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Diensten 

D.V. zondag 1 december 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woensdag 4 december 2019 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1.Fonds Christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst 

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Mevr. A. van Steeg-

Rozendaal, Mevr. A. Stelwagen-Berkhout en Lisanne 

Kok 

Middagdienst 

Woutine van Ark en Alida Maria van de Brink 

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 Diaconale hulpdienst 

Vanuit Gods Woord worden wij aangespoord om te 

zien naar de naaste. Dit is zeer zeker nodig bij ziekte, 

ongeval  of andere zorgen.Vaak gebeurt dit in eerste 

instantie met familie, vrienden, kennissen of buren 

enz. Om dit vanuit de kerk gestalte te geven is er een 

hulpdienst opgericht, welke als doel heeft mensen 

van alle leeftijden of gezinnen op zodanige wijze hulp 

te verlenen dat zij op den duur weer zelf hun werk 

/huishouden  kunnen opnemen. Voor huishouding is 

deze hulp niet structureel maar afnemend van aard,  

niet langer dan 3 maanden.  Te denken valt aan: 

kinderen opvangen/evt. naar school brengen, lichte 

huishoudelijke werkzaamheden (was, afwas, bood-

schappen, eten koken etc). Voor het  vervoer van en 

naar ziekenhuis zijn we langer beschikbaar. Deze 

hulpdienst wordt gecoördineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek , 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is, en wat de 

taken worden van de vrijwilligers. Daarna worden de 

vrijwilligers ingeschakeld. Heeft u vragen of wilt u 

gebruik maken van de vrijwilige  hulpdienst neem 

dan contact op met Evelien van den Brink 0577- 

492159 of Gretha van het Goor 0577-491380 

 

 

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

D.V. woendag 4 december willen de bijbellezingen 

over Filippenzen weer te vervolgen. We lezen vanaf 

vers 21. Iedereen van harte welkom om 19.30 uur in 

de kerk. 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aankomende zondag D.V. 1 December hoopt JV 

Maranatha weer bij elkaar te komen. 

We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief 

(hoofdstuk 3:1 t/m 18). De inleiding zal verzorgt 

worden door Leonard. 

Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 

Allemaal weer van harte welkom! 

André en Gert. 

 

JV Schatgravers 

Aanstaande dinsdag 3 december hopen we te gaan 

bowlen! We vertrekken om half zeven bij 't Kerkerf. 

Als je mee wilt, geef je dan even op via facebook of 

via onderstaand telefoonnummer. We hebben twee 

aanmeldingen van ouders en zoeken dus nog één 

chauffeur die met ons mee wil gaan. 06-44137443.  

Hartelijke groet, 

Willie, Machiel en Annemiek 

 

JV Timotheos (-16) 

Hoi allemaal,  

D.V. Dinsdag 10 december hebben we weer JV Timo-

theos. Laatste keer voor de kerst, waar we ons ook 

op voor willen bereiden!. Jullie zijn van harte welkom 

vanaf 19:00 in het kerkerf in de bovenzaal. De JV is 

om 20:30 afgelopen. Neem je vrienden mee, hoe 

meer zielen hoe meer vreugd! 

Groeten Jan & Johan 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren Johannes 

3:2b en maken de vragen en opdrachten op blz.32 

van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet maken de 

vragen en opdrachten op blz.41 van LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 20 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.51 van LotL 

3a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren uit Hel-

lenbroek hoofdstuk 26 over de Middelaar en de 

naam Jezus en maken de vragen en opdrachten op 

blz.24 en 25. 

 

 

Gebedskring 

Op D.V zaterdag 30 november is er weer de maande-

lijkse gebedskring. We hopen om 21.00 uur te  

beginnen in het Kerkerf. Hartelijk welkom. 

 

Agenda december 2019 

Woensdag 4 december Bijbellezing 

Zaterdag 7 december zanguurtje 

Maandag 9 december kerkenraadsverkiezing 

Maandag 9 december uitgifte collectemunten 

Dinsdag 10 december Bijbelkring 

Woensdag 11 december Kerstviering mannen- en 

vrouwenvereniging 

Woensdag 18 december Bijbelavond + Censura Mo-

rem 

Zondag 22 december Bediening H.A.  

Zaterdag 28 december gebedskring 

 

Willem Reinier Kalshoven (II) 

Nadat we de vorige keer onze oud-predikant volgde 

in zijn eerste drie gemeenten en een begin maakten 

met de periode dat hij Ede diende willen we daar dit 

keer mee verder gaan. Tijdens de periode dat 

ds.Kalshoven in Ede stond (1873-1890) kreeg hij ook 

toeloop uit de regio. Met name vanuit Lunteren. De 

prediking die de predikanten E. Barger en later Y.J. 

Bootsma aldaar brachten was een aantal mensen te 

voorwerpelijk waarop men eerst bij Kraijenbelt en 

later bij Kalshoven geestelijk onderwijs zocht. Onder 

die kerkgangers van elders behoorde ook Beerdje 

Mulder (1843-1921) Zij was afkomstig uit Garderen 

en kwam in betrekking bij een boer in het buurtschap 

Essen onder de rook van Kootwijkerbroek. Zij kerkte 

de eerste twee jaren bij Kalshoven, totdat zij in 1875 

in het huwelijk trad met Cornelis Willem Herman 

Eigeman (1845-1914) die aan de Cuneraweg in Ach-

terberg een kruidenierszaak had. Vanaf 1876 ging 

deze ‘oefenen’ terwijl hij in Ederveen Hendrik Roe-

lofsen opvolgde in 1895, op wie we straks nader 

zullen ingaan. Overigens bleef hij altijd met zijn 

vrouw lid van de Nederlandse Hervormde kerk.  

Omdat Eigeman veel op pad was om te catechiseren 

en te preken runde Beerdje het winkeltje. Beerdje 

schrijft in een nagelaten brief over de tijd dat ze bij 

Kalshoven kerkte: ‘Ik kwam toen weer in de kerk, 

waar ik met veel genot voor mijn ziel mocht luiste-

ren. Van de inhoud ben ik veel vergeten. Buiten ge-

komen vond ik velen van mijn  jonge lievelingsgezel-

len aan wie ik mijn genietingen kon meedelen. Ver-

schillende zijn reeds voor de Troon, sommigen leven 

nog van wie onze vriend ds. Roelofsen er nog één is.’ 
Dat was Hendrik Roelofsen (1857-1930) uit Lunteren, 
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een eenvoudige schaapherder die later predikant 

werd van de Gereformeerde Gemeente en als zoda-

nig de gemeenten Opheusden, Goes, Bruinisse en 

Zeist diende. Deze kon in Lunteren ook geen geeste-

lijk voedsel ontvangen en zocht en vond die aanvan-

kelijk bij ds.Kraijenbelt te Ede en later bij diens op-

volger ds.Kalshoven. Roelofsen schrijft in zijn beke-

ringsgeschiedenis dat nadat hij drie jaar had geleefd 

'in een weg van diepe ontdekking, schommeling, 

worsteling en strijd', de Heere hem in november 

1873 tot het volle licht bracht. Na een preek van ds. 

W.R. Kalshoven te Ede over de rechtvaardigmaking 

(Zondag 23), mocht hij zich verzekerd weten 'van zijn 

deel aan Hem in Christus.'  Daarna wenste hij open-

bare belijdenis te doen van het geloof. Eveneen te 

Ede. Roelofsen schreef daarover: ‘Ik haalde mij bij-
zondere vijandschap op de hals, doordat ik in het 

najaar met enige vrienden en vriendinnen besloot te 

gaan catechiseren (belijdeniscatechisatie volgen 

MvK) bij Ds. Kalshoven te Ede, die door Gods genade 

een prediker der gerechtigheid was. Ik deelde u 

reeds mede, dat ik met de leraar op mijn dorp niet 

verenigd was, vanwege zijn leer. Ik ging dan ook niet 

ter catechisatie. Daarvan werd niets gezegd, maar 

toen ik naar Ede ging, kwamen de vijanden op de 

been. Zij begonnen mij voor gek te verklaren. Ik ging 

evenwel heen. De Heere toch zegt: "Die vader of 

moeder lief heeft boven Mij is Mijns niet waardig." 

Zelfs mijn aller-nauwste bloedverwanten betoonden 

openbaar de bitterste vijandschap. Ik werd echter 

bijzonder vertroost met deze woorden: "Wie zal 

beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoornen. 

Gods? God is het Die rechtvaardig maakt; Wie is het 

die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 

meer is Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand 

God is, Die ook voor ons bidt." De predikant van 

Lunteren wilde aanvankelijk geen bewijs van goed 

zedelijk gedrag meegeven maar ds.Kalshoven zorgde 

er voor dat dit bewijs er kwam en de openbare belij-

denis kon plaatsvinden. Dit was in 1874. Roelofsen 

heeft ook dat –zowel als zijn eerste avondmaalsgang- 

beschreven, waarbij we ook een goede indruk van 

ds.Kalshoven krijgen. ‘Eindelijk brak de tijd aan, dat 
wij tot lidmaat zouden worden aangenomen. De 

leraar ondervroeg zijne leerlingen in bijzijn van twee 

ouderlingen. Daarna deed hij nog de drie vragen die 

achter Kort Begrip staan opgetekend en die wij allen 

moesten beantwoorden met een hoorbaar ja. Ik kan 

wel vrijmoedig zeggen, dat ik had voorgenomen om 

door Gods genade bij de leer te blijven die daar ge-

leerd werd; mijn oude natuur te doden; mijn eigen 

wil en de wereld te verzaken en een nieuw Christelijk 

leven te leiden. Maar ik dacht: hoe zal ik nog mijn 

voornemen bereiken. Toen vroeg de dominé zijn 

leden af of ze ook Godskennis en zelfkennis bezaten. 

De leden uit zijn eigen gemeente zwegen stil, maar 

die van elders kwamen, gaf de Heere zoveel vrijmoe-

digheid, dat wij begonnen te spreken uit wat wat de 

Heere aan onze zielen had gedaan. Zo keerden wij 

dien Woensdag blijmoedig huiswaarts. Vrijdag daar-

op volgende, Goeden Vrijdag, zouden wij openbare 

belijdenis afleggen. Ik was in dien weg veelal bezet 

met strijd, maar Vrijdagmorgen behaagde het de 

Heere mijn geloof op te klaren. Ik werd ingeleid in 

het kruislij de en sterven van de Heere Jezus en dat 

Hij had uitgeroepen: "Het is volbracht." O, wat on-

dervond ik toen weer een liefde aan mijn ziel. Ik 

mocht miet de bruidskerk uitroepen: "Hij is de mijne 

en ik ben de Zijne." Met kracht kreeg ik deze woor-

den: "Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen 

die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wan-

delen maar naar de Geest." 

's Avonds naar de kerk gaande was ik goedsmoeds. 

Wij moesten weer hoorbaar antwoorden op de vra-

gen achter het Kort Begrip. De leraar was niet minder 

getrouw dan in geheel zijn predicatie. Hij zei, als het 

nu maar een belijdenis is met de mond, dan zal het 

ja-woord nog eenmaal tegen u getuigen. Ik mocht 

geloven dat het tegen mij niet zou getuigen in het 

gericht; want ik mocht geloven, dat ik niet alleen een 

uitwendig lid was van de Kerk, maar ook een levend 

lid. Tot slot liet de leraar zingen: 

Dat 's Heeren zegen op u daal': 

Zijn gunst uit Sion u bestraal': 

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer; 

Looft, looft dan aller Heeren Heer'. 

Dat gezang had zeer veel kracht op mijn gemoed. 

Hoe ik gesteld was, God weet het. Ik mocht weer 

geloven, dat ik voor eeuwig aan Jezus verbonden was 

met onverbreekbare banden. 

Enige tijd nadat wij belijdenis hadden afgelegd zou 

het Heilig Avondmaal bediend worden. In de voorbe-

reidingspredicatie, was de leraar getrouw. Hij drong 

er op aan, dat een ieder zich toch zou onderzoeken 

of hij wel een bruiloftskleed aan had. In de voorbe-

reidingsweek was ik uit- en inwendig met strijd be-

zet. Ja, het was alsof de duivel met al zijn onderda-

nen tegen mij gewapend was. de morgen van de 

Avondmaalsbediening zat ik neder in een moedeloze 

toestand. Toen de leraar van de stoel kwam om het 

Avondmaal uit te delen, durfde ik niet naderen, want 

ik dacht: misschien zal ik nog aanzitten als een Judas 

onder de oprechte discipelen, maar wat gebeurde 

er? De Heere kwam mij voor met deze woorden: 
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"Komt, want alle dingen zijn gereed."De liefde van 

Christus daalde af in mijn ziel en die liefde dreef de 

vrees buiten. Ik mocht toen met vrijmoedigheid toe-

treden tot de dis des Heeren en aanzitten onder de 

feesthoudende menigte.’ 
Roelofsen ging sedert 1880 regelmatig uit ‘oefenen’ 
en werd door ds. Kalshoven opgeleid tot hervormd 

godsdienstonderwijzer te Ederveen. Nadat hij bij de 

classis Arnhem examen had afgelegd werd hij in mei 

1884 tot zijn dienstwerk te Ederveen ingeleid door 

opnieuw ds.Kalshoven. Naast zijn dienstwerk in 

Ederveen ging hij vaak voor in allerlei gezelschappen 

en gemeenten, hervormd, christelijk gereformeerd, 

dolerend en de vrije kruisgemeenten (waar o.a. de 

gereformeerde gemeente uit is ontstaan). Kerkmu-

ren kende hij blijkbaar niet. In 1895 echter sloot hij 

zich bij de kruisgezinden rondom ds.E.Fransen aan.  

Kalshoven was toen al weer drie jaar vertrokken naar 

elders. In de levensschets en brieven van Roelofsen 

lezen we van geen kritiek van de kant van zijn leer-

meester op zijn leerling. Evenmin van Roelofsen op 

Kalshoven die hij vier jaar overleefde.  

Wel moet Roelofsen geweten hebben dat Kalshoven 

afscheiden van de oude kerk verfoeide en een grote 

aversie had tegen de doleantie die plaatsvond in zijn 

Edese tijd. Toen namelijk in 1886 een 157-tal lidma-

ten een brief schreven aan de kerkenraad om zich los 

te maken van het Synodaal verband der hervormde 

kerk kregen ze als schriftelijk antwoord te horen dat 

de toestand van de Hervormde kerk inderdaad be-

treurenswaardig was en ‘eene deugdelijke hervor-

ming’ noodzakelijk was. Maar men was zo bang om 
te vervallen in de zonde waarvan in Numeri 14:40-45 

wordt gesproken. Het gaat daar over de twaalf ver-

spieders waarvan er tien een kwaad gerucht voort-

brachten over het innemen van het beloofde land. 

Het volk murmureerde en moest veertig jaar blijven 

ronddolen in de woestijn. Toen alsnog een groot deel 

van het volk toch naar het beloofde land wilde trek-

ken nadat ze belijdenis van hun zonden gedaan had-

den raadde Mozes dat af omdat het tegen het bevel 

van de Heere ging. Tegen Mozes –bovenal Gods wil- 

ging men op weg maar kwamen zij om door het 

zwaard. De kerkenraad was zeer huiverig iets te doen 

buiten het nadrukkelijk bevel Gods. De brief was 

getekend en zeer waarschijnlijk geschreven door 

ds.Kalshoven. Dat op de doleantie Gods zegen niet 

heeft gerust, bewijst de geschiedenis van de gere-

formeerde kerken. 

Inmiddels werden vele beroepen gedurende die 

periode op Kalshoven uitgebracht. Het begon al het 

jaar na zijn komst in Ede. Want in 1874 lag er een 

beroepsbrief uit Bunschoten op zijn bureau. Er volg-

den er meer: Nunspeet (1875), IJsselmuiden-

Grafhorst, Dirksland, Andel en Nieuw- en Sint Joos-

land (1876), Arnemuiden en Meliskerke (1877), Drie-

sum en Bergambacht (1878), Staphorst en voor de 

tweede maal Andel (1880), Mijnsherenland, Mont-

foort (1881), Dinteloord. Bruchem-Kerkwijk, Oude-

mirdum en Dirksland voor de tweede maal in 1882), 

Aalburg en Oud Beijerland (1883), Wilnis (1886) Bar-

neveld en het Friese Wyckel in 1887.  Ook uit zijn 

geboortestad Wageningen kwam in dat jaar een 

beroep. Hier was hij gedoopt en had zijn vader het 

orgel bespeeld. Vele herinneringen zullen daarheen 

hebben getrokken. Hij bedankte evenwel. In 1888 

waren het Rijssen, Rouveen, Hasselt en Oudemirdum 

die hem als predikant begeerden. In 1889 volgde een 

beroep naar Veen en Lienden. In 1890 waren het 

Onstwedde en Hasselt die een beroep op Kalshoven 

deden. Voor Hasselt was dat de tweede maal. Hij 

nam het beroep naar de Hanzestad Hasselt aan, een 

gemeente die destijds door twee predikanten werd 

gediend. 

Betreffende het beroepingswerk is het duidelijk dat 

het voornamelijk hervormde gemeenten waren met 

een beslist gereformeerde ligging die een beroep op 

hem uitbrachten, zij het dat er ook wel gemeenten 

door de jaren heen van kleur verschoten zoals Wyc-

kel, Oudemirdum, Mijnsherenland, Meliskerke en 

Nieuw- en St.Joosland. 

Het verblijf in Hasselt was van korte aard. Reeds een 

jaar na zijn intrede aldaar werd hij beroepen te El-

burg, Kockengen, Wilnis (tweede maal) en Vinke-

veen. Toen in 1892 Onstwedde en Kesteren een 

beroep op hem deden nam hij laatstgenoemd aan. In 

de vier jaar dat hij Kesteren diende regende het als 

het ware beroepen. In 1894 waren het Ouderkerk 

aan de IJssel en Lienden die hem als herder en leraar 

begeerden. Een jaar later volgden beroepen uit Gor-

cum, Hagestein en Loon op Zand. In 1896 brachten 

de gemeenten Ouddorp, Wilnis, Lage-Vuursche, 

Waarder en Lunteren een beroep op Kalshoven uit. 

In de laatstgenoemde gemeente was inmiddels de 

begeerte ontstaan een predikant van schriftuurlijk 

bevindelijke snit te ontvangen. In 1897 werd een 

beroep op hem uitgebracht door de hervormde ge-

meenten Neerlangbroek, Muiden, Suameer en Elst.  

In 1898 kwam er een beroep uit Huizen, Groot Am-

mers en Elspeet. Laatstgenoemde beroep nam hij 

aan. Hij deed afscheid van Kesteren met een preek 

over Openbaringen 22:21 ‘De genade van onze  Hee-

re Jezus Christus zij met u allen. Amen.’ Kalshoven 

was intussen 63 jaar toen hij het beroep naar Elspeet 



 

 

5 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

aannam. Uiteraard was Elspeet toen kleiner dan 

tegenwoordig. Laten we wel bedenken dat hij des-

tijds ook predikant van Uddel was waar toen nog 

geen kerk was, terwijl in beide gemeenten nog van 

geen afgescheiden kerk sprake was. Voorwaar, een 

uitgestrekt arbeidsterrein voor Kalshoven.  

(Slot volgt DV) 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik tweemaal in uw midden te 

zijn. ’s Morgens hopen we stil te staan bij advent 
(daar het de eerste zondag van advent is) en ’s mid-

dags zullen een drietal kinderen der gemeente het 

teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. 

Ook daarvan geldt bij leven en welzijn. Moge de 

Heere Zich in beide diensten niet onbetuigd laten. En 

dan nog dit. Laten we onze plaats niet passief inne-

men maar ook onderzoeken of hetgeen gezegd is 

alzo is. Als het goed is stuurt de predikant u niet bij 

wijze van spreken het bos in maar de Bijbel in. On-

langs was er een hoorder die niet alleen onderzocht 

dat wat van de kansel gezegd werd ook uit de Heilige 

Schrift was te herleiden tot zijn troost en stichting 

van de gemeente maar ook een uitspraak die werd 

aangehaald van Augustinus. Ik beweerde namelijk 

dat Augustinus op de vraag die hem gesteld werd 

‘Wat deed de Heere voordat Hij de hemel en aarde 

geschapen had?’ antwoordde: ‘Toen heeft Hij de hel 
geschapen voor nieuwsgierige mensen’. Dat blijkt 
niet juist te zijn. In de Confessiones van Augustinus 

lezen we namelijk dat hij dat antwoord helemaal niet 

gaf, er zelfs afstand van deed. In boek 11 hoofdstuk 

12 staat: ‘Ik antwoord hem niet, wat, naar men zegt, 
iemand eens geantwoord heeft, terwijl hij schertsen-

derwijs de kracht van de vraag ontweek: ‘Hij bereid-

de de hel toe voor lieden, die naar verborgen dingen 

speuren.’ Begrijpen is iets anders dan lachen. Zo 

antwoord ik niet. Want liever antwoord ik: ‘Ik weet 
het niet’, van dingen, die ik niet weet, dan dat ik dat 
antwoord geef, ten gevolge waarvan hij, die diepzin-

nige dingen vroeg, uitgelachen wordt en hij, die een 

onjuist antwoord gaf, wordt geprezen. Maar ik noem 

U, o onze God, den Schepper van de gehele schep-

ping en, wanneer men onder de uitdrukking ‘de he-

mel en de aarde’ de gehele schepping verstaat, dan 
zeg ik stoutweg: ‘voordat God de hemel en de aarde 
schiep, deed Hij niets’. Want wanneer Hij iets ge-

maakt had, wat zou Hij anders gemaakt hebben dan 

een schepsel. En ik wilde wel, dat ik al wat ik tot mijn 

nut begeer te weten, zo goed wist, als ik weet, dat 

geen enkel schepsel gemaakt werd, voordat er enig 

schepsel gemaakt werd." Wat mij betreft, ik had de 

klok horen luiden maar wist niet waar de klepel hing. 

Mijn intentie met de uitspraak die ik aan Augustinus 

toeschreef (van anderen overnam en niet verifieer-

de) is duidelijk.  We moeten niet te ‘curieus’ willen 
zijn in zaken die de  Heere God voor ons verborgen 

heeft.  

 

Ter overdenking 

Toen ik afgelopen dinsdag in Maartensdijk een IRS 

lezing hield over de Zwitserse reformatie kreeg ik een 

tas met boeken van een bezoeker met de opmerking: 

‘Kijkt u maar of er wat in zit’. Laat ik nu daarin een 
werk van Passchier Quesnel vinden, die dit jaar drie-

honder jaar geleden stierf. Het betrof een door 

ds.J.P.Hasebroek gerealiseerde vertaling van Que-

snels ‘Reflexions Morales’ waarvoor hij destijds als 
priester in de ban werd gedaan door de paus, Frank-

rijk moest verlaten en zijn laatste vijftien jaren in 

Amsterdam doorbracht. Quesnel, Pascal Jansenius 

e.a. waren volgelingen van Augustinus maar sloten 

zich niet aan bij de Hugenoten. Toch komen ze te 

dichtbij het protestants erfgoed om aan hun geeste-

lijke nalatenschap voorbij te gaan. Met Augustinus –
tegen de Roomse leer- beleden ze dat de mens geen 

vrije wil ten goede heeft en hielden ze vast aan de 

uitverkiezing. Contra remonstranten onder de Rooms 

Katholieken a.h.w. De laatste kerkbodes van 2019 wil 

ik enkele citaten uit dat boek ter overdenking over-

nemen van deze zogenaamde  oud-katholiek. 

Naar aanleiding van de stamboom waaruit Christus 

geboren is merkt Quesnel op: ‘Hoezeer, o mijn Ver-

losser, beschaamt Gij de hoogmoed en de ijdelheid 

der mensen die zich op hun geslachtsregisters ver-

heffen, terwijl Gij een stamboom  hebt willen hebben 

die bestaat uit een lange reeks van zondaren, terwijl 

er geen enkele vrouwennaam op voorkomt, dan van 

zulk een die of een gevallene of een heidin geweest 

is.’ 
Verder merkt hij op: Een Evangeliedienaar zal de 

goede dingen die God door middel van zijn bediening 

uitwerkt niet uittrompetten. Hij zal geen roem ver-

langen voor de goede werken. In plaats van zijn eigen 

belang te zoeken, is hij alleen ijverig voor de belan-

gen van het rijk Gods’. 
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