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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 7 november 2021 
09.30 uur ds. K.H. Bogerd te Wouterswoude 
15.00 uur ds. B.L.P. Tramper te Waarder 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (extra collecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Woutine van Ark-Pluim, Willie van de Brug-Huisman 
en Bianca van de Zande 
 
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 

vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met 
Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 
491380 
 
Catechisaties 
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. 
 
Overleden 
Opnieuw is er rouw gekomen bij de familie Verkade, 
oud bewoners van de pastorie aan de Nunspeterweg. 
Onlangs was het Ria die als huishoudster deel van het 
gezin uitmaakte welke het tijdelijke met het eeuwige 
moest verwisselen nu betrof het Pieter die op 28 no-
vember overleed in Kroonheim te Uddel op 56-jarige 
leeftijd. Pieter werd geboren in Gameren, de eerste 
standplaats van ds. Verkade en verhuisde mee naar 
Nieuwe-Tonge, Montfoort en uiteindelijk Elspeet. Pie-
ter was anders begaafd. De aandacht die hij nodig had 
kon hij op den duur thuis niet meer krijgen. Vandaar 
dat hij aanvankelijk in Philadelphia te  Vierhouten en 
later bij Adullam in Uddel verzorging kreeg die bij hem 
paste. Van harte willen de familie condoleren met het 
verlies van Pieter die dinsdag jl. in Elspeet begraven is. 
Mogen zijn broers en zusters zich getroost weten door 
de woorden van de Heere Jezus: ‘Laat de kinderkens 
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tot Mij komen en verhindert ze niet want derzulken is 
het koninkrijk Gods’. Dat geldt immers ook voor men-
sen die 56 werden maar waarvan het denkvermogen 
nooit verder kwam dan van een peuter. 
 
Doopzitting 
Op D.V. donderdag 11 november zal er doopzitting 
zijn om 19.30 uur in het Kerkerf i.v.m. de doopsbedie-
ning op zondagmiddag 14 november. 
 
JV Timotheüs 13+ 
Ha jongelui,  
D.V. Dinsdag 9 november is er weer JV Timotheüs! 
Van 19:00-20:30. Fijn dat er de vorige keer zo’n goede 
opkomst was.  
Deze keer willen we stilstaan bij de persoon naar wie 
we vernoemd zijn: Timotheüs, Paulus’ zoon in het ge-
loof, een jonge christen. Paulus bemoedigt hem in de 
strijd van het geloof.  Wat is het belangrijk dat we el-
kaar bemoedigen in deze strijd! Na de pauze gaan we 
een quiz doen. Van harte welkom!  
Groeten Jan, Johan en Wijnand. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 9 november hopen we als mannenver-
eniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de verga-
dering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5 
meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriende-
lijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond 
voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan wor-
den volgens de geldende richtlijnen.  
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van juli/augustsu 2021 behandeld worden. Het 
te behandelen schriftgedeelte is 1 Koningen 17: 7 t/m 
24 "Elia onderhouden door de weduwe van Zarfath". 
Kees van den Bosch zal de inleiding op de Bijbelstudie 
verzorgen. 
We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dins-
dag, 19.30 uur, in het Kerkerf! 
Namens het bestuur, Kees van de Steeg 
 
Vrouwenverniging Wees een zegen 
Bijbelstudie 3 is aan de beurt,  10 november DV. 
We hopen het te kunnen behandelen met de gezonde 
mensen. Want de corona ziekes houden niet op. 
Daarom ….KOM..!!  Om half acht …WELKOM…!! 
 
Financiële verantwoording Diaconie  
Inkomsten 3e kwartaal  2021 
Collecten Juli 
Diaconie € 420.61,  Fonds Christelijke doeleinden € 
518.29 . 

Collecten Augustus  
Diaconie € 649.32,  Fonds Christelijke doeleinden € 
475.58,  gehouden collecte op 29 augustus voor 
Woord & Daad bestemming noodhulp in Haïti  € 
1550.70. 
Collecten September 
Diaconie  € 512.79,  Fonds Christelijke doeleinden € 
185.- . 
Hartelijk dank. 
 
Week van het leven  
Vandaag (6 november) begint de Week van het leven. 
Ieder leven verdient liefde, zorg, aandacht en be-
scherming. Dit geldt voor het ongeboren leven. En ook 
voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.  
Volgende week zaterdag (13 november) eindigt de 
Week van het leven met de Mars voor het leven. In 
Den Haag zal dan een Mars gelopen worden met 500 
mensen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de 
beschermwaardigheid van ongeboren kinderen en 
betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Van 
13.00u-15.30u is het programma online te volgen. 
Als u actief bent op social media, laat u dan deze dag 
ook van u horen met #MarsvoorhetLeven?! 
Wilt u vooral ook bidden? Voor een ommekeer in het 
denken in ons land zodat mensen het leven weer gaan 
zien als een gave van God? 
Hartelijke groet, namens werkgroep Elspeet, Gerdien 
Beens 
 
Dringend chauffeurs gezocht 
De stichting leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland ver-
voert kinderen die om diverse redenen geen regulier 
onderwijs in Elspeet kunnen volgen. En daarom naar 
het speciaal basisonderwijs Eliëzer-Obadjaschool 
gaan in Zwolle. 
Het doel van deze stichting is de reistijd zo kort moge-
lijk te houden en de kinderen vervoer te bieden zo 
veel mogelijk in eigen sfeer en rust. 
De stichting voorziet duidelijk in een behoefte daar er 
momenteel meer aanvragen zijn dan mogelijkheden 
tot plaatsing in één van de bussen van de stichting. 
In verband hiermee en om de huidige routes te waar-
borgen zijn we dringend op zoek naar mensen die een 
enkele keer of regelmatig willen rijden. Het is dank-
baar werk waarbij u veel kunt betekenen voor deze 
kinderen en hun ouders. 
Heeft u af en toe tijd over en kunt u ongeveer 2 uurtjes 
per keer van huis af dan bent u van harte welkom.  
Alles is bespreekbaar, of het nu om een vaste dag of 
dagdeel gaat of maar 1x per maand één ritje het past 
altijd in onze planning. 
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Neem voor meer (vrijblijvende) informatie contact op 
met de planner van de stichting dhr M.C. Schouten: 
06-13145010 
Of stuur een mail naar: stichtingleerlingenver-
voer@gmail.com 
 
In de kast…. 
Wanneer iemand snel boos wordt dan zeggen we dat 
hij gauw op de kast zit. Mogelijk ontleend aan een 
poes die bij het zien van een hond in de kamer op de 
kast vliegt. We zeggen ook wel dat men alles uit de 
kast haalt om aan te geven dat men alles heeft uitge-
probeerd om iets te bereiken. Zoals een kast van bo-
ven tot onder wordt leeggemaakt om iets te zoeken. 
Nog meer horen we dat iemand uit de kast komt. Dat 
is een platte benaming voor wat we met een engelse 
variant een ‘’coming out’ noemen. Wat wordt daar-
mee bedoeld? Iemand maakt openbaar dat hij of zij 
homofiele gevoelens heeft. Ook zijn er die naar buiten 
brengen dat zij met genderdysforie rondlopen. De be-
doeling is dan ook dat we deze coming out respecte-
ren. Nu zal het waar zijn dat we hierbij op hele intieme 
en persoonlijke nood stuiten. Maar is het zo nodig om 
hiermee voor de dag te komen? Ik heb hier eerlijk ge-
zegd op bijbelse gronden toch moeite mee. Er wordt 
in dat verband wel gezegd dat dit alles behoort tot ge-
brokenheid van de schepping. Daarmee wil men de 
zondigheid van die gedachten en begeerten enigszins 
vergoelijken. Gebrokenheid heeft alles met de zonde-
val te maken. In Adam hebben wij allen gezondigd. 
Het mag duidelijk zijn dat er een onderscheid ligt in 
beoefenen of dat dit het offer brengt van celibaat. 
Maar de begeerte blijft toch een begeerte die indruist 
tegen de geboden Gods en is derhalve zonde. Nu is 
het zo dat een dergelijk ‘uit de kast komen’ in zekere 
zin in den brede geaccepteerd wordt.  Stel echter eens 
dat iemand uit de kast zou komen met pedofiele of 
necrofiele gevoelens of een incestieuze neiging? Een 
behoefte aan bestialiteit… Daar moeten we toch niet 
aan denken. Weerzinwekkend de gedachte alleen al. 
Waarom het een wel en het ander niet? 
Uit de kast komen is het hart bloot leggen. Eerlijk wor-
den. Is het niet het beste dit ten opzichte van God te 
doen? Hij is de hartenkenner bij uitstek. ‘Want uit het 
hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, 
overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenis-
sen, lasteringen’ spreekt Christus Zelf. Boze, ver-
keerde gedachten worden zelfs als eerste genoemd. 
Heus niet alleen de zojuist genoemde gedachten en 
begeerten.  Stel wanneer een heteroseksueel eens uit 
de kast zou komen met zijn of haar verlangens. Met 
name een single die hunkert naar intimiteit maar 

steeds op afwijzing stuit. Een jonge vrouw schreef 
eens aan de vroeger beroemde predikant- psycho-
loog- pedagoog- professor Jan Waterink dat ze meis-
jes kon begrijpen die hun eer wegwierpen om maar 
even geborgenheid te mogen ervaren. Ze schreef hem 
openhartig: ‘O God, waarom hebt Ge mij een vrouw 
gemaakt? Een gezonde vrouw? Met vruchten die rij-
pen maar die niemand plukt, met verlangens die nooit 
bevredigd worden, met een naar liefde hunkerend 
hart, dat alleen maar kan blijven hunkeren, vandaag 
en vannacht en morgennacht en al die nachten…’  Wat 
een strijd ook bij vrijgezelle mannen die niet de gave 
van de onthouding hebben terwijl elke weg naar een 
huwelijk doodloopt. Dan spreekt het huwelijksformu-
lier wel van het feit dat om hoererij te voorkomen een 
ieder zij eigen man of vrouw heeft… maar als dat alles 
gebaricadeerd is…. Wat te denken van mannen en 
vrouwen voor wie wegens een handicap een huwelijk 
vrijwel is uitgesloten? Niet graag zouden ze hun bin-
nenste op tafel leggen buiten God om.  
Stel je voor dat alle gehuwde mannen en vrouwen uit 
de kast zouden komen met hun gevoelens waarvan de 
Heere Jezus opmerkt: ‘Gij hebt gehoord, dat van de 
ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik 
zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te 
begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met 
haar gedaan (Math.5:27-28)’. 
Wijlen ds.H.van Gilst zegt in een van zijn catechismus-
preken –en ik moet er nog wel eens aan denken wan-
neer ik zijn naam tegen kom in de Elspeetse ‘domi-
neesbuurt’- dat hij niet graag zou willen dat zijn hele 
gedachtenwereld op de kansel zou staan geschreven. 
Hij verwachtte dat hij dan wel alleen zou blijven staan 
en iedereen het kerkgebouw verliet. Wulfert Floor 
zegt iets dergelijks wanneer hij in een van zijn oefe-
ningen stelt dat er wel niemand zal zijn die zijn hart in 
een glazen stolp geplaatst zou zien zodat iedereen er 
in kon zien. 
Ik moet me daar helemaal bij aansluiten zoals David 
dat verwoordt: ‘Ga niet in het gericht met Uw knecht; 
want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht recht-
vaardig zijn’ (Ps.143:2). O, wanneer de Heere in het 
recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtighe-
den, wie zou dan voor Hem bestaan?? 
Tobias Clausnitzer (1618-1684) zong: 
 
Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer’, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
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We moeten –ongeacht welke seksuele geaardheid 
ook- met het woord Gods te rade gaan. Te veel staat 
ons gevoel en ons welbevinden in de belangstelling. 
Waar klinkt: ‘Heere wat wilt Gij dat ik doen zal?’ 
(Hand.9:6). 
‘Metanoia’, het Griekse woord voor bekering bete-
kent verandering van gedachten. Zijn onze gedachten 
niet overeenkomstig wat God zegt in Zijn woord dan 
moeten we ons bekeren. Johannes schrijft: ‘Hebt de 
wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo ie-
mand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet 
in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de be-
geerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, 
en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, 
maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en 
haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, 
blijft in der eeuwigheid.’ (1 Joh.2:16-18). Bekering? De 
wil Gods doen? Hoe is dat mogelijk? Dat is mogelijk bij 
God vandaan. We lezen dat treffend in 1 Korinthe 10 
:18-19: ‘Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgo-
dendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, 
noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierig-
aards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers 
zullen het Koninkrijk Gods beërven.En dit waart gij 
sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt ge-
heiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van 
den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.’ 
Ik kom nog eens terug op de  uitdrukking: ‘alles uit de 
kast halen’. Daarop voortbordurend zou ik alles uit de 
kast willen halen om te wijzen op de mogelijkheid van 
zalig worden. Er is een geschrift van de Erskines dat 
heet ‘Kabinetten van de evangeliebeloften’. Wat zit er 
ontzettend veel in die kabinetten, in die kasten. 
Vooral voor zondaren die zichzelf mishagen en betref-
fende eigen werk overal de dood op moeten schrijven. 
Gods woord is als het ware een kast vol van ontfer-
ming voor de grootste aller zondaren. Ongeacht welke 
zonde men ook dacht of deed. Ik citeer Erskine zelf: 
‘De deur van het Evangelie staat open en loslopende 
straathonden mogen binnenlopen door een ge-
opende deur. En zij worden niet weggejaagd, zoals in 
het dagelijks leven kan gebeuren, maar zij móeten 
zelfs binnenkomen." 
Ooit grasduinde ik in de verklaring van Luther over Ge-
nesis. Hij gebruikt voor de ark van Noach het Duitse 
woord ‘der Kasten’. Hij wijst er op dat we daarin moe-
ten komen. ‘Gehe in den Kasten’ vertaalt hij Genesis 
7:1. De ark is type van Christus. Wanneer we voor 
Hem uit de kast komen, al onze zonden in werken 
woorden maar ook gedachten ootmoedig belijden en 
bestrijden dan worden we als zondaar genodigd in de 
ark te komen. In de Kast!! Ooit las ik een treffend 

stukje van J.Mastenbroek in het Reformatorisch Dag-
blad: ‘Ik herinner me een gedichtje over een school-
klas, waaraan de leerkracht vroeg wat het grootste 
beest in de ark was. Er kwamen verschillende grote 
dieren aan te pas. Maar één kind wist het juiste ant-
woord: Noach! Alleen de laatste regels van dit ge-
dichtje herinner ik me: 
 
't Grootste beest was Noach zelve, 
Asaf, hij was ook zo'n beest. 
Zo leert zich eenieder kennen 
Die ontdekt wordt door Gods Geest.’ 
 
Dan mag gepredikt worden: ‘Dit is een getrouw woord 
en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is om zondaren zalig te maken waar-
van ik de voornaamste ben’ (1 Tim.1:15). Om nog eens 
naar Luthers vertaling over de ark terug te gaan en 
met een variant op ‘Ik zie een poort wijd openstaan’ 
van Johan de Heer: 
 
Ik zie een Kast wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die Kast staat open ook voor mij. 
Nog is die Kast open. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik in Wouterswoude voor te 
gaan. In ons midden worden ds.Bogerd uit Wouters-
woude en ds.Tramper uit Waarder verwacht het 
woord Gods te verkondigen. Beiden niet onbekend. 
Gezegende zondag toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Ik weet niet hoe sterk anderen in de geest zijn maar 
zo heilig kan ik niet worden. Mij overkomt het toch al-
tijd wanneer ik zonder het woord ben en er niet aan 
denk of er mee omga, dan is er geen lust en geen geest 
en geen Christus thuis. Maar zo gauw ik een psalm of 
een tekst uit de Schrift voor mij neem, dan begint het 
te lichten en te branden in het hart, dan wordt mijn 
zin veranderd. (Maarten Luther) 
 
de redactie 


