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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling 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 2 februari 2020 
09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Valburg-Homoet 
15.00 uur ds. B. van Leeuwen 
 
Collecten 
1.Kerk  
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (Deurcollecte) 
Van harte aanbevolen  
 
Kinderoppas 
Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil, Dhr. M. Post, Mevr. R. 
Mulder-van Asselt en Julia de Weerd 
 
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 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondgroep moet leren 1  
Korinthe 13:13  en maken de vragen en opdrachten 
op blz.59 en 60 van LotL 1b 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 118 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten op blz.83 van LotL 
2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 
26 van de Heidelberger Catechismus  en maken de 
vragen en opdrachten op blz.99 en 100 van LotL 3a.  
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 32 van 
Hellenbroek over de staten van Christus. Maken de 
opdrachten op blz.48 en 49. 
 
JV de Schatgravers 
Het nieuwe jaar startten we met een gezellige avond 
en een prachtige opkomst van alle 20 leden. Volgen-
de week dinsdagavond 4 februari weer van harte 
welkom! Julian en Marc zijn aan de beurt om voor 
een spel te zorgen. 
Tot ziens, 
Groetjes Willie, Machiel en Annemiek 
 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 
Op DV dinsdag, 4 februari, komen we als Mannen-
vereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de Bijbel-
studie naar aanleiding van de Hervormde Vaan van 
december 2019 worden behandeld. Het te behande-
len Schriftgedeelte is Jesaja 11, Kees van de Steeg zal 
de inleiding op de Bijbelstudie verzorgen. 
Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Ker-
kerf. 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
 
Vrouwenvereniging nieuws 5 februari 
Kom en doe mee met ons. We behandelen met el-
kaar een bijbelstudie uit de Hervormde vrouw. 
Nummer zeven is aan de beurt. Al heb je dat blad 
niet/ nog niet, dat geeft niet hoor. Het is heel goed 
en mooi om als vrouwen wat te wisselen en van 
elkaar te leren. De koffie of thee is er. We beginnen 
om kwart voor 8 en om half 8 begint de inloop. 
Met vriendelijke groet van het bestuur. 
 
Zondagsschool Abia 
Nog een bericht n.a.v. de vrije vertelling met de 
Kerstviering. Graag willen we laten weten dat de vrije 
vertelling, gedaan door dhr. Strijbis waarheidsge-
trouw was. Het verhaal kwam uit het boek ‘De vrouw 
met het Boek’, geschreven door M.A. Mijnders-van 
Woerden. Aanbevolen! 
 
Avonden huisgodsdienst 
Binnenkort ontvangt u weer u brief met betrekking 
tot huisgodsdienst. Inmiddels hebben we de eerste 
avond hierover achter de rug. We mogen terugzien 
op een geweldige avond. We vonden het erg fijn dat 
er zoveel ouders waren. Ook was het fijn om te zien 
dat er goede gesprekken gevoerd werden over dit 
onderwerp. We hoorden dat al een heel aantal ou-
ders aan de slag is gegaan in hun gezin, hier zijn we 
erg blij mee! 
Graag willen we een vervolg geven aan deze avond. 
We willen dit jaar drie avonden plannen waarop we 
weer nadenken over dit onderwerp. Ook willen we 
op deze avond ruimte geven om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Het is goed om met elkaar te delen 
hoe we in ons gezin vorm geven aan huisgodsdienst, 
zo kunnen we ook elkaar inspireren en aanmoedigen. 
De volgende data staan er voor gepland: 5 maart, 14 
mei, 8 oktober. 
Kunnen we u weer verwachten? Ook als u de eerste 
avond gemist hebt bent u van harte welkom. We 
zouden het fijn vinden als u er bent. Wilt u zich weer 

opgeven bij ondergetekende? Dat kan via het e-
mailadres gertbossenbroek@gmail.com of via 
0642204985. 
Gert Bossenbroek 
 
Agenda februari 2020 
Zaterdag 1 februari zanguurtje 
Maandag 10 februari uitgifte collectemunten 
Woensdag 12 februari Bijbellezing 
Dinsdag 25 februari Bijbelkring 
Woensdag 26 februari Bijbellezing 
Zaterdag 29 februari gebedskring 
 
Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen 
Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bij-
bel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar 
Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het 
nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen 
via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via 
www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels 
kunnen worden uitgedeeld in landen waar christe-
nen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 
februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kun-
nen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u 
mee? 
Hoe werkt het? 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te 
bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van 
twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitge-
deeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan 
en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-
Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer 
nieuwe wegen en technieken. U kunt de potgrond 
bestellen bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26, 
Elspeet. Tel: 0577492662/0649407949 of een mailtje 
naar famjmkuijt@gmail.com. De bestelde potgrond 
kan D.V. op zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 
15:00 uur worden afgehaald. Er zit 40 liter in een zak 
voor € 4,50. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u 
alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al 
iemand een eigen Bijbel. 
Actie van HVC 
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie 
Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, 
die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele 
(nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. 
HVC wil naast hen staan en een verschil maken in 
hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd 
verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, 
nu het nog kan! 
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Zangavond met koren t.b.v. Timothéos 
Van harte welkom op D.V. zaterdagavond 15 februari 
in de Driestwegkerk te Nunspeet (aanvang 19.00 
uur). 
We hebben het jeugdkoor ‘Kinderklanken’ en zang-
vereniging ‘Jubilate Deo’ uit Nunspeet bereid gevon-
den deze avond te zingen. 
Naast de koorzang zal er ook samenzang zijn. Dhr. W. 
Visser (die recent met z’n vrouw in Malawi werkzaam 
is geweest voor Timotheos) 
hoopt deze avond te openen met gebed en schriftle-
zing. Verder hoopt hij iets te vertellen over het werk 
van Timotheos en te mediteren vanuit Gods Woord. 
De collecte van deze avond komt volledig ten goede 
van Timothéos , de kosten zijn gesponsord. 
Verder zullen aan deze avond meewerken: dirigen-
ten Hanneke van Tol (jeugdkoor), Niels Adema (zang-
vereniging) en Henk Jan Pap (organist/pianist). 
Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o. 
 
Zangavond D.V. zaterdag 22 februari 2020 
Zaterdagavond 22 februari is er zangavond voor 
Adullam. (Kroonheim te Uddel). Met medewerking 
van mannenkoor Salvatori uit Nunspeet o.l.v. Louwe 
Kramer, organist Gerrald Bronkhorst en mannenkoor 
Con Amore o.l.v. Gerrit Knikker, organist Jan Post  
Algehele leiding en appèlwoord  door ds. M. Kempe-
neers. Aanvang 19.30 Kerk open 19.00 
De toegang is vrij. Er zal een collecte gehouden wor-
den die geheel bestemd is voor Kroonheim te Uddel. 
Hartelijk welkom in de HHK te Elspeet, Vierhouter-
weg 45 
 
Het Venster 
Het Venster zoekt vrijwillige medewerker(s) voor 
personenalarmering (Elspeet) 
Personenalarmering is een betrouwbaar hulpop-
roepsysteem om ouderen in de gelegenheid te stel-
len dag en nacht hulp in te roepen bij noodsituaties. 
Daarmee is personenalarmering een middel om lan-
ger zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
Het Venster is op zoek naar vrijwillige medewerkers, 
die de plaatsingen van de alarmeringsapparaten bij 
de cliënten in Elspeet en Vierhouten willen verzorgen 
en bij storingen opgeroepen kunnen worden om de 
situatie bij de cliënt te controleren. Deze werkzaam-
heden worden gecoördineerd vanuit Het Venster. 
Voor dit werk is (enige) technische achtergrond c.q. 
ervaring met telefonie wenselijk. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Martine Parre via 
tel.nr.: (0341) 25 72 42. 

De Service Vervangende Mantelzorg zoekt nieuwe 
vrijwilligers! 
Bent u op zoek naar een nuttige tijdsbesteding en 
houdt u ervan om contact met andere mensen te 
hebben? Wellicht is de Service Vervangende Mantel-
zorg wat voor u! 
De Service Vervangende Mantelzorg wordt ingezet 
wanneer een mantelzorger even een momentje voor 
zichzelf nodig heeft. De vrijwilliger blijft dan even bij 
de chronisch zieke, zodat de mantelzorger met een 
gerust hart op pad kan. De belangrijkste taak voor de 
vrijwilliger is het aanwezig zijn! Verder kunt u denken 
aan het doen van een spelletje, wat voorlezen of een 
stukje wandelen.  
Heeft u enkele uurtjes over en wilt u iets betekenen 
voor een ander? Geef uzelf dan op! De frequentie en 
tijden gaan in overleg. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Martine Parre, tel. 0341 – 25 
72 42 of mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.  
Social media, risico of kans?  
Ouderbijeenkomst onder leiding van Janine van Loe-
nen (Expertcoach Mediawijsheid bij MEE Veluwe) 
 
Kinderen en jongeren zijn voor, tijdens en na school-
tijd druk in de weer met hun smartphones. 
Gesprekken, roddels en ruzies die voorheen op het 
schoolplein speelden, verplaatsen zich steeds vaker 
naar de smartphone. Vaak buiten het zicht van u als 
ouder. Dit kan vragen oproepen: Wat doen onze 
kinderen het liefst op smartphone en social media? 
Waar moet ik als ouder op letten? Welke afspraken 
kan ik maken over gebruik van smartphone en social 
media en hoe blijven we in balans? Waar kan ik te-
recht als zaken uit de hand lopen? 
Dit (en meer) komt u te weten tijdens de ouderbij-
eenkomst op 20 februari. Ouders en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom! 
Datum:   Donderdag 20 februari 
Tijd:   19.30-21.00 uur 
Locatie:  Het Venster, Elburgerweg 15 in Nunspeet 
Kosten:  €2,- 
Aanmelden:  Aanmelden is gewenst en kan tot 
uiterlijk dinsdag 18 februari via 
(0341) 25 72 42 of w.beelen@hetvenster-
nunspeet.nl 
 
Samuel van Beuningen (III) 
Maakten we de vorige keer kennis met Samuel van 
Beuningen (van wie nakomelingen de villa op de 
Noorderheide gingen betrekken), dit keer willen we 
citeren uit de ‘gedachtenisrede’ die hij op 13 decem-
ber 1829 hield ter gelegenheid van zijn veertig jarige 
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ambtsbediening te Utrecht. Deze werd in 1833 tege-
lijk uitgegeven met zijn laatste preek (die hij nooit 
heeft uitgesproken omdat hij vanwege zwakte van 
het lichaam dit niet meer kon). Beide ‘leerredenen’ 
verschenen op verzoek van velen in druk, zoals men 
later een bandje of CD bestelde. Zij werden opgedra-
gen aan Utrecht en de vier gemeenten die hij eerder 
diende. De gedachtenisrede had als uitgangspunt 
Psalm 27:9b: Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij 
niet en verlaat mij niet, o God mijns heils’. Van Beu-
ningen merkt in die preek op: ‘Ik vond dit onderwerp, 
geliefde gemeente, niet ongeschikt voor dit plechtig 
uur en koos hetzelve te meer, omdat het de woorden 
waren, welke mij voor veertig jaren tot het besluit 
brachten om de roeping herwaarts, omdat ik tegen 
de mij bekende zware dienst in deze gemeente op-
zag, aan te nemen. De herinnering van de hulp Gods 
ondervonden in de vier verschillende gemeenten die 
ik tot dan toe gearbeid had en de verwachting dat Hij 
het als de God mijns heils mij op mijn bede niet ver-
der begeven noch verlaten zou, verhieven mij boven 
alle bezwaren en  deden mij zeggen: ‘Ik zal met het 
oog op God en met deze bede optrekken naar 
Utrecht’. Na op Davids vertrouwen op de Heere ge-
sproken te hebben kwam hij in het tweede gedeelte 
van de preek tot enkele persoonlijke ontboezemin-
gen: ‘Maar wat verwacht gij nu, mijne hoorders, zo 
gij een opzettelijk verhaal van mijn voorbereiding tot 
het heilig dienstwerk, van mijn werk in de vier onder-
scheiden gemeenten, waar ik voor mijn komst tot u 
gearbeid heb, van mijn bijzonder lotgevallen, van 
dingen die mij of de mijnen aangaan, in dit uur ver-
wacht, dan zal ik aan deze uw verwachting niet be-
antwoorden. Neen, ik wil thans in het geheel niet 
stilstaan bij de vroegere jaren van mijn leven tot mijn 
komst in deze gemeente, dan alleen om te verklaren, 
dat ik ook in dat tijdperk de bijzondere en Vaderlijke 
trouw van de Heere heb ondervonden, en daarom 
met vermelding van dezelve, mijn werk begon. En de 
bede die ik er bijvoegde: ‘Begeef en verlaat mij niet o 
God mijns heils’ heeft God verhoord en mij in de loop 
van mijn bediening onder u bijzonder geholpen, zó 
geholpen, dat ik nu op deze veerstigste verjaardag 
van mijn verblijf onder u een gedenkzuil van die 
Goddelijke hulp stichten mag’ (…). 
Ik begin dan met enige herinneringen die ten bewijze 
moeten dienen van die waarheid, dat God mij in de 
loop van mijn bediening onder u, en dus veerig jaar 
lang, bijzonder geholpen, en mijn gebed: ‘begeef en 
verlaat mij niet, o God mijns heils’ verhoord heeft. Of 
is het niet wat groots, zoveel jaren achtereen even-
zoveel gezondheid en kracht te mogen genieten om 

mijn werk te kunnen verrichten? Het is waar, ik ben 
in die jaren meerdere malen door lichtere of zwaar-
dere ziekten voor een korte tijd in het waarnemen 
van mijn openbaar dienstwerk verhinderd geweest, 
maar door de goedheid van de Heere werd ik telkens 
spoedig hersteld en weer in gelegenheid gebracht 
om mijn arbeid te kunnen hervatten (…). 
Wat mijn huiselijke omstandigheden betreft, ik ben 
gedurende deze veertig jaren door het verlies van 
een aantal lieve betrekkingen, van een zeer dierbare 
echtgenoot en van vier hartelijk geliefde kinderen, 
diep gewond en bitter bedroefd geworden, maar als 
ik nadenk, hoe ik onder die zware beproevingen 
gesterkt en ondersteund ben, dan moet ik ook in dat 
opzicht uitroepen: ‘Heere, Gij zijt mij een hulp ge-
weest, Gij hebt mij niet verlaten!’ En gelijk het mij, 
uitgezonderd deze beproevingen, in vroeger dagen 
nooit aan huiselijke genoegens ontbrak, smaak ik 
alsnog dezelve door de goede bestelling van mijn 
Weldoener, en heb hierin mijn tegenwoordige waar-
de echtgenoot, die, waar zij maar kan, mij het leven 
zoekt te veraangenamen, ruime stof, om de goeder-
tierenheden des Heeren in onderscheiden opzichten 
dankbaar te bewonderen; ja wij genieten daarboven 
al wat wij zouden kunnen wensen, ten aanzien van 
een mij nog overgebleven lieve dochter, waarde 
schoonzoon en schoondochter, alsmede een zestal 
ons zeer dierbare kleinkinderen’ (…) 
Aan Goddelijke hulp en ondersteuning heeft het mij 
die jaren nooit ontbroken. De Heere was met mij, 
ook in die moeilijkste posten en omstandigheden, 
ook als ik meermalen op het meest onverwachts tot 
een of ander werk geroepen werd; ook als bijzondere 
gevallen, treurige vooruitzichten en gevreesde slagen 
mij bijna buiten staat stelden om mijn werk te ver-
richten; ook als ik in die negentien jaren, welke ik 
met u onder geweld en onderdrukking heb doorge-
bracht, tot dingen geroepen werd, die voor een waar 
vriend van zijn vaderland en van de kerk allertref-
fendst waren (Van Beuningen bedoelt hier de perio-
de van de Franse overheersing onder Napoleon van 
1795 t/m 1813); zodat ik behoudens een goed gewe-
ten, door die zelfde Goddelijke hulp gedaan heb, 
hetgeen ik doen moest, zonder dat ik  aan mijn een-
maal aangenomen beginselen, waarvan ik openlijk 
durf zeggen altijd gebleven te zijn, ontrouw gewor-
den ben, of mij enigszins om mensen te behagen, 
naar de loop der tijden geschikt heb (…) Met die 
hulpe Gods aan mij verleend, ben ik ook al die jaren 
getrouw gebleven bij de leer onzer kerk, gegrond op 
de Heilige Schrift en vervat in de Formulieren van 
enigheid. Ik heb die leer nooit bedekt, of met woor-
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den naar de smaak des tijds geschikt, maar duidelijk 
en klaar,  met woorden die voor elk verstaanbaar 
waren, voorgesteld(…) 
Intussen vonden wij in het gemoedsbestaan van 
David, zoals het zich in de tekst vertoont, trekken van 
ootmoed; ook ik erken, hoe meer stof tot lof en dank 
ik heb, zoveel te meer heb ik reden ter verootmoedi-
ging, en ziedaar een tweede plechtige betuiging of 
verklaring die ik heden doe. Ik heb alle reden om mij 
voor God te verootmoedigen en Zijn vergevende 
genade in te roepen. Vraag ik toch in deze ogenblik-
ken, wat bewoog God om mij tot hiertoe te helpen? 
Waarom was in al die jaren Gods oog zo liefderijk op 
en Gods Vaderlijke zorg over mij? Deed God dit om 
mijnentwil? Dan moet ik uitroepen: O neen! Verre zij 
zulk een gedachte van mij; bij het onderzoeken en 
doorzoeken van mijzelf moet schaamte mijn aange-
zicht bedekken. Denk ik aan mijn werk, hoe ik het 
verricht heb, denk ik aan mijn afwijkingen en gebre-
ken die talloos velen geweest zijn, dan moet ik uit-
roepen: ‘Treed Heere niet in het gericht met Uw 
knecht, want voor U zou hij niet rechtvaardig zijn; 
Om Uws naams wil o Heere, vergeef  mij  mijn onge-
rechtigheid, want die is groot. Zie mij aan in Jezus Die 
God door mij en aan mij liet prediken als een verzoe-
ning der zonden. Zie mij aan in Hem Die een genadig 
Heere en ontfermend Koning is. Een Heere en Koning 
Die bij het vergeving verkondigen aan zondaren ook 
tot Zijn knechten van vrede en genade spreekt’ (…). 
Na dit alles, ga ik met een woord van opwekking, 
gepaard met korte heilwensen, deze mijn redevoe-
ring besluiten.(…) Dan vind ik vooral mij  gedrongen 
bij deze plechtigheid u allen, mijn geliefden op te 
wekken, dat gij nadenkt welke de vrucht van onze 
arbeid onder u is geweest. Hebt gij het geloof der 
waarheid nog niet ontvangen? Was mijn werk, gelijk 
dat ook mijner ambtgenoten, tot hiertoe voor u 
vruchteloos? Hoe jammert het mij om uwentwil! 
Och, gedenk toch, dat gij zonder geloof God niet 
behagen kunt of Hem in waarheid vereren, en dat gij 
dus niet zult zalig worden. Gedenkt toch, dat terwijl 
uw leraars voor uw zielen waken en daarvan reken-
schap zullen moeten geven, gij ook geoordeeld zult 
worden naar dat Evangelie hetwelk zij u prediken, en 
dat er voor u geen ontvlieden zal zijn, indien gij op 
zulk een grote zaligheid geen acht gegeven, maar die 
door ongeloof verworpen te hebben. Heden dan, in 
deze uw dag, terwijl gij Gods stem hoort, bedenkt 
nog wat tot uw vrede dient’. 
Gij meer bijzonder, die bij mij belijdenis van uw ge-
loof afgelegd, en daarmee uw bereidvaardigheid om 
voor de Heere te leven plechtig verklaard hebt, ver-

gunt mij, dat ik bij deze gelegenheid meer bepaald 
tot u het woord spreke. Was het getal van dezulken, 
die dat in die veertig jaren gedaan hebben bijna 
achttienhonderd, waarvan er zeker al zeer velen 
door de dood zijn weggenomen, maar waarvan een 
groot gedeelte nog leven en hier tegenwoordig zijn; 
laat mij u allen, die mij thans hoort, vragen, was dat 
bij u allen een werk dat gij met uw hart deed? Hebt 
gij er allen aan beantwoord met uw wandel? Gij weet 
het, God is er getuige van geweest, hoe ik u, ook in 
de uren van voorbereidende oefening, zo velen gij 
mijn leerlingen geweest zijt, of anders bij het afleg-
gen van uw belijdenis en bij uw aanneming zocht te 
bewegen, om zulks in oprechtheid te doen, ik vrees 
evenwel, dat er zijn die het slechts met de mond 
beleden, zonder dat hun hart er mee instemde. Ik 
vrees ook dat er zijn, bij welke de goede, de hoopge-
vende overtuiging en voornemens die zij toen had-
den gesmoord of verdwenen zijn. O, mijn geliefden! 
Over wie ik toen zo bezorgd was, dat gij toch in dat 
plechtig uur niet zou liegen voor de Alwetende, die ik 
toch zo ernstig heb opgewekt, om toch de Heere 
getrouw te blijven; bedenkt eens, wat het te zeggen 
zou zijn, beleden te hebben dat uw zaligheid alleen in 
Jezus is en evenwel in Hem niet geloofd te hebben; 
betuigd te hebben godzalig te willen leven en even-
wel de weg der zonde te bewandelen. Misschien wel 
op uw knieen met een innerlijk bewogen gemoed 
voor God gevallen te zijn en daarna weer zonder 
indrukken, dartel en lichtzinnig te zijn geworden! O, 
mijn kinderkens, die ik met zoveel liefde en ernst 
zocht te vormen tot ware leden der Kerk; is het dan 
bij u tevergeefs geweest? Ik ben over u aangedaan; 
mocht uw hart onder deze aanspraak ook week en 
getroffen worden en het door Gods zegen een mid-
del zijn, waardoor gij gedrongen werd tot hetgeen u 
zo nodig is! Ja, ik bid u bij de liefde van die Jezus, Die 
gij beleden hebt de enige en gewillige Zaligmaker van 
zondaren te zijn, valt nog voor Hem neer en neemt 
Hem in geloof aan. Ik bid u bij de vast naderende 
eeeuwigheid en bij het heil van uw onsterfelijke 
zielen, laat het toch heden uw keuze en uw betrach-
ting worden om voor de Heere te leven. 
Zijn er hier voor welke ik niet zonder vrucht heb 
gearbeid, die onder mijn dienst of tot nadenken over 
hun eeuwige belangen gekomen, of nader tot het 
geloof in de Verlosser gebracht zijn, of die daaronder 
in kennis, in geloof, in deugd, in godzaligheid meer 
en meer zijn toegenomen, of die daaronder vertroost 
en gesterkt zijn in hun beproevingen en tegenheden; 
geeft toch God de eer. Ja, dat goede zaad mocht ik 
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strooien maar de vrucht en de wasdom was van 
Hem.’ 
Na het woord gericht te hebben tot het gemeente-
bestuur, leiding van de Utrechtse universiteit, mede-
predikanten, kerkenraad en kerkvoogij en notabelen 
besluit hij de ‘gedachtenisrede’ als volgt:  ‘Waarde 
gemeente, welke ik in waarheid liefheb en van welke 
ik hartelijk bemind word, u allen zij des Heeren hulp, 
genade, vrede en zegen toegebeden. Dat onder u de 
kennis van het Evangelie, het geloof in Christus en de 
ware godsvrucht worde uitgebreid, dat de Geest de 
Heeren krachtig in  het midden van ons wone en 
werke, zodat Utrechts roem hebbe onder alle ge-
meenten der heiligen’ 
(Wordt vervolgd DV) 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoopt ds. van Leeuwen tweemaal 
voor te gaan. Omdat het ruildiensten betreft hoop ik 
zelf in Homoet en Valburg voor te gaan en ’s middags 
met u op te trekken onder de bediening van het 
woord. Geve de Heere gezegende diensten. 
 
Ter overdenking 
Dit keer twee citaten van Luther ter overdenking: 
*’Onze Heere heeft de belofte van de opstanding 
niet alleen in de boeken geschreven, maar ook in elk 
lenteblad.’  
**’Ik heb alleen Gods woord gepreekt en geschre-
ven. Overigens heb ik er niets toe gedaan. Dat woord 
heeft zoveel teweeg gebracht wanneer ik sliep, als ik 
Wittenbergs bier met mijn Filippus en Amsdorf 
dronk, of andere goede dingen genoot.’ 
P.S. Filippus is Filippus Melanchton en Amsdorf Ni-
colaus von Amsdorf, die beiden met Luther les gaven 
aan de universiteit van Wittenberg. 
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