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"All Truth is God's Truth", says the Devil (John Piper)

ofwel:

Als de duivel de waarheid spreekt, liegt hij nog!

Allle waarheid is Gods waarheid

Een op zich fraai klinkende uitspraak, waarmee je van harte zou

willen instemmen. Immers, omdat voor de christen God Waarheid

is (Joh. 14:6) en er buiten Hem geen waarheid is te vinden (Joh.

14:7), zou je zeggen dat wat hier wordt gesteld, zonder meer te-

recht is.

De bewering mag vroom klinken en misschien aanvankelijk als

zodanig zelfs bedoeld zijn, maar wie zich in de toepassing van

deze verklaring verdiept, zal al snel moeten vaststellen dat ten-

minste dit toepassen veelal volkomen strijdig blijkt te zijn aan

Gods Woord. Te veel oprechte christenen gaan helaas blindelings

af op de oprechte bedoelingen bij het aanhalen van deze quote en

denken niet verder over de consequenties van het (praktisch ge-

bruik van dit) statement na.

In dit artikel willen we ingaan op de (vermeende) oorsprong van

de quote, het theologische equivalent (de validatie), de praktijk

(met een voorbeeld) en een conclusie. Dit alles uiteraard in het

licht van de Bijbel. Vooraf is wellicht een definiëren van het begrip

waarheid op zijn plaats.

Wat is waarheid

Het was Pontius Pilatus die, naar aanleiding van een opmerking

van Jezus tijdens Diens ondervraging, reageerde met deze retori-

.

Wat zegt Jezus hier feitelijk?

In Johannes 10 spreekt Jezus over schapen die zijn stem horen

(vers 27). Hij doelt in dit Bijbelhoofdstuk met 'schapen' op dege-

nen die in Hem geloven, dus gelovigen. Je zou dus kunnen stellen

dat hierbij gaat om degenen die zijn wedergeboren. Dat laatste

geeft inhoud aan  uit . De gelovige, zegt Gods

Woord, is uit God geboren (Joh. 1:12 en 13), de God en Vader die

zich in Jezus in het vlees heeft geopenbaard omwille van de geval-

len mens! Jezus is immers ‘God met ons’ - Immanuel (Matt. 1:23).

Het is Jezus (God in het vlees) die in deze context zegt dat Hij

 - Joh. 18:37b

sche vraag (Joh. 18:38). En waar

kun je als christen beter terecht

voor het antwoord op die vraag dan

juist bij Jezus! Het beste beginpunt

daarbij is de aanleiding voor de

vraag van Pilatus, namelijk wat Je-

zus in Johannes 18:37b zegt. Jezus

stelt in dit versdeel namelijk:

behalve de weg en het leven, ook  is (Joh. 14:6).

Noemt John MacArthur de waarheid ergens terecht de zelfexpres-

sie van God, Jezus is de vleesgeworden zelfexpressie.

, merkt Jezus in het laatst ge-

noemde vers op, terwijl Hij in vers 9 als logisch vervolg stelt:

.

Pilatus vraagt Jezus wat waarheid is.

...in het licht van de Bijbel



Eerder had Jezus al gezegd: (Joh.

10:30). Dit betekent: de waarheid is God, is Jezus, die het vlees-

geworden Woord heet. En van dat Woord werd al in het Oude

Testament getuigd dat het de Waarheid is (Ps. 119:160) - verge-

lijk hierbij Johannes 8:31 en 32. Het was Jezus zelf die bad:

(Joh. 17:17). Niet een deel van de waar-

heid, maar waarheid (Joh. 16:13). Zo is de cirkel rond.

Om nogmaals MacArthur aan te halen: de waarheid is theologisch

én ontologisch. Vastgesteld kan en moet dus worden dat de waar-

heid nooit los van God verkrijgbaar is en altijd gerelateerd is (en

blijft) aan het Woord. Wat vanuit het spreken van Jezus tegelijk

duidelijk wordt, is, dat alles en ieder buiten God - de wereld -

( waarheid niet kent (Joh. 14:17). God laat in zijn Woord

ondubbelzinnig weten dat de waarheid slechts door de geestelijke

mens, de mens die de  heeft (1 Cor. 2:16), ge-

kend wordt (1 Cor. 2:14). Dit alles lijkt het juiste van de stelling,

dat alle waarheid Gods waarheid is, te bevestigen. Maar, wordt dit

zichtbaar in de praktische toepassing ervan en waar ligt eigenlijk

de oorsprong van de stelling?

Oorsprong

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat de uitspraak 'alle waarheid

is Gods waarheid' teruggaat op de kerkvader Augustinus waarbij

zou kunnen worden verwezen naar wat hij schreef in zijn De Doc-

trina Christiana, ii libri (Over de Christelijke leer, deel 2 van 4).

Wat hij daar schrijft, is echter meer dan de gehanteerde spreuk

en wat vervolgens in het refereren naar hem veelal wordt verge-

ten, is, dat hij in de betreffende passage nadrukkelijk aangeeft dat

leringen die in strijd zijn met Gods Woord onacceptabel zijn. De

quote is dus hooguit te kwalificeren als een soort parafrase van

wat Augustinus feitelijk heeft gezegd. Er kan over worden gedis-

cussieerd of die 'parafrase' aan zijn woorden recht doet.  Of Au-

gustinus zich zou hebben kunnen vinden in de tegenwoordige

interpretatie van wat hij feitelijk heeft gezegd over waarheid, zou

betwijfeld mogen worden. Zeker als we letten op zijn aanmaning

om de Schrift als absoluut referentiepunt te hanteren. Bovendien

spreekt zijn uitspraak betreffende het gebruik door de kerk in die

tijd van de kennis afkomstig van heidenen, boekdelen. Augustinus

trok in dit verband namelijk de vergelijking met het Joodse volk

dat Egypte verliet en onder meer goud van de heidense Egyptena-

ren meenam, waarvan ze nota bene het gouden kalf hebben ge-

goten.

Het is legitiem om de vraag te stellen of het uiteindelijk niet de

rooms-katholieke kerk als zodanig is geweest die de quote heeft

geformuleerd. Deze veronderstelling wordt gesteund door de aard

en inhoud van de katholieke leer en traditie door de eeuwen heen.

Het gaat binnen het bestek van dit artikel te ver om in te gaan op

de hierbij zeker te noemen invloed van Thomas van Aquino met

zijn 'natuurlijke theologie' tot en met de theologie van Karl Rah-

ner, die van grote invloed was op de gedachten- en geloofsont-

wikkeling van het Tweede Vaticaans Concilie. Het zich al in de

vroegste periode van de kerkgeschiedenis manifesterende gevaar

van vermenging van de christelijke leer met de heidense filoso-

fieën zet zich tot op vandaag binnen de rooms-katholieke kerk

door. Sowieso heeft de rooms-katholieke kerk in haar hang en

drang naar invloed de neiging tot kameleongedrag en adaptatie.

(Denk slechts aan het incorporeren van heidense gewoonten en

ideologieën tot in de heiligenverering etc.) Zo stelt de rooms-ka-

tholieke kerk onder meer dat sporen van Godskennis in andere

religies zijn te vinden (te verwijzen is hierbij naar Karl Rahner en

diens idee dat de Godsopenbaring zich impliciet bij de andere (we-

reld) godsdiensten voltrekt). God heeft zich volgens een dergelijke

gedachtegang niet alleen in en door Christus geopenbaard.

Ooit waagde, in het verlengde hiervan, de (toen nog) gerefor-

meerde hoogleraar prof. G.P. Hartvelt tijdens een college te spre-

ken over 'anoniem christendom'. Dit laatste toont aan dat men

dus ook binnen protestantse kring neigt tot het accepteren van de

quote 'alle waarheid is Gods waarheid'. Zo valt te denken aan de

veronderstelling dat de quote ook erkend zou word door de refor-

matie en daarbij in het bijzonder door Johannes Calvijn. Gewezen

wordt dan op wat Calvijn schrijft in zijn commentaar op Titus en

vervolgens in zijn Institutie (II.2.15). In de laatst genoemde bron

       Augustinus             Thomas van Aquino           K. Rahner



ZIJN ER SPOREN VAN
GODSKENNIS IN ANDE-
RE RELIGIES?

Om na te gaan of dit zo is, moeten we ingaan op de betekenis en

inhoud van het concept van algemene en bijzondere openbaring.

Allereerst kan worden opgemerkt dat het begrip openbaring als

zodanig hier doelt op het gegeven dat God zichzelf doet kennen

aan de mens. Vervolgens wil het onderscheid tussen algemene en

bijzondere openbaring aangeven dat God zich op twee verschillen-

de manieren (zijnde vormen van waarheid) aan de mens open-

baart. De bijzondere openbaring houdt in dat God zichzelf op

bovennatuurlijke wijze doet kennen. Daarbij valt bijvoorbeeld te

denken aan openbaringen van God in dromen, visioenen en (soms

fysieke) verschijningen, maar met vooral ook in het zich doen

kennen in het geschreven Woord, de Bijbel, terwijl zijn vleeswor-

ding in Jezus Christus de bijzondere openbaring bij uitstek wordt.

(In dit verband zou met betrekking tot het onderscheid tussen

algemene en bijzondere genade ten aanzien van de laatste kun-

nen worden aangetekend, dat deze verbonden zou zijn aan de

bijzondere openbaring. Er behoeft dan alleen maar gewezen te

worden op de bijbelse noties dat het Gods Geest is die overtuigt

(Joh. 16:8 - openbaring van God) en dat geloven in directe relatie

staat met het Woord (Rom. 10:17 - het zich doen kennen van God

in het Woord).)

Het theologisch equivalent - de validatie

De zojuist gestelde vragen doen ons uitkomen bij wat ik zou

willen noemen: het theologisch equivalent van de quote 'alle

waarheid is Gods waarheid'. Gedacht moet dan worden aan het

theologisch concept van algemene en bijzondere openbaring.

(Tevens valt hierbij te wijzen op het binnen de theologie - dit

concept rakend - gemaakte  onderscheid tussen algemene en

bijzondere genade.)

Volgens sommigen zou het genoemde theologisch concept als

zodanig de quote valideren, het terechte ervan onderstrepen.

spreekt Calvijn over het gegeven dat de mens, ondanks het

feit dat hij gevallen en daardoor verdorven is, toch begiftigd

is met Gods uitzonderlijke gaven. Ten aanzien van wat Cal-

vijn schrijft in zijn commentaar op Titus moet worden on-

    Tweede Vaticaans Concilie

derstreept dat daarbij door hem niet het

accent wordt gelegd op degene (christen

of heiden) die waarheid uit, maar uitdruk-

kelijk op de bron van de waarheid. Verder-

op zal hierop nader worden ingegaan.

Of Calvijn zich zou kunnen vinden in de

    Calvijn

ke visie is maar (zeer) de vraag. Wat vanuit Gods spre-

ken over de waarheid ook zonder meer voor de reforma-

tie duidelijk was, is dat buiten God geen waarheid te

vinden is. Dus ook geen sporen daarvan? Openbaart God

zich bijvoorbeeld niet, zoals toch zijn Woord aangeeft

(Rom. 1:20), in de schepping? Deze vragen brengen ons

bij het volgende punt.

(met name huidige) interpretatie

van de quote en de rooms-katholie-

Het begrip algemene openbaring verwijst binnen het concept

van algemene en bijzondere genade naar het zich doen ken-

nen van God door en in de natuur, de schepping. Hierbij

wordt veelal verwezen naar Romeinen 1 (met name vers 20)

en Psalm 19 (vooral vers 2-5). Dit zijn tekstplaatsen, die de

gedachte zoals vervat in de bedoeling van algemene openba-

ring zouden verwoorden. (Het begrip algemene genade zou

aan algemene openbaring zijn te verbinden. God die zich via

de algemene openbaring in de schepping zou doen kennen,

zou deze namelijk ook via algemene genade onderhouden -

een vorm van genade die ook zichtbaar zou worden in de

mogelijke goedheid van de mens.) Er wordt met betrekking

tot algemene en bijzondere openbaring wel gesteld dat Gods

waarheid in twee boeken zou zijn neergelegd: de Schrift en

de natuur. Deze gedachte (met name gestoeld op Psalm 19, die

wel 'de Psalm van de twee boeken' wordt genoemd) raakt direct

de uitspraak dat alle waarheid Gods waarheid is. Een zorgvuldige

studie zal echter doen blijken dat David in het midden van deze

psalm allerminst van ‘onderwerp’ verandert. Deze psalm is een

psalm van één boek en niet van twee boeken. (Vgl. bijvoorbeeld

John Street in: John MacAthur, Wayne Mack and The Master’s

College faculty, Counseling: How to Counsel Biblically, Thomas



‘ALS DE MENS ÉÉN WAARDEVOLLE LES VAN DE
FILOSOFIE ZOU MOETEN HEBBEN GELEERD,
DAN IS HET WEL DEZE: DAT HET ONMOGELIJK
IS DE WAARHEID TE VATTEN ALS NIET DE ER-
KENNING VAN GOD HET UITGANGSPUNT IS.’

Nelson Inc., Nashville Tennessee 2005). Kennis van God zonder erkenning van God is volgens de Bijbel echter geen kennis van God.

Wie Romeinen 1 meent te mogen aanhalen, moet namelijk niet vergeten dat daar gesproken wordt over de zondige zelfhandhaving

van de mens tegenover wat God te zeggen heeft: de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden (Rom. 1:18). Bovendien

raakt het in Romeinen 1 bedoelde (dus het vanuit de schepping kunnen opmaken dat er een God is) slechts waarheid in die zin, dat

het appelleert aan het besef van een God (elk mens heeft een ingeschapen Godsbesef). Waarheid (in dit verband dus God) is waar-

heid als ze als zodanig wordt gekend én erkend. Juist dat wordt, wanneer de Bijbel spreekt van het ten onderhouden van de waar-

heid in ongerechtigheid, ontkend (lees Rom. 1:20 e.v.). Romeinen 1 laat in feite weten dat geen enkel mens een excuus heeft als hij

voor God komt te staan.

Een niet-christen leeft, zegt Gods Woord, in de duisternis (vgl. Ef. 5:8 - de niet christen wordt hier zelfs met de duisternis geïdentifi-

ceerd; vgl. ook Rom 2:19, 1 Petr. 2:9 enz.), terwijl (in relatie hiertoe) vanuit Gods Woord nadrukkelijk bekend moet zijn dat de zon-

deval zijn impact heeft op het verstaan en kennen van waarheid. Het is niet voor niets dat Jezus aangaf dat het de Heilige Geest is

die in de waarheid leidt. De wereld - de mens buiten Christus - kent Hem niet, want zij kan Hem niet ontvangen. De Bijbel kent

dus niet twee vormen van waarheid, maar slechts één waarheid - ten laatste geopenbaard in Jezus Christus. Lees alleen eens wat

Paulus in 1 Corinthiërs 8:2 zegt:

. Voorts laat Gods Woord met nadruk weten dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen (Rom. 8:20);

welke consequentie(s) dat heeft voor de algemene openbaring wordt niet duidelijk.

Het is Karl Barth geweest die duidelijk moeite had met het spreken over algemene en bijzondere openbaring. In dat verband leverde

‘INDIEN IEMAND ZICH INBEELDT ENIGE KENNIS
VERWORVEN TE HEBBEN, DAN HEEFT HIJ NOG
NIET LEREN KENNEN, ZOALS HET BEHOORT’
1COR. 8:2.

hij kritiek op artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat zowel Gods schepping als het Woord in ge-

lijkwaardige zin als kenbronnen van God ziet. Barth sprak zelfs onomwonden over 'het voeren van een dub-

Karl Barth

Abraham Kuyper

bele boekhouding'. (Als het gaat om het in het verlengde van algemene en

bijzondere openbaring al genoemde (vermeende, door met name door Abra-

ham Kuyper (1837-1920) onderstreepte) onderscheid tussen algemene en



Klaas Schilder
bijzondere genade, mag gewezen worden op de hierbij terecht gemaak-

te kritische kanttekening door prof. Klaas Schilder (1890-1952). Hij geeft

De aanname van een algemene openbaring (en algemene genade) zou als consequentie kunnen hebben, dat

de gevallen mens zonder bijzondere openbaring (bijzondere genade) in staat is om tot conclusies van waarheid

aan dat wat wordt gevangen onder algemene genade ten onrechte is, terwijl hij, in over-

eenstemming met Gods Woord, alleen genade erkent die 'leidt tot eeuwig heil'.)

te komen die eenzelfde gezag zouden hebben als Gods Woord. Het mag duidelijk zijn dat het opdelen van openbaring in relatie tot

waarheid in algemene en bijzondere openbaring (alsook het spreken over algemene en bijzondere genade) uitermate gevaarlijk is. Dit

blijkt uit het feit dat de kennis van waarheid  - en de daarmee samenhangende autoriteit - op grond van deze tweedeling onder de

noemer 'alle waarheid is Gods waarheid' wordt toegedicht aan mensen die in geen enkele relatie tot God staan, ja zelfs vijandig tegen-

over Hem staan. Er wordt op deze manier volkomen voorbij gegaan aan het gegeven dat de Bijbel zegt dat de natuurlijke mens de

Goddelijke waarheid als dwaasheid beschouwt (vgl. bijvoorbeeld 1 Cor. 2:14). Zonder ware kennis van God hebben we een 'verstoord'

denkvermogen. Ook wordt eraan voorbijgegaan dat hetzelfde Woord zegt dat zelfs de geestelijke mens maar ten dele kent (1 Cor.

13:9; vgl. hier ook Deut. 29:29).

Met een opdeling van Gods openbaring in algemene en bijzondere openbaring wordt niet alleen wat Gods Woord met waarheid be-

doelt, geweld aangedaan, maar wordt ook het begrip openbaring als zo danig (en idem genade) volkomen uitgehold.  De genade én

waarheid zijn door Jezus Christus gekomen (Joh. 1:17)! De onvermijdelijke gevolgen van de quote 'alle waarheid is Gods waarheid'

worden in de praktijk maar al te pijnlijk zichtbaar.

De praktijk - voorbeeld

Vooral op het terrein van het pastoraat wordt meer en meer vanuit de in de uitspraak 'alle waarheid is Gods waarheid' gelegen intentie

ruim baan gegeven aan de psychologie. Werd aanvankelijk door de gemeente van God, in lijn met de vroegste kerk, het pastoraat al-

leen verleend op basis van Gods Woord en door de predikant/voorganger van de gemeente (al of niet in samenspel met

oudsten/raadsleden), tegenwoordig wordt vanuit de seculiere psychologie, (al of niet) gestoken in een christelijk jasje, hulp verleend

door op dit terrein zogeheten gekwalificeerde deskundigen. Deze deskundigheid kent talloze terreinen.

Natuurlijk zal, daar waar binnen de christelijke wereld en de christelijke geloofsgemeenschap de psychologie veld heeft gewonnen,

beweerd worden dat in de Bijbel waardevolle zaken staan voor de mens in nood, maar dat toch ook gesteld mag worden dat juist psy-

chologen geschoold zijn in het herkennen en benoemen van een aanwezige problematiek en dat zij toch de nodige handvaten hebben

leren hanteren als het gaat om adequate hulpverlening. Mag dan niet zonder meer worden aangenomen dat God zich ook van hen wil

bedienen zoals van een arts bij lichamelijke ziekten? Valt wat zij hebben te bieden vanuit hun aangeleerde en ontwikkelde kennis niet

onder de noemer algemene openbaring? En gaat het binnen de psychologie ook niet om waarheid die van God afkomstig mag heten?

Opmerkelijk is in deze het relaas van iemand die zich vanwege psychische problemen richtte tot het pastorale team van een grote ge-

meente van naam in het Noorden van het land. De persoon in kwestie vertelde dat in het eerste gesprek nog vanuit de Bijbel was ge-

sproken en voor de aan de orde zijnde problematiek gebeden was, maar dat tijdens de volgende sessie(s) aan de slag werd gegaan

vanuit de psychologie. Het pastoraat was 'overgenomen' door één van de bij deze gemeente fulltime in dienst zijnde psychologen.

Geen Bijbel meer op tafel, geen gebed, maar advies voor… medicatie.

Het verschijnen van het gratis e-book 'De Focustherapie, IK of… Christus' bij Johannes Multimedia resul-

teerde in onder meer een uiterst positieve recensie in een bekend evange-

lisch blad van een al even bekende evangelische organisatie met het

'hoofdkwartier' in de hoofdstad van ons land.



wijsheid van goddelijke waarde zou hebben

gesproken. Eerder is zijn citeren te be-

schouwen als een vorm van sarcasme/spot.

Hoewel al het nodige is aangegeven ten

aanzien van een beroep op Romeinen 1

kan hier nog het volgende aan worden toe-

gevoegd: Wanneer in Romeinen 1:19 en 20

gesproken wordt over hetgeen van God

gekend kan worden vanuit de schepping,

dan wordt hier geen openbaring in verge-

lijkbare zin aan het Woord bedoeld. Hoog-

uit betekent het dat de schepping elk

denkend mens tot verwondering brengt en

appelleert aan het ingeschapen Godsbesef.

Wat de niet-christen zegt van de schepping

komt voort uit zijn denken en dat is per

definitie verduisterd en kan dientengevolge

nooit de status van waarheid worden toe-

gekend. Het gaat om bedenksels buiten

God om, verkregen en los van het kennen

van God. Waartoe dat kan leiden, zien we

onder andere uitgedrukt in een omgaan

met en een beredeneren van de schepping

op een wijze die volkomen tegen het door

God geopenbaarde ingaat. Neem alleen al

het Darwinisme dat haaks staat op de

scheppingsgeschiedenis zoals deze is opge-

tekend in het boek Genesis. Valt deze theo-

rie dan waarheid toe te dichten? Wordt in

deze theorie niet het getuigenis van Gods

Waarheid -  de kennis van God - in de

schepping gelegd met voeten getreden?

Een nog niet genoemde tekstplaats, die

eveneens ter onderbouwing van de quote

'alle waarheid is Gods waarheid' wordt aan-

gehaald, is Handelingen 17:28. Paulus zou

met de uitspraak

 ruimte geven

aan de door de rooms-katholieke kerk geui-

te gedachte dat God zich ook in andere

religies doet kennen. Het optreden van

Paulus in Athene wordt door menig theo-

loog bevraagd als het gaat om het terechte

en juiste ervan. Door diezelfde theologen

wordt geconcludeerd dat vanuit teleurstel-

ling over het resultaat in Athene, Paulus in

het direct aansluitend bezochte Corinthe

het besluit heeft genomen onder hen niets

anders te weten dan Jezus Christus en die

gekruisigd (1 Cor. 2:2). Hoe opmerkelijk is

juist dan zijn benadrukken van de ware

wijsheid. (Hooguit zou gesteld kunnen wor-

den dat Paulus hier apologetiek bedreef en

dan is zijn verwijzen van totaal andere aard

dan strikt verkondigend. Het aangehaalde

uit 1 Corinthiërs is te zien als een gevoelige

zelfcorrectie onder het gezag van Gods

Geest.)

Samenvattend moet worden geconcludeerd

dat, waarheid en genade (gepersonifieerd

in Jezus Christus) volgens het Woord van

God alleen te vinden is bij het kruis, het

hart van de Goddelijke wijsheid, een

dwaasheid voor de wereld (1 Cor. 1:18

v.v.). Wie kiest voor de stelling dat ‘alle

waarheid Gods waarheid is’, zal dit onher-

roepelijk moeten verantwoorden omdat het

daarbij toch gaat om ‘wijsheid van mensen’

waarvoor de Bijbel uitdrukkelijk waar-

schuwt en zelfs aangeeft dat God die wijs-

heid zal verderven en verdoen (1 Cor.

1:18). Is niet Gods Woord duidelijk als het

zegt:

 (1 Korinthiërs 2:14)?

´DE PSYCHOTHERAPIE KON WEL EENS
BEKEND WORDEN ALS DE GROOTSTE
HOAX VAN DE 20STE EEUW´

Dit is nota bene een uitspraak van de voormalig voorzitter van

de Verereniging voor Humanistische Psychologie in de VS, dr.

Lawrence LeShan.

Een uitspraak als deze geeft te denken. En zou in elk geval de

christelijke hulpverlening, en vooral onder hen de aanhangers

van de quote ´alle waarheid is Gods waarheid´moeten aan-

sporen tot bezinning op haar uitgangspunt. Bijbels pastoraat

heeft zoveel meer te bieden dan de psychologie. Het Woord en

het gebed zijn de best denkbare tools, helmaal als de hulpver-

lener zich afhankelijk weet van Gods Heilige Geest.

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God

daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal

hem gegeven worden (Jac. 1:5).
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