
Wijnstok Jezus Christus en God de 
Vader zal ons laten groeien en 
bloeien als een mooie vrucht. God 
de Vader, is de Landman en zal de 
onvruchtbare delen in ons leven 
wegknippen. Dat doet God niet om 
ons te plagen, maar juist om ons te 
laten groeien, tot een mooie, 
nieuwe mens, naar het evenbeeld 
van zijn Zoon, onze Here Jezus 
Christus.

Maranatha, amen.

Sven Buijtenhuis 

De slaaptoestand van de 
mensheid, waar de duivel zo erg 
van houdt. De duivel probeert de 
kinderen van het Licht ook in een 
slaaptoestand te brengen, door 
afgoderijen in hun leven aan te 
brengen; uitgaan, social media en 
zelfs mensen kunnen een afgod in 
ons leven zijn. Een afgod begint 
vaak heel klein en onschuldig, 
maar kan uitgroeien tot iets 
groters, waardoor die tussen jou 
en God komt te staan. Op dat 
moment zijn wij verder van God 
verwijderd. Doordat de afgod in 
ons leven klein begint en 
langzaam groter wordt, hebben 
wij het vaak niet door dat er iets 
tussen ons en God in staat. We 
bevinden ons in een 
slaaptoestand, een slaap die 
langzaam dieper wordt. Dit is hoe 
de duivel graag de kinderen van 
het Licht ziet. De duivel is er op 
gericht om het felle Licht van 
Christus, in onze harten, steeds 
verder uit te doven, tot een klein 
waakvlammetje, of erger, liefst 
volledig uitgedoofd.

Om dit tegen te gaan vermaant de 
Heer ons meerdere malen om te 

waken en te bidden.
Tijdens het gebed hebben we 
contact met God. In dat gebed 
kunnen we vurig vragen aan de 
Heer om heilloze paden in ons 
leven aan het licht te brengen   
(Ps. 139:23-24) zodat we ons 
kunnen bekeren en teruggaan 
naar het pad van het leven. Het 
gebed zorgt er in feite voor dat we 
een levendige relatie met God 
krijgen en houden, waardoor we 
blijven waken.
Want wanneer we een levendige 
relatie met God hebben, dan 
willen we niet dat er zonden of 
afgoderij in ons leven komen, 
want daardoor voelen we minder 
de liefde en de band met God. We 
willen juist een levendige en 
nabije relatie met de Heer.

Er zal in ons leven altijd een 
gevaar zijn voor afgoderij. Dit 
komt, omdat wij zwakke mensen 
zijn, vanuit onze oude mens. Maar 
God heeft ook een nieuwe mens in 
ons geschapen door de doop 
(Efeze 4: 23-24). En door het lezen 
uit Gods Woord en het bidden tot 
God, groeit en bloeit onze nieuwe 
mens. Wij blijven daardoor aan de
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Deze reclameposter van een 
christelijke kerk is merkwaardig. 
Een god die zich niet laat kennen? 
Die blijkbaar geen relatie kan of 
wil hebben met zijn schepsel? 
Over welke god gaat dit?
Onze God laat zich immers juist 
wel kennen! We leren Hem kennen 
door de Bijbel te lezen, naar de 
kerk te gaan, door over het geloof 
te praten, catechisatie, bidden 
enz. We groeien in het geloof in 
Hem door zelf minder te worden 
(Joh. 3:30). We zien uit naar de 
komst van Zijn Zoon Jezus als 
Bruidegom. Hij wil juist een relatie 
met Zijn schepsels. Hij heeft ons 

zo gemaakt dat wij in staat zijn 
een relatie met Hem te krijgen en 
vast te houden, als wij dat 
tenminste zelf willen. Als 
Schepper geeft Hij in Zijn woord 
aan, welke ordeningen en 
inzettingen Hij heeft ingesteld 
voor de relatie die Hij wil hebben 
met ons.
De tekst op de poster kan ook 
betekenen dat men denkt dat God 
het niet erg vindt als we ons niet 
houden aan Zijn ordeningen en 
inzettingen. Dat God het prima 
vindt dat we daarin zelf zaken 
aanpassen aan deze tijd. “Hij is 
liefde” en vindt dus alles goed.

Michèl KeijsperReclameposter
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Dat is natuurlijk niet zo. God is 
onveranderlijk (o.a. Mal. 3:6; Jak. 
1:17). Dit Wezensvreemde denken 
(van God los) is in de Bijbel 
voorzegd voor deze laatste tijd. 
Sommige kerken gaan een beeld 
van het geloof vormen dat 
acceptabel is voor degenen die het 
christelijk geloof minachten, heftig 
veroordelen en willen verbieden, 
“de antichrist” (Opb. 13:14-15). De 
afloop hiervan is ook voorzegd 
(Opb. 19:20).
Onze weg is een andere, wij willen 
niet bevlekt worden met andere 
leringen (Opb. 14:4). Wij willen de 
ordeningen en inzettingen van de 

Heer volledig aannemen. Wij 
proberen Hem ons gehele hart te 
geven, ons dus door Woord en 
Geest te laten leiden en geen 
ruimte te geven aan eigen 
bedenksels, waardoor alles 
aanwezig is voor de relatie zoals Hij 
die met ons wil hebben. 
Wederliefde tot Hem, onderlinge 
liefde tot de naaste daaruit 
voortvloeiend (1 Joh. 4:10-13).
Dan is het nog steeds zo dat wij 
Hem nog niet ten volle kennen (1 
Kor. 13:12), maar wat we kunnen 
ontvangen als verlichting zullen we 
krijgen (2 Kor. 4:6).

Stelling: Wat zou jou van het geloof kunnen 
trekken? Wat doe jij eraan om dit te 

voorkomen? 

De redactie vroeg aan een aantal jongeren en jongerenleiders uit Juda 
om deze stelling met elkaar te bespreken en het resultaat in de Joba te 
plaatsen.

De druk van de wereld is een groot probleem. Zo vallen clubactiviteiten 
samen met bv. catechisatie, verwachten steeds meer werkgevers dat je op 
zondag gewoon komt werken, willen vrienden gezellig samen stappen op 
zaterdagavond en ga zo maar door. Eigenlijk sta je er alleen voor hoe hier 
mee om te gaan; er is geen steun in die groepen om de keuze voor Jezus 
makkelijker te maken. De drukte van het leven zorgt er zelfs voor dat de 
tijd om op een rustig moment de Bijbel te lezen moeilijk te vinden is. De 
vreugde van het geloof staat onder druk.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden van een gelovige omgeving en school en 
werk die hier wel rekening mee houden. Er is dus sprake van twee soorten 
omgevingen, makkelijkere en moeilijkere.
Het advies is om zoveel mogelijk een vast patroon aan te houden. Hierin is 
het wat makkelijker om met de problemen om te gaan. Het zou ook goed 
zijn wanneer we meer samen ‘schouder aan schouder’ kunnen staan door 
deze uitdagingen te bespreken, samen en in de binnenkamer te bidden om 
leiding en besturing en te beseffen dat we afhankelijk zijn van de Heer. 
Luister naar het stemmetje dat aangeeft welke keuze de juiste is.

Volgende stelling: Hoe weet 
jij dat je tot de bruid hoort?



Vraag en Antwoord
1) Naam:
Beaudine Michelle Keijsper

2) Geboren:
Zondag 26 januari 2003, in Heemstede

3) Woonplaats:
Heemstede

4) Verliefd, verloofd, getrouwd:
Nee helemaal niks. 

5) Kinderen:
Nee ook niet.

6) Dieren:
Nou ik had een hamster, maar ja die is dood.

7) Hobby’s: 
Ik vind eigenlijk best veel dingen leuk; ik hou van 
zingen, dansen, acteren en tekenen. Oh ja lezen vind 
ik ook wel leuk.

8) Opleiding:
Ik zit nu in klas 3 van het atheneum.

9) Wat vind je leuk aan deze opleiding:
Nou, eigenlijk vrij weinig, maar ik moet wel want 
volgens mij ben ik strafbaar als ik ermee stop.

10 Huidige beroep / stage / baan:
Ik ga misschien bij de kruidvat werken volgende 
maand.

11) Wat vind je leuk aan dit werk:
Ik ben nu blut en dan moet je wat. Nee hoor het lijkt 
me best gezellig.

12) Favoriete sport:
Ik heb niet echt een favoriete sport. Ik ben eigenlijk 
ook helemaal niet sportief. Al vind ik gym op school 
op zich wel leuk.

13) Favoriete vakantieadres/land:
Dan ga ik toch voor Disneyland Parijs. Ben eigenlijk 
nooit verder gekomen dan Frankrijk en Tsjechië.

14) Verder actief:
Ik ben niet zo actief. Ik zit liever op de bank.

15) Wat zou je nog eens willen doen:
Ik wil heel graag een keer naar Israël, Amerika en 
Afrika.  Ik wil eigenlijk gewoon veel verschillende 
reizen maken om meer van de wereld te zien. 

16) Wat betekent het geloof voor je (en waarom):
Het geloof is voor mij heel belangrijk. ik haal er veel 
hoop en steun uit. Als ik ergens mee zit kan ik het 
altijd bij de Heer leggen, want ik weet dat Hij mij de 
goede keuzes laat maken en mij steunt en troost 
wanneer ik dit nodig heb.

17) Favoriete Bijbelboek (en waarom):

Openbaring!! Ik lees nu elke dag 1 of 2 pagina’s uit het 
boek Openbaring simpelweg omdat ik niet kan 
stoppen met lezen / de tijd vergeet. Door het lezen 
verlang ik steeds meer naar de Wederkomst en ik 
verwonder mij ook vaak bij het lezen van Openbaring 
over hoe alles al voorzegd is en wat er nog allemaal 
gaat gebeuren.

18) Favoriete Bijbelverhaal (en waarom):
Het verhaal over Ruth, Naomi en Boaz, omdat ik dit 
vroeger al een mooi verhaal vond en het daardoor ook 
vaak heb gelezen. ik denk dat het verhaal mij gewoon 
aanspreekt over hoe Ruth toch met Naomi meeging en 
God voor hun zorgde.



19) Favoriete Gezang c.q. Psalm (en waarom):
Gezang 7!! Het is een lied wat mij hoop en verlangen 
geeft.

20) Favoriete Bijbelvertaling (en waarom):
Mijn favoriete Bijbelvertaling is de Statenvertaling, 
maar dat komt vooral omdat ik die al mijn hele leven 
gebruik, thuis en in de kerk. Ik vind de Statenvertaling 
ook wel wat makkelijker te begrijpen.

21) Meest aansprekende Bijbelfiguur (uitgezonderd 
de Here Jezus):
Ik denk dat ik dan voor Ruth kies. Ruth is ook het 
beeld van de bruidsgemeente en zij is dan ook een 
voorbeeld voor ons.

22) Welke gelijkenis spreekt je het meest aan:
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan spreekt 
mij het meeste aan. Geen hulp krijgen van de mensen 
van wie je het verwacht, maar juist van wie je het niet 
verwacht. Wij moeten zelf dus ook altijd willen 
helpen.

23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in het 
Apostolisch geloof, of hoe ben je later tot het geloof 
gekomen c.q. in de Hersteld Apostolische Zendingkerk 
terecht gekomen:
Ik ben van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch 
geloof.

24) Leef je in een gelovige omgeving:
Los van mijn familie en de kerk niet.

25) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft, 
hoe beleef je dat:
Ik ben er wel aan gewend, omdat het altijd al zo is 
geweest. Maar ik vind het soms wel moeilijk omdat 
bijvoorbeeld de mensen op school een hele andere 
kijk hebben op dingen. De oerknal is er daar ook een 
van.

26) Praat je makkelijk over het geloof:
Ik zal er niet zelf over beginnen, maar als mensen 
ernaar vragen, zal ik zeker vertellen wat ik geloof en 
wat het geloof voor mij betekent.

27) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan:
Ik zal dan rustig uitleggen waarom ik geloof en 
waarom ik het met hun niet eens ben.

28) Wat vind je van de Jongerenbazuin:
Ik vind het een leuk blad om te lezen en erg leerzaam

29) Welk onderwerp zou je graag in de 
Jongerenbazuin behandeld willen hebben:
Ik weet niet echt een onderwerp op dit moment. Ik 
vind het idee van Daniël uit het vorige nummer wel 
een goed idee: een algemene vraag/stelling waar 
jongeren dan hun mening over vertellen.

30) Het estafettestokje gaat door naar:
Tessa Raven uit de gemeente Groningen

31) Omdat:
Nog niemand uit het noorden heeft geschreven.



Geef Mij uw hart Michèl Keijsper

Bij de redactie kwam de vraag 
binnen: “Hoe doe je dat? Kan daar 
een stukje over komen?” Wij 
schrijven regelmatig over de 
relatie met de Heer, over keuzes, 
overwinnen, Jezus’ aanstaande 
komst als Bruidegom enz., en deze 
vraag van de Heer is hierbij enorm 
belangrijk.

Regelmatig spreekt de Heer tot ons 
in profetieën: „Geef Mij uw hart”. 
Er wordt in de Bijbel honderden 
malen gesproken over ‘hart’: het 
hart van de Heer, ons hart, over 
‘scheur uw hart’, ‘vlezen hart’, ‘zet 
uw hart op (iets of iemand)’, 
‘oprecht hart’, ‘vrijwillig hart’, ‘wijs 
van hart’. ‘zoeken met het hart’, 
‘volkomenheid van hart’ enz. Met 
andere woorden, we kunnen nogal 
wat met ons hart. Hij vraagt ons 
het vrijwillig aan Hem te geven.

Ons hart is geestelijk bezien ook 
een uiterst belangrijk orgaan. 
Spr. 4:23 zegt zelfs: „Behoed uw 
hart boven al wat te bewaren is, 
want daaruit zijn de uitgangen des 
levens.” Dat betekent dat uit je 
hart de bron van je leven 
ontspringt. Jezus leert dat we voor 
God allemaal leven, ook als we al 
overleden zijn (Mat. 22:23). We 
weten dat onze ziel eeuwig leeft 
en dat er uiteindelijk twee 
mogelijkheden zijn: We leven in 
eeuwigheid bij Hem, of niet 
(2 Thes.1:9). Als we kijken naar het 
begin van de Bijbel zien we dat 
Adam en Eva de Heer ontmoetten 
en Zijn stem hoorden. Ze kenden 
Zijn almacht, Zijn liefde, Zijn zorg, 
en luisterden vervolgens naar een 
stem die zij niet kenden.  Dat was 
niet zo handig. 

Maar God had dit voorzien (Opb. 
13:8c). Wij kennen de Heer uit Zijn 
Woord. Maar ook door de 
ordeningen en inzettingen uit de 
periode na de eerste Pinksterdag, 
die door Hem vanaf ± 1835 zijn 
hersteld: dit omvat o.a. de vier 
ambten (Efe. 4:11-16), de 
sacramenten en de gaven van de 
Heilige Geest, inclusief profetie. 
Wij horen de Heer dus ook spreken 
(Luk. 10:16) in de door Hem Zelf 
geroepen dienstknechten (Heb. 
5:4) en door profeterende vaten. 
En díe Heer spreekt: „Geef Mij uw 
hart”.

De vraag die wij kregen over ‘hoe 
dit te doen?’ is dus erg 
bemoedigend. We willen luisteren 
naar de uitnodiging om de goede 
keuze te maken door Hem ons hart 
te geven. Ons hart is als het ware 
een richtingwijzer. Welke kant 
wijst het op? Naar God? Of niet?
Het vervelende is natuurlijk dat 
alles wat niet goed is, wat niet tot 
God leidt, eigenlijk makkelijk te 
doen is, ja, vaak plezierig, 
spannend, vermakelijk enz. is, 
vooral met vrienden en/of 
vriendinnen er bij. Er is weinig 
voor nodig om ons te verleiden 
onze tijd liever daaraan te 
besteden. Het is ook niet moeilijk 
om onszelf te rechtvaardigen dát 
wij die keuze maakten. We hebben 
best veel van Adam en Eva 
overgehouden, zucht. Maar ja, dat 
zeurende stemmetje in je hoofd (of 
van je ouders) hè?

Het gaat dus om het goed zetten 
van de richtingwijzer. Het 
verzetten van je hart. Uit je hart de 
zaken scheuren die de ruimte 
innemen die God toebehoort! Hij 
heeft ons gekocht en wat heeft het 

Hem gekost! Wat een pijn, wat een 
verdriet, ook van de Vader die Zijn 
Zoon zag hangen. God heeft Zijn 
hart al op ons gezet, zoals we 
begrijpen uit openbaringen en uit 
Zijn Woord (bv. Job 7:17). Nu wij 
nog. En hoe doen we dat dan?
Door keuzes te maken! Het is niet 
anders en dat is best heel, heel 
moeilijk. Het doet pijn om zaken 
uit je hart te scheuren. Ter 
‘geruststelling’, het blijft je hele 
leven moeilijk maar je zult merken 
dat het stukje bij beetje iets 
minder moeilijk wordt doordat je 
meer en meer voldoening van je 
keuzes zult krijgen. De Bruidegom 
zoekt een bruid die voor Hem kiest, 
een hart dat helemaal op Hem is 
gericht en niet op zaken die 
tijdelijk en vergankelijk zijn. Een 
hart dat kiest voor eeuwig bij en 
met Hem. 

We hebben dus om te beginnen 
het gebed nodig. We moeten alle 
steun krijgen die maar mogelijk is 
en dat begint hier. Meestal werkt 
het het beste om een of meer 
vaste momenten per dag te 
bepalen om te bidden en je daar 
aan te houden. Vergeet niet ook te 
danken voor alles wat je gekregen 
hebt en te bidden voor mensen die 
belangrijk voor je zijn. Vraag om 
leiding bij keuzes, of God de 
uitkomst wil sturen, voor de juiste 
vrienden en vriendinnen enz. enz.  
Bidden moet je leren en de Heilige 
Geest helpt je daarbij. Het wordt 
steeds normaler en prettiger om te 
bidden; er zullen ook 
langzamerhand dingen bijkomen 
waar je voor bidt. 



En soms ‘lukt het niet om goed te 
bidden’ en dat is helemaal niet erg; 
het ‘Onze Vader’ lukt altijd als niets 
anders lukt.
En begin gewoon met een paar 
minuten per keer.

En dan de keuzes naast het bidden.
De Heer wil met je wandelen, en 
als je met iemand wandelt praat je 
met elkaar. Over wat je doet, denkt, 
wilt. Over blijdschap, vreugde en 
geluk die je ervaart; over zorgen, 
tegenslagen, verdriet, angst enz. Je 
wandelt niet de hele dag, 
misschien maar een paar 
momenten per dag. Dat kan 
gelukkig de hele dag door, voor, op 
of na het moment dat het speelt. 
Het hoeft niet hardop en ook niet 
op je knieën, je wandelt met 
Iemand die je gedachten hoort.

Als je met iemand wandelt wil je 
ook meer te weten komen van 
degene die met je meewandelt. Je 
leert de Heer kennen door 
dagelijks de Bijbel te lezen (begin 
met een paar regels en bepaal hoe 
de Heer Zich daarin laat kennen), 
door zondags naar de Kerk te gaan 
(’s ochtends en ’s middags), 
catechisatie te volgen enz. Dit heet 
‘onder de beademing van de Heer 
zijn’.

Als je meer met de Heer wandelt, 
dan ga je langzamerhand de 
plaatsen en activiteiten vermijden 
waarvan je weet dat Hij daar niet 
enthousiast over is. Merkwaardig 
genoeg ga je daar zelf ook minder 
enthousiast over worden. Je gaat 
meer en meer proberen je aan de 
10 geboden (‘de oude paden’) te 
houden en langzamerhand ga je 
meer en meer van de Heer houden, 
zoals je van je beste vriend of 

vriendin bent gaan houden. Je gaat 
meer en meer rekening houden 
met andere mensen (‘de naasten’) 
en hun omstandigheden.
Je ziet dus dat het verzetten van de 
richtingwijzer niet in 1 keer 
gebeurt. Je wordt je bewuster van 
wat je doet, zegt, denkt en niet 
doet. Je gaat je realiseren dat het 
gaat om: „Waar wil ik mijn hart 
door laten beheersen? Welke 
tijdsbestedingen liggen mij het 
meest na aan mijn hart? Is dat een 
slimme keuze?”

Maar ik heb geen tijd. Alle tijd gaat 
op aan dingen die moeten (school, 
huiswerk) en dingen die ik leuk 
vindt of nodig heb of zo (sporten, 
muziekles, social media, gamen, 
Netflix, …). Inderdaad. 

Dat is zo. Veel dingen zijn 
onvermijdelijk maar niet álles is 
onvermijdelijk. Tijdsbesteding is 
deels altijd een keuze. Als je de 
beste violist van de wereld wilt 
worden zal je héél véél tijd kwijt 
zijn aan vioolspelen. Als je bij de 
besten wilt horen met Pokémon Go 
(zóó 2016) of iets anders ben je 
daar heel veel tijd aan kwijt. Dus 
de dingen die niet moeten zijn de 
dingen waar je uit kunt kiezen, 
waar je veel of weinig tijd aan kunt 
besteden.  De zaken die horen bij 
de wegwijzer die naar God wijst 
zijn ook geen zaken die moeten én 
ze kosten niet alle keuzetijd, je 
kunt blijven vioolspelen of gamen 
als je dat fijn vindt, maar het moet 
je niet gaan beheersen, de zaken 
van Hem in de vorige alinea krijgen 
prioriteit. God zoekt mensen die 
vrijwillig voor Hem kiezen; Hij 
dwingt niemand. Alles waar je voor 
kiest brengt je iets. Kies je er voor 
om de keuzetijd te richten op veel 
sporten dan krijg je een 
supergezond en mogelijk 
aantrekkelijk lichaam. Dat is voor 
vele jaren plezierig. Ga je liever zo 

vaak mogelijk shoppen dan krijg je 
een leuke garderobe. Kies je voor 
God dan krijg je een onvergankelijk 
lichaam en ben je eeuwig bij God.

Nu spreekt God niet: „Geef Mij uw 
hart” maar „Geef Mij uw gehele 
hart”. Logisch: als Bruidegom wil je 
dat je Bruid haar hele hart aan je 
geeft, niet een stukje dat toevallig 
nog niet weggegeven is aan andere 
zaken die ‘Net Zo Belangrijk’ of 
‘Veel Belangrijker’ zijn. . . . 
Die zijn er namelijk niet.

Het is dus duidelijk dat het 
verzetten van je hart, het 
verscheuren van je hart, tot 
problemen met, en onbegrip bij, 
anderen leidt en tot gevolgen die 
je zelf niet altijd plezierig zult 
vinden voor een carrière of droom. 
Ieder van ons kan zelf wel 
bedenken wat dat voor hem of haar 
kan zijn. Maar je mag er zeker van 
zijn dat de vreugde van de goede 
keuzes uiteindelijk de grootste is. 
Een supergezond en aantrekkelijk 
lichaam ligt uiteindelijk in een kist 
en een wereldgarderobe wordt 
uiteindelijk via een braderie door 
anderen gedragen voor het wordt 
weggegooid. ‘In ons laatste hemd 
zitten geen zakken’, is een 
gezegde: we kunnen niets van 
‘onze’ bezittingen meenemen.

Bij alles hoort: God ziet het hart 
aan. Dat betekent dat God naar je 
hart kijkt. Wij kunnen dat niet en 
dus kunnen we nooit oordelen over 
hoe iemand met God omgaat. Als jij 
op een andere manier je band als 
bruidskind met God hebt is dat 
prima en voor jou beter dan 
hierboven als mogelijkheid is 
beschreven, Maar als één van jullie 
met dit stukje is geholpen,  is het 
de tijdsbesteding om dit stukje te 
schrijven méér dan waard.



Puzzel
JOBA - Puzzel.

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het einde van het teken van Jona (Mat. 16).
Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel 

gebruiken we de Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in een woord een ij voorkomt 
zijn dat twee letters.

VRAAG                                                  TIP                   VRAAG                                                                           TIP
  
1  Type van Jezus Christus           Heb. 5,7        5  Type van Jezus Christus                                   Luk. 1
2  Type van Jezus Christus           Heb. 3            6  Is voor ons geslacht                                           1 Kor. 5
3  Type van Jezus Christus           Ruth 3            7  Broer van een type van Jezus’ bruid          Gen. 24
4  Type van Jezus Christus           Zach. 4          8  Opa van een type van Jezus’ bruid              Gen. 24
                                                                                          9  Verslagen door nummer 5                              1 Sam. 17

Oplossing vorige keer: Zaligmaker


