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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 
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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 6 september 2020 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
 
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 
 
 
 

Belijdenisdienst 
Zondag jongstleden mochten een achttal gemeente-
leden belijdenis van het geloof afleggen. De predi-
king handelde over 1 Petrus 1:13-16: Daarom op-
schortende de lenden uws verstands, en nuchteren 
zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toe-
gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 
Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig 
aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwe-
tendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen 
heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, 
want Ik ben heilig. 
Het thema was:Opwekking tot heilige wandel 
1.Bezwaren ertegen  
2.Bevel ertoe   
De Heere gedenke hen allen op hun verdere levens-
weg. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Van harte nodigen wij nieuwe catechisanten uit tot 
het volgen van de belijdeniscatechisatie. We hopen 
daar eind van de maand mee te beginnen. Eén ie-
mand heeft zich reeds aangemeld. Van harte nodigen 
we jongeren maar ook ouderen die nog nooit belij-
denis deden om deze te volgen. Dat het de keuze van 
het hart mocht zijn om de Heere te belijden voor de 
mensen, daarbij denkend aan Mattheus 10:32-33:  
‘Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de men-
sen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in 
de hemelen is. Maar zo wie Mij verloochend zal heb-
ben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen 
voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Zijn er vragen 
of wilt u/jij een gesprek. Dan is dat altijd mogelijk. 
Een telefoontje of mailtje en we maken een afspraak. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Kerkdiensten 
De indeling voor de komende zondag 6 september is 
als volgt: 
ochtend: achternaam A tot en met F 
middag: achternaam G tot en met P 
 
Zondagsschool ‘Abia’ 
Kom jij ook…  (weer) naar de zondagsschool? We 
mógen weer starten. Wat een zegen! 
Wat we daar allemaal doen? 
* Samen met vriendjes en vriendinnetjes luisteren 
naar een verhaal uit de Bijbel 
* Samen zingen 
* Samen praten over de Bijbel 
* Samen een werkje maken of een spel doen. 
Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 6 september om 
11.10u in ‘t Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot 
dan!  
Hartelijke groetjes het team van zondagsschool 
‘Abia’ 
 
Samen op de solex (II) 
Na Wijk bij Duurstede, Overlangbroek en kasteel 
Sandenburg kwamen we in het dorp Neerlangbroek 
zelf. Hier staat de oude kerk omgeven door de be-
graafplaats. Een begraafplaats waar zowel rijk als 
arm een paar voeten aarde kregen, hoewel de be-
dekking van de graven zeer onderscheiden is. Mooier 
dan ds.Doornenbal kunnen wij die begraafplaats niet 
beschrijven en zullen het ook niet doen. Men leze 
diens prachtige boek ‘Leven en werk van Wulfert 
Floor’. Hij merkt wel op dat de graven van de adelen 
voorzien zijn met de mooiste Bijbelteksten –waarbij 
men de nodige vragen kan stellen over hun geestelijk 
leven- terwijl bij de eenvoudige bevolking geen enkel 
woord herinnert aan de hoop die in hen was maar 
deze er vaak wel mocht zijn. Eén uitzondering maak 
ik, namelijk het graf van dokter de Wit Boers. Hij was 
een vriend van Wulfert Floor en stierf op 57-jarig 
leeftijd. ‘k Las in een oud exemplaar van de Doornse 
Courant dat hij eenvoudigen die de doktersrekening 
niet konden betalen de schuld kwijtschold. Hij ligt 
begraven bij de consistoriekamer en op zijn zerk 
lezen we de woorden: ‘Hij zal ingaan in den vrede, zij 
zullen rusten op hunne slaapsteden, een iegelijk, die 
in zijn oprechtheid gewandeld heeft’. Toen de dokter 
stierf schreef Wulfert Floor in zijn werkschrift: ‘Hij 
heeft een lang en smartelijk ziekbed gehad, en is 
deze morgen de eeuwige rust ingegaan’. 
De kerk is niet bijzonder fraai maar heeft ook iets 
bekoorlijks. Zelf ben ik maar een keer in geweest. Dat 
was bij de bevestiging van het huwelijk van een belij-

deniscatechisant. Het eenvoudige bouwwerk is voor-
zien met een deftig aanziend één klaviers orgel en 
een historische kansel, waarin nog kogelgaten zicht-
baar zijn die er rond 1800 door Franse soldaten in 
geschoten zijn bij kerkbezoek. Dat was overigens 
meer een onderzoek op zichtbare herinneringen aan 
de adel om die hardhandig te verwijderen. In deze 
kerk hebben achtenswaardige voorgangers gestaan 
en ook op heden mag het woord des Heeren er nog 
steeds klinken. Ik denk bij die voorgangers uit vervlo-
gen jaren aan ds.J.van der Haar met wie we heel veel 
omgang hadden. Wat heeft die man veel mogen 
betekenen voor kerkelijk Nederland ondanks zijn 
gebreken. Vele oudvaders heeft hij hertaald en ver-
taald zodat ze voor iedereen toegankelijk werden. 
Ook denken we aan ds. A. H. de Klerck. Slechts één 
preek is bekend van hem. Het betreft de tekst ‘Let op 
de vrome en zie op de oprechte want het einde van 
die man zal vrede zijn’ Deze preek hield hij in Lang-
broek de zondag nadat hij de begrafenis van de land-
bouwer-oefenaar Wulfert Floor had geleid in Drie-
bergen. De preek is te vinden in de laatste bundel 
‘oefeningen’ van Floor. Die bundel heeft ds.De Klerck 
ook van een voorwoord voorzien. Daarbij geeft hij 
uitgebreid verslag van de bezoeken die hij aan Wulf-
tert Floor bracht en het rijke getuigenis dat deze 
mocht geven. Toen ds.De Klerck in zijn  laatste ge-
meente Ridderkerk stond vond de doleantie plaats. 
Iedereen dacht dat hij met Abraham Kuyper mee zou 
gaan om de reformatie ter hand te nemen in de 
hervormde kerk. De Klerck die eveneens Abraham 
heette, grapte toen: ‘Ik heb het geloof van Abraham 
niet’. Hij bleef op zijn post. 
Op het plein voor de kerk staat een waterpomp. 
Maar niet zomaar een. Het is er een die de bewoners 
van het dorp niet alleen in verleden tijden van fris 
water voorzag maar ook wees op het levende Water. 
Trouwens dat laatste doet hij nog steeds. Op de 
pomp die in 1893 door de familie van der Poorten 
Schwartz-van Vollenhove werd geschonken staat te 
lezen: Gij zult den Heere uwen God dienen; zoo zal 
Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de 
krankheden uit het midden van u weren Ex.23 v.25. 
De eenvoudige oude school op de Brink dat thans als 
hervormd centrum fungeert was vroeger de christe-
lijke school waarvan de vader van Gerrit Achterberg 
nog de stuwende motor is geweest. In het school-
meestershuis woonde voorheen de ‘bovenmeester’. 
In de dagen waarin de school nog functioneerde was 
het onderwijs minder complex dan thans.  Verschil-
lende ‘bovenmeesters’ hadden zelfs een preekbe-
voegdheid en trokken op zondag het hele land door 
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om het woord des Heeren te verkondigen. Ik denk 
aan meester C.W.van Kooten die ik als kind heb ho-
ren preken. Wat kon hij eenvoudig het woord bren-
gen. Hij preekte in Jaarsveld toen net ons buurjonge-
tje van drie was verdronken. Op zeer tere wijze haal-
de hij dit in gebed en preek aan. Zoiets vergeet je 
nooit. ‘k Herinner me ook nog dat hij zei, na een 
ernstige waarschuwing: ‘Jongens en meisjes, laat je 
dat nog zeggen door een man uit de vorige eeuw’ (hij 
was in 1899 geboren). Ook dhr.K.M.van Dijk die later 
naar Opheusden trok was hier hoofd van de school. 
Hij heeft ook in onze gemeente wel gepreekt en 
werd later met overgangsbepaling nog predikant 
zodat hij zijn eigen zoon –mijn studiegenoot- ds.J.van 
Dijk kon bevestigen in het ambt. Ook hij bezat de 
gave van het woord en wist op een bijzonder wijze 
de jeugd te bereiken. ‘k Herinner me nog een preek 
over Paulus en Silas in de gevangenis die ik in Mont-
foort hoorde toen ik nog thuis woonde. Hij kon ook 
heerlijk nuchter uit de hoek komen. Zo herinner ik 
me nog dat hij eens aan de pastorie koffie kwam 
drinken na een geleide kerkdienst en opmerkte: ‘Het 
eerste kopje koffie na de preek is de lekkerste van de 
week’. Hij bedoelde daarmee uiteraard niet dat deze 
zou worden gebruikt om de preek weg te spoelen als 
wel dat er dan als voorganger een stuk spanning 
wegvalt. Preken is voor een voorganger immers het 
liefste maar ook het spannendste werk… 
Langs de Langbroekerwetering solexten we langs 
allerlei kastelen en restanten ervan naar Rijsenburg. 
We kwamen achter langs de Rooms Katholieke kerk 
heen. Mijn moeder die vroeger als jonge vrouw aan-
vankelijk in betrekking was als dienstbode in Drie-
bergen vertelde me eens dat ze daar uit nieuswgie-
righeid met Kerst een nachtmis had bijgewoond 
omdat de mensen waar ze diende tot die kerkge-
nootschap behoorde. Ze vertelde ons later nog met 
weerzin dat er achterin de kerk een paar mensen 
zaten te vloeken. Rooms Katholieken konden inder-
daad nogal loslippig met de naam van God omgaan. 
Maar hoe is het met ons bidden en zingen in de 
kerk? Is het hart er altijd bij? En… wat uit het geloof 
niet is, dat is zonde.  
Van Rijsenburg ging het naar Driebergen, naar de 
Engweg waar ooit een oom en tante van me woonde 
en waar de Engwegkerk staat, de voormalige Gere-
formeerde kerk, ook wel Immanuelkerk genaamd. 
Dat lijkt nog echt op een kerk. Waarschijnlijk hebben 
de vele rijken die Driebergen destijds telde daaraan 
meegedragen. Ooit was hier de befaamde professor 
Wisse predikant gedurende de periode 1906-1909 en 
1916-1920. In zijn Memoires vertelt hij dat hij hier op 

de kansel tot volle ruimte kwam bij een voorberei-
dingspreek over Psalm 51. De kleine Everhard du 
Marchie van Voorthuysen (de latere oud gerefor-
meerde predikant) maakte hier ten tijde van ds. 
Barger zijn eerste kerkgang. Barger was de predikant 
die in 1887 afscheid nam van de Grote Kerk. Hij wilde 
de synodale hiërarchie van zich afschudden en zich 
stellen onder het zachte juk van Jezus Christus. 
Toen Everhard voor het eerst plaats nam in de kerk-
banken, was zijn vader Gerard ouderling. Hoewel 
deze behoorde tot de voornaamste notabelen van 
het dorp, achtte hij zich niet te hoog om plaats te 
nemen naast zijn tuinman, de latere oefenaar An-
thonie Spijkhoven, die eveneens ouderling was. In 
die tijd werd bij afwezigheid van de predikant een 
preek van Comrie of Smijtegelt voorgelezen. 
Langzamerhand verdween de bevindelijke stroming. 
Als mijn opoe (wij spraken nooit van oma) na de 
oorlogsjaren wel eens logeerde bij een van haar drie 
dochters in Driebergen, liet ze zich in haar invalide-
wagen naar de Christelijke Gereformeerde Kerk rij-
den, waar ds. C. Smits toen stond. Dat had niet  te 
maken met rolstoelvriendelijkheid. 
Zelf heb ik veel herinneringen in die Immanuelkerk 
liggen. Bij logeerpartijen bij een van die tantes was 
de ’s zondagse gang  naar de Immanuelkerk. Maar 
wat was dat anders dan we thuis gewend waren. Als 
het ware in looppas kwam de kerkenraad binnen en 
zonder te bidden voor de kansel ging de predikant 
met vaart de kansel op om de gemeente te begroe-
ten met: ‘Goede morgen gemeente, fijn dat u er 
allemaal bent’. Zoiets kenden wij niet. In Jaarsveld 
begon de dienst altijd met de groet van de Aller-
hoogste. Het lezen van de wet was al helemaal iets 
bijzonders, wanneer deze gelezen werd. Ik herinner 
me de lezing uit Leviticus 19 waar herhaaldelijk 
klinkt: ‘Ik ben de HEERE’. Steevast las de predikant: 
‘Ik ben de Heer!’ En voor de preek begon holden de 
kinderen naar de kindernevendienst om voor het 
einde van de dienst met tamelijk veel rumoer weer 
hun plaats in te nemen. Gelukkig was ik ouder dan 
zes… En dan het zingen…Geen psalmvers kende ik 
want het was allemaal nieuwe berijming. Er werd 
naast de bundel met 119 gezangen ook al wat geex-
perimenteerd met het Liedboek dat in 1973 ver-
scheen en inmiddels weer plaats maakte voor een 
nog nieuwere en uitgebreidere. En wat zongen ze 
vlug, alsof ze snel naar huis wilden… al speelde orga-
nis Chris Haalboom meesterlijk. Hij heeft vroeger nog 
koraalbewekeringen geschreven voor de ‘Orgel-
vriend’. Ook het zingen van de twaalf artikelen maak-
te indruk op me. In bepaalde gemeente gebruikt men 
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Weerklank en hoewel ik daar een zekere weerzin 
tegen heb geef ik wanneer ik in de 
avond/middagdienst in zo’n gemeente voorga graag 
nummer 303 op. Dat zijn de twaalf artikelen op mu-
ziek zoals Calvijn het vroeger ook deed. U moet dat 
niet verwarren met de geloofsbelijdenis op rijm zoals 
bij onze Enige Gezangen het geval is.  
Er kon veel in gereformeerd Driebergen. De kerken-
raad voetbalde met de jeugd en er was christelijke 
toneel…De vrouw in het ambt was er nog niet maar 
het giste en broedde toen wel. Vooral toen een van 
de zogenaamde ‘verontruste’ predikanten vertrok-
ken was. Waar ooit de Hervormde Kerk leervrijheid 
werd verweten, kwam nu een ware inhaalslag. Van 
Kuyper werd afscheid genomen en de invloeden van 
Kuitert lieten zich gelden.   
Al lang is de kerk afgestoten vanwege fusie met de 
hervormden. Maar gelukkig is de kerk zoals ik ge-
hoopt had en waartoe ik ook destijds mijn christelijk 
gereformeerde collega toe aanspoorde  door de 
Christelijke Gereformeerden kerk aldaar gekocht. 
Moge ds.Visser er met veel zegen werken. Als ik er 
woonde zou ik er zeker kerken (als gastlid uiteraard!) 
De Engweg komt uit op de Gooijerdijk. Een mooi 
stukje natuur en uitgestrekte weilanden met veel 
boerderijen waarvan er nog velen functioneren en 
waar  bij menigeen naar de buitenkant gezien nog 
het beslag van het woord is op te merken.  
We kwamen langs de hofstee waar Wulfert Floor 
geboren is en ook langs de hoeve waar hij zijn oefe-
ningen op de deel hield. Bijzonder dat zijn werken tot 
op de dag van vandaag nog gelezen worden en we 
regelmatig bij een huwelijksjubileum een dagboek 
van deze oefenaar geven. Mijn eerste preken die ik 
las waren inderdaad van deze ‘oefenaar’. 
Ds.Stelwagen zei bij het laatste gesprek wat we met 
hem hadden dat we bij die eenvoud moeten blijven. 
Waarvan acte. 
Ook kwamen we langs de hofstee ‘De Hondspol’ dat 
nu een soort recreatieboerderij is geworden. Daar 
werd Floors vrouw geboren die op de verjaardag van 
haar man overleed en als laatste tot hem zei: ‘Wat 
ben ik blij, dat ik en den Heere Jezus, elkander niet 
vreemd meer zijn!” 
Langzamerhand naderden we de provinciale weg die 
leidt van Doorn naar Langbroek en zagen in de verte 
de boerderij waar ds.Doornenbal –vroeger het begrip 
van de Veluwe- is opgegroeid. Daarna langs het kas-
teel waar de Duitse keizer Wilhelm na de Eerste 
Wereldoorlog zijn laatste jaren doorbracht in balling-
schap. Hij heeft aan den lijve moeten ervaren wat 
Lodenstein zong: ‘Erenamen, al tesamen, vorstenti-

tels zijn maar schijn.’ Of de begeerte die daarop volgt 
‘Niets zo heerlijk zo begeerlijk als een kind van God 
te zijn’ hem innerlijk bekend was weet God alleen. 
Van Doorn kwamen we op de Verlengde Traay van 
Driebergen om zodoende weer naar Woudenberg te 
koersen. Helaas kwamen we zodoende niet langs de 
oude begraafplaats waar Wulfert Floor en Johan de 
Heer begraven liggen langs vanouds de kolenschuren 
van mijn oom. Dat is de ‘gewone’ Traay. Wel kwa-
men we langs de nieuwe begraafplaats aan de Ver-
lengde Traay. Daar liggen al mijn inmiddels overleden 
ooms en tantes begraven. Daar zijn ook ds. N. de 
Jong en ds. J. van der Vlies gezaaid die ik menigmaal 
heb mogen beluisteren. Ook ds. F. Bakker wiens 
Gebedsgestalten nog steeds met stichting interkerlijk 
gelezen wordt is daar aan de schoot der aarde toe-
vertrouwd tot aan de dag der opstanding.  
Bij al die overdenkingen moest ik denken aan het lied 
van Isaac Watts: 
 
O God, Die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons Uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis. 
 
Gij zijt, van voor Gij zee en aard', 
hebt door Uw woord bereid, 
altijd dezelfde, Die Gij waart, 
de God der eeuwigheid. 
 
De tijd draagt alle mensen voort, 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, Die droeg ons voorgeslacht, 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis. 
 
Hoewel het fietsen zowel voor het lichaam als voor 
het milieu verre te verkiezen is boven het solex rijden 
heeft het tochtje mij goed gedaan. Ik heb het graag 
met u willen delen. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we u beide diensten te 
ontmoeten, hetzij letterlijk hetzij via de moderne 
middelen. ’s Morgens willen we Hosea 7 lezen en ’s 
middags Zondag 24 van de Heidelberger Catechismus 
behandelen. Hazeu berijmde deze zondag op de wijs 
van het eerste enige gezang: 



 

 

5 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Maar waarom kunnen onze werken 
Ten goede geen gerechtigheid 
Voor God zijn; noch ons heil versterken 
Of deels er voor zijn toebereid? 
 
Omdat gerechtigheid, die mede 
Voor Gods gerichte door zal gaan 
Volkomelijk, in al haar leden 
De eis der wet Gods moet weerstaan 
 
En dat God onze beste daden 
Die onvolmaakt zijn en bevlekt 
Hier in dit leven moet versmaden 
Wijl zij met zonden zijn bedekt. 
 
Verdienen onze goede werken 
Dan niets, daar nochtans God Die leeft 
In dezen en in and’re perken 
Des levens haar beloning geeft? 
 
Dit loon geschiedt niet om de daden 
Of uit verdienste, maar alleen 
Omdat God ’t heeft door Zijn genade 
Beloofd en geeft in eeuwigheen. 
 
Maar maakt men dan, door deze lere 
De mens niet, dat hij zorg’loos leeft 
En god’loos blijft op aard verkeren 
Waardoor zijn ziel en lichaam sneeft? 
 
Nee, want het kan onmoog’lijk wezen 
Die Christus door ’t geloof alleen 
Zijn ingeplant, dat ook niet dezen 
Voortbrengen, vrucht der dankbaarheen 
 
Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Die de rechtvaardigmaking zoekt en ervan verzekerd 
wil zijn moet Gods Woord als rechter stellen. Velen 
die al waarlijk gerechtvaardigd zijn komen niet tot de 
verzekering of ze zijn die snel weer kwijt omdat ze 
hun eigen rechter willen zijn en het gevoel stellen tot 
een grond van verzekering. ’t Is een voorrecht zo 
iemand dat altijd kon hebben; maar dat is de gewone 
weg van God niet Zijn kinderen altijd te verzegelen 
en het gevoel te geven. De Heere heeft een andere 
grond gesteld, welke vaster, duurzaam en altijd het-
zelfde is, namelijk het Woord. Het is een goede zaak 
dat men achterdochtig is over zijn hart en zich niet 
graag in zo’n gewichtige zaak wil bedriegen. Maar 
hoe zal hij komen tot een vaste en bestendige verze-

kering? Hij brenge zich dikwijls voor de Heere en doe 
als David: Doorgrondt mij o God en ken mijn hart, 
beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij 
een schadelijke weg zij en leidt mij op de eeuwige 
weg. Hij kere daarop naar het Woord en zie wat 
beloften daar gedaan zijn en aan hoedanige en stelle 
met een verheffing van zijn ziel die beloften zeker en 
vast als uitgesproken van de waarachtige God. (Wil-
helmus a Brakel 1635-1711). 
 

de redactie 


