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De ezel en de os.

Jes. 1:3

Als je in een kwis zou vragen, waar in de Bijbel de os en de ezel
worden genoemd, zouden de meeste mensen het antwoord in de
evangeliën zoeken. Ik vermoed, dat vooral Lukas daarbij hoog zou
scoren, omdat hij tenslotte het Kerstgebeuren het uitgebreidst
beschrijft. En in onze traditie zijn de os en de ezel nu eenmaal
onlosmakelijk verbonden met de Kerststal. Maar u raadt het al: Lukas
zwijgt over ossen en ezels - en zelfs over een stal rept hij met geen
woord.
Als protestanten hebben we dan ook altijd wat huiverig gestaan
tegenover die kerststallen. Al zijn sommige exemplaren buitengewoon
kunstzinnig uitgevoerd en daarom de moeite van het bekijken zeker
waard, als het erop aankomt zijn ze niet veel Bijbelser dan onze
Kerstbomen, waarvan je met een beetje goede wil de kaarsjes, het
eeuwige groen en de ronde vormen ook kunt laten verwijzen naar de
geboorte van het Licht der Wereld als Zoon van God in de Kerstnacht.
Toch zijn die os en die ezel niet zomaar uitvindingen van een vrome
volksdevotie die wat aankleding zocht voor de kerststal die sinds de
Middeleeuwen (het gebruik wordt op Franciscus van Assisi
teruggevoerd) rond de Kerst de kerken en pleinen sieren. Ze zijn
weggelopen uit het begin van de profetieën van Jesaja: ‘Een rund
herkent zijn meester, een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar
Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.’
Op het eerste gehoor een toepasselijke tekst, als het gaat om de
geboorte van de Messias. Een tekst die parallel lijkt te lopen met de
Johannes-proloog: ‘Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van
Hem waren hebben Hem niet ontvangen’ (Joh. 1:11). Toch moeten we
oppassen dat we zo die profetenwoorden niet uit hun verband halen en
laten zeggen wat ons zelf het beste uitkomt. Bij Jesaja gaat het
tenslotte niet om kritiek op een groep buitenstaanders. Hij spreekt zijn
eigen volk erop aan, dat ze de Heer de rug toe gekeerd hebben door
moord en geweld, diefstal en bedrog, harteloosheid en onverschilligheid
(Jes. 1:21vv). Dat is de onwetendheid die Jesaja bekritiseert. Wie weet
zou hij tegen ons soms hetzelfde zeggen, vooral wat die laatste twee
verwijten betreft.
Maar laten we dan vooral niet vergeten om ook de rest van dit
hoofdstuk te lezen. ‘Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden
wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol’ (Jes.
1:18). Daarin schuilt de boodschap van Kerst. Doordat God zich in
Christus heeft toegekeerd naar onze wereld, kunnen wij ons weer
toekeren naar Hem om te leven in gerechtigheid en vrede. (H)erkennen
wij in Hem de Heer van ons leven?
JHB
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Kerkraad
Tijden van Corona.
Op de dag van dit schrijven zijn de Coronamaatregelen weer
verstrengd, het dragen van een mondmasker vanaf de leeftijd van 10
jaar is voor iedereen verplicht. zo moeten wij ook weer ons
mondmasker ophouden in de kerk, ook bij het zingen. De Coronabesmettingen blijven spijtig genoeg de hoogte ingaan, hopelijk volgen
er geen strengere maatregelen. We blijven in onze kerk alert en nemen
de nodige voorzorgsmaatregelen.
Op dinsdag 16 november kwam de kerkraad bij elkaar om 19,45 u in
de kerkzaal. We vergaderden weer met het mondmasker aan, wat soms
moeilijk is om verstaanbaar te spreken. We begonnen de vergadering
met het lezen van Genesis 18 verzen 16–33; na het gebed
bekrachtigden we de notulen van de vorige vergadering (5/10/2021).
We evalueerden de erediensten, de oogstdienst op zondag 10/10 met
mooie uitstalling van de broden, groenten en het fruit, gedaan door
Georgette, dank hiervoor. Zondagen 17 en 24/10 kerkdiensten waarin
ook onze predikant voorging. Zondag 31/10 hielden we
Hervormingsdienst samen met de Zandpoortkerk (MZ) in de
Zandpoortkerk (onpaar jaar 2021 - gezamenlijke diensten houden we
afwisselend in MZ en MN), we evalueerden deze dienst als goed. Op
zondag 7/11 hadden we een gastpredikant ds. Jan Van Hees en op
zondag 14/11 eveneens een gastpredikant ds. Petra Schipper. Deze
diensten werden goed bevonden! We zijn onze gastpredikanten zeer
dankbaar om telkens weer in deze soms voor hen overbevraagde tijden
te willen voorgaan in de kerkdiensten.
We keken dan vooruit naar de komende zondagen 24/11
Voleindingszondag met H. Avondmaal, we spraken desgevraagd af
naast wijn ook druivensap te voorzien – 28/11 eerste Advent – 5/12
tweede Advent met ds. Edwin Delen als gastpredikant – 12/12 derde
Advent – 19/11 vierde Advent en dan Kerstdiensten op 24 – 25 –
26/12 en zo belanden we in het nieuwe jaar 2022! Over de erediensten
in december 2021 en januari 2022 hoe en waar leest u verder in dit
kerkblad!
We doorlopen de correspondentie waarna we aan de Themata
beginnen. We bespraken de organisatie van Advent en Kerst. Geert zal
een kerstboom aankopen en deze in de kerk zetten (zoals elk jaar), we
spreken dan af wanneer we de kerstboom versieren. We voorzien
scheurkalender en bijbels dagboekje, er wordt een intekenlijst
opgehangen in de kerk. Ook voor Kerstdag 25/12 komt er een
intekenlijst, dit om de nodige aankopen te kunnen doen! We bekeken
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ook de lijst 70+, de ouderen die we opzoeken met een klein
geschenkje. De taken werden verdeeld.
Het jaarplan 2022 krijgt vorm, het is soms moeilijk gastpredikanten te
vinden voor de vrije zondagen waarop onze predikant recht heeft (1
zondag per maand) of wanneer hij voorgaat in een zusterkerk! Enkele
minder dringende agendapunten werden verschoven naar de volgende
kerkraad.
Als kerkraad zijn we ook verantwoordelijk voor het gebouw waarin we
mogen vergaderen, na vaststelling van enkele kleine gebreken aan het
dak, waaronder ook waterinsijpeling aan de dakkapel hebben we aan
de stad gevraagd of dit kon worden hersteld - dit is ondertussen
gebeurd!
Na de themata komen we aan de verslagen, waarin
ABL
districtsvergadering en de Synode vergadering.
De volgende kerkraad houden we op maandag 10 januari 2022. Heeft u
suggesties of iets te melden of heeft u vragen, laat ons dit weten via
telefoon – email of schrijven!
De kerkraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Vreugdevol
Nieuwe Jaar 2022. Houd u gezond en blijf alert voor het virus, laten
we hopen op en bidden voor een einde van de pandemie, dit vragen we
uit genade aan onze HEERE en Heiland! Uit genade en mededogen
kwam HIJ tot ons als KIND in een kribbe, ons tot heil, wie HEM
aanvaarden als VERLOSSER en ZALIGMAKER leeft in eeuwigheid!
Georges

Samenstelling kerkraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
0485 - 71 71 08
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Zieken
Laten we niet vergeten om de zieken uit onze gemeente in onze
gebeden te gedenken. Laten we bidden dat niemand slachtoffer wordt
van de corona-pandemie, maar vooral voor Gods nabijheid bij Paul
Cornelis en Guido Jans die met ernstige ziekten werden geconfronteerd.
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Verjaardagen
21
26
28
29

december
december
december
december

Denize Samat
Bedre Dirlik
Chris Du Meunier e. Vandensavel
Sara Sakur

01
01
15
23
26

januari
januari
januari
januari
januari

Mecide Sakur
Georgette Saliba e. Younan
Godwin Ntamba
Jan Sakur
Sarah Dirlik

We wensen alle jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke
zegen!

Liedboek
In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 933 staat het volgende door Ko Joosse:

Allerhoogste God,
hoe verheven Gij ook zijt,
Gij hebt U niet geschaamd
om onze God te worden
in een mens van vlees en bloed,
Jezus Christus, onze Heer.
Laat ons in voor- en tegenspoed
met Hem verbonden zijn
en doe ons delen in zijn vrede,
die duren zal in eeuwigheid.
Uitgekozen door Georges
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Zondag 05 december
ds E. Delen

organist: P. Oerlemans
2e collecte: Kerkblad

Zondag 12 december
ds J. Brouwer

organist: E. Poncin
2e collecte: Jeugdwerking

Zondag 19 december
ds J.Brouwer

organist: P. Oerlemans
2e collecte: Zending

Vrijdag 24 december
ds J. Brouwer
Kerstavond, 20 uur

organist: E. Poncin
2e collecte: Protestantse Solidariteit

Zaterdag 25 december organist: Th. de Jongh
ds J. Brouwer
Eerste Kerstdag
Zondag 26 december
2e collecte: Diaconie
ds H. Ransijn en ds. J. Brouwer
Gezamenlijke dienst met VPKB Vilvoorde in ons kerkgebouw
Zondag 02 januari
Gezamenlijke dienst in Vilvoorde, Rondeweg 3
ds J. Brouwer en ds. H. Ransijn
Zondag 09 januari
ds J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: E. Poncin
2e collecte: Vluchtelingenwerk

Zondag 16 januari
ds J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2e collecte: Orgelfonds

Zondag 23 januari
ds J. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2e collecte: Synodale kas

Zondag 30 januari
ds J. Voortman

organist: M. Faure
2e collecte: Leprazending

Zondag 06 februari
ds J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2e collecte: Kerkblad
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Agenda
02 dec
16 dec

Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
Bijbelavond, 20u Kerkzaal

10 jan
13 jan
20 jan

Kerkraad, 19u45 Kerkzaal
Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
Bijbelavond, 20u Kerkzaal

ZOVEEL OM LIEF TE HEBBEN
Mijn God,
er is zoveel om lief te hebben:
zoveel schoonheid en goedheid,
zoveel edelmoedigheid
en trouwe zorg van mensen;
zoveel onbaatzuchtigheid
van ouders voor hun kinderen,
zoveel toewijding
van moeders en vaders,
van opa's en oma's,
van mensen die trouw
en in alle eenvoud
hun werk doen.
En er is de zon en de regen,
en de seizoenen,
een glimlach op een lief gelaat,
een lied en een madeliefje...
Ja, er is zoveel om lief te hebben !
Ik dank U, mijn God.
In de stilte, tijd voor God : Herfst 2012
gekozen door Nathalia Nafarin
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Boodschap van de Synode 2021

De Synodevergadering van de VPKB vond plaats op 13 en 20 november
2021 in een gemoedelijke sfeer en met constructieve discussies. Alle
afgevaardigden en vertegenwoordigers van de VPKB volgden de
coronamaatregelen nauwgezet op.
Dit was de eerste fysieke synode sinds het begin van de pandemie. De
samenleving als geheel is zwaar getroffen en de VPKB vormt daarop
geen uitzondering. De aalmoezeniers en de voorzitter stonden stil bij
de eenzaamheid van velen van ons, het lot van de zieken en de vele
doden.
Maar de pandemie heeft onze kerk ook uitgedaagd tot creativiteit, met
een ware explosie van het gebruik van nieuwe media. De
kerkgemeenten hebben veel energie gestoken in het leren van nieuwe
technologieën om erediensten, gebeden en Bijbelstudies online te
plaatsen. Dit was ook de aanzet voor mooie samenwerkingen.
Creativiteit is juist ook het hoofddoel van deze Synode: de kerk blijft
zichzelf trouw en behoudt haar relevantie slechts voor zover ze zichzelf
diepgaand en toekomstgericht durft hervormen.
In onze maatschappij wordt godsdienst meer en meer gebannen uit het
openbare leven. De bijdrage van godsdienst aan een warme
samenleving wordt vaak miskend. Vaak zijn wij zoals het Joodse volk
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dat de vernietiging van de tempel van Jerusalem betreurt. Wanneer en
hoe zal de tempel herbouwd worden? Sommige kerkgemeenten zijn
gesloten en andere maken moeilijke tijden door. We weten niet of we
morgen genoeg predikanten zullen hebben om diegenen te vervangen
die met pensioen gaan.
Laat ons vertrouwen hebben in onze huidige kerkleden, mannen en
vrouwen, want zij zijn het kostbaarste goed van de kerk.
De laatste jaren waren de gemeenschappen van de VPKB innovatief in
hun manier om het Evangelie te verkondigen. Aanwezigheid op het
internet, diakenen en stadspredikanten, studentenaalmoezeniers,
pioniers in de kerkgemeenten, enz. Hierbij kwam de vraag naar voren
om een duidelijk statuut voor pioniers uit te werken, alsook de
noodzaak om na te denken over nieuwe gemeenschapsvormen.
De VPKB is uiteraard in voortdurende dialoog met de samenleving,
solidair met onze medemens en aandachtig voor noden en vragen, met
het verlangen om de meest kwetsbaren bij te staan. Tijdens deze
synodevergadering wilden de VPKB-werkgroepen zich met name
bezinnen over de opkomst van het antisemitisme en de
klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele onderwerpen zullen op
onze bijzondere aandacht kunnen rekenen.
De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek gebogen en
heeft daarbij al enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema’s
verdienen een nadere uitwerking en verdieping. Dat is nodig om een
verandering te bewerkstelligen.
In 2022 komen er belangrijke evenementen aan. Noteert u deze datum
alvast in uw agenda?
Wij zullen het 100 jarige partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van
Rwanda vieren, met als hoogtepunt ProFest op 26 mei.
Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen van juli
2021 met zo'n 25.000 Belgische klimaatvluchtelingen. Dit drama
drukte ons met de neus op de feiten: klimaatverandering is reëel en
treft iedereen. Daarom wordt op 19 maart 2022 een bijzondere Synode
gehouden over klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Om onze bezinning
te begeleiden zullen wij meerdere getuigen en sprekers aanhoren
tijdens conferenties. Hierbij zal oa. ook de Belgische klimatoloog
Jean-Pascal van Ypersele aanwezig zijn.
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Afscheid van Mechelen
Beste lezers en lezeressen, helaas heb ik deze maand geen tijd gehad
om voor jullie iets te schrijven. Hier toch een klein berichtje van tussen
de verfpotten en nog onuitgepakte dozen. Zoals de meesten van jullie
wel zullen weten, is ons gezin intussen verhuisd van Mechelen naar
Oorbeek, op zo’n drie kilometer van Tienen. We waren al een tijdje op
zoek naar een iets groter huis met een groter tuin, maar in het
Mechelse vonden we niks, of toch niet aan een prijs die wij wilden of
konden betalen. Zo zijn we dan verder beginnen rondkijken en
uiteindelijk in de buurt van Tienen beland. Het vastgoed in Leuven is
peperduur, maar hier, nauwelijks 20 kilometer verderop, valt dat nog
mee.
Wat een contrast met Mechelen! Ons huis staat in een landelijke
omgeving temidden van een glooiend landschap. Vanuit een
bovenkamer kunnen we in de verte de suikerfabriek zien, waarvoor
mijn eigen grootvader Theofiel Daniëls (1909-2000) jarenlang heeft
gewerkt. Zelf ben ik opgegroeid in Kortenberg, waar ik dertig jaar heb
gewoond, waarna dertig Mechelse jaren volgden. En nu dus Tienen, een
provinciestad met zo’n 35.000 inwoners (inclusief de sedert de
gemeentefusies van 1970 en 1976 aangehechte omliggende dorpen).
Mechelen is de laatste jaren alsmaar gegroeid en drukker geworden.
Aan de spoorweg, aan het keerdok, langs de Dijle op weg naar Walem
en Rumst, overal zijn faraonische werken gaande, die de stad zullen
transformeren. Wij zullen het zeker van op afstand blijven volgen!
Wat we zullen missen, zijn onze Mechelse vrienden, buren en
kennissen, waaronder jullie. België is echter een klein landje en het is
onze bedoeling om contact te blijven houden. Als we hier eenmaal door
ons werk raken, kom ik vast ook bij jullie af en toe nog naar de kerk.
En wie weet, brengen sommigen van jullie ons wel eens een bezoekje.
Hoe dan ook, één ding weten we met zekerheid: waar we ook gaan of
staan, de Here God is overal en gaat mee met zijn kinderen:
“Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de
zee,
Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden”
(Psalm 139:9, HSV).
Hugo Wilmaerts
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Herbouwen met de Bijbel als kompas
Door Arne Willems
Op zaterdag 23 oktober wandelde de NBV21 – de Bijbel voor de
21ste eeuw – Vlaanderen binnen. In de Mechelse Begijnhofkerk
presenteerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de
vernieuwde Bijbel aan de Vlaming. Als jonkie – met amper een
kwarteeuw levenservaring durf ik mijzelf nog steeds bij de jongeren
te rekenen – kijk ik daar toch met een andere bril tegenaan. Ik
groeide op in een maatschappij waarin religie tot de privésfeer
behoorde, een maatschappij waarin tal van vooroordelen de kop
opstaken als iemand zich publiekelijk out als gelovig. Vlaanderen is
een plek waar de Bijbel voor het gros van de bevolking een
sprookjes- of hoogstens een geschiedenisboek is dat ergens stof
ligt te vangen op een muffe zolder. Of dat dacht ik. Zaterdag 23
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oktober trapte veel van mijn vooroordelen aan diggelen.
Boek van ons leven
Als de Vlaamse presentatie één ding aan het licht bracht, is het dat
na meer dan twintig eeuwen de Bijbel nog steeds zo dicht bij de
mensen staat. Zoals projectleider Matthijs de Jong zo beklijvend zei
tijdens zijn praatje: ‘De Bijbel is het boek van ons leven.’
Het hoogtepunt van het programma was de overhandiging van de
NBV21 aan 21 Vlamingen uit uiteenlopende beroepsgroepen en
sectoren van de samenleving. Een voor een galmden naam en
beroep van de 21 door de barokke kerk. Een acteur, een journalist,
een schrijver, een dokter, een maatschappelijk werker, een
leerkracht … De 21 kwamen uit alle lagen van de samenleving. Een
echt kippenvelmoment: het moment waarop 21 zeer diverse
mensen belichaamden dat ongeacht religie, achtergrond, leeftijd of
etniciteit, de Bijbel elke ziel in de zaal met elkaar verbond. Als ik die
dag met één woord moet omschrijven, laat het dan verbondenheid
zijn: de Schrift verbond iedereen in de Begijnhofkerk, als een bijbels
cement dat onze gemeenschappelijke grond fundeerde. En ik ben
er rotsvast van overtuigd dat de Bijbel ook op die manier alle
Vlamingen met elkaar verbindt.
Herbouwen
Wanneer religie in de media komt, is dat al te vaak met een
negatieve bijklank. En natuurlijk moeten wandaden en schandalen
aan de kaak gesteld worden, opdat de daders gestraft worden en
de acties zich nimmer meer herhalen. Maar de overheersende
negatieve berichtgeving draagt ook bij tot een marginalisering van
geloof. Ik heb vaak de indruk dat ik me haast beschaamd dien te
voelen omdat ik gelovig ben, hoewel er ook zoveel goede daden
voortvloeien uit het geloof dat ik met hart en ziel koester. Ik hoop
daarom vurig dat de komst van de NBV21 een kantelpunt is, een
punt waarop eenieder weer zonder schroom publiekelijk mag
uitkomen voor zijn of haar geloof. Een punt waarop gelovig zijn uit
de taboesfeer wordt gehaald, een punt waarop we weer trots
mogen zijn op onze cultuur en op de waarden en normen die we
aan de Heilige Schrift ontlenen. Dat is iets wat we samen moeten
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doen: ondanks alle negatieve berichtgeving oog hebben voor het
positieve. Het kind niet met het badwater weggooien. Het doet me
denken aan Jesaja 61:4 (NBV21):
Wat al eeuwen verwoest ligt, zullen zij herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
door vroegere generaties verlaten.
Jesaja 61:4 (NBV21)
In een seculier Vlaanderen waar velen het geloof hebben verlaten –
vaak omwille van de schandalen – is herbouwen broodnodig. De
Vlaming is zoekend; het leeuwendeel van de bevolking heeft nog
steeds een zekere affiniteit met de Bijbel. Het zit ingebed in onze
cultuur, in onze kunst en al helemaal in onze taal. Een artikel van
VRT NWS naar aanleiding van de komst van de NBV21 toont aan
hoe zeer onze taal verstrengeld is met de Schrift. Het is ons boek,
het boek van ons leven. We krijgen nu de kans om die band te
(her)ontdekken, met een Bijbel die met beide voeten in de 21ste
eeuw staat. Geen sprookjesboek, geen geschiedenisboek, maar
wel mijn Bijbel die me zoveel leert over menszijn en over Gods
liefde. De berichtgeving (onder meer in de Vlaamse pers) is
alleszins veelbelovend: de positieve vibe die heerst na de komst
van de NBV21 kan fungeren als fundament waarop wij als
gelovigen kunnen (her)bouwen.
Om de woorden van de Mijn Bijbel-campagne aan te vullen: Mijn
Bijbel helpt me (her)bouwen.
Arne Willems
Specialist communicatie bij het
Bijbelgenootschap
Journalist bij Tertio
Leerkracht Rooms-katholieke Godsdienst
Foto: © Andries Vervaecke / NBG
Bron: debijbel.nl
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Nederlands-Vlaams

Adventsbrief
We gaan weer naar de tijd van Advent en
Kerst toe.
De kerkraad wil iedereen uitnodigen om
mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan
bij de komst van onze Verlosser in de
volgende erediensten:
Vrijdagavond 24 december is er de
Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur.
Zaterdag 25 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een
samenzijn met zang en aandacht voor alle leeftijden; dan wordt u
de mogelijkheid geboden om ook zelf iets rond het thema Kerst naar
voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand
hierover inlichten). We besluiten met een gezellig samenzijn met
koffiekoeken.
Op zondag 26 december is er om 10 uur een kerkdienst in
samenwerking met de William Tyndale-Silo gemeente van Vilvoorde
in ons kerkgebouw.
Om één en ander financieel mogelijk te maken, willen we een beroep
doen op uw steun. Uw gift kunt u overmaken - bij voorkeur in een
gesloten omslag - aan één van de kerkraadsleden of storten op de
rekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).
We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen
verwachten en vragen dan ook om uw naam op de lijst te zetten die
in de kerkzaal hangt of te mailen naar ds Brouwer
(jhbrouwer@protestant.com) of naar Georges Vandensavel
(vandensavel.georges@busmail.net).
De kerkraad.
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Kerstmis

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
zijn macht gekregen.’
Johannes 1:5
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