
Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE (Gen. 49:18)
In Gen. 49:10 staat:

“De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat 
Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn”

De scepter slaat op het koningschap. De koning zou later uit Juda voortkomen. Uit die stam 
kwam de Here Jezus voort. Hij was en is de Zoon van David (Matth. 1:1). Dat koningschap 
zal Hij pas in de toekomst over Israël hebben. Silo betekent “rust”. Het is een aanduiding van 
de Here Jezus. Hij sprak: “Ik zal u rust geven”.
De HEERE is onze Wetgever. Jes. 33:22:

“Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze 
Koning, Hij zal ons behouden”.

De HEERE is de vertaling van Jehovah. Jehovah is vlees geworden in de Persoon van de Here 
Jezus. Deze woorden zullen in de toekomst door een wedergeboren Israël worden gesproken.

De scepter komen we ook in Num. 24 tegen in de zegeningen van Bileam. Het zijn profetieën, 
die spreken over hetgeen in de toekomst over Israël zal komen. Num. 24:17:

“Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een 
ster voortgaan uit Jakob, …..”

De Ster wijst op de ster van Bethlehem. De scepter zal uit Israël voortkomen, namelijk uit 
Juda. In de dagen van Zijn wederkomst zal Christus de vijanden van Israël verslaan, zoals in 
de rest van het vers staat.

In Gen. 49 worden nog meer zaken verteld omtrent het laatste der dagen (in Gen. 49:1 ver-
taald met “in de navolgende dagen”). In Gen. 49:18 staat:

“Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!”

Het woord voor “zaligheid” is de vertaling van het Hebreeuwse woord “jeshoeah”, wat ook 
“verlossing”  of “heil” betekent. Het is nauw verwant met het Griekse “Jezus”. Hij is Degene, 
Die heil, verlossing, zaligheid tot stand zou brengen. Er werd ook gezegd: “U is heden gebo-
ren …. de Zaligmaker”. Door de dood en opstanding is eeuwige zaligheid tot stand gebracht 
(Hebr. 5:9). Gen. 49:18 verwijst dus naar de Here Jezus Christus. Hij zal Zijn volk zalig ma-
ken van hun zonden. Hij is de Verlosser. 

In Luk. 2:25-35 wordt over Simeon gesproken. In Luk. 2:29,30 zegt Simeon:

29 Nu laat Gij, HEERE! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.

Jakob verwachtte de zaligheid. Hier zegt Simeon, dat hij die zaligheid heeft gezien. Het blijkt 
de Here Jezus te zijn. 
Die zaligheid werd oorspronkelijk alleen aan Israël beloofd. In Luk. 2:31 staat echter:

“Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken!”.



De volgorde wordt in Luk. 2:32 genoemd:

“Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”

Het woord “zaligheid” is hier het Griekse woord “soterion”. Dit woord wordt ook voor in 
Luk. 3:6 genoemd. Luk. 3:4-6:

4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De 
stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden 
recht!
5 Alle dal zal  gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de 
kromme wegen zullen tot een rechten weg worden, en de oneffen tot effen wegen
6 En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.

Door de opstanding zou Hij zaligheid tot stand brengen. Er wordt gezegd, dat “alle vlees’ die 
zaligheid van God zal zien. Dit is in de dagen van de eerste komst van de Heer echter niet ver-
vuld.
Jes. 40:1-5:

1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat 
haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen 
heeft voor al haar zonden,
3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht 
in de wildernis een baan voor onzen God!
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd 
worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei ge-
maakt worden.
5 En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden, en alle vlees te gelijk zal 
zien, dat het de mond des HEERN gesproken heeft.

Er zal troost voor het volk Israël komen. Als Jeruzalem rechtvaardig gerekend wordt, dan zijn 
de 70 weken van Dan. 9:24-27 vervuld. Deze profetie kan dus pas in vervulling gaan als de 
70ste jaarweek vervuld is. In de dagen van Johannes de Doper is de zaligheid wel in gang ge-
zet, maar de vervulling van de profetie wacht nog op het verstrijken van de 70 weken.

“De roepende in de woestijn” (vs. 3) is een omschrijving voor Johannes de Doper. 
In de toekomst zal alles wat zich verheft vernederd worden (Jes. 40:5). Dan zal men de zalig-
heid zien (vs. 5). In Jes. 52 wordt het eveneens aangehaald. Jes. 52:10:

“De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen,  en al de 
einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods”

Wanneer zal dit plaatsvinden? Dat blijkt uit Jes. 52:1:

“Waakt op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! Trek uw sierlijke klederen aan , o Je-
ruzalem! Gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer 
komen.”



In Jes. 52:6 wordt Israël “Mijn volk” genoemd. Het gaat dus om een wedergeboren volk. Als 
het volk zich bekeerd zal hebben, zal er geen onbesnedene meer in Jeruzalem komen. Dat is 
pas na de 70 weken uit Dan. 9.

Zo zijn er nogal wast Schriftplaatsen, die over de komende Zaligmaker en Zijn zaligheid spre-
ken. Enkele voorbeelden. Ps. 62:2:

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn Heil (Jeshoeah)”.

Ps. 69:30:

“Doch ik ben ellendig en in smart; Uw heil, o God! zette mij in een hoog vertrek”

Deze Psalm is Christocentrisch, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Ps. 69:22. De Heer is een hoog 
vertrek geplaatst, namelijk in de hemel. Het wijst op Zijn verhoging door de opstanding. Hij is 
gezeten ter rechterhand Gods. Door de dood en opstanding werd Hij het heil voor anderen. 
Zach. 9:9:

“Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal 
u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een 
veulen, een jong der ezelinnen”.

Deze profetie werd gedeeltelijk vervuld op het moment, dat de Here Jezus op een ezel in de 
richting van Jeruzalem reed. Hij werd toen echter geen Koning, want men verwierp Hem. In 
de toekomst zal Hij wel Koning zijn. Dan zal er geen letterlijke ezel zijn. De ezel was in de 
dagen van de Here Jezus bedekt met de kleding van de discipelen. De ezel zag er dus uit als 
de discipelen. Dit is een uitbeelding van de gemeente, het lichaam van Christus. In de toe-
komst zal Hij komen op het paard Zijner majesteit (Zach. 10:3).
In Jes. 49 werd het ook al aangekondigd. Jes. 49:1:

“Hoort naar Mij, gij eilanden! En luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft 
Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam 
gemeld.”

Dit is in overeenstemming met de geboorte van de Here Jezus.
Jes. 49:3,4:

3 En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt  Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik verheer-
lijkt zal worden.
4 Doch Ik zeide: Ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk 
toegebracht, gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn 
God.

Bij de eerste komst leek Zijn werk zonder vrucht te zijn. Toch blijkt Hij loon te hebben.
Jes. 49:5,6:

5 En nu zegt de HEERE, Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht geformeerd 
heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet verzamelen la-
ten;  nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEEREN, en Mijn God zal 
Mijn Sterkte zijn.



6 Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te rich-
ten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U 
ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aar-
de.

Israël wilde zich niet laten vergaderen. Het is echter te gering, dat Hij alleen de stammen van 
Jakob zou richten. Hij is óók gegeven tot Licht der heidenen. Hij zou ook Heil (zaligheid) zijn 
voor de heidenen; tot aan het einde der aarde. Profetisch gezien, zal dit vervuld worden als Is-
raël tot geloof gekomen is. Daarna zullen de heidenen ook tot geloof komen.
In Hand.  13 wordt dit vers échter aangehaald m.b.t. de tijd direct na de opstanding.
Hand. 13:45-47:

45 Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspra-
ken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.
46 Maar Paulus en Bárnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat 
eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve ver-
stoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de 
heidenen.
47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der 
heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde

Het waren de joden zelf, die zichzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelden. Hier wordt 
het gezegd over Paulus en Bárnabas. Zij verkondigden de blijde boodschap, het Heil.

De zaligheid ging naar de heidenen. Door de opstanding heeft Hij eeuwige zaligheid tot stand 
gebracht. 2Tim. 1:9,10:

9 Die (God) ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar 
onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Chris-
tus Jezus, vóór de tijden der eeuwen;
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Chris-
tus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het 
licht gebracht door het Evangelie.

De zaligheid was niet in het geboren kindje in Bethlehem.
Rom. 10:9:

“Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart ge-
loven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.”

Men wordt zalig als men belijdt met de mond en gelooft met het hart, dat Jezus Christus is op-
gestaan uit de doden.
Hand. 5:30,31:

30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangen-
de Hem aan het hout.
31 Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om 
Israël te geven bekering en vergeving der zonden.



De zaligheid kwam tot stand door Zijn dood en opstanding. Die zaligheid werd eerst aan Isra-
ël gepredikt en vervolgens aan de heidenen.
Hand. 4:12:

“En de  zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere 
Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.”

Er is geen andere Naam gegeven, waardoor men zalig MOET worden. Die Naam wordt in vs. 
10 genoemd: de Naam van Jezus Christus, de Nazaréner. Wie in Hem gelooft, heeft Hem als 
persoonlijke Zaligmaker en Verlosser ontvangen..
1Joh. 4:14,15:

14 En wij hebben aanschouwd, en getuigen, dat de Vader  Zijn Zoon gezonden heeft 
tot een Zaligmaker der wereld.
15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij 
in God.

Hij is de Zaligmaker der wereld geworden (Joh. 4:42). Wie belijdt, dat JEZUS de Zoon van 
God is, God blijft in hem en hij in God. Met andere woorden: die is de Goddelijke natuur 
deelachtig geworden. We zijn wedergeboren en daardoor hebben we deel gekregen aan de za-
ligheid (zie Rom. 1:16; Ef. 2:5,8).

Daarna heeft het begrip “zaligheid” ook nog een functie in onze levenswandel. Het Woord 
van God heeft een zaligmakende werking in ons geloofsleven (2Kor. 7:10).

De zaligheid heeft ook nog een toekomstige vervulling. 
1Petr. 1:3-5,7:

3 Geloofd zijn de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de he-
melen bewaard is voor u,
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, 
om geopenbaard te worden in de laatsten tijd.

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk 
vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en 
heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Er is zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is de erfenis (vs. 
4). Die erfenis zal geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus (vs. 7).
Dat blijkt bijvoorbeeld uit Fil. 3:20,21:

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worden aan 
Zijn heerlijk lichaam,  ….

Dit wacht nog op de toekomst; bij de opname van de gemeente.



Tit. 2:13:

“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den grote God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus,”

Onze hoop is Zijn verschijning en Zijn heerlijkheid, want die heerlijkheid zal aan ons ge-
schonken worden. Aan die zaligheid wordt nog iets toegevoegd. 2Tim. 2:10:

“Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de  zaligheid zouden 
verkrijgen,  die  in  Christus  Jezus  is,  met  eeuwige  heerlijkheid.”

Aan de uitverkorenen (dat zijn gelovigen) zal zaligheid worden gegeven, met eeuwige heer-
lijkheid. Volgens vs. 12 houdt dit in, dat wij met Hem zullen heersen.

De Here Jezus Christus zal na de tijd van de gemeente ook de Zaligmaker voor Zijn volk, Is-
raël zijn. Ook hiervan enkele voorbeelden.
Psalm 14:7:

“Och, dat Israëls  verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns 
volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd zijn.”

De gevangenis zal gewend worden als Israël tot geloof is gekomen (Deut. 30:1-6).
Jes. 59:20:

“En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de 
overtreding in Jakob, spreekt de HEERE”.

Hier staat het woord “goël”. Het is een synoniem woord. Hij zal komen voor degenen, die 
zich bekeren. Alzo zal geheel Israël zalig worden (Rom. 11:26), namelijk degenen, die tot ge-
loof komen.
Ps. 95:1,7:

1 Komt,  laat  ons den HEERE vrolijk zingen; laat  ons juichen den Rotssteen onzes 
heils.
7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. 
Heden, zo gij Zijn stem hoort,

Hij is de Rotssteen van onze zaligheid. Als Israël Hem looft en prijst, zijn we aangekomen in 
de  tijd  na  de  70e week  van  Dan.  9.  Dan  noemt  men  Hem  “onze  God”.
Ps. 118:14:

“De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.”

Deze psalm spreekt ook over de toekomst van Israël. De HEERE is de Zaligmaker, die Israël 
zal zalig maken. Dan zal zij opnieuw Hosanna, de Koning Israëls roepen (Matth. 23:39).
Ps. 118:26:

“Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit 
het huis des HEEREN.”



Israël zal deze woorden uitspreken nadat zij zalig geworden is. Dan is de benauwdheid of ver-
drukking voorbij (Ps. 118:5). Dan zal er ook weer een huis des HEEREN zijn (de tempel; in 
de 1000 jaren).
Jes. 12:1-2:

1 En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE, dat Gij toornig op mij 
geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij
2 Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere HEERE is 
mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden

Het woord “troost” kwamen we al in Jes. 40 tegen.
Jes. 62:1,11:

1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat 
haar gerechtigheid voortkome als een glans, en jaar heil als een fakkel, die brandt.
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde; zegt der dochter van 
Sion: zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn 
aangezicht.

Ook hier vinden we weer het woord “heil”. Israël zal in de toekomst het heil ontvangen. Het 
wordt hier vergeleken met een fakkel, die brandt. Het zal haar aangezegd worden: ziet, uw 
Heil komt. In Zach. 14 lazen we: “Ziet, uw Koning komt”. In Jes. 60:1 staat: “Ziet uw Licht 
komt”.  Jes. 40:1 zegt: “de Heere HEERE zal komen…”. “Uw Heil” blijkt “de HEERE” te 
zijn.

Zijn loon is met Hem. Bij de wederkomst van Christus voor Zijn volk, zal de gemeente met 
Hem zijn (vgl. Zach. 14:5: heiligen). 
Jes. 63:1:

“Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die 
versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in ge-
rechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.

Hij is machtig om te verlossen, zalig te maken. Hij komt uit Bozra om met het volk terug te 
keren naar het beloofde land. Daarna zal Hij de overige opstandige volkeren onderwerpen in 
Zijn kracht.

Als de Heer komt, komt Hij niet alleen.
Obadja :21:

“En er zullen heilanden op den bergen Sions opkomen, om Ezau’s gebergte te richten; 
en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.”

Dit is het enige vers in de Bijbel, waar het woord “Heiland” in het meervoud staat. Ook hier 
vinden we een verborgen omschrijving van de gemeente. Als Christus verschijnt, zal Hij ver-
schijnen met Zijn lichaam, de gemeente. Hij is de Heiland. Aangezien de gemeente Zijn li-
chaam is, kan dit omschreven worden als “heilanden”.



Zef. 3:12,13,17:

12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zul-
len op den Naam des HEEREN betrouwen.
13 De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in 
hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en ne-
derliggen, en niemand zal hen verschrikken.
17 De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; ….

De echte Verlosser is de Here Jezus Christus. Hier wordt Hij God genoemd. Hij is de waar-
achtige God, zoals uit 1Joh. 5:20 blijkt. Israël zal tot lof voor de hele wereld worden (Zef. 
3:20). 
Dit alles werd reeds in de lofzang van Hanna aangekondigd. 1Sam. 2:1,2:

1 Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn 
hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; 
want ik verheug mij in Uw heil.
2 Er is niemand heilig, gelijk de HEERE, want er is niemand dan Gij. En er is geen 
Rotssteen, gelijk onze God!

Letterlijk spreekt het over het heil, wat over haar zou komen. Uit 1Sam. 2:2 blijkt echter, dat 
ze over God, de HEERE, spreekt. Wie dat is, blijkt uit 1Sam. 2:10:

“Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen 
donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn koning sterkte geven. 
En den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.”

De hoorn uit vers 1 blijkt hier de HEERE te zijn, namelijk de Gezalfde. Hier wordt het Heil 
vermeld als de komst van de Heiland. Het is ook een verwijzing naar Ps. 2.

Ook de overige volkeren zullen in de toekomst -na Israël- deel krijgen aan het Heil.
Ps. 67:2,3:

2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
3 Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.

Vers 2 spreekt over Israël. Zij zal aan alle heidenen het Heil verkondigen. De rest van deze 
Psalm verwijst naar de duizend jaren.
Ps. 96:2,3:

2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
3 Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.

Dit vers is nu ook toepasbaar, maar de uiteindelijke vervulling vindt plaats als Israël tot geloof 
gekomen is. Dan zal aan alle heidenen het evangelie verkondigd worden.
Ps. 98:2,9:

2 De HEERE heeft Zijn  heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopen-
baard voor de ogen der heidenen.



9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de 
wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

Wanneer we op dit tijdstip zijn aangekomen, is Hij de Vredevorst.

De Zaligmaker (Jehoshua) blijkt de Here Jezus Christus te zijn. Hij is de Zaligmaker; voor 
ons, voor Israël en voor de volkeren. Aan Zijn zaligheid (jeshoeah) krijgt men deel op grond 
van Zijn genade en door geloof in Hem.
Matth. 18:11:

“Want de Zoon des mensen is gekomen, om zalig te maken, dat verloren was.”


