
 1 

 
 
Kort verslag bezinningsdag Leersum op 10 november 2012 
 
Het is inmiddels de derde keer dat we een bezinningsbijeenkomst in Leersum 
mochten houden, waarvoor Gode hartelijk dank. Helaas kon m’n oude vrind uit Oud 
Beijerland er dit keer niet bij zijn. Vanwege gezondheidsredenen moet hij thuis 
blijven. De opkomst was ongeveer hetzelfde als de vorige keer, sommigen bleven 
weg anderen waren nieuw. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid, anderen om 
wat te horen en mogelijk ook nog wat te leren. Weer anderen kwamen ook om 
contacten te leggen. Wat is het toch kostelijk als je onverwacht en ongedacht zo 
nog eens een enkeling mag ontmoeten waarmee je van hart tot hart mag spreken. 
Soms is het dan of je elkander al jaren kent. Met een enkel woord versta je elkaar, 
en vul je elkaar aan. Persoonlijk denk ik ook dat zulke dagen de vooroordelen 
aangaande sommige personen weg kunnen nemen, nu ziet en spreekt men de 
personen zelf. Er kwamen verschillende onderwerpen ter sprake, waaronder de 
zonde van het ongeloof, de trap en mate des geloofs, en de stondelijke heilsleer 
der apostelen ten aanzien van de standelijke heilswegleer die heden ten dagen in 
de meeste kerken van de afscheiding gepreekt en geleerd wordt.  
 
Nadat de heer Van der Meer uit Bruinisse deze dag met ons wilde openen vanuit 
Jesaja 11 vers 1a: Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van 
Isai, hield de heer Van Dijk een lezing over de zonde van het ongeloof, en ’s 
middags over de trappen in het geschonken geloof. Zelf probeerde ikzelf iets te 
zeggen over het onderscheid tussen de stondelijke heilsleer der apostelen die 
bestond uit kruisdood en opstanding, ten aanzien van de standelijke heilswegleer 
die geleerd wordt in onze dagen. U moet de lezingen zelf maar beluisteren, ik hoop 
dat u er iets aan mag hebben. Er werden ook schriftelijke en mondelinge vragen 
gesteld, we hebben geprobeerd hier zo goed en Bijbels mogelijk op te antwoorden. 
Dit keer was er in de vraagstellingen minder twist dan de vorige keer. We moeten 
misschien ook een beetje aan elkaar wennen. Wat mij stoorde was hetgeen 
sommige mensen voor de vierde keer naar voren brachten, wat zij de vorige 
bijeenkomsten ook al naar voren hadden gebracht. Dan denk ik weleens, waar is 
het u nou om te doen? Zulke mensen klampen iedereen aan om aandacht te 
verkrijgen en/of indruk te maken, bespreken de genade van een vader in de 
genade maar gedragen zich als een kind en/of als de discipelen die onder elkaar 
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zochten wie toch de meesten van hen was. Dit is een vermenging van een 
vaderlijke geestelijkheid met kinderlijke vleselijkheid, dat niet bestaat. We zijn 
een kind, jongeling of vader in de genade. Iemand die na tientallen jaren op de 
smalle weg gewandeld te hebben zich nog steeds erg kinderlijk jegens anderen 
gedraagt, mag zichzelf wel nauw, ja zeer nauw, onderzoeken. De Heere Jezus kon 
nog niet alles tegen Zijn discipelen zeggen omdat zij dit geestelijk nog niet konden 
dragen, en het was ook de verzuchting van de apostel Paulus dat hij vanwege de 
vleselijkheid zijner broederen nog niet geestelijk met hen kon spreken (1 Kor. 3:1-
3, Rom. 6:19a). Toen ik een kind was sprak ik als een kind, maar als ik een man 
geworden ben heb ik afgelegd hetgeen eens kinds is. Wie deze schoen past, trekke 
hem gerust aan. Wat ik kostelijk vond is dat sommige uitspraken van de vorige keer 
niet herroepen, maar wel wat meer werden genuanceerd. Ik heb hiervan geleerd 
dat wij spreken vanuit hetgeen wijzelf gezien en gehoord hebben. Ook werd de 
breuk van land en volk gemijnd, geen van ons allen is getrouw op de plaats blijven 
staan waar we moesten staan. Wij allen zijn van het heilspoor afgegaan. De Heere 
geve nog een wederkeer, uit vrije genade om niet, om Jezus’ wil.  
 
Er werd mooi en stichtelijk gezongen, en ook van het prachtige orgelspel heb ik 
genoten. In de middagpauze was er gelegenheid om met elkaar te spreken. Er 
werden ook weer boekjes en printsels uitgedeeld. Ook werd het kostelijke boek van 
ds. Kort aangeboden. Ik wenste dat ik alles gratis weg kon geven. Dit boek is zijn 
gewicht in goud waard, werkelijk waar!! Zelf maakte ik contact met een jongeman 
die ik niet kende, en toch was het of we elkaar reeds jaren kende. Het ging zomaar 
vanzelf, later mocht hij hiervan ook nog iets in de kerk zeggen tijdens het 
vragenstellen. Dat was wel mooi. Hij loopt met veel zorgen, tijdens het zingen 
werd het hem even teveel en ging hij onderuit. Ik vreesde even dat we hem 
moesten gaan verliezen, maar gelukkig kwam het goed. De heer A.J. Van Campen 
sloot deze dag af met Schriftlezing en gebed. De reacties achteraf waren lovend, 
meerderen merkten mij op dat we dit veel meer moesten doen. Ik wenste met hen 
dat dit mogelijk was. We zullen dv kijken wat mogelijk is. Ten laatste nog deze 
boodschap aan hen die geen vrijmoedigheid hebben om deze dagen te bezoeken. 
De Heere Jezus at met tollenaren en zondaren, niet om gemeenschap te hebben 
met hun ongerechtigheden, maar opdat zij kennis en deel zouden verkrijgen van de 
gerechtigheid die buiten hen lag…in Hem. De mp3-opnamen van de lezingen staan 
op de website. 
 
 
Hartelijke groet, 
D.J. Kleen 
 


