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Inhoud



Wat God samengevoegd heeft,  
laat de mens dat niet scheiden.

- Mattheüs 19:6b



Met liefde opgedragen aan 
mijn kleinzoons Joseph Konrad 
Liang en John Benjamin Liang.

Moge God steeds het verlangen in 
jullie hart leggen om te leven in 

de integriteit van zijn Woord 
en de volheid van zijn Geest.



Met Convergentie vraagt het Evangelisch Werkverband aan-
dacht voor een belangrijk thema voor de kerk van vandaag. De 
protestantse theologie en praktijk hebben onbedoeld de Geest 
beperkt tot de verlichter van het verstand bij het begrijpen  
van Gods Woord. Sam Storms laat overtuigend zien dat er een 
bediening van het Woord én een bediening van de Geest is, en 
dat je je radicaal en evenwichtig kunt toewijden aan beide. Wij 
hopen dat dit boek zal leiden tot een dieper begrip van God en 
een grotere wervingskracht van de kerk in Nederland.



Ik heb Convergentie van Sam Storms in één adem uitgelezen. 
Wat heeft dit boek mij diep geraakt! Omdat ik het een Bijbels 
en evenwichtig boek vind, maar vooral omdat ik er zo veel van 
mijn eigen zoektocht en verlangen in herkende. De zoektocht 
naar een theologie waarin zowel de rijkdom van Gods Woord 
als het krachtige en vernieuwende werk van de Geest, waar we 
als kerk zo naar verlangen, voluit een plek hebben. Het is dus 
mogelijk om staande in de traditie van de Reformatie voluit 
een charismatische calvinist te zijn!

− Gerrit Vreugdenhil
  Predikant Sint Janskerk te Gouda (PKN)

In zijn leven en in zijn boek laat Sam Storms zien hoe krachtig 
het is wanneer gereformeerde theologie met haar nadruk op 
het Woord van God samengaat (‘convergeert’) met charisma-
tische vernieuwing die zich uitstrekt naar alle aspecten van 
het werk van de Heilige Geest. Dit persoonlijke en bevlogen 
verhaal raakt mij diep en biedt de kerk in Nederland een 
belangrijk perspectief. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook 
in ons land oude tegenstellingen moeten overwinnen en 
moeten zoeken naar een nieuwe verbinding van Woord én 
Geest, niet alleen in de theologie maar in ons hele leven.

− Jan-Maarten Goedhart
  PKN-predikant
  Voorzitter New Wine Nederland

Aanbevelingen



Ik kan een hartgrondig pinkster-halleluja niet onderdrukken 
bij het lezen van dit geestelijke reisverslag van Sam Storms. 
Met zijn beschrijving van zijn geloofsreis levert Sam een heel 
belangrijke bijdrage aan inclusief denken. Niet of-of, maar  
en-en … convergent dus! Ik heb persoonlijk eenzelfde soort 
reis meegemaakt en herken veel van wat hij vertelt.
 Convergentie komt op precies het goede moment. God  
is hiermee bezig in Nederland, zowel in de pinkster- en  
charismatische wereld als in de protestantse kerken. Heel 
het Woord en alles van de Geest is voor heel de kerk!

− Machiel Jonker
  Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Opnieuw weet de gereformeerd-charismatische Sam Storms 
me te raken. Vanuit een heldere, Bijbelse onderbouwing  
laat hij zien hoe we de gaven van de Geest ook vandaag in ons 
persoonlijk leven en in onze kerk in praktijk kunnen brengen, 
tot Gods eer.

− Ron van der Spoel
  PKN-predikant en gebedspionier

Van huis uit ben ik noch charismatisch, noch calvinist, al sym-
pathiseer ik heel sterk met zowel de ene als de andere stroming. 
Tot voor kort zou ik nauwelijks geloofd hebben dat een 
combinatie van de twee mogelijk is, maar Sam Storms maakt 
duidelijk dat er in het eigenlijke calvinisme niets is dat het  
geloof in de weg staat dat alle Geestesgaven vandaag nog  
aanwezig zijn. Ik hoop dus dat alle Nederlandse calvinisten  
dit boek zullen lezen. En ik hoop ook dat alle charismatici (die 
niet bekendstaan om hun gedegen theologische studies)  
in dit boek zullen willen ontdekken hoeveel mooie kanten het 
calvinisme heeft, ook al ben je het niet met alle dingen eens!

− Willem Ouweneel
  Emeritus hoogleraar systematische theologie



In dit boek beschrijft Sam Storms zijn geloofsavontuur.  
Hij maakte als christen een radicale transformatie door van 
een relatief saai, voorspelbaar leven naar een avontuurlijk  
leven samen met God.
 Zelf ben ik opgegroeid in de gereformeerd vrijgemaakte 
kerk en ik herken zijn geloofsreis van zoeken, verlangen en 
ontdekken dat er meer is van Gods Geest. Woord en Geest 
gaan samen, het een kan niet zonder het ander. Verlang jij  
ook naar een krachtige aanraking van de levende en sprekende 
God van liefde? Dit boek daagt je uit om zelf dieper in de  
Bijbel te duiken en meer van God te verwachten. God is  
dezelfde, vroeger, vandaag en in de toekomst.

− Astrid Feddes
  Oprichtster Destined to Reign



Je hebt een bijzonder boek in handen. Het beschrijft de 
geestelijke reis van een theoloog en prediker voor wie ik veel 
respect heb: Sam Storms. Sam heeft een roeping ontvangen 
om het beste van de protestantse en charismatische stroom 
bijeen te brengen.

Wat mij het meest is bijgebleven van zijn toespraken op 
de There is More-conferentie van 2017 is dit: ‘God heeft 
Woord en Geest samengevoegd als in een huwelijk. Wat 
God heeft samengevoegd, mogen mensen niet scheiden.’ In 
de kerkgeschiedenis heeft er een tragische echtscheiding 
tussen deze twee plaatsgevonden. Maar, zo zegt Sam, wie 
gehoorzaam wil zijn aan Gods Woord, kan niet zonder de 
kracht van de Geest. Het is Woord én Geest!

Convergentie is het samenkomen van Woord en Geest. 
Dat is precies wat de kerk in Nederland nodig heeft. Hoe 
zou het zijn als er een radicaal evenwicht ontstaat tussen 
Woord en Geest? Het kan niet anders dan dat dit simultane 
explosies van wervingskracht en Godsbegrip veroorzaakt 
zoals we die nooit eerder zagen in de kerkgeschiedenis!

In het kerkelijk landschap van vandaag zien we de schei-
ding lopen, al zijn er nuances en ontdekken we soms mooie 
voorbeelden van leven vanuit beide stromen. Wij protes-
tanten geven deze scheiding liever niet toe. Het is pijnlijk 
om te moeten toegeven dat wij de rol van de Geest hebben 
verkleind. Dat we de volheid van Gods kracht voor ons leven 
en onze bediening niet hebben toegelaten. Andersom is het 
voor meer evangelisch-charismatische christenen vaak een 
verrassing als ze ontdekken dat hun exegeses soms rammelen 
en dat de hele Bijbel het fundament van ons geloof dient te zijn.

Voorwoord van  

Hans Maat



Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel 
is Sams uiterst boeiende biografie. Zijn reis is voor mij zeer 
herkenbaar en ik geniet van de ontdekkingen die Sam door 
Gods gunst en genade heeft gedaan. Hij ging van ‘Woord 
van God’-gelovige naar een evenwichtiger en diepgaander 
geloofsleven doordat hij de Heilige Geest leerde kennen met 
zijn kracht en gaven. Het is de reis die ook velen nog zullen 
maken.

Maar de werkelijke motivatie om dit boek uit te geven 
ligt voor mij vooral in het tweede deel. Daar legt Sam sys-
tematisch uit hoe we de kloof overbruggen tussen degenen 
die zeggen van het Woord te zijn en degenen die zich uit-
strekken naar de ervaring van de Geest. De analyse van de 
karikaturen vond ik bijzonder waardevol om te lezen. Het 
opende mijn ogen voor allerlei valse tegenstellingen en 
vooroordelen die we over elkaar hebben ontwikkeld. Sam 
legt vervolgens gedegen uit wat onder het evenwicht van 
Woord en Geest moet worden verstaan. Bovendien deelt hij 
hoe wij radicaal toegewijd aan Christus kunnen leven door 
het Woord en door de Geest, in het besef dat we leven in het 
nu reeds en het nog niet van Gods Koninkrijk. Inspirerend 
vond ik Sams woorden over hoe je moet omgaan met exegese 
en Schriftuitleg, maar ook met het werk van de Geest in 
profetie, genezing, bevrijding, tekenen en wonderen.

Sam Storms verlangt naar een huwelijk tussen Woord en 
Geest. Het is ook mijn verlangen om de weg te banen voor 
de Nederlandse kerk naar het méér dat God voor ons heeft. 
Het meer van Gods Woord én het meer van Gods Geest. 
Als Evangelisch Werkverband willen wij daarin voorgaan.  
Daarom agenderen we met dit voortreffelijke boek het  
thema ‘Woord en Geest’ en zullen dit ook uitwerken en 
breed bespreken. Wij strekken ons uit naar de convergentie 
van Woord en Geest in individuele harten en levens, maar 
ook in complete christelijke gemeenten.



In Markus 12:24 spreekt Jezus de (vrijzinnig georiënteerde) 
Sadduceeërs aan met de woorden: ‘Dwaalt u niet daardoor, 
dat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God?’ 
Voor Hem is dit huwelijk tussen Woord en Geest vanzelf-
sprekend en Hem navolgen betekent dat dit voor ons net  
zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dat begint met  
bewustwording. Daarom is dit boek een aanrader voor  
iedere geïnteresseerde gelovige en zeker voor hen die werk-
zaam zijn in kerk en theologie.

− Hans Maat
  Directeur Evangelisch Werkverband 
  binnen de Protestantse Kerk in Nederland 



Bij de Nederlandse  
uitgave

Een goede vertaling heeft niet alleen de woorden van de 
brontekst maar ook de intentie van de auteur als uitgangs-
punt, want een vertaling beantwoordt pas aan haar doel als 
de lezer de boodschap van auteur echt begrijpt. Dat vereist 
weloverwogen keuzes van termen en soms een nieuwe  
definitie van een bestaand woord. Een verantwoording  
zoals deze is dan nodig.

De auteur gebruikt voor zijn analyse en vergelijking veel-
vuldig de termen evangelical en charismatic. Evangelical 
is in Convergentie niet vertaald met het schijnbaar voor 
de hand liggende ‘evangelisch’ of ‘evangelicaal’, maar met 
‘protestants’. In de Nederlandse context is evangelisch  
in feite een containerbegrip van alle kerkgenootschappen 
en stromingen met een orthodoxe opvatting over de be-
trouwbaarheid van de Bijbel, van pinkstergemeente tot  
gereformeerde gemeente. Evangelical is daarentegen in 
Amerika een veel smaller begrip, dat niet verder reikt dan 
de Bijbelgetrouwe protestantse kerken die in hoofdzaak 
cessationistisch van opvatting zijn.

Het Amerikaanse protestantisme verschilt ook in stijl 
van de Nederlandse zusterstroming door de zwaardere 
nadruk op evangelisatie en de persoonlijke keuze voor 
Christus. De oorzaak hiervan ligt in de ontstaansgeschie-
denis van beide varianten. Het Nederlandse protestantis-
me komt voort uit het middeleeuwse katholicisme, langs de 
weg van de reformatie en het meer geleidelijke en collectieve 
veranderingsproces dat daarbij hoort. In Amerika ontstond 
het protestantisme als gevolg van het evangelisatiewerk van 
calvinistische predikers als George Whitefield en Jonathan 
Edwards. Dit duidelijke accentverschil speelt echter een 



rol van ondergeschikte betekenis in dit boek; de andere 
kenmerken van de Amerikaanse evangelical zijn wel  
van toepassing op de Nederlandse protestant. Dat veel  
Nederlandse protestanten een vrijzinnige opvatting over 
het gezag van de Bijbel hebben, is daarbij niet van belang. 
Op de keper beschouwd is een vrijzinnige protestant een 
contradictio in terminis. Sola Scriptura was letterlijk het 
credo van het protest tegen Rome en de uiteindelijke reden 
tot afsplitsing; aan de Schrift werd meer gezag toegekend 
dan aan menselijke instellingen of het eigen verstand.  
Al met al is de term ‘protestant’ de meest geschikte vertaal-
term voor de Bijbelgetrouwe Amerikaanse evangelical.

Voor ‘charismatic’ is het bestaande Nederlandse woord 
‘charismaticus’ gekozen en voorzien van een nieuwe inhoud. 
De conventionele betekenis duidt op een persoonlijkheid 
die anderen makkelijk weet te motiveren voor zijn ideeën. 
De theologische definitie die wij hieraan geven, sluit deze 
stijl niet uit maar vereist hem evenmin. De termen ‘pinkster-
christen’ en ‘pinkstergelovige’ voldoen niet, omdat deze 
binnen de charismatische beweging geassocieerd worden 
met de oorspronkelijke pinkstergemeenten, die in het eerste 
deel van vorige eeuw naar aanleiding van de Azusa Street- 
opwekking zijn ontstaan. Met de charismatische vernieuwing 
die begon in de jaren zestig verbreedde de beweging zich 
met grote aantallen gelovigen uit de traditionele kerkgenoot-
schappen. Die omarmden wel de doop in de Heilige Geest, 
het voornaamste kenmerk van de pinksterbeweging, maar 
meestal niet haar volledige theologie. Ook bleven velen trouw 
aan hun oorspronkelijke kerkgenootschap of vormden nieuwe, 
onafhankelijke kerken die nadrukkelijk geen pinkster- maar 
charismatische gemeenten werden genoemd. De Vineyard- 
beweging, waaraan de auteur veelvuldig refereert, behoort 
tot deze bredere charismatische beweging. Vandaar dat is 
gekozen voor de term ‘charismaticus’. Dat klinkt nu nog 
wat onwennig, maar wie weet raakt het snel ingeburgerd.



Wat heeft Orlando te  
maken met Anaheim?

In januari 1991 nam ik de uitnodiging aan van een vriend 
van me om een conferentie bij te wonen in Anaheim in de 
staat Californië. Deze werd georganiseerd door de Association 
of Vineyard Churches en duurde vijf dagen. Er waren zo’n 
zevenduizend deelnemers uit de VS en allerlei andere landen. 
Het programma was gevuld met Bijbelse prediking, maar ook 
met uitbundige en langdurige bijeenkomsten waar ruimte 
was voor aanbidding, profetische uitingen, gebed om gene-
zing en andere gebruiken die in verband worden gebracht 
met John Wimber en de Vineyard-beweging. Hiervan stond 
hij tot zijn overlijden in 1997 aan het hoofd.

Na afloop vloog ik terug naar huis; ik woonde op dat 
moment in Oklahoma. Nadat ik een dag of twee uitgerust 
had, stapte ik weer op het vliegtuig, ditmaal in de tegen- 
overgestelde richting (volgens sommigen niet alleen in 
geografisch, maar ook in theologisch opzicht). Ik reisde naar 
Orlando in Florida, waar ik voor het tweede achtereenvol-
gende jaar als spreker gevraagd was voor een conferentie 
die gesponsord werd door Ligonier Ministries, opgericht 
door R.C. Sproul. Ook daar werd Jezus verhoogd door aanbid-
ding (zij het zonder gitaarmuziek en dans) en was er veel 
Bijbelonderwijs en gebed. Maar hier vond niet of nauwelijks 
lichamelijke genezing plaats.

I N L E I D I N G
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Talloze vrienden en collega’s hebben door de jaren heen 
twijfels gehad bij mijn keuze om te proberen tegelijkertijd 
in die twee werelden te leven en te werken (en misschien 
zetten ze ook wel vraagtekens bij mijn geestelijke gezond- 
heid). Mensen uit ‘Orlando’ stelden vaak vol vuur dat iemand 
die in tongen spreekt, zich zelden bezighoudt met serieuze 
theologische bezinning. Ze probeerden me ervan te overtuigen 
dat mensen die vol verwachting voor wonderbaarlijke gene- 
zing bidden, vaak weinig belang hechten aan exegese op basis 
van de Griekse grondtekst. Ik heb dikwijls gehoord dat een 
leven als calvinist niet kan samengaan met geloof in de geeste-
lijke gave van profetie.

Ook mensen uit ‘Anaheim’ uitten geregeld zo hun zorg. 
Sommigen vreesden dat mijn onomwonden geloof in Gods 
soevereiniteit mijn enthousiasme voor evangelisatie of mijn 
urgentie in het gebed om zeep zou helpen, of allebei. Vaak 
stonden ze argwanend tegenover mijn nadruk op het verstand 
en het wezenlijke belang van de geschiedenis en de traditie. 
Weinig mensen zeiden het recht in mijn gezicht, maar ik 
voelde hun ongemak wanneer ik erop stond om elke aan-
spraak op een bovennatuurlijk verschijnsel met de Bijbel in 
de hand te toetsen. Ze waren bezorgd dat een overdreven 
toewijding aan Bijbelse nauwkeurigheid zou leiden tot 
dogmatische hoogmoed of het uitblussen van de Geest, of 
(nogmaals) allebei.

Indertijd moest ik al niets hebben van dergelijke valse 
tegenstellingen en dat is nog steeds zo. Toch zijn er nog  
altijd velen die vinden dat de theologische verschillen en de 
daaruit volgende kerkelijke en persoonlijke verdeeldheid 
tussen cessationisten en charismatischen (deze termen leg 
ik verderop uit) op volmaakte wijze geïllustreerd wordt 
door de geografische afstand tussen Orlando en Anaheim. 
Diezelfde mensen kunnen concluderen dat het uiterst ver-
gezocht is om beide visies op een zinvolle manier bij elkaar 
te brengen.
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Nu ontkom je inderdaad niet aan het feit dat er een ernstige 
en soms venijnige kloof bestaat tussen protestanten1 die het 
Woord centraal stellen en hun meer op de ervaring ingestelde 
charismatische geloofsgenoten. De meeste mensen zijn  
wel bekend met pogingen om een brug te slaan tussen 
rooms-katholieken en protestanten. Ook pogingen om tot  
eenheid te komen tussen verschillende protestantse kerk-
genootschappen (en soms binnen die kerkgenootschappen) 
gaan onverminderd door. Maar er is op het moment dat ik 
dit boek schrijf nog weinig gezegd (laat staan gedaan) om 
het wantrouwen, de wederzijdse karikaturen en de vaak  
expliciete afwijzing tussen protestanten en charismatischen 
aan te pakken. Of is dat onbegonnen werk?

Toch zijn er wel pogingen gedaan, en in hoofdstuk 5 ga 
ik daar kort op in. Maar in welk opzicht is mijn bijdrage in 
dit boek anders dan de andere? Wat maakt Convergentie nu 
anders? Het antwoord op die vraag is te vinden in de dubbele 
focus die terug te vinden is in de twee delen van dit boek.

Ten eerste schrijf ik wat beide standpunten betreft niet 
als buitenstaander. In de eerste vier hoofdstukken vertel ik 
uitgebreid over mijn eigen geestelijke pelgrimage. Die heeft 
me op de verheven intellectuele hoogten van het protestantse 
academische leven gebracht, maar ook op het ‘zaagselpad’ 
(verwijzing naar de tentcampagnes van evangelisten die door 
Amerika trokken, red.) van het charismatische opwekkings-
denken. In beide kampen heb ik geleefd en gewerkt en me 
‘onder het volk gemengd’, en tot op de dag van vandaag heb 
ik in beide kampen goede vrienden die ik volledig vertrouw.

Een tijdlang dacht ik dat mijn reis uniek was – ik hoop 
dat dit meer onwetendheid dan overmoed was. Inmiddels 
heb ik ontdekt dat ik bepaald niet de enige ben die een dergelijke 
pelgrimage maakt. Ook andere mensen hebben me verteld 
over hun blijvende liefde voor de Bijbel en de fundamentele 
rol die hij speelt in hun leven en hun werk. Daarnaast deelden 
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ze over verbazingwekkende bovennatuurlijke ontmoetingen 
die voor openbaring zorgden (door een droom of een visioen), 
genezing of zelfs bevrijding uit een demonische gebondenheid.

Wanneer ik zo de details van mijn leven beschrijf en ze in 
het licht van de Schrift houd, hoop ik dat ook jij ziet dat het 
mogelijk is, sterker nog: noodzakelijk is om de sterke kanten 
van zowel ‘Anaheim’ als ‘Orlando’ te omarmen (en hun beider 
tekortkomingen af te wijzen). Het leven en werk van een 
christen zijn effectiever wanneer het verstand en het hart, 
het Woord en de Geest, principe en kracht samenwerken 
voor de opbouw van het Koninkrijk.

Een tweede kenmerkende element van dit boek is mijn 
poging om zowel de sterke punten als de zwakheden aan 
beide zijden te omschrijven. Zodoende hoop ik enig licht 
te werpen op de vraag waarom zowel kerken en gemeenten 
als individuele christenen naar de ene of juist de andere 
kant neigen. In het tweede deel is het mijn doel om ons 
inzicht in beide kampen te verbreden door eerlijk, oprecht 
(en soms pijnlijk) zelfonderzoek.

In het eerste hoofdstuk geef ik antwoord op de vraag 
waarom ik dit boek over convergentie geschreven heb. Het 
is mijn gebed dat je, net als ik, gaat inzien dat alle christenen 
van alle theologische en kerkelijke stromingen serieus aan-
dacht moeten schenken aan de huidige scheiding tussen 
Woord en Geest. Het is nodig dat we Gods hart zoeken, 
zodat die twee weer volledig met elkaar verenigd worden.

Nog één opmerking voordat we van start gaan. Ironisch 
genoeg geloven maar weinigen aan beide zijden van de kloof 
dat er in hun eigen ervaring sprake van een scheiding is. 
Cessationisten, die er prat op gaan zich op het Woord te 
baseren, geven vaak niet graag toe dat ze de rol van de Geest 
hebben verkleind, of dat ze de volheid van Gods kracht voor 
hun leven en bediening niet hebben toegelaten. Goede kans 
dat ze zich storen aan mijn suggestie dat ze iets ontkend 
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hebben wat door God gezegd wordt over de aard en functie 
van de geestelijke gaven of over de rol die het gevoel speelt 
in de ervaring van een christen.

Charismatische christenen reageren vaak al even verrast 
op het argument dat ze tot op zekere hoogte tekortgeschoten 
zijn en niet volop en trouw gebouwd hebben op het fundament 
van de definitieve en complete canon van de Heilige Schrift. 
Ze verklaren luid en duidelijk hun trouw aan het geheel van 
Gods geschreven Woord en zijn onbetwistbare gezag over hun 
leven. Hun haren gaan recht overeind staan bij de kleinste 
suggestie dat de Bijbel misschien niet voor honderd procent 
centraal staat en allesbepalend is in wat zij geloven en hoe 
zij leven.

Ik verbaas me niet meer over opmerkingen als: ‘Oké, zeker, 
er is sprake van een soort scheiding, maar toch niet bij ons! 
Het is die kerk aan de andere kant van de stad die uit elkaar 
haalt wat God heeft samengevoegd. Wíj doen dat niet.’

Ik vraag je om dit boek met een open houding te lezen. 
Overweeg oprecht de mogelijkheid dat de scheiding van 
Woord en Geest en de beperking van het ene ten gunste 
van het andere echt is, en meer bepalend voor de manier 
waarop je als christen leeft dan je tot nu toe dacht. Wat is 
tenslotte het nut van een oplossing wanneer je niet eens 
inziet dat er een probleem is?
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Als de Geest de 
ruimte krijgt …
Wat doe je als je verlangt naar 
meer van de Geest, maar een 
afkeer hebt van een verkeerd 
gebruik van de Geestesgaven? 
Hoe maak je ruimte voor de 
gaven zonder in te leveren op je 
trouw aan de Bijbel? De auteur, 
zelf calvinistisch predikant, be- 
spreekt deze aarzelingen en legt 
vervolgens overtuigend uit hoe je de gaven gezond en  
effectief in de praktijk laat functioneren. Aan de hand 
van duidelijke Bijbeluitleg en allerlei praktijkvoorbeelden  
ontdek je hoe je in de eredienst, de huiskring en je  
privéleven ruimte creëert voor de Heilige Geest met al 
zijn werkingen, uitingen en gaven. 
 De gaven van de Geest zijn ook echt ‘gaven’: geschenken 
van God aan de gemeente. Hij wil graag geven en dit boek 
laat zien hoe we kunnen ontvangen. Als de Geest zo de 
ruimte krijgt, zullen zowel gelovigen als buitenstaanders 
verbaasd concluderen dat God werkelijk in ons midden is.
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