DE JOODSE MYSTIEK
Veel Joodse mensen die Jesjoea nog niet kennen
als hun Messias zijn open of op zoek naar
spiritualiteit. Er is in hen een door de eeuwen
heen gegeven vacuüm, een leegte die bedoeld is
voor de inwoning van de Roeach haKodesj. De
Joodse mystiek ontwikkelde zich in tijden
van vervolging, waarbij het rabbinale jodendom
geen voldoening meer gaf. Er was een
vernieuwing van spiritualiteit nodig. Omdat door
de tijd heen het rabbijnse jodendom blootstond
aan invloeden van buitenaf, kwam er ook nietJoods gedachtengoed binnen. Hierbij denk ik voor al aan het hellenistisch filosofisch
gedachtengoed. Op deze manier werden de fundamenten gelegd voor de Joodse mystiek.
Veel volgelingen van Jesjoea weten weinig over de Joodse mystiek. Ze weten niet hoe
gevaarlijk en on-Bijbels dit gedachtengoed is. Het lijkt allemaal zo interessant! Maar G-ds
Woord is door de Roeach haKodesj geïnspireerd. De Joodse mystiek niet. Het heeft een
andere geest. Voordat we het gaan hebben over wat Joodse mystiek is, gaan we eerst wat
termen bekijken.
Occult
Occult komt van het Latijns: 'Occultus'. Het betekent: ‘dat wat verborgen is’. Er zijn twee
grondbeginselen van het occultisme:
1. Het zoeken naar het verborgene in de geestelijke wereld.
2. Het zoeken naar macht en controle vanuit de geestelijke wereld voor het
beïnvloeden van onze realiteit.
Esoterie / Esoterisch
Esoterie is de verborgen kennis die alleen toegankelijk is voor ingewijden. Het Griekse woord
'esoterie' betekent: 'het inwendige' of 'het verborgene’. Esoterie houdt zich bezig met de
'verborgen aspecten' van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet zintuiglijk
waarneembare zaken.
Mystiek
Mystiek komt van het Grieks woord: ‘Myikos’. Het betekent: ‘Geheimzinnig’. De mystiek
probeert onze werkelijkheid te verklaren en op te klimmen tot het goddelijke.
Magie
Magie is de veronderstelde kunde en kunst om de werkelijkheid te manipuleren. Dit wordt
gedaan door het zoeken en gebruiken van bovennatuurlijke krachten of door het verkrijgen
van kennis van de occulte wetten.

Gnostiek
De gnostiek is een dualistische filosofie. Het woord 'Gnostiek' komt van het Griekse woord:
'gnosis'. Met 'gnosis' wordt een verborgen ‘kennis’ bedoeld, die de mens doet geloven dat
hij een 'goddelijke vonk' in zich heeft. Volgens deze filosofie is onze materiële wereld
geschapen door een lagere god. De betere, hogere geestelijke wereld is geschapen door de
hoogste God. De mens heeft een goddelijke vonk in zich en is dus in wezen goddelijk. Hij
behoort tot de hogere geestelijke wereld. Het probleem is dat de mens 'gevangen' zit in de
materiële wereld en zich daar niet van bewust is. Wat hij nodig heeft is 'gnosis', kennis of
verlichting. Op deze manier kan de mens zijn ware zelf leren kennen en aan God gelijk
worden. Je zou ook kunnen zeggen: op deze manier kan de mens weer één worden met, of
terug keren tot, het goddelijke.
DE JOODSE MYSTIEK
In de Joodse mystiek staat de term: ‘kabbala’ centraal. Het woord: ‘kabbala’ komt van het
woord: ‘kabeil‘ dat ‘ontvangen’ betekent. Het heeft te maken met wat ‘ontvangen’ is. Dat
wil zeggen het ‘ontvangen' van mystieke overleveringen van wijsheid en kennis.
Er zijn twee vormen van kabbala:
1. De theoretische kabbala: dit is de mystieke filosofische Joodse leer, die ook wel
kabbala ‘ijoeniet’ of ‘contemplatieve kabbala’ wordt genoemd. Deze heeft ten doel
om de verborgen geheimen van de schepping te doorgronden en door studie en
meditatietechnieken op te klimmen tot het goddelijke. Belangrijk hierbij is de
structuur van de 7 hemelen of sferen en de geheimenissen van de Hebreeuwse
letters; de 72 namen van God, en de hulp van engelen om door de sferen te reizen en
tot de hoogste sfeer van ‘Gan Eden’ te komen. Het uiteindelijke doel is 'dwekoet', het
'aankleven', contact hebben met God.
2. De praktische kabbala: In het Hebreeuws: ‘de Kabbala Ma'asiet’. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van magie. De beoefenaars ervan stelden dat ’witte magie’
toegestaan is. Dat wil zeggen het gebruik van technieken die bovennatuurlijke
krachten kunnen oproepen om deze wereld te manipuleren. De praktische kabbala
omvat het gebruik van goddelijke namen, namen van engelen, toverformules,
amuletten, waarzeggerij, astrologie, zielsverhuizing (reïncarnatie), tarot en andere
occulte zaken. Enkele voorbeelden van 'witte magie' zijn:
De ‘Hamsah’ – handje van Fatima. Voor het weren van het ‘boze
oog’, dat wil zeggen kwade energie / invloeden.
Het Kabbala bandje – Het rode bandje voor het weren van het
kwaad en het brengen van geluk.

DE GESCHIEDENIS VAN DE JOODSE MYSTIEK
De eerste sporen van de Joodse mystiek vinden we aan het eind van de 2e eeuw v.d.g.j.
Zoals we eerder hadden gezegd: door de tijd heen stond het rabbijnse Jodendom bloot aan
invloeden van buitenaf. Op deze manier kwam er heidens gedachtengoed binnen. Hierbij

denk ik voor al aan de hellenistische filosofie. Via deze weg werden de fundamenten gelegd
voor de Joodse mystiek. De Joodse mystiek kwam verder in ontwikkeling in de
middeleeuwen. De vroeg-Joodse mystiek heeft te maken met het inzicht krijgen in de
geheimen van de schepping. Er ontstonden twee stromingen:
1. De Maaseh Beresjiet mystiek, met haar boek: ‘De Sefer Maaseh Beresjiet’ - de

werkingen van de schepping.
2. De Maaseh Merkavah mystiek, met haar boek: De Sefer Maaseh Merkavah‘ - de
werkingen van de wagen. Het boek Ezechiël neemt hierbij een belangrijke plaats in.
Het is gericht op Ezechiël en zijn visioen van de wagen en haar opstijgen door de 7
hechalot (7 paleizen / hemelen).
Bij de vroege Joodse mystiek gaat het hoofdzakelijk om het opstijgen naar de goddelijke
troon. Er bestaat een Hechalot (‘paleizen’) -literatuur, die een verslag geeft van het
reizen door de ‘paleizen’.
De drie belangrijkste latere boeken zijn de:
1. Sefer Jetzira (boek van de schepping).
De schrijver is niet bekend.
Tijd van ontstaan: 6e eeuw.
Inhoud: uitleg over mystieke energieën en de 22 letters van het Hebreeuwse
alef -beet.
2. Sefer HaBajhier (boek van verlichting).
De Schrijver is niet bekend.
Toegeschreven aan Rabbi Nehunia ben HaKana, die leefde in de 1e eeuw.
Tijd van onstaan: in de middeleeuwen
3. Sefer haZohar (lett.: lichtglans; boek van verlichting).
Het meest belangrijke boek van de Joodse mystiek is de Zohar.
Dit boek wordt toegeschreven aan Rabbi Shimon bar Yochai (1e eeuw).
Tijd van ontstaan: 13e eeuw.
Het godsbeeld van de Joodse mystiek.
Wanneer mensen vandaag de dag praten over God, is het belangrijk om ons af te vragen:
over welke God gaat het en wat is het godsbeeld? Want wanneer mensen het over God
hebben is het niet vanzelfsprekend dat het hier gaat over de G-d van Avraham, Jitschak en
Ja’akov, de G-d van de Bijbel. Daarom komen we nu bij de vraag: Wat is het godsbeeld van
de Joodse mystiek?

De God van de Joodse mystiek
God wordt vanuit de Kabbala de Ein Sof (‘Ein’ =
geen, ‘Sof’ = einde / begrenzing) genoemd. Het
is voor de Kabbalist het goddelijk ‘Zijn’, ‘de Ene’
die voor de mens onkenbaar en onbereikbaar
is. De Ein Sof heeft geen kenmerken of
eigenschappen, omdat elke eigenschap of
kenmerk de Ein Sof zou beperken. De Ein Sof is
geen hij of zij, het is ‘het’. Alles komt voort uit
‘HET’. ‘HET’ is niets en toch alles! De Joodse
mystiek probeert op te klimmen tot het goddelijke en de geheimenissen van het goddelijke
te doorgronden. De gedachte is eigenlijk: Als de Eeuwige niet naar ons komt, komen wij
naar Hem!
Hoe worden Chassidische kabbalistische leraren genoemd? Ze worden een ‘Rebbe’ of een
‘Tzadiek’ (meervoud: tzadikiem), een rechtvaardige genoemd. De ‘Rebbe’ is een soort
goeroe en middelaar, een persoon die sterk verbonden is met het goddelijke en die anderen
kan helpen.
TWEE BEROEMDE KABBALISTEN:
Rebbe Sjimon bar Jochai
Het Joodse mystieke denken zou terug gaan
tot Rabbi Shimon bar Jochai die in de 1e eeuw
leefde. Maar daar zijn geen bewijzen voor. Er
wordt ook beweerd dat de Joodse mystiek
stamt uit de tijd van Mosjee. Rabbi Sjimon bar
Jochai zou de schrijver zijn van de ‘Zohar’. Dit
valt te betwijfelen omdat er in de Zohar
woorden worden gebruikt die aantonen dat
de Zohar nooit in de 1e eeuw van de gangbare
jaartelling zou kunnen zijn geschreven.
Rebbe Isaak Loeria
De meest belangrijke Joodse mysticus is Rabbi Isaak
Loeria. Hij leefde in de 16e eeuw en werd in 1571 een
rabbi in Safed. Safed is een plaatsje in Galilea in Israel.
Zijn volgelingen gaven hem de naam: Elohi Rabbi Isaak
(de goddelijke Rabbi Isaak). Afgekort is dit: ‘ARI’. ‘Ari’ is
Hebreeuws voor: ‘leeuw’. Hij wordt ‘de heilige leeuw’
van de kabbala genoemd. Wat voor Kabbalistische leer
had Rabbi Isaak Loeria?

De schepping volgens Rebbe Isaak Loeria
Volgens Rabbi Isaak Loeria vond er in de Ein Sof (God) een terugtrekking plaats, die
‘tsiemtsoem’ wordt genoemd. Dit gebeurde om ruimte te maken voor de schepping.
Vervolgens liet de Ein Sof in dit vacuüm zijn goddelijke licht als gesmolten goud gieten in
‘keliem ‘, mallen van materie voor het scheppen van het universum. Maar voor de mallen
was het goud van het goddelijk licht te krachtig. De ‘keliem’ (vaten) barstten uiteen en
werden vermengd met miljarden vonken. Dit wordt ‘Sjevierat haKeliem’ (‘breken van de
vaten’) genoemd. Het gevolg was dat de ‘netzoerot’ (goddelijke vonken) werden ingekapseld
in ‘k'lipot’ (de schorsen) van de materiële wereld. Dus volgens deze kabbalistische leer,
zitten de netzoerot (goddelijke vonken) in alles. Ook in het kwade. Het kwade wordt gezien
als de andere kant van het goede en komt dus ook voort uit de Ein Sof (God). Door het zich
houden aan de Tora (dat wil zeggen de geschreven en de mondelinge Rabbinale Tora)
worden de netzoerot (vonken) vrijgezet en kunnen ze terugkeren naar hun bron. Op deze
manier draagt de mens bij tot het repareren van de schepping. Dit proces van het vrijzetten
van de vonken door het doen van de Mitsvot (opdrachten van de geschreven en modelinge
Rabbinale Tora) wordt ‘Tikkoen Olam’, het ‘repareren van de wereld’ genoemd. Hierdoor
worden alle netzoerot (vonken) vrijgezet om terug te keren tot de Ein Sof (God). Wanneer dit
proces tot haar volheid komt, is het Messiaanse tijdperk aangebroken. De Messias wordt
hierbij gezien als de voltooier van dit proces. Volgens bepaalde Kabbalisten kan de Messias
pas komen als geheel Israël de kabbala bestudeerd heeft.
Rebbe Israël ben Elie’ezer
Het chassidisme is in de eerste helft van de 18e eeuw in Polen
ontstaan, de grondlegger is de mysticus Rebbe Israël ben Elie’ezer
(1698 – 1760). Hij wordt ook wel genoemd: de ‘Ba'aal Sjem Tov’
(Hebreeuws voor: Meester van de goede naam) afgekort: ‘Besjt’. Hij
onderwees het vrijzetten van de vonken door middel van: Simcha
(diepe vreugde) met muziek en dans. Rebbe Israel ben Elie’ezer
maakte de Kabbala toegankelijk voor iedereen. Zijn volgelingen zijn
bekend als Chassidiem. Het woord: ‘Chassidiem’ komt van het
hebreeuwse woord: ‘Chassidoet’, "de vromen". Het is een ultraorthodoxe stroming in het rabbinale Jodendom. Het Chassidisme
strekt zich uit naar ‘devekoet’, het loskomen van ‘het zelf’ om verbonden te worden met het
goddelijke. Dit werd gewoonlijk gedaan door middel van extatische aanbidding en dans om
het goddelijke bewustzijn te ervaren (met andere woorden in trance te komen). Rebbe
Israël Ben Elie’ezer leerde dat de goddelijke tegenwoordigheid (de vonken, door hem de
‘sjechina’ genoemd) overal en in alles te vinden is. Zelfs in het kwaad. Hij leerde dat de
kabbalistische leraren zich volkomen moesten inzetten voor tikkoen Olam, (het repareren
van de wereld).

WAT IS HET MEEST BEKENDE KABBALISTISCHE SYMBOOL?
Het meest bekende kabbalistische symbool is de ‘Eets Chajiem’
(‘boom des levens’). Deze is volgens het kabbalisme een kaart van
onze realiteit. Het is de manier hoe de Ein-Sof onze wereld heeft
geschapen en naar ons toe komt. Deze kaart bestaat uit 10 sefirot
(cirkels; in het Hebreeuws heten deze: sefierot, dat wil zeggen sferen
of emanaties uit de Ein-Sof). Iedere cirkel is een sefiera (sfeer). De
materiële, tastbare wereld van de mens is door middel van de 10
sefirot geschapen. En het is de Ein-Sof die de mens d.m.v. de 10
sefirot tegemoet treedt. De kabbalist kan via de Eets Chajiem (boom
des levens) de diepere realiteit van onze wereld leren begrijpen en
erbij betrokken zijn.

DE MEEST BEKENDE KABBALISTISCHE GROEP
LUBAVITCH - CHABAD
Er zijn verschillende kabbalistische groepen. De meest bekende
kabbalistische groep is: ‘Chabad’. Deze naam staat voor: Chochma
(wijsheid); Biena (begrijpen); Daa'ad (kennis). De oprichter van de Chabad is
Rebbe Salman Sjneor (1745 – 1813).
REBBE SCHNEERSON
Een heel bekende Rebbe van de Chabad is: Rebbe Menachem Mendel
Schneerson (1902 – 1994) Sommigen dachten dat hij de Messias was.

CONCLUSIE:
Dus wat is de Joodse mystiek? De Joodse mystiek heeft raakvlakken met andere mystieke
stromingen. Het is duidelijk dat de Joodse mystiek is ontstaan door gnostische invloeden, die
hun wortels hebben in de mystiek vanuit het oosten en verbonden is met Babylon.
De Joodse mystiek heeft geen bijbels, maar een pantheïstisch (alles is goddelijk) godsbeeld!
De god van de Joodse mysticus is de Ein Sof.
De Joodse mystiek is een esoterische filosofie die vanuit de mens probeert de wereld te
herstellen, zodat het Messiaanse tijdperk zal aanbreken.
MOGEN WIJ ALS VOLGELINGEN VAN JESJOEA ONS BEZIGHOUDEN MET DE KABBALA?
G-ds Woord (de Bijbel) zegt duidelijk in Dewariem / Deut. 29:29:
‘De verborgen dingen zijn voor de Eeuwige, onze G-d, maar de geopenbaarde dingen zijn
voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen’.

Dus laat je niet in met het occulte (verborgene)! Volgens de Kabbala komen goed en kwaad

uit dezelfde bron, namelijk de Ein-Sof (God). Maar 1 Joh. 1:5 zegt: ‘En dit is de boodschap die
wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het
geheel geen duisternis is’. Als volgelingen van Jesjoea behoren wij ons verre te houden van
de Kabbala en haar leerstellingen. Helaas zijn er ook leraren in het lichaam van Jesjoea die
de kabbala gebruiken in hun onderwijs. Maar licht en duisternis gaan niet samen!
2 Cor. 6:15 – 18 is daar duidelijk over:
Welke overeenstemming is er tussen Messias en Belial? Of wat deelt een gelovige met een
ongelovige? 16Of welk verband is er tussen de tempel van G-d en de afgoden? Want u bent
de tempel van de levende G-d, zoals G-d gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder
hen wandelen, en Ik zal hun G-d zijn en zij zullen Mijn volk zijn.17Ga daarom uit hun midden
weg en zonder u af, zegt de Eeuwige, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,
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en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Eeuwige, de
Almachtige.
Vandaag de dag is er zoveel informatie over allerlei zaken via ‘google’ te verkrijgen, dat je
bijna door de bomen het bos niet meer kunt zien. Het is dus oppassen dat wij ons niet laten
beïnvloeden door “allerlei wind van leer”. Het is daarom belangrijk dat wij als volgelingen
van Jesjoea de geesten beproeven of ze uit G-d zijn, door te zien of de leer in
overeenstemming is met G-ds Woord.
1 Joh. 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit G-d zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan.
We moeten duidelijk het kwaad benoemen als kwaad. En wat goed is als goed. En we
behoren dit te onderwijzen!
Ezech. 44:23
Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid
laten weten tussen onrein en rein.
Jes. 5:20 – 21
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als
licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21Wee hun die in
hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig.
Ef. 5:10-13
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze
veeleer. 12Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te
vertellen. 13Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden;
want al wat openbaar maakt, is licht.
Goed en kwaad gaan niet samen! Jesjoea de Messias en kabbala gaan niet samen.

1 Cor. 10:20-22
Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan G-d,
en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 21U kunt niet de drinkbeker van de
Eeuwige drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel
van de Eeuwige én aan de tafel van de demonen. 22Of willen wij de Eeuwige tot jaloersheid
verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?
1 Thess. 5:22
Onthoud u van elke vorm van kwaad.
Het is triest om te ontdekken dat er in de messiaanse wereld leraren zijn die de Kabbala voor
hun onderwijs gebruiken.
1 Tim. 4:1 waarschuwt ons hiervoor: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden
sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende
geesten en leringen van demonen, 2door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten
als met een brandijzer hebben toegeschroeid”.
Dat hun geweten is ‘toegeschroeid’ betekent dat deze leraren niet corrigeerbaar zijn, omdat
ze zich zo bewust menen te moeten zijn van hun gelijk. Het is belangrijk om niet mensen aan
te vallen om hun verkeerde leer. Immers, we vechten niet tegen vlees en bloed. Deze
mensen zijn onder een ‘geest van misleiding’ en het is voor hen heel moeilijk om dat toe te
geven.
Ef. 6:12 zegt:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Het is zo belangrijk om, als volgelingen van Jesjoea, niet onder een geest van misleiding te
komen. We moeten niet denken dat, als iemand spreekt over Jesjoea of over de Roeach
haKodesj, het automatisch wel goed zit. Belangrijk is, ons af te vragen: Is het de Bijbelse
Jesjoea? Is het de Bijbelse Roeach haKodesj?
2 Cor. 1:4
Want als er iemand komt die een andere Jesjoea predikt, die wij niet gepredikt hebben, of
als u een andere roeach (geest) ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander goed
nieuws, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.
We moeten oppassen voor misleiding! Maar wat is misleiding?
Misleiding gebruikt het goede om het kwade binnen te halen. Het
is als een glas water met een klein beetje gif. Het lijkt oké, maar
het is dodelijk!

2 Cor. 11:13 – 14
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als
apostelen van Messias. 14En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel
van het licht.
Daarom is het belangrijk om te weten wat G-ds Woord over het occulte, magie en mystiek
leert. Hier zijn enkele gedeelten die daarover gaan:
Deut. 18:10 -12
Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat
gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is,
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die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij
de doden onderzoek doet. 12Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de
Eeuwige. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Eeuwige, uw G-d, deze volken van voor
uw ogen uit hun bezit.
Deut. 17:2-5
Als in uw midden, binnen een van uw poorten die de Eeuwige, uw G-d, u geeft, een man of
vrouw gevonden wordt die doet wat slecht is in de ogen van de Eeuwige, uw G-d, door Zijn
verbond te overtreden,3en als deze persoon andere goden gaat dienen en zich voor die
neerbuigt, of voor de zon, de maan of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb,
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en dat wordt u verteld en u hoort dat, dan moet u het goed onderzoeken. En zie, is het de
waarheid, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in Israël gedaan, 5dan moet u die man of
die vrouw die deze wandaad verricht heeft, naar buiten brengen, naar uw poorten, die man
of die vrouw, en u moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven.
Jes. 2:6
Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het
Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen
ineen.
Ezech. 13:18 – 23
Zeg: Zo zegt Adonai, de Eeuwige: Wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien
en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u de zielen van
Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?
Mijn gebed is dat deze kleine studie zal helpen om waakzaam te zijn en alles te toetsen aan
G-ds Woord. Laten we ons niet inlaten met zaken die met de kabbala te maken hebben.
Ontmasker ze veeleer! Laten we ons volkomen aan Jesjoea de Messias geven en waakzaam
zijn, om de Eeuwige met een toegewijd hart te dienen.
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