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Scriba: diaken J. Fijan 
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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 6 oktober 2019 

09.30 uur ds. L. Schaafsma uit Nunspeet 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woensdag 9 oktober 2019 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1.Fonds christelijke doeleindenfcd 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Stelwagen-Berkhout, Mevr. G. van de Steeg- 

van Kooten, Mevr. F. van de Zande-Roordink, 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.             

 

Catechisaties 

De leerstof voor de komende week is voor de eerste 

groep uit LotL 1b maken de vragen en opdrachten op 

blz.13 en leren de bijbelboeken van het Nieuwe Tes-

tament van Mattheus t/m Collosenzen 

De tweede groep maakt de vragen en opdrachten op 

blz.14 van LotL2b en moet leren Ezechiel 36:26. 

De laatste groep moet zondag 1 van de Heidelberger 

Catechismus kennen en maken de vragen en op-

drachten van blz.12 en 13 van LotL 3a. 

De vrijdagavondcatechisanten leren uit Hellendroek 

de vragen 1 t/m 11 van hoofdstuk 20 over het werk-

verbond en maken de vragen op blz.88 en 89. 
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Colloquium 

Vorige week woensdag heeft Kees Budding in Hille-

gersberg zijn colloquium gedaan. Hij is aangenomen 

en beroepbaar gesteld. Graag zouden we hem en zijn 

gezin in ons midden houden maar wanneer de Ko-

ning der kerk roept dan dient er gevolgd te worden. 

Hoewel er op dit moment nog niet echt een beroep 

op hem is uitgebracht worden we door de website 

van oud gemeentelid Frans Verkade ‘dominees.nl’ op 
de hoogte gesteld dat a.s. woensdag er gestemd zal 

worden in een gemeente of hij al of niet een beroep 

zal krijgen naar die plaats. Een spannende tijd voor 

hem en zijn gezin. ‘k Bekeek onlangs uit nieuwsgie-

righeid een priesterwijding uit de kathedraal van 

Antwerpen. Daarin werd vooraf door de bisschop 

gevraagd aan een aantal geestelijken of de desbe-

treffende kandidaat-priester het wel waardig was dat 

hij de kerk zou dienen. Allerlei deugden werden ge-

noemd. Het kwam er op neer dat hij het waardig 

was. Het deed me denken aan de lieden van Kaper-

naum die tot de Heere Jezus zeiden dat de hoofdman 

aldaar het waardig was dat Jezus onder zijn dak zou 

komen. Zelf keurde hij zich dat niet waardig. We 

wensen Kees toe dat hij zich een plekje onwaardig 

weet maar dat de Heere in zichzelf onwaardige die-

naren toch een plaatsje wil geven om Hem te dienen 

in Zijn koninkrijk.  

 

Gemeentedag 5 Oktober 2019  

DV Zaterdag 5 okt is er gemeentedag in het Kerkerf. 

Dit is tevens opening van het winterwerk. Voor de 

liefhebbers  is er een fietsroute uitgezet van onge-

veer 24 km. Deze  fietstocht begint om 13:30 (bij 

droog weer). Voor degenen die niet willen of kunnen 

fietsen is er inloop vanaf 15:30 uur. Er is dan koffie 

en een traktatie, voor de kinderen is er een spring-

kussen.  Er is dan ook gelegenheid om Dominee van 

Kooten te feliciteren. Om 17 uur is er een brood-

maaltijd met een warm buffetje. Het is wat vroeg 

maar we willen op tijd beginnen om op tijd klaar te 

zijn voor het avondprogramma. Tussen het eten en 

het avondprogramma is er gelegenheid om te zingen 

in  de kerk  onderbegeleiding van organist Henri  

Frens. Dit is tegelijk het maandelijks zanguurtje.  

Diaken J vd Hoorn zorgt  voor een programma. Rond 

19 uur zal het avondprogramma beginnen, deze 

wordt verzorgt door Ds. Hoefnagel. Hij zal wat ko-

men vertellen over Isaac Da Costa, Stichting Steun-

fonds Israel. De stichting Steunfonds Israël biedt 

financiële steun aan de verspreiding van het Evange-

lie  in Israël en ondersteunt Messiasbelijdende Joden 

in Israël. Tevens draagt de stichting bij  aan de be-

wustwording en aan de kennis over Israël en het 

Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de 

Messiasbelijdende Joden. 

Iedereen van harte welkom 

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking (II) 

Luther preekte jaarlijks de catechismus door (de 

Lutherse uiteraard) waarbij net als in de Heidelber-

ger geloof, gebod en gebed centraal staan. Bij Luther 

is de volgorde overigens gebod, geloof en gebed, 

Tien geboden, twaalf artikelen en het Onze Vader, de 

kernen van het christelijk geloof. Hoewel de meeste 

overgeleverde preken in Wittenberg zijn gehouden 

zijn er ook een enkele buiten de poorten van die stad 

gehouden. Op zondag 11 juli 1529 preekte hij in de 

Mariakerk te Kemberg, 14 kilometer bij Wittenberg 

vandaan. Deze gemeente werd gediend door zijn 

leerling en geestverwant Bartholomeus Bernhardi, 

die als eerste geestelijke in het huwelijk trad in 1521. 

Zijn huwelijk werd met zeven kinderen bekroond 

daarom is hij ook wel ‘Begründer des evangelischen 
Pfarrhauses’ genoemd, dus stichter van het pastorie-

gezin. Nadat Luther in Eisleben vrij plotseling over-

leed en zijn lichaam overgebracht werd naar Witten-

berg heeft hij in de nacht van 21 op 22 februari 1546 

opgebaard gestaan in Kimberg. In de kerk van Kem-

berg sprak hij over Gods voorzienigheid en merkte 

betreffende de catechismus het volgende op: 

‘Wie de catechismus niet kent zal men geen christen 
noemen, niet aan het avondmaal toelaten en geen 

vriend heten. Daarom moet de catechismus thuis en 

in de kerk aan de muur geschreven worden dat men 

ze leren kan’. (…) Het is dwaas wanneer iemand een 
bepaalde arbeid of kunst beoefent en niet weet wat 

tot dat handwerk behoort. (een metselaar die niet 

van specie en troffel weet, een schilder die geen 

kwast kent MVK) Het allerdwaast is echter dat een 

christen niet weet wie Christus is. (…) God wil liever 
twee of drie boeren in een dorp hebben die de cate-

chismus kennen dan twintig die hem niet kennen. (…) 
Je koe, je gans, je schaap, je vee heeft God je gege-

ven, zodra je ziet moet je God ervoor danken. Wan-

neer men de kinderen dat van jongsaf leert groeien 

daar christenen uit. Daarom hebben die vaders goed 

gedaan die hun kinderen, wanneer ze hen kleding 

gaven, leerden God ervoor te danken. Zo zullen ook 

de ouders doen opdat men vasthoudt dat het niet 

onze verdienste maar Gods genade is. Voert u uw 

paard, wordt u door de wagen vervoerd, zo zult u 

zich verootmoedigen en God uw Schepper erkennen 

en niet als een koe en onvernuftig beest voortgaan.’ 
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Overigens schreef Luther ook een werkje met het 

oog op de dreiging van de Turken die tot aan Wenen 

waren gekomen  ‘Vom Kriege wider die Türken’ 
waarin hij de opmerking plaatste: Wanneer iemand 

in de Turkse gevangenis zit en geen christelijke preek 

meer kan horen of een christelijk boek kan lezen dan 

kan hij wel troost hebben uit de Tien geboden, het 

Onze Vader en de Twaalf artikelen’. 
Ook zei hij: ‘Ook ik, doktor Martinus, een doctor in 
de Heilige Schrift en een prediker heb dagelijks nodig 

op kinderlijke wijze de tien geboden, de geloofsbelij-

denis en het Onze Vader woord voor woord te bid-

den en te herhalen’  het is ‘nicht allein Nutz sondern 
auch Not’ (niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk). 
Mensen die onkundig waren van het onze Vader en 

de wet Gods mochten uiteraard niet aan het avond-

maal: ‘We stoppen de zeug het sacrament niet in de 
bek. Heeft iemand geleefd als een zeug, hij zal ook 

sterven als een zeug’  
Begrijpelijk dus dat hij jaarlijks de catechismus door-

preekte. Zoals we aan de data kunnen merken, 

preekte hij zelfs dagelijks. 

Op 30 november 1528 zei hij bij een algemene inlei-

ding over de tien geboden: ‘Wij menen terecht dat 
de tien geboden vanaf de kansel gepredikt worden. 

Jullie moeten echter er veelmeer gebruik van ma-

ken.’ Over het sabbatgebod merkte hij 1 december 
1528 op: ‘Vroeger vierde men de zondag zo dat het 
genoeg was dat men naar de mis was geweest. Nu de 

mis is afgeschaft is ook het misbruik weer ingeslopen 

dat de bediening van het woord niets anders is dan 

er heengaan en weer weggaan. Jullie gaan de kerk 

net zo gemakkelijk in als uit terwijl jullie in de kerk 

snurken en slapen. De bediening van het woord is 

echter gegeven dat de mensen het woord Gods ho-

ren. God zal er zeker op terug komen wat u in de 

kerk gehoord hebt. Het is niet alleen nodig dat u het 

hoort maar ook aanneemt’. Op 4 december 1528 –
toen hij sprak over het eren van de ouders- kregen 

de ouders er ook van langs: ‘Ouders denk er om dat 
u uw kinderen als ouders onderwijst. Het vierde 

gebod (bij de Luthersen valt het eerste en tweede 

gebod gelijk. Vandaar dat ons vijfde gebod bij hen 

het vierde is) noemt u vader en moeder. Niet tyran-

nen, boeven en booswichten. Daarom, wilt u vader 

of moeder zijn, gedraagt u dan ook zo. Bent u bur-

gemeester en daarmee burgervader, zie toe dat u 

het vaderambt ook uitvoert. U vader, onderwijst uw 

zoon dat hij de Heere leert vrezen (…) God geeft u 
geen kinderen om er mee te spelen of een gezin om 

het te gebruiken zoals men een ezel voor de arbeid 

gebruikt. Zoals u van mij onderwijs krijgt, zullen uw 

kinderen en gezinsleden ook van u als ouders en 

hoofden van het gezin leren’. 
Over het gebod ‘gij zult niet stelen’ zei hij op 7 de-

cember 1528: ‘Elke handwerksman, slager en derge-

lijke zal dit gebod op zijn weegschaal schrijven, de 

molenaar op de zakken, de bakker op zijn brood en 

de schoenmaker op zijn leest’ (…) Wanneer er een 
arme vrouw met twee penningen komt om een half 

pond vlees te kopen, heb je het hart niet haar weg te 

sturen maar je zult het haar geven of je krijgt met 

een toornig God te doen. Zo ook de kleermaker of 

bierbrouwer. Denk niet dat God de markt heeft ge-

geven om er een dievenbende van te maken. Er zijn 

geen gevaarlijker mensen op de markt dan de armen 

en ellendigen, want hun klacht zullen ze in de hemel 

brengen waarvan de gevolgen voor uw huis en kin-

deren zwaar zullen zijn.’ Van werknemers die te lui 
zijn om te werken zei hij in hetzelfde verband dat ze 

waard waren om opgehangen te worden. Die laatste 

opmerking toont iets van het robuuste en mogelijk 

iets te grove taalgebruik van Luther. In dat licht moe-

ten we ook zijn verhandelingen lezen tegen de Jo-

den, de Turken, wederdopers en ‘papen’. Een voor-

beeld is het dispuut wat hij hield in 1519 te Leipzig 

over het primaat van de paus met dr.Johannes Eck, 

een vurige Rooms Katholiek geleerde. Luther noem-

de Dr.Eck ‘dreck’. In ieder geval liet zijn optreden 
niets aan helderheid over, iets wat we in onze tijd te 

veel missen dacht ik. 

Bij de behandeling van de twaalf artikelen stond hij 

op 10 december 1528 stil bij het eerste artikel: ‘Het 
eerste artikel leert ons dat God de Vader is, de 

Schepper van hemel en aarde. Wat betekent dat? 

Wel, dat betekent dat ik geloven moet dat God mij 

geschapen heeft, dat Hij me lichaam en ziel heeft 

gegeven, gezonde ogen, verstand, een goede vrouw, 

kinderen, een akker, een weide, varkens en koeien 

en daarboven ook nog de vier elementen: water, 

vuur, lucht en aarde. Dit artikel leert ons dus dat we 

het leven niet van onszelf hebben, zelfs geen haar. 

Alle dingen die er zijn behoren onder het artikel over 

de Schepper. (…) Wanneer echter alles Gods gaven 
zijn, zo bent u schuldig met dat alles Hem te dienen, 

loven en danken omdat Hij het heeft gegeven en tot 

nog toe onderhoudt. Hoevelen echter, vraag ik me 

af, zijn er in de wereld die dit woord ‘Schepper’ ver-

staan? Want van nature dient niemand Hem. Met 

alle ledematen zondigt men tegen God met vrouw, 

kinderen, hof en huis. Daarom mag dit eerste artikel 

ons wel verootmoedigen en verschrikken, omdat we 

het niet geloven. Heb er dus acht op dat u dit artikel 

als grondslag hebt, dat wil zeggen: Ik geloof dat God 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

me lichaam en ziel gegeven heeft, de vijf zintuigen, 

kleding, voedsel, woning, vrouw, kind, vee en akker. 

Daaruit volgt dat ik Hem wil dienen, gehoorzamen en 

danken. Wie dit artikel gelooft, wanneer hij naar zijn 

koe kijkt zegt hij: ‘Die heeft God mij gegeven’. Desge-

lijks spreekt hij over vrouw en kinderen.’ 
Bij de bede ‘Uw koninkrijk kome’ merkte Luther op: 
‘Zoals de naam Gods op zich heilig is en wij toch 
bidden moeten dat Zijn naam voor ons persoonlijk 

heilig zij, zo is het ook met Gods koninkrijk. Het komt 

echt wel of we wel of niet bidden. Maar we moeten 

bidden dat dat wij zelf ook iemand mogen zijn waarin 

Gods naam geheiligd worde, en  Zijn koninkrijk in mij 

kome’ (14-12-1528). 

Bij de behandeling van de bede ‘Leid ons niet in ver-

zoeking maar verlos ons van de boze’ noemt Luther 
eerst als vijanden van Gods kinderen het eigen vlees 

en de wereld. Daarna vervolgt hij: ‘De derde aan-

vechter is ‘jonker duivel’. Deze verleidt me om op het 

woord geen acht te slaan. Ik moet naar mijn bier en 

mout omzien (vele mensen maakten namelijk zelf 

bier), ik kan niet naar de kerk. Wanneer men wel 

naar de kerk komt wekt hij de slaap op zodat u niet 

kunt luisteren. Hij wil voorkomen dat u het woord 

aanneemt, er lust liefde en aandacht voor hebt (…) 
Verder is het satans verzoeking om u aan te vechten 

met ongeloof, wantrouwen, dwaalgeesten (Rotten-

geistern=verrotte geesten), bijgeloof, toverij en der-

gelijke’. Enerzijds spot hij dus met de boze door hem 
‘jonker’ te noemen, anderzijds neemt hij hem 
bloedernstig en vandaar de noodzaak tot gebed. 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hopen we de doopdienst bij te 

wonen van ons kleinzoontje Bart in Schoonrewoerd. 

Ds. Schaafsma hoopt daarom de beurt waar te ne-

men. ’s Middags hopen we elkaar weer te mogen 

ontmoeten onder de catechismusprediking. We 

vervolgen het slot van zondag 7, namelijk vraag en 

antwoord 22 en 23 waarvan Johannes Hazeu dichtte 

op de wijze van Psalm 25. 

 

Welk geloof is in dit leven 

Dat de christen ’t meest bekoort? 

Al ’t geen ons is voorgeschreven 

In het Evangeliewoord 

En de artik’len algemeen, 
Van het christelijk gelove 

Die ons leren, dat wij één 

God drieenig, moeten loven. 

 

 

Ik geloof in God de Vader 

Die door Zijn geduchte macht 

’t Gans heelal, als bron en ader 

Uit het niet heeft voortgebracht. 

En in Jezus onze Heer’ 
Door de Geest van God ontvangen 

Die ik ook als Christus eer 

Met verheven lofgezangen. 

 

Uit Maria’s schoot geboren 

Zuiver, heilig, onbesmet; 

Die de stem des heils doet horen 

En ons heeft van straf gered. 

Hij, Die in Pilatus’tijd 

Heeft geleden voor de zonden, 

En na hoon, en spot en strijd 

Aan het kruishout is gebonden. 

 

Die gestorven en begraven 

Dus ter hel is neergedaald 

En voor arme zondeslaven 

Weer volmaakt gezegepraald. 

Wijl de derde dageraad 

Hem als uit de doodslaap wekten 

Daar Hij in die nieuwe staat 

Tot een schrik Zijns haters strekten. 

 

Die ten hemel opgevaren 

Zit aan ’s Vaders rechterhand. 
Daar al ‘d eng’ len vaak op staren 

Dienstbaar om Zijn troon gesplant 

Die met juichend lofgeschal 

Eenmaal ook zal wederkomen. 

Doon en levend’ richten zal 
Tot volmakend heil der vromen. 

 

Ik geloof, o zaligheden 

In de Heil’ge Geest van God, 
Die mij in mijn smeekgebeden 

Troost met ’t zaligst heilgenot. 
Ik geloof één heil’ge kerk 

En gemeenschap met die zielen 

Die in hun godsdienstig werk 

Voor de troon van Jezus knielen! 
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Ik geloof dat mijne zonden 

Zijn vergeven en voldaan 

In het bloed van Jezus’ wonden 

En dat ieder op zal staan 

Uit de kerker van de dood 

Om eens rekenschap te geven. 

Ja, dat God oneindig groot, 

Schenken zal een eeuwig leven. 

 

Ter overdenking 

Velen die gehoord hebben dat als ze geloven al hun 

zonden vergeven zijn, dichten zichzelf een eigen 

geloof toe en zijn er van overtuigd dat zij rein zijn. 

Hierdoor worden ze zondig en arrogant. Daarom is 

het nodig mensen duidelijk te maken waar het geloof 

gevonden kan worden en hoe het verkregen kan 

worden, want waar geloof kan niet bestaan zonder 

een waarachtig berouw en een waarachtig vrezen en 

beven voor God (P.Melanchton 1497-1560). 

 

de redactie 


