


Het zwaarste einde van het 

kruis dat op Gods kinderen 

gelegd wordt, ligt op hun 

sterke Heiland.

Samuel Rutherford





Hoe méér wij ons overgeven 

aan Christus, des te meer 

zullen we ons bewust 

zijn van de vrede die alle 

verstand te boven gaat. 

J.C. Ryle





Veel mensen zijn zó bezet 

met de zorgen van deze 

tijd, dat ze geen tijd kunnen 

vinden om alle aandacht te 

besteden aan het werk van 

de zaligheid. 

Thomas Boston





De wijnboer van St. Victor  

door P. De Zeeuw Jgzn. 

De kluizenaar van Livry 

Op een mooie juni-morgen had Pierre Ca-
vier een zeldzaam buitenkansje. Hij had ge-
dacht, dat hij weer naar de wijngaard zou 
moeten, om ranken op te binden. Daar was 
het nu de tijd voor en hij had het dan ook 
al dagen lang voor z’n vader gedaan. Vader 
zei, dat dit net een werkje was voor Pierre. 
Hij met z’n dunne vingers, die nog maar 
twaalf jaar oud waren, kon de ranken veel 
beter beet houden dan vader Jean, wiens 
vingers door het vele werken al tamelijk 
stram begonnen te worden. 
Jean Cavier was een wijnboer, hij woon-
de in St. Victor, een voorstad van Parijs, en 
verdiende met zijn wijngaard een goed 





stuk brood voor vrouw en kinderen. Pierre 
was de oudste, en daaronder waren nog ’n 
meisje en een paar jongens. 
In plaats dat Pierre nu op deze zomermor-
gen weer ranken op moest binden, mocht 
hij met vader mee naar Parijs. Dat was niet 
zo’n grote reis, maar voor Pierre was het 
toch een zeldzaam uitstapje. Nog maar 
een paar keren was hij in die grote stad ge-
weest, en graag wilde hij er nog eens heen. 
Daar in Parijs was het zo mooi. Grote huizen 
en kerken, winkels en dan die mooie brug-
gen over de Seine. Nee, hij had een echt 
buitenkansje. 
Na het ontbijt stapten vader en zoon erop-
uit. Moeder Madeleine riep hem nog na, 
terwijl ze in de deur stond: ‘Voorzichtig zijn, 
hoor Pierre, en bij vader blijven.’ ‘n Zwaai 
met z’n arm was het antwoord. 

Jean Cavier moest bij een wijnhandelaar 
zijn, die jaarlijks een flinke hoeveelheid 
wijn van hem betrok. Hij was gewoon reeds 





in de voorzomer z’n klanten te bezoeken 
en de bestellingen op te nemen.
‘Er moet orde op zaken zijn,’ zei hij altijd, 
‘dat leert de Heilige Schrift ons duidelijk.’ 
Twee jaar geleden (in 1523) was er een 
Franse vertaling van het Nieuwe-Testament 
verschenen. Daarvoor had meneer Le Fèv-
re gezorgd en Jean Cavier had net zolang 
gespaard, tot hij zo’n boek kon kopen. Nu 
las hij er alle dagen zijn gezin uit voor. Toen 
ze Parijs bereikt hadden, begon voor Pierre 
de pret. Hij kwam ogen te kort en hij hield 
niet op met allerlei dingen aan z’n vader te 
vragen. 
Maar toen ze bij de Notre-Dame kwamen, 
moest Jean even stil staan, of hij wilde of 
niet. Die prachtige kerk moest Pierre eens 
goed in zich opnemen. Bij de wijnhande-
laar liepen de zaken uitstekend. De beide 
mannen zaten een tijdlang te praten over 
de stand van de druiven, maakten allerlei 
berekeningen over de prijzen, waarvan 
Pierre niet veel begreep, maar het slot was, 




