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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 mei 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V.woensdag 12 mei 2021 
15.30 uur ds. M. van Kooten (huwelijksbevestiging) 
 
D.V. donderdag 13 mei 2021 (hemelvaartsdag) 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. vrijdag 14 mei 2021 
15.00 uur ds. M. van Kooten (huwelijksbevestiging) 
 
Collecten 
9 mei 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
 

13 mei 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
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 
 
Lezing over orgaandonatie 
U heeft allemaal wel een brief ontvangen waarin 
iedereen vanaf 18 jaar  opgeroepen werd om een 
keuze te maken wat betreft het doneren van uw of 
jouw organen. Dat had gedaan moeten worden voor 
1 juli 2020, toen de donorwet inging. Daarom had-
den we deze avond vorig jaar al gepland maar omdat 
we toen met de coronamaartregelen te maken had-
den werd het steeds weer uitgesteld.  Omdat er bij u 
of jou best wat vragen omtrent dit thema zullen zijn 
leek het ons goed om toch een avond te organiseren 
en ons voor te laten lichten. Daarom hebben we de 
N.P.V. uitgenodigd om ons daar het een of ander 
over te laten vertellen.  Er zal ook gelegenheid zijn 
tot het stellen van vragen. Misschien zit u of jij wel 
met de vraag: Mag ik mijn organen doneren als daad 
van naastenliefde, of heeft alleen de Heere zeggen-
schap over mij lichaam? Daar zullen we deze avond 
geen pasklaar antwoord op krijgen want dat kan er 
maar ÈÈN.  We hopen wel t te horen wat het inhoudt 
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wanneer we organen doneren, en dan zal het ook 
nog verschillend zijn welk orgaan.  
De avond hopen we te houden op D.V. dinsdag 18 
mei. De avond begint om half acht. U of jij hoeft zich 
hiervoor niet op te geven. En wordt gehouden in de 
kerk. 
De kerkenraad nodigt u en jij van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn 
 
Bericht van Mieneke van Kooten 
Het volgende bericht wilde Mieneke graag geplaatst 
zien naar aanleiding van de ‘kleedjesmarkt’ in de 
pastorietuin met koningsdag die het mooie bedrag 
van €1551,17 opbracht: 
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage voor mijn werk in Kondanani in welke 
vorm dan ook. Ik waardeer uw steun enorm en ben u 
naast God erg dankbaar dat u het werk van Konda-
nani mede mogelijk maakt. Het is zo mooi en be-
moedigend om te zien hoe we het zendingswerk met 
elkaar doen. Ik ben mijn ouders, familie en alle ande-
ren die meegeholpen hebben op Koningsdag en ook 
al lang daarvoor veel werk verzet hebben erg dank-
baar! Het is veel werk geweest en heeft veel tijd 
gekost, maar God heeft jullie werk gezegend! Nog-
maals bedankt voor alles!! Als afsluiting een bemoe-
diging voor u allen te lezen in Mattheus 25: 31-40. 
God zegene jullie! 
 
Kerkradio Oranjehof   
Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur   
Maandagmorgen: “voorlezen” door mw. I. de Vogel    
Woensdagmorgen :  "Psalmen op verzoek” Wilt u 
voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar 
Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar  
 jvanark@solcon.nl of  info@oranjehof.org.   
De uitzending vindt plaats vanuit de kerk aan de 
Vierhouterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de 
kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.    
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 
0577-492278  / info@oranjehof.org.   
Informatieavond "gevolgen van corona”  
D.V.Dinsdag 11 mei is er een informatieavond (digi-
taal) over “hoe om te gaan met de  gevolgen van 
corona”. Deze avond wordt verzorgd doot Mentaal 
Gezond Noord Veluwe; Over hoe het verloop is na 
corona te hebben gehad, maar ook de zorgen die 
deze pandamie met zich meebrengt. De sprekers van 
deze avond zijn Joke van de Werfhorst, medewerker 
van de GGZ en Yvonne Ruygrok, preventiemedewer-
ker. Het programma begint om 19.30 uur en zal rond 
21.00 uur worden afgerond. Geeft u zich wel vante-

voren op bij Oranjehof info@oranjehof.org Dan ont-
vangt u van ons per mail een uitnodiging voor deze 
avond. Bij vragen belt u ons gerust, tel 0577-492278.  
 
Petrus in Tricht 
Jongstleden zondag preekte ik ’s middags in Tricht.  
Nooit eerder ging ik er voor en ben zelfs nog nooit in 
dat dorp geweest. Het is te zeggen dat in de nabij-
heid van het steeds groter wordende Geldermalsen 
dit Betuws dorpje –gelegen aan de Linge- een oase 
mag heten. Zo is het ook voor hervormden die in 
deze regio zoeken naar een hervormde prediking op 
gereformeerde grondslag en zich liever niet aanlsui-
ten bij gemeenten die ontstaan zijn uit talloze af-
scheidingen. In vroeger dagen werd in de kantine van 
Greefa kerk gehouden, een bedrijf waarin sorteer-
machines vervaardigd worden die internationaal 
geplaatst worden, niet in het minst in de regio dat 
bekend staat om de fruitteelt. Sedert 1981 kreeg 
men de ruimte om dit in de kerk te doen op de tijden 
dat de eigen gemeente de kerk niet nodig heeft. Dat 
is derhalve de middag en de avond. Inmiddels is de 
evangelisatie die in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw ontstond een hervormde gemeente van bij-
zondere aard geworden. Het bedehuis waar men 
samenkomt is een juweel al is het ook waar dat men 
meer zegen heeft met Gods woord in een varkens-
hok dan met een mensenwoord in een kathedraal. 
Ik was ruim op tijd voordat de dienst begon en stati-
oneerde de auto op een parkeerplaats in directe 
nabijheid van de kerk. Mijn aandacht werd getrokken 
door een aanzienlijk beeld dat op het tegenovergele-
gen grasveld staat. Ik keek op zijn rug dus kon niet 
zien wie het beeld verbeelde. Het leek in ieder geval 
sterk op een heilige misschien wel de Allerheiligste 
daar van Hem ook wel beelden worden geplaatst, al 
gebeurt dat voornamelijk bij een Roomse kerk. Ik 
nam me voor het beeld van de goede zijde te bezich-
tigen maar wachtte eerst tot het helemaal rustig 
was. Het was namelijk de tijd na de middagmaaltijd 
die naast het afruimen van de vaat of een middag-
dutje gebruikt wordt om de hond uit te laten. Ver-
schillende dames en heren zag ik met een hondje 
over het veldje wandelen. Prompt bij het beeld 
beurden de mannetjes hun achterpootje om daarop 
hun gangetje te vervolgen. Dat opbeuren van het 
pootje is niet zoiets als een plechtige groet, zoiets als 
salueren. Dat deed vroeger Professor van Ruler wan-
neer hij in Utrecht langs het standbeeld van Willi-
brord liep op het Janskerkhof. Dan lichtte hij even uit 
respect voor deze zendeling zijn hoed op. Nu, wat 
het oplichten van een achterpootje bij een reu be-
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duidt is bekend. Het heeft in ieder geval een andere 
reden dan het opbeuren van een voorpootje om iets 
af te smeken. Wie was toch die heilige? Mijn nieuws-
gierigheid werd spoedig bevredigd want bij nader 
inzien betrof het een afbeelding van Petrus daar in 
vroeger dagen de kerk aan hem is toegewijd als be-
schermheilige. Het is een in 1994 uit natuursteen en 
brons vervaardigd kunstwerk van de hand van de 
Roemeens-Hongaarse kunstenaar Jozsef Szoke. Uit 
dank voor de hulp die de hervormde gemeente aan 
een zustergemeente in Roemenie bood. Petrus is 
afgebeeld met de sleutel in handen. Dit alles vanwe-
ge het feit dat de Heere Jezus na Petrus hartgrondige 
belijdenis toezegde: ‘En Ik zeg u ook, dat gij zijt Pe-
trus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, 
en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldi-
gen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk 
der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, 
zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ont-
binden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbon-
den zijn. Petrus is onbedoeld verworden tot een 
pispaaltje. Ik zou me nog voor kunnen stellen dat 
Petrus –wanneer hij het wist- zich niet eens beledigd 
zou voelen. Hij had immers zijn Meester verloo-
chend. Trouwens ook de gedachte aan het feit dat hij 
en de paus in zijn kielzog stadhouder van Christus 
kerk zouden heten vanwege de sleuteltekst zou hij 
verfoeilijk vinden. Wel zou het hem smarten wan-
neer zijn woorden onder inspiratie van de Heilige 
Geest gesproken en geschreven zo veracht zouden 
worden. Want wat mag hij in zijn prediking op de 
pinksterdag en in zijn brieven heerlijk spreken van 
zijn Zaligmaker. Aanwijzen en aanprijzen van Christus 
was zijn liefste werk. Uiteraard kunnen we het de 
honden niet kwalijk nemen dat ze hun poot opbeu-
ren. Wat weten zij van Paulus, Petrus en de Bijbel. Zij 
gaan voor brokjes. Hun eigenaars echtre wel. Zouden 
zij enigszins besef hebben van de woorden die deze 
Godsman mocht doorgeven dan zouden ze uit res-
pect met een grote boog om het beeld heenlopen. 
Althans wanneer ze hun hond uitlaten.  
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik tweemaal in uw midden 
voor te gaan. ’s Morgens hopen we Daniel 12 te 
lezen om daar het paasevangelie op te luisteren. ’s 
Middags willen we verder gaan met de behandeling 
van de Heidelberger Catechismus. Dit keer zal het 
gaan over dwalingen rondom het Heilig Avondmaal 
waarover in de vragen en antwoorden 78, 79 en 80. 
Door Hazeu zijn de vragen en antwoorden 78 en 79 

op de wijs  van Psalm 57 als volgt onder woorden 
gebracht: 
 
Kan dus het brood en ook de wijn 
Het ware vlees en bloed van Christus zijn? 
Neen, maar gelijk naar ’t geen wij hier meer leren, 
Het water bij het dopen met geen schijn 
In ’t heilig bloed van Christus kan verkeren, 
 
Dat het ook niet –naar ’t heilgetuigenis 
‘d afwassing van de zonden zelven is; 
Maar ons alleen, van God daartoe gegeven, 
Gelijk een pand of een betekenis 
Ter reiniging; -om dus voor Hem te leven- 
 
Zo wordt ook ’t brood in ’t nachtmaal toegedeeld, 
Het lichaam niet van Christus; maar het speelt 
daarop –als naar de aard der sacramenten- 
en dus de naam, Zijns lichaams meegedeeld 
Om ons daardoor het lijden in te prenten. 
 
Maar om wat reen noemt Christus dan het brood 
Zijn vlees, de wijn Zijn bloed dat Hij vergoot 
Of ’t Nieuw Verbond, zelfs door Zijn bloed gegeven: 
En Paulus dat ’t gemeenschap in zich sloot, 
Met Christus bloed en ’t lichaam hoog verheven? 
 
De Christus spreekt hier nimmer zonder reen 
Maar leert daarmee aan ons in ’t algemeen: 
Gelijk het brood en wijn ons kan behoeden 
Bij ’t leven, ’t welk wij daaglijks hier beneen 
Genieten, en ons sterf’lijk vlees kan voeden. 
 
Dat alzo Zijn gekruiste vlees en bloed 
Is spijs en drank die onze zielen voedt 
In heiligheid, voor ons ten eeuw’gen leven 
En zelfs ons, door deez’ zichtbre tekens, doet 
Verzekeren, -als panden ons gegeven- 
 
Dat wij ook zo waarachtig ’t heilgenot 
Zijns lichaams en Zijns bloeds, door ’t werk van God 
De Heilgen Geest, -in onze ziel erlangen; 
Als wij dus ook, deez’ heilge tekens tot 
Gedachtenis –met onze mond ontvangen- 
 
Dat ons Zijn dood en Zijn gehoorzaamheid 
Zo zeker is, als eigen toegezeid 
Als hadden wij, zelf in persoon, geleden 
En God ook dus naar ’t recht der majesteit 
Voor onze schuld voldaan in heiligheden. 
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Vraag en antwoord 80 is berijmd op de wijs van 
Psalm 91: 
 
Weet gij wat onderscheid er is 
In ’t nachtmaal onzes Heeren 
En ’s priesters Roomse godsdienst mis 
Die zij als heilig eren? 
Dat ’s Heeren nachtmaal ons als zegt, 
Dat zelfs all’ onze zonden 
Vergeven zijn, hoe snood en slecht 
In Christus bloed en wonden. 
 
Door ’t offer ’t welk Hij eenmaal heeft 
Volbracht, aan ’t kruis geklonken; 
En dat de Heil’ge Geest ’t ons geeft 
Of eindloos heeft geschonken 
Dat wij zijn Christus ingelijfd 
Die niet meer is op aarde 
Naar Zijne mensheid, maar steeds blijft 
Of woont in hemelwaarde 
 
Ja dat Hij is op Zijne troon 
Ter rechterhand gezeten 
Van Zijne Vader en Gods Zoon 
In eeuwigheid geheten 
En dat Hij wil van ons beneen 
Aldaar zijn aangebeden; 
Waardoor wij dus door Hem alleen 
Genieten zaligheden, 
 
Maar ’s priesters Roomse misse leert 
Dat levenden en doden 
Door ’t lijden Christi niet bekeerd 
Noch dat ook hunne noden 
En zonden niet vergeven zijn 
Of Hij moet alle dagen 
Door ’s priesters hand in brood en wijn 
Ten offer voorgedragen!! 
 
Ja, dan nog leert ook deze mis 
Tot meerder ergernissen 
Dat Christus Zelve lijflijk is 
In die gestaltenisse 
Van brood en wijn, ja zelfs geheel 
Zoals Hij heeft geleden 
En daarom ook in ’t zelve deel 
Moet worden aangebeden. 
 
 
 
 
 

Zo is de mis dus in de grond 
Niet dan verloocheningen 
Onterend voor het Nieuw Verbond 
Van d eén’ge offeringen 
En ’t lijden Christi, onze Heer’ 
Zijn zaal’ge heerschappije 
En dus geschiedt met zulk een leer 
De snoodst afgoderije. 
 
Donderdag aanstaande hopen we de hemelvaart van 
de Heere Jezus te gedenken. Zijn kroningsdag wordt 
dat wel genoemd. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Twee korte uitspraken dit keer met een diepe bete-
kenis: 
* Het geen geloven in eigen kracht wanneer een arm 
en machteloos zondaar zich op de belofte verlaat. 
Wanneer men wacht op kracht wacht totdat men 
kracht vindt om te geloven zoekt men in eigen krach-
ten te geloven (Theodorus Avinck 1740-1782). 
* Het  Woord is pleitgrond en plattegrond van Jeru-
zalem (ds.A.van Straalen 1918-1992). 
 
de redactie 


