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Ds. L.W.Ch. Ruijgrok bedankt voor beroep wijk de Noord, HHG 

Katwijk aan/zee. 
 

De kerkenraad van de wijkgemeente 'De Noord' (HHG Katwijk a/zee), heeft voor de 

vijfde keer haar hengeltje uitgeworpen in het visvijvertje van beroepbare dominees 

binnen de HHK, en voor de vijfde maal bot gevangen. Wat hebben de meesten uit deze 

kerkenraad, en misschien ook wel uit de gemeente, gehoopt dat deze dominee nu wel 

een keer toe zou happen. Wat een tegenslag voor hen, die zo graag een domineetje 

hadden willen hebben. Hierbij het lijstje van de 5 beroepen dominees : 

 
  

beroep datum beroepen predikant herkomst  

01  30-03-2009  P. den Ouden  Wouterswoude   

02  25-05-2009  W. Pieters  Garderen   

03  07-09-2009  C.M. Buijs  Wijk bij Heusden   

04  28-12-2009  P. de Vries  Waarder   

05  22-02-2010  L.W.Ch. Ruijgrok  Monster  

 

Ik herinner me het van een bekeerde dominee die van dit soort praktijken ook niet zo 

veel moest hebben. Ook hij kreeg bezoek van een kerkenraad die deze dominee op hun 

verlanglijstje hadden staan. Op de vraag van deze dominee aan de betreffende 

ouderlingen, hoe zij het bij God vandaan wisten, c.q. bepaald waren geworden, dat ze 

een beroep op hem mochten doen, had geen van de ouderlingen een antwoord. 

Wanneer ik het doen en laten van de meesten in de kerkenraad van wijk de Noord eens 

moest raden, dan denk ik zo, dat ook zij het antwoord op deze vraag schuldig moeten 

blijven. Anders hadden ze wellicht geen vijf pogingen behoeven te doen, om in de 

gunste Gods een van God gezonden dienstknecht te mogen ontvangen.    

 

Nu denk ik zo, dat niet een ieder in deze kerkenraad over deze dingen hetzelfde denkt. 

Maar wat nu te doen, wanneer het merendeel wel graag een dominee zou willen? 

Ongeacht wie, en ongeacht waar vandaan, en kennelijk ook ongeacht of het in de gunste 

Gods mag zijn. En wat nu te doen wanneer de demos, c.q. de meeste stemmen gelden, 

binnen zo’n kerkenraad regeert? Of zou de demon binnen deze kerkenraad regeren, 

zonder dat ze het zelf weten....?? Want, laten we ons nu eens eerlijk afvragen, wat moet 

een dominee in een gemeente gaan doen, wanneer God geen werk voor hem heeft? Ja 

maar schrijver, de prediking in de gemeente moet toch doorgang vinden, er moeten 

toch zieken bezocht worden, de huwelijken moeten voltrokken worden, de wijkavonden 

moeten doorgaan, de doden moeten begraven worden,….noem verder maar op. Wie zegt 

dat, lezer…?? Kunnen de (bekeerde) ouderlingen deze dingen dan niet voor hun 

rekening nemen? Staat er dan geen overjarig koren meer op de planken, die men 

menigmaal in de gemeente beter kan lezen, i.p.v. een verbondsmatige prediking van 

deugden en plichten aan te horen? Nee lezer, weet u waar het op neer komt? We moeten 

doorgaan met kerkje spelen, doorgaan met het beroepen van dominees waar God niet 

vanaf weet. Liever dat, dan het aanhoren van die zware oudvaders, met daarbij het risico 

dat straks een gedeelte van de gemeente zijn biezen zal pakken. Maar wie is nu de eerste 
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die in deze goddeloze kerkelijke troep eens het hakmes gaat zetten? Degene die dat aan 

zal durven, en daar de relle moed voor zal hebben, is wellicht geen lang en gemakkelijk 

ambtelijk leven beschoren, binnen de wijk de Noord.  Wie zal dit goddeloze getij, wat 

niet alleen in Katwijk heerst, maar nu binnen de gehele HHK een trend geworden is, 

nog kunnen keren…??  

 

Mogen we deze spiegel onszelf nu eens eerlijk voorhouden, geliefde Katwijkers? Want, 

wees nu eens eerlijk. Welk een zegen heeft de prediking van ds. Vlastuin onze gemeente 

gebracht? Hoevelen in onze gemeente van wel zo’n 1200 mensen, zijn er onder zijn 

bediening toegebracht geworden…?? Hiermee doel ik niet op zielen, die weleens een 

traantje hebben weggepinkt, of weleens bewogen zijn geworden onder een preek. Nee, 

hiermee doel ik op zielen die met bewustheid kunnen verklaren hoe zij door een weg 

van Gods heilige recht de geestelijke kruisdood met Christus zijn gestorven, maar ook 

met Hem zijn opgestaan uit het graf van dood en zonden, tot een vernieuwd leven uit 

Hem, Rom. 6:3-8. En daarmee van een wonder kunnen vertellen, hoe Christus hen in 

hun uiterste zielennood een Behouder ten leve is geweest. Ik heb er niet van gehoord. 

Hoevelen hebben zich onder de bediening van ds. Vlastuin ook niet een oordeel 

gegeten, door onwaardig, zonder een vast gelegd Fundament in hun ziel, te eten van het 

verbroken Lichaam van de Heere Jezus Christus. In eerste instantie is en blijft diegene 

het eerst schuldig die deze gruwelzonde bedrijft, maar de dominee met bijbehorende 

kerkenraad die hen niet eerlijk, of hen niet heeft afgehouden, blijven in deze beslist ook 

niet onschuldig. Want, waar was de separatie in de preken van ds. W. Van Vlastuin? Het 

verschil tussen schijn en zijn? Het verschil tussen de wijze en dwaze maagden? Goed, een 

zekere kennis kunnen we hem niet ontzeggen, hij mag zeer geleerd zijn, zichzelf 

doctorandus noemen, maar ik heb hem nog nooit het geheim van zalig worden horen 

verklaren. Het geheim van verloren gaan onder het verdoemende recht, en het 

behouden worden onder het verzoenende recht Gods. Dit is ook geen zaak die een 

mens van buiten kan leren, de Heere zegt dat Hij deze zaken aan de Zijnen wil 

openbaren, Gal. 3:23. Wellicht zal iemand me opmerken, dat ik dan wat meer ter kerke 

op had moeten komen. In de 10 jaar dat hij op Katwijk gestaan heeft, heb ik hem toch 

wel zo’n 20 a 30 keer beluisterd, om te weten hoe hij preekt, en wat zijn prediking 

inhield. Hij was beslist een redenaar, maar helaas miste zijn prediking de afsnijdende en 

dodende bediening van Gods heilige wet. De dood in Adam en het leven in Christus 

kon hij daarom niet recht verklaren. Hij heeft het zeker benaderd, maar kon er niet 

inkomen. Gaan we hier nu ds. Vlastuin een trap na geven? En is de prediking van ds. 

Vlietstra dan zoveel beter? Welnee geliefden, precies eender! Ik wil de gemeente slechts 

de spiegel van de werkelijkheid eens voorhouden. We staan tenslotte allemaal voor 

Gods heilig aangezicht. Gelooft onze gemeente het nog, dat er een vloek over de 

gemeente is gekomen, door het bedrijven, en blijven voortzetten van deze gruwelheden? 

Hoe lang zal het duren voordat de beker van Gods gramschap vol is?    

En wij maar denken dat ons kerkverband na de scheuring binnen de NHK, een weinig 

meer uitgezuiverd was geworden. Laten we ons maar niets meer inbeelden, want ook ik 

ben destijds zo dwaas geweest om het voor deze kerkelijke troep op te willen nemen. 

Waren het dan geen ware feiten wat ik schreef? Zeker wel, maar we moeten helaas de 

conclusie trekken dat de HHK nog net zo verrot gebleven is als de PKN waarmee zij 
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terecht niet verder kon, met een uitzondering, dat haar belijdenis zuiver is gebleven. 

Maar wat nu, wanneer :  

 

1. het bedrijven van kerkpolitiek 

2. het aannemen van onbekeerde ouderlingen, waardoor de blinden de lammen 

gaan leiden. 

3. het toelaten van onbekeerde kerkgangers aan het HA 

4. het aannemen van studenten, zonder onderzoek naar bekering en roeping 

5. het beroepen van dominees, en kerkje spelen, waar God niet van weet 

 

indruist, en vloekt tegen onze zuivere belijdenissen. Ik noem nu maar een paar dingen. 

Toen de Reformatie de Roomse leerdwalingen en het bedrijven van haar gruwelheden 

begon af te zweren, ging de Heilige Geest Zich weer paren aan de Woordbediening, 

waarop vele duizenden tot bekering werden gebracht. Geliefden, zeg nu eens eerlijk…?? 

Waar zijn de waarachtige bekeringen in Katwijk gebleven? Waar zijn ze, zegt het eens!!! 

Moeten we hier dan niet uit concluderen, dat dit geen weg uit God is geweest, en we nu 

op kerkelijk gebied, van voren eigenlijk niet eens meer weten, dat we van achteren leven? 

Moest Katwijk niet plat in het stof gaan, gelijk destijds Nineve, en werkelijk alle 

onbekeerde ambtsdragers naar huis gaan sturen….?? ‘Ja maar, de ambten moeten toch 

vervuld blijven worden…??’  NIKS mee te maken, lezer! Weet u wat er met een bedrijf 

gebeurt dat geregeerd wordt door leidslieden die geen verstand en kennis van zaken 

hebben…?? Het zal binnen de kortst mogelijke keren naar de afgrond kelderen. 

 

Wanneer Petrus ontboden wordt bij het huis van Cornelius, dan zendt de Geest Petrus 

daarheen, en onder zijn woordbediening valt de Heilige Geest op allen die in zijn huisje 

aanwezig waren. Kijk lezer, daar was nog een ware nood, waar God vanaf wist, maar ook 

raad mee wist. God stuurt Jona naar Nineve. Aan Jona behoefde je niet te vragen of hij 

naar Nineve moest. Dat was werkelijk geen misschientje voor hem. Dat hij er geen zin in 

had, was een andere zaak. Maar, God had werk voor hem, God wint hem daarvoor ook 

in, en Jona gaat naar Nineve, en preekt daar een prediking van hel, vloek en donder. 

Hadden we in onze dagen nog maar zulke zonen des donders. Want weet u, God kwam 

er in mee!! Hoe weten we dat? Nineve begon het oordeel Gods te geloven, dat is het 

geloof in Gods heilige wet, wat altijd vooraf gaat aan het geloof in het Evangelie. Lees 

hier in Joh. 16 vers 8-11 : En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van 

gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, 

omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste 

dezer wereld geoordeeld is. 

 

Laten we deze woorden nu eens toepassen op de goddeloze Ninevieten: 

“En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig 

dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God; 

en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun 

kleinste toe. Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van 

zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en 

zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings 
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en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze 

niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en 

zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, 

en van het geweld, dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden, en 

berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet 

vergingen!”   

  

Zie daar het geloof in Gods heilige wet, van de goddeloze Ninevieten. Ze gingen voor 

God in het stof, wachtende op hun doodsvonnis. Geliefde lezer, er is bij God een wil 

des bevels en een wil des besluits. Zijn wil des bevels gaat uit van Zijn heilige wet, die een 

zondaar geestelijk toeroept: “betaal Mij wat gij schuldig zijt…!!” Deze oproep tot geloof 

en waarachtige bekering is bij de Nineve beslist niet aan dovemansoren verkondigt. Dat 

bleek immers uit hun werken. Ze bekeerden zich van hun boze werken voor God. Kan 

een mens zichzelf dan voor God bekeren..?? Het was de geestelijke vloek van Gods 

heilige wet die Nineve in het stof voor God bracht, door de prediking van Jona. God 

gebruikte Jona maar als een middeltje in Zijn machtige handen, om Nineve te verlossen 

uit het diensthuis der zonden. Want zo lezen we verder : 

 

En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het 

kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet, Jona 3:10. 

 

Kijk lezer, zie daar de wil van Gods besluit. Kon Nineve hiermee werken? Immers niet, 

anders had het voor Nineve geen eeuwig wonder geweest dat God hen niet van de 

aardbodem verdelgd had. Waar het voor Nineve werkelijk niet meer kon, daar gaat God 

een wonder doen, lezers…!! Zie daar het geheim van zalig worden. 

 

Nineve bekeerde zich van zijn boze werken, hoe staat dat met Katwijk aan zee. Hoe lang 

zal God nog geduld hebben, met ons mooie dorpje aan de zee? Wanneer zal de beker 

van Zijn gramschap over deze kerkelijke gruwelheden eens vol geraken. Of zal God de 

teugels al losgelaten hebben, en ons Katwijk langzaam laten rijpen voor de slachting die 

straks zekerlijk zal gaan komen? God weet het alleen! Wij zien maar wat voor ogen is. Ik 

wenste wel dat Katwijk al zijn dominees en ouderlingen eens naar huis zou sturen, en 

met Nineve eens plat voor God in het stof zou gaan. Dan zou er misschien nog hoop 

zijn. Ons Katwijk, waar voorheen zoveel volk van God leefde. Ons Katwijk, dat daarom 

vanuit hun voorgeslachten, de wegen gezien heeft, en geweten heeft. Zal ons Katwijk dan 

straks in het oordeel met dubbele slagen geslagen worden? Bekeert u dan, o Katwijk, van 

uw boze werken, en weet dat de Heere HEERE God is, en niemand meer.  

 

Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn 

oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden 

maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het 

aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en 

uw vingeren met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. 

Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het 

gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij 
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zwanger, en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus-eieren uit, en zij weven 

spinnewebben; die van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt 

wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen 

zichzelven niet kunnen dekken met hun werken; hun werken zijn werken der 

ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot 

het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn 

gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. Den weg des 

vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd 

voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. Daarom is het recht verre 

van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten op het licht, maar ziet, er 

is duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar 

den wand, gelijk de blinden, en, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij; wij stoten ons 

op den middag, als in de schemering, wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij 

brommen allen gelijk als de beren, en wij kirren doorgaans gelijk de duiven; wij wachten 

naar recht, maar er is geen, naar heil, maar het is verre van ons. Want onze 

overtredingen zijn vele voor U, en onze zonden getuigen tegen ons; want onze 

overtredingen zijn bij ons, en onze ongerechtigheden kennen wij; Het overtreden en het 

liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van 

onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. 

Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de 

waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid 

ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en 

het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo 

ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, 

en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem. Want Hij trok gerechtigheid aan als een 

pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok 

Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even 

daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn wederpartijders, vergelding aan Zijn 

vijanden; den eilanden zal Hij het loon vergelden. Dan zullen zij den Naam des 

HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als 

de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen 

oprichten. En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren 

van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Mij aangaande, dit is Mijn Verbond 

met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond 

gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch 

van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid 

toe, Jesaja 59. 

 

 

Was getekend, 

 

D.J. Kleen 


