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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 27 oktober 

09.30 uur ds.M.van Kooten 

15.00 uur ds.M.van Kooten 

 

D.V. woensdag 30 oktober 2019 

19.30 uur Reformatieherdenking 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (extra collecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Post-Mulder. Mevr. E. Huisman , Mevr. L. 

van Asselt-Huisman en Lisanne Kok 

 

 

 

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 eerste maandagavondgroep moet alle bijbelboe-

ken van het Nieuwe Testament kennen en maken de 

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

De tweede maandagavondgroep moet leren Efeze 

2:8/9 en maken de vragen en opdrachten op blz.24 

van LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 3 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.25-26 van LotL 3a. 

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 22 over 

de zonde en Adams val en maken de vragen en op-

drachten op blz.8 en 9 van Hellenbroek deel 2. 
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Agenda november 2019 

Zaterdag 2 november Zanguurtje 

Maandag 4 november kerkenraadsverkiezing 

Woensdag 6 november Dankdag 

Maandag 11 november uitgifte collectemunten 

Maandag 18 november legen kerkradiobusjes 

Woensdag 20 november Bijbellezing 

Zaterdag 30 november gebedskring 

 

Avond huisgodsdienst 

D.V. 14 november hopen we een avond te houden 

over huisgodsdienst. We vinden het belangrijk dat er 

thuis aandacht wordt gegeven aan een Bijbelse op-

voeding. Op die avond hopen we met elkaar na te 

denken over de plek van huisgodsdienst in de gezin-

nen. We zullen horen wat de Bijbel er over zegt. Ook 

zal er een handreiking worden geboden om huis-

godsdienst te houden. Als u kinderen heeft tot en 

met 16 jaar heeft u hier een brief over gehad. Een 

heel aantal ouders heeft zich al aangemeld. Mocht u 

zich om een of andere reden nog niet aangemeld 

hebben, dan kunt u dit bericht als een herinnering 

beschouwen. Graag zien we uw aanmelding tege-

moet. Verder willen we de mensen die geen brief 

hebben gehad ook uitnodigen voor deze avond. U 

bent natuurlijk van harte welkom! Als u van plan 

bent te komen, wilt u zich dan even opgeven via dit 

e-mailadres: penningmeester.diaconie@hervormd-

elspeet.nl. 

Uw kerkenraad 

 

Reformatieherdenking 

Op D.V. woensdag 30 oktober zal er een reformatie-

hedenking worden gehouden in de hervormde kerk. 

Aanvang is 19.30 uur. Ds. J.A. Weststrate verzorgt de 

opening van de avond. Ds. W. Pieters zal iets uit de 

geschiedenis van 1519 tot 1619 schetsen, waarna ds. 

G. van Manen de actualiteit van de Dordtse Leerre-

gels zal belichten. Er wordt een collecte gehouden 

voor Stichting Bethlehem. Na afloop is in het ‘Ker-

kerf’ een boekentafel, waar het boek ‘Tot in de don-

kerste sloppen’ te koop wordt aangeboden. Enkele 
weken geleden citeerde ik iets uit dit boek onder het 

kopje Ter overdenking. De Stichting Bethlehem is 

door ds. Weststrate opgericht en werkt in Zuid-

Afrika, in gebieden waar grote armoede heerst. Al-

len, jong en oud, hartelijk welkom. 

 

 

 

 

 

Hervormingszangavond Stephanos 

D.v. zaterdag 26 oktober hopen wij weer onze jaar-

lijkse Hervormingszangavond te houden. 

Aan deze avond werken mee; Mannenkoor “Jubilate 
Deo” uit Apeldoorn o.l.v. Roelof van Middendorp 

En Chr. Gem. Koor “Viva Vox”  uit Elspeet o.l.v. Evert 
van de Veen. 

Organist is Gerard Harbers. 

De algehele leiding is in handen van Ds. A.A. Egas. 

De collecte is voor het werk van Stephanos in Malawi 

en Zambia. 

Deze zangavond is in de Hersteld Hervormde Kerk 

aan de Vierhouterweg in Elspeet 

Ook zijn de alom bekende kaarten en Amaryllisbollen 

deze avond te koop. 

Allen heel hartelijk welkom 

Werkgroep Stephanos 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Meditatie  

Donderdagmorgen 31 oktober is er de meditatie, 

waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook ande-

ren hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee 

te maken.  Juist op deze dag zal ook in de meditatie 

aandacht zijn voor de Reformatie en Hervormings-

dag.  Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en thee;  

het programma begint om 10.30 uur en wordt rond 

11.30  uur afgerond.  

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking  (V) 

Paus Bonifatius IX voerde in 1389 het kerkelijk feest 

Maria Visitatie in. Dit naar aanleiding van Lukas 1:39-

45 waarin Maria haar nicht Elizabeth bezoekt en bij 

die gelegenheid Elizabeth zegt: ‘Gezegend zijt gij 
onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht uws 

buiks en van waar komt het dat de moeder mijns 

Heeren tot mij komt’. Deze zinsnede is binnen het 
Rooms Katholicisme van hoogst belang omdat dit bij 

de dagelijkse gebeden behoort om Maria te vereren. 

Vanouds werd dit op 1 of 2 juli herdacht maar sedert 

het Tweede Vaticaans concilie is het per 1969 31 mei 

geworden. Luther heeft er geen bezwaren tegen 

gehad om dit feit te herdenken. Echter niet op de 

Roomse wijze met allerlei toeters en bellen maar wel 

in de prediking. Zelfs in de kerkmuziek werd er reke-

ning mee gehouden. Bach schreef er  een speciale 

cantate voor. 

Het is derhalve niet vreemd dat Luther op 1 juli 1529 

over het bezoek van Maria aan Elizabeth sprak. In die 

preek hekelde hij twee dingen. Allereerst het feit dat 
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op het concilie van Bazel in 1441 dit feest werd mis-

bruikt om de strijd tegen de Turken (lees islamieten) 

extra onder de aandacht te brengen. Het islamitisch 

gevaar was ook toen zeer groot. De kruistochten 

waren mede georganiseerd om hen te verdrijven uit 

de heilige plaatsen in Israel. Luther kunnen we zeker 

geen vriend van de islam noemen –hij schreef er zelfs 

een fel geschrift tegen- maar hiertegen tekende hij 

publiek bezwaar aan. Hij begint de preek dan ook als 

volgt: ‘Dit feest is door de papen ingesteld tegen de 
Turken. Zoals Maria destijds naar het gebergte ging 

om Elizabeth te bezoeken en zo het gebergte onder 

haar voeten had alzo moeten de Turken onder de 

voeten gelopen worden en vertreden. Zo hebben ze 

de allerschoonste teksten misbruikt’.  
Vervolgens brengt hij in die preek de uithuizigheid 

van de jonge meiden ter sprake. In Luthers tijd was 

het ongehoord dat jonge meiden zomaar doelloos op 

straat liepen. Luther die meende dat Maria een meis-

je van nauwelijks vijftien jaar was zei over haar spoe-

den naar Judea om haar nicht op te zoeken het vol-

gende: ‘Zie Elizabeth uw nicht is ook zelf bevrucht 
met een zoon in haar ouderdom’ heeft zij op dezelf-
de manier verstaan als de herders die van de engel te 

horen kregen: ‘Gij zult het Kindeke vinden in doeken 
gewonen en liggende in de kribbe’. Zodoende ging 

Maria over het gebergte uit louter geloof. Niet voor 

de grap om de jonge meisjes een voorwendsel te 

geven er op uit te gaan. Het is juist een grote deugd 

om huiselijk te zijn. Het is juist tegen de vrouwelijke 

waardigheid en eer om als straatmeiden voor de 

ramen heen en weer te wandelen. Paulus heeft ook 

gezegd dat de jonge vrouwen leren het huis te bewa-

ren (Ttus 2:4-5). Daar Lukas van de allerheiligste 

moeder zegt dat ze naar het gebergte is gegaan komt 

niet omdat ze dat uit een dolle bui deed maar door 

het geloof aan het woord van de engel (…) De moe-

der van de Heere Jezus was niet een babbelkous 

zoals de vrouwen van nature zijn maar is in het ge-

loof haastig naar het gebergte getrokken.(…) de 
vrouwen moeten nu natuurlijk niet zeggen: Waarom 

zal ik er ook niets eens op uitgaan? Maria is toch ook 

naar het gebergte gegaan en zij was ook nog eens 

een jonge maagd! Maria heeft het echter gedaan uit 

bevel van de engel, op grond van Gods Woord. We 

hebben hier dus bepaald geen voorbeeld om te doen 

waar we zelf zin in hebben’ 
Op 5  december (tweede advent) 1529 sprak Luther 

over Lukas 21:25 enz. Dat gaat over de wederkomst 

van de Zoon des mensen gepaard gaande met teke-

nen in de hemel en op de aarde. Het was in de peri-

ode dat weliswaar de Turken voor Wenen waren 

verslagen maar desondanks nog steeds een groot 

gevaar voor Europa vormden. Ook was er heel veel 

water gevallen zodat de Elbe ver buiten de oevers 

trad zodat naar Luthers zeggen de rivier de Elbe wel 

een zee genoemd kon worden. Tekenen die herin-

nerden aan de eindtijd. Bij de tekstwoorden: ‘Als nu 
deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog 

en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing 

nabij is’’, merkt hij op: ‘Dus wanneer u ziet dat de 
maan zijn schijnsel verliest zeg dan: O wat een mooie 

bloem gaat er bloeien! En als de Elbe buiten de oe-

vers treedt en sterren naar beneden vallen uit de 

hemel, zo weet dat de nachtegaal zingt en dit de 

nieuwe blaadjes zijn van de wijnberg (de zaligheid).’ 
Hij merkt n.a.v. die tekstwoorden verder op: ‘Zeker 
zult u schrikken, wil de Heere zeggen, maar Ik kom u 

voor en vermaan u dat de verlossing en het rijk Gods 

daar is. U moet niet doen zoals de scholier met de 

leverworst, die bang was toen hij bedelde en de heer 

kwam.’ De Wittenbergers hebben ongetwijfeld ge-

weten wat hij daarmee bedoelde. Hij zei dit namelijk 

wel meer. Het is in het kort  de volgende belevenis 

die hij in zijn tafelgesprekken vertelde en ik daarom 

ter verduidelijking er maar bijzet: ‘Toen ik een jonge 
scholier was, bedelde ik eenmaal aan het begin van 

het nieuwe jaar. Ik ging dan zingende met mijn 

vrienden langs de deuren in de hoop op geld of ene 

vernapering.  Ik kwam met enkele kameraden voor 

een huis en zong om een braadworst. Daar kwam de 

heer des huises aangelopen met groot kabaal en 

sprak met luide stem: Wat komen jullie doen kwa-

jongens? terwijl hij twee worsten in zijn hand had. 

Mijn gezel en ik liepen echter weg en dachten dat hij 

ons een pak slaag wilde geven totdat de heer ons 

nariep en beval de worsten te halen. Terwijl wij 

dachten dat hij kwaad in het zin had bleek hij juist 

ons te willen tracteren. Kijk, zo doen wij ten opzichte 

van God. Wij vluchten voor Hem als een onverbidde-

lijk Rechter en niet naar Hem als een genadig Vader 

Die Zijn eniggeboren Zoon niet spaarde’. 
Bij een kerstpreek in 1529 merkt hij op: ‘Wat was het 
gevolg toen er geen herbergier bleek te zijn die 

Christus aannam? Niet één, niet duizend, maar een 

ontelbare menigte engelen stonden Hem ten dien-

ste’.  Over de geboorte van de Heiland zegt hij: ‘De 
nacht werd licht, de kribbe tot paradijs en hemel en 

de stal stinkt niet maar ruikt naar het allerliefste en 

werd een engelenverblijf’. ‘Ik zou liever een van de 
herders zijn dat dat de paus me zalig sprak of de 

keizer me zijn kroon gaf’. Van die herders zegt hij 
voorts: ‘De herders keerden wederom, ze gingen 

terug naar hun kudde, vrouwen, kinderen gezinnen. 
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Wanneer er een paap tussen had gezeten zou hij dat 

hebben afgeraden. (…) Het is niet nodig dat u een 
bedevaart maakt of in het klooster gaat, voeg u tot 

uw werk en huisgezin zoals de herders, alleen met 

een nieuwe gezindheid’.  
Hij ging er voorts op in dat de godheid van Christus 

door de Arianen werd ontkend en merkte daarbij op: 

‘De satan kan allerlei ketterijen dulden, behalve het 
geloofsartikel dat Jezus Christus waarachtig God is. 

Hij vindt het geen probleem dat men Venus –de 

moeder van de hoererij-aanbidt. Over Priapus (een 

schaamteloos mannelijk evenbeeld van Venus) wil ik 

het vanwege de aanwezigheid van de kinderen niet 

hebben. Alleen Christus deugt niet’. 
Luther sprak op epifanien (herdenking van de komst 

van de wijzen uit het oosten naar Bethlehem) 1531  

uit dat hij niet geloofde dat het gebeente van de 

wijzen uit het oosten –die volgens een traditie- in de 

Keulse Dom begraven waren. Hij had hun reliek bij 

een bezoek aan Keulen ook eens gezien maar zei in 

die preek dat het ook beenderen van drie Westfaalse 

boeren geweest konden zijn. Hij merkte voorts op: 

‘De drie koningen zijn na hun dood rijker geworden 
dan ze in hun leven waren’ Hij doelde daarmee op de 
grote giften die gegeven werden vanwege die relie-

ken zodat de kolossale Dom er van gebouwd kon 

worden.  

 

Bij de diensten 

Zondagmorgen hopen we verder te gaan met de 

prekenserie over Ruth. We lezen het laatste hoofd-

stuk. ’s Middags vervolgen we de catechismuspredi-

king. Aan de beurt is zondag 8 over de Drie-eenheid 

Gods. Een onderwerp dat ons verstand te boven gaat 

maar wat toch van het hoogste belang is. Hazeu 

berijmde deze zondag als volgt (te zingen op de wijs 

van Psalm 140): 

Hoe worden alle deze woorden 

‘d artik’len des geloofs verdeeld 

Opdat men aan die heil’ge koorden 

Gebonden, waar genoegen teelt? 

 

Het eerste deel raakt God de Vader 

Die ons en al wat adem draagt, 

Geschapen heeft en alles nader 

Door almacht onderhoudt en schraagt. 

 

Het tweede deel raakt God de Zone 

Die ons de heilverlossing geeft 

En ieder wil met gunst belonen 

Als hij oprecht gelovig leeft. 

 

Het derde deel, o zaal’ge vreugde 

Leert ons van God de Heil’gen Geest 

En onze heiligmakings deugden 

Waaruit men ’s christens heilstaat leest. 
 

Er is toch maar één God’lijk wezen 

Waarom wordt dan de Vader, Zoon 

En Hei’gen Geest, als één geprezen 

Daar deze drie zijn in persoon? 

 

God wilde Zich dus zo verklaren 

In ’t Bijbelwoord, ons heilgenot 

Dat deze drie personen waren 

Eén eeuwig en waarachtig God. 

 

Ter overdenking 

Dat is de ware deugd: dat men meent geen deugd te 

bezitten en men toch deugdzaam is; dat men niet in 

het oog der mensen als iets bijzonders wil doorgaan 

en luid geprezen worde maar een arme zondaar of 

zonderares is en blijft in eigen oog (H.F.Kohlbrugge 

1803-1875) 

 

de redactie 


