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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 17 november 2019 

09.30 uur ds.M.van Kooten 

15.00 uur ds.M.van Kooten 

 

D.V. woensdag 20 november 

19.30 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing)  

 

Collecten 

1.Diaconie (Zondagsschool) 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. R. Mulder-van Asselt, Mevr. J. van Asselt-Van 

der Have, Dhr. A. Smit en Robert van de Kamp 

 

 

 

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.  

 

Kees Budding 

Vrijdag jl. heeft Kees gemeend voor het beroep naar 

onze buurgemeente Uddel te moeten bedanken en 

dat naar Goudswaard te mogen aannemen. Dat be-

tekent dat hij met zijn gezin binnen afzienbare tijd 

onze gemeente zal gaan verlaten. U zult er nader van 

horen. In ieder geval wensen we hem en de zijnen 

rust op deze beslissing. Van het zand naar de klei is 

een hele verandering, zeker wanneer men met de 

Veluwe vergroeid is. Met de hulp van God zal het wel 

lukken want Hij is aan tijd noch plaats gebonden. Hij 

heeft en bouwt Zijn kerk zowel hier als daar. En… Hij 
Die u roept is getrouw. Die het ook doen zal (1 

Thes.5:24). 

 

 

 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
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Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de kerkenraadsverkiezing van maandag 4 novem-

ber is de heer J. Fijan (Zichtweg 3) verkozen tot ou-

derling. Hij heeft zijn benoeming aangenomen.  

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of 

tegen de bevestiging kunnen door belijdende leden 

schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 

scriba van de kerkenraad, diaken J. Fijan, Zichtweg 3, 

tot en met aanstaande vrijdag 15 november. 

 

Bijbellezing 

Woensdag a.s. hopen we weer verder te gaan met de 

behadeling van de brief van Paulus aan de Filippen-

zen tijdens de bijbellezing die om 19.30 in de kerk zal 

worden gehouden. We hopen verder te lezen vanaf 

Filippenzen 1:15. Hartelijk welkom. 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

Aankomende zondag D.V. 17 November hoopt JV 

Maranatha weer bij elkaar te komen. 

We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief 

(hoofdstuk 2:15 t/m einde). De inleiding zal verzorgt 

worden door Dinand. Kwart voor 7 inloop en om 7 

uur beginnen. Allemaal weer van harte welkom! 

André en Gert. 

 

Doopzitting 

In verband met de bediening van de Heilige Doop op 

D.V. zondagmiddag 1 december staat de doopzitting 

gepland op donderdag 24 november om 20.00 uur in 

het Kerkerf. 

 

Catechisaties 

De eerste groep om maandagavond moet de namen 

van de twaald discipelen kennen en maken de vragen 

en opdrachten op blz.25 van LotL 1b 

De tweede groep: Leren vraag en antwoord 54 van 

de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en 

opdrachten op blz.31 LotL 2b 

De laatste groep moet leren zondag 5 van de Heidel-

berger Catechismus en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.39 van LotL 3a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen 

hoofdstuk 24 over de dadelijke zonde en straf en 

maken de vragen en opdrachten op blz.16 en 17 van 

Hellenbroek deel 2. 

 

Financiën oktober 

Collecteopbrengsten: 

zondag 6 oktober 

FCD € 441,10, Kerk € 472,15, Instandhouding predi-

kantsplaats € 515.34. 

woensdag 9 oktober 

Bijbellezing € 123,15. 
zondag 13 oktober 

Kerk € 459,97, Instandhouding predikantsplaats € 
457,70, Kerk € 487,70. 
zondag 20 oktober  

Diaconie voor GZB € 645,71 Kerk € 529,36, Instand-

houding predikantsplaats € 569,52. 
zondag 27 oktober 

Kerk € 455,05, Instandhouding predikantsplaats 
502,85, Kerk € 511,87. 
woensdag 30 oktober 

Gezamenlijke reformatieherdenking € 1.850,55. 
 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

oktober € 52 (3x € 10, 3x € 5 1x € 4 en 1x € 3). Op 
bezoek werd door ouderling J. Mulder een gift ont-

vangen van € 50, ouderling Stobbelaar ontving een 
gift van € 10. Voor de dankdagcollecte ontving ou-

derling E. Mulder tijdens een bezoek een gift van € 
300.  Giften per bank, voor de kerk en 1x € 50 en 
voor het verjaardagsfonds 1x € 10. Ds. van Kooten 

kreeg op bezoek 1x€80,-, 2x €20,- en 2x €10,-voor de 

kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Vrijwillige bijdrage 2019 

Nog niet alle toegezegde bedragen van de vrijwillige 

bijdrage voor dit jaar zijn ontvangen, daarom ter 

herinnering een vriendelijk verzoek om het toezegde 

bedrag alsnog zo spoedig mogelijk over te maken.  

Alvast bedankt. 

College van Kerkrentmeesters 

 

Pannenkoekenactie voor stichting Gave 

Op D.V. zaterdag 23 november bezorgen wij voor het 

goede doel als lunch (een) heerlijke naturel- of speci-

aalpannenkoek(en). Aanstaande zondag liggen er bij 

de uitgang bestelformulieren klaar. Nadat u uw keu-

ze hebt gemaakt, kunt u de bestelformulieren tot en 

met maandag 18 november inleveren bij één van de 

commissieleden (zie bestelformulier voor meer in-

formatie). Uw versgebakken pannenkoek wordt 

bezorgd aan huis. De opbrengst komt ten goede aan 

het werk dat Alies Koetsier mag doen voor Stichting 

Gave. Alvast hartelijk bedankt voor uw bestelling!  

Met vriendelijke groet,  

De achterbancommissie 
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Bericht Stephanos 

In het verleden werden onze prachtige fotokaarten 

verkocht in de winkel van Jensa mode. Deze winkel is 

van de zomer gesloten en nu is daar Simons Kleding 

gevestigd. Simons Kleding heeft aangegeven ook 

onze fotokaarten te willen verkopen, dus zijn onze 

fotokaarten nog steeds te koop in de winkel van 

Simons Kleding te Elspeet. 

Dus heeft u een mooie kaart nodig, gaat u gerust 

eens kijken in de winkel van Simons Kleding. 

Binnenkort zijn hier ook onze kerstkaarten weer te 

koop. 

Werkgroep Stephanos Elspeet 

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking (slot) 

We ronden de krenten uit de pap van Luthers predi-

king af. Luther deed in zijn preken boude uitspraken. 

Hij noemde zichzelf als arme, sterfelijke zondaar die 

in zichzelf voor God niet kon bestaan menigmaal een 

‘madezak’.  Over het onderscheid tussen wereldse en 
goddelijke gerechtigheid zei hij: ‘De hond blaft ’s 
nachts en bewaakt het huis. Maar dat baat niet voor 

God, d.w.z. het helpt niet dat men voor God vroom 

is. Een koe komt toch niet in de hemel omdat ze melk 

geeft en kalft. Daartoe is ze wel geschapen maar dat 

telt niet voor de hemel.’ De ondankbaarheid van een 
mens ten opzichte van de Schepper vergeleek hij met 

de kippen: ‘God heeft hennen op aarde die Zijn koren 
eten maar ze leggen bij een ander.’ Naar aanleiding 
van het gewone werk doen als waar christen zei hij 

tegen de meisjes: ‘Wanneer je een os stro geeft en 
het vuur aansteekt in gehoorzaamheid en geloof in 

de Heere Jezus dan nek je de duivel’. Toen in een 
preek het koninkrijk der hemelen ter sprake kwam 

noemde hij het rijk van de paus ‘apenspel’. In een 
ongedateerde preek lezen we dat Luther fel te keer 

ging tegen Wittenbergers die onterecht een beroep 

op de armenzorg deden: ‘Ben je een christen en heb 
je nog kracht, zeg dan tegen jezelf: Ik ben sterk en 

gezond, ik heb uw hulp niet nodig, ik kan zelf werken. 

Maar wat is de praktijk? Men is lui en gaat bedelen 

(…) U moet de stad uitgeworpen worden (letterlijk 

staat er: met de deur voor je achterwerk worden 

geslagen). Wanneer ik er nog een wist die kinderen 

heeft die niet werken zo zou ik de burgemeester 

verzoeken dat hij ze in de gevangenis wierp en ze van 

honger liet sterven omdat ze ons zweet misbruiken 

en zich door ons laten verwennen zonder zelf een 

hand uit te steken’. Toen echter in april 1531 de 
boeren hun graan op de markt tegen schandalige 

prijs verkochten riep Luther deze gierigaards in de 

prediking toe: ‘God zal over jullie komen met pest, 

honger en oorlog en we zullen jullie zevenvoudig 

vervloeken dat jullie koren in het helse vuur terecht 

komt. Ik kan jullie niet genoeg vervloeken’. Van de 
keizer zei hij dienaangaande op 13 november 1530: 

‘God heeft de keizer geen stuk papier in de hand 
gegeven of een veer maar het hardste, het zwaard 

tot teken dat de regering met scherpte zal optreden 

en niet vergeven (…) De wereldse overheid moet 
streng zijn, zoals bij de Turken. Die weten er wel mee 

om te gaan. Daar is het geen eindeloos praten maar 

daar is het: Het hoofd eraf!’ 
Bij een preek over de zondares die Jezus voeten 

zalfde in het huis van Simon zei hij: ‘Buiten het huwe-

lijk begeert een man wel tien vrouwen, binnen het 

huwelijk heeft hij aan één al bijna te veel’. Ook merk-

te hij eens op toen iemand hem vertelde dat een 

broer in de zonde van hoererij was vervallen: ‘Hij is 
gisteren gevallen, ik kan heden vallen’. 
Over de overmatigheid zei hij 6 dec.1528: ‘De over-

matigheid is groot. Kijk eens naar de zwelgerij van 

onze tijd. Wat is dat voor dankbaarheid wanneer de 

vorsten bij elkaar komen. Zo gulzig hebben ze ge-

dronken dat ze de glazen mee verslonden’.  
Een week nadat de Turken terugtrokken van Wenen 

zei Luther op 24 oktober 1529 dat –hoewel hij hen 

de allergoddelooste werelrovers noemt alsmede 

‘Teufels Bote’ dat Duitsland verdient door de Turken 
gestraft te worden vanwege hun bandeloosheid. 

‘Jullie zijn niet geboren om een bierfles te zijn maar 
mannelijk werk te doen. Twintig jaar hebben jullie 

dat volgehouden (…) we moeten ons leven anders 
inrichten, we moeten ons bekeren, ten tweede bid-

den, ten derde belasting betalen en ten vierde ‘onze 
schouders er onder zetten’ 
Met de gemeentezang was het soms bedroevend 

gesteld. Dat kon de muzikale Luther niet verdragen. 

Luther werd boos toen hij het gebrom en gemormel 

hoorde van de psalmen en geestelijke liederen en 

riep: ‘Christenen en godvrezende zielen komen niet 
daarom in de kerk te samen om te loeien en te 

mompelen maar om tot de Heere te bidden en Hem 

te danken. Wilt u brullen, brommen, grommen en 

knorren, ga dan naar buiten naar de koeien en zwij-

nen. Die zullen u wel antwoorden, maar laat de kerk 

ongehinderd.’ 
Hij beeindigde zijn  preken soms ook zeer wonderlijk.  

Op 8 november 1528 hield hij een zeer ernstige 

preek over de vergeving der zonden. N.a.v. de on-

barmhartige dienstknecht die zoveel vergeven was 

maar zijn mededienstknecht niet wilde vergeven. 

Nadat hij de registers van het evangelie voluit had 

uitgetrokken richtte hij zich tot de Wittenbergers en 
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zei hen dat hij voor hen beter  de Saxenspiegel voor 

kon houden, d.w.z. de landswetten. ‘Jullie willen 
christenen zijn in woekeren, roven en stelen. Hoe 

zullen zulken vergeving der zonden ontvangen? U 

behoort de Saxenspiegel en het zwaard van de keizer 

voorgehouden te worden. Ondankbare beesten, 

jullie zijn het evangelie niet waard, wanneer u zich 

niet bezint en bekeert wil ik op houden te prediken 

opdat ik geen paarlen voor de zwijnen werp en het 

heilige aan de honden geef. ‘ Een week later zei hij: 
‘Ik weet dat u mij zat bent  en ik ben ook vervelend 
voor u (…) Ik zie geen vrucht op de prediking, ik ben 
het zat voor u te preken.’ 
Op 8 november 1528 bracht hij de extra collecte voor 

kerk en diaconie ter sprake in zijn gemeente Witten-

berg: ‘Deze week zal de collecte worden gehouden. 
Ik heb gehoord dat men de collectanten niets wil 

geven en met lege handen wil doorsturen. God zij u 

genadig, gij ondankbaar volk, die niet alleen niets wil 

geven maar ook nog eens de collectanten lastert met 

boze woorden. Ik wens dat iedereen jullie links zal 

laten liggen. Ik ben geschrokken en weet niet of ik 

nog voor jullie wil preken, jullie grote brutale vlegels 

die nog geen vier penningen van harte wilt geven. 

Jullie zullen weten Wittenbergers dat jullie helemaal 

leeg zijn van goede werken wanneer jullie niets aan 

de collectanten meegeven. Jullie kinderen blijven 

zonder onderwijs en de armen kunnen niet naar het 

hospitaal. Tot heden kwam alles uit de algemene kas. 

Zal ik jullie nog eens zeggen waar het collectegeld 

voor is? Het is bestemd voor drie dingen. Het is jullie 

hoogste plicht om de predikanten, kerkdienaren, 

kosters en schoolmeesters te onderhouden. Jullie 

weten niet half, ondankbare beesten, wat die men-

sen voor een ambt uitvoeren, voortdurend zorgen zij 

voor jullie zielenheil en prediken de hoogste schat, 

het Evangelie, bedienen de sacramenten en  komen 

met grootst levensgevaar (wanneer de pest heerst) 

in jullie huizen. Dat is het eerste. Zien jullie dan niet 

welk nut het is voor de jeugd om onderwezen te 

worden zodat er raadsheren, rechters en predikers 

mogen komen? Ik wil liever jullie, oude schelmen, 

verliezen dan de jeugd. Weten jullie niet welke dui-

velse gevaren er nu  met hen dreigen? Tenslotte bent 

u schuldig de armen te verzorgen. Toen alles uit de 

algemene kas werd betaald hield u uw mond. Nu van 

u vier penningen gevraagd wordt bent u bezwaard. 

Het is daarmee of u zegt: Wij willen liever geen pre-

diker van het Evangelie hebben en dat onze kinderen 

onderwezen worden en de armen worden gevoed 

(...) Ik zeg dat niet om mijnentwil. Ik behoef van jullie 

niets. Ik ben bedelaar bij mijn genadige Heere. Ik heb 

geen voet grond voor mezelf en laat mijn vrouw en 

kinderen geen penning na. Maar ik ervaar in mijn 

nooddruft grotere vreugde dan jullie in je rijkdom en 

overvloed (…) Spoedig zullen de tijden komen dat er 
lieden komen die jullie rijkdom op zullen eten zoals 

vroeger in de tijd van de bedelmonniken en de zware 

kerkschatting van Rome. Het spijt me dat ik jullie 

bevrijd heb van de tyrannie van Rome. Jullie ondank-

bare beesten bent de schat van het evangelie hele-

maal niet waard. Wanneer jullie je niet bezinnen en 

bekeren wil ik stoppen met preken om geen parels 

voor de zwijnen te werpen en het heilige aan de 

honden. Ik preek het Evangelie liever voor mijn stu-

denten en de arme bedelaars…. 
Aan het eind van die preek (8 november dus) had hij 

nog een boodschap voor degenen die in het huwe-

lijksbootje wilden stappen en graag een zegen daar-

over wilden afsmeken tijdens de eredienst. Bij afwe-

zigheid van zijn collega Bugenhagen moest hij die 

taak overnemen. Hij vermaande de jonge paren op 

tijd in de kerk te komen. Hij zei ook: ‘Wilt u echter 
geen zegen over het huwelijk en willen jullie als de 

beesten leven die geen wet en onderrichting benodi-

gen, willen jullie als de beesten leven, we willen u 

daarbij ook helpen. De uitgenodigde gasten willen 

we echter uitnodigen op tijd te zijn en dat jonkvrouw 

gans niet wacht op jonkvrouw eend’ (hij bedoelde 
daarmee te zeggen de vrouwen die de tijd nog wel 

eens vergaten door hun eindeloos geklets). 

Toen hij op 13 juni 1529 over Lukas 15:1 enz. had 

gepreekt op de zondag na Trinitatis plaatste hij op-

eens een opmerking over het gevaar van de Elbe: 

‘Omdat u door de kennis Gods zo ver gekomen bent 
dat u ook satans vlees, listen en aanvechtingen kent, 

zo wees voorzichtig dat u zich in de komende zomer-

tijd in het koude water gaat baden. Want de satan 

woont in de wouden, de bosjes en de wateren en 

probeert u overal te verderven, want hij slaapt niet. 

Zoals hij eens door de Nix (germaanse watergeest) 

de mensen bedrogen heeft, alzo verderft hij ons hier 

en daar zoals we elk jaar beleven dat hij er een paar 

in de Elbe verdrinkt. Daarom weest een ieder waak-

zaam over de zijnen en wanneer u baden wilt, ga met 

anderen, vooral niet alleen. Of was u thuis. Dit heb ik 

ambtshalve u nog te vermanen.’ 
Op 13 november 1530 waren de laatste woorden van 

zijn preek: ‘Ik heb in het kort stil gestaan bij het grote 
artikel van de vergeving der zonden. Daar zou wel 

een heel jaar van te preken ziijn.’ 
Van predikers die de wereld graag heeft zei hij dat 

deze o.a. een mooi uiterlijk moet hebben zodat de 

meisjes en vrouwen hem liefhebben; Dat hij geld 
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toegeeft en niets vraagt; spreken wat men graag 

hoort. Als nodige eigenschap van een goed predikant 

noemde hij o.m. dat hij een huid van een olifant 

moest hebben en…dat hij van ophouden weet!  
We gaan eindigen. Dat deed Luther ook, zoals we 

zagen. Hij zei daarover in zijn tafelgesprekken: ‘Een 
goed predikant moet ophouden wanneer men hem 

het liefst hoort en denkt: Nu zal het komen! Het is 

een slecht teken, als de mensen hopen dat het nu 

maar spoedig uit zal zijn. Als men van een predikant 

zegt: Ik had hem nog wel langer willen horen, kijk, 

dan is het goed. Op het goede moment amen zeg-

gen, dat is het.’ 
 

Bij de diensten 

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden 

voor te gaan. ’s Morgens hopen we de serie preken 
over Ruth af te ronden en ’s middags willen we luis-

teren naar de boodschap van zondag 9 van de Hei-

delberger Catechismus. Hazeu bracht die zondag (te 

zingen op de wijs van Ps.146) als volgt onder woor-

den: 

 

Wat gelooft gij van die woorden: 

Ik geloof in God alleen 

Die als Vader, in alle oorden 

Eindeloos werd aangebeen? 

En als Schepper van ’t heelal 
Eeuwig is en wezen zal? 

 

Dat de Vader onzes Heeren 

Jezus Christus, Die deez’ aard 

En de hemel tot Zijn ere 

Heeft geschapen en bewaard. 

En ’t geen men er in ontmoet 

Door Zijn Almacht draagt en voedt. 

 

Dat Hij ’t al regeert ten goede 

En door Zijn eeuw’gen raad 

En voorzienigheid wil hoeden 

Zo dat alles blijft in staat 

En om Christus wil, dat Hij 

Ook mijn God en Vader zij. 

 

Ja, dat ik op Hem vertrouwe 

En geen twijfel overblijv’ 
Of Hij zal mijn nood aanschouwen 

Zorgend voor mijn ziel en lijf; 

En voor mij in ’t jammerdal 
’t Kwaad ten beste keren zal. 
 

 

Hij, op Wie alle ogen staren 

Als een wijs almachtig God 

Wil en kan ons zo bewaren 

Dat geen vader meer het lot 

Van zijn kind’ren gadeslaat 

Dan Hij ons behoedt voor kwaad. 

 

Ter overdenking 

Afgelopen zomer was het vijftig jaar geleden dat voor 

het eerst voet gezet werd op de maan. President 

Nixon zei destijds tegen de astronauten dat hun daad 

sinds de schepping de belangrijkste was die er ge-

daan was. Daarop reageerde Billy Graham (vriend 

van de toenmalige president) als volgt: ‘De dagen 
van Christus’ geboorte, dood, opstanding en hemel-

vaart zijn veel belangrijker dagen dan de dag waarop 

twee mensen voor het eerst op de maan wandelen. 

Christus’ missie heeft de wereld wel iets meer ver-

anderd dan de missie van de drie maanreizigers zal 

doen’. (P.S. ‘k Vond dit in een radiotoespraak van dr. 

J.J. Buskes in het bundeltje ‘Kort & goed’ en in een 
preek van ds. J. Catsburg over de kleine profeet 

Obadja. Buskes en Catsburg waren uitersten in de 

hervormde kerk destijds maar één als het ging om 

adhesie aan de ontboezeming van Billy Graham die 

vorig jaar op 99-jarige leeftijd overleed). 

 

de redactie 


