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Diensten 
D.V. zondag 26 maart 2023 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur dr. M. Klaassen te Barneveld 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (deurcollecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Lianne van Asselt-Huisman, Bertine Mulder-de Ruiter 
en Thirza de Greef 
 
Catechisaties 
Aankomende week hebben we voor het laatst de ‘ge-
wone’ catechisaties. De eerste maandagavondgroep 
moet leren Psalm 117 en maken de opdrachten op 
blz.85 van Lotl 1a. 

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 21 
van de Heidelberger Catechismus en maken de op-
drachten die we vinden op blz.55 van ‘De enige 
troost’. 
De laatste groep moet maken de opdrachten op blz.84 
van Lotl 4b. 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofd-
stuk 12 over de Drie-eenheid in het leerboek van Hel-
lenbroek en maken de opdrachten op blz.56 en 57. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 28 maart hopen we elkaar als Mannen-
vereniging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergade-
ring zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van 
maart 2023 behandeld worden. Het te behandelen 
Schriftgedeelte is Openbaring 11. Cees van 't Noor-
dende zal de Bijbelstudie met ons inleiden. 
We wensen jullie een goede voorbereiding! Tot dins-
dag, om 19.30 uur, in het Kerkerf. 
Namens het bestuur, Kees van de Steeg 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
D.v. woensdag 29 maart hopen we weer samen te ko-
men in ’t Kerkerf. Dan gaan we de bijbelstudie over 
psalm 78 (nr. 9) behandelen. Graag thuis deze bijbel-
studie alvast doorlezen en de vragen maken. Vanaf 
half 8 staan de koffie en thee voor u/jou klaar, wees 
welkom! 
Hartelijke groet van het bestuur 
 
JV de Schatgravers 
D.V. volgende week dinsdagavond 28 maart zijn jullie 
allemaal welkom voor de laatste verenigingsavond 
van dit seizoen. Het belooft een klein feestje te wor-
den met taart, hapjes, een bingo en meer. De avond 
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wordt gehouden in 't Kerkerf van 19.00 uur tot 20.30 
uur. Tot dan! 
Groetjes van Machiel en Annemiek 
 
Gebedskring 
Op D.V zaterdag 25 maart  hopen we  om 21.00 uur in 
het Kerkerf de  maandelijkse Gebedskring te houden.  
Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is 
er gelegenheid tot gebed en daarnazingen we enkele 
psalmen. U/jij bent van harte welkom. 
 
Paasmaaltijd en seniorenmiddag 
Zoals in het verleden wordt er ook dit jaar op Deo Vo-
lente 28 maart a.s een Paasmaaltijd gehouden.Alle 
ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk 
uitgenodigd. De middag begint om 14.30 uur met een 
gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 
15.15 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen 
en een meditatie houden. Daarna hopen we samen de 
lijdens- en paasliederen te zingen en te luisteren naar 
teksten en gedichten over Christus’ lijden en opstan-
ding. 
Om  17.00 uur hopen we samen de paasmaaltijd te 
houden.  In verband met de maaltijd dient u zich aan 
te melden. Meldt u zich alstublieft aan!  Daarbij mag 
u ook aangeven of er vervoer nodig is. Ook voor ver-
voer kan gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. 
Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in 
de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aan-
wezig te zijn  en elkaar weer te ontmoeten.  Dit kan 
telefonisch bij mw. Eefje van Ark, telefoonnummer: 
06-30480252. We hopen alle senioren uit de ge-
meente te mogen begroeten.  Met een hartelijke 
groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- 
en mannenvereniging.  
 
Solar voor vers voedsel 
Ruim twee jaar alweer is Mieneke van Kooten actief 
voor Kondanani in Malawi. De komst van storm 
Freddy bracht een aantal uitdagingen met zich mee 
voor het dagelijks leven, vooral door de stroomuitval. 
‘Je leert dan echt de dingen als vers water, voedsel, 
verlichting in gebouwen en warm water extra waarde-
ren’, vertelt Mieneke. Want geen stroom betekent dat 
je ook niet altijd vers water op kan pompen en geen 
koelkast/vriezer hebt om voedsel vers te houden. 
Daarom start Mieneke nu een inzamelingsactie voor 
een zonnepanelen systeem inclusief batterij. ‘Daar-
mee willen koelkasten en vriezers laten draaien voor 
vers voedsel voor de kinderen van Kondanani.’ 
‘Een gedeelte van de dag stroomuitval waren we wel 
gewend’, vertelt Mieneke, ‘maar nu zitten we al 9 

dagen zonder stroom.’ Dat komt door tropisch storm 
Freddy die ervoor zorgde dat veel voorzieningen in 
Malawi niet beschikbaar zijn. ‘Negen dagen is best 
lang, je gaat dan tegen praktische dingen aan lopen 
zoals koken en douchen, maar vooral het houdbaar 
houden van het voedsel. Bijvoorbeeld de melk van de 
eigen boerderij met Jersey koeien. Die melk moeten 
we natuurlijk koelen om het goed te houden. Daar-
naast slachten we soms ook een koe of varken.’ Mie-
neke is sinds kort ook verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen op de boerderij met de koeien en varkens. 
Daar komt haar kennis als dierenarts goed van pas. 
‘Het gebeurt weleens dat er een dier ziek is en behan-
delen niet meer helpt. Dan wordt het dier geslacht, 
we onderzoeken de oorzaak en besluiten vervolgens 
of we al het vlees of een deel ervan nog kunnen eten. 
Zo’n noodslachting is iets wat je niet van tevoren 
plant. Dan heb je dus ineens veel vlees. Een varken 
kan wel 150 kilogram vlees opleveren. Ook schenken 
bedrijven en organisaties ons bijvoorbeeld kaas, 
brood, groente en fruit. Om al dat voedsel houdbaar 
te houden voor alle kinderen die in Kondanani wonen 
hebben we stroom tekort. We hebben namelijk al wel 
zonnepanelen en een batterij, maar dat is voor het 
ziekenhuis, de kaasmakerij en de hogeschool. Geluk-
kig hebben we daar dus wel onze eigen stroom en kan 
het werk daar doorgaan. Maar om ook het voedsel 
vers te houden sparen we voor zonnepanelen en een 
batterij in de ‘Pantry’(het voorraadhuis) om daarmee 
koelkasten en vriezers van stroom te voorzien. Het 
mooie aan deze oplossing vind ik dat het voor de lange 
termijn is. Zo worden we meer zelfvoorzienend en 
daarmee minder afhankelijk van stroomuitval in de 
toekomst.’ 
Inmiddels is er weer even stroom op het net, Mieneke 
zet snel de boiler voor de douche aan. Na twee uur 
valt de stroom alweer uit. ‘Maar dat geeft niets hoor’, 
zegt Mieneke, ‘ik ben hier al heel blij mee de douche 
is nu even warm en de koelkast heeft weer een paar 
uur gedraaid’.  
Wilt u meehelpen om te sparen voor zonnepanelen en 
een batterij om het voedsel in Kondani langer houd-
baar te houden?  
Geef dan via: Stichting Kondanani Nederland Bankre-
kening: NL33 ABNA 0623 2465 97 t.n.v. ‘zonne-ener-
gie voor de pantry’. 
 
Oranjehofkoor 
De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdag-
middag 29 maart van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridder-
zaal van de Oranjehof.                                           
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Deo Volente woensdag 5 april hopen we in de morgen 
een uitvoering te geven in de Oranjehof met liederen 
over het lijden en sterven en de opstanding van de 
Heere Jezus.  
Iedereen hartelijk welkom! 
Aanvang 10.30 uur.  Koorleden graag om 10.00 uur in-
zingen. Ook op 4 april hopen we in de avond bij leven 
en welzijn te zingen in Norschoten-Elspeet. Aanvang 
18.30 uur. Aanwezig zijn om 18.15 uur.  
Met het Oranjehofkoor zingen we Psalmen en geeste-
lijke liederen.  Zo de Heere wil en wij leven hopen we 
ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. 
Zingt u graag?  Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U 
behoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen 
in twee partijen, alten en sopranen.   Ook mannen zijn 
hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krij-
gen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees wel-
kom en kom rustig eens luisteren.  
Met een hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende. 
 
Krentenbroodactie voor Adullam 
U kunt weer heerlijke krentenbroden bestellen voor 
Adullam. 
• Krentenbrood met spijs € 7,50 
• Krentenbrood zonder spijs € 7,- 
Bestel uw krentenbrood tot en met D.V. 31 maart 
2023 via adullamgarderen@hotmail.com of telefo-
nisch/app op werkdagen (tussen 18.00-20.00 uur) bij 
Alie 06-51871778 of bij Marian 06-50928916.  Ver-
meld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer! 
Uw bestelling wordt thuisbezorgd *)  op D.V. woens-
dag 5 april 2023 tussen 17.30-20.00 uur 
U mag het bedrag van uw bestelling overmaken naar: 
IBAN: NL06 RABO 01395 37 066 
 St. Adullam Comité Garderen. 
Graag onder vermelding van : Krentenbroodactie 
2023 met uw naam en adres erbij. 
Gepaste betaling bij bezorging is ook mogelijk. 
*Wij bezorgen in Elspeet| Ermelo| Garderen | Koot-
wijkerbroek | Putten | Speuld | Stroe | Uddel | Voort-
huizen 
 
Tulpenactie stichting CRR 
Met de lente in aantocht wordt het hoog tijd om weer 
bloemen in huis te halen. Op veel plekken in deze we-
reld kan dat echter niet, wegens oorlogen, natuurram-
pen of een leven op de vlucht. Door nu tulpen te ko-
pen en aan deze actie mee te doen draag je direct bij 
aan de missie van stichting Christian Refugee Relief 
om te voorzien in primaire levensbehoeften op plaat-
sen waar het aan alles ontbreekt. Zij leveren 

bijvoorbeeld kleding en voedsel aan vluchtelingen of 
mensen in nood in Oekraïne, Syrië en Griekenland.  
Bestel dus snel tulpen voor uzelf, óf om een ander te 
verrassen! 2 bossen voor €7,50. De tulpen worden al-
tijd per twee bossen besteld. Je kunt deze op je eigen 
adres laten bezorgen om zo zelf de lente in huis te ha-
len. Ook kun je uiteraard twee bossen voor iemand 
anders bestellen en ze op zijn of haar adres laten be-
zorgen. De tulpen worden dv 8 april bezorgd.  
Maak de verrassing extra mooi door er ook een per-
soonlijke boodschap aan toe te voegen die dan op een 
kaartje bij de tulpen wordt gedaan bij bezorging.  
Bestel voor 31 maart op de website van CRR 
https://www.christianrefugeerelief.com/tulpenactie-
crr of door te appen of bellen naar: Helma Kuijt 06-
49407949 of Hester van Asselt 06-19684603 
 
Paasconcert Cantare  
In de Stille week hoopt Mannenensemble Cantare 
o.l.v. André van Vliet op D.V. woensdag 5 april 2023 
een Paasconcert te houden in de Hervormde kerk te 
Uddel. Medewerkenden aan dit concert zijn: Tenira 
Sturm (solist), Mark Brandwijk (piano), Marjolein de 
Wit (dwarsfluit), Myrthe van Hulst (cello) en ds. A. 
Vonk Noordegraaf (meditatie) 
Mannenensemble Cantare bestaat uit een groep en-
thousiaste mannen met verschillende achtergronden 
die één ding gemeen hebben en dat is hun passie voor 
zingen. Ze mogen zingen van de rijke boodschap van 
Gods genade en zo de lofzang gaande houden. 
Het gevarieerde programma tijdens dit concert gaat 
over het Lijden, de Kruisiging en de Opstanding van 
Jezus Christus. Het programma bestaat onder andere 
uit bekende liederen en werken van André van Vliet. 
U bent van harte welkom bij dit prachtige concert. De 
toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden 
t.b.v. Stichting Kom over en help. Aanvang concert: 
20:00 uur. Adres: Garderenseweg 2 in Uddel. 
 
Begrafenis in Abbenbroek 
Jongstleden zaterdag was ik in Abbenbroek aanwezig 
bij de begrafenis van Cornelis den Boer. Hij overleed 
vrij plotseling op de leeftijd van 83 jaar in volle zeker-
heid des geloofs. Dat ik uw aandacht voor deze begra-
fenis vraag heeft te maken met het feit dat de overle-
dene in de middelijke weg is gebruikt voor een reveil 
in een gemeente die op het punt stond ter ziele te 
gaan. Een gemeente die voor zestig jaar geleden nog 
uiterst vrijzinnig was en mede door de komst van Kees 
den Boer van koers mocht veranderen ten goede. In 
deze gemeente preek ik regelmatig en schreef er 
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onlangs een herdenkingsboek over niet in het minst 
zonder input van deze markante persoonlijkheid. 
Kerkelijk Abbenbroek was in de negentiende eeuw 
langzamerhand ontwikkeld tot een moderne ge-
meente waar vanaf de kansel leringen verkondigd 
werden die strijden met Gods Woord en de belijdenis-
geschriften. Dat was trouwens ook in de regio groten-
deels het geval. Vandaar dat wel gezegd werd dat 
Voorne Putten waarop Abbenbroek is gelegen een ei-
land was zonder Heiland. Allerlei pogingen om evan-
gelisaties op te richten bleken ijdel te zijn, zoals in 
Brielle, Oostvoorne en Rozenburg om er maar een 
paar te noemen. In Abbenbroek kwam geen evangeli-
satie maar kwam er een ware reformatie van binnen 
uit. En dat op wonderlijke wijze. Voor ik hierop nader 
inga wil ik even het kerkelijk leven illustreren zoals dat 
jarenlang plaatsvond.  
Toen in 1854 landelijk uit allerlei gemeenten ook van-
uit de classis Harderwijk geprotesteerd werd tegen de 
bevestiging van de predikanten Meyboom in Amster-
dam en Zaalberg in Den Haag die de Godheid van 
Christus loochenden en tevens de voldoening der zon-
den door het offer van Christus bleef het in Abben-
broek angstig stil.  Toen een predikant uit Hellevoet-
sluis eveneens protesteerde tegen de bevestiging van 
genoemde predikanten, werd hij door de predikanten 
uit de omgeving –o.a. van Abbenbroek- niet meer als 
broeder gezien. Dit alles speelde in de tijd dat Johan-
nes la Verge de gemeente diende van 1805 tot 1862. 
Diens opvolger H.P. Schim van der Loeff ging verder 
met die moderne theologie  en werd  na zijn vertrek 
uit Abbenbroek remonstrants predikant.  Vervolgens 
diende een vijftal gepromoveerde dominees de ge-
meente. Dr.W.C.van Manen die er stond van 1865 tot 
1870 presteerde het samen met zijn collegae uit de 
buurgemeenten Geervliet en Heenvliet om met Pasen 
1866 aan de gemeente eerlijk te zeggen niet in de li-
chamelijke opstanding van de Heere Jezus te geloven. 
Net voor zijn vertrek naar elders stelde hij een schrij-
ven op gericht aan de synode om toch niet dwingend 
op te leggen dat er gedoopt zou worden in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Er moest 
volgens zijn optiek ook de mogelijkheid zijn dit te doen 
in de naam van geloof, hoop en liefde of iets derge-
lijks. Zijn opvolger dr.J.W.Lieftinck hield de gemeente 
voor dat de Bijbel niet onfeilbaar is en er ook geen be-
paalde leer in te vinden is omdat de bijbelschrijvers 
elkaar tegen zouden spreken. Na zijn vertrek in 1873 
verkondigde zijn opvolger dr.G.C.Steijnis  dat een pro-
testants kerkgenootschap dat zich bindt aan een con-
fessie niet protestants is en pleitte voor terzijdestel-
ling van de leer der Goddelijke verkiezing. Diens 

opvolger dr.P.A. Riedel (gedurende 1877-1880 Abben-
broeks voorganger) loochende in zijn proefschrift de 
erfzonde en meende dat wat in de Handelingen der 
apostelen over Paulus stond niet historisch was. 
Dr.J.M.J.Hoog schreef weliswaar een lijvige studie 
over de eerste Nederlandse martelaren maar was er 
innerlijk vreemd aan en was actief werkzaam voor de 
vrijzinnige Nederlandse Protestantenbond. In 1898 
bracht ds.Hellema op de tafel van de kerkenraad dat 
men een dam op moest werpen tegen het drijven van 
confessionalisme in de kerk. Zijn opvolger M.C.Hofsté 
Broekman wist in 1904 de kerkenraad warm te laten 
lopen  voor de ‘vereeniging van vrijzinnig hervormden 
in de provincie Zuid-Holland ter verdediging en be-
scherming der vrijzinnigen binnen de Ned.Herv.kerk’.  
ds.H.G.van Wijngaarden ging in de periode 1906 tot 
1910 op die ingeslagen weg voort. Hij eindigde zijn 
kerkelijk loopbaan in de Vrije Gemeente te Amster-
dam waar men zich geheel distantieerde van welk 
dogma ook.  In de twintiger jaren van de vorige eeuw 
werd de gemeente gediend door ds.F.P.J.Wanrooy die 
niet alleen vrijzinnig was maar ook politiek links gero-
rienteerd. Zo kreeg de gemeente met een pacifisti-
sche predikant te maken. Aanvankelijk botste dat in 
de gemeente maar op den duur wende ook dat. Ds. 
Nico van der Veen die er van 1948 tot 1952 stond 
werd zelfs een van de oprichters van de PSP en deed 
mee aan ‘zitdemonstraties’. Tevens vroeg hij aan-
dacht voor de NVSH en maakte in het kerkblad Merula 
reclame voor de VPRO. In 1958 werd de eerste vrou-
welijke ouderling in Nederland in Abbenbroek beves-
tigd. Toen Kees den Boer zich in 1964 in Abbenbroek 
vestigde was het wennen voor hem. Hij was afkomstig 
uit het confessionele Pernis en daar werden wel ge-
zangen gezongen maar vrouwelijke ambtsragers wa-
ren nog niet in beeld. Kees vertelde me dienaan-
gaande: ‘De eerste zondag dat ik in Abbenbroek 
kerkte waren naast de predikant en de kerkenraad ze-
ven kerkgangers. De diensten werden niet vanaf de 
kansel maar van achter de tafel geleid. Op de tafel 
stond een kruis met daaronder een antependium met 
de kleuren die bij het kerkelijk jaar behoorden. Tevens 
een mooie bos bloemen en brandende kaarsen. Ook 
waren er vrouwelijke ambtsdragers, die- overigens 
keurig gekleed in donkergrijs mantelpakje- voorin hun 
plaats innamen. Met vijftig minuten was de dienst ten 
einde’. Kees voelde zich destijds wat onwenning maar 
echt besef van de waarheid had hij in die tijd nog niet. 
Wel begreep hij met zijn verstand dat heel veel wat er 
in Abbenbroek kerkelijk gebeurde en vanuit de predi-
king klonk niet geheel Bijbels was. Desondanks zat hij 
een paar jaar later als ouderling in de kerkenraad. Dat 
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was niet voor lange tijd want vanwege zijn werkzaam-
heden in de kassenbouw vertrok hij enkele jaren naar 
Frankrijk.  In die periode kreeg de gemeente een 
nieuwe predikant in de persoon van A.van der Ban, 
een Partij van de Arbeid predikant. In die periode 
werd de nieuwe psalmberijming ingevoerd. Toen Kees 
na enige tijd in de kerkelijke gemeente Abbenbroek 
terug kwam kon hij zijn  oude vertrouwde psalmen 
niet meer meezingen. Dat ging hem zeer aan het hart. 
Het voelde als een schokeffect. In die zelfde tijd was 
hij eens met vakantie in Drenthe en hoorde daar 
ds.A.Gooijer uit Delft preken over de gelijkenis van het 
goede en kwade zaad. Deze prediking raakte hem per-
soonlijk en leidde mede tot een geestelijke ommekeer 
maar het raakte eveneens zijn ambtelijk functioneren 
in Abbenbroek. Vernieuwingen in de kerk merkte hij 
voortaan aan als vernielingen. In die mening werd hij 
bevestigd door een medekerkenraadslid die uit de ge-
reformeerde kerk afkomstig was en de uitwerking van 
alle vernieuwingen had gezien.  Beide ambtsdragers 
volgden de prediking en het kerkelijk leven kritisch 
zonder de gemeente ontrouw te worden.  
Toen op de laatste gemeenteavond die ds.van der Ban 
in 1975 leidde deze het Nieuwe Liedboek wilde intro-
duceren riep Kees de dominee toe terwijl hij het rode 
boek uit de tas wilde halen: ‘Terug dat boek!’ Het rode 
boek verdween in de tas en is nooit in gebruik geno-
men in Abbenbroek. Na het vertrek van de predikant 
was de gemeente vacant. Kees besloot met mede-
standers tweede diensten in te voeren waarin Bonds-
predikanten van het nabij gelegen Flakkee voorgin-
gen. Ds.W.L.Tukker die destijds voorzitter was van de 
Gereformeerde Bond bemiddelde in financiele steun. 
Inmiddels werd dr.W.S.Hugo van Dalen uit Rockanje 
hulppredikant in Abbenbroek. Deze had ook een bij-
zonder kerkelijke loopbaan achter de rug. Hij was Ge-
reformeerd geweest, vervolgens Russisch Orthodox 
en Rooms Katholiek. Uiteindelijk kwam hij in de her-
vormde kerk terecht en maakte hij een geestelijke 
ommekeer mee die in Rockanje leidde tot lidmaat-
schap van de Gereformeerde Bond. Vanwege dat lid-
maatschap weigerde hij voortaan gezangen op te ge-
ven want dat was destijds een van de kenmerken van 
een predikant van de Gereformeerde Bond. Zo stopte 
hij daarmee ook in Abbenbroek en allengs verdwenen 
al de vrouwen uit de kerkenraadsbank.  Na enkele ja-
ren werd Abbenbroek een gemeente met voluit gere-
formeerde prediking en liturgie. In 2004 sloot de ge-
meente zich aan bij de Hersteld Hervormde kerk maar 
men hield de kansel ook open voor hen die uit andere 
kerkverbanden een bijbelse prediking brengen. Een 

scheuring zonder breuk zouden we haast kunnen zeg-
gen. 
Vanuit die oude Abbenbroekse kerk werd Cornelis 
den Boer jongstleden zaterdag uitgedragen. We zon-
gen in de dienst de Psalmen die de overledene zelf 
had uitgekozen terwijl zijn familielid ds.Kleiberg het 
woord bediende naar aanleiding van de geschiedenis 
van Simon van Cyrene uit Markus 15:21.  Zo hebben 
we hem mede begeleid naar de begraafplaats alwaar 
klinken mocht –ondanks het feit dat het vanaf de 
preekstoel te Abbenbroek ooit publiek werd geloo-
chend- ‘Ik geloof de wederopstanding des vleses en 
een eeuwig leven’. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we in de morgendienst met 
elkaar stil te staan bij een schriftgedeelte uit Mattheus 
27:11-26. In de middagdienst is ds.Klaassen uitgeno-
digd voor te gaan. Zelf hopen we in Woudenberg te 
zijn bij de belijdenisdienst van onze jongste zoon Arie. 
Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
In een troostgeschrift tegen aanvechtingen over de 
verkiezing schrijft de reformator Maarten Luther het 
volgende nadat hij gewezen heeft op de belofte uit 
Mattheus 11:28 ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en 
belast zijn’: ‘Wat wilt u nu beginnen met uw vergeefse 
gedachten over de eeuwige verkiezing? U zult uzelf 
niet zalig maken met deze en dergelijke ongegrond 
gedachten. ‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast 
zijt en Ik zal u rust geven’. Hij zegt niet alleen ‘Kom!’ 
maar ook ‘allen’, niemand uitgezonderd. Hij mag zijn 
wie hij wil, al zou hij zelfs behoren tot de allerergsten 
en de allervuilsten –hoeren, boeven, rovers enzo-
voort- allen die vanwege hun zonden vermoeid en be-
laden zijn, die moeten komen. Wereldvromen voelen 
zich  hier niet thuis met de schone kleren die ze aan 
hebben. Wel, omdat ze dan allen moeten komen, nie-
mand uitgezonderd, laat hem zijn of denken wat hij 
wil. Loop en kom dan ook mee, ja huppel er naar toe. 
Blijf niet moedwillig achter bij de verloren schare. Doe 
uzelf toch geen kwaad door zó nalatig en moedwillig 
te zijn. 
 
de redactie 


