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Diensten 

D.V. zondag 30 juni 

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

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

 

Collecten 

1. Diaconie (Stephanos) 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. F. van de Zan-

de-Roordink, Bianca van de Zande en Lisanne Kok 

 

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 

 

Doopdienst 

Zondag jongstleden mochten de drie kinderen het 

teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. 

De preek ging over Job 1:5: Het geschiedde dan, als 

de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job 

henenzond en hen heiligde, en des morgens vroeg 

opstond, en brandofferen offerde naar hun aller 

getal; want Job zeide: Misschien hebben zij gezon-

digd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al 

die dagen’. We stonden stil bij ‘het ouderschap van 
Job’ en overdachten: 1. Een begenadigd vader, 2.Een 
bezorgde vader en 3. Een brandofferend vader. 

Een begenadigd vader omdat hij in de eerste plaats 

de Heere mocht vrezen en dienen, vervolgens een 

groot gezin uit de hand van de Heere mocht ontvan-

gen en tenslotte ook in maatschappelijk opzicht een 

gezegend mens bleek. 

Bezorgd was hij over zijn kinderen. Niet zozeer be-

treffende hun maatschappelijke positie als wel be-

treffende hun geestelijk welzijn. 

Brandofferend omdat hij besefte dat zijn kinderen de 

reiniging door het bloed van het Offerlam benodig-

den. Want dat hij kennis aan de Heere Jezus had in 
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de beelofte bewijst zijn uitroep op de ashoop: ‘Ik 
weet mijn Verlosser leeft’. 
Wat ik niet noemde in de preek maar waar ik wel op 

stootte bij de voorbereiding was een prachtige op-

merking van de Duitse theoloog Frans Delitzch (was 

er trouwens ook geen Frans onder de dopelingen?) 

die leefde van 1813 tot 1890. Hij was de zoon van 

een dagloner die tevens handelde in tweedehands 

boeken. Hij was de enige van de drie kinderen die als 

zuigeling niet stierf. Hij werd gestimuleerd tot studie 

en financieel op weg geholpen door de Jood Levi 

Hirsch die onder hetzelfde dak woonde als Delitzch’ 
ouders. Frans ging theologie studeren en hoopte dat 

zijn weldoener christen zou worden. Dat mocht als 

een wonder Gods twee jaar voor diens overlijden 

ook plaatsvinden. Delitzch’verdienste is het geweest 
om het Nieuwe Testament in het Hebreeuws te ver-

talen zodat ook de Joden het Evangelie konden le-

zen. Hij zette zich geweldig in om het anti-semitisme 

te bestrijden en richtte in 1871 de Evangelisch 

Lutherse vereniging voor zending onder Joden op. Nu 

gebeurt het nog wel eens dat mensen die zich met 

het jodendom inlaten en veel in discussie gaan met 

rabbijnen dat ze bepaalde zaken die aan het chris-

tendom eigen zijn ter discussie stellen. Soms houdt 

dat in dat van het verzoeningswerk van de Heere 

Jezus niets overblijft. Luther –die gezien het kerkge-

nootschap waar Delitzch bij hoorde zijn leermeester 

was- waarschuwde daar in zijn tijd al voor. Bij Delit-

zch was dat zeker niet het geval. Waar bijvoorbeeld 

de zondag ter discussie wordt gesteld doet hij juist 

bij deze tekst uit Job een uitspraak die exegetisch 

volgens mij niet waar te maken is maar wel Delitzch 

in zijn evangelisch hart laat kijken. Hij gaat er name-

lijk vanuit dat elke week nadat de zeven zonen hun 

maaltijd hielden in de vroegte van de volgende week, 

dus de eerste dag der week, Job zijn kinderen reinig-

de en voor hen tien offers bracht: ‘Dat de familie-

plechtigheid op de zondagmorgen valt is een opmer-

kelijk voorspel van de Nieuw-Testamentische zon-

dagsviering in de tijd voor de wet, welke het voor-

beeld is van de tijd na de wet, de Nieuw-

Testamentische’. Of we dat hard kunnen maken 

vraag ik me af, maar het is wel een heel mooie ge-

dachte. Doopouders, laat met name de zondagen 

maar Zondagen zijn, dagen waarin vooral gewezen 

mag worden op de Zoon van God, de Zonne der ge-

rechtigheid. 

 

 

 

 

JV de Schatgravers 

Beloofd is beloofd... Als afsluiting van het seizoen 

wacht jullie nog een heerlijke barbeque! D.V. zater-

dagavond 6 juli zijn jullie van harte welkom aan de 

Vierhouterweg 92 in Elspeet. Van 17.30 tot ongeveer 

21.00 uur. We hopen natuurlijk op mooi weer, maar 

mocht het regenen dan gaat het evengoed door. Laat 

je even weten of je komt? Stuur een berichtje/appje 

naar 06-44137443 (Annemiek). Als je mee wilt hel-

pen om een spel/zeskamp te organiseren horen we 

het ook graag! Allemaal tot ziens de 6e juli. 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Zondagsschool Abia 

Zondag 23 juni hebben we afscheid genomen van 7 

leerlingen uit groep 8. Juf Henny vertelde ons over 

de Israëlieten in de woestijn. Weet je het nog? Niet 

klagen, maar vragen… Diaken Bossenbroek overhan-

digde de Bijbel met uitleg. Begin er maar mee: elke 

dag 10 minuten Gods Woord (figuurlijk) poetsen. 

Dan zal het Goud gaan glimmen! 

 

Agenda juli 2019 

Zaterdag 6 juli gebedskring in Kerkerf 

Dinsdag 8 juli uitgifte collectemunten 

 

Israëlreis 

Voor de reis naar Israël van DV 3 t/m 12 juni volgend 

jaar hebben zich zoveel mensen opgegeven dat de 

reis in principe door kan gaan. Nu wil het geval dat 

de organisatie bij Salemreizen veranderd is. Vandaar 

dat de organisator vroeg of u zich niet alleen bij haar, 

maar ook bij mij wilt opgeven. Nu heb ik van hen die 

zich opgaven nog geen adres en de telefoonnum-

mers heb ik niet opgeschreven. Wilt u nog eens con-

tact met me opnemen. U bent overigens nog nergens 

aan verplicht. In september zal er op een nader te 

noemen datum een voorlichtingsavond worden ge-

houden waarop de organisator Ruth Bruggeman 

aanwezig is. Dan zal er ook gesproken worden over 

eventuele aanpassingen aan het programma dat nu 

in concept is aangeboden. Gegevens kunt u vinden 

op de website ruthisraelreizen.nl/elspeet. 

 

Geneve 

In het kader van 500 jaar reformatie in Zwitserland 

was ik in de week voor Pinksteren vijf dagen in Zwit-

serland en bezocht er de voornaamste steden die 

destijds toonaangevend waren. Dat was als eerste 

Zurich omdat daar op 1 januari 1519 de reformator 

Zwingli voor het eerst op reformatorische wijze het 
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woord bediende toen hij intrede deed in het Gros-

smunster aldaar. Enkele jaren later volgden ook Bern 

en Neuchatel, terwijl dertien jaar later de reformatie 

plaatsvond in Geneve. Omdat de reis aanving in Ge-

neve willen we daar beginnen en onze reiservaringen 

met u delen. 

Na een lange reis met de bus waarbij we met regel-

maat allerlei wetenswaardigheden over de Zwitserse 

reformatie vertelden bezochten we op dinsdag 4 juni 

Geneve. Geneve is de hoofdstad van het kanton 

Geneve. De republiek Zwitserland telt 26 van die 

kantons, wij zouden zeggen provincies. In de dagen 

van de reformatie was elk Europees land wel onder-

daan van een koning of keizer. Alzo niet in Zwitser-

land. De 26 kantons hadden onderling een verbond 

gesloten en zich al jaren daarvoor ontworsteld aan 

de vorsten rondom. Dat mocht juist voor de reforma-

tie van grote betekenis zijn. Het waren vrije staatjes 

waar ten tijde van geloofsvervolging elders in Europa 

velen een veilige plek vonden, nadat de stadsraden 

het Roomse juk hadden afgeworpen. Dat gold ook 

Geneve waar Johannes Calvijn en Theodorus Beza 

ten diepste als vluchteling hun intrek namen en er 

ook hun plaats vonden in de bediening der verzoe-

ning. 

Geneve is een mooie stad gebouwd rondom het 

meer met daarin een fontein die 150 meter hoog het 

water opspat. Een fontein door mensenhanden ge-

maakt, prachtig om te zien. In de dagen van Calvijn 

was deze er  nog niet. Trouwens de vele jachten die 

er thans liggen waren toen ook onbekend. Men be-

hielp zich met eenvoudige roei- en zeilboten. Ook 

Calvijn trouwens. Met zijn plaatselijke collega Pierre 

Viret ging hij op zondagavond na de kerkdiensten het 

meer op met de zeilboot om aan de overzijde enkele 

dagen tot rust te komen. Dit voorbeeld is wel eens 

gebruikt om allerhande zondagsontheiliging te recht-

vaardigen, met name de zondagse watersport. Dat 

zou ik niet graag willen doen. De tocht over het meer 

van Geneve van Calvijn deed totaal geen afbreuk aan 

wat we in zondag 38 van de Heidelberger Catechis-

mus vinden. Helaas is dat wel het geval bij de heden-

daagse watertoeristen. 

Geneve en Calvijn zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Er is ook een straat, Rue de Calvin genaamd 

die naar de reformator genoemd is waar ook het 

adres te vinden is waar zijn pastorie stond, hetwelk 

nog steeds in herinnering gehouden wordt middels 

een bordje aan de muur.  

De buschauffeur liet ons in Geneve uit in  de Rue de 

Beza. Ook Theodorus Beza behoort tot de prominen-

te figuren die ooit in Geneve woonde. Hij is de be-

langrijkste berijmer van de Psalmen geworden als-

mede rector van de theologische faculteit te Geneve. 

Vele, vele studenten heeft hij opgeleid zoals Caspar 

Olevianus, Johannes Bogerman en Marnix van 

St.Aldegonde maar ook mensen die hun opleiding 

verloochenden zoals de remonstrantse predikanten 

Arminius en Uytenbogaert. In de Rue de Farel (ook 

een van de Geneefse reformatoren) bezochten we 

het reformatiemuseum. Ze zijn dat momenteel aan 

het verbouwen en is daarom niet voor publiek toe-

gankelijk. Voor de ruim tachtig Nederlandse geinte-

resseerden maakten ze een uitzondering. Bij de in-

gang was het mogelijk om je te laten portretteren in 

het gewaad van Calvijn. Je moest dan je hoofd door 

een silhouet van de Geneefse reformator steken. 

Daar heb ik maar geen gebruik van gemaakt. Daar is 

mijn respect voor Calvijn te groot voor. Prof.dr.S.van 

der Linde zei destijds –terwijl hij een groot Calvijn-

kenner was-: ‘Ik weet iets van Calvijn’. Ik kan in de 
schaduw van hem niet staan. Noch van Calvijn noch 

van Van der Linde. 

Helaas was het auditorium  waar Calvijn en Beza les 

gaven niet open voor publiek. Postuum weet ik me 

echter een leerling van hen.  

We bezochten ook de Sint Pieter waar Calvijn me-

nigmaal het woord des Heeren verkondigde. De 

preekstoel die uit 1541 dateert staat er nog. Er prijkt 

ook een schitterend Metzler orgel aan de wand. 

Uiteraard stond dat er in Calvijns tijd niet. Hij was 

wars van orgelspel. Tijdens de beeldenstorm die voor 

zijn komst plaatsvond is het verwijderd en van de 

orgelpijpen zijn tinnen schalen, kannen en bekers 

gemaakt voor de bediening van het Heilig Avond-

maal. 

De stoel van Calvijn uit het auditorium waarop hij 

college gaf staat vlak bij de kansel. Zou je er op gaan 

zitten dan zie je aan de muur een plaquette waarop 

in het latijn herinnerd wordt aan het feit dat hij de 

strijd aanbond de ‘tirannie van de Roomse antichrist’  
waarmee de paus van Rome wordt bedoeld.  

De St.Pierre is een prachtige kerk met romaanse en 

gotische elementen en een classistische entree die 

een beetje aan dat van de Sint Pieter van Rome doet 

denken. Geneve is tenslotte ook wel eens het protes-

tantse Rome genoemd…. In deze kerk heeft Calvijn 
zijn vele preken gehouden op zondag en doorde-

weeks. Dagelijks was er kerk voor dat men aan de 

arbeid toog. Velen konden niet lezen of hadden nog 

geen bijbel of hulpmiddelen om tot het verstaan er 

van te komen.  In deze kerk heeft Calvijn tijdens een 

dienst waarin zijn vriend Beza voorging voor het 

laatst aan de bediening van het Heilig Avondmaal 
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gezeten en met de gemeente aangeheven de lofzang 

van Simeon dat elke zondag de slotzang was. In deze 

kerk heeft vele jaren later ook Cesar Malan gepreekt, 

de dichter van het bekende lied: ‘Daar juicht een 
toon, daar klinkt een stem’. Hij is destijds buiten de 
kerk komen staan omdat men moest verklaren dat 

men bij de prediking niet uit mocht gaan van de 

verdorven aard van de mens en de noodzaak van 

wedergeboorte en bekering. Inmiddels was kerkelijk 

Geneve namelijk vergiftigd door de leer van Jean 

Jacques Rousseau, wiens wieg daar ook heeft ge-

staan. 

Uiteraard bezochten we ook het reformatiemonu-

ment waar levensgrote beelden staan van Calvijn, 

Farel, Beza en de Schotse reformator Knox die ook 

enige tijd in Geneve heeft gebivakeerd. De beelden 

in de muur zijn ongeveer vijf meter hoog. Je bent dan 

echt een kleine jongen bij die grote mannen. Hoe zei 

Calvijn het ook weer? Mensjes uit het stof verrezen. 

Ook van anderen zijn er beeltenissen te zien zoals 

Willem van Oranje. Voor Luther is er een bescheiden 

steentje te vinden met slechts zijn naam erop. Ook is 

er een steentje waarop de naam van een vrouw 

prijkt. Dat is niet de vrouw van Calvijn of een der 

ander anderen die ik noemde, het is de vrouw van 

Antoine Froment, Marie Dentiere. Antoine Froment 

(1508-1581) was eigenlijk de eerste die het pioniers-

werk begon om de reformatie te realiseren in Gene-

ve. Hij vestigde zich aan de markt en opende een 

schooltje. Hij liet op een aanplakbiljet schrijven dat 

men in een maand tijd Frans kon leren lezen en 

schrijven op zijn school. Het analfabetisme was groot 

in die dagen, en zijn schooltje daarom hartelijk wel-

kom. Froment gebruikte dit als middel om de bewo-

ners bekend te maken met de kern van het evange-

lie. Deze Froment trouwde met de veel oudere Marie 

Dentiere (1495-1561). Zij was non en abdis in Door-

nik maar vluchtte in 1524 nadat ze met door de leer 

van Luther werd gegrepen naar Straatsburg. Ze 

trouwde daar met een ex priester bij wie ze vijf kin-

deren kreeg. In 1533 overleed haar man en ze her-

trouwde met de  dertien jaar jongere Froment. Marie 

was een pittige dame die grote gaven bezat. Zij 

schreef als eerste een Franse grammatica in de eigen 

taal en beschreef de geschiedenis van de reformatie 

in Geneve. Dat boek verscheen echter pas in 1857, 

driehonderd jaar later. De reden daarom was dat zij 

pleitte voor de vrouw in het ambt. Het probleem dat 

thans in de christelijke gereformeerde kerken speelt 

heeft dus oude papieren. Marie argumenteerde de 

vrouw in het ambt door er op te wijzen dat Maria 

Magdalena en de andere vrouwen eerder dan de 

mannen de opdracht kregen om te spreken en te 

verkondigen. Ze stelde voorts dat het niet een vrouw 

maar een man was die de Heere Jezus verraadde. Ze 

stelde dat niet ketterijen en een valse leer door 

vrouwen maar door mannen in de wereld zijn gehol-

pen. Marie Dentiere zei: ‘Als God Zijn genade schenkt 
aan sommige goede vrouwen, aan haar iets goeds en 

heiligs openbaart door Zijn Schrift, moeten zij dat 

dan niet opschrijven, vertellen aan anderen, omwille 

van de verachters van de waarheid? Hun dat belet-

ten zou schaamteloos zijn, en voor ons stompzinnig 

om het talent in de grond te stoppen dat God ons 

heeft gegeven’. Uiteraard leidde dit tot botsingen 
met Calvijn. Eerlijkheidshalve moet worden opge-

merkt dat Marie met grote achting en respect over 

Calvijn bleef spreken. Froment kwam door zijn vrouw 

in een moeilijke positie en legde zijn ambt neer. Hij 

werd notaris.  Vanwege haar poging de vrouw in het 

ambt te krijgen is voor Marie Dentiere een plaatsje 

gegeven op het Geneefse reformatiemonument. 

Voordat we naar het hotel vertrokken bezochten we 

de begraafplaats Plainpalais waar prominente inwo-

ners van Geneve begraven liggen. Bij nummer 707 

volgens een plattegrond in de ontvangstruimte is zijn 

graf. Zelf wenste hij geen monument op zijn graf. 

Later is er een eenvoudig hekje op gezet met een 

steentje waarop de letters J.C. staan. Ze staan voor 

Johannes Calvijn. Ik dacht zelf ook aan Jezus Christus 

van Wie hij een getrouw getuige was. Bij zijn graf 

hebben we gezongen: ‘Maar ’t vrome volk in U ver-

heugd zal huppelen van zielenvreugd daar zij hun 

wens verkrijgen.’ Ik dacht dat dat wel leiden kon. Bij 
vertrek van de begraafplaats kwamen we opnieuw 

langs de ontmoetingsruimte en viel ons oog op een 

franse tekst uit Openbaringen 14:13  hetwelk ook het 

klankbord van onze kansel siert: ‘zalig zijn de doden, 
die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de 

Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en 

hun werken volgen met hen’. Dat mocht ook de Ge-

neefse reformator gelden. 

Tien jaar geleden werd niet ver bij Calvijns graf een 

Geneefse schrijfster /prostituee begraven dragend 

de naam  Griselidis Real (1929-2005). Zij was de ver-

tegenwoordigster en pleitbezorgster van dames die 

vrijwillig in de prostitutie gaan en van dit werk genie-

ten. Vanwege haar ‘verdiensten’ kreeg ze vier jaar na 
haar dood een herbegrafenis op de begraafplaats 

van de Geneefse vooraanstaanden. Er kwam destijds 

protest op deze herbegrafenis. Het was toch niet 

mogelijk dat zo’n vrouw van lichte zeden op steen-

worpafstand bij de voorbeeldige Calvijn begraven 

werd. Wie Calvijns belijdenis leest in zijn testament 



 

 

5 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

dat hij enkele weken voor zijn overlijden in 1564 

opmaakte zal de indruk krijgen dat hij zich daarover 

niet zal bekommerd hebben. Hij stond in ieder geval 

boven niemand, ook niet boven deze vrouw van 

lichte zeden. Hij dicteerde aan zijn notaris namelijk 

het volgende: „Eerst en voor alles dank ik God dat Hij 
Zich over mij, die Hij geschapen en in de wereld ge-

steld heeft, erbarmd heeft. En Hij heeft mij niet al-

leen uit de duisternissen van de afgoderij getrokken, 

waarin ik verdronken lag, maar ook tot het licht van 

zijn evangelie gebracht en tot de leer van de zalig-

heid, die ik niet waardig was. En met dezelfde wel-

dadigheid heeft Hij mij al mijn zonden en gebreken, 

waardoor ik verdiend had om door Hem verstoten te 

worden, lankmoedig verdragen en vergeven.” Voor-

dat hij zijn schamele nalatenschap liet beschrijven 

merkte hij ook nog eens op: „Maar och, mijn be-

trachtingen en ijver, als ze die naam waardig zijn, zijn 

zo slap en traag geweest, dat ik belijd dat ontelbare 

dingen die nodig waren om mijn ambt op de juiste 

wijze te bedienen mij ontbroken hebben. En hadden 

Gods oneindige weldadigheden mij niet bijgestaan, 

dan zouden al mijn pogingen ijdel en tevergeefs 

geweest zijn. En ik belijd dat, als niet dezelfde wel-

dadigheid mij ondersteund had, de gaven die God 

mij verleend heeft mij meer en meer voor Zijn vier-

schaar overtuigd zouden hebben van mijn traagheid. 

Daarom betuig en belijd ik dat ik op geen andere 

toevlucht voor mijn zaligheid hoop dan alleen daarop 

dat God, aangezien Hij een Vader van de barmhar-

tigheid is, met mij, een arme zondaar, handelen zal 

als een Vader.” 

 

Bij de diensten 

Komende zondag zal er bediening van het Heilig 

Avondmaal zijn zo de Heere wil. Dat de komst moge 

zijn zoals Naomi zich spoedde naar Bethlehem toen 

ze vernam dat de Heere het land bezocht had, ge-

vende hen brood. Daarmee verliet ze ook Moab. 

Daar kon ze het na tien jaar niet meer uithouden. 

Christus en Belial gaan niet samen. Zegt de apostel 

Paulus het niet: ‘Gij kunt den drinkbeker des Heeren 
niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 

niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan 

de tafel der duivelen’ lezen we in 1 Korinthe 10:21. 
Moab en Bethlehem is een combinatie die op een 

eeuwige teleurstelling uitloopt. Nu kan een mens 

Moab verlaten terwijl hij Moab in zijn hart nog ge-

waar wordt. Dat is nu juist de strijd van Gods kerk. 

Dat vermeerdert alleen maar de honger en dorst 

naar de gerechtigheid die in Christus is. Dat heeft ook 

Maria zo schoon vertolkt in haar zogenaamde Magni-

ficat:  

Hij heeft na lang geduld 

Met goederen vervuld 

Der hongerige monden; 

Hij zag geen rijken aan 

Maar heeft z’in hunne waan 

Gans ledig weggezonden. 

 

Ter overdenking 

Eindelijk komt toch alles goed terecht, indien maar 

de Heere God in genade met ons is, en ons leert aan 

niets anders te houden dan aan Zijn Woord en aan 

Zijn barmhartigheid. Wel gaat het ons nooit zo, als 

wij ons hadden voorgesteld, ook al ging het ons in 

het begin zo goed, dat wij meenden dat het zo ook 

zou blijven. Maar onze wegen zijn niet Gods wegen 

en onze gedachten zijn niet Zijn gedachten. Wanneer 

het in de hemel goed gaat, gaat het hier beneden 

scheef. In de hemel gaat het ten leven, hier beneden 

schijnt het ten dode te gaan. Maar Eén leeft er, en 

Die heeft alles gedaan en Die doet alles, en wat Hij 

doet, dat doet Hij om Zijns naams wil, opdat Zijn 

naam verheerlijkt zij. De duivel is en blijft een leuge-

naar, maar de Heere is waarachtig, en wat Hij be-

looft, doet Hij gewis. Hij tuchtigt een ieder zoon die 

Hij aanneemt, en het zal met ons gaan niet zoals wij 

ons voorgesteld hebben, maar zoals God wil, omdat 

wij niet beoordelen kunnen wat voor ons heilzaam 

en zaligmakend is. Dat weet God alleen. Wij moeten 

door de diepte heen, maar zo zeker als Christus uit 

de doden is opgestaan, zo zeker zal Hij de Zijnen niet 

begeven noch verlaten, maar Hij zal ze met Zich uit 

de diepte doen komen. Zo zeker als Hij gezalfd is zal 

Hij ook de Zijnen zalven met vreugde en zaligheid. 

(H.F. Kohlbrugge 1803-1875) 
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