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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 31 oktober 2021 
09.30 uur ds.M.van Kooten 
15.00 uur ds.M.van Kooten 
 
D.V. woensdag 3 november 2021 
14.30 uur ds.M.van Kooten 
19.30 uur ds.M.van Kooten 
 
Collecten 
31 oktober 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
 
3 november 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Dankdagcollecte 
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 
 
Catechisaties 
In verband met dankdag zullen de gewone catechisa-
ties geen doorgang vinden. De week daarna hopen we 
ze weer te ontmoeten. Geleerd en gemaakt moet 
worden voor de volgende keer: 
De eerste maandagavondcatechisanten moeten leren 
vraag en antwoord 29 van de Heidelberger Catechis-
mus en maken de vragen en opdracthten op blz.21 en 
22 van LotL 1b. 
De tweede groep moet leren Romeinen 10:17 en ma-
ken de vragen en opdrachten op blz.28 van LotL 2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 92 en 93 van de Heidelberger Catechismus 
en maken de opdrachten op blz.41 van LotL4a 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren zondag 
38 van de Heidelberger Catechismus. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXIX) 
Een beroep wat in de bijbel voorkomt maar tegelijker-
tijd ook onder zware kritiek valt is de guichelaar. Het 
is een oude benaming van wat we tegenwoordig goo-
chelaar noemen. Goochelen bestaat uit het toepassen 
van handige trucs waardoor het lijkt alsof er iets on-
mogelijks wordt gedaan. Het is daarmee een kunst 
waarmee mensen door allerlei onbegrijpelijke behen-
digheden vermaakt worden. Op zich kan dit onschul-
dig zijn wanneer het niet verbonden is aan magie en 
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paranormale dingen. Om het nu een kunst genoemd 
kan worden waarvoor we de Heere mogen danken zo-
als dat bij poezie, schilderen en muziek het geval kan 
zijn is hier zeer de vraag. In vroeger dagen traden goo-
chelaars vooral op tijdens een kermis of jaarmarkt. Op 
de particiliere synode van Overijssel werd op 25 juni 
1596 besloten de overheid te verzoeken dat ‘keuche-
laers’ uit het land verdreven zouden worden. Op de 
provinciale synode van Gelderland die op 28 juni 1604 
in Arnhem werd gehouden besloot men aan de over-
heden der steden te vragen om alle ‘coeckelspelen’ te 
verbieden. Een jaar later toen die synode in Zutphen 
bijeenkwam werd dit nog eens onderstreept, vooral 
ook omdat het mede gepaard ging met de ontheiliging 
van Gods dag waarop jaarmarkten en kermissen wer-
den gehouden. De Hoornse predikant Jacobus 
Hondius die een ‘Swart register van duysent sonden’ 
schreef merkte in 1724 op: ‘Zondigen zodanige over-
heden die lidmaten zijnde, nochtans koorddansers en 
guichelaars op de jaarmarkten toelaten. Want zulke 
lichtvaardige mensen dienen nergens anders toe als 
om de burgerij door haar ongeoorloofde en ijdele 
kunsten wat ijdelheid te leren en een deel geld af te 
persen’. 
De bijbelse voorbeelden van guichelaars herinneren 
aan zwarte magie, oftewel duivelskunst. De guiche-
laars aan het hof van de farao ten tijde van Mozes en 
Aaron worden door de kanttekeningen bij Exodus 
7:11 getekend als personen ‘die door des duivels 
kunst de ogen der mensen betoverden, dat zij meen-
den te zien hetgeen dat inderdaad niet was, en waren 
als voor wijzen in grote achting bij de Egyptenaren ge-
houden’. De Filistijnen kenden ook guichelaars. We le-
zen ervan in Jesaja 2:6 waar de profeet aangeeft dat 
de Heere Israel om die zonde in de steek laat: ‘Maar 
Gij hebt Uw volk, het huis Jacobs verlaten; want zij zijn 
vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten, en 
zij zijn guichelaars, gelijk de Filistijnen..’’ Koning 
Manasse die later tot bekering kwam deed zelf aan 
guichelarij om de Heere tot toorn te verwekken (2 
Kon.21:6 en 2 Kron.33:6). Dat er onder de Israelieten 
ook guichelaars waren lezen we in Jeremia 27:9: ‘Gij-
lieden dan, hoort niet naar uw (…) guichelaars, de-
welke tot u spreken, zeggende: Gij zult de koning van 
Babel niet dienen’. De wens was de vader der gedach-
ten. Maar de deportatie ging door. Nebukadnezar 
voerde Jeruzalem naar Babel. Daar konden ze ook 
kennis nemen van diens guichelaars. Nebukadnezar 
had namelijk aan zijn hof te Babel veel van die guiche-
laars in dienst (Dan.2:2). Dat was voor hem de elite 
van wijzen. Hij zou ze allemaal hebben omgebracht 
toen ze zijn dromen niet in herinnering konden 

brengen noch verklaren wanneer Daniel niet met zijn 
vrienden in gebed was gegaan waarbij ze ook vroegen 
de wijzen -waaronder de guichelaars vielen- te sparen 
(Dan.2:18). Zou Daniel respect hebben gehad voor 
hun guichelarij? Zeker niet, maar hij was bezorgd over 
hun ziel en zaligheid. 
Naast mannen waren er ook vrouwen die dat ‘beroep’ 
uitoefenden. Het onbekeerde Israel wordt zelfs ten 
opzichte van de rechtvaardige lieden vergeleken met 
‘kinderen der guichelares’ (Jes.57:3). 
De wet Gods is zeer radicaal over de guichelaars: ‘Gij 
zult geen guichelarij plegen’ (Lev.19:26). ‘Onder u zal 
niet gevonden worden een guichelaar, want al wie 
zulks doet is de HEERE een gruwel (Deut.18:10 en 14). 
Micha moet in Gods naam profeteren: ‘Ik zal de tove-
rijen uit uw land uitroeien en gij zult geen guichelaars 
hebben’ (Micha 5:11). 
Wanneer we dit alles lezen in Gods woord mogen we 
wel heel beducht zijn dat er vandaag zelfs christelijke 
goochelaars zijn die in kerken optreden om met be-
hulp van goocheltrucs het evangelie aan de man te 
brengen. Ook al heeft het in die gevallen niet met ma-
gie of iets dergelijks te maken. Dergelijk entertain-
ment heeft de Heere niet nodig. Hij wil christenen niet 
door stomme beelden onderwijzen, zegt de Heidel-
berger. Dan zeker niet door middel van goochelaars. 
Stel overigens dat middels een kromme stok een 
rechte slag zou worden toegebracht, dan is dat in ie-
der geval geen reden om willens en wetens kromme 
stokken te gebruiken. 
Ik besluit het ‘beroep’ van guichelaar met een opmer-
king van Spurgeon over ‘godsdienstige goochelaars’: ‘ 
Ik heb als kind eens een goochelaar op straat gezien, 
die met een half dozijn ballen, messen of borden op-
wierp en opving, en mij scheen dit wonderlijk toe. 
Maar de godsdienstige goochelaar stelt alle andere in 
de schaduw, want hij moet tegelijkertijd het christen-
dom en de wereld ophouden, en twee soorten ballen 
tegelijk opvangen. Een vrijgemaakte van Christus te 
zijn en tegelijk ook een slaaf van de wereld, daar is 
heel veel kunst voor nodig. Een dezer dagen zult u, 
mijnheer de goochelaar, één van uw ballen laten glip-
pen, en dan is het uit met uw spel. De mens kan dit 
niet altijd volhouden, niet altijd doorgaan met zoveel 
handigheid te spelen. Vroeg of laat begaat hij fouten 
in zijn spel en dan wordt hij tot een aanfluiting en een 
spotrede, en dan wordt hij beschaamd, indien er ten-
minste nog enig schaamtegevoel in hem overgeble-
ven is’. 
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Bij de diensten 
Omdat zondag aanstaande hervormingsdag is wil ik de 
serie over de nachtgezichten van Zacharia en de cate-
chismusprediking onderbreken en in beide diensten 
stilstaan bij belangrijke thema’s van de reformatie, 
namelijk de herontdekking van de rechtvaardiging 
door het geloof alleen, ook wel sola fide genaamd 
(waarbij we Romeinen 1 lezen) en het feit dat alleen 
het woord van God richtsnoer is van alle doen en la-
ten, het zogenaamd sola scriptura (waarbij we 2 Timo-
theus 3 lezen). 
 
We zingen aan het eind van de dienst ’s morgens 
Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 
 
’s Middags zingen we opnieuw het eerste maar nu ook 
het laatste vers: 
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
en zal geen duimbreed wijken. 
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 
zal u de vaan doen strijken! 
Delf vrouw en kind'ren `t graf, 
neem goed en bloed ons af, 
het brengt u geen gewin: 
wij gaan ten hemel in 
en erven koninkrijken! 
U kunt het dan vast, fotograferen, kopieren of printen 
en in uw psalmboek leggen. 
Gezegende diensten toegewenst. 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Een man die zijn rechteroog kwijt is, kan zich in de 
strijd niet weren, want zijn linkeroog gaat schuil ach-
ter zijn schild. Daardoor heeft hij geen zicht meer op 
de vijand en kan hij zich niet meer verdedigen. Zo gaat 
het ook met iemand die het rechteroog van het ware 
geloof mist. Hij kan zijn geestelijke vijand, de duivel 
niet weerstaan. Paulus zegt dat de Bijbelheiligen door 
een standvastig en waar geloof koninkrijken hebben 
overwonnen (John Wycliffe 1330-1384) 
 
de redactie 


