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Diensten 
D.V. zondag 26 januari 2020 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Fonds Christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Mevr. T. v.d. Top-van Renselaar, Mevr. A. Stelwagen-
Berkhout, Mevr. E. Huisman  en Eline Huisman 
 
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. 
 
Bijbelkring 
Op D.V. dinsdag 28 januari hopen we om 19.30 uur 
weer bij elkaar te komen in het Kerkerf. We willen 
dan verder gaan met de bespreking van het boek 
Openbaring 14:14 t/m 15:8. Allen hartelijk welkom. 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondgroep moet leren Romei-
nen 1:16  en maken de vragen en opdrachten op 
blz.55 en 56 van LotL 1b 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 117 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten op blz.77 van LotL 
2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 69 en 70 van de Heidelberger Catechismus  
en maken de vragen en opdrachten op blz.93 van 
LotL 3a.  
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 31 van 
Hellenbroek over de twee naturen van Christus. 
Maken de opdrachten op blz.44 en 45. 
 
 
 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Gebedskring 
Op D.V zaterdag 25 januari is er weer de maandelijk-
se gebedskring. Robert Murray McCheyne schrijft 
over het belang van de gebeds-samenkomsten 
in de gemeente dat niemand een kind van God kan 
zijn zonder een leven van verborgen gebed. En geen 
christelijke gemeenschap kan in een levendige toe-
stand zijn zonder verenigd  gebed. Zijn advies om 
geregeld als gelovigen bijeen te komen en samen de 
Heere te smeken om Zijn Geest als we dit mogen 
doen in geloof, zouden we dan geen zegen mogen 
verwachten Matthëus 18 vs 19-20. We hopen om 
21.00 uur te beginnen in het Kerkerf. 
Hartelijk welkom. 
 
Jeugdvereniging Maranatha 
Aankomende zondag D.V. 26 Januari hoopt JV Mara-
natha weer bij elkaar te komen. 
We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief 
(hoofdstuk 5). De inleiding zal verzorgt worden door 
Gert. 
Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 
Allemaal weer van harte welkom! 
André en Gert. 
 
Berichtje van de Koster 
Er hangen in het Kerkerf diverse kinderjassen en 
kindertasjes maar ook dassen en baretten. Deze 
kunnen de komende week opgehaald worden. An-
ders worden ze weg gedaan aan een goed doel. 
Hartelijke groet van de koster. 
 
Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof 
Nachtegaaltjes zingen  
Dinsdagavond 28 januari zingt het kinderkoor “De 
nachtegaaltjes” in Oranjehof. Heel fijn, dat zij  in 
Oranjehof komen zingen!  Deze avond begint om 
19.00 uur. U bent allen, ook de familie van de koor-
leden,  heel hartelijk welkom. 
Meditatie  
Woensdagmorgen 29 januari is er de meditatie, 
waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook ande-
ren hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee 
te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en 
thee;  het programma begint om 10.30 uur en wordt 
rond 11.30  uur afgerond.   
Broodmaaltijd  
Vrijdagmiddag 31 januari  is de maandelijkse brood-
maaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 uur. De 
kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf 
tot uiterlijk donderdagmorgen 30 januari. 
 

Samuel van Beuningen (II) 
Nadat we de vorige keer iets vertelden over het 
voorgeslacht van ds. Samuel van Beuningen, de bet-
overgrootvader van de opdrachtgever tot het bou-
wen van de villa Noorderheide aan de Elspeterbos-
weg, willen we dit keer stil staan bij Samuel zelf. 
Samuel van Beuningen werd geboren te Amsterdam 
op 1 april 1760. Hij werd op 4 april 1760 gedoopt in 
de Westerkerk te Amsterdam. Dat gebeurde in die 
dagen de eerste zondag na de geboorte. Daarom 
staat in het oude doopsformulier ook moeder tussen 
haakjes. Moeder was er eigenlijk nooit bij. Samuel 
studeerde aan het gymnasium te Amsterdam en 
studeerde theologie in Utrecht. Na zijn beroepbaar-
stelling werd hij predikant te Woudenberg. Hij werd 
hier op 26 mei 1782 bevestigd door ds.A.van IJsen-
dijk uit Wageningen die voor hem in Woudenberg 
had gestaan. Bij die gelegenheid sprak de bevestiger 
over Handelingen 5:20: ‘Gaat heen, en staat, en 
spreekt in den tempel tot het volk al de woorden 
dezes levens.’ Samuel deed zelf intrede met 1 
Thes.5:25:  ‘Broeders, bidt voor ons’. Op 25 augustus 
1782 trad hij in Maarssen in het huwelijk met Anna 
Jacoba van Someren (1762-1817). Uit dit huwelijk 
werden zes kinderen geboren. Tweemaal achtereen 
kreeg hij tijdens zijn kortstondige verblijf in Wou-
denberg een beroep naar Oud Beijerland. De tweede 
keer meende hij deze roep positief te moeten be-
antwoorden.  Op 5 december 1782 nam hij afscheid 
met een preek over Handelingen 20:32: ‘En nu, 
broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner 
genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een 
erfdeel te geven onder al de geheiligden’ Zijn opvol-
ger in Woudenberg werd Michiel Christiaan Vos. 
Deze was een grote vriend van Samuel. Vos getuigde 
van hem: ‘Dominee Van Beuningen was op de aca-
demie mijn eerste vriend onder de studenten ge-
weest.’ Samuel heeft zijn vriend Vos bevestigd in 
Woudenberg. Vos en van Beuningen hadden een 
uitgebreide briefwisseling met elkaar. Mailcontact en 
telefoonverkeer was toen immers nog onbekend. 
Over  Van Beuningen en zijn andere voorgangers in 
Woudenberg schreef Vos: ‘In Woudenberg vond ik 
een gemeente, die het voorrecht had genoten, dat er 
verscheidene Godvrezende leraars achter elkaar 
hadden gearbeid. Dit waren geen luie dienstknech-
ten geweest en daardoor vond ik er veel te doen, 
daar ik hetzelfde werk moest verrichten, dat die 
waardige mannen hadden gedaan. Iedere zondag 
moest ik tweemaal preken en een keer in het open-
baar in de kerk catechiseren. Bovendien moest ik 
elke week nog vier catechisaties houden en een ge-
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zelschap van Gods volk leiden en met elkander spre-
ken over de praktijk van de godzaligheid. Al dat werk 
was mij door Gods genade geen last, maar wel een 
lust.’  
Onder ds.Vos vond in Woudenberg een grote geeste-
lijke opwekking plaats. Deze heeft hij beschreven in 
brieven die hij later vanuit Zuid Afrika waar hij predi-
kant werd in 1819 aan Samuel van Beuningen zond. 
Deze brieven –negentien in totaal- heeft van Beunin-
gen in augustus 1824 uitgegeven. Samuel schreef in 
het voorwoord: ‘Hij, die zich op verzoek van de 
waardige dominee Vos, met het aanzien der volgen-
de brieven wel heeft willen bemoeien, om voor de 
uitgave van dezelve te zorgen, wenst hartelijk, dat de 
lezing van dit werkje, én nu én vervolgens nog lang 
na 's mans dood, tot eer van God en de Verlosser, ja 
tot zegen voor velen zijn zal. Hij heeft de brave man 
altijd gekend als een mens, die zijn ziel had overge-
geven voor de Naam en de zaak van Jezus, onze 
Heere. Die overal waar hij enig nut kon stichten, de 
gelegenheid daartoe waarnam. En die tegelijk (welk 
een sieraad voor een christenleraar!) nederig van 
zichzelf dacht en een ander, die uit liefde tot Jezus in 
Zijn dienst werkzaam was, uitnemender rekende dan 
zichzelf’ 
Ds.Vos maakte de uitgave van dit werkje niet mee 
want bij de tweede druk schreef van Beuningen: 
‘Toen dit werkje in 1824 afgedrukt, het getal der voor 
Ds. Vos bestemde exemplaren verzonden; en het 
schip reeds op de rede van de Kaap aangekomen 
was, overleed zijn Eerwaarde, zodat de waardige 
man die exemplaren niet heeft kunnen ontvangen en 
dus de uitgave van deze zijn Brieven niet heeft mo-
gen beleven! Hij blijft desniettemin leven in de har-
ten, daar velen dezelve met stichting en zegen lazen, 
waardoor de eerste druk van een talrijke oplaag dan 
ook geheel uitverkocht en deze tweede, door de nog 
steeds blijvende aftrek, noodzakelijk is geworden. De 
Heere gebiede ook daarover zijnen genadige Zegen!’ 
Meerdere herdrukken van deze brieven onder de 
titel ‘Merkwaardig verhaal aangaande het leven en 
de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos’ zijn van de 
pers gekomen, o.a. bij uitgeverij Den Hertog. De 
moeite van het lezen en herlezen is dat boekwerk 
zeker waard. 
In Oud Beijerland deed Samuel op 19 december 1784 
intrede. Zijn medeambtgenoot in Oud Beijerland, 
Johannes Roering bevestigde hem met de schrift-
woorden uit Jozua 1:18: ‘Alle man, die uw mond 
wederspannig wezen zal, en uw woorden niet horen 
zal in alles, wat gij hem gebieden zult, die zal gedood 
worden, alleenlijk wees sterk en heb goeden moed!’ 

Van Beuningen deed intrede met Romeinen 1:15-16: 
‘Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die 
te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. Want ik 
schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het 
is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die ge-
looft, eerst de Jood, en ook de Griek.’ Tijdens zijn 
laatste jaar in Oud Beijerland vond er in juli 1787 een 
geweldig oproer plaats, een oproer tussen patriotten 
en prinsgezinden. In het laatst van de achttiende 
eeuw was dat met name in de provincie Holland een 
probleem. Patriotten wensten inperking van de 
macht van de stadhouder, destijds Willem V. Ze 
stonden democratie voor en waren aangestoken 
door de geest van de zogenaamde Verlichting. Zij 
bevonden zich vooral onder de bestuurders en de 
geleerden met vaak remonstrantse sympathie, als-
mede de middenstand. Zij noemden de prins van 
Oranje de hoofdschuldige dat men de vierde oorlog 
tegen de Engelsen had verloren daar hij hoofd van 
het leger en de vloot was. Zelfs moest werd Willem V 
gedwongen Holland te verlaten in 1785. De oranje-
klanten bestonden grotendeels uit de eenvoudige 
burgerbevolking, de mensen van het platteland en 
vooral ook degenen die de gereformeerde beginse-
len omhelsden. Wonderlijk genoeg trouwens, want 
Willem V was degene die hen de oude berijming van 
Datheen had afgenomen en de nieuwe berijming 
(inmiddels ook weer oud genoemd) opdrong. Net als 
in vele andere plaatsen (op de Veluwe alleen in El-
burg en Hattem) hadden ook in Oud Beijerland de 
patriotten een vrijkorps opgericht met in het vaandel 
het opschrift ‘voor volk en vaderland’. Het betrof een 
legertje van 110 manschappen om –mocht het nodig 
zijn- op te treden tegen de Oranjegezinden. Op 13 
juli 1787 begonnen de oranjegezinden uit repriman-
de (en velend zwaar onder de invloed van een te veel 
aan bier) 36 huizen en winkels van patriottenaan-
hangers te plunderen. Hele winkelvoorraden van 
lakens, linnen en stoffen werden in de gracht gesme-
ten. Brood, boter, kaas, ham en spek lag op de stra-
ten gesmeten als oud vuil, terwijl van sommiger 
woning de pannen van de daken waren afgeworpen. 
Door de schutterij van Dordrecht die werd opge-
trommeld werd de opstand ten einde doorgebracht. 
Er vielen daarbij twee doden uit de oranjegezinden 
en één patriot. De kerkmeester (te vergelijken met 
tegenwoordig de voorzitter van de kerkrentmees-
ters) was ook patriot en kon de jaarrekening niet 
laten tekenen omdat het kerkgeld (fl.370,-) door de 
Oranjeklanten was weggeroofd. Volgens de beschrij-
ver van de kerkgeschiedenis van Oud-Beijerland was 
Samuel van Beuningen die in die tijd een beroep 
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kreeg naar IJsselmonde ‘blijde van zulk een oproerige 
gemeente afscheid te kunnen nemen’. Zeker zal hij 
betreurd hebben dat de kerkse oranjeklanten zich 
verlaagden tot losbandige onverlaten en een viertal 
een paar weken voor zijn afscheid veroordeeld wer-
den tot de doodstraf aan de galg.  Hij deed op 30 
september 1787 afscheid met een preek over  Han-
delingen 20:36: ‘En als hij dit gezegd had, heeft hij 
nederknielende met hen allen gebeden.’ Overigens 
ging de terechtstelling van de vier oranjeklanten niet 
door omdat een Pruisisch leger Nederland inviel om 
Willem V weer in het zadel te helpen, en de patriot-
ten te ontwapenen. U zult zeggen: Vanwaar een 
Pruisisch leger? De koning van Pruisen was een broer 
van prinses Wilhelmina, de vrouw van Willem V. Die 
kon het niet over zijn hart verkrijgen dat zijn zus en 
zwager aan de kant geschoven waren.  
IJsselmonde heeft van Beuningen wel heel kort ge-
diend, ruim negen maanden slechts. Op 14 oktober 
1787 deed hij intrede na bevestigd te zijn door zijn 
collega D.Munting uit Charlois. Deze predikant be-
paalde van Beuningen en diens gehoor bij 2 Timo-
theus 4:2: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontij-
delijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoe-
digheid en leer’. Van Beuningen hield de gemeente 
Spreuken 16:20a voor: ‘Die op het woord verstande-
lijk let, zal het goede vinden’. Nog maar vier maan-
den stond van Beuningen in IJsselmonde of er lag 
een beroepsbrief uit Wageningen op zijn buro. Een 
van de twee predikantsplaatsen zou vacant raken 
doordat van IJsendijke die hem aan Woudenberg had 
verbonden naar Deventer vertrok. Samuel van Beu-
ningen bedankte. Een maand later werd nog een 
Samuel aldaar beroepen, Samuel van Emdre uit 
Hoornaar. Deze heeft een uitgebreide verklaring van 
Hellenbroeks vragenboekje nagelaten. Het toont het 
karakter van de kerkenraad en het beroepingswerk 
in die dagen van Wageningen. Spoedig daarna werd 
van Beuningen verzocht om de gemeente Hoorn te 
gaan dienen. Hij nam dat beroep aan en zodoende 
nam hij op 24 augustus 1788 afscheid van IJsselmon-
de. De afscheidstekst was niet te achterhalen. 
Op 7 september 1788 werd hij aan Hoorn gebonden. 
Zijn plaatselijke collega J.H.Schadd sprak bij die gele-
genheid over Openbaring 14:6 en 7: ‘En ik zag een 
anderen engel, vliegende in het midden des hemels, 
en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen 
dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, 
en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote 
stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want 
de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, 
Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fontei-

nen der wateren gemaakt heeft’. Van Beuningen 
preekte over Zacharia 4:6: Toen antwoordde Hij, en 
sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN 
tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschie-
den, zegt de HEERE der heirscharen.’ 
Hoorn was in die dagen nog een kerkse stad terwijl 
de bazuin vanaf de kansels van de Grote-, Noorder- 
en Oosterkerk nog een helder geluid gaf. Hij was 
destijds een van de vijf predikanten, terwijl de kerke-
lijke gemeente niet veel groter was dan wat nu de 
oude stad heet met wat boerderijen rondom. Te-
genwoordig worden geen van genoemde kerken 
meer gebruikt door de vanouds hervormde gemeen-
te. De Hoornse gemeente is heden ten dage gecom-
bineerd met de dorpen Zwaag en Blokker die in in-
middels tegen Hoorn aangebouwd zijn. Zij vormen 
samen met de gereformeerden de protestantse ge-
meente aldaar en gebruiken in Hoorn het kerkge-
bouw ‘Octaaf’. Slechts een jaar stond Samuel in 
Hoorn toen hij beroepen werd naar de Domstad. Hij 
nam dat beroep aan en deed op 29 november 1789 
afscheid van Hoorn met Filippenzen 4:19 en 20: 
‘Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw 
nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Onzen 
God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwig-
heid. Amen.’ 
Op 13 december 1789 werd Samuel van Beuningen 
als predikant aan Utrecht verbonden. Ds. Paulus 
Rutgers (de overgrootvader van dr.F.L.Rutgers die 
later met de doleantie meeging) bevestigde hem met 
2 Korinthe 4:5: ‘Want wij prediken niet onszelven, 
maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij 
uw dienaars zijn om Jezus' wil.’ Zelf deed Samuel 
intrede met Romeinen 15:30: ‘En ik bid u, broeders, 
door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde 
des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot 
God voor mij’. 
In 1829 hield hij een preek ter gedachtenis aan het 
feit dat hij veertig jaar in Utrecht stond. Hij ging per 
ingang van nieuwjaarsdag 1832 met emeritaat. Af-
scheid kon hij  vanwege lichaamszwakte niet preken. 
Hij overleed op 13 februari 1834. Een jaar eerder 
heeft hij op verzoek zowel zijn jubileumpreek alsme-
de zijn laatstgehouden preek in druk laten verschij-
nen. Uit beiden wil ik de volgende keer citeren 
(Wordt dus vervolgd D.V.). 
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Bij de diensten 
Zondag hopen we in de beide diensten voor te gaan. 
’s Morgens zal er worden gelezen uit een van de vier 
Evangelien, ’s midddags willen we verder gaan met 
de behandeling van de Heidelberger Catechismus. 
Zondag 13 is aan de beurt die door Hazeu aldus 
wordt bezongen op de wijs van Psalm 100 
 
Wat reen is Hij Gods Zoon genaamd 
De ééngeboren, zo ’t betaamd 
Daar wij, bevrijd van eeuw’ge pijn 
Toch ook Gods lieve kind’ren zijn? 
 
Omdat de Christus, Die alleen 
Van eeuwigheid tot eeuwigheen 
Is Gods naturelijke Zoon 
En liefd’rijk zit op Zijne troon. 
 
Daar wij, om Zijnent wil alleen 
En uit genade, hier beneen 
Als kind’ren Gods, voor de eeuwigheid 
Zijn aangenomen en bereid. 
 
Wat reen noemt gij Hem onze Heer’? 
Omdat Hij is bekroond met eer 
En ons met lijf en ziel bevrijd 
Van alle zonden, angst en strijd. 
 
Gekocht, niet met verganklijk goed 
Van goud, maar met Zijn dierbaar bloed 
Verlost uit ’s duivels snood geweld 
En ons alzo Zich eigen stelt. 
 
P.S. 
Naar aanleiding van de catechismuspreek over vraag 
en antwoord 32: ‘maar waarom wordt gij een chris-
ten genaamd’  werd ik op bezoek en catechisatie -in 
de consistoriekamer werd ik liefderijk gespaard- 
herinnerd aan het feit dat we nu niet meer in 2019 
leven maar in 2020. U weet dat ik wat moeite heb 
om met de tijd mee te gaan en graag met het verle-
den bezig ben. Inderdaad het is 2020 en geen 2019 
meer. Dat is geschiedenis. Dank dat u en jullie me er 
aan herinnerden. Maar mag ik nog eens herinneren 
aan de vraag of u ook terecht christen wordt ge-
noemd? 
 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Uit de preek van zondagmiddag jl. geef ik u -op ver-
zoek- het citaat door van Johannes Calvijn uit zijn 
bekende Institutie: ‘Christus kan, als Hij in ons 
woont, niet werkeloos blijven. Als Christus Zich zo 
voor ons heeft willen laten offeren en ons zo in Zijn 
lichaam heeft willen opnemen, dan wordt dat als een 
vuur in ons, een vuur van schaamte en dankbaarheid, 
dat ons stenen hart warm en week maakt, en dat ons 
de ene zin van dit ons geschonken leven doet zoeken 
in een ons Gode offeren, met al wat Hij ons schonk.’ 
 

de redactie 


