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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl 

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 

NL29 RABO 0384 7680 75 

IBAN Coll. van diakenen Herv. Gem.: 

NL61 RABO 0347 5000 99 

 

Diensten 

D.V. zondag 7 april 2019 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. M. van Kooten  

 

Collecten 

1.Diaconie (Voedselhulp Nunspeet) 

2.Kerk 

3.Instanhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst: Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Mevr. T. v.d. 

Top-van Renselaar, Jeanne van Asselt en Gerrielle 

van de Steeg 

 

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 

 

Afsluiting winterwerk 

D.V. maandag 8 april hopen met elkaar het winter-

werk af te sluiten. Jong en oud is van harte welkom. 

Deze keer willen we het gaan hebben over een on-

derwerp waar we allemaal iets mee hebben: MU-

ZIEK. We hebben Stichting Naar House uitgenodigd 

die voor ons de avond zal vullen. Het thema is: Mu-

ziekkeuze en je relatie met God. Het doel van deze 

avond is de wereld van muziek eens onder de loep te 

nemen. Het is zo belangrijk om daar alert op te zijn 

omdat er zoveel gevaar kan schuilen in de geestelijke 

wereld daar achter. Stichting Naar House is al vele 

jaren bezig met onderzoek en preventie op dit ge-

bied en geven voorlichting hierover in scholen en 

kerkgenootschappen. 

We willen starten om 19.30 uur. De avond zal rond 

21.00 uur weer afgelopen zijn. We hopen op een 

mooie avond. Zorg dat u/jij erbij bent!! 

 

Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag 9 april hopen we weer bijbelkring te 

houden. We bestuderen Opb.13:11-18. We beginnen 

weer om 19.30 uur in het Kerkerf. 

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

Op D.V 6 april hopen we weer  gebedskring te hou-

den. De avond begint om 21.00 uur  in het Kerkerf. 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’ 
Wij willen jullie graag uitnodigen voor de afsluitings-

avond van alle verenigingen, niet op 10 April zoals 

eerst vermeld, maar op D.V. maandag 8 April. Aan-

vang 19.30 u. in Het Kerkerf. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

 

Ouderenmiddag D.V. dinsdag 16 April 

Graag willen wij de ouderen nog een keer uitnodigen 

voor de ouderenmiddag rondom Pasen op de boven-

genoemde datum vanaf 14,30 u. in Het Kerkerf. U 

wordt persoonlijk benaderd voor deze middag. Heeft 

u vragen, dan kunt u bellen met Alie Hop telnr: 0577-

491102 

Hartelijke groet, 

De voorbereidingscommissie 

 

Uitgifte collectemunten 

Op D.V. maandag 8 april aanstaande is er uitgifte van 

collectemunten van 19 uur tot 20 uur. Dit keer vindt 

deze uitgifte niet plaats in 't Kerkerf maar in de con-

sistoriekamer. Van harte welkom! 

College van kerkrentmeesters 

 

Help mee bij folderactie op 20 april! 

Elk jaar rond Pasen wordt er in Hoorn een folderactie 

georganiseerd. Dit jaar zal deze worden gehouden op 

D.V. zaterdag 20 april. Jongeren en ouderen worden 

uitgenodigd om mee te doen. Ook groepjes jongeren 

uit kerkelijke gemeenten en jeugdverenigingen zijn 

hartelijk welkom.  

Hoe ziet zo’n folderactie eruit? ’s Ochtends om 9.00 
uur beginnen wij samen de dag met een korte over-

denking en gezamenlijk gebed. Om 10.00 uur worden 

de plattegronden en de folders uitgereikt en kunnen 

de groepen op pad gaan. Van 12.30 uur tot ongeveer 

13.15 uur is het lunchtijd en kan iedereen zijn mee-

gebrachte lunchpakket gebruiken. Voor koffie, thee 

en een kom soep wordt gezorgd. Daarna gaan de 

groepen weer op pad. Rond 16.00 uur is de folderac-

tie afgelopen en sluiten wij samen de dag af. Wil jij, 

wilt u meehelpen, geef dat dan z.s.m. per e-mail 

door via: info@hetlichtbakenhoorn.nl. Het zou fijn 

zijn als op zaterdag de 20e een grote groep vrijwilli-

gers klaar staat om te helpen. Doe mee! 

 

 

Shoppen voor het goede doel 

Allemaal hartelijk welkom op onze jaarlijkse ‘Goede 
Doelenmarkt’. Dit jaar D.V. op woensdag 17 april van 
9.30 uur tot 15.00 uur in ‘t Kerkerf’ bij de dorpskerk 

in Elspeet.  

Vanuit de verschillende kerken uit Elspeet staan er 

kraampjes waarin van alles verkocht wordt t.b.v. het 

goede doel! 

Welke doelen? 

Stichting Timotheos, Spaans Evangelische Zending, 

Stichting Kimon, Stichting Ontmoeting, Stichting 

Stephanos, Evangelisatie Horst en Hoorn, Stichting 

Gave, ALEH, Evangelisatie in Israël. 

Wat kunt u kopen?     

Tweedehands kleding, Boeken, Cd's, Kaarten, Mari-

lyn Baby- en Kinderkleding, Haaraccessoires, Hoeden, 

Tassen, Houten tekstborden, Speelgoed, Woondeco-

ratie, Kraamcadeautjes, Huisgemaakte cake, Oude 

tijdschriften, Sjaals, Cadeauartikelen, Diverse produc-

ten uit Israël, Fruit, Snoep, Boterkoek, Appelflappen, 

Arretjes cake, enz. enz. 

En voor de kinderen is er weer een kleurplaatactie. 

Ondertussen is er ruimte voor ontmoeting en drinkt 

u gezellig koffie, thee of limonade met cake. Verder 

kunt u ook een broodje frikandel of knakworst ko-

men eten.  

Komt U ook op deze gezellige dag? 

 

Bijeenkomsten in Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdag  13 april  is  de weeksluiting. Alle ouderen in 

en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. Deze bijeen-

komst begint om 18.30 uur. Er zal dan een meditatie 

worden gehouden en aansluitend zingen we enkele 

psalmen. Deze avond zal rond 20.15 uur worden 

afgesloten.  

Passie en Paasbijeenkomst  

Woensdag   17 april   is er de  Passie en Paasbijeen-

komst in ons zorgcentrum .  Het programma begint 

om 16.30 uur. Vanaf 16.15 uur bent u hartelijk wel-

kom en is de inloop met een kopje koffie/thee.   Het 

thema is “Vrees en verwarring, blijdschap en geloof”.   
Er is een meditatie, met elkaar zal worden gezongen, 

we luisteren naar gedichten.   Elk jaar weer een bij-

zonder moment om zo te luisteren naar de woorden 

over het Lijden en de Opstanding, de grote heilsfei-

ten, die we mogen gedenken.    

Aansluitend  is er een uitgebreide broodmaaltijd.  

Rond 20.00 uur zal het programma worden afgerond.  

Kosten € 7,-   per persoon.    
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Wilt u zich hiervoor wel vooraf opgeven, telefoon 

0577- 492278. Dit kan tot uiterlijk maandagmorgen   

14 april a.s.  

 

Noordoost-Veluwe-route 

Autopuzzelrit t.b.v. Stichting Ontmoeting 

Op Tweede Paasdag (22 april) hoopt comité Nun-

speet van stichting Ontmoeting haar jaarlijkse auto-

puzzelrit te organiseren.  

Gedreven door christelijke naastenliefde biedt Ont-

moeting met vrijwilligers en professionals steun aan 

kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met 

sociale, psychische en financiële problemen, ex-

gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en 

multiprobleemgezinnen wordt steun geboden, zodat 

ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten.  

 Dit gebeurt vanuit verschillende locaties in heel 

Nederland, o.a. in Harderwijk met een Activeringsin-

loop en Tweede Kanswinkel en in Epe met een 

Woon-werkcentrum voor ex-gedetineerden en een 

Thuishaven. 

De route van de autopuzzelrit loopt door het noord-

oostelijk deel van de Veluwe. Starten is mogelijk 

tussen 13.30 en 14.30 uur bij de Ger. Gem. te Nun-

speet, Brinkersweg 17 en bij de Eben-Haëzerschool, 

Bloemstraat 107 in Oldebroek. 

De inschrijfkosten zijn € 10 per auto. Onderweg kunt 

u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkoop-

tafels met kaarten etc.  

 

Vasten in de veertigdagentijd (IV) 

Eerder stonden we stil bij het vasten in zowel het 

Oude- als Nieuwe Testament, binnen de christelijke 

kerk voor de reformatie en binnen de Rooms Katho-

lieke kerk. Thans bezien we hoe in de Reformatie 

over het vasten werd gesproken. 

De opsteller van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis 

Guido de Bres (1522-1567) heeft in zijn werk ‘Het 
wapen van het christelijk geloof’ slechts dit opge-

merkt: ‘Het vasten is een teken van berouw, droef-

heid en ootmoed’ waarna hij een aantal Schriftplaat-

sen noemt. Veel meer aandacht besteedt hij aan de 

uitwassen met Bijbelse onderbouwing. Hij noemt 

diverse vaderen uit de vroege kerk die zich uiterst 

kritisch over het vasten uitlieten waarvan we de 

vorige keer een aantal hebben genoemd zoals Orige-

nes, Augustinus,  Eusebius en Hieronymus.  

De Zwitserse reformator Ulrich Zwingli (1484-1531) 

wijdde er in 1522 zelfs een werkje aan getiteld ‘Vom 
Erkiesen und Freiheit der Speisen.’ Het was de uit-
werking van een preek die hij gehouden had omdat 

men in de vastentijd in een boekdrukkerij te Zurich 

toch een paar worsten verorberde. De boekdrukker 

kreeg het daarom zelfs met de overheid aan de stok 

die helemaal in het schema van Rome liep. Het ge-

drag van de drukker en zijn personeel had alles te 

maken met de prediking van Zwingli die de vrijheid 

van de christenmens leerde. Daarop hield Zwingli 

een preek tegen het gebod op vasten en maakte 

deze persklaar.  Volgens Zwingli was vasten een 

menselijke regel en niet zozeer een Goddelijk gebod. 

Hij wees daarmee vooral ook op het visioen van 

Petrus dat deze kreeg op het dak bij Simon de leer-

looier te Joppe waarbij hij de vergunning kreeg alles 

te eten. Ook wees hij op Mattheus 15:17: ‘Wat de 
mond ingaat verontreinigt de mens niet’’. Hij noemt 
het verplichte vasten onomwonden afkomstig van de 

duivel om de mens in uiterlijke zaken te verstrikken. 

‘Daardoor verleiden ze hem van het vertrouwen op 
God tot het vertrouwen op zichzelf (…) Daarom moet 
iedere christen met zijn gehele hart en zijn gehele 

geloof zich alleen op Christus verlaten en Zijn woord 

onherroepelijk vertrouwen. Geloof je dat heel zeker, 

dan heb je ook de vrijheid alles te eten. Maar voor de 

ongelovige is alles onrein.’ Hij eindigt het geschrift 
met de volgende woorden: ‘Dit is het wat ik u op 
grond van de Schrift heb gepreekt en hier uiteenge-

zet. Ik wil daarmee iedereen die de Schrift niet kent, 

als het ware ware met z’n neus op de Schrift duwen, 
hen dwingen Christus de eer te geven (…) Men moet 
zulke vlekken en vuil en rommel van menselijke in-

stellingen verwijderen en afwissen van het liefelijk 

aangezicht van Christus. Dan wordt Hij ons weer 

dierbaar….’ 
Als er een wist wat vasten inhield dan was het Maar-

ten Luther (1483-1546). Hij had zoveel gevast in het 

Augustijnerklooster als monnik dat er niet veel van 

hem overbleef dan een geraamte. Na zijn bekering 

beweerden boze tongen dat hij een vraat en zuiper 

was geworden zoals dat ook van zijn Meester werd 

gezegd. Zeker hield hij van een goed glas wijn en 

deed de maaltijd eer aan maar hij wist ook dat over-

daad schaadt. Luther heeft zich ook over het vasten 

uitgelaten. Bij de tekstwoorden: ‘Zijt dan nuchteren 
en waakt’ (1 Petr.4:7) merkt hij op: ‘Het is goed dat 
men vast. Maar dat is het goede vasten dat men het 

lichaam niet meer voedsel geeft dan deze nodig 

heeft, op de gezondheid goed acht geeft en arbeid 

en waakt dat de oude ezel niet op het eis gaat dan-

sen en zijn been breekt. Beteugel deze en volgt de 

Geest, niet zoals de papen doen die zich met vis en 

wijn zo vullen dat hun buik opzwelt’. 
De reformator van de Veluwe (Anastasius Veluanus 

1519-1570) heeft ook aandacht aan het vasten be-
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steed in ‘Der leken wegwijzer’. Hij vangt het hoofd-

stuk vasten aan met er op te wijzen dat in het nieu-

we verbond vasten staat voor altijd matig te zijn met 

eten en drinken, waarbij geen onderscheid wordt 

gemaakt tussen vlees of vis of bepaalde dagen. De 

Heere verbiedt met name brasserij en dronkenchap 

(Luk.21:34,  Rom.13:13,  1 Korinthe 6:10, Gal.5:21 en 

Filippenzen 3:19). Opmerkelijk is zijn opmerking over 

de mensen die het niet zo breed hadden: ‘…Een vas-

ten op een wijze die God behaagt, bestaat uit het 

geduldig tevreden zijn met het voedsel dat God be-

lieft te geven, niemand zijn overvloed te benijden en 

nooit mopperen over Gods wil dat ons geen dikkere 

boterham wordt gegeven. Zo bezien is het gehele 

leven van de arme landarbeiders op het platteland 

en van de knechten in de steden een hoogstaand en 

heilig vasten, waarmee geen vasten van monniken of 

begijnen is te vergelijken’. 
In het Huysboec van Heinrich Bullinger (1504-1574) 

dat in ons land aavankelijk nog populairder was dan 

de Institutie van Calvijn lezen we ook over het vas-

ten. Hij schrijft o.a.: “Christus zegt in het Evangelie 
dat de kinderen van de Bruidegom dan vasten, wan-

neer de Bruidegom wordt weggenomen, namelijk in 

zware tijden. De bruiloft betekent de tijd in welke wij 

met Christus door het geloof en de Geest verknocht 

worden. Zo lang die tijd duurt is een Godzalig mens 

altijd vrolijk, hij eet en drinkt met dankzegging en 

matigheid zoveel als hij behoeft en is ook in deze 

uitwendige gaven Gods vrolijk, maar wanneer hij 

gevoelt dat de Bruidegom van hem wil gaan of eens-

deeld uit zijn hart gescheiden is, dat is wanneer hij 

gevoelt dat de Geest door de wellust van het vlees 

uitgeblust en het geloof verkild is, dan gaat hij over 

tot vasten en bidden om de Bruidegom te behouden 

of terug te krijgen.’ We zien hier dus het vasten ge-

boden wanneer het nabije, tere leven met de Heere 

gaat wijken. Bullinger is echter wars van regels dien-

aangaande. ‘Daarom zal het de gemeente het meest 
godzalig en nut zijn dat alle ‘pastooren’ alom leren 
soberheid en matigheid en het waarachtig vasten 

maar geen wetten stellen van het onderscheid der 

spijzen of der tijden.’ ‘Een ieder zal zich onthouden 
van datgene waarvan hij het meest weet dat deze 

een hindernis zijn voor de omgang met God’. Hij 
noemt het vasten voorts een hulp bij het gebed maar 

laat de christenen er wel vrij in. Van het vasten in de 

veertig dagen neemt hij afstand. ‘Ik zie niet in dat 
zulks in de Heilige Schrift geleerd wordt’. 
Johannes Calvijn  (1509-1564) gaat in de Institutie 

ook op het vasten in. Hij spreekt zelfs over het ‘heili-
ge en wettelijke vasten’. Hij pleit ervoor dat in tijden 

van nood –zoals oorlogsdreiging, honger of pestepi-

demie- de voorgangers de gemeenteleden zullen 

oproepen tot het vasten zoals we in de Bijbel ook 

terug kunnen vinden. Op het argument dat de uiter-

lijke ceremonien –dus ook het vasten- bij de komst 

van de Heere Jezus overbodig werden plaatst Calvijn 

de volgende opmerking: ‘Wanneer Christus Zijn 
apostelen verontschuldigt (Matth.9:15) dat zij  niet 

vasten, houdt dat niet in dat Hij het vasten afschaft 

maar Hij bestemt het voor tijden van rampspoed en 

verbindt het met rouw. De tijd zal komen, zegt Hij, 

wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen 

worden.’ Duidelijk blijkt dat Calvijn in allerlei ramp-

spoed iets ziet van het ongenoegen Gods en zelfs de 

afwezigheid van Christus. Calvijn meent dat wanneer 

de buik vol is het een hindernis is om te volharden in 

het gebed. Calvijn wil echter de wet niet voorschrij-

ven want hij wijst er op dat vasten een hulpmiddel is 

bij het gebed en voorts geen waarde heeft. Hij noemt 

het ook een ‘middelmatige’ zaak en ziet ook als een 
groot gevaar dat men er iets verdienstelijks in gaat 

zien. 

Over het vasten in de veertigdagentijd is hij heel 

duidelijk. Toen Christus veertig dagen vastte in de 

woestijn voor Hij Zijn openbare Evangeliebediening 

aanving heeft hij ons geen voorbeeld voorgeschre-

ven. ‘Het is een louter verkeerde navolging en vol 
van bijgeloof dat ze dit vasten versieren met de 

naam en de schijn van de navolging van Christus’.  De 
Joden vastten toch ook niet veertig dagen omdat 

Mozes dat ook gedaan had toen deze de heilige wet 

ontving uit Gods hand, aldus de Geneefse reforma-

tor. 

In een preek over Deuteronomium 22 zegt hij: ‘God 
wil dat wij het goed dat Hij ons mildelijk toedeelt, in 

matigheid gebruiken, dat wij niet aan onze lusten 

toegeven en dat er bij ons geen overdaad zij (…) let 
bijvoorbeeld eens op de tafels. Er is een verschei-

denheid, dat het als een doolhof is (…) Wanneer wij 
zien dat God ons een overvloed geeft boven het 

strikt nodige, welnu, laat ons van Zijn goedheid ge-

nieten en erkennen dat Hij ons vergunt die met een 

goed geweten en met dankzegging te gebruiken (…) 
Maar alleen… laat ons onze lust bedwingen… Anders 
tonen wij, dat wij slechts heel weinig zorg hebben 

voor onze zielen, wanneer onze lichamen ons zo 

bezig houden en dat wij onze zielen laten verroes-

ten’. 
Calvijns  vriend Theodorus Beza (1519-1605) schreef 

in zijn ‘belijdenis van het christelijk geloof’ ook over 
het vasten. Hij wijst in de eerste plaats op een aan-

sporing om levenslang sober en matig te zijn. Hij ziet 
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het ook als een middel –in de persoonlijke sfeer- om 

zich beter te concentreren op het gebed. Doodsbe-

nauwd voor wetticisme  eindigt hij: ‘Wij geven geen 
wetten om op geregelde tijden te vasten, want dat 

past beter bij het jodendom dan bij de manier van 

doen van de christelijke kerk (…) Wat publieke vas-

tendagen betreft zijn wij van mening dat het zeer 

verstandig is zulke dagen af te kondigen, op aanra-

den van de raad van oudsten en op last van de chris-

telijke magistraat, zo vaak de tijdsomstandigheden 

het vereisen en een naderend onheil ons bedreigt 

juist vanwege onze zonden’. Dat laatste lezen we ook 
in de acta van de synode van Dordrecht in 1578: ‘In 
tijden van oorlog, pestilentie, dure tijd, zware vervol-

ging der kerk en andere openbare ellendigheden, zal 

men een vasten met bidden aanstellen en heiligen, 

door raad der kerken en bewilliging der overheid, zo 

dat geschieden kan, alzo dat de gemeente zich van 

haar gewoonlijk voedsel en tijdelijke handeling (be-

roepsuitoefening) tot de avond toe onthouden zal, 

met bidden, Gods Woord horen, de Heilige Schrift te 

lezen en andere heilige oefeningen haar boetvaar-

digheid en geloof betuigen en in de ware godzalig-

heid toenemen’. Tien jaar voordat deze synode werd 
gehouden was er al in Amsterdam zo’n dag uitge-

schreven vanwege de komst van Alva naar ons land. 

Alex van Vuuren wijst er in zijn boekje ‘Een land ge-

boren  uit gebed’ hoe gemeenteraden, maar ook de 
Staten-Generaal en menigmaal stadhouder Willem 

van Oranje een bid- en vastendag uitschreven. In 

Antwerpen dat destijds nog een volop protestantse 

stad was werd er een uitgeschreven in 1582 nadat 

een moordaanslag op Willem van Oranje was gedaan 

en aanvankelijk voor zijn leven werd gevreesd.  

Ook voordat de Synode van Dordrecht ging vergade-

ren in 1618-1619 werd dit voorafgegaan door een 

nationale vasten- en biddag door de Staten-

Generaal(!) uitgeschreven. 

In artikel 66 van de Dordtse kerkorde (anno 1619) 

lezen we; ‘In tijden van oorlog, pestilentie, dure tijd, 

zware vervolging der kerken en andere algemene 

zwarigheden, zullen de dienaars de overheid bidden, 

dat door haar autoriteit en bevel, openbare vast- en 

biddagen aangesteld en geheiligd mogen worden’. In 
1795 werd Nederland de Bataafse republiek en werd 

de scheiding van staat en kerk toegepast. Het was 

toen officieel voorbij met het uitschrijven van bid- en 

vastendagen namens de overheid. Officieus was dat 

in 1820 echt voor het laatst. De volgende keer willen 

we D.V. zien hoe men na de Reformatie over het 

vasten (in de veertigdagentijd) dacht. 


