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Katwijk, 08-10-2011 

 

 

Geachte lezer, 

 

Onlangs schreef ik een reactie op een krantenartikel over een lezing die dominee Heemskerk 

uit Genemuiden hield over het onderwerp genade door recht. Lees hier: 

 

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/kandidaat_van_marle_zonder_bekering_geen_eeu

wig_leven_1_539555 

 

 

Ik reageer zelden of nooit op krantenartikelen door verslaggevers geschreven, wanneer het 

over de heilsleer gaat. Het kan namelijk anders worden verslagen, dan iemand bedoeld heeft 

te zeggen. Dat is nu weer eens gebleken. Ik werd hierop geattendeerd door een student van de 

HHK. Daarop heb ik het artikel meteen van mijn site verwijderd. Om helderheid over deze 

zaak te verkrijgen, heb ik ds. Heemskerk vanmorgen zelf even opgebeld. Misschien een beetje 

laat, maar door omstandigheden kwam het er niet eerder van. Hij heeft me kort en zakelijk 

verklaard wat hij bedoeld heeft te zeggen, waarmee ik me op grond van Gods Woord wel kon 

verenigen. Ook merkte hij me op altijd eerst de stukken van bijv. interviews ter inzage eist, 

alvorens ze geplaatst worden, om het op fouten en oneffenheden te corrigeren. Dat kon bij 

deze lezing uiteraard niet. Er zit een verslaggever in de zaal die de lezing verslaat zoals hij het 

heeft verstaan en/of heeft opgeluisterd.  

 

Ik had de band moeten opvragen. Ik schaam me zelf diep dat ik in dit geval alleen op de 

verslaggeving van het Refdagblad ben afgegaan. Ik doe dit nooit meer, wanneer het 

leerstukken betreft. Nogmaals, meestentijds schrijf ik alleen een weerlegging vanuit een mp3-

preek of vanuit een zelfgeschreven stuk van een dominee uit de krant of kerkblad. Langs deze 

weg wil ik mijn excuus nogmaals betuigen aan hem wiens leer en persoon ik daarmee wellicht 

heb beschadigd. Zijn persoon heb ik echter nooit willen beschadigen, ik schrijf dit met opzet 

voor hen die de leer van een leraar niet gescheiden weten te houden. Wat hem betreft was een 

telefoontje voldoende, maar naar mijn lezers wilde ik dit op deze wijze alsnog even 

rechtzetten. 

 

 

 

D.J. Kleen 

 


