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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 13 oktober 2019 

09.30 uur ds. B.L.P. Tramper te Oud Beijerland 

15.00 uur ds. B.L.P. Tramper 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (Extra collecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. D. van Asselt-Stobbelaar, Mevr. A. van Steeg-

Rozendaal, Dhr. M. Post en Jeanne van Asselt 

 

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 catechisanten is het volgende: 

Eerste groep op maandag: Leren de bijbelboeken van 

1 Thessalonicenzen tot en met Openbaring. Maken 

de vragen en opdrachten op blz.16 van LotL 1b. 

Tweede groep: Leren Johannes 3:3 en maken de 

vragen en opdrachten op blz.18 en 19 van LotL 1b. 

Derde groep: Leren zondag 2 van de Heidelberger 

Catechismus en maken de vragen en opdrachten op 

blz.19 en 20 van LotL 3a 

Vrijdagavondgroep: Vragen van hoofdstuk 21 over 

het beeld Gods en maken de vragen en opdrachten 

op blz.92 en 93. 

 

Zondagsschool 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

D.V. zondag 20 oktober zal er geen zondagsschool 

zijn i.v.m. de herfstvakantie. 

Hartelijke groet van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

JV de Schatgravers 

Vorige week dinsdag zijn we weer gestart met een 

nieuw seizoen Schatgravers. We hadden een gezelli-
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ge avond met maar liefst 18 jongens en meisjes. Was 

je er nog niet bij? Kom dan gerust volgende week 

dinsdagavond een keer kijken. We behandelen dit 

seizoen steeds een thema aan de hand van de korte 

filmpjes op de website abcvoorkinderen.nl. Vorige 

week hebben we nagedacht over de Bijbel, Gods 

Woord dat in Efeze 6 ook wel het zwaard van de 

Geest wordt genoemd. De tweede avond zal gaan 

over het gebed. Na de pauze is het natuurlijk weer 

tijd voor een spel.  

Tot ziens volgende week dinsdag 15 oktober van 

19.00 uur tot 20.30 uur in 't Kerkerf. 

Hartelijke groet, 

Willie van de Brug en Annemiek Stelwagen 

 

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 

Op DV dinsdag, 15 oktober, komen we als Mannen-

vereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de Bijbel-

studie naar aanleiding van de Hervormde Vaan van 

mei/juni 2019 worden behandeld. André Dorst zal de 

Bijbelstudie over Jesaja 2 "Heerlijkheid van Jeruzalem 

en de Dag van de Heere" met ons inleiden. 

Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Ker-

kerf. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
D.V. Woensdag 16 oktober hopen wij samen als 

vrouwen Bijbelstudie 1 HV juni (dat is uit het blad de 

Hervormde vrouw) inclusief de vragen te behande-

len. Graag thuis voorbereiden. Allemaal hartelijk 

welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur in ‘Het 
Kerkerf’. We willen graag om 19.45 uur beginnen. 
Schroom niet!!! Vragen??? Bel gerust 491206 … 

Met vriendelijke groeten, van het bestuur. 

 

Bijbelkring 

De Bijbelkring zal in dit seizoen bijeenkomen op D.V. 

dinsdag 22 oktober, 10 december, 28 januari, 25 

februari en 31 maart. Nadere gegevens volgen. 

 

Collectemunten  

Op D.V. maandag 14 oktober aanstaande is er uitgif-

te van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in 

’t Kerkerf. Van harte aanbevolen!  

College van Kerkrentmeesters  

 

Dorcas voedselactie 

8 / 9 november  ook in Elspeet? 

Voor de 24e keer in het weekend na de Dankdag 

voor gewas en arbeid (8 en 9 november) houdt Dor-

cas landelijk de DorcasVoedselActie in supermarkten. 

Mede als  dank voor de overvloed die wij hebben 

worden er producten ingezameld die als 

(Kerst)voedselpakket worden bezorgd in Oost-

Europa.... voor mensen die moeten leven van wat ze 

krijgen. En om ze te bemoedigen en mensen in Ne-

derland in beweging te zetten voor een collectief 

doel. 

De plaatselijke supermarkt in Elspeet heeft zich dit 

jaar bereid verklaard aan de actie mee te doen. Vrij-

willigers proberen de bezoekers van de supermarkt 

dan enthousiast te maken om 'een boodschapje 

extra' te doen. Vervolgens worden die ingepakt en 

'bezorgklaar' gemaakt. 

Dorcas en de supermarkt zijn er dus klaar voor!! We 

zoeken alleen nog 1 coordinator (voor 2 dagen) of 2 

(ieder voor 1 dag) die de actie  met een aantal vrijwil-

ligers wil coördineren in samenwerking met de 

winkelmanager en met hulp van Dorcas. 

Voelt U zich geroepen? Neem dan voor nadere info 

contact op met de plaatselijk coordinator van de 

DorcasVoedselActie Apeldoorn e/o, Gerard van Hal 

055-3551758 of  06-18279339 dor-

cas.gerard@gmail.com" 

 

Bijeenkomst  in Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdagavond   12 oktober  is  de weeksluiting. Deze 

bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er zal dan een 

meditatie worden gehouden en aansluitend zingen 

we enkele psalmen. De  avond zal rond 20.15 uur 

worden afgesloten. Alle ouderen in en buiten Oran-

jehof zijn daar heel hartelijk welkom. 

 

Psalmzangavond t.b.v.Timotheos 

Psalmzangavond met harp en panfluit in de Her-

vormde Dorpskerk te Nunspeet op D.V. 19 oktober 

2019 ten bate van Stichting Timotheos (hulp aan 

weeskinderen) 

Datum:        D.V. zaterdag 19 oktober 2019 

Aanvang:    19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur) 

Locatie:       Herv. Dorpskerk te Nunspeet 

De collecte van deze avond komt volledig ten bate 

van stichting Timotheos 

Opening, meditatie en sluiting door ds. A. Schot uit 

Nunspeet 

Organist: Dick Slagman 

Harp en Panfluit: Leon Koppelman 

Van harte welkom! 
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Krenten uit de pap van Luthers prediking (III)     

We zagen eerder reeds dat Luther niemand spaarde 

in de prediking. Ook zichzelf niet. Dat willen we dit 

keer belichten. 

In de dagen van Luther waren er voortdurend pro-

blemen tussen de landheren en de boeren. De land-

heren eisten steeds meer geld en diensten van de 

boeren zodat het de boeren onmogelijk werd ge-

maakt. Er is derhalve niets nieuws onder de zon. 

Luther nam het in de prediking voor de boeren op en 

riep vanaf de kansel de adel op tot mindering van de 

belasting die ze van de boeren eisten. De boeren van 

toen gingen verder dan de boeren van vandaag want 

ze grepen naar de wapens. Dat werd wel de Duitse 

Boerenoorlog genoemd (1524-1525). Hoewel de 

boerenzoon Luther aan de kant van de boeren stond 

was hij vanuit bijbels oogpunt ook loyaal aan de adel. 

Opstaan tegen de overheid was voor Luther taboe. 

Hij merkte bij die boerenoorlog dan ook op:’Er is 
geen duivel meer in de hel, ze zijn allemaal in de 

boeren gevaren’. Toen enkele jaren na de boeren-

oorlog de boeren weer wat meer ruimte kregen 

moesten zij het in de prediking opnieuw ontgelden. 

Wat de boeren de adel destijds verweten deden zij 

zelf. Luther hield op 14 november 1528 te Witten-

berg een ware scheldkannonade tegen de agrarische 

sector. Volgens Luther verkochten ze hun waren 

tegen de hoogste prijzen op de markt maar waren te 

gierig om aan een arm mens te denken. Dan klinken 

zijn woorden: ‘Gij booswichten, ik ben jullie profeet 
en zeg jullie dat al je schatten door soldaten geroofd 

zullen worden. Ze zullen jullie doden en je vrouwen 

en dochters verkrachten. Jullie zijn het waard. O, er 

zijn veel goede knechten die geen laarzen, wambuis 

(vest/trui) en nauwelijks eten hebben (…) Ik heb jullie 
het evangelie verkondigd maar nu ziet men ook wat 

de vrucht er van is. Wee u, gij ondankbaar volk, die 

uw schatten verzamelt tot verdervens. Jullie zullen 

het nog eens beleven dat mijn voorspelling uitkomt 

en je zult hongeren naar nog ene vermaning van 

Doktor Martinus Luther.’ 
Opnieuw kwamen de boeren ter sprake op 5 sep-

tember 1529. Luther sprak toen over het thema God 

dienen of de mammon. We lezen dan dat hij zei: 

‘Wanneer de boeren over hun akker lopen en de 
vogels en bloemen ziet mogen zij wel schrikken. Alle 

vogels en bloemen hebben het evangelie op hun hals 

geschreven en leren hen: wat een afgodische sukkel 

ben je, jij die de mammon dient. Elke bloem en vogel 

is vromer dan jij.(…) gaat gij hen niet ver te boven? 
(…) de vogel zingt als zijn metten (morgenzang) Te 
deum laudamus (Wij prijzen U o God). Wanneer u 

het vragen zult, hé lieve vogel waarom ben je zo 

vrolijk? Waar is je keuken en kelder? Dan zal hij ant-

woorden: Ik zaai niet, oogst niet, zamel niet in de 

schuren maar ik heb een voorraad en een kok, deze 

heet Hemelse Vader. Alzo kan een vogel roemen 

zoals een koning of keizer het niet kan. (…) Onze 
kunst is echter dat we een ijzeren gordijn voor ons 

hart hebben getrokken en wanneer alle vogels en 

bloemen dag en nacht predikten, het helpt niets, 

want we stoppen onze oren en sluiten onze ogen en 

blijven dienaars van mammon.’ 
Volgens de Rooms Katholieke traditie heet 24 juni 

Johannesdag omdat hij zes maanden voor de Heere 

Jezus werd geboren. Op die gedenkdag hield Luther 

in 1529 ook een preek over de naam Johannes. Hij 

merkte op: ‘De naam Johannes is zeer goed, maar 
vele ‘Schalke’ (=schelmen) dragen deze allerbeste 

christelijke naam. Christus betekent: die gezalfd is 

door de Heilige Geest. Er is geen groter naam op 

aarde en toch wordt geen groter ‘Buberei’ 
(=boeverij) aangericht als onder de naam van Chris-

tus. Des te groter de naam des te groter de schurk 

die deze draagt.’ 
In vroeger dagen waren de kerkdeuren alle dagen 

open. Dat betekende dat er wel eens honden in de 

kerk liepen. Deze waren op zondag niet welkom 

omdat ze de dienst dreigden te verstoren met hun 

gedrag. Vandaar dat er vaak een hondenslager aan-

wezig was die de luidruchtige dieren verwijderde. 

Wanneer ze zich koest hielden liet de hondenslager 

hen begaan. Ook in Wittenberg kwamen honden in 

de kerk. Voor Luther was dat een reden om er op in 

te haken in de prediking. Dat was het geval op 14 

maart 1529 toen hij sprak over Johannes 8:47’, 
woorden gericht aan het adres van de Joden die in 

Christus niet geloofden: ‘Die uit God is hoort de 
woorden Gods, daarom hoort gijlieden niet omdat gij 

uit God niet zijt’. In die preek zei Luther: ‘Hij wil zeg-

gen: Wie niet uit God kan Gods woord niet dulden of 

in geloof aannemen. Dit alles omdat de duivel vijand 

is van Gods woord. Men moet Gods woord horen en 

recht verstaan en niet luisteren zoals de honden bij 

wie het het ene oor ingaat en het andere uitgaat (…) 
Soms komen er toch ook honden in de kerk maar 

desondanks blijven ze honden. (…) Velen horen uiter-

lijk zoals de honden en blijven het evangelie vijandig’ 
Ook zichzelf stelde Luther onder kritiek. Toen hij over 

de bekering van Saulus van Tarsen preekte (24-1-

1529) liet hij even in zijn hart kijken. Hij vertelde de 

gemeente het volgende: ‘ Wij leren van Paulus dat 
het rijk van Christus een rijk van de vergeving der 

zonden is. Ik ben blij dat de heiligen grote zondaren 
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waren, zo kunnen wij ons versterken in het geloof 

van de vergeving der zonden. Wanneer ik me ergens 

op zou kunnen beroemen dan zou het een zak vol 

zonden zijn, geen grove maar geestelijke zonden. 

Zoals Paulus Christus heeft gelasterd, het Evangelie 

met voeten heeft getreden, Zijn vrome discipelen 

gedood zodat ik geen grotere moordenaar in het 

Nieuwe Testament ken dan hij (…) zo ben ik ook 
geweest. Des te heiliger ik in het klooster meende te 

zijn, des te grotere schelm was ik en wederstond de 

genade Gods. Ik heb deel aan het vergieten van het 

bloed van Johannes Hus een eeuw geleden. Ik heb in 

het klooster nooit gewaagd de mond open te doen 

en te zeggen: ‘Johannes Hus is ten onrechte ver-

brand’ (…) O Heere God, hoeveel onschuldig bloed 

hebben wij kloosterlingen vergoten. Hoeveel arme 

gewetens verdorven. Hoe velen hebben wij op een 

dwaalspoor gebracht (…) Ik ben een monnik geweest 
die met ernst vroom wilde zijn. Maar des te langer ik 

het was des te groter boef en moordenaar ben ik 

geworden. Ik ben een grote verleider geweest onder 

het papisme, met al mijn vroomheid. Ik behoor met 

Paulus aan de spits, meer dan alle ‘Schwarmer’ en 
‘Rottengeister’ (Daarmee bedoelde hij wederdopers 
die geweld gebruikten om de gevestigde orde te 

verstoren). 

Eerlijk zei hij dat hij de farizeistische zelfgenoeg-

zaamheid nog niet had overwonnen. ‘De schelm 
farizeer steekt ook nog in mij; Ik kan deze plaag niet 

overwinnen, steeds wil ik tot God komen als een 

rechthebbende; Ook mij kleeft het steeds aan dat ik 

graag mijn zonden wil uitdelgen en afzwakken; Ik ben 

nu nog geneigd om graag op mijn  goede werken te 

stoffen en God dit en dat voor te leggen, zoals de 

apotheker zich troost met zijn artsenijkunde en niet 

op Gods goedheid’. 
Betreffende de rechtvaardiging (en wat hij dat ge-

leerd) zei hij eens in een preek: ‘Ik kan van de recht-

vaardiging zo goed spreken zoals niemand anders het 

kan, ik heb met de hele Schrift en met de duivelen 

gevochten en heb nog maar het abc bereikt.’ Over de 

vrouwen die Jezus wilde zalven en niet geloofden in 

zijn opstanding zei hij op Paasmorgen: ‘Ik ben ook 
nog een zwakke scholier van deze leer, ik hang ook 

aan  de heilloze busjes met zalf naar graf en kan er 

niet uitkomen.’  
 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik in Loosduinen voor te 

gaan. In uw midden zal ds. Tramper uit Oud-

Beijerland het woord te verkondigen. Dat is al een 

tijd geleden. Vanuit het hoge noorden ging hij jaar-

lijks wel een hele zondag voor maar vanuit de Hoekse 

Waard is het nog niet een keer gelukt. Geve de Heere 

derhalve een dubbele zegen. 

 

Ter overdenking 

N.a.v. dierendag vorige week nog een enkele opmer-

king van Johannes Calvijn bij de Schriftplaats  ‘Want 
in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dor-

sende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de 

ossen? Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want 

om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, 

op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet 

zijner hoop deelachtig worden.’(1 Kor.9:9-10): ‘Als de 
Heere wil dat stomme dieren goed behandeld wor-

den, verwacht Hij dat mensen elkaar met veel meer 

welwillendheid bejegenen. We moeten niet de ver-

gissing begaan te denken dat Paulus hier het gebod 

allegorisch uitlegt, want enkele onnozele schepselen 

maken dit tot een excuus om alles als allegorie te 

beschouwen, zodat ze honden in mensen, bomen in 

engelen en de hele Schrift in een vermakelijk spel 

veranderen’. 
 

Tenslotte 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie en hartelijk 

dank voor alle belangstelling en wensen rondom 

onze verjaardagen. Ook een woord van dank voor 

degenen die de gemeentedag hebben georganiseerd. 

Bij het noemen van namen slaan we er al spoedig 

een over. Daarom iedereen hartelijk dank. 

 

de redactie 


