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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling 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 9 februari 2020 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur kand. K.J. Abbink te Vriezenveen 
 
D.V. woensdag 12 februari 2020 
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Diaconie  
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen  
 
Kinderoppas 
Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Mevr. J. van Asselt-Van 
der Have, Dhr. A. Smit  en Bianca van de Zande 
 
 
 

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 leren 1 Thessa-
lonicenzen 5:24 en maken de vragen en opdrachten 
op blz.63 van LotL 1b 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 117 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten op blz.88 van LotL 
2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 74 van de Heidelberger Catechismus  en 
maken de vragen en opdrachten op blz.99 en 109 
van LotL 3a.  
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 33 van 
Hellenbroek over het lijden van Christus. Maken de 
opdrachten op blz.52 en 53. 
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Bijbellezing 
D.V. woensdag 12 februari hopen we de bijbellezin-
gen weer te vervolgen. We gaan verder met Filippen-
zen 2 vanaf het 12e vers. Allen hartelijk welkom om 
19.30 uur in de kerk. 
 
Jeugdvereniging Maranatha 
Aankomende zondag D.V. 9 Februari hoopt JV Mara-
natha weer bij elkaar te komen. 
We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief 
(hoofdstuk 5, 2de gedeelte).  
De inleiding zal verzorgd worden door André. 
Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 
Allemaal weer van harte welkom! 
André en Gert. 
 
Vrijwillige bijdrage 
Deze week ontvangt elk lid van de hervormde ge-
meente Elspeet-Vierhouten het schrijven over de 
vrijwillige bijdrage 2020. Wij vragen uw bijzondere 
aandacht hiervoor. Voor de begroting van 2020 ver-
wijzen wij u naar de bijlage bij bedoelde brief. Uit 
deze begroting blijkt het belang van de vrijwillige 
bijdrage. Mede door deze ontvangsten kunnen wij 
als gemeente onze lasten voldoen zodat het werk in 
onze gemeente voortgang mag hebben. Vriendelijk 
verzoeken wij u de antwoordstrook in te vullen en in 
de bijgesloten enveloppe te doen. Zoals u in de brief 
kunt lezen kunt u het antwoordformulier ook mailen, 
dan maakt u het ons gemakkelijk! Dat kan gezonden 
worden naar penningmeester.cvk@hervormd-
elspeet.nl  
In geval u het formulier niet voor 14 februari aan-
staande mailt wordt dit tussen 17 en 21 februari a.s. 
door één van de leden van het College van 
Kerkrentmeesters / Commissie van Bijstand bij u 
opgehaald. Legt u de enveloppe tijdig klaar zodat 
men maar een keer bij u langs hoeft te komen? 
College van kerkrentmeesters 
 
Collectemunten 
Op maandag 10 februari aanstaande is er gelegen-
heid tot het verkrijgen van collectemunten van 19 
uur tot 20 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen! 
College van kerkrentmeesters 
 
Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  
Weeksluiting  
Zaterdagavond 8 februari  is de weeksluiting. Alle 
ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom.  
Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur.  
 

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen 
Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bij-
bel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar 
Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het 
nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen 
via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via 
www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels 
kunnen worden uitgedeeld in landen waar christe-
nen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 
februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kun-
nen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u 
mee? 
Hoe werkt het? 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te 
bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van 
twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitge-
deeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan 
en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-
Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer 
nieuwe wegen en technieken. U kunt de potgrond 
bestellen bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26, 
Elspeet. Tel: 0577492662/0649407949 of een mailtje 
naar famjmkuijt@gmail.com. De bestelde potgrond 
kan D.V. op zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 
15:00 uur worden afgehaald. Er zit 40 liter in een zak 
voor € 4,50. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u 
alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al 
iemand een eigen Bijbel. 
Actie van HVC 
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie 
Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, 
die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele 
(nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. 
HVC wil naast hen staan en een verschil maken in 
hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd 
verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, 
nu het nog kan! 
 
Samuel van Beuningen (IV) 
Dit keer passages uit de toepassing van de laatste 
preek die Samuel van Beuningen schreef maar nooit 
gehouden heeft en daarom op verzoek van de ge-
meente samen met de jubileumpreek uitgaf. De tekst 
van deze preek is 1 Petrus 1:24 en 25 luidt: ‘Alle vlees 
is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een 
bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem 
is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in 
der eeuwigheid; en dit is het Woord dat onder u 
verkondigd is‘. De titel van de uitgegeven preek luidt: 
‘De voortdurende bestendigheid van het woord Gods 
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bij de vergankelijkheid van het leven en de  heerlijk-
heid des mensen’. 
‘Uit het eerste deel van de tekst, waarin de onbe-
stendigheid en korstondigheid van de mens en de 
ongenoegzaamheid van al wat in de wereld heerlijk 
genoemd kan worden, wordt voorgesteld, leren wij 
dat het onze voortdurende verplichting is onze ster-
felijkheid en de nietigheid van de heerlijkheid van de 
mens ons veel te herinneren opdat we op tijd ons 
hart van de wereld losmaken en bereid zijn voor de 
eeuwigheid. 
Alle vlees is als gras, dat verdort,  en alle heerlijkheid 
van de mens is als een  bloem des velds die afvalt. Er 
zal dan ook voor ons een tijd komen, en wie weet 
hoe nabij die is, waarop wij sterven en als gras zullen 
worden afgemaaid. Dan zullen wij tevens ondervin-
den, dat al,  wat ons in dit leven scheen gelukkig te 
maken, waarmede wij zeer ingenomen waren, al, 
wat wij heerlijk noemen, nietig en vergankelijk is, ja 
afvalt als een bloem des velds. Al bezaten we zoveel 
schoonheid dat elk over ons verrukt stond, zoveel 
sterkte en gezondheid dat wij van geen smart of 
onheil wisten, zoveel wijsheid en verstand, dat elk 
ons bewonderde, zo veel rijkdom, eer en voorspoed 
dat er nauwelijks iets meer scheen te kunnen wor-
den toegedaan of te wensen overbleef, het is niet 
meer dan een bloem des velds. Niets daarvan zal 
volgen in het graf, of na de dood, zo wij de ware 
wijsheid missen, voordelig zijn. Och, dat wij wijs 
waren en dit bedachten! Dit toch te bedenken en 
behartigen, en uit aanmerking daarvan het hart niet 
aan de wereld te geven, is ware wijsheid. Dit bij al 
onze vooruitzichten, ontwerpen en berekeningen die 
wij omtrent het toekomende maken, nimmer uit het 
oog te verliezen, zou ons recht opwekkend en voor-
delig zijn. 
U meer bejaarden onder mijn hoorders,  prijzen wij 
dan in de eerste plaats deze overwegingen ernstig 
aan. Zij betamen vooral uw leeftijd. Verbergt, o ver-
bergt het u niet: Alle vlees is als gras, dat verdort en 
alle heerlijkheid van de mens is als een bloem des 
velds die afvalt. Altijd, maar in het bijzonder in een 
meer gevorderde leeftijd en ouderdom, zijn de voor-
uitzichten, welke men omtrent het toekomend heeft, 
zeer onzeker, de ontwerpen los, de berekeningen 
onvast, maar één zaak is er, welke ontwijfelbaar is, 
wij verkeren in een gedurig gevaar dat ons altijd 
bedreigt en er is één bede, welke wij steeds behoren 
te doen. Zij is deze: Heere maak mij bekend mijn 
einde, en welke de mate  mijner dagen zij, dat ik 
weet, hoe vergankelijk is zij. Leer ons onze dagen 
alzo tellen dat wij een wijs hart bekomen. Het is zeer 

mogelijk, dat er binnenkort uit deze vergadering de 
een of ander als gras of als een bloem des velds af-
gemaaid en weggenomen wordt. Wien onzer dit lot 
treffen zal, is God de Alwetende alleen bekend. Maar 
hoe wijs, hoe veilig is het, dat elk onzer zich voorstel-
le, dit kan mijn lot wezen, en dan die weg insla, die 
geopend is door het bloed van Jezus Christus, waar-
op de Goddelijke Geest ons leiden wil en die tot 
vrede met God en tot de zaligste verwachtingen in 
de eeuwigheid voert. 
Jonge lieden! Ook u moeten wij op deze verklaring 
van Petrus ten aanzien van ’s mensen kortstondig-
heid en het ongenoegzame, het onvaste van al wat in 
de wereld heerlijk genoemd kan worden, opmerk-
zaam maken (…) Gij kunt ook vroeg sterven. De dood 
kan uw jeugdig leven als een pas ontloken bloem 
afmaaien. Begint dan toch  vroegtijdig ernstig te 
bedenken vroegtijdig uw geluk te zoeken, niet in 
deze wereld die met al haar begeerlijkheid voorbij-
gaat. Bouwt toch ook niet op uw tijdelijk leven, het-
welk als een schaduw is, maar zoekt uw geluk in de 
Heere Jezus Christus, Die Zijn liefhebbers doe beer-
ven dat bestendig is en grondt het op een eeuwig 
leven dat voor geen wisselvalligheid blootstaat en 
geen einde zal hebben. Lieve jeugd, neem dit ter 
harte! Och, of ge aan Hem, Die uw Schepper is, aan 
Hem Die uw Verlosser wil zijn, leerde gedenken en 
bijtijds deed, hetgeen velen die vóór u  heengingen, 
zich nu vruchteloos beklagen niet gedaan te hebben. 
O, dat gij aan de Heere en Zijn dienst u van dit ogen-
blik af verbond! (…) 
Hoe treurig is het, dat er zo velen zijn in het midden 
van ons christendom, die omtrent het Woord der 
genade en des levens hewelk onder ons verkondigd 
wordt, onverschillig verkeren. Die er geen eerbied 
voor hebben, die er weinig gebruik van maken, die 
dat onvergankelijk zaad, waardoor de Geest Gods 
het nieuwe leven, het leven des geloofs en der god-
zaligheid voortbrengt, niet op de hoge prijs stellen, 
waarop men het zeker stellen zou, wanneer men 
recht over dit leven en over de dingen dezer wereld 
dacht. Ondertussen, hoe dwaas handelt gij, die in dat 
Woord des levens geen belang stelt, die de waarde 
en het gewicht van hetzelve niet erkent en die buiten 
de schatkamer van dat Woord een bestendig goed 
zoekt! Het Woord des Heeren bestaat in eeuwigheid. 
Ja, zowel de bedreigingen die er in voorkomen als de 
beloften van hetzelve, zijn onveranderlijk. En dat zult 
gij, zo gij op den duur voortgaat met op dat Woord 
geen acht te geven, en u aan verdorrend gras en 
verdwijnende bloemen blijft vergapen, met nadruk 
ondervinden. Want er staat geschreven: Die het 
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Woord veracht, zal verdorven worden, en: Die Gods 
raad verwerpt, in diens verderf zal Hij lachen. Wel-
aan dan, terwijl gij nog onder de genadige verkondi-
ging van dat Woord zijt, hebt er toch eerbied voor. 
Maakt er dat gebruik van, dat gij aan dit Goddelijk en 
eeuwig blijvend Woord verschuldigd zijt. Zoekt er 
onder de leiding van de Heilige Geest vernieuwde 
mensen onder te worden, die in denkbeelden, in 
neigingen, in voornemens en in werkzaamheden van 
de wereld onderscheiden zijn. Mensen die God, Wel-
ke altijd blijft en een nooit ledige bron van heil is, 
voor hun harten begeren, en dat leven, hetwelk in 
Christus en uit God is, dat leven dat eeuwig duren 
zal, zoeken en hier op aarde reeds beginnen. Ja, wij 
bieden als verkondigers van dat Woord, hetwelk in 
eeuwigheid bestaat, u dit leven en deze zaligheid in 
Jezus naam aan. Laat dan, o laat het uur uws heils 
niet verlopen, maar smeekt om die Geest, Die de 
verblinding van het verstand en de misleidingen van 
het hart kan wegnemen! 
Stelt gij belang in zulk een uitzicht en in zulk een heil, 
rust, o rust niet, voordat gij u daarin verblijden 
moogt. Ja, het Woord des Heeren, dat ook wij u ver-
kondigen, bestaat in eeuwigheid en op die grond 
mag ik u toeroepen: Hoe gaarne wil de Hoogste Lief-
de u dat heil toebrengen! Hoe gereed is een zondaar-
lievende Zaligmaker om het u mede te delen! Het 
was tot geen ander doel dan om uw overtuiging van 
de nietigheid en ongenoezaamheid van al, wat hier 
beneden is, te versterken, uw begeerte naar een 
beter goed op te wekken en u tot gelovige aanne-
ming van het Woord des levens dat onder u verkon-
digd wordt, uit te lokken. Het was tot geen ander 
doel, zeg ik, dat die God Die alles bestuurt, u heden 
liet bepalen bij dit gewichtig onderwerp. Doet recht 
aan Zijn liefde en geeft u met een welberaden besluit 
en een vast vertrouwen aan Hem over, in Wie gij uw 
begeerten voldaan en uw wensen vervuld zult vin-
den. 
Christenen die op dat onder ons verkondigd wordt, 
verstandig hebt leren acht geven, die de kracht van 
dat eeuwigblijvend Woord hebt ondervonden tot uw 
wedergeboorte, gevoelt en waardeert uw geluk. 
Door dat Woord des levens geleid, hebt gij tegenover 
uzelf en de onbestendigheid van al het ondermaan-
se, hoe schoon en heerlijk ook, een oog gekregen op 
dat heil hetwelk door de Verlosser voor u bereid 
werd en op die zaligheid welke gij in de onverander-
lijke en gelukzalige God vindt. Blijft –daar het Woord 
des Heeren in der eeuwigheid bestaat- op dat heer-
lijk uitzicht staren, en houdt u er, onder al wat u in 
de wereld bejegent, volkomen van verzekerd. Wacht 

hier op aarde niets bestendigs, niets voldoenends, 
hier is het land der ruste en der bestendigheid niet. 
Hecht u aan niets bovenmate, maar houdt vast aan 
dat levend en eeuwig blijvend Woord, en laat het u 
dan zijn als iemand die op een onwankelbare rots 
staande, alles buiten zich in gevaar ziet van weg te 
spoelen, doch die weet dat de grond welke hem 
draagt onwrikbaar is. Gevoelt, wat u ook ontzinke, 
welke veranderingen gij rondom u ziet, hoe groot het 
is, dat het Woord des Heeren bestaat in eeuwigheid. 
Op die grond kunt gij over dit toneel van verwisselin-
gen heenzien in die wereld, waar bestendigheid 
woont. Want op grond van dat Woord is het zeker 
dat God uw God is, eeuwiglijk en altoos, en u gelei-
den zal tot de dood toe. 
Voor het overige, godzaligen, bestaat het Woord des 
Heeren tot in der eeuwigheid. Maakt er dan ook 
gedurig gebruik van door overdenking, onderzoeking 
en toepassing in alle gelegenheid en tijden. Het zij 
overal een lamp voor uw voet en een licht op uw 
pad. Het besture u in uw huis, in uw beroep in uw 
godsdienst. Het zij u tot onderwijs in voorspoed en 
tegenspoed. Het vertrooste u in alle omstandighe-
den. In verlegenheid, hebt gij, op hetzelve acht ge-
vende, altijd raad, in gevaren altijd hulp, in moede-
loosheid opbeuring, bij verliezen troost en in leven 
en in sterven kracht en sterkte. Worden de beloften 
des Heeren niet zo spoedig vervuld, als gij wel ver-
wachtte, de gedachte ’s Heeren Woord bestaat in 
eeuwigheid, verzekert u, dat Hij ze op Zijn tijd beves-
tigen zal en niet één van Zijn goede woorden zal 
achterblijven. 
Het zij onze vurige, daar dat Woord des Heeren tot 
op deze dag onder ons verkondigd wordt, dat God 
ons bij de zuivere verkondiging van hetzelve beware. 
Dat wij niet alleen, maar ook onze kinderen en onze 
kindskinderen tot in het laatste nageslacht in dat 
goede mogen verblijden. Ja, dat het Woord des Hee-
ren, het Evangelie van verzoening en heil, Zijn loop 
hebbe op de ganse aardbodem, in de landen van de 
heidenen, die nog in dikke duisternis liggen, licht doe 
opgaan en daartoe ook de verspreiding van dat 
Woord onder de volkeren der aarde dienstbaar zij. 
Maar vooral zij het uw bede dat dit Woord, gelijk het 
door ’s Heeren genade vruchtbaar geweest is ter 
uwer vernieuwing, zo ook op den duur voor velen in 
uw midden een middel tot verlichting, tot geloof, tot 
bekering zij, een kracht Gods tot zaligheid een iege-
lijk die gelooft. En dat het tevens het middel blijve 
voor u en voor allen, die door dat onvergankelijke 
zaad wedergeboren zijn, tot besturing en opwassing 
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in de genade, tot vertroosting en ter gemoedigde 
leiding naar de eeuwigheid.’ 
(Slot volgt DV) 
 
Bij de diensten 
Zondagmorgen hopen we u weer te ontmoeten 
rondom het woord. Waarschijnlijk zal het schriftge-
deelte zijn uit een van de Evangelien. ’s Middags 
hoopt kand. Abbink uit Vriezenveen –u wel bekend- 
het Woord te bedienen daar ik zelf in Gortel hoop te 
preken. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Niet hij die het meest leest, maar hij die het meest 
mediteert zal blijken de beste, zoetste, wijste en 
sterkste christen te zijn (Thomas Brooks 1608-1680). 
 

de redactie 


