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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl 

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 

NL29 RABO 0384 7680 75 

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.: 

NL61 RABO 0347 5000 99 

 

Diensten 

D.V. zondag 22 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.) 

D.V. woensdag 25 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

19.00 uur Kerstfeest zondagsschool en ver. 

D.V. donderdag 26 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 29 december 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. J.J. Mulder uit Krimpen a/d IJssel 

D.V.dinsdag 31 december 

19.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woensdag 1 januari 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 5 januari 

09.30 uur ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk 

15.00 uur ds. M. Goudriaan uit Veenendaal 

Collecten 

22 december 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

25 en 26 december 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Woord en Daad (deurcollecte) 

29 december 

1.Diaconie 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

31 december 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte 

1 januari 

1 Diaconie  

2.Kerk  

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

5 januari 

1.Kerk  

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

22 december   

Mevr. L. van Asselt-Huisman, Mevr. E. van Ark-

Wieberdink, Merith van de Steeg en Maartje Boste-

laar 

 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
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25 december 2019   

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Mevr. J. Mulderij-

Van de Kolk, Alida-Maria van den Brink en Nienke 

Fijan 

26 december 2019   

Mevr. W. van Ark-Pluim, Mevr. W. van de Brug-

Huisman, R. Mulder-van Asselt en Lisanne Kok  

29 december 2019   

Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil,  Mevr. T. v.d. Top-van 

Renselaar, Mevr. J. van Asselt-Van der Have en 

Jeanne van Asselt 

1 januari 2020 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. J. Post-

Mulder 

en Julia de Weerd 

5 januari 2020  

Mevr. G. van de Steeg - van Kooten, Mevr. A. van 

Steeg-Rozendaal, Mevr. L. Schrijver-Westerbroek 

en Gerrielle van de Steeg 

 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige hulpdienst 

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze 

kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. 

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380. 

 

Overleden 

Op 11 december overleed na een ernstig ziekbed van 

enkele weken onze oud predikant Christiaan Stelwa-

gen op de leeftijd van 74 jaar. Veertien jaar heeft hij 

onze gemeente mogen dienen nadat hij eerder in de 

hervormde gemeenten van Driesum, Montfoort en 

Harskamp had gestaan. In alle getrouwheid heeft hij 

het woord des Heeren mogen verkondigen. Wat kon 

hij een zondaar tekenen in zijn diepe ellende maar 

ook de Heere Jezus schilderen in Zijn dierbaarheid. 

Veel heeft hij mee moeten maken in zijn gezinsleven. 

Eerst het overlijden van zijn eerste vrouw en enkele 

jaren later verloor hij zijn oudste dochter Edith bij 

een verkeersongeval. De kerkscheuring heeft hem 

ook diep aangegrepen. Daar kwam nog bovenop het 

ernstige auto-ongeluk van enkele jaren geleden. 

Toch kreeg hij van de Heere nog een aantal jaren om 

in de gemeenten het woord des Heeren te prediken. 

Een paar maanden geleden ging het met zijn ge-

zondheid minder. Hij voelde zich niet in orde en 

zegde preekbeurten af. Zijn laatste dienst was op 13 

oktober in de evangelisatie te Vaassen waar hij sprak 

over Mattheus 11:28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen 
die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’. Een 
maand geleden kwam openbaar dat hij aan een on-

geneeslijke ziekte leed. Dat echter het einde zo snel 

zou komen konden we niet bevroeden. Toen we hem 

in het ziekenhuis opzochten was hij vol lof over de 

liefdevolle zorg van het verplegend personeel en 

verwonderde hij zich er over dat hij op een bed 

mocht liggen terwijl zijn Meester aan het kruis moest 

hangen. Hoewel hij de gevoelige genade ontbeerde 

was er het nochtans van het geloof.  ‘Straks komt er 
een hel in de hemel’ zei hij. Een echte Stelwagiaanse 
opmerking zoals we die in zijn prediking menigmaal 

konden beluisteren en voor velen een ergernis was, 

behalve degene die echt zondaar voor God was ge-

worden. Hij kon met zijn ambtelijke bediening echter 

de eeuwigheid niet aandoen. Alleen door te steunen 

op het offer van de Heere Jezus. In vertrouwen daar-

op heeft de Heere hem naar Huis gehaald. Droefheid 

zal er zijn bij mevrouw Stelwagen die vijftien jaar met 

hem gehuwd was. Ook bij de kinderen en kleinkinde-

ren. Wat een troost evenwel wanneer we een gelief-

de geborgen mogen weten in het bloed van het Lam. 

Gemeente, veertien jaar lang heeft ds.Stelwagen 

onder u het woord verkondigd en ook na zijn emeri-

taat beklom hij nog menigmaal de kansel om de 

bazuin van wet en evangelie aan de mond te zetten. 

Wat hebben die preken bij u en jou uitgewerkt? Het 

heeft u aan waarschuwingen en lokstemmen niet 

ontbroken. Gods knecht is van zijn post afgelost. 

Eens komt ook voor een ieder het uur van sterven. 

Zal het wel zijn? Met een kleine wijziging citeer ik 

Hebr.13:7 ‘Gedenk uw voorganger die u het Woord 
Gods gesproken heeft en volgt zijn geloof na, aan-

schouwende de uitkomst van zijn wandel.’ Voorgan-

gers zijn voorbijgangers. Evenwel: ‘Jezus Christus is 
gisteren en heden dezefde en in der eeuwig-

heid’(Hebr.13:8). 
 

Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de kerkenraadsverkiezing van maandag 9 decem-

ber is de heer R. van het Goor (Uddelsekampweg 21, 

Uddel) verkozen tot diaken. Hij heeft zijn benoeming 

aangenomen.  

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of 

tegen de bevestiging kunnen door belijdende leden 
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schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 

scriba van de kerkenraad, diaken J. Fijan, Zichtweg 3, 

tot en met aanstaande vrijdag 20 december. 

  

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

A.s. zondag 22 december zal er geen zondagsschool 

zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 

Met de kerstviering op D.v. 25 december willen we 

als zondagsschool graag om 18.45u verzamelen in ’t 
Kerkerf. 

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Gezamenlijke Kerstviering D.v. 25 december 

De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool, 

jeugdverenigingen en de mannen- en vrouwenvere-

niging zal plaatsvinden op D.v. Eerste Kerstdag, 

woensdag 25 december om 19.00u in de kerk. Ieder-

een van harte welkom! 

Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijk-

se actie van de zondagsscholenbond. Dit jaar is het 

voor een project van de GZB: Training van kleuter-

leidsters in Malawi. Van harte aanbevolen.  

Na de viering bent u/ben jij  van harte welkom in ’t 
Kerkerf om elkaar, onder het genot van een kopje 

koffie,  te ontmoeten. Voor de kinderen zal er choco-

lademelk zijn. De kinderen van de zondagsschool 

krijgen dan ook door hun eigen juf of meester hun 

boek en zakje uitgereikt. De kinderen die niet op de 

zondagsschool zitten krijgen bij de uitgang van de 

kerk een zakje mee. 

 

Catechisaties 

In  verband met kerst en oud- en nieuwjaar zullen er 

de komende twee weken geen gewone catechisaties 

worden gegeven. We verwachten de jeugd weer op 

D.V. maandag 6 januari en vrijdag 10 januari. 

De leer- en maakstof is als volgt: 

De eerste maandagavondgroep moet leren Hande-

lingen 2:21 en maken de vragen en opdrachten op 

blz.43-44 van LotL 1b 

De tweede maandagavondgroep moet leren 1 Jo-

hannes 5:3 en maken de vragen en opdrachten op 

blz.61 van LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 

24 en maken de vragen en opdrachten op blz.73 LotL 

3a.  

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 29 van 

Hellenbroek over het priesterlijk ambt van Christus. 

Maken de opdrachten op blz.36 en 37. 

 

Vrouwenvereniging “Wees een zegen’. 
Een bericht voor het nieuwe jaar…Ja..ja. Maar als 
vanouds gaan we verder met de vrouwenavond. Aan 

de beurt is Bijbelstudie 5. En de leiding daarvan rust 

bij Jannie en Herma. Gode bevolen. Laten we als 

vrouwen het ook mee voorbereiden en allemaal 

vragen om verlichting van de Heilige Geest. Dat be-

loofd wat!! Kom gerust nieuwelingen. We wachten 

jullie graag op…Nogmaals allemaal hartelijk welkom 
in Het Kerkerf..8 Januari  19.45. Maar om 19.30 staat 

de koffie en thee al klaar. 

 

Gebedskring 

Op D.V zaterdag 28 december is er weer de maande-

lijkse gebedskring. We hopen om 21.00 uur te  

beginnen in het Kerkerf. 

Hartelijk welkom. 

 

Jan Jakob Lodewijk ten Kate 1819 geboren 

Op 23 december is het twee eeuwen geleden dat Jan 

Jakob  Lodewijk ten Kate het levenslicht aanschouw-

de, terwijl hij op Tweede Kerstdag 1889 voor altijd 

aan deze kant van het graf zijn ogen sloot. Hij was de 

dichter van bekende gezangen zoals ‘De Heer’ is mijn 
Herder’, ‘Weest gegroet, Gij Eersteling der dagen’ 
‘Laat ‘m in U blijven, groeien, bloeien o Heiland Die 
de Rotssteen zij’,  ‘Als God mijn God maar voor mij is’ 
en de Nederlandse vertaler/ berijmer van het beken-

de lied van Robert Murray Mc Cheyne ‘Eens was ik 
een vreemdeling voor God en mijn hart’, Luthers 
‘Een vaste burcht’ alsmede Gerhardts lied dat met 
Kerst wel gezongen wordt: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 
Reden om in dit laatste nummer van het jaar rond 

Kerst aandacht aan deze dominee-dichter te wijden. 

Ten Kate was zoon van een hoofdcommies aan het 

ministerie van marine en werd in de residentiestad 

geboren. Hij groeide daar op met zijn twee broers 

Mari en Herman die kunstschilder werden. J.J.L. was 

geen schilder met penseel maar met de pen als 

poeet en later met de prediking als predikant. In het 

laatste geval om Christus te schilderen. Ten Kate had 

grote bewondering voor dichters als Willem Bilder-

dijk en Isaac da Costa. Met name het lezen van de 

gedichten van Bilderdijk wekten in hem de begeerte 

naar het predikambt. Als veertien jarige was hij al lid 

van een literair gezelschap terwijl hij inmiddels als 

kantoorklerk werkzaam was op een handelskantoor. 

De bekende Reveil predikant O.G.Heldring die veel 

bij de familie Ten Kate over de vloer kwam ‘ontdekte’ 
deze intelligente jongen. Hij bood hem de mogelijk-

heid bij hem op de zolder in zijn pastorie te Hemmen 

zich te bekwamen voor een toelatingsexamen voor 
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de universiteit om vervolgens aan de theologische 

academie in Utrecht te gaan studeren. Nadat hij deze 

studie in de Domstad afrondde gedurende de perio-

de 1838 tot 1843 werd hij predikant te Marken, al-

waar hij op 4 mei 1845 intrede deed. Nadat Heldring 

hem bevestigd had deed hij intrede met 2 Korinthe 5: 

20: Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege als of 

God door ons bade: wij bidden van Christus wege, 

laat u met God verzoenen’. Marken was destijds een 
gemeente met een gereformeerde, bijbelse inslag. 

Hij volgde ds. Beman Brouwer  op die in die jaren een 

helder schriftuurlijk bevindelijk geluid deed horen. 

Nadat hij twee jaar later afscheid nam van Marken 

vertrok hij naar  Almkerk. Wonderlijk genoeg staat 

op het predikantenbord van Marken te lezen dat ten 

Kate naar Halmkerk vertrok. Dhr. K.A.Gort merkte in 

een artikel in Terdege op dat dit met het dialect van 

Marken te maken heeft: ‘In het Marker dialect vormt 
met name de letter H een probleem. Afhankelijk van 

het woord werd die weggelaten of toegevoegd. Als 

een autochtone Marker tijdens de kerkdienst het 

Apostolicum moest voorlezen, zei hij steevast: Die de 

émel en de haarde gemaakt eeft. Het is dus ongetwij-

feld een Marker schilder geweest die van Almkerk 

Halmkerk heeft gemaakt.’ Toen een eeuw later een 
van Ten Kates opvolgers wederom naar Almkerk 

vertrok werd het wel correct op het predikantenbord 

weergegeven. 

In zijn nieuwe gemeente Almkerk was Ten Kate een 

van de opvolgers van ds.G.F.Gezelle Meerburg die 

daar in 1835 de hervormde kerk had verlaten en 

predikant werd van de afgescheiden gemeente al-

daar. Ondanks het verschil van inzicht over de af-

scheiding hadden zij goed contact met elkaar, er 

ontstond zelfs een vriendschapsrelatie. Bij hun me-

nigvuldige bezoeken bespraken ze ook gedichten 

daar Gezelle Meerburg daar ook liefhebber van was. 

A.Brummelkamp jr. schreef: ‘over de kermuur die 
hen scheidde, heen, genietende van wat God in Zijn 

goedheid aan de ganse natie had geschonken’. 
In 1850 vertrok ten Kate naar Middelburg. Hier raak-

te hij in contact met een van onze oud predikanten, 

B.J.H.Taats die daar stond van 1851 tot aan zijn over-

lijden in 1861. De bevestigingspreek is nog bewaard 

gebleven. Met ds.Taats (trouwens ook een studiege-

noot) was hij het die in 1855 voor het eerst de toga 

ging dragen op aanbeveling van de Hervormde syno-

de. Dat gaf in Middelburg destijds een geweldige 

consternatie. Een oor- en ooggetuige merkte op: 

‘Vele kerkgangers gaven aan hun ergernis lucht door 

gebaren en woorden. En boven al het rumoer uit 

hoorde men de zielskreet van een opgewonden man, 

die Gods ontferming inriep over de verblinde leraar 

daar voor hem met die afschuwelijke "dekmantel der 

ongerechtigheden" omhangen. Velen stonden van 

hun zitplaatsen op en verlieten de kerk; hier en daar 

vielen zenuwachtige vrouwen in zwijm en werden de 

kerk uitgedragen. De predikant liet de gemeente 

maar begaan en toen er slechts een luttel aantal 

schapen van zijn kudde over waren, zette hij zo goed 

en kwaad als het ging, de treurig onderbroken dienst 

voort’. Vanwege de afkeer van de toga is er toen 
zelfs een heuse anti-toga kerk gesticht waar bekende 

personen zoals ds.A.P.A.du Cloux en de nog meer 

vermaarde dr.H.F.Kohlbrugge zijn beroepen. De anti-

toga kerk is uiteindelijk in evangelische vaarwateren 

terecht gekomen en al sinds mensenheugenis ter 

ziele. 

In Middelburg ontfermde Ten Kate zich over de Jood-

se stadsdokter Samuel Coronel die na een huwelijk 

van slechts een half jaar op 28-jarige leeftijd weduw-

naar werd en zich inzette voor de armoedebestrij-

ding in de Zeeuwse hoofdstad. Hij verleende de man 

onderdak in die nare omstandigheden. Helaas werd 

de man geen christen.  

In 1860 vertrok hij naar zijn laatste gemeente Am-

sterdam. J.A.Wormser van wie de uitspraak is ‘Leer 
de natie haar doop verstaan en de natie is gered’ 
schreef aan Groen van Prinsterer: ‘Met het beroep 
door de kerkenraad op ds.Ten Kate uitgebracht zijn 

wij gelukkig. Bij veel treurigs moeten wij dankbaar 

erkennen, dat de kerkelijke toestand in Amsterdam 

langzamerhand beter wordt (…) de gelegenheden 
vermeerderen om het woord des Heeren zuiver te 

horen verkondigen’. Tijdens Ten Kate’s periode was 
Abraham Kuyper er werkzaam, eerst als predikant, 

later als ouderling toen hij in de Tweede Kamer te-

recht kwam. Met diens doleantiestreven had Ten 

Kate evenwel niets op. Hij en andere predikanten van 

het Reveil waren wars van organiseren en nadruk 

leggen op de kerkvorm. Voor hen stond veel meer 

centraal het individuele geloofsleven dat helend 

moest werken aan de kerk in haar gebroken gestalte. 

Consistorievergaderingen waarin sympathisanten 

van scheiden van de vaderlandse kerk aanwezig 

waren meed hij. In de notulen staat dan voortdu-

rend: ‘Zonder kennisgeving afwezig’.  Toen Kuyper in  
1886 een ‘coupe’ pleegde en de kerkelijke goederen 

uit ijver voor de reformatie van de kerk voor zich 

opeisten schreven ze aan Ten Kate ‘dat men liever 
niet van hem gediend was en hem vriendelijk ver-

zocht zich voortaan te onthouden bij het voorgaan 

bij godsdienstoefeningen’. Uiteindelijk werd Kuyper 

c.s. een plaats ontzegd op de Amsterdamse kansels 
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en kon Ten Kate tot aan zijn dood op Tweede Kerst-

dag 1889 voortgaan met zijn ambtelijke bediening. 

Leed is hem overigens niet bespaard want naast de 

dood van zijn vrouw in 1887 (op 61-jarige leeftijd) 

moest hij eerder het ontvallen van drie dochters en 

twee zoons van zijn in totaal negen kinderen betreu-

ren. 

Evenhuis schrijft in ‘Ook dat was Amsterdam’ dat er 
grote belangstelling was wanneer Ten Kate preekte. 

‘Wanneer hij in de Oosterkerk preekte, stonden er 

voor de kerk rijen koetsen en tijdens de dienst 

wachtte men in spanning of hij niet a ‘l improviste 
een gedicht zou voordragen.’ Ook onkerkelijken (in 
de verkeerde zin des woords) schaarden zich onder 

zijn gehoor. 

Naast zijn ambtelijke arbeid besteedde hij veel tijd 

aan dichten. Bijna elke preek eindige hij er mee. 

Talloos zijn de gedichten van zijn hand, ongeveer 150 

dichtbundels in totaal. Een greep er uit: Habakuks 

prophecy in dichtmaat, Het boek Job in Nederland-

sche dichtvorm en ‘De Psalmen’.  Het bekendste 
dichtwerk is wel ‘De Schepping’ geworden. Een ge-

dicht dat hij in de grootste zalen van Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht en Den Haag voordroeg met 

uitverkochte zalen…. Het is zelfs later door de 
Utrechtse Domorganist Richard Hol op muziek gezet. 

De poetische belangstelling van Ten Kate was heel 

breed. Mij iets te breed. Hij vertaalde namelijk ge-

dichten van Byron,  Milton, Fontaine, Schiller, Dante, 

Goethe en Andersen. Laatsgenoemde Deense 

sprookjesschrijver behoorde zelfs tot zijn vrienden. 

Het meest dierbaar is Ten Kate me in het vertalen 

van gedichten van Luther, Gerhardt, de reveil-

predikant Cesar Malan en de jong gestorven Robert 

Murray Mc Cheyne wiens preken en brieven door 

hem bijzonder hoog geschat werden gezien een 

inleiding die hij schreef op diens leven en nagelaten 

geschriften waaraan door hem vertaalde gedichten 

van deze dominee van Dundee waren toegevoegd. 

Hij schreef over mc Cheynes preken dat zij ‘den zon-

daar aan zich-zelven ontdekken en uit drijven tot den 

eenigen Middelaar Gods en der menschen’. 
Mocht Heldring Ten Kate’s dichtwerk alom bewon-

derd worden, vele literatoren dachten er anders 

over. Die hielden niet van ‘dominees-dichters’. Onder 
hen behoorde Frederik van Eeden die onder het 

pseudoniem Cornelis Paradijs in bundeltje ‘Gras-

sprietjes’ de spot met hem dreef.  

 

Zing op! zing op! ten Kate! 

(Gij kunt het toch niet laten) 

Laaf onze ziel aan Harmonie, 

Al wat gij zingt is Poezië! 

Zing dartel, speelsch of vroom van zinnen 

Op kerken, vorsten of vorstinnen, 

Wij minnen alles wat gij doet: 

Want wat ten Kate schrijft is goed! 

Zing, J.J.L. ten Kate, 

Ten aller vromen bate! 

 

Later- Ten Kate was toen al jaren de weg van alle 

vlees gegaan- betoonde hij precies een eeuw gele-

den op 30 december 1919 openlijk spijt in de Groene 

Amsterdammer dat op 20 januari 1920 geplaatst 

werd: 

„Ik heb meegedaan aan fuiven en baldadigheden met 
heimelijke afkeer, en een gevolg van stijgende 

schaamte. Tot die dingen, waarvoor ik toen te oud en 

te wijs had behoren te zijn, reken ik ook mijn spot-

ternij tegenover drie eerbiedwaardige mannen: Nico-

laas Beets, Allard Pierson en J.J.L. ten Kate. Bij Pier-

son heb ik het door een persoonlijk bezoek zoveel 

mogelijk goedgemaakt. Bij de andere twee is dat niet 

gebeurd en het gevolg is een pijnlijke herinnering. 

Het was voor een volwassene, als ik toen mocht 

heten, niet waardig en niet correct. (…) Men neme 
nu Ten Kates verzen nog eens ter hand, en men zal 

zien dat het meer is dan vlotte rijmelarij. Een voor-

beeld daarvan noem ik tenslotte. 

In zijn Amsterdamse periode maakte Ten Kate een 

uitgebreid gedicht over de Nieuwe kerk op de Dam 

die tegenwoordig niet meer voor de eredienst wordt 

gebruikt. Schip, koor, orgel en kansel en zoveel meer, 

het wordt allemaal in dichtkunst ten tonele gevoerd. 

De kansel dat een kunstwerk is waar Vinckenbrinck 

vijftien jaar aan gewerkt heeft is een preek op zich. In 

hout gesneden zijn de vier evangelisten, gelijkenissen 

uit het Nieuwe Testament en het laatste oordeel. 

Vanwege de wisseling van het jaar neem ik een ge-

deelte over uit het gedicht over de kansel. 

Alzo, spraakloos, spreekt de kansel 

’t oog wordt oor, het beeld wordt woord 

Tot geloof wekt dit aanschouwen, 

En de prediking gaat voort. 

Was het straks: Gedenk te leven: 

Help en doe barmhartigheid! 

Nu is ’t ook: Gedenk te sterven 

Houd uw hart en huis bereid! 

’s Mensen dagen vlieden henen 

Sneller dan ooit ster verschoot 

Volgt op ’t ‘eenmaal’ niet het ‘daarna’? 

Niet het oordeel op de dood? 

Maar voor allen die geloven 

Is daar geen verdoemenis 
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Zo dat straks hun heengaan doorgaan 

Opgaan tot de Vader is. 

Heeft hun hart hen eens gevonnist 

Meerder dan hun hart was God 

Die hen vrijsprak en bewaarde 

Voor een eeuwig heilgenot. 

Heerlijk, zalig Evangelie! 

Ja, dat voert naar ’t Vaderhuis. 
Rust gij op het kruis des Heeren 

Boom des levens is het kruis! 

Zalig, heerlijk Evangelie! 

Zijt gij niet Gods eigen stem? 

O, wie immer u verkondigt, 

’s hemels eng’len dragen hem. 
In de Nieuwe kerk van Amsterdam heeft van 1923 

tot aan de restauratie in de zestiger en zeventiger 

jaren van de vorige eeuw een gedenksteen gestaan 

te zijner gedachtenis. Waarom het gedenkteken 

verwijderd is blijft onbekend. 

Wel is op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amster-

dam het graf van hem en zijn vrouw aanwezig waar-

van de zerk op verzoek van Ten Kate het opschrift 

draagt: ‘En gij hebt dan hebt nu wel droefheid, maar 

Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden 

en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen Jo-

hannes 16:22’. 
 

Bij de diensten 

Veel kerkdiensten worden ons aangeboden in deze 

Kerkbode. Ook veel extra diensten. Denk aan Kerst 

en Oud en Nieuw. Van harte willen we u opwekken 

om onder het woord te komen. De laatste zondag 

van dit jaar hoop ik in Driedorp en Aalburg voor te 

gaan. In uw midden hopen dan een oud-predikant en 

oud-gemeentelid voor te gaan, namelijk ds.Budding 

en ds.Mulder. De eerste zondag van het nieuwe jaar 

heb ik geruild met collega Molenaar te Doornspijk en 

hoop vervolgens naar Heiligerlee te trekken. Ds. 

Goudriaan zal derhalve onder de conditie van Jaco-

bus de middagdienst vervullen. Gezegende diensten 

toegewenst, niet in het minst a.s. zondag wanneer 

de Koning der kerk arme zondaren nodigt aan de dis 

van het Nieuwe Verbond.  Overigens hopen we bij de 

dankzegging op het Heilig Avondmaal het eerste 

gedeelte van zondag 12 behandelen waar het gaat 

over de ambtsnaam Christus. Geschikter stof is er bij 

wijze van spreke niet. Hazeu liet vraag en antwoord 

31 te zingen op de wijs van Psalm 65 als volgt klin-

ken: 

 

 

 

Wat reen wilt gij Hem Christus noemen, 

Hetwelk Gezalfde zegt? 

Die naam, zo hoog, zo waard te roemen 

Is aan Zijn ambt gehegd. 

Wijl Hij van Zijne Vader 

Is voorverordineerd 

En nu met den Heil’gen Geest, nog nader 

Gezalfd is en vereerd. 

 

Om ons een hoog profeet te wezen 

En leraar, Die ons leid 

In Gods verborgen raad, met vrezen 

Voor Zijne Majesteit. 

Die ons de wil van God verklaarde 

Van het verlossingswerk 

Ja zelfs volkomen openbaarde 

Tot heil van Sions Kerk. 

 

Als Hogepriester die Zijn handen 

Bereide tot die post 

En ons, met de enige offerande 

Zijns lichaams heeft verlost. 

Die ons met Zijne voorgebeden 

Steeds voortreedt bij Zijn God 

De Vader, in Wiens mogendheden 

Berust ons heilrijkst lot. 

 

Tot onze eeuw’ge Heer’en Koning 

Die ons, met woord en Geest 

Regeert, en in Zijn heil’ge woning 

Volmaakt; hetgeen ons meest 

Bij het verworven recht ten leven 

Door Zijn verlossing voedt. 

Zodat Hij hen die tot Hem streven 

Beschut en ook behoedt. 

 

Ter overdenking 

Met Kerst zullen mogelijk de wijzen uit het oosten 

langs komen in schriftlezing, prediking of vertelling. 

Bij de woorden ‘vertrokken zij door een andere weg 
weder naar hun land (Matth.2:11) merkt P.Quesnel 

(1634-1719) op: Wij kunnen nooit terugkeren naar 

de hemel, tenzij langs een andere weg dan dien, die 

er ons van verwijderd heeft. Het is het grootst moge-

lijke zelfbedrog zich in te beelden dat men zich beke-

ren kan, zonder van levenswijs te veranderen, en ten 

hemel kan gaan langs de weg die ons ter helle voer-

de. 

 

de redactie 


