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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 
09.30 uur ds. C. Budding te Goudswaard 
15.00 uur ds. C. Budding 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
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 
 
 
 

Kinderoppas 
De kinderoppas zal vanaf D.V. 16 mei weer één keer 
per 2 weken gaan plaatsvinden op het moment dat 
de groep L-Z ’s morgens aan de beurt is.  
Tijdens deze morgendienst kunnen alle ouders 
(groep A-K en groep L-Z) gebruik maken van de kin-
deroppas en tevens de kerkdienst bezoeken. 
Hartelijke groeten, Erica Koetsier en Teunie Bossen-
broek 
 
Belijden of verloochenen 
Durf jij Jezus te verloochenen? Nee, durf je dat niet? 
Waarom belijd je Hem dan niet voor in de gemeen-
te? De woorden belijden of verloochenen, komen uit 
de mond van de Heere Jezus Zelf. Hij houdt Zijn dis-
cipelen een vlijmscherpe keuze voor: Of je belijdt Mij 
voor de mensen en Ik zal je belijden voor Mijn Vader, 
of je verloochent Mij en dan zal ik je ook verlooche-
nen voor Mijn Vader. Wat doe jij? Belijden of verloo-
chenen? 
Op D.V. 22 mei om 20.00 uur organiseert het HJW 
het live evenement Belijden of verloochenen?’. Dit 
evenement staat in het teken van vragen die er leven 
rondom de praktijk van belijdenis doen, de relatie 
met de doop en wat belijdenis doen betekent in de 
praktijk van jouw leven. Ds. A. Simons is de 
hoofspreker, Andrea Kramer-Kaptijn verzorgt een 
spoken-word en Jan Post is de gastheer tijdens dit 
evenement. 
Ben jij geneigd om een antwoord te geven tussen het 
belijden en verloochenen in? Dan nodigen we je van 
harte uit om mee te kijken en te reageren! 
Kijk mee via www.christusbelijden.nl en deel het 
event gerust met anderen. Tot dan! 
 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Nieuws Oranjehof 
Kerkradio Oranjehof Elspeet 
- Maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: “voorlezen” 
door mw. I. de Vogel.  
- Woensdagmorgen 10.30-11.15 uur: “Christenreis 
John Bunyan” voorlezen en meditatie door dhr. C.A. 
van ’t Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 
0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl 
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. 
  
Oranjehof zoekt  
Nieuwe chauffeurs op één van de Oranjehofbussen. 
Elke werkdag rijden twee bussen tussen 8.30 uur en 
10.00 uur voor het ophalen van de bezoekers en elke 
middag tussen 15.45 uur en 17.15 uur voor het weer 
thuisbrengen van onze bezoekers. Er is ook altijd een 
bijrijder bij, die helpt bij de hulp nodig voor onze 
bezoekers om in en uit de bus te komen. Er is een 
rooster, waarop kan worden ingeschreven voor één 
of meerdere keren per maand. Wie wil en kan ons 
team van chauffeurs versterken?  Ook dames, die 
over een goede rijvaardigheid beschikken, zijn harte-
lijk welkom.   
Voor meer informatie kunt u bij Oranjehof (tel 0577-
492278) contact opnemen met Willeke ten Voorde of 
Corina Stolk.  Zij informeren u/jou graag en vrijblij-
vend over dit vrijwilligerswerk, werkwijze en tijden, 
etc. “Elk ritje van u/jou helpt ons!”  Ook per mail 
info@oranjehof.org  kan worden gereageerd.   
En Oranjehof zoekt ruimte! We hebben overdag alle 
ruimtes nodig voor onze bezoekers. Welzijn, open 
tafel en ontmoeting is amper mogelijk. We zijn druk 
op zoek naar goede mogelijkheden voor de langere 
termijn. We hopen dit per juni a.s. gerealiseerd te 
hebben.   
Dank voor alle meeleven en meedenken en meehel-
pen. Oranjehof voelt zich ook zeker in deze tijd ge-
steund en gedragen door u en jou.  
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof, Cokky de Vis-
ser 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXI) 
Dit keer willen we stilstaan bij het ambt van diaken. 
Dat is minder eenvoudig dan we op het eerste oog 
zouden vermoeden. Immers het woord diaken is 
afgeleid van diakonos hetwelk dienaar betekent en in 
de Heilige Schrift ook voorkomt als knecht van een 
aards koning (Math.22:13) maar ook knecht in de 

keuken van een herberg. Zo zegt Maria –wanneer de 
wijn op is bij de bruiloft te Kana- tegen de dienaars 
(die hier in het Grieks diakenen worden genoemd): 
‘Doe wat Hij u zegt (Joh.2:5). Daar heet als het ware 
een ober een diaken…. Diakonos was dus aanvanke-
lijk een gewoon woord dat voor alledaagse  dingen 
werd gebruikt maar later een geestelijke betekenis 
kreeg. Zo noemt Paulus zich een diakonos (diaken) 
van het Evangelie (2 Kor.3:6 en 4:6, Ef.3:7 en 
Kol.1:25). Timotheus die ouderling van de gemeente 
was –ondanks het feit dat hij toen een jonge man 
was- krijgt in 1 Thes.3:2 ook de betiteling diakonos. 
Hij heet daar namelijk Gods dienaar te zijn. Uiteinde-
lijk geldt dat al degenen die arbeidzaam zijn in het 
koninkrijk Gods. Eén is immers hun Meester. De 
geschiedenis van wat wij diaken noemen gaat terug 
naar de eerste christelijke gemeente. Hoewel het 
woord diaken niet valt terwijl er wel als opschrift in 
vele bijbeluitgaven staat ‘verkiezing van zeven diake-
nen’ mogen we er vanuit gaan dat in Handelingen 6 
voor het eerst van het ambt van diaken wordt ge-
sproken. De apostelen hebben zich aanvankelijk met 
alle werkzaamheden ingelaten die bij de dienst des 
Heeren behoren. Woordbediening en sacramentsbe-
diening. Maar ook armenverzorging. Hoewel de 
Geest overvloedig werd uitgestort op de eerste Pink-
sterdag op de twaalven bleek het dat ze toch ook 
gewoon mensen bleven. Ze konden vele talen spre-
ken maar niet alles tegelijk goed doen. Bediening van 
het woord en de bediening van de ‘’tafel’ waarmee 
bedoelt wordt de uitdeling van geld en voedsel aan 
de arme christenen ging niet samen. Zeker niet met 
de als het ware explosieve groei die de christelijke 
gemeente in Jeruzalem doormaakte aanvankelijk. Er 
waren weduwen met Griekse achtergrond die zich 
achtergesteld zagen boven de autochtone weduwen. 
Vandaar dat uitgezien moest worden naar zeven 
mannen die vol waren van de Heilige Geest en van 
wijsheid om met de armenzorg belast te zijn. Zelf 
zouden de apostelen zich beperken tot de bediening 
van het wooord en het gebed. Van deze zeven eerste 
mannen zijn Stephanus en Filippus het meest bekend 
geworden. Stephanus bleek echter naast zorg voor 
de armen de gave van het woord te hebben maar 
ook de gave tot gezondmaking. Nadat Stefanus was 
gestenigd brak er een grote vervolging van christe-
nen te Jeruzalem aan waaraan ook Saulus van Tarsen 
meedeed. De gemeente raakt grotendeels in diaspo-
ra. Een van de zeven ‘armenverzorgers’ Filippus  zien 
we dan optreden in Samaria als evangelist terwijl hij 
tevens doopt. Later doet hij dat ook de moorman van 
Candacé. Geen wonder dat het diakenschap meer 
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dient te zijn dan louter financiele bijstand aan dege-
nen in de christelijke gemeente die het niet breed 
hebben, alsmede het doorzenden van collecten aan 
missionaire doeleinden. 
Diaken zoals wij het woord kennen wordt tweemaal 
genoemd in de Heilige Schrift.  In Filippensen 1:1 
wordt de gemeente des Heeren te Filippi inzonder-
heid de opzieners en diakenen genade en de vrede 
Gods toegewenst. In 1 Timotheus 3:8-13 wordt door 
Paulus beschreven waaraan de diakenen dienen te 
voldoen. Ze moeten eerbaar zijn en niet tweetongig. 
Dat betekent dat ze in alle oprechtheid en eerlijkheid 
dienen te spreken. Tweewoordig staat er letterlijk. 
Toch dienen ze in zekere zin wel tweewoordig te 
spreken, namelijk de twee woorden wet en evangelie 
wanneer ze van de Heere getuigen.  Verder staat er 
dat ze zich niet te buiten mogen gaan aan de wijn. 
Over onthouding van de wijn wordt niet gesproken 
maar wel van maat houden. Ze mogen ook geen 
‘vuilgewinzoeker’ zijn. 
Naast de diaken is er ook sprake van de diakonessen. 
Een woord dat in de Statenvertaling ontbreekt om-
dat het voortdurend vertaald wordt als dienaressen. 
Op grond daarvan wordt wel gesuggereerd dat er 
vrouwelijke diakenen geweest zijn in de vroege kerk 
die als het ware een ambt bekleedden. We zien elke 
keer wanneer die discussie oplaait en gemeenten 
vrouwelijke diakenen verkiesbaar stellen daarop 
vroeg of laat ook ouderlingen en predikanten volgen. 
Fébe wordt inderdaad een diacones uit het nabij 
Korinthe gelegen Kenchreeen genoemd in Romeinen 
16:1. Maar of we haar kunnen vergelijken met de 
mannen van Handelingen 6 is de vraag. Of juist niet, 
want in Handelingen 6:3 staat niet dat men uit moet 
zien naar zeven vrouwen of mensen maar mannen. 
Het heeft er alles van dat Fébe aan maatschappelijk 
werk heeft gedaan zoals Dorcas, in de vreze des 
Heeren. Of ziekenzorg en herbergen van vervolgde 
christenen zoals de Kanttekeningen opmerken. Is het 
wonder dat Paulus de gemeente te Rome haar harte-
lijk aanbeveelt? Ze wordt trouwens in één adem 
genoemd met Priscilla en Aquilla, een tentenmakers-
echtpaar die vrijmoedig getuigden van de Heere 
Jezus. 
Wel blijken bepaalde dames –met name oudere 
vrouwen die weduwe waren- gekozen te zijn in de 
gemeente voor bepaalde diaconale taken. Daarvan 
lezen we in 1 Timotheus 5:9-11. We moeten dan 
waarschijnlijk weer denken aan het sociale vlak bui-
ten de direct ambtelijke bediening. Degenen die op 
bijbelse gronden menen te mogen pleiten voor de 
vrouwelijke diaken zouden ook zo schriftuurlijk moe-

ten zijn door niemand onder de zestig jaar te verkie-
zen. 
In de vroege kerk kreeg op den duur de diaken ook 
een taakomschrijving in de kerk die niet zozeer te 
maken had met de armenzorg. Hij kreeg een plaats in 
de eredienst. In de derde eeuw was het paus Fabia-
nus die in Rome zeven(!) diakenen aanstelde voor de 
armenzorg, diaconi regionarii genaamd. Naast hen 
kwamen de diaconi stationarii die aan de kerk ver-
bonden bleven.  In de vierde eeuw na Christus werd 
besloten dat de diakenen het evangelie zouden zin-
gen in de kerk. In de Rooms Katholieke traditie werd 
op den duur het diakenschap gezien als opstapje 
naar het priesterschap. Voordat men priester of zelfs 
bisschop werd was men doorgaans diaken geweest. 
Uitzondering daarop is Augustinus geweest.  De be-
kende Franciscus van Assisi is altijd diaken gebleven. 
Aan het hoofd van de diakenen in een bepaalde regio 
stond de aartsdiaken. Zij behoorden tot de kerkelijke 
clerus waarbij men ook een celibaatsgelofte moest 
doen, hoewel Paulus spreekt van gehuwde diakenen. 
Overigens is bij het Tweede Vaticaans concilie (1962-
1965) het celibaat voor diakenen losgelaten. Dat wil 
zeggen wanneer een gehuwde man diaken wil wor-
den mag dat. Wanneer hij weduwnaar wordt moet 
hij beloven niet te hertrouwen. De diakenen mogen 
preken, catechiseren, pastoraat bedrijven en dopen. 
Bij de mis mogen ze wel assisteren zoals brood en 
wijn klaarzetten en het brood uitdelen maar de con-
secratie –het zegenen van brood en wijn waarbij wijn 
en brood in bloed en vlees van Christus zou verande-
ren- is alleen aan de priester voorbehouden. Het 
diakenschap geldt voor het leven. Om hierarchie in 
de gemeente te voorkomen is dat onder ons niet zo 
en is er sprake van termijnen. Maar dat is niet uit de 
Bijbel als wel uit praktische overwegingen tot regel 
geworden. 
Onder ons is het nog wel eens de gewoonte om te 
zeggen dat iemand wel diaken kan zijn maar geen 
ouderling. Of ook net als bij Rome een opstapje naar 
het ouderlingschap. Dat is niet steekhoudend wan-
neer we bedenken hoe men de eerste diakenen 
verkoos. Vol van de Heilige Geest dient men te zijn. 
We besluiten met het bekende gedicht van Jacobus 
Revius getiteld ‘Suldy wesen diaken’. Enigszins aan-
gepast aan onze huidige taal luidt het als volgt: 
 
Zult u wezen een diaken 
En Gods zegeningen smaken 
Neemt in ’t goeddoen uw vermaken. 
Alle sturigheid wilt staken 
Weest van beminnelijke spraken. 
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Laat haar nood uw harte raken 
Die de middelen ontbraken. 
Spijst de hongerige kaken 
Drenkt ze die van dorst blaken 
Troost die naar de adem snaken 
Helpt de naakte aan het laken 
En de vreemde onder daken. 
Luiaards laat u niet genaken 
Welker vingers zijn als haken 
En haar harten God verzaken. 
Zijt getrouw voor alle zaken 
Wilt bidden en waken 
Gods loon hebben voor een baken 
Weest zo doende een diaken.  
 
Bij de diensten 
In beide diensten hoopt ons oud-gemeentelid Kees 
Budding tweemaal voor te gaan. Zelf ben ik uitgeno-
digd om in Loosduinen het woord van God te bedie-
nen. ’s Morgens zijn de gemeenteleden L t/m Z en ’s 
middags A t/m K welkom. Gezegende diensten toe-
gewenst. 
 
Ter overdenking 
Enkele kernachtige uitspraken van Luther: 
* Wanneer ik het woord Gods predik, is het zoveel 
alsof ik zwoer. 
* Hogescholen zijn grote poorten van de hel indien 
zij niet vlijtig de Heilige Schrift beoefenen en aan het 
jonge volk inprenten. 
* Gods natuur is dat Hij uit niets iets maakt; daarom, 
wie nog niet niets is, uit die kan God ook niets ma-
ken. 
* Een huichelaar is zonder ophouden een inwendige 
zondaar tegen de wet en een uitwendige heilige naar 
de wet. 
* God is dan het allermeest nabij, wanneer Hij het 
verst verwijderd schijnt te zijn. 
* God maakt niemand tot een groot heilige of Hij 
maakt eerst tot een groot zondaar. 
 
de redactie 


