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“

Door goede machten trouw
en stil omgeven, beschermd,
getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met u
leven, en met u ingaan in het
nieuwe jaar.

”

“

Ik heb in de laatste jaren steeds
meer de diepe aardsgezindheid
van het christendom leren
doorgronden. De christen is geen
homo religiosus, maar gewoon
een mens, zoals Jezus mens was.

”

“

Ik vrees dat de christenen, die
slechts met één been op de aarde
durven te staan, ook slechts met
één been in de hemel staan.

”
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