
  
 
WAAR	  GA	  JE	  HEEN?	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

(dia	  1)	  Quo	  Vadis.	  Zo	  heet	  dat	  schip.	  Er	  zijn	  wel	  meer	  schepen	  die	  zo	  heten.	  Er	  is	  

ook	  een	  kanoverenging	  met	  die	  naam.	  Een	  reisvereniging.	  Die	  naam	  past	  goed.	  

Weet	  u	  wat	  het	  betekent,	  quo	  vadis?	  Die	  ouderen	  misschien	  wel.	  Jullie,	  jongelui	  

vast	  niet,	  behalve	  als	  je	  op	  school	  latijn	  hebt.	  Quo	  Vadis	  -‐	  waar	  ga	  je	  heen?	  	  

Quo	  vadis.	  Daar	  zit	  een	  verhaal	  aan	  vast.	  	  

	  

Petrus	  werkt	  als	  apostel	  in	  Rome.	  In	  de	  tijd	  van	  keizer	  Nero.	  Er	  breken	  vreselijke	  

vervolgingen	  los	  voor	  de	  kerk.	  Petrus	  vlucht	  de	  stad	  uit.	  Dat	  zouden	  wij	  ook	  doen,	  

denk	  ik.	  Als	  Petrus	  buiten	  de	  stad	  is	  komt	  de	  Heer	  Jezus	  hem	  tegemoet.	  Hij	  loopt	  

dus	  de	  andere	  kant	  op.	  En	  Petrus	  vraagt:	  ‘Quo	  vadis	  domine?	  ‘Waar	  gaat	  u	  heen,	  

Heer?’	  	  

Weet	  je	  wat	  de	  Heer	  zei?	  ‘Ik	  ga	  naar	  Rome	  om	  mij	  opnieuw	  te	  laten	  kruisigen.’	  	  

Wat	  deed	  Petrus	  toen?	  Wat	  kon	  hij	  anders	  doen	  dan	  met	  de	  Here	  terug	  gaan,	  de	  

stad	  in?	  En	  daar	  is	  hij	  gekruisigd.	  	  

Dit	  verhaal	  is	  niet	  echt	  gebeurd.	  Het	  is	  een	  legende.	  Maar	  het	  is	  er	  wel	  een	  die	  je	  	  

aan	  het	  nadenken	  zet.	  Merk	  je	  niet	  dat	  de	  vraag	  wordt	  omgedraaid?	  Petrus	  vroeg	  

aan	  de	  Here	  waar	  gaat	  u	  heen.	  Maar	  eigenlijk	  vroeg	  de	  Here	  aan	  hem:	  Waar	  ga	  jij	  

heen?	  Daar	  ging	  het	  ook	  over	  in	  dat	  gesprek	  aan	  de	  oever	  van	  het	  meer.	  En	  de	  

Here	  vraagt	  het	  vandaag	  ook	  aan	  ons.	  (dia	  2).	  	  

	  

DE	  HERE	  VRAAGT:	  WAAR	  GA	  JE	  HEEN?	  

	  

Liturgie:	  

Votum	  &	  groet	  
Zingen:	  Psalm	  84:1.2	  
Wet	  
Zingen:	  Gezang.	  155:1-‐5	  
Gebed	  
Schriftlezing:	  Joh.	  21:1-‐19	  
Zingen:	  Psalm	  116:1.7	  
Verkondiging:	  Joh.	  21:18.19	  
Zingen:	  Ld.	  473:1.2.5	  (LvK)	  
Gebed	  
Kollekte	  
Zingen:	  Gez.	  108	  
Zegen	  

 



  
 
(1	  -‐	  Wie	  heeft	  de	  regie?)	  Voor	  die	  vraag	  kun	  je	  zo	  maar	  wegduiken.	  De	  Here	  zegt	  

iets	  tegen	  Petrus,	  vertelt	  Johannes.	  Het	  gaat	  over	  het	  leven	  en	  het	  sterven	  van	  

Petrus.	  Gaat	  dat	  mij	  wel	  aan?	  	  

Petrus	  moest	  voor	  de	  schapen	  zorgen	  hgoren	  we	  de	  Heer	  zeggen.	  Het	  is	  dus	  meer	  

iets	  voor	  ambtsdragers.	  Ook	  op	  andere	  manieren	  kun	  je	  die	  vraag	  van	  je	  

weghouden.	  Misschien	  zeg	  je	  wel:	  het	  is	  Pasen	  geweest.	  Moet	  het	  dan	  over	  de	  

dood	  van	  Petrus	  gaan?	  Geef	  mij	  de	  boodschap	  van	  het	  leven	  maar!	  	  

Maar	  juist	  daarom	  moet	  je	  niet	  wegduiken.	  Want	  opgestane	  Heer	  is	  aan	  het	  

Woord.	  Hij	  wil	  je	  in	  zijn	  leven	  laten	  delen.	  Daarom	  vraagt	  Hij:	  Waar	  ga	  je	  heen?’	  

	  

Petrus	  wist	  heel	  goed	  waar	  hij	  heen	  ging.	  (dia	  3)	  Lees	  hoe	  het	  die	  ochtend	  gaat	  	  

aan	  de	  zee	  van	  Tiberias.	  Petrus	  kiets	  ervoor	  om	  te	  gaan	  vissen.	  Petrus	  gaat	  ook	  

direct	  over	  boord	  als	  hij	  ontdekt	  dat	  de	  Here	  op	  de	  oever	  staat.	  Hij	  staat	  ook	  gelijk	  

op	  om	  het	  net	  aan	  wal	  te	  slepen	  en	  de	  vis	  te	  tellen.	  Echt	  Petrus:	  ondernemend.	  Hij	  

weet	  wat	  hij	  wil	  en	  pakt	  aan.	  Geweldig,	  zo’n	  apostel.	  Zulke	  mensen	  moet	  je	  

hebben	  in	  de	  kerk.	  Mensen	  die	  weten	  wat	  er	  moet	  gebeuren,	  en	  die	  er	  voor	  gaan.	  

	  

Maar	  ik	  herken	  dat!	  U	  en	  jullie	  toch	  ook?	  Ik	  ben	  eigenlijk	  net	  zo.	  En	  wij	  allemaal.	  

Nee,	  niet	  dat	  karakter	  van	  Petrus.	  Dat	  voortvarende	  en	  ‘van	  aanpakken	  weten.’	  

Ons	  karakter	  kan	  totaal	  anders	  zijn.	  (dia	  4)	  Maar	  we	  maken	  wel	  graag	  zelf	  uit	  waar	  

we	  heen	  gaan	  en	  wat	  we	  doen.	  We	  zijn	  blij	  met	  onze	  vrijheid,	  als	  volk,	  maar	  ook	  

persoonlijk.	  We	  houden	  de	  regie	  het	  liefst	  zelf	  in	  handen.	  Vraag	  maar	  eens	  aan	  

oude	  brs	  en	  zrs.	  Dan	  merk	  je	  wel	  hoe	  moeilijk	  het	  kan	  zijn	  als	  je	  oud	  wordt	  en	  je	  

moet	  iets	  uit	  handen	  geven.	  Als	  je	  jong	  bent	  moeten	  je	  ouders	  zich	  niet	  te	  veel	  

met	  je	  bemoeien.	  Je	  kunt	  het	  zelf	  wel.	  Als	  brs.	  en	  zrs.	  wil	  je	  best	  met	  elkaar	  

omgaan.	  Maar	  ze	  moeten	  zich	  niet	  bemoeien	  met	  jouw	  keuzes.	  De	  ambtsdragers	  

niet.	  De	  buren	  niet.	  De	  overheid	  niet.	  We	  maken	  het	  zelf	  wel	  uit.	  	  

	  

Wat	  vinden	  we	  ervan	  dat	  de	  Here	  zich	  met	  ons	  en	  onze	  keuzes	  bemoeit?	  Dat	  doet	  

Hij.	  Hij	  vraagt:	  waar	  ga	  je	  naar	  toe?	  	  

	  

Kijk	  maar	  naar	  Petrus.	  De	  Here	  draagt	  hem	  op	  om	  voor	  de	  gemeente	  te	  zorgen.	  

Maar	  Hij	  zegt	  ook	  hoe	  het	  met	  hem	  zal	  aflopen:	  Toen	  je	  jong	  was	  ging	  je	  waar	  je	  

zelf	  wilde.	  Je	  maakte	  zelf	  de	  dienst	  uit.	  Maar	  dat	  verandert.	  Als	  je	  oud	  bent	  

brengen	  ze	  ergens	  waar	  je	  niet	  wilt	  zijn.	  Daar	  heeft	  Petrus	  dan	  dus	  niets	  over	  te	  

vertellen.	  (dia	  5)	  Er	  wordt	  met	  hem	  gedaan	  wat	  hij	  niet	  wil.	  Arrestatie,	  



  
 
gevangenschap.	  Dat	  gebeurde	  trouwens	  niet	  pas	  toen	  hij	  oud	  was.	  Na	  Pinksteren	  

werd	  Petrus	  al	  snel	  door	  koning	  Herodes	  gearresteerd.	  Het	  was	  alleen	  aan	  God	  te	  

danken	  dat	  hij	  niet	  werd	  gedood.	  Dat	  staat	  hem	  wel	  te	  wachten	  als	  hij	  oud	  is:	  

Gevangenschap	  en	  de	  dood.	  Maar	  dat	  wil	  je	  toch	  niet?	  Wij	  toch	  ook	  niet?	  	  

	  

Waar	  ga	  je	  heen?	  Kies	  je	  dat	  zelf	  of	  maakt	  een	  ander	  dat	  voor	  jou	  uit?	  Bij	  Petrus	  

kun	  je	  dan	  denken	  aan	  keizer	  Nero	  of	  anderen	  die	  hem	  arresteren	  en	  doden.	  

Maar	  het	  is	  de	  Heer	  die	  het	  aankondigt.	  Hij	  weet	  dat	  al.	  Hij	  overziet	  dus	  het	  leven	  

van	  Petrus.	  Hij	  heeft	  de	  regie!	  Waar	  ga	  jij	  heen	  als	  ik	  de	  stad	  in	  ga	  om	  gekruisigd	  

te	  worden?	  Kies	  je	  zelf	  om	  te	  vluchten	  of	  ga	  je	  achter	  de	  Heer	  aan?	  	  

Als	  je	  je	  leven	  in	  handen	  van	  de	  Here	  legt	  	  kan	  het	  heel	  anders	  gaan	  dan	  jezelf	  zou	  

kiezen.	  	  Dat	  is	  toch	  niet	  alleen	  bij	  Petrus	  zo?	  Hij	  werd	  tenslotte	  gevangen	  

genomen	  en	  gedood.	  Wij	  kunnen	  ons	  op	  een	  heel	  andere	  manier	  gevangen	  

voelen.	  Door	  de	  moeiten	  in	  je	  leven.	  Door	  een	  ziekte	  die	  je	  niet	  wilt.	  Of	  als	  je	  

oploopt	  tegen	  de	  beperkingen	  van	  de	  ouderdom	  of	  van	  een	  handicap.	  En	  als	  je	  

verdriet	  moet	  dragen.	  Gevangen	  in	  de	  situatie	  van	  je	  leven	  die	  je	  zelf	  niet	  kiest	  en	  

niet	  wilt.	  Wie	  heeft	  de	  regie?	  (dia	  6)	  Die	  vraag	  is	  er	  ook	  bij	  de	  keuzes	  die	  je	  wel	  

zelf	  maakt.	  Waar	  ga	  je	  heen?	  B.v.	  op	  zondag	  als	  het	  kerktijd	  is?	  Hoe	  kies	  je	  met	  

wie	  je	  trouwt?	  En	  er	  zijn	  zoveel	  andere	  keuzes	  in	  je	  leven.	  Je	  weet	  allemaal	  voor	  

jezelf	  wel	  welke	  keuzes	  dat	  zijn.	  En	  dan	  kun	  je	  een	  gevangene	  van	  je	  eigen	  hart	  

zijn.	  Van	  de	  groepsdruk,	  of	  van	  de	  publieke	  opinie.	  Van	  wat	  ‘men’	  denkt	  en	  

normaal	  vindt.	  Ook	  in	  een	  vrij	  land	  kun	  je,	  geestelijk	  gesproken,	  een	  gevangene	  

zijn.	  Maar	  dan	  vinden	  we	  het	  leven	  nooit.	  Echte	  vrijheid	  vind	  je	  alleen	  –	  hoe	  

vreemd	  het	  ook	  klinkt	  -‐	  als	  gevangene	  van	  de	  Here	  Jezus.	  Want	  Hij	  is	  de	  enige	  die	  

het	  leven	  heeft.	  Hij	  die	  is	  opgestaan	  uit	  de	  dood.	  Hij	  alleen	  doet	  je	  leven	  in	  

gemeenschap	  met	  God.	  En	  Hij	  heeft	  gezegd:	  Wie	  zijn	  leven	  wil	  behouden	  die	  zal	  

het	  verliezen.	  Maar	  wie	  zijn	  leven	  verliest	  voor	  Mij,	  die	  zal	  het	  vinden.	  Hij	  kán	  dat	  

ook	  beloven.	  Omdat	  Hij	  is	  opgestaan.	  Vertrouw	  dan	  op	  zijn	  beloften.	  Geef	  Hem	  de	  

regie	  over	  je	  leven.	  Luister	  naar	  Hem	  bij	  de	  keuzes	  die	  je	  maakt.	  	  	  

	  

(2	  -‐	  Wat	  is	  je	  drijfveer?)	  Dat	  is	  een	  grote	  verandering.	  Als	  je,	  zoals	  Petrus,	  

gevangen	  genomen	  wordt	  geef	  je	  je	  toch	  niet	  zomaar	  gewonnen.	  (dia	  7)	  Wat	  is	  

dan	  jouw	  drijfveer?	  

Ik	  zeg	  het	  expres	  op	  deze	  manier:	  Je	  geeft	  jezelf	  niet	  zomaar	  gewonnen.	  De	  Here	  

zegt	  namelijk	  iets	  wat	  ik	  oversloeg,	  maar	  wat	  wel	  belangrijk	  is.	  Daar	  helpt	  de	  

nieuwe	  bijbelvertaling	  ons	  niet	  bij.	  (dia	  8)	  Volgens	  die	  vertaling	  zegt	  de	  Here:	  als	  je	  



  
 
oud	  bent	  ‘zal	  een	  ander	  je	  handen	  grijpen.’	  Maar	  de	  Here	  zegt	  het	  het	  iets	  anders:	  

‘u	  zult	  uw	  handen	  uitstrekken	  en	  een	  ander	  zal	  u	  omgorden.’	  ‘Je	  zult	  je	  handen	  

uitstrekken.’	  Dan	  is	  het	  niet	  het	  arrestatieteam	  dat	  jouw	  handen	  pakt	  om	  je	  te	  

boeien.	  Je	  strekt	  zélf	  je	  handen	  uit	  om	  je	  te	  laten	  boeien.	  (dia	  9)	  Je	  verzet	  je	  dus	  

niet.	  Je	  geeft	  je	  gewonnen.	  Dát	  is	  een	  verandering!	  Toen	  je	  jong	  was	  zou	  je	  dat	  

nooit	  gedaan	  hebben.	  Maar	  je	  zult	  je	  straks	  gewonnen	  geven.	  De	  apostel	  die	  de	  

stad	  uit	  vlucht	  keert	  gewillig	  terug	  om	  de	  marteldood	  te	  ondergaan.	  

	  

Zouden	  wij	  dat	  ook	  doen?	  Kun	  je	  dat?	  Hoe	  breng	  je	  dat	  op?	  We	  hebben	  vast	  

allerlei	  argumenten	  bij	  de	  hand	  om	  het	  anders	  te	  doen.	  Motieven	  om	  onze	  eigen	  

zin	  te	  doen.	  Je	  kunt	  bij	  je	  zelf	  zomaar	  verzet	  ontdekken	  om	  te	  doen	  wat	  de	  Heer	  

vraagt.	  of	  onwil	  om	  op	  te	  houden	  met	  iets	  waarvan	  je	  eigenlijk	  wel	  weet	  dat	  Hij	  

het	  anders	  wil.	  

	  

Weet	  u	  wat	  ik	  nu	  zo	  mooi	  vind?	  De	  Here	  voert	  dit	  gesprek	  (dia	  10)	  op	  die	  ochtend	  

aan	  het	  meer	  van	  Tiberias.	  Hij	  vraagt	  eerst	  of	  Petrus	  van	  Hem	  houdt.	  Petrus	  wordt	  

er	  verdrietig	  van.	  Nog	  niet	  zo	  lang	  geleden	  riep	  hij	  uit:	  ‘U	  verloochenen,	  dat	  nooit,	  

ik	  wil	  met	  u	  wel	  de	  gevangenis	  en	  de	  dood	  in	  gaan.’	  We	  weten	  allemaal	  hoe	  dat	  

afliep.	  Hij	  zei	  het	  wel.	  Maar	  hij	  kon	  het	  niet.	  Z’n	  angst	  was	  te	  sterk.	  Z’n	  liefde	  te	  

zwak.	  Eigenlijk	  kon	  hij	  het	  niet	  hebben	  dat	  de	  Here	  hem	  beter	  kende	  dan	  hijzelf.	  

(dia	  11)	  En	  wat	  schaamde	  hij	  zich!	  Daar	  komt	  de	  Here	  nu	  op	  terug.	  ‘Hou	  je	  van	  

mij?	  ‘En	  Petrus	  beseft:	  Ik	  kan	  zeggen	  dat	  ik	  de	  Here	  lief	  heb.	  Ik	  kan	  het	  nog	  een	  

keer	  zeggen.	  Ik	  kan	  het	  wel	  100	  keer	  zeggen.	  Maar	  daar	  wordt	  het	  niet	  eerlijker	  

van,	  of	  overtuigender.	  Wat	  doet	  hij?	  Hij	  zegt:	  ‘Heer,	  U	  weet	  alles,	  u	  weet	  toch	  dat	  

ik	  van	  u	  houd!’	  Hij	  legt	  zijn	  liefde,	  zijn	  hart	  voor	  de	  Heer	  neer.	  (dia	  12)	  

Wat	  daar	  zo	  mooi	  aan	  is?	  De	  Here	  heeft	  het	  kruis	  gedragen	  en	  de	  dood	  

ondergaan.	  Dat	  deed	  Hij	  ook	  voor	  Petrus.	  Hij	  heeft	  hem	  op	  de	  dag	  van	  zijn	  

opstanding	  al	  direct	  opgezocht.	  Wat	  houdt	  de	  Here	  van	  Petrus,	  met	  al	  z’n	  

zwakheid	  en	  z’n	  schaamte!	  En	  nu	  vraagt	  Hij:	  ‘Hou	  je	  van	  Mij?’	  Hij	  vraagt	  het	  ook	  

aan	  ons:	  ‘Hou	  je	  van	  Mij?’	  En	  Petrus?	  Hij	  geeft	  zich	  gewonnen.	  Eerst	  wilde	  hij	  niet	  

dat	  de	  Heer	  hem	  zo	  goed	  kende.	  Hij	  schreeuwde	  dapper	  over	  zijn	  zwakheid,	  z’n	  

angst,	  z’n	  onzekerheid,	  heen.	  Maar	  nu	  legt	  hij	  heel	  zijn	  hart	  voor	  de	  Heer	  open.	  Hij	  

wil	  niets	  liever	  dan	  dat	  de	  Heer	  alles	  van	  hem	  weet.	  	  

	  

Hou	  je	  van	  Mij?	  Leg	  je	  hart	  maar	  voor	  de	  Here	  neer,	  met	  alles	  wat	  er	  in	  is:	  angst	  

die	  er	  kan	  zijn.	  Onzekerheid.	  Je	  zwakheid.	  Schaamte,.	  Strijd.	  Twijfel.	  Onwil.	  Dat	  je	  



  
 
de	  weg	  van	  de	  Here	  moeilijk	  vindt.	  Het	  besef	  dat	  je	  het	  zelf	  niet	  kunt	  en	  dat	  je	  

toch	  zo	  vaak	  zelf	  probeert.	  Duik	  er	  niet	  mee	  weg.	  Verstop	  het	  niet.	  Leg	  het	  voor	  

de	  Here	  neer.	  Niet	  één	  keer,	  maar	  doe	  dat	  steeds.	  Zoals	  Hij	  van	  Petrus	  houdt,	  en	  

hem	  opzocht	  na	  de	  opstanding,	  zo	  houdt	  Hij	  van	  jou	  en	  zoekt	  Hij	  jou	  met	  zijn	  

evangelie	  van	  bevrijding	  uit	  de	  dood	  en	  van	  leven.	  	  

	  

Hou	  je	  van	  Mij?	  Daar	  gaat	  het	  om	  in	  de	  kerk.	  Niet	  om	  sterke	  karakters,	  niet	  om	  

stoere	  aanpakkers.	  De	  Here	  kan	  zulke	  karakters	  gebruiken.	  Net	  zo	  goed	  als	  

andere.	  Zo	  gevarieerd	  als	  er	  mensen	  zijn.	  Maar	  waar	  het	  om	  gaat	  is	  dat	  je	  van	  de	  

Here	  houdt	  –	  omdat	  Hij	  met	  al	  zijn	  liefde	  van	  jou	  houdt.	  

Dan	  ga	  je	  ook	  anders	  met	  elkaar	  om	  als	  je	  kritiek	  hebt.	  Je	  kijkt	  niet	  naar	  elkaar	  met	  

de	  maatstaf	  van	  je	  eigen	  smaak,	  je	  eigen	  voorkeur	  of	  de	  gewoonte.	  Dat	  is	  toch	  

niet	  de	  maat	  van	  de	  liefde	  van	  de	  Here	  Jezus?	  Je	  strekt	  je	  je	  handen	  naar	  Hem	  om	  

zijn	  gevangene	  te	  zijn.	  Je	  verliest	  jezelf	  aan	  de	  Here	  om	  als	  kind	  van	  God	  te	  leven,	  

en	  zo	  ook	  de	  vrijheid	  die	  we	  hebben	  te	  gebruiken	  als	  een	  gevangene	  van	  Christus.	  

Zo	  ga	  je	  uit	  de	  dood	  over	  in	  het	  leven,	  het	  leven	  dat	  eeuwig	  is.	  

	  

(3	  –	  Waar	  gaat	  het	  je	  om?)	  Dan	  gebeurt	  er	  iets	  bijzonders.	  Wat	  de	  Here	  zegt	  gaat	  

over	  het	  sterven	  van	  Petrus.	  Hoe	  Petrus	  zou	  sterven	  tot	  eer	  van	  	  God.	  Kan	  dat?	  

Sterven	  tot	  eer	  van	  God?	  Kan	  dat?	  Ziek	  zijn	  tot	  eer	  van	  God?	  Verdriet	  hebben	  tot	  

eer	  van	  God?	  Hoe	  wordt	  God	  geëerd	  door	  de	  keuzes	  die	  ik	  maak?	  	  

	  

Petrus	  is	  in	  Rome	  gekruisigd.	  (dia	  13)	  Hij	  wilde	  gekruisigd	  worden	  met	  zijn	  hoofd	  

naar	  beneden.	  Want	  hij	  wilde	  niet	  net	  als	  de	  Heer	  Jezus	  aan	  het	  kruis	  hangen.	  Dat	  

vond	  hij	  zichzelf	  niet	  waard.	  (dia	  14)	  Waar	  ging	  het	  hem	  dus	  om?	  Het	  ging	  hem	  

niet	  om	  zichzelf,	  maar	  om	  de	  Heer.	  De	  Heer	  moest	  goed	  in	  beeld	  komen	  als	  zijn	  

verlosser,	  door	  zijn	  leven	  en	  door	  zijn	  sterven.	  ‘Neem	  mijn	  leven.	  Laat	  het	  Heer	  

toegewijd	  zijn	  aan	  uw	  eer.’	  Als	  je	  van	  harte	  in	  de	  Heer	  gelooft	  dan	  zul	  je	  merken	  

dat	  je	  dat	  steeds	  meer	  wilt:	  in	  de	  keuzes	  die	  je	  maakt:	  hoe	  is	  dat	  tot	  eer	  van	  God.	  

In	  de	  stijl	  zoals	  je	  leeft.	  In	  de	  manier	  waarop	  je	  je	  ziekte	  draagt.	  Hoe	  je	  omgaat	  

met	  al	  de	  situaties	  waar	  je	  in	  komt.	  Als	  je	  je	  hart	  aan	  de	  Heer	  verliest	  –	  dan	  wordt	  

je	  bevrijd	  van	  jezelf:	  van	  je	  eigen	  belang	  en	  je	  eigen	  eer.	  Het	  is	  de	  overgang	  van	  de	  

dood	  naar	  het	  leven.	  Daarom	  vraagt	  de	  Opgestane	  Heer	  aan	  ons:	  Waar	  ga	  jij	  

heen?	  

Amen.	  

 


