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Van de redactie
De redactie wordt gevormd door
Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;
Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en
Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma<@planet.nl>.
Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de
volgende KN graag inleveren vóór 14 maart 2021 bij een lid van het bestuur
of per email: h.bruinsma@planet.nl.
BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO’S EN ACTUALITEITEN

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???
Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam
Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe
adres vermelden.
Steun de EBZG
U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te
betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij
zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw
bijdrage kan de gemeente functioneren.
Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam
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KERKDIENSTEN.
Januari 2021
Datum
Tijd

Karakterdienst

Voorganger

03 Jan.

12.00

Preekdienst

C.R. Muler

10 Jan

12.00

Preekdienst Liefdemaal

C.R. Muler

17 Jan

12.00

Preekdienst

C.R. Muler

24 Jan

12.00

Preekdienst

C.R. Muler

31 Jan

12.00

Preekdienst

M. Peroti

Februari 2021
07 Febr. 12.00

Preekdienst

C.R. Muler

14 Febr.

12.00

Preekdienst

M. Peroti

21 Febr.

12.00

Preekdienst
zond. 40 dagentijd
Viering H. Avondmaal

C.R. Muler

1e

13.30
28 Febr.

12.00
2e

Maart 2021
07 Mrt. 12.00

Preekdienst
zond 40 dagen tijd

Preekdienst
zond. 40 dagen tijd
Preekdienst
e
4 zond, 40 dagen tijd
Preekdienst
e
5e zond. 40 dagen tijd
Preekdienst Palmzondag
6e zond 40 dagen tijd

D. van Ommeren

C.R. Muler

3e

14 Mrt.

12.00

21 Mrt.

12.00

28 Mrt.

12.00
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M. Peroti
C.R. Muler
C.R. Muler

Overdenking
We hebben al een maand lang kunnen wennen aan het andere jaartal: 2021.
Het voelt even onwennig, maar dat is het probleem niet, verontrustender is
dat het Coronavirus nog onder ons is en ons bedreigd.
Met weemoed hebben we teruggekeken op het jaar 2020 dat ons veel heeft
gekost: geliefden zijn overleden en naar ons gevoel hebben we familie in de
steek gelaten, doordat we ze moesten achterlaten op momenten dat ze ons
zo hard nodig hadden. Het virus heeft ons bang gemaakt en ons aan
vanzelfsprekendheden doen twijfelen.
In soberheid zijn we een nieuw jaar begonnen. We hebben onze angst, twijfel
en onzekerheid geuit, persoonlijk en in gebed. We hebben hulp nodig, we
hebben een hand nodig die ons vasthoudt en een schouder waarop we
kunnen leunen.
In al de onzekerheid en te midden van alle twijfels en angst is er de zekerheid
dat de God van 2020 ook de God is van 2021. Waar we ook gaan en hoe onze
weg ook zal zijn: Hij zal er zijn, Hij gaat met ons mee.
Wij wensen u allen toe veel heil en zegen.
DOEN
er kwam een mens
die zo geloofde
in het oude verhaal
van God en mensen
dat Hij het ging doen.
Huize Muler/Bruinsma

***WIJSHEDEN***
Mooie woorden zijn niet altijd waar en
ware woorden zijn niet altijd mooi!
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GEMEENTEBERICHTEN.
Doop
Op Zondag 8 Nov. 2020 zijn gedoopt:
- Declayen Jerone Valpoort,
- Heaveny Julliëtte Judithia Valpoort
- A’Neylah Kymajah Rinia van Engel,
- Jahmilio Joël Jermain Marvi Derby,
- Dietrich Hesly Luciën Valpoort,
- Jay Brean Jelanie Javier Edwin Valpoort.
Op Zondag 6 Dec. 2020 zijn gedoopt:
- Jair Wensly Jayden Pocorni,
- Sharissa Afanaisa Raïsa Pocorni

Overlijden

* Op 23 Dec. 2020 is overleden Franklin Arthur Sichtman, 72 jaar. De
graflegging vond plaats op 1 dec. op de Alg.Begrfplts Crooswijk.
* Op 26 Nov. 2020 is in Amsterdam overleden Runette Louise Hinds, 79 jaar.
De begrafenis vond plaats op 4 dec. op de Oosterse Begrfplts.
* Op 17 dec. 2020 is in Paramaribo {Sur.} overleden Yvonne Marlene PersonOmmel, 79 jaar. De graflegging vond plaats 31 dec. op de Begrfplts Hoflaan
in Zoetermeer.
* Op 5 Jan. 2021 is in Rotterdam overleden Evert Wilfred Karamat Ali, 75
jaar. De crematie vond plaats op 12 jan. in crematorium St. Barbara.
* Op 13 Jan. is in Rotterdam overleden Harold Delano Koorndijk, 79 jaar. De
graflegging vond plaats op 19 jan. op de Alg. Begrfplts Crooswijk
* Op 6 Jan. is in Rotterdam overleden Antoinette {Nette} Esther Tolud, 89
jaar. De graflegging vond plaats op 20 jan. op de Zuiderbegrfplaats.
God heeft de belofte van de opstanding niet alleen in een boek geschreven,
maar ook in elk lenteblad (Luther)
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VAN HET BESTUUR.
Beste broeders en zusters,
We leven in en rare tijd. Was vroeger de zondag het ijkpunt voor de
week, je leefde naar de zondag toe, je genoot van de ontmoeting en
het samenzijn in de kerkdienst.
Sinds 16 augustus kerken we wel weer elke zondag, in het begin
voelde het vreemd, want als gemeenteleden zitten we verspreid door
de kerk zodat we de afstand van 1,5 m kunnen houden. We geven
elkaar geen brasa en we proberen elkaar niet aan te raken en te
dringen.
We ontsmetten onze handen en we dragen een mondkapje. We zingen
niet, maar luisteren en kijken via de beamer naar mooie muziek en
zang maar we voelen ons gesterkt door het samenzijn.
We weten niet hoelang deze situatie nog zal duren. U bent welkom,
echter geef even door dat u komt. We proberen besmetting te
voorkomen door ons te houden aan het maximaal toegestane aantal
van 50 personen.
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FINANCIEN
Maand
Oktober
November
December

Gemeentewerk
€ 119,-€ 203,35
€ 132,92

Diaconie
€ 109,90
€ 178,80
€ 138,36

Troost/Rouw/Afscheid
31.12 Y.M. Person-Ommel
19.01 H.D. Koorndijk

€ 100,-- 250,--

04.10 Oogstfeest
06.12 H. Avondmaal

- 924,10
- 16,20

Huur
€ 106,75
€ 192,64
€ 150,80

KB: Kerkelijke Bijdrage.
In deze periode heeft EBZG meer dan ooit uw steun nodig.
U kunt uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te maken. U
hebt er dan zelf geen omkijken meer naar.
Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530
t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam
Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we allemaal een
bijdrage leveren.
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NAAM VAN GOD IN ONS MIDDEN

Twee, drie of meer,
die een ander op hun schouders nemen,
een zieke, een arme, een gevluchte of verstrikte:
die zijn de Naam van God in ons midden.
Twee, drie of meer,
die hun hart hebben gezet op mededogen
en hun handen op breken en delen,
die daarom al meer en meer
zichzelf uit handen geven:
die zijn de Naam van God in ons midden.
Twee, drie of meer
die voor twee, drie of meer
een betere wereld zijn
en dat stug volhouden,
even stug als aanstekelijk:
die zijn de Naam van God in ons midden.

***WIJSHEDEN***
Je hebt dwarsliggers nodig om de rails recht te houden!
Een boze tong brengt schade toe aan drie personen:
Degene die spreekt, degene over wie gesproken wordt en degene die
luistert. Vandaar dat gezegd wordt dat kwaadspreken van anderen de
ergste is van alle misdaden en gelijk staat aan het verzaken van God!
Je maakt jezelf niet groot door anderen klein te maken!
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Tel uw zegeningen
Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het
park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een
bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt:
‘’Mijn leven is een routine. ‘s Ochtends komt mijn dochter haar twee
kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te
smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park.
Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het
weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het
avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter dan van
haar werk terugkomt, gaan we met z’n allen aan tafel. En zo is er dan weer
een hele dag voorbijgegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin. De
andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste
vrouw zei: “En u, heeft u ook zo’n routinematig leven? Uw leven kan toch
nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel alleen in het park zit?”
Toen begon die oudere mevrouw te praten: “Eigenlijk heb ik niets om over te
klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park
toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen
kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed.
Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar
bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om
mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. ‘s Avonds komt de taxi me
weer ophalen om me mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo
gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb
alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al
deze mooie dingen kunnen zien.”
En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De man reed haar
weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na.
“Dit kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen,
een eigen huis en ik zit te klagen.’’
Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten
anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor
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alles, of moet God elke dag jouw klachten weer aanhoren? Tel je zegeningen
en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.
Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één
en je ziet Gods liefde, dan door alles heen.
Joh.de Heer nr. 256
Ingestuurd door Jans Otter.

Zegeningen
“Tel uw zegeningen, een voor een
En vergeet er geen “
Een bekend lied van Joh. de Heer
Maar we zingen het haast niet meer.
Zegeningen krijgen we elke dag
Hoe klein het ook wezen mag
Iedere dag ons dagelijks brood
Voor rijk of arm, klein of groot.
Elke dag gezond mogen opstaan
De zon steeds weer op zien gaan
In een vrij land mogen leven
Elkaar liefde mogen geven.
God in dit alles mogen prijzen
Hij die ons nooit zal afwijzen
Zegeningen van geluk en welstand
En alles wat hier mee is verwant
Alle zegeningen, tel ze maar
Het maakt u blij en dankbaar
Veel zegeningen zijn er te noemen
Waar voor wij God mogen roemen
Fedde Nicolai
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Gesprek met een gemeentelid
“Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent",
dan gaan er deuren voor je open die voor anderen
gesloten blijven.
In dit nummer staat een sociaal voelende, veelzijdige
en bekwame vakman centraal.

JOHN Adolf KOOT was enig kind van zijn ouders en
werd geboren op zaterdag 9 oktober 1943 in
Rotterdam. Zijn biologische vader heeft John nooit gekend. Deze is namelijk
samen met 9 andere verzetsmensen in 1945 net voor de bevrijding
gefusilleerd. Dit gebeurde op
de Coolsingel tegenover het
stadhuis. Op die plaats staat
nu een wit herdenkingskruis
met de tekst "VOOR HEN DIE
VIELEN". Op begraafplaats
Crooswijk liggen deze
lichamen in een permanent
Memorial-graf.
Zijn moeder is in 1947 hertrouwd. Vanaf toen had broeder John een
stiefvader (binnenschipper), die altijd goed voor hem en zijn moeder gezorgd
heeft.
John heeft een gezellige jeugd gehad welke hij doorgebracht heeft bij zijn
grootouders in Rotterdam-Delfshaven. Gedurende zijn schoolperiode heeft hij
de volgende scholen/ opleidingsinstituten bezocht: de Schippersschool in
Vreeswijk, de Technische School in Rotterdam, vervolgens de opleiding
Instrumentmaker en later de opleiding op de vakschool Goud- en
Zilversmeden in Schoonhoven.
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Omdat hij zich aangetrokken voelde tot de modewereld is hij in de jaren '70
een modellenbureau en mannequin-opleidingsschool begonnen. Dit deed hij
na eerst zelf een opleiding in Amsterdam als Dressman te hebben gevolgd
met een geslaagde examenshow in het Hilton Hotel. Uiteindelijk resulteerde
dit in het bureau "City Models", het grootste bureau van Rotterdam met veel
leerlingen en opdrachten.
Het bekendste model uit zijn opleiding was Angela Visser, die in 1988 tot Miss
Holland werd uitgeroepen en in 1989 gekozen werd tot Miss Universe. Ook
de bekende Surinaamse presentator Henk van Vliet heeft een keer een
examen- modeshow, in restaurant Engels te Rotterdam, gepresenteerd met
Oscar Harris als gastoptreden (1997).
Veel bekende artiesten zoals Lee Towers, Patricia Paay, Anita Meijer,
Maywood, Blue Diamonds en Louis Windzak (de Nederlandse Otis Redding)
hebben opgetreden in de modeshows van zijn modellenbureau. Het kon ook
niet anders dan dat hij met zulke topartiesten altijd volle zalen trok. In 2002 is
hij met “City Models” gestopt en is verdergegaan als fotograaf bij de
Gemeente Rotterdam. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in het retoucheren
(wijzigingen aanbrengen) van foto's. Door middel van fotobewerking maakt
deze specialist oude, gescheurde, gekraste of gevlekte foto’s weer nieuw.
Hiermee heeft John van zijn werk zijn hobby en nevenactiviteit gemaakt.
Verder doet hij veel grafisch werk o.a. voor onze kerk namelijk de omslagen
voor de Kerki Nyunsu maar ook voor rouwdiensten en de “memre den”
jaardagen, sleutelhangers met foto en visitekaartjes. Daarnaast ook grote
foto's op canvaspanelen in elk formaat.
John komt graag in Suriname. Op uitnodiging van een Surinaamse vriendin in
1989 (net na de grote vliegramp) ging hij er voor het eerst heen. Wat hij toen
ervoer zal velen niet onbekend zijn. Toen hij de trap van het vliegtuig af liep
voelde hij een warme deken over zich heen komen en voelde hij zich gelijk
thuis. Sindsdien gaat hij jaarlijks daarheen en heeft hij duizenden prachtige
foto's gemaakt van flora en fauna, van de stad, monumenten en historische
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objecten. Deze collage heeft geresulteerd in succesvolle exposities op onder
andere braderieën, verzorgingshuizen, Odeon, de Schouwburg en ook bij ons
in de kerk.
Broeder Koot heeft begin jaren '90 diverse malen in de hotels Torarica en
Krasnapolsky gelogeerd en daarna meer dan 25 jaar in een vakantiewoning in
het centrum aan de Hofstraat. In de loop der jaren kreeg John steeds meer
goede vrienden en kennissen en dat maakte dat hij elk jaar weer op vakantie
ging. Zijn vaste lijfspreuk is dan ook "Het gaat er niet om wie je bent, maar
wie je kent", dan gaan er deuren voor je open die voor anderen gesloten
blijven. Dat maakte het verblijf voor hem wel zo aangenaam.
Memorabel is ook zijn
eerste gemaakte foto in
Suriname, een foto van
een kindje zittend in een
Parbo-bierkistje in het
dorp Santigron. Deze
foto heeft op de
voorpagina van de
"Weekkrant Suriname"
gestaan. Maar ook
foto's van Paramaribo
Zoo, Ston Oso,
Orlando's Coffeeshop,
Sluisje te Alkmaar en Miss Alida in Wageningen bereikten het voorblad. Een
hilarische foto was van een kip, te Pont Buiten, die een ei legde in een
wasmachine van de buren.
Ook vermeldenswaard is dat Broeder Koot tijdens zijn verblijf in Hotel
Stardust Riverclub te Leonsberg een film-interview heeft gehad met Gail Eijk
van Apintie-TV. Zij maakte een reportage voor het bekende programma
“Insight”.

Sinds kort werkt hij met een nieuw expositie-concept, namelijk het houden
van huisexpositie’s. Zie het als een Tupperware-party, maar dan met
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Surinaamse kunstwerkjes. De mensen nodigen hun vrienden en familie uit
voor een gezellig samenzijn tijdens de expositie. Hiervoor ontvangt de
gastvrouw/ heer een presentje en een vergoeding voor hapjes en drankjes.
De expositie omvat mooie ingelijste foto's van flora en fauna en
stadsgezichten, historische prenten op canvas en dit alles wordt
gepresenteerd op mooi beklede meegebrachte tafels. Ook is er een mooie
collectie houtsnijwerk: Indiaantjes-kotovrouwtjes-vredesduiven en Maron
handgemaakte korjaaltjes-alligators en fraaie parasols.
De kerk betekent voor broeder John een stukje sociaal contact met gelijke
geloofsgezindten. Op 28 november 2004 is hij gedoopt en bevestigd door Ds.
C.R. Muler. Zijn tekst luidt: Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal
je sterken en steunen (Jesaja 41:10).
Terugblikkend naar het verleden heeft broeder Koot zeer prettige diensten
meegemaakt waarbij hij naast onze dominee ook andere voorgangers zoals
Ds. Leidsman (wijlen), Ds. Peroti, Ds. Roozer, zr. Rita Harry en zr. Georgina
Bendt en br. Willem van Ommeren heeft leren waarderen.
Heden is het behoorlijk afzien als gevolg van het Coronavirus en dat is ook
terdege te bemerken in het bezoekersaantal in de kerk, de meeste
kerkgangers zitten in de risicogroep en nemen geen onnodig risico ondanks
alle beperkende maatregelen, jammer.
Voor de toekomst zou een aanwas van nieuwe en jongere kerkgangers een
aanwinst zijn, temeer omdat in de afgelopen jaren ons veel trouwe leden zijn
ontvallen.
Zijn boodschap voor de gemeente, vooral in deze moeilijke tijd... is:

VERTROUW OP UW GOD EN LAAT UW HOOP NIET VAREN.
Zr. Monique Calor
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RECEPT: Manja Tarte Tatin
Baktijd: 25 minuten
Ingrediënten:

Totale tijd: 45 minuten

4 plakken bladerdeeg
100 g suiker
50 g boter
2 manja's
Extra nodig
1 taartpan
boter om in te vetten
bakpapier

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 ºC.
Ontdooi het bladerdeeg.
Vet een taartpan in en bekleed met bakpapier.
Karamelliseer de suiker in gedeeltes in een pan.
Voeg de boter toe en roer tot een gladde saus.
Giet de karamel in de taartpan. Schil de manja en snijd het vruchtvlees van de
pit.
Snijd de manja’s in stukken en verdeel ze over de taartpan.
Leg de plakken bladerdeeg op elkaar en rol uit tot een plak ter grootte van de
taartpan.
Drapeer het deeg over de manja en prik gaatjes in het deeg.
Vouw het overhangende deeg naar binnen en druk goed aan.
Bak de manja tarte tatin in circa 25 minuten goudbruin en gaar.
De taart wordt ondersteboven gebakken en moet daarna omgekeerd worden
op de taartschaal.

De manja tarte tatin is geschikt als desserttaart, moet vers (warm)
gegeten worden en kan opgediend worden met een bolletje ijs erop.
Aangeleverd door br. Just Lynch
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Witte Lakens
Een jonge man was weggegaan bij zijn ouders en had het ruige en wilde leven
opgezocht. Hij vierde zijn vrijheid met drank en drugs. Het leven was echter te
ruig en te wild en het bracht hem uiteindelijk in een totaal faillissement. Hij
had geen geld meer, vrienden hadden hem in de steek gelaten: hij zat diep in
de put. Helemaal ten einde raad schrijft deze jonge man een brief naar zijn
ouders. Hij schrijft: “Lieve mama en papa. Ik heb gezondigd tegen jullie. En ik
heb gezondigd tegen God. Ik ben het niet meer waard dat jullie me je zoon
noemen. Er is ook geen enkele reden om van mij te houden of me thuis weer
te verwelkomen. Je kan niet dieper zinken dan ik heb gedaan. Ik zit op de
bodem van de put. Graag zou ik weer naar huis terugkomen, en dat kan nu
ook. Ik heb een treinkaartje kunnen bemachtigen. De trein rijdt langs onze
boerderij, je kunt hem vanuit de bocht zien komen. Zouden jullie een wit
laken aan de waslijn buiten willen hangen die ik kan zien vanuit de trein als ik
weer welkom ben thuis? Als er geen laken hangt, dan snap ik dat en zal niet
naar huis komen.”
Nadat hij de brief had gepost ging hij op weg. Na een paar dagen zat hij in de
trein die langs de boerderij van zijn ouders zou rijden. Hoe dichter ze op de
plaats van bestemming kwamen, hoe zenuwachtiger de jongeman werd. Zo
zenuwachtig dat hij het bijna niet kon uithouden. Hij vroeg aan een man die
tegenover hem zat in de treincoupé of deze voor hem wilde kijken uit het
raam: “Als we rond de volgende bocht rijden kunt u een boerderij zien aan de
linkerkant. Het is een wit huis en een oude rode schuur. Het hek is oud en in
de achtertuin staat een waslijn. Het is misschien een vreemde vraag maar zou
u voor mij willen kijken of er een wit laken hangt aan deze waslijn?” Het hart
van de jongeman bonkte door zijn lijf van de zenuwen. De man stond op en
keek naar de boerderij toen ze door de bocht reden, “Kijk, kijk, kijk. Moet je
eens zien! De hele waslijn hangt vol met witte lakens! Maar niet alleen de
waslijn, ook de eikenboom die ernaast staat, en uit de ramen hangen lakens.”
Het was voor de jongeman duidelijk: hij was welkom thuis!
Een combinatie van het bekende verhaal van de verloren zoon en het lied
‘Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree’!
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WEDSTRIJDKLEURPLAAT

De Verloren Zoon
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Bijbelfilippine
Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel
plezier aan beleeft.
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Deze zoon van Uzzia regeerde over Juda (Jesaja 7)
Zijn naam betekent God met ons (Jesaja 7)
In dit bergland haalde Laban Jakob in (Genesis 31)
Oudste zoon van Jakob (Genesis 29)
In het zoveelste regeringsjaar van Darius richtte God zich bij monde
van Haggai tot Zerubbabel (Haggai 1)
Hiervan is er in God geen spoor (1 Johannes 1)
Wie zonder zonde is mag de eerste hiervan werpen (Johannes 8)
De oude naam van Betlehem (Exodus 48)
Jezus vraagt zijn leerlingen waarom zij zo weinig hiervan hebben
(Matteüs 8)
Is het lichaam niet meer dan dit? (Matteüs 6)
Zoveel zal de Heer Sion schadeloosstellen (Zacharia 9)
Dit kwam uit de mond van de verschijning (Openbaring 1)
De kleinzoon van Mozes werd priester in de stad Dan (Rechters 18)
Dit liet God opschieten om Jona schaduw te geven (Jona 4)
Zoveel sjekel zilver betaalde Abraham voor de grond (Genesis 23)
Oplossing vorige Bijbelfilippine:
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