
THEMA
Heel de aarde

) Na de vbed hcrstelr Cod via
' Noach zijn relatir met mens cn

aarde. AIle lcvende wezcns wor-
den daarin bctrokken. De schep-
per belooft Ziin schepping te be-
warcn. Van de mens mag die zorg-
zaamheid ook worden verwacht.

0p aag $tt Prsco
0p weg naar Pasen beoint er een nieurre
serie lezinoen. Vanal deze zondao gaan

we spronosoewiis door de biibel met als
verbindend thema'God koml ons tege-
moet'. Gaandeweg zal blijken dal vanuit
dit gezichtspunt de verschillende lezingen
op elkaar aansluiten en elkaar kunnen

'verhelderen.

GENESIS 9:8- I 7

Gods verbond met Noach

Ontmoetingen met God
fe kunt zeggen dat de ontmoeting
tussen God cn Noach na de vloed
een afsluiting is van een reeks ont-
moetingen dic begon in Genesis L
Vanaf dat begin tot Cenesis 9 is er
vecl gebeurd. Het geheel over-
ziend moet de hoorder vaststcllen
dat hii/zij veel heeft geleerd over
de rclatie tussen God en mens.
Het leidt tot een ontnuchterende
waarheid dic je, net als Noach,
met beidc benen op de grond zet:
de mcns wect waar hij/zij staat.
'ln dcn beginnc', zo gaat het ver-
haal, neemt God het initiatief
voor de ontmoeting- God maakt
ruimte voor het leven van plant,
dicr en mens door de oervloed
zijn plek tc wiizen. De watercn
moeten zich terugtrekken boven
en onder de aarde (zo stelde men
zich dat in die tiid voorl. Van al

LITURGISCHE NOTITIES

Eerste zondag van de Veedlgdageniiid

0e evangelielezing is uit Marcus 1:12-

15. Gedreven doorde Geest gaat Jezus

de woestijn in. Het volk lsradl heeft in de

woestiln God en zichzellgoed leren ken-

nen. BiiJezus gebeurt dal in c0nfrontatie

met de duivel. Net als in Genesis 9 komt

.heel de schepping in beeld.

Psalm van de zondag is Psalm 91. Daar

aan ontleent de zondag ook ziin naam:

12 MAART 2OOO
het geschapene is de meos door
de schepper bii uitstek ingesteld
op ontmoeting. God schiep hem,
zo staat geschreven in Cenesis
l:26-27, 'taar ziin beeld' en daar
wordt ter verduidelijking aan toe-
gevoegd: 'man en vrouw schiep
Hij hen.' De mens is met andere
woorden in zover 'beeld van Cod'
als hii aangelegd is op de relatie
met de ander. In hoo(dstuk 2 con-
stateert God ook nadrukkelijk: de
mens wordt pas mens met een
ander. Van ziln kant geeft God
vanal het begin aaa dat Hii Cod
van mensen wil ziin. Cod zoekt
de mens op, ook als deze zich
voor Hem verbergt.

Een verwaterde rclatie
In Genesis wordt verteld hoe men-
sen de grenzen van de hen gegeven

ruimte verkennen en overschrii
den. Daarmee wordt het even-
wicht binnen de relatie danig ver-
stoord. God en mers raken van el-
kaar vervreemd. In d€ ontmoeting
van de ene mens met de ander ziet
men elkaar niet meer als broer/
zuster maar als rivaal. Daarin gaat
het van kwaad tot erger. Uiteinde-
liik is alleen bii Noach nog iets
zichtbaar van de oorspronkelijke
bedoeling van Gods schepping:
Noach'wandelt met God' l6;9).
God koestert die relatie en sluit
een verbond met hem {5:17}. Wat
betre(t de rest maakt God ziin
schepping weer ongedaan. De oer-
vloed mag weer terugvloeien: de

Srote waterdiepten en de hemel-
sluizen gaan weer open {7: I I l.

Een nieuw begin
Net als in Genesis l:2 horen we

'lnvocabit','roepthii(Mij)aan' (vers
'15). Dit lied van Godsvertrouwen past

goed bii de belofte van Genesis. Andere

Psalmen over verbondstrou\., zijn Psalm

105 en 111. Het lied van de weekis Ge-

zang 337, met name vanwege het vijlde

vers, over'Noach en ziin regenboog'.

0ok het hierop volgende dooplied, Ge-

zang 338, bezingt Noach en de vloed.

Andere biipassende liederen vindt men

hoe Cods adem over de wateren
gaat (8:l l, waardoor deze weer
plaats moeten maken voor een
leefwereld van mens en dier. God
herhaalt de opdracht om de aarde
te vermllen (9:ll. ln de relatie
tussen mens en dier is er nu wel
wat veranderd: 'de vrees en de

schrik voor u zii over al het ge-

dierte der aarde' (9:21. God geeft
toe dat de dood van de €€n het
brood van de ander kan zijn, maar
Hij stelt ook hier een grens: men
mag het respect voor het leven
niet verliezen. Opvallend is dat
de relatie met God oiet is veran-
derd, in Genesis 9:6 worden de

woorden uit het eerste hoofdstuk
herhaald: 'naar Gods beeld heeft
God de mens gemaakt.'
Deze bewogen voorgeschiedenis
werkt nadrukkelijk door in de

ontmoeting van God met Noach
in Genesis 9:8-17. De manier
waarop God het verbond aanbiedt
is precies dezelfde als waarop Hij
in 6:17 de vloed aankondigde:
'Zie Ik...'Door wat er is gebeurd
wordt de relatie tussen God en
mens verdiept. Ze hebben elkaar
beter leren kennen. Het hoort bij
het mens-ziin &t men ziin gren-
zen verkent. Van God geldt dat
we niet alleen zijn scheppingswil
maar ook zijn verdriet hebben le-
ren keoren. Ondanks dit alles is
er nu toch weer de ontmoetinS.
God kiest daar voor. Hil stelt
geen voorwaarden voora{. De
brug tussen hemel en aarde is
voortaart de regenboog. Als God
zich in de toekomst tot de men-
sen wendt, zal het altijd onder dit
vooteken ziin.

I(aas Spronk

in zolang et nensen ziin (Kok), lied 76

en 81: Liederen voor het hat1, (Nana-

tiol,lied 8i Zingend Geloven V lBoe'
kencentrum), lied 84. Liederen biide

evangelielezing: Gezang 172 en lied 70

uil Zingend Geloven Vl.

Suggestes kinde iederen: Alles wordt

nieuw l(Nryl,lied3. Zingen van het

/eve, (Kok), lied 6.
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19 MAART 2OOO
THEI,IA
ln de stilte

) gii d. prot.., Elia gaat het van
' een piekervaring naar een diepe
depressie. Nu eens liikt God heel.
dichtbii, dan weer ver weg. Pas
als alles stilvalt komt het tot een
echte ontmoeting.

I KONINGEN I 9:9- l I
Gods verbond met Elia

JHWH is god
Als er iemand dicht bii God staat,
dan is het wel de profeet Elia. Al-
leen zijn naam al is een belijdenis,
waarmee de kern van IsraEls ge-

loof wordt aangeduid: '[[IWH is
god'. Alleen de god vanNoach,
Mozes en Abraham mag die naam
hebben. Dat geldt voor geen ander.
Dus ook niet voor Bail, de popu-
laire Kanaenitische god van de
vruchtbaarheid. Heel Elia's werk
als profeet staat in het teken van
de strijd tegen deze hardnekkige
afgodsdienst. Daarin gaat hij heel
ver. Hii begeeft zich in naam van
IHWH op het terrein van de tegen-
stander. Van Badl verwacht men
dat hil zorgt voor regen op zitn
tiid. In naam van |HWH daagt Elia
Bail uit: het zal de komende iaren
droog blijven; laat Badl er maar
wat aan doen. Het bliilt droog, tot-
dat in het derde iaar de God van Is-

radl daar verandering in brengt.
Dat gebeurt na een directe con-
frontatie tussen Elia en de pdes-
ters van Bail op de berg Karmel.
Bail laat zich niet wekken uit ziin
doodsslaap. De God van Elia be-
toont zich de levende met l'uur
van de hemel. De Baalspriesters
bekopen hun nederlaag met de

dood. Het volk bekeert zich tot de

God van Elia met de beliidenis die
in ziir naam is vervat: 'fHWH, die
is God!'{t8:39). Deze God ant-
woordt met levengevende regen.

Neergehadde godsbeelden
Maar koningin Izebel, een vurig
aanhanger van Bail, laat de neder-
laag niet op zich zitten eo brengt
Elia danig in het nauw. Elia vlucht
de woestijn in. Hii voelt zich door
iedereen iu de steek gelaten. Het
enige wat hli nog van ziln god ver-
wacht, is clat Hil hem verlost uit
dit liiden: 'Het is genoeg! Neem
miin leven, JHWH, want ik ben
niet beter dan mijn vaderen'
(19:4). Het doet denken aan eea
verhaaI van 6€n van die vaderen,

fakob, alleen en angstig onder de
blote hemel. In een droom ziet |a-
kob die hemel opengaan: Yia een
ladder dalen engelen af en klim-
men weer omhoog. ITIWH zelf
staat bovenaan die ladder en ver-
bindt zich met fakob. In het ver-
haal van Elia komt Hii nog dich-
terbii. Maar voor het zover is,
moet nog 6€n en ander tussen Elia
en Cod worden opgeruimd. Eerst
moet Elia loskomen van alles wat
hem de laatste tiid is overkomen
aan triomf en teleurstelling.
fHWH laat hem afstand nemen
door hem veertig dagen en veertiS
nachten op reis te laten taan.
Daama kan Elia fHWH ontmoe- '

ten, op de berg Horeb. Daar moet
hil bepaalde beelden van zijn God
laten vallen. fHWFi is zells anders
dan Elia zich voorstelt. Wie Hem
echt wil leren kennen, moet bliik-
baar eerst veel afleren. Zo leert
Elia dat IIIWH niet te vinden is in
de storm die rotsen verbriizelt.
Dat zou op het eerste gezicht niet
zo weemd ziin geweest. Zo open-

baan Hij zich wel eens op andere
momenten. Nahum bezil9t Zilrr
rYeg'in wervelwind en storm' (I:3)
en &t Hij de aarde doet beven
(1:51. Maar ook in de aardbeving is
Hij nu niet. Net zomin als in het
vuur. tn fesaja 29:6 worden zelfs
alle drie elementen naast elkaar
genoe md: 'Cil zult door f HWH der
heerscharen bezocht worden met
donder, aardbeving en geweldig
gedreun, wind, storm en verteren-
de vuurvlam.' Nog kort hievoor
heeft Hil zichzel{ geopenbaard op
de Karmel in een verterend vuur.
ln de nieuwe ontmoeting op de
Horeb laat [IWH zien dat Hii niet
voorspelbaar is. Dat geldt wel
voor afgoden zoals Baal. Die ziin
er slechts om te bevestigen wat ie
al wist en om in stand te houden
wie in al in het zadel zit.

Stilte na en voor de storm
De ontmoeting met JHWH vindt
plaats in de hoorbare stilte na de
storm. Het is ook de stilte waarin
Elia terecht komt na het oorverdo-
vende geiuich op de Karmel en het
daaropvolgende geschreeuw van
zijn achtervolgers. Elia dacht dat
hijalleen was. Hijhe eft enige tiid
nodiggehad om beter te leren luis-
teren. In de ontmoeting met fHWH
ervaart Elia dat het niet biihet
oude bli)ft. De stilte bliikt ook stil-
te v66r de storm te zijn. Vol met
nieuwe plannen en met nieuwe
hoop zal Elia terugkeren. Ook on-
der mensen zal hij medestanders
vinden, zel{s eenopvolger. Het
dreigende gebral van ziin tegen-
standers zal verstommen doortoe-
doen van nieuwe machthebbers
die IHWH zal laten aantteden.

Klaas Spronk
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Tweode zondag Yan do Voo ig-

dagenliid
Men noemt deze zondag Beminiscere,

naar Psalm 25:6'Gedenk uw barmhar-

tigheid, JHWH'. oeze bede sluit aan bii

het verhaal van Elia. Bijde evanoeliele-

zing uit Marcus 9:2-10 gaat het over de

verheerliiking van Jezus op de berg sa-

men met Mozes en Elia. God komt hier

heel dichtbii, net als in de verhalen van

Elia en Mozes. Het lied van de week, Ge-

zang 12, sluil aan bii het verhaalvan

Elia's ontmoeting met JHWH. Zie hierbij

ook: Gezang 11, lied 74 uil Aandachtig

Liedboek (Anbo) en lied 13 ult Liedeon

van het hart (Nanalio) . Bii het verhaal

uil Marcus: Gezang 99,324 en lied 72

uil Zingend Geloven Vl, (Eoekencen-

trum). Sugoeslles klrderliederen: Alles

wordt Nieuw ll(NZVI,lied9, Zing a e

dagen I I (NZVI. lied 34, Biibelliedercn

///lBoekencentrum), I ied 22 en Alles

ardersoln (Callenbach), lied 7.

Klaas SPronk
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26 MAART 2OOO
THEMA
Regelr van liefde

\ Echte liefde is pas mogelijk als
7er de ruimte is om te Iiezen
Liefde en vrijheid horen bii el-
kaar. Maar vrijheid is kwetsbaar.
Wie niet oppast, verspeelt haat.
Daarom is de liefde gebaat bij
spelregels, opdat zil niet wordt
verstikt maar ruimte kriigt.

EXODUS 20:l-l7
De tien woorden van het
verbond

Mozes en Elia
Net als Elia is Mozes vaak een
eenzaam vrijheidsstdider. Hij
weet zich geroepen om in naam
van de Heer zi jn volk los te ma-
ken van de soms verleidelijke,
maar uiteindelijk beknellende
vreemde machten. Dat wordt
hem niet altijd in dank afgeno-
men. Het volk waarvoor hij zich
inzet, laat hem nogal eens in de
steek. Net als Elia kennen we
Mozes als iemand die heel dicht
bij God staat. Tot het uiterste zijn
zii met God verbonden. Daarvan
getuigen de verhalen over hun le-
venseinde in Deuteronomium
34:5-6 en II Koningen 2:l l. Na-
drukkeliik wordt verteld dat God
hen ook dan vasthoudt: hun rela-
tie met God einditt niet bii de
dood. Niet voor niets worden zii
ook samen genoemd in het vet-
haal vari fezus' verheerlilking op
de berg. Alle drie maken zij mee
dat hoogte- en dieptepunten el-
kaar onyerwacht snel afwisselen.

1 LITURGISCHE NOTtTtES

Derde zondag yan de Ves igdagentiid
oeze zondag is 0enoemd naar hel begin
van het tweede deelvan de psalm die
ook op de vorige zondag werd aangehe-
ven, Psalm 25:15: 'Miin ogen zijn be-
stendig op de HERE'. Dit lied geett goed
weer waar het in de oave van detien
woorden om oaat, nameliik 0m de 0oede
weg niet kwijt te raken. zo maaK God
ziin mensen los uit het net (2S:l Sb). De
regelszijnook nietge0even om de bond_

Zo gaat <lat ook op de weg uit
Egypte naar het Beloofde Land.
Het volk wordt heen en weer ge-

slingerd tussen angst lom te ver-
anderenl en moed (om de vrijheid
te kiezenl, hoop en wanhoop. Aan
Mozes ziin die gemengde gevoe-
lens ook niet vreemd- In de ont-
moeting met Cod ldat wil zeggen:
Cod die hem opzoektI vindt hij
echter steeds weer de nodige in-
spiratie om het goede spoor te
houden. Zo'n direct contact met
Cod is weinigen gegeven. Mcn
kan zich overigens afvragen of
het wel zo'n voorrecht is orn tot
zulke renzame hoogten te stijgcn.
De verantwoordeliikheid en de
dienstbaarheid aan God en aan
zijn volk wegen erg zwaar. Het
gaat niet in de eerste plaats om
Mozes maar om het volk.

Regels voor vriiheid
Het volk moet worden geholpen
om de iuiste weg te vinden en te
houden. Daatvoor k jgt het een
groot aantal regels mee. Ondanks
de schijn van het tegendeel ziln die
bedoeld voor de vrijheid van het
volk: om ze ervoor te behoeden dat
ze zich inlaten met vetkeerde
machten en om ze te wiizen op
grenzen waar een mens maar beter
niet overheen kan gaan.
Als opmaat voor de vele aanwij-
zingen klinken tien woorden. Als
een soort vuistregel geven ze aan
waar het in de soms verwarrende
veelheid om gaat. Het gaat om de
kern van de zaak. fe kunt die op
je vingers natellen. Op de lange
tocht door de woestiin, als ie te-

genoten van God te knechten. 'Vroom-
heid en 0prechtheid' zijn erjuist om hen
te 'behoeden' (25:2't ).
De evangelielezing is uit Johannes
2:13-25, het verhaalvan de tempelrei-
niging. lets van Jezus'heilige veront-
waardioing komen we ook tegen bij
Mozes als hil met de stenen tarelen te-
rugkeert en zijn volk afgoderijziet be-
drijven (Exodus 32). Soms is er meer
nodi0 dan goede woorden om mensen

rug wordt geworpen op lezelf, is
dat een belangrijke handreiking,
een houvast als je wankelend het
iuiste spoor zoekt.
De tien woorden die hier worden
gegeven herinnercn aan het tien
keer herhaalde 'en God zei' in hct
scheppingsverhaal van Genesis l.
De tien woorden uit Exodus 20
scheppen als het ware dc mens die
in ziin doen en laten becld van
God is. Deze woorden zijn ook een

tegenhanger van de tien plagen
waarmee God de tegenstand van
zijn tegenstrever, de farao van
Egypte, moest breken. De tien
woorden zijn een belangriik wapen
in de strijd die nog te voeren zal
ziin, ook in de striid tegen zich-
zelf: de neiging om op te Seven en
je in je onzekerheid tc keren tegcn
degene die het dichtsr bij ic staat.
Daarvan is sprake in Numeri
l422, waar Cod zich erover be-
klaagt dat het volk Hem nu al tien
kder heeft verzocht.In Romeinen
8:38 noemt Paulus tien machten
die de relatie met God kunnen be,
dreigen maar die ons niet zullen
'kunnen scheiden van de liefde
Gods'. De tien woorden uit Exo-
dus 20 zijn vanuit diezelfde liefde
gegeven. Op deze manier zijn deze
woorden niet yeeleisend maar
iuist veelbelovend.
Wie zich verbonden weet met
deze liefdevolle, bevriidende God
hoeft ziin toevlucht niet meer te
nemen tot andere goden of tot
krampachtige pogingen God of de
ander naar ziln hand te zetten.

Klaas Spronk

m0res (letterlijk: [g0ede] zeden)te te-
ren. Het lied van de week aansluitend
bij het slot van Exodus 20 is Gezang
478. Men kan ook denken aan Gezang
243 o162. H.oosterhuis dichtte een
lled bij de aanhef van de tien woorden
in Nieuw Bijbets Liedboe,t (Ambo),
hlz.54. Suggesties kinderliederen: Al-
les andersom (Ca\enbach), lied 4,
Zingen van het licht ty(Kok), tied 4.
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2 APRIL 2OOO
THEMA
De maaltiid

) Samen eten en drinken is een
goed moment van ontmoetrng.

In het delen kom je dicht bii el-
kaar. In de bijbel is de maaltijd
soms een beeld voor de oDtmoe-
ting van God en mens. Doorgaans
vindt die plaats op een keerpuut.

IOHANNES 6: I -15

lezus en het Paasrnaal van het
verbond

Pascha op de kruispunten
In de lezingen voor de Veertigda-
gentiid wordt nu een overgang
van het Oude naar het Nieuwe
Testament gernaakt. Op allerlei
manieren werken in de lezing van
deze zondag echter motieven uit
het Oude Testament door. Direct
al de tiidsaaaduiding in fohannes
6:4 roept heel veel op: 'het Pas-

cha, het feest der foden, was na-
bii'. Door het Pascha als'het feest
der foden' aan te duiden, schept

[ohannes een zekere afstand. Hii
schrijft in een tijd waarin de treu-
rige tegenstelling tussen Christe-
nen en foden steeds scherper
werd. Toch kon de christeliike ge-

meente de weg van fezus' liiden
en sterven alleen begrijpen in het
verlengde van de weg van God
met Israel. Daarbij speelt het Pas-
cha een belangriike rol. Het her-
innert aan de uittocht uit Egypte,
een keerpunt in Isra€ls geschiede-
nis. Heel nadrukkeliik wordt er
van verteld in de lezing uit fozua
4-5 bii de intocht in het Beloofde
Land. Nadat eerst de overtocht
over de |ordaan is beschreven als
ware het een hernieuwde door-

tocht door de Schelfzee, wordt nu
net als in Egypte het Pascha ge-

vierd. Meo lette op de volgorde.
In Egypte was er eerst de viering
van het Pascha en daarna de
tocht door het water. Nu volgt na
de tiid in de woestijn eerst de
tocht door het water en daaraa
het Pascha. Daarmee is de cirkel
rond. De band met God is be-
waard gebleven; men heeft met
vallen en opstaan het spoor ge-

houden zoals &t werd gewezen
in de tien woorden.

Yiif en twee
fezus wil verder in dit spoor. Het
Saat Hem erom dat men met
Hem en in Hem God zal ontmoe-
ten. Ook het verhaal van die
maaltiid voor vijfduizend met
slechts viif broden en twee vissen
verwijst daarnaar. Als.fezus op
wonderliike wiize de mensen
voedsel verschalt, doet Hii den-
ken aan Mozes die nameos God
in de woestijn het volk voorzag
van he t wonderlijke manaa. Men
kan hier ook denken aan het ver-
haal van Elia en de weduwe van
Sarefat in I Koningen l7: op on-
navolgbare wijze was de voorraad
meel in de pot en olie in de kruik
onuitputteliik. Ook de getallen
viif en twee verwiizea naar de
traditie waarin fezus wil staan.
Het eerste getal zal de biibellezer
doen denken aan de viif boeken
van Mozes, het tweede aan de
profeten en de geschriften. Aan
deze hulpmiddelen heeft men ge-

noeg om te begriipen wie Jezus is
en wat Hii komt doen. Zo maakt
Hij het immers zelf ook de Em-
mausgangers duideliik {Lucas
24:271.

Wa.r komt h€t brood
vandaant
Belangriiker dan deze mogeliike
getellensymboliek is de vraag die
|ezus stelti '\tr/aar zullen wij bro.
den kopen, dat dezen kunnen
etenl' Hiermee stelt Jezus ziin
discipelen op de proe{, zo laat de
schriiver ons weten. fezus geeft
zelf antwoord. Wat voorhanden
is, bliikt in ziin handen voldoen-
de voor heel de meoigte; niet
slechts voor de viifduizend, maar
voor iedereen. Twaalf manden
blilven over en twaalf staat voor
heel het volk.
Zoals steeds in het evangelie van
fohannes moet men zich niet ver-
kiiken op het teken. Zien en be-
griipen is twee, zoals )ohannes
12:37 ons voorhoudt. Zonder ziin
uitleg en zonder dat men zich
voor Hem open stelt, betekenen
de tekenenriets. Ook bij de won-
derli jke broodvermenigvuldiging
laat de reactie van de toesclou-
wers te wensen over {vers 2 en l4).
fohannes maakt duideliik dat we
niet hoog genoegover |ezus kun-
nen denken. Ziin optreden doet
denken aan dat van Mozes: terug-
getrokken in het gebergte (6: l5),
de plaats waar je Hem dicht bii
God mag vermoeden. Vervolgens
laat fezus zich kenaen als iemand
die de ongrijpbare machten van
zee en storm beheerct (6: 16-21l.
Tenslotte komt dan het antwoord
op de gestelde vraag: 'waar komt
het brood vandaanl'; 'miin Vader

Seeft u het ware brood uit de he-
mel'(6:32). Daarmee verwiist Je-
zus naar zichzelf en naar ziin ster-
ven en opstanding als Pascha.

I(laas Spronk
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Vierde zondag van de Veertiodagsn-
tud
ln de tijd van voorbereiding op het

Paasfeesl is er op deze zondag ruimte
voor een wat vrolijker noot. Dat komt
om te beoinnen terug in de naam: 'Lae-

tare', 'verheugt u!' Het is als de vreug-
de van de bedevaartsoanqer bai de na-

dering van de heilioe stad Jeruzalem.

Vandaar dat vandaag Psalm 122 wordt
gezongen. Het herinnert ons er aan dat
het Pascha, dus ook de christeliike Ta-

lelvierinO, hun wortels hebben in de

blijde herinnering aan Gods verlossing.
De vooroeslelde lezin0 uit Jozua 4-5 il-
lustreert dat dit leest wordt oevierd op
de kruispunten. ln dankbare herinnering
kijh men terug en zo leert men ook de

weg die nu inoeslagen moet wor-
den. H€t lied van de week is cezang
57 biiJohannes 6. Liederen die
goed passen: Gezang 75,173,249,
352,354,361 en 488. Suggesnies

kinderliederen: Zing alle dagen lll
(NZV), lied 15 en '16, Zingen van het
/eve, (Kok), lied 9.
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