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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 14 april 2019 

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 

15.00 uur ds. J. Lohuis 

 

D.V. vrijdag 19 april 2019 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

19.30 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

14 april 

1.Noodhulp Zuidelijk Afrika 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

 

19 april 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

Mevr. W. van de Brug-Huisman, Dhr. A. Smit, Mevr. J. 

Mulderij-Van de Kolk en Julia de Weerd 

 

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 

 

Doopzitting 

Op dinsdag 16 april zal er doopzitting gehouden 

worden om 19.30 uur in het Kerkerf. De doopsbedie-

ning zal plaatsvinden in de middagdienst van zondag 

28 april. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. 

 

Herinnering ouderenmiddag D.V. dinsdag 16 April 

Graag willen wij de ouderen herinneren aan de ou-

derenmiddag rondom Pasen op de bovengenoemde 

datum vanaf 14.30 u. in Het Kerkerf. U bent inmid-

dels persoonlijk benaderd voor deze middag. Heeft u 

misschien geen persoonlijke uitnodiging ontvangen 

en wilt u deze middag wel aanwezig zijn, dan kunt u 

nog bellen met Alie Hop (0577-491102) t/m ma. 15 

April. Hartelijke groet, De voorbereidingscommissie 

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

Op D.V. maandag 15 april aanstaande zal de jaarlijkse 

gemeenteavond plaatshebben in 't Kerkerf. Op deze 

avond zullen de colleges van kerkrentmeesters en 

diakenen hun financiële jaarverslag presenteren. 

Tevens krijgt u gelegenheid om tijdens deze avond 

eventuele vragen te stellen. Het is fijn als u uw be-

trokkenheid laat blijken door uw aanwezigheid. De 

aanvang is 19.30 uur. Van harte welkom! 

 

Financiën maart 

Collecteopbrengsten: 

zondag 3 maart 

Kerk € 443,60, Instandhouding predikantsplaats € 
448,70, Kerk € 476.35. 
zondag 10 maart 

Diaconie € 440,35, Kerk € 435,85, Instandhouding 
predikantsplaats € 458,68. 

woensdag 13 maart  

Kerk € 434,80, Instandhouding predikantsplaats € 
451,75, Biddagcollecte inclusief giften per bank € 
6.253,85. 

zondag 17 maart  

FCD € 424,12, Kerk € 452,45, Instandhouding predi-

kantsplaats € 517,65. 
zondag 24 maart 

Kerk € 477,40, Instandhouding predikantsplaats € 
488,75, Kerk € 527,51. 
woensdag 27 maart 

Bijbelavond € 72,30. 
zondag 31 maart  

Diaconie, € 515,85, Kerk € 419,10, Instandhouding 
predikantsplaats € 427.55. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

maart € 178  (1x € 20, 1x € 12, 11x € 10, 2x € 6, 4x € 5 
en 2x € 2). Giften per bank, voor de kerk 1x € 20 2x 
€50 en voor de instandhouding van de predikants-

plaats  1x € 75. Op bezoek ontving ds.van Kooten 1x 
€10,- en 1x€20,- voor de kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Collecte Noodhulp Zuidelijk Afrika 

De deurcollecte van D.V. zondag 14 april a.s. is be-

stemd voor noodhulp Zuidelijk Afrika. 

Dit gebied, waaronder landen als Malawi, Mozambi-

que en Zimbabwe, is getroffen door de orkaan Idai. 

Door zeer hevige en aanhoudende regenval zijn in 

grote delen van die landen enorme verwoestingen 

aangericht. Tot nu toe zijn er vele overledenen en 

gewonden te betreuren. Huizen en huizen en gewas-

sen zijn vernietigd of ernstig beschadigd. Er is gebrek 

aan van alles. Dringende hulp is nodig en dat kost 

veel geld. 

Wat kunt u doen? Wilt u bidden voor de slachtoffers 

en vragen om Godszegen op de hulp die wordt ge-

ven? En mogen wij u oproepen tot een gift voor hulp 

aan de bevolking van Zuidelijk Afrika?  

 De collecte voor deze noodhulp zal gegeven worden 

aan de daar werkzame organisatie GZB, Stephanos 

en Woord en Daad. Van harte aanbevolen!  

Uw diaconie 

 

Kleding voor Kom Over En Help 

Het regionaal comité Nunspeet-Doornspijk-Elspeet-

Elburg van Stichting Kom over en help zamelt al een 

aantal jaren kleding in die u niet meer gebruikt, maar 

die voor mensen in bijvoorbeeld de Oekraïne of Bul-

garije goud waard is.  

D.V. zaterdag  20 april a.s.  tussen ca. 10.00 – 14.00 

uur kunt u uw overtollige kleding brengen op het 

volgende adres: 

Installatiebedrijf  Spelt, Staverdenseweg 41, Elspeet 

Wilt u alleen kleding die echt nog bruikbaar en 

schoon is geven en haar in een goed gesloten stevige 

plastic zak verpakken? 

Wilt u op een andere manier iets betekenen voor 

Stichting Kom over en help, neemt u dan contact op 

met het kantoor van KOEH te Nijkerk, tel. 033- 

2463208.  

 

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! 
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Passie- en Paasconcert Viva Vox en Con Amore in 

Elspeet 

Op zaterdag 20 april (Stille Zaterdag) geeft het Chris-

telijk Gemengd Koor “Viva Vox” uit Elspeet een Pas-

sie- en Paasconcert in de Hervormde Dorpskerk in 

Elspeet. 

Medewerking wordt verleend door het Elspeets 

Mannenkoor “Con Amore” onder leiding van Gerrit 
Knikker. Jan Post bespeelt het orgel. Evert van de 

Veen is dirigent van “Viva Vox” en zal ook de piano 
bespelen. Ds. M. van Kooten zal het concert openen 

en sluiten, ook zal hij een korte meditatie houden.  

Tijdens dit concert worden door beide koren liederen 

gezongen over het lijden, sterven en opstanding van 

Jezus. Daarnaast is ook veel ruimte voor samenzang 

en ook staat een intermezzo voor orgel en piano op 

het programma. 

Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is 

vrij! 

 

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 tijd-

schriften, Sjaals, Cadeauartikelen, Diverse producten 

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  

D.V.Zaterdag  13 april  is  de weeksluiting. Alle oude-

ren in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. Deze 

bijeenkomst 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  

D.V.Woensdag   17 april   is er de  Passie en Paasbij-

eenkomst.  Het programma begint om 16.30 uur. 

Vanaf 16.15 uur is er de inloop met een kopje kof-

fie/thee.   Het thema is “Vrees en verwarring, blijd-

schap en geloof”.   Er is een meditatie, met elkaar zal 
worden gezongen, we luisteren naar gedichten.       

Aansluitend  is er een uitgebreide broodmaaltijd.  

Rond 20.00 uur zal het programma worden afgerond.  

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

vooraf opgeven, telefoon 0577- 492278.  Dit kan tot 

uiterlijk maandagmorgen  15 april a.s. Een hartelijk 

welkom aan u allen.  

Heeft u vervoer nodig om naar Oranjehof toe te 

komen, belt u dan uiterlijk een dag van te voren.  

 

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 Ne-

derland, o.a. in Harderwijk met een Activeringsinloop 

en Tweede Kanswinkel en in Epe met een Woon-

werkcentrum voor ex-gedetineerden en een Thuis-

haven. 

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.  
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Vasten in de veertigdagentijd (V) 

Stonden we de vorige keer stil hoe de reformatoren 

het vasten (in de veertigdagentijd) beoordeelden, 

thans gaan we naar de  periode van de Nadere Re-

formatie. 

In deze periode zien we meer waardering voor het 

vasten dan gedurende de reformatie. Mede zal een 

rol hebben gespeeld dat de vrijheid van een chris-

tenmens die de reformatoren predikten misbruikt 

werd tot grote ongebondenheid, een situatie waar-

tegen de reformatoren zelf waarschuwden en waar-

over de roomsen de gereformeerden beschimpten. 

Ontegenzeggelijk zal de invloed van de Engelse puri-

teinen daarin ook een rol hebben gespeeld. William 

Perkins (1558-1602) die wel de vader van het purita-

nisme is genoemd had er een speciaal programma 

voor. Willem Teellinck (1579-1629) die bij zijn verblijf 

in Engeland met de puriteinen in aanraking kwam 

was diep onder de indruk van de persoonlijke 

vroomheid en huisgodsdienstoefeningen die men 

daar kende maar ook van het vasten. Hij beijverde dit 

ook onder ons ingang te doen krijgen, echter niet in 

de veertigdagentijd. Ook niet alleen wanneer de 

overheid er toe opriep in nare omstandigheden, 

maar ook persoonlijk, regelmatig het hele jaar door 

op bepaalde tijden.  Precies dit jaar vier eeuwen 

geleden schreef hij daar een werk over getiteld ‘Den 
Christelijcken Leidtsman’. Op de vastendag moet 
men zich volgens hem niet alleen onthouden van 

vlees en wijn maar ook van water en brood ‘opdat 

wij door deze onthouding van alle voedsel zouden te 

kennen geven, dat wij onszelf het leven onwaardig 

keuren’. Echter keel en buik hebben niet alleen ge-

zondigd, ook de zintuigen. De gehuwden dienen zich 

van het huwelijksbed te onthouden, alle sieraden 

moeten worden afgelegd. ‘Wij moeten ons onthou-

den van gemakkelijk liggen of onze volle slaap ne-

men, en van hetgeen onze ogen zou kunnen ver-

kwikken, de oren kietelen of onze reuk vermaken. 

Dus mogen wij ons op de vastendag niet verkwikken 

met parfums of met de liefelijke geur van bepaalde 

welriekende bloemen. Wij mogen onze ogen dan niet 

verblijden met het bekijken van enige vermakelijke 

tuinen, kunstige taferelen of ook wel met de beval-

ligheid van onze eigen vrouw of kinderen. Wij mogen 

ook onze oren niet verlustigen met het beluisteren 

van enige melodieuze en vermakelijke muziek…’ We 
ontkomen hierbij niet aan de indruk dat Teellinck ons 

daarmee in het werkhuis brengt. Dat bedoelde hij 

overigens niet. Want hij stelt ook duidelijk dat de 

verootmoediging naar het lichaam niet wordt be-

tracht vanuit het oogmerk van verdienste maar om-

dat het bevorderlijk is voor de innerlijke geestelijke 

vernedering die op een vasten-biddag beoefend 

moet worden. 

In zijn boek ‘de praktijk der godzaligheid’ gaat de 
Utrechtse hoogleraar Voetius (1589-1676) ook in op 

het vasten. Hij meent dat de plicht tot het vasten er 

nog steeds is en niet gebonden is aan de ceremonien  

van het Oude Testament. Hij schrijft: ‘De roomsen 

hebben ongelijk als ze zeggen dat de gereformeer-

den het vasten en andere vormen van versterving of 

vernedering van het vlees verachten en afkeuren’.  
Het vasten in de veertigdagentijd verwerpt hij. ‘Die 
tijd van veertig dagen waarin Christus niet gegeten 

heeft was een wonder dat Hij volbracht heeft, en 

bijgevolg behoeven wij Hem daarin net zo min na te 

volgen als in Zijn andere wonderen’. Verder: ‘Het is 
een vorm van ketterij en godslastering ten opzichte 

van de gekruisigde Christus, om er genoegdoening 

voor onze zonden aan toe te schrijven, die met reden 

slechts aan Christus toegeschreven mag worden’. De 
protestantse verdedigers van het vasten in de veer-

tigdagentijd moeten derhalve goed bedenken waar 

ze mee bezig zijn. Het vrome, vastende vlees kruipt 

overal tussen. Voetius toont verder aan dat het vas-

ten een ondersteuning wil zijn bij het gebed en de 

woordverkondiging en vooral geboden is ‘bij grote 
beroeringen in het gemoed, het overhand krijgen van 

de zonden, deze of gene zonde de baas te worden, 

verlossing van rampen en oordelen, of afkering er-

van.’ Wat Voetius betreft kunnen de vasten ook op 
zondag worden gehouden, hoewel naar de traditie 

uit de vierde eeuw dit juist geen dag was van vasten 

omdat het de opstandingsdag van Christus betreft. 

Opmerkelijk is dat Voetius niets op wil leggen, bang 

voor wetticisme. Wanneer men vast, staat aan de 

christen zelf ter beoordeling. ‘Zo’n noodzaak of aan-

leiding doet zich evenwel niet elk jaar of elke vijf jaar 

voor; ze is ook niet in alle seizoenen gelijk en komt 

evenmin in een vaste regelmaat voor’. Hij was dus 
veel ruimer in zijn opvattingen over het vasten dan 

zijn tijdgenoot Teellinck. 

Wilhelmus a Brakel (1635-1711) gaat in zijn theolo-

gisch naslagwerk ‘De redelijke godsdienst’ ook in op 
het vasten. Hij komt in zijn opvattingen dichter bij 

Teellinck en noemt het een droevig teken van groot 

verval in de kerk dat men zo weinig werk maakt van 

het vasten. ‘Daarom, al die teder godzalig wil leven, 
en die het goede Sions wil zien, verwekke in zich de 

oefening van deze plicht’. 
In zijn ‘Swart-register van duysent sonden’ verwerpt 
de Hoornse predikant Jacobus Hondius (1629-1691) 

in 1674 onder nummer 913 dat lidmaten alleen maar 



 

 

5 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

vasten wanneer het door de overheid is geboden, 

daar Paulus opmerkte menigmaal in vasten te zijn 

geweest (2 Kor.11:27). Of hij daarmee een juist beeld 

geeft van de apostel vraag ik me af. Het zal daar 

bedoeld zijn dat hij verplicht moest vasten omdat er 

geen eten voor hem was, omdat hij het in één adem 

noemt met allerlei negatieve ervaringen die hij als 

werker in Gods koninkrijk ondervond. In ieder geval 

pleit Hondius ook voor het persoonlijk vasten van 

Gods kinderen. Onder no. 914 schrijft hij daar echter 

wel een kanttekening bij: ‘Zondigen zodanige men-

sen die lidmaten zijnde, nochtans in hun persoonlijk 

vasten een droevig gelaat vertonen of ook aan ande-

ren zegen dat ze vasten of gevast hebben om daar-

door van de mensen geprezen te worden’, waarbij hij 
diverse schriftplaatsen aanwijst waarin zulk een 

vasten door de Heere Jezus sterk veroordeeld wordt. 

Het vasten koppelt hij absoluut niet aan de veertig 

dagen waarin het lijden en sterven van de Heere 

Jezus herdacht wordt in het kerkelijk jaar. 

We eindigen met een opmerking van de Utrechtste 

ernstige coccejaanse theoloog Fransiscus Burmannus 

(1628-1679)  die niet zozeer over de plicht van het 

vasten schrijft in zijn verhandeling over Exodus 24 

maar wel de volgende bijzondere opmerking plaatst 

over het veertig dagen vasten van Mozes, Elia en de 

Zaligmaker: ‘In het vasten van Mozes ziet men enige 
geliijkvormigheid tussen hem en Elia en Christus, die 

alle drie veertig dagen en veertig nachten gevast 

hebben, welke ook alle drie bij elkaar op de berg 

waren (Matth.17:3), welke alle drie ook dit gemeen 

hebben gehad, dat, gelijk zij alle drie op een wonder-

lijke wijze gevast, zij ook alle drie op een wonderbare 

wijze anderen gespijzigd hebben. Mozes deed het 

manna vallen, Elia vermeerderde de olie en het meel 

van de weduwe te Sarepta Sidonis. Christus ver-

meerderde weinig broden dat vele duizenden men-

sen daardoor verzadigd werden en Hij Zelf is het 

Manna dat uit de hemel nedergedaald is om aan de 

wereld het leven te geven. Dezen nu, die anderen zo 

wonderbaarlijk gespijzigd hebben, waren een ieder 

veertig dagen en veertig nachten zonder van enig 

schepsel gespijzigd te worden’. Ten overvloed zij 
vermeld dat Burmannnus deze opmerking niet 

plaatst opdat men hen daarin zou navolgen.  

Alles overzien hebbend ben ik bang dat de puriteinen 

en nadere reformatoren betreffende hun aandacht 

voor het vasten onbedoeld mensen op zichzelf ge-

worpen hebben. Het staat in ieder geval in schril 

contrast met hun heldere accenten op het alleen 

geldende offer van Christus en de rechtvaardiging 

door het geloof alleen. Het oefenen in enerzijds ma-

tigheid, bezitten als niet bezittend en gehuwd zijnde 

als niet gehuwd zijnde als anderzijds het met dank-

baarheid genieten van de gaven Gods laten zich niet 

in een systeem dwingen. 

Behartenswaardige opmerkingen maakte ds.P.van 

Ruitenberg in het jeugdblad Daniel in de zomer van 

1982 over het vasten. Daar sluit ik dit keer mee af.  

‘We moeten de zaak niet overdrijven. Onze zaligheid 
hangt er niet van af. En in het Nieuwe Testament 

komt het woord vasten nog geen vijfentwintig keer 

voor. Maar het kan geen kwaad als we er eens over 

nadenken. Sterker nog in tijden van bijzondere nood 

zou een kerkelijke vergadering tot een vasten kun-

nen oproepen. Dat gebeurt in het buitenland hier en 

daar ook nog wel. En persoonlijk? Wij leven in een 

konsumptiemaatschappij. En dan hoeven we nog 

niet eens te denken aan cola, frites en gebak, maar 

onze maaltijden en tussendoortjes houden ons wel-

licht al te dicht bij het aardse genot. Het is waar dat 

de Heere ons daar vanaf kan brengen. Als er een 

honger en dorst ontstaat naar de gemeenschap met 

God, die wij door onze zonden verbroken hebben, 

dan is een van de vruchten matigheid. Dan gaan we 

de wereld verlaten en onze oude natuur doden. 

Vasten? We moeten aan de gedachte wel even wen-

nen, denk ik. Ik in ieder geval wel. In onze oppervlak-

kige tijd zal de invoering ook niet gemakkelijk zijn en 

het gebruik misschien uit bijgelovigheid of in een 

wettische geest zijn. De kern van de zaak blijft of we 

de ernst van de zonde persoonlijk gevoeld hebben. 

Want dan is de vraag naar het aardse voedsel ver-

drongen door een andere vraag: „Hoe kom ik met 
God verzoend? " Dan kan er iets beleefd worden van 

„Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk 
Drank." Dat doet me denken aan de opmerking die ik 

bij de dankzegging op het Heilig Avondmaal maakte 

n.a.v. Rom.14:17 "Want het Koninkrijk Gods is niet 

spijs en drank (waar de apostel allemaal spijswetten 

mee bedoelt), maar rechtvaardigheid en vrede en 

blijdschap door de Heilige Geest.’ Het Koninkrijk 
Gods is wel gelegen in Spijs en Drank. Namelijk het 

bloed en het vlees van Christus. 


