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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 3 november 

09.30 uur ds. J.W. Hooydonk te Kockengen 

15.00 uur ds. M.C. Schreur te Harskamp 

 

D.V. woendag 6 november 

14.30 uur ds. M. van Kooten 

19.30 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

3 november 

1.Fonds christelijke doeleinden 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

 

6 november 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.dankdagcollecte (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

3 november 

Mevr. E. de Ruiter-Monster, Mevr. B. Mulder-de 

Ruiter, Mevr. J. Mulderij-Van de Kolk en Nienke Fijan 

6 november 

Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil, Mevr. W. van de Brug-

Huisman 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.   

 

Catechisaties 

De maandagavondcatechisatie gaat vanwege dank-

dag niet door. Alle jeugd wordt uiteraard in de kerk 

verwacht. De vrijdagavondcatechisatie gaat wel 

door. Zij moeten kennen hoofdstuk 22 over de zonde 

en Adams val en maken de vragen en opdrachten op 

blz.8 en 9 van Hellenbroek deel 2. 

De maandagavondcatechisanten -die weliswaar ko-

mende week geen catechisatie hebben- moeten de 

eerstkomende keer het volgende leren en maken: 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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De eerste groep: Leren vraag en antwoord 29 van de 

Heidelberger Catechismus en maken de vragen en 

opdrachten op blz.21 en 22 van LotL 1b. 

De tweede groep: Leren Romeinen 10:17 en maken 

de vragen en opdrachten op blz. 28 van LotL 2b. 

De laatste groep moet leren zondag 4 van de Heidel-

berger Catechismus en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.32 van LotL 3a. 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aankomende zondag D.V. 3 November hoopt JV 

Maranatha weer bij elkaar te komen. We gaan ver-

der met de uitleg van de Galaten brief (hoofdstuk 2). 

De inleiding zal verzorgt worden door Gerrald. Kwart 

voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. Allemaal weer 

van harte welkom! 

André en Gert. 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

We herinneren u nog aan de kerkenraadsverkiezing 

van aanstaande maandag 4 november. U kunt tussen 

19:00 tot 20:00 uur uw stem uitbrengen in het Ker-

kerf. Het betreft de verkiezing van een ouderling 

i.v.m. de aanstaande vacature van ouderling S. Stob-

belaar. De kerkenraad heeft het volgende tweetal 

opgesteld, in alfabetische volgorde, 

Dhr J. Fijan, Zichtweg 3 

Dhr H. de Ruiter, Kempersweg 39a 

Van harte in uw/jouw gebeden bevolen.  

 

Beleidsplan en plaatselijke regeling 

Het huidige beleidsplan loopt eind dit jaar af. De 

kerkenraad heeft het nieuwe beleidsplan 2020-2023 

met enkele kleine wijzigingen in de kerkenraads-

vergadering van 8 oktober jl. in concept vastgesteld. 

Ook de plaatselijke regeling is aangepast vanwege de 

kerkordewijzigingen rond Kerk2025. Op maandag 4 

november liggen beide stukken ter inzage van 19:00 - 

20:00 uur in het Kerkerf.  

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking (VI) 

Op de eerste kerstdag van 1530 zei Luther: ‘De lieve 
engelen met hun vriendelijke ogen zullen niet scheel 

gekeken hebben en ons de eer hebben misgund dat 

de Zoon der maagd waarachtig mens werd, heer der 

engelen. Ze hebben Hem aanbeden en bekend dat 

Hij vlees en bloed van mensen aannam en minder 

werd dan de engelen’. Verder sprak hij: ‘De geestelij-
ken hebben het woord ‘Ik verkondig u grote blijd-

schap’ niet anders dan op een stuk papier (…) maar 
daar komt het vuur en verteert het gehele papier. Ik 

heb heb echter de Schrift in mijn hart, daarom word 

ik zalig’. 
Een dag na kerst merkte Luther in 1530 op dat er 

geen bisschop op aarde was die zo’n staf had als de 
herders van Bethlehem. ‘Toen ze de de Heiland en 
daarmee de allergrootste schat in het hart droegen 

dachten zij: Nu hoeven we ons niet meer zorg te 

maken hoe we vroom kunnen worden. We zijn het 

door de Heiland Die voor ons geboren is. Nu was de 

herderstand hen liever en heiliger dan van alle non-

nen, monniken en Karthuizers’. 
Op 1 januari 1532 sprak hij over de besnijdenis en de 

naamgeving van Jezus. Hij zei toen o.a.: De monniken 

prediken: Jezus is een vloek. Ze laten het gebeuren 

dat Hij Jezus heet zoals u Peter en ik Maarten heet. 

Maar ze erkennen niet dat Hij de Persoon is Die ver-

koren is om onze zonden op zich te nemen . Daarom 

willen ze Christus geen Jezus laten maar willen zelf 

Jezus zijn. Daarom is hij hen als de duivel. (…) Waar-

om heet het kind Jezus? Niet omdat hij de grote 

heiligen helpt, die voor zichzelf Jezus zijn, maar zon-

daren. Maar ik voel mijn ellende zo sterk dat ik de 

naam Jezus vergeet. Echter niet redeneren maar 

gebruiken zodat u kunt zeggen: Ik weet wel dat ik 

niets goeds heb gedaan, maar wat dan? Heeft u ook 

het evangelie gelezen? Dat dit Kindeke is besneden 

en Jezus is genoemd? Als u dat van harte gelooft mag 

u zeggen dat Jezus de zonden wegneemt. Die woor-

den gelden. U mag de letters in nog grotere vorm 

schrijven dan de ‘barvoeters’ (monniken die op blote 
voeten lopen) en er een glans om heen schilderen. U 

kunt de letters niet groot genoeg maken. Elke letter 

is groter als de hele wereld”. (nieuwjaarsdag 1532). 
In Johannes 6 lezen we van de vermenigvuldiging van 

vijf broden en twee visjes zodat alleen al vijfduizend 

mannen er van konden eten. De Heere Jezus beval 

aanvankelijk aan zijn discipelen hen te eten te geven. 

Filippus antwoordde dat tweehonderd penning te 

kort was om deze mensen te verzadigen en Andreas 

had een jongen opgemerkt met vijf broden en twee 

visjes. Veel te weinig voor zo’n menigte. Luther zei 
daarover in een preek op 7 maart 1529 het volgende: 

‘Filippus dunkt zich veel verstandiger dan Christus. 
Hij kon veel beter rekenen dan die arme Christus. Er 

zijn maar tweehonderd penningen. Desgelijks ook 

Andreas. Er zijn maar vijf broden! De arme Jezus 

weet niets. Zo is het nu met Gods woord en werk 

altijd gedaan. Het ziet er dwaas uit en heeft geen 

schijn van slagen. Wanneer Gods woord zijn kracht 

heeft gedaan dan zien we met eigen ogen de grote 

daden Gods (…) Hij maakt het verstand en wijsheid 
der wereld tot dwaasheid.’ 
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In een passiepreek van 7 maart 1529 zegt Luther 

over de moordenaar aan het kruis: ‘Deze geschiede-

nis is tot voorbeeld gesteld. Tegenwoordig zegt men: 

De geschiedenis van de moordenaar aan het kruis is 

uitzonderlijk. Zo gaat het niet met iedereen. Maar ik 

zeg: Het gaat op deze manier of helemaal niet.’ Wat 
bedoelde Luther daarmee te zeggen? Uitstelling van 

bekering tot net voor het sterven, een sterfbedbeke-

ring? Uiteraard niet. Maar wel dat men -hoe vroom 

ook- alleen maar zalig kan worden in de weg van 

aanvaarding van het vonnis Gods over ons leven en 

het roepen om genade zoals bij die moordenaar het 

geval was. 

Bij een paaspreek Luther op 28 maart 1529 hekelde 

Luther de Roomse leer: ‘Zij zeggen: Houdt u het ker-

kelijk gebod niet door te vasten, de heiligendagen te 

houden, het avondmaal te vieren onder één gestalte 

(de leken mogen namelijk de wijn niet drinken omdat 

de priesters dat alleen mogen doen), het kloosterle-

ven aanhangen, dan bent u verdoemd. Tegelijk pre-

diken zij de opstanding van Christus. Hoe rijmt dat 

samen? (…) Alleen Christus kan ons tot nut zijn. Ik 
maak echter geen gebruik van Hem wanneer ik de 

kerk (Roomse kerk) gehoorzaam ben. Dan stuur ik 

Christus met ‘Urlaub’ (vakantie).’  
Over het niet mogen gebruiken van de wijn door de 

leken bij het avondmaal deed hij op 21 maart 1529 

zijn mond open tegen wat hij noemde de ‘Rotten’ 
(=roden vanwege de rode mantels die de Rooms 

hoge geestelijken droegen): ‘Al zou het dagelijks 
negenduizend duivelen regenen aan het woord heb-

ben we genoeg. Daar staat het: Hij nam het brood, 

brake het, dankte, gaf het zijn jongeren en zei: Dit is 

Mijn lichaam. Vervolgens de beker (…) Christus 
spreekt: Geloof Mij, Ik wil mijn leven voor u zetten. 

Geloof Hem. Hij is meerder dan u en heeft twee 

gestalten ingesteld  bij het laatste avondmaal en 

heeft gezegd: ‘’Doe dat tot Mijn gedachtenis’. Maar 
jullie zeggen: de christelijke kerk heeft macht Gods 

gebod te veranderen en spreekt: We zijn u dankbaar 

beste mensen dat u bekent dat God het zo geordend 

heeft en Christus dit tot een sacrament heeft ingezet. 

Hef het echter weer op want de christelijke kerk 

heeft bevel dat ze Gods instelling veranderen kan. 

Nu, dat het sacrament een ordening van God is, ne-

men we aan. Maar dat de kerk de macht heeft om op 

een zeker moment die ordening te veranderen ne-

men we niet aan aan maar zeggen: Dat is geen chris-

telijke kerk die Gods instelling verandert maar is van 

de duivel. God heeft Zijn zaken niet zo geordend dat 

hij mensen zou toestaan deze te veranderen. Wan-

neer de kerk die macht had, waar zouden we dan 

blijven? Wanneer ik toe zou geven dat de kerk macht 

heeft gekregen een verandering aan te brengen dan 

doe ik voor de duivel de deur en het raam open om 

alles wat God bevolen heeft te veranderen. Dan zou 

de kerk ook kunnen stellen dat we niet meer in Chris-

tus zouden moeten geloven en de tien geboden 

afschaffen’. 
Met Pinksteren maakte Luther op 16 mei 1529 een 

woordspeling. Hij noemt de ‘Pfinksttag’ (Pinksterdag) 
een ‘Findestag’ (vindensdag). Hij legt de nadruk er op 
dat de Joden op Pinksteren herdenken dat we de wet 

ontvangen en sedert de hemelvaart van Christus dat 

we het Evangelie mochten ontvangen waarbij de 

leken (want zo ziet hij de discipelen) in één ogenblik 

de geleerdsten zijn geworden om dat woord te ver-

kondigen. Bij die wet dacht Luther ook aan het feit 

dat we een overheid mogen hebben, die de wet 

uitvoeren en voor vrede op aarde dienen te zorgen. 

Vandaar dat hij zei: ‘Dat is de herkomst van dit feest. 

We mogen het wel ‘vindensdag’ noemen waarop we 
alles vinden, namelijk de beide rijken waarin alles 

bestaat, namelijk de dag van het evangelie en van 

wereldse vrede en regering (Voortdurend spreekt hij 

van wereldlijk rijk en geestelijk rijk). Daarom moeten 

we bidden voor allen die behoren tot de wereldse 

overheid, dat God ze vroom en dapper make, vervol-

gens dat ze goed regeren, vervolgens dat alle predi-

kers en hoorders dat door en voor hen op de juiste 

manier gepreekt wordt. Dat is Pinksteren.’ 
Op de trinitatiszondag (een week later) sprak Luther 

over de Drie-eenheid. Hij wees er toen op dat men 

goed moet bedenken dat men het verstand hier niet 

moet gebruiken omdat niemand met zijn verstand dit 

artikel zal begrijpen. ‘Dan doet men net als Eva die 

met de duivel ging disputeren. Hij hielp haar maar 

het bekwam haar als een hond die gras eet. Daarom 

zeg ik het nog eenmaal: Men moet niet disputeren of 

dit artikel zien te verklaren. In dit artikel hoort men 

niets dan Gods woord, hoe God daarover Zelf 

spreekt.’ 
 

Bij de diensten 

Aanstaande zondag hoop ik in Aalburg en Valburg 

voor te gaan. In uw midden hopen de predikanten 

Hooydonk en Schreur het Woord te bedienen, bei-

den niet onbekend. Aanvankelijk zou het in de mid-

dagdienst een ruildienst met collega van Leeuwen 

zijn. Ds. van Leeuwen zag er echter om gezondheids-

redenen van af om hier voor te gaan. We wensen 

hem Gods ondersteuning toe om toch nog weer 

dienstbaar te mogen zijn in Gods koninkrijk, ook 

buiten zijn ‘eigen’ gemeente. Met dankdag hoop ik in 
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beide diensten in uw midden te zijn. Dan zal er ook 

de dankdagcollecte worden gehouden. Die willen we 

extra onder uw aandacht brengen. Geve de Heere 

gezegende diensten. 

 

Ter overdenking 

Hoe ontzaglijk ruim en diep is de genade Gods! Wie 

vermag haar breedte te meten? Wie is in staat haar 

diepte te peilen? Zij is evenals alle andere eigen-

schappen Gods, oneindig, onbegrensd, God is vol van 

liefde want ‘God is liefde’. God is vol van goedheid. 
De naam  ‘GOD’ zelfs is niets dan een verkorting voor 
‘goed’ (C.H.Spurgeon 1834-1892). 

 

de redactie 


