komen die weer 

vrede op de aarde zal brengen. 

 

-In Gen.12 lezen we dat de zegen van God zal uitvloeien door 

Abraham over alle geslachten van de aardbodem... 

 

-De Psalmen en het boek van de profeet Jesaja staan vol 

verwijzingen naar de gezalfde, de messias, die speciale nakomeling 

van David, die de aarde zal regeren en recht zal brengen... 

 



 

 

-Daniël spreekt in zijn visioenen over hoe 

de wereldrijken aan hun einde komen als 

God in de toekomst recht zal spreken...  

(Dan.7,8) 

 

Openbaring is het sluitstuk van de Bijbel...  het 

spreekt over het einde van de geschiedenis. 

Hier komen alle lijnen van de bijbelse 

verhalen en profetieën bijelkaar.  Heel veel 

profetieën uit het OT vinden hier hun 

uiteindelijke vervulling. En hoewel de tijd van 

Openbaring nog steeds toekomst is, laat dit boek ons wel veel zien over 

wat er te verwachten is.  

 

Het is een belangrijk boek. Niet voor niets staat er aan het begin: "Zalig 

hij , die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en 

bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij". 

 

Hier in Openbaring komt die Messias, die langverwachte koning waar 

het Oude Testament steeds over spreekt.   Hier komt de vrede zoals die 

er was in het paradijs weer terug, die perfecte rust..., die ideale wereld 

waar we allemaal zo naar uitzien. 

 

Volgende keer  gaan kijken naar wat de boodschap van Openbaring 

werkelijk is. 
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De grootheid en genade van God  

in de Openbaring van Jezus Christus – Oordeel en genade 1   

 

Als we beginnen bij hoofdstuk 1 dan lezen we dat het de Openbaring 

van Jezus Christus is...   Het is Zijn waarschuwing, voor christenen, 

voor hen dus die hun leven aan Christus hebben toevertrouwd; maar 

ook voor hen die nog steeds hun eigen keuzes willen maken en daar 

God niet bij nodig lijken te hebben. 

 

Wie is die Jezus hier? 

(1:12-16)"En toen ik me omkeerde zag ik zeven gouden kandelaren en 

temidden van die kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot 

de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 

en zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als 

een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend 

gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven 

sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht." 

 

Als Johannes Jezus ziet, valt hij van schrik en ontzag als dood op de 

grond. Maar Jezus stelt hem gerust... 

(1:17-18) "Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, 

en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood 

en het dodenrijk." 

In de Evangelieën zien we Christus als de God die mens werd. We zien 

hem als degene die de straf draagt voor de mensen... 

In Openbaring zien we Christus gepresenteerd als de almachtige God, 

als de heerser en rechter over hemel en aarde... 

Liefde en rechtvaardigheid zijn helemaal samengesmolten in één 

persoon; degene die voor ons de dood is ingegaan is nu hier in het boek 

Openbaring de Heer en Rechter van de gemeenten en van de hele 

wereld. 

En in de eerste drie hoofdstukken lezen we hoe hij de gemeenten 

beoordeelt. Hoe Hij hen prijst voor hun trouw maar ook op hun kop 

geeft vanwege de verkeerde dingen die Hij aantreft. 

Het is Zijn waarschuwing voor de gemeente, voor ons, voor u, voor 

jou, voor mij. Hij steekt hen die vervolgd worden of het op een andere 

manier moeilijk hebben een hart onder de riem, en moedigt hen aan om 

zuiver te blijven.  

Zit je in de problemen omdat je Jezus volgt? Ga je door moeilijke 

tijden?  Houd vol, geef nooit op!...  

 

Maar er is ook de uitdaging voor ons die het eigenlijk zo gemakkelijk 

hebben om er voor te zorgen dat we niet van het juiste spoor dwalen 

als alles voor de wind gaat. Dwaal niet af... Sluit geen compromis met 

de wereld... 

Geef de valse leer geen kans om binnen te sluipen in je hart zoals in 

sommige van die eerste gemeenten waar ze valse leer  toelieten.  

 

Maar als we nu verder gaan naar hoofdstuk 4 en 5; dan zien we dat 

Christus niet alleen de rechter van de gemeenten is maar Hij is ook de 

enige die met recht het oordeel over de niet-willende aarde mag 

brengen.  Jezus, die gestorven is om alle straf te dragen is ook degene 

die rechter is. Hij is de "mensenzoon" uit het visioen van Daniël aan 

wie de heerschappij en de eer en de macht gegeven wordt.  

En in de volgende hoofdstukken, en dus eigenlijk het grootste deel van 

het hele boek Openbaring, zien we Hem als de Rechter van de wereld 

die niet naar Hem heeft geluisterd. 

Hier gaat het niet om de dag van Christus wanneer Jezus Zijn 

volgelingen op komt halen, maar deze hoofdstukken laten ons zien wat 

er gebeurt tijdens de dag des Heren, de oordeelsdag waarover in 

zoveel oud testamentische gedeelten al geprofeteerd is. 

 

We zien enorm veel geweld en grote verwoesting op aarde... (in 

hoofdstuk 6 lezen we): 

En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met 



 

 

het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der 

aarde. 

...en er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en 

de maan werd geheel als bloed.  En de sterren van de hemel vielen op de aarde, 

net als de vruchten die van een boom vallen, wanneer hij door een harde wind 

geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en 

alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 

 

Geweld onder de mensen en door de mensen, maar zo te zien ook 

geweld in de natuur. En zo erg als wij het nog nooit hebben 

meegemaakt. 

 

Ik herinner me nog wat reakties van enkele deelnemers aan die 

kringavonden van lang geleden:  Iemand merkte op een gegeven 

moment op: “Hier wordt ik niet erg vrolijk van...”, terwijl iemand 

anders zich zat af te vragen hoe ze zoiets kon uitleggen aan haar 

buren... 

Al dat geweld en die oordelen worden echt verschrikkelijk, maar juist 

dan is het goed je te realiseren dat het maar één kant van de medaille is. 

Naast al dat geweld op aarde zien we vreugde en feest in de hemel 

omdat eindelijk de tijd is gekomen dat God ingrijpt in de 

wereldgeschiedenis. Eindelijk verhoring van al die gebeden om 

verandering...  

Vaak hoor je mensen zeggen, waarom doet God niks...  

Als er dan een God is, waarom grijpt hij dan niet in... Waarom laat God 

al dat leed al dat onrecht en die verschrikkelijke oorlogen toe? 

Hoe vaak lijkt het wel niet dat gebeden om verandering onverhoord 

blijven? 

En toch is het zo dat God alle macht heeft om er iets aan te doen, 

ongeacht wat we nu om ons heen zien. Hoe weinig we daar soms ook 

van zien in onze tijd. 

Het boek Openbaring laat zien wat er gebeurt als God ingrijpt..., niet 

onzichtbaar, hier en daar voor een individuele persoon die dat nu net 

nodig heeft, maar in het groot, definitief een einde makend aan alles 

wat verkeerd is. 

Nu is het nog de tijd dat God genade voor recht laat gelden, maar dan 

wordt er recht gedaan, dan komt de wereld oog in oog te staan met 

Gods heiligheid. 
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De grootheid en genade van God  
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Vorige keer eindigden we met een kort nadenken over de vraag: 

Waarom doet God niks? Als er dan een God is, waarom grijpt hij dan niet in... 

Waarom laat God al dat leed al dat onrecht en die verschrikkelijke oorlogen 

toe? 

Het boek Openbaring laat zien wat er gebeurt als God ingrijpt..., niet 

onzichtbaar, hier en daar voor een individuele persoon die dat nu net 

nodig heeft, maar in het groot, definitief een einde makend aan alles 

wat verkeerd is. 

Denk je eens in. Wat zou er gebeuren als God Zijn recht, Zijn heiligheid 

nu vandaag al zou laten gelden of Zijn geduld zou verliezen?  

 

Denk bijvoorbeeld eens aan het verhaal over de ark van God die naar 

Jeruzalem gebracht werd door koning David. Ze plaatsen volgens 2 

Samuël 6 de heilige ark van God; een zichtbaar teken van Zijn 

aanwezigheid, op een nieuwe wagen en rijden richting Jeruzalem.  

En dan lezen we: 

Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit 

naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toorn des 

Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze 

onbedachtzaamheid; hij stierf daar bij de ark Gods. 

Uzzah stierf omdat hij de heilige Ark van God aanraakte... omdat hij 

niet dacht aan het gebod van God dat alleen priesters dat mochten 

doen. Hij hield in zijn ijver geen rekening met Gods heiligheid. En 

David realiseerde zich achteraf dat hij mede schuldig was omdat hij 

zich niet gehouden had aan de regels die God had gegeven voor het 

vervoer van de ark. 

 

Nog veel bekender is het verhaal van Annanias en Saffira in 

Handelingen 5. Die probeerden zichzelf op een voetstuk te zetten 

binnen de nog jonge gemeente in Jeruzalem door een stuk grond te 

verkopen en te liegen over de opbrengst daarvan. Ze hielden een 

gedeelte voor zichzelf maar deden net als of ze alles aan de gemeente 

gaven. 

Maar Petrus zei: Annanias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de 

Heilige Geest te bedriegen... Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen 

God. En bij het horen van deze woorden viel Annanias neer en blies de adem 

uit. 

Hij stierf omdat hij loog, en even later overkomt zijn vrouw Saffira 

hetzelfde... En het gevolg was dat er: 

een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden. 

God heeft er voor gekozen om hier en daar in de geschiedenis een 

voorbeeld te stellen. Om de mensen te confronteren met wie hij is. 

En om eerlijk te zijn: als God nu vandaag de dag recht zou spreken en 

het vonnis onmiddellijk zou uitvoeren over iedere daad, over iedere 

keuze waarvan we weten dat ie eigenlijk fout is... Ik ben bang dat ik het 

einde van de week niet zou halen... Ik ben niet perfect... Maar wie van 

ons zou wel in leven blijven?  

Gelukkig maar dat wij nu nog in de tijd van genade leven... En daarbij 

kan ik me best indenken dat er ook heel veel christenen zijn die hopen 

dat God nog even een poosje wegblijft; misschien komt die en die dan 

nog op tijd tot andere gedachten... 

God is geduldig, lankmoedig, en genadig in deze tijd. Gelukkig wel... 

 

Maar toch... God haat onrecht, en ik stel me zo voor dat als Hij alles ziet 

wat voor verschrikkelijke dingen er gebeuren, Hij meehuilt met hen die 

lijden... Hij huilt mee met hen die aan een moeilijk sterfbed zitten. Hij 

huilt mee om alle oorlogen en verdriet. Maar toch kiest hij  ervoor om 

te wachten...  God kiest ervoor om pas zelf definitief in de geschiedenis 

in te grijpen als de mens alle kansen heeft gehad om naar Hem terug te 

keren...  

Denk maar aan het verhaal van Noach;  

Toen zag de HERE dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat 

de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijde slechts boos was... 



 

 

De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol 

geweldenarij.  En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat 

leeft had zijn weg op de aarde verdorven.  Toen zeide God tot Noach: Het einde 

van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol 

geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 

 

Denk maar aan het verhaal van Sodom en Gomorrah waar God de 

steden wel had willen sparen voor het oordeel als er zelfs maar 10 

rechtvaardige mensen waren geweest. Maar 10 mensen in die beide 

grote rijke steden. Maar zelfs zo weinig waren er niet; alleen Lot met 

zijn vrouw en twee dochters wilden luisteren... en ontkwamen door 

Gods genade. 

 

En ook tijdens de grote verdrukking waarover we lezen in Openbaring 

6-19 wacht God tot het uiterste moment.  Er is genade in die tijd van 

oordeel. 

God blijft boodschappers sturen. In hoofdstuk 7: de 144.000 joden die 

apart gezet worden en het teken van God op hun voorhoofd krijgen. In 

hoofdstuk 11: de twee getuigen die vele wonderen doen en van wie de 

dood en opstanding een wereldwijd getuigenis zijn. In hoofdstuk 14, 

de engelen die voor de laatste keer de mensen waarschuwen en hen 

oproepen om God te aanbidden. 

En we zien dat zo, midden in het oordeel, of waarschijnlijk vaak 

dankzij dat oordeel er nog ontelbare scharen tot geloof komen. 

 

"En zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 

natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam... 

Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking; zij hebben hun gewaden 

gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam." 

 

En door alle verdrukking en vervolging heen komt ook het volk Israël 

weer terug bij God. Tijdens de preek op Pinksterdag is er gesproken 

over het tijdelijk verwerpen van Israël. De boodschap van God werd 

aan een volk van vreemde talen gegeven, de heidenen.  

Hier in de grote verdrukking komt het volk van Israël weer tot inkeer... 

En dan komt hun Messias..., dan worden ze weer aangenomen. 
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De grootheid en genade van God  

in de Openbaring van Jezus Christus – Geestelijke strijd   

 

We zien in Openbaring veel van de toekomstige wereldgeschiedenis, 

gewoon de gebeurtenissen zoals die zich hier op aarde af zullen spelen. 

Maar daar dwars doorheen krijgen we ook iedere keer weer een kijkje 

achter de schermen van de hemel. We krijgen het onzichtbare te zien. 

We lezen over de duivel als de draak en hoe hij op een gegeven 

moment uit de hemel verbannen wordt.  

We zien hier hoe er een geestelijke strijd is achter de dingen van het 

dagelijkse leven.  

De machten en mensen op aarde worden beïnvloed door geestelijke 

wezens. Dat is een bijbelse realiteit. Ieder mens, jij en ik ook, moeten 

steeds weer kiezen aan welke kant we staan.  

 

Maar iets wat mij is opgevallen bij het bestuderen van dit boek 

Openbaring is hoe ongelijk die geestelijke strijd eigenlijk is. 

De almachtige God staat in die tijd van oordeel zelf ver boven het 

conflict, hij stelt de grenzen vast voor het kwaad. Als er iets moet 

gebeuren hoeft Hij maar één woord te zeggen en Zijn opdrachten 

worden uitgevoerd.  

God is niet degene die in hoofdstuk 12 de satan uit de hemel gooit 

maar Michaël... 

Als de legers uit alle streken van de wereld samenkomen om te vechten 

tegen Christus, komt het niet tot een gevecht. Eén woord is genoeg om 

hen allemaal te vernietigen... 

In hoofdstuk 20 zien we dat het niet nodig is dat God zelf komt om de 

duivel te binden om hem onschadelijk te maken, hij hoeft alleen maar 

het bevel te geven en het gebeurt. 

De duivel heeft geen schijn van kans... 

 

En ook nu in deze tijd waarin wij leven is God Degene die "alles doet 

meewerken ten goede"; ongeacht wat satan probeert uit te halen.  

God is Degene die bepaalt hoever de duivel mag gaan en Hij zorgt 

ervoor dat er een perfecte balans is tussen de omstandigheden die aan 

de mensen trekken en duwen en hun eigen verantwoordelijkheid. 

God heeft een plan met deze wereld. Hij wil een eeuwige relatie met de 

mensen die Hij gemaakt heeft. Een relatie gebaseerd op liefde, op 

vertrouwen. En dat wordt ondanks alles werkelijkheid.  

 

Na het duizendjarig koninkrijk van Jezus Christus, en na het laatste 

oordeel over de laatste tegenstanders van God, als de duivel en de 

dood zelf ook uit de weg zijn geruimd, wordt het voor altijd 

werkelijkheid, in een nieuwe schepping.  

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Dan komt er weer die 

perfecte vrede zoals er was in het begin, in het paradijs... 

In Openb. 21:3-5 lezen we: 

"Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 

zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun 

ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, noch geklaag, noch 

moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die 

op de troon gezeten is, zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw". 

We zijn begonnen met Openbaring 22, en nu zijn we er weer terug… 

22:3-7 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het 

Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen 

zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.  En er zal geen 

nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van 

node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen 

in alle eeuwigheden.  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 

waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel 

gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet. 

En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 

bewaart. 

Het boek Openbaring is het verhaal van onze toekomst. Het is het 

verhaal van de terugkeer van Christus en de gebeurtenissen daar vlak 

voor en erna. 



 

 

In de eerste drie hoofdstukken lezen we hoe Christus Zijn gemeente 

beoordeelt, hen bemoedigt maar ook waarschuwt vanwege de dingen 

die Hij onacceptabel vindt in hen. In de hoofdstukken 4-19 lezen we 

over de oordelen die komen over de wereld die tot dan toe niet heeft 

geluisterd. Maar we zien ook hoe God nog steeds weer genade laat 

gelden voor recht op het moment dat mensen zich naar Hem toe keren.  

Tenslotte lezen we in de laatste hoofdstukken over een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde... Een nieuw begin voor hen die met God willen 

wandelen. 

 

Wat een vooruitzicht hebben we als gelovigen; maar ook wat een 

uitdaging... Hoe gaan wij om met de heiligheid van God? Hoe 

rechtvaardig en onkreukbaar zijn wij? Wat voor getuigen zijn wij als 

het gaat om Gods liefde en genade? Of zijn die karaktertrekken van 

God in ons ver te zoeken? Volgens Efeze 4:15 is het de bedoeling dat 

we groeien, ons aan de waarheid houdend, in liefde in elk opzicht naar Hem 

toe die het hoofd is, Christus. Hier in Openbaringen 22:11 lezen we: “...wie 

rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde 

nog meer geheiligd." 

Maar tenslotte, hier in dit laatste hoofdstuk,  klinkt er ook voor hen die 

nog geen keus hebben gemaakt om God te gehoorzamen de oproep 

van 'de Geest en de bruid': (22:17) "Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En 

wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water des levens om niet".  

 

Niet een dreigen met 'hel en verdoemenis' maar een uitroep van Hem 

die iedereen het beste wil geven... We zien hier in Openbaring het 

beeld van een God die heilig en rechtvaardig is maar die de gevolgen 

daarvan alleen loslaat op hen die niets anders willen. 

Dat is wat we aan onze buren kunnen vertellen... 

 

Het boek Openbaring is een waarschuwing van diegene die de Rechter 

is over de gemeente en de wereld is. Maar ook een uitnodiging van 

hem die zelf de straf voor al onze fouten al heeft betaald omdat Hij niet 

wil dat er ook maar één persoon verloren zou gaan... 

 

De keus is aan ons wat we met die uitdaging, met die waarschuwing 

doen.  Luisteren we naar Hem, of wijzen we hem af? 

Hij heeft alles gegeven wat Hij kon; de vraag is wat wij er mee gaan 

doen. 
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