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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 30 mei 2021 
09.30 uur ds. D.J. Budding 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Oranjehof 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Francine vd Zande-Roordink, Annet vd Hardenberg 
en Merith van de Steeg 
 
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 
Op tweede pinksterdag mocht de bevestiging van 
lidmaten plaatsvinden. De tekst voor de prediking 
was Johannes 4:42: ‘Wij geloven niet meer om uws 
zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord 
en weten dat Deze waarlijk is de Christus, de Zalig-
maker der wereld’. We stonden naar aanleiding van 
deze tekst stil bij ‘De geloofsbelijdenis der Samarita-
nen’ waarbij we de volgende punten hadden: 1) 
Getuigenis over Christus, 2) Gang naar Christus, 3) 
Geloof in Christus. De lidmaten kregen de volgende 
teksten mee: Maurits Davelaar Joh.3:16: ‘Want alzo 
lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggebo-
ren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem 
gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heb-
be’. Fennetje de Weerd (die in augustus hoopt te 
trouwen met Maurits) Joh.3:17: ’Want God heeft Zijn 
Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem 
zou behouden worden’. Leonard Flier Joh.6:37: ‘Al 
wat mij de Vader geeft zal tot Mij komen en die tot 
Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen’. 
De Heere gedenke de jonge lidmaten en doe ze bij de 
voortduur in Zijn wegen gaan. 
 
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 noor-
dende@filternet.nl. De uitzending vindt plaats vanuit 
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de Kerk aan de Vierhouterweg; te beluisteren via 
kanaal 58 op de kerkradio of via hhgelspeet.nl/preek-
luisteren. Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oran-
jehof tel 0577-492278/ info@oranjehof.org. 
 
Bij de diensten 
Zondagmorgen hoop ik in Wapenveld voor te gaan. 
Vandaar dat ds.Budding is uitgenodigd het Evangeli-
enet uit te werpen. ’s Middags willen we de predi-
king uit de Heidelberger Catechismus vervolgen. Dit 
keer is aan de orde de waardige avondmaalgang, 
n.a.v. vraag en antwoord 81 en 82 uit de Heidelber-
ger Catechismus die Johannes Hazeu op de wijs van 
Psalm 91 als volgt onder woorden bracht: 
 
Voor wie is ’s Heeren avondmaal 
Dan ingesteld? Voor dezen 
Alleen, wier walg’lijk zondekwaal 
Steeds zal mishagend wezen; 
En die vertrouwen, niet door schijn, 
Dat alle hunne zonden 
Om Christus wil, vergeven zijn 
In Zijn genade wonden. 
 
Dat ook hun overblijvend kwaad 
En zwakheid met Zijn lijden 
En sterven is bedekt en staat 
In kracht van Jezus strijden; 
Dat zij begeren langs zo meer 
Zich door ’t geloof te sterken 
En dus hun leven voor de Heer’ 
Met beterschap bewerken. 
 
Maar zij die steeds in valse schijn 
Gelijk aan hypocrieten 
Gebruiken van het brood en wijn 
Of valselijk genieten 
En zij ook, die zich niet tot God 
Oprechtelijk bekeren, 
Deez’ laden op zich, door ’t genot 
Het oordeel van de Heere. 
 
Zal men aan ’s Heeren avondmaal 
Ook dezen laten komen 
Die zelfs met haar bekende  taal 
En leven, nimmer schromen 
Zich ongelovig en verkeerd 
Voor ieder aan te stellen 
Als mensen, die door ’t kwaad beheerst 
Hun naaste schand’lijk kwellen? 
 
O nee, want daardoor wordt ’t verbond 

Van God, het eeuwig Wezen 
Ontheiligd, en dus ook terstond 
Zijn toorn in macht te vrezen 
Verwekt op Zijn gemeent’ met reen 
En dit verplicht de kerken 
Van Jezus Christus hier beneen 
Naar de ordening te werken 
 
Naar de ordening die Christus gaf 
En Zijn apostelscharen 
Om zulken, dus der kerkestraf 
Daarvoor te doen ervaren. 
Door hen (tot zij hun loop door blijk 
Van beter leven, stuiten) 
Met sleutelen van ’t hemelrijk 
Als werende uit te sluiten. 
 
Ter overdenking 
Rondom Pinksteren horen we nog wel eens dat de 
gereformeerde gezindte dienaangaande povertjes 
afsteekt bij die stromingen waar men allerlei bijzon-
dere gaven van de Heilige Geest meent te hebben 
ontvangen zoals het spreken in tongen alsmede de 
gave der gezondmaking, een bijzondere opgewekt-
heid en vurigheid etcetera. Heerlijk nuchter zegt 
Calvijn dienaangaande over het ontvangen van de 
Heilige Geest: ‘De voornaamste gaven toch waren de 
vergeving der zonden en de vernieuwing des levens; 
doch het was als het ware een toegift dat Christus 
door de  zichtbare gave Zijn kracht in de Zijnen in-
stortte (…) Hij belooft hun dus de gaven van de Heili-
ge Geest Wiens tekenen zij in de verscheidenheid der 
taal bemerkten. Daarom heeft dit eigenlijk niet op 
ons betrekking. Want omdat Christus de aanvang van 
Zijn rijk met deze wondertekenen heeft willen versie-
ren, hebben zij slechts voor een tijd bestaan; doch 
omdat de zichtbare genadegaven die de Heere aan 
de Zijnen schenkt als in een spiegel aantoonden dat 
Christus de Gever was van de Heilige Geest, strekt 
wat Petrus zegt, zich in zekere zin toch tot de gehele 
kerk uit: Gij zult de gaven des Heiligen Geestes ont-
vangen. Want hoewel wij Hem niet in die zin ontvan-
gen dat wij met vreemde talen spreken of dat wij 
profeten worden of ziekten genezen of andere der-
gelijke tekenen doen; wordt Hij ons toch tot een 
uitnemender gebruik gegeven, dat wij namelijk met 
het hart geloven tot rechtvaardigheid en dat onze 
tongen tot de waarachtige belijdenis bereid worden; 
dat wij uit de dood overgaan in het leven; zodat wij, 
die arm zijn en hulpeloos, verrijkt worden; dat wij, 
onverwonnen, stand houden tegenover satan en 
wereld.’ 
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