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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 14 november 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Bediening Heilige Doop) 
 
D.V.woensdag 17 november 
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Diaconie (zondagsschool) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Francine van der Zande-Roordink, Bertine Mulder-de 
Ruiter en Eline Huisman. 
In verband met dopen is de kinderoppas ’s middags. 
 
 

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 
 
Bijbelkring 
D.V. dinsdag 16 november hopen we weer bij elkaar 
te komen. Aan de orde van behandeling is Openbaring 
18. Aanvang 19.30 uur in het Kerkerf. 
 
Bijbellezing 
D.V. woensdag 17 november hopen we verder te gaan 
met de behandeling van Daniel. Aan de orde is het 
derde hoofdstuk. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 
uur in de kerk. 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondcatechisanten moeten de 
twaalf apostelen kennen (Luk.6:14-16) en maken de 
vragen en opdracthten op blz. 25 van LotL 1b. 
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 54 
van de Heidelberger Catechismus. 
De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 94 en 95 van de Heidelberger Catechismus 
en maken de opdrachten op blz.48 van LotL4a 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren zondag 
39 van de Heidelberger Catechismus. 
 
JV Maranatha/JZN 
Alle jongeren van 16 jaar en ouder opgelet! Hier een 
berichtje voor jullie. Het heeft even geduurd, maar 
binnenkort willen we ook JV Maranatha weer 
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opstarten. We zitten echter met een probleempje. 
We zien graag wat meer jongelui op JV Maranatha ko-
men, daarbij komt dat JZN ook al lange tijd matig be-
zocht wordt. Daarom willen we heel graag van jullie 
mening weten. Zouden jullie antwoord willen geven 
op een paar vragen? 
1. Vind je het een goed idee om JZN en JV Maranatha 
te combineren? 
2. Welke avond komt jou het beste uit? 
3. Wat zou je graag doen op deze avond? 
Zou je ons een appje willen sturen? Dat kan naar 
0642204985. We horen heel graag van je! 
André en Gert 
 
Leiders gezocht 
Voor JV Maranatha zijn we op zoek naar nieuwe/extra 
leiders. Heb je iets met de jeugd of wil je iets in de ge-
meente doen? Laat het ons weten. We horen graag 
van je. 
André en Gert 
 
Dagboek Handvol Koren 2022. 
Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB en is al 
voor veel mensen tot zegen geweest. Elke dag biedt 
twee overdenkingen; één die zich prima leent  voor 
persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsver-
band  en één voor jongeren.  Aan het dagboek is mee-
gewerkt door predikanten, zendingswerkers en men-
sen die bij het jongerenwerk betrokken zijn. Elke 
schrijver stelt de overdenkingen samen voor twee we-
ken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. 
Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s, zoals kinder-
puzzels, recepten uit de  landen waar de  GZB werkt 
en verhalen van het zendingsveld. Een mooi aspect is 
dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt 
aan het zendingswerk van de GZB. De prijs van het 
boekje is € 12,95 iets duurder als vorig jaar.  Er blijft 
netto € 8,-- over per boekje, de opbrengst gaat naar 
Ds Kleinbloesem.  Ook voor mensen met een leesbe-
perking, die slechtziend of blind zijn is er de mogelijk-
heid om het GZB dagboek in gesproken vorm te ver-
krijgen, de prijs is hetzelfde als het gedrukte exem-
plaar. We hebben inmiddels de boekjes besteld en ho-
pen  ze binnenkort weer te bezorgen bij de ons be-
kende adressen. Als u voor het éérst het dagboekje 
wilt ontvangen, kunt u het telefonisch bestellen bij Rik 
Dijkgraaf tel 492037 of bij Jaap Mulder 491177.    
 
Oranjehof  
Moeilijke weken liggen achter ons.  Vrijwilligers ont-
vielen ons en bij hun familie en ook bij ons is er rouw 
en groot gemis. We leven biddend met de 

rouwdragende families mee. Troost en kracht mogen 
we zoeken en ook vinden bij de HEERE. Hij geeft ons 
Zijn Woord waaruit we mogen putten.   
Veel dank aan alle vrijwilligers of anderen, die spon-
taan belden en hun hulp aanboden voor de leeggeval-
len plaatsen. Weet, dat ons dit bijzonder goed doet en 
steunt in deze moeilijke tijd.   
Voor de komende periode gaan de deuren in Oranje-
hof wel weer voorzichtig verder open. Echter voor 
onze bezoekers van alle afdelingen Dagbesteding zijn 
we uiterst voorzichtig. Daar starten nog geen extra ac-
tiviteiten.  
Vanaf maandag 8 november j.l. zijn voor u en jou de 
welzijnsactiviteiten wel weer opgestart.  Voor som-
mige groepen zal dit wel in kleinere aantallen zijn.   
Belt u of mailt u ons, wanneer u meer hierover wilt 
weten.   
Weeksluiting   
We nodigen u daarom hartelijk uit voor deze bijeen-
komst. Juist dit moment willen we graag ook weer 
door laten gaan. De weeksluiting is zaterdag 13 no-
vember. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er 
wordt een meditatie gehouden en Henri Frens speelt 
voor ons op het orgel. Daarna is er tijd voor een kopje 
koffie/thee te drinken met elkaar.  
Hospice de Regenboog   
Hospice de Regenboog organiseert samen met Oran-
jehof een informatieavond in ons wijkontmoetings-
centrum. Heeft u wel eens nagedacht over wat u be-
langrijk vindt in de laatste levensfase? Vragen zoals: 
wat is palliatieve zorg? Wat wil ik eigenlijk aan het 
einde van mijn leven? Blijf ik thuis, met hulp van thuis-
zorg en mantelzorgers of kies ik voor een hospice? 
Wat zijn mijn keuzes eigenlijk? Wat kan er mag er? 
Wat is een wilsbeschikking? Wie mag er voor u spre-
ken wanneer u dat zelf niet meer kunt? Moeilijke vra-
gen over een teer onderwerp. Maar zeker niet onbe-
langrijk! Kom op 25 november langs in ons wijkont-
moetingscentrum. Vanaf 19.00 uur is er inloop met 
koffie en thee, de avond start om 19.30 uur. Graag wel 
even vooraf opgeven, dit kan via info@hospicenun-
speet.nl of 0341-250962 of via woc@oranjehof.org of 
te bellen naar 0577-492278.  
Kerkradio   
Tijden: maandag- en woensdagmorgen 10.30 -11.15 
uur   
Maandagmorgen  “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   
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De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vier-
houterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkra-
dio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.    
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 
0577-492278 / info@oranjehof.org.  
Een hartelijke groet van alle medewerkers uit Oranje-
hof  
 
Live-stream concert Kondanami 
Op D.V. 26 november zal er om 19.30 uur een 
livestream uitzending zijn van een concert in de her-
vormde kerk.  Het concert wordt verzorgd door het 
duo Geert Jan en John Hoekman en het Elspeets man-
nenensemble Laus Deo. Ds. van Kooten hoopt te me-
diteren en iets te vertellen over het werk van zijn 
dochter Mieneke in Malawi. De opbrengst van de col-
lecte is voor haar werk voor de stichting Kondanami 
waarvoor zij werkzaam is. Het concert wordt uitge-
zonden  via het you-tube kanaal van duo Hoekman. 
 
Inzamelactie Luiers voor Lesbos 
Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa le-
ven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van 
anderen. Stichting CRR ondersteunt deze kinderen 
door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulp-
transport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de 
maand november worden door heel het land heen lui-
ers, billendoekjes en Sudocrem ingezameld, om er-
voor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven 
bieden. Jouw hulp is daarbij van grote waarde! Help 
stichting CRR ieder vluchtelingenkind te geven waar 
het recht op heeft en doneer luiers (vooral maat 4-6), 
Sudocrem of billendoekjes! Je kunt je donatie inleve-
ren bij Helma Kuijt, Uddelerweg 26, Elspeet. Kijk voor 
meer informatie over deze actie op: www.luiersvoor-
lesbos.nl. Doe mee, want samen staan we sterker dan 
alleen! Inleveren kan t/m zaterdag 27 november. Al-
vast hartelijk dank 
 
Jezus leven van mijn leven… 
Bij de voorbereidingen op de dankdagpreek over 
‘Dankt God in alles’ (1 Thes.5:18) moest ik voortdu-
rend aan de regels denken ‘Duizend, duizend maal o 
Heer’ zij U daarvoor dank en eer’, de slotregels van het 
gezang ‘Jezus leven van mijn leven’. Anders dan bij de 
psalmen die door de Heilige Geest zijn geinspireerd –
al kunnen berijmingen ook wel eens wat afwijken van 
de oorspronkelijke bedoeling- wil ik bij gezangen en 
liederen graag weten wat voor vlees ik in de kuip heb. 
Bij ‘Jezus leven van mijn leven’ was dat een verrassing. 
De auteur ervan is ene Ernst Christoph Homburg. Hij 
werd in 1605 (ook wordt het jaar 1607 genoemd) 

geboren in Muhla, een dorpje onder de rook van Ei-
senach waar Luther een eeuw eerder de latijnse 
school bezocht. Homburg stamde uit een predikan-
tengeslacht maar zelf volgde hij een rechtenstudie in 
Wittenberg en begon zijn artistieke talenten te ont-
plooien als dichter. Hij verbleef in Hamburg maar be-
zocht ook vaak ons land en had ook contact met de 
bekende Nederlandse dichter Jacob Cats. Homburg 
vestigde zich uiteindelijk in Naumburg als jurist terwijl 
met regelmaat gedichten en gedichtenbundels van 
zijn hand verschenen. Ook vertaalde hij wel gedichten 
in het Duits van Daniel Heinsius (1620-1681) en Jacob 
Cats (1577-1660). Van laatstgenoemde o.a. het ge-
dicht ‘Selfstryt’ over Jozefs verzoeking tot overspel 
door de vrouw van potifar. Homburgs dichtwerk werd 
destijds geloofd en geprezen vanwege de vakkundig-
heid waarmee het tot stand kwam. Zijn dichtwerk be-
stond grotendeels uit herdersromantiek (waaronder 
een comedie over de verliefde herderin Dulcimonde 
in 1643), erotiek en dronkemansliedjes. Zijn verza-
meld dichtwerk is begrepen in ‘Erasmus Chrysophilus 
Homburgs schimf- und ernsthafte Klio’. Zijn naam 
Ernst vervormde hij voor de grap tot Erasmus de be-
roemde humanist uit vroeger jaren. Klio is een Griekse 
meisjesnaam uit de Griekse mythologie waarvan de 
betekenis ‘glorieus’ is. De eerste uitgave vond in 1638 
plaats terwijl enkele jaren daarna een herdruk plaats-
vond met nog een aantal extra gedichten. Homburg 
genoot grote roem in de wereld. Rond 1659 kwam hij 
tot bekering en distantieerde zich van zijn voormalige 
dichtwerk. Er verscheen toen een bundel met 148 
geestelijke liederen die hij vooral op de dag des Hee-
ren had gedicht. In het voorwoord geeft hij in een kort 
gedicht weer dat Klio moet verdwijnen en dat hij zich 
schaamt en er berouw over heeft voor en over haar 
gezongen te hebben. Hij noemt nu Jezus zijn ‘zielsver-
maak’. De bekering van Homburg vond plaats toen hij 
bezocht werd met een ernstige huidaandoening die 
hem veel pijn bezorgde, terwijl zijn vrouw Justina te 
kampen had met voortdurende niersteenaanvallen 
waartegen destijd nog geen kruid was gewassen. Hun 
kruis- en drukweg waarvan Eduard Koch schreef dat 
ze samen geen gezond uur meer met elkaar mee-
maakten werd door de Heere gebruikt tot hun gees-
telijke ommekeer.  Naast de lichamelijke ongemakken 
waren er ook de nijd en vijandschap die ze moesten 
ervaren van hen die voortijds met hem dweepten. 
Toen de pest in Naumburg zijn tol eiste moesten ze 
vluchten. Verschillende malen was hij op de reizen die 
hij maakte in doodsgevaar. Eens viel hij zelfs in de 
hand van rovers. Toch mocht hij in die wegen ook 
Gods ondersteunig ervaren. 
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In het voorwoord op de bundel schreef hij: ‘Als ie-
mand zich verbaast over mijn geestelijke liederen en 
vraagt: Is Saul ook onder de profeten? of zelfs spot-
tend zegt dat ik het gewone gebruik van deze wereld 
volg door haar mijn bloei te geven en het beste deel 
van mijn jeugd maar de restanten van de ouderdom 
aan God en de hemel; laat hij dan weten dat  ik daar-
toe ben gebracht en bewogen door het bijzondere 
zware kruis dat op mijn huis ligt, waarmee de liefde-
rijke, getrouwe God naar Zijn Vaderlijke wil zoals ieder 
weet reeds voor lange tijd heeft belast waarin ik mij 
evenwel met Gods woord het allerbeste mag troos-
ten, sterken en oprichten. Het opgelegde leert mij te 
oefenen in godzaligheid (…) een christen zonder kruis 
en beproeving is als een scholier zonder boek en een 
bruid zonder bruidsboeket. Ja, de hemelse Vader leert 
ons terwijl Hij ons bezwaart. Hij doet terwijl Hij tuch-
tigt vele geestelijke geheimen ontdekken. Hij maakt 
vrolijk terwijl Hij bedroeft, en levend terwijl Hij doodt’.  
Verder schreef hij: ‘Ik was aanvankelijk niet van plan 
mijn liederen in druk te laten verschijnen maar ze voor 
mezelf te bewaren om daardoor herinnerd te worden 
dat ondanks kruis en druk  ik me meer en meer mocht 
gronden mocht in geloof en vertrouwen en Gods Al-
macht in de binnenkamer met hart en mond vrolijk 
mocht danken. Anderen hebben me overreed de lie-
deren openbaar te maken. Ik heb ze niet geschreven 
om door de wereld bewierookt te worden en heb 
daarom niet gekozen voor hoogdravende en uiterst 
kunstzinnige taal maar alleen als oogmerk de eer van 
God.’ 
De liederen waren van melodie voorzien door Werner 
Fabricius (1633-1679), als cantor verbonden aan de 
Pauluskerk te Leipzig. Een van de liederen die hij 
schreef is ‘Ist Gott mein Schild und Helfersmann’. Dit 
lied is jaren later door Johann Sebastiaan Bach ge-
bruikt als slotkoraal van zijn 85e cantate ‘Ich bin ein 
guter Hirt’. Ook het koraal van paascantate BWV 475 
‘Jesus unser Trost und Leben’ is van Homburgs hand. 
Zijn gezang ‘Kommst Du, komsst Du, Licht der Heiden’  
is gebruikt in een cantate van Dietrich Buxtehude (ge-
nummerd als  BWV 66). 
Het meest is hij onder ons bekend geworden door zijn 
lied ‘Jesu meines Lebens Leben’ dat uit het Duits ver-
taald is door Emanuel Weiss (1830-1908) tot ‘Jezus le-
ven van mijn leven’. Weiss die ooit predikant van de 
evangelische broedergemeente te Haarlem en ver-
dienstelijk harmoniumspeler en vervaardiger van 
koormuziek bracht het als volgt onder woorden: 
 
 
 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloor'ne, te bevrijden, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Heer’, Verzoener van mijn zonden, 
Heiland, Die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden, 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren: 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor Uw bitt're bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer’ 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
In 1678 overleed Homburgs vrouw. Zelf volgde hij 
haar op 2 juli 1681. Door zijn bekendste lied spreekt 
hij nog nadat hij gestorven is. Moge het een ieder uit 
het hart gegrepen zijn. 
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Bij de diensten 
Komende zondagmorgen willen we de prekenserie 
over Zacharia vervolgen. Dit keer lezen we Zacharia 5. 
’s Middags hopen we met een drietal ouderparen bij 
de doopvont te staan. Moge die dienst van woord –
waarbij we Genesis 18 opslaan- en sacrament zijn tot 
Gods eer, tot troost van de doopouders met hun kin-
deren en tot stichting der gemeente. 
 
Enkele korte uitspraken ter overdenking 
*De wet is geen verplichting maar een vermaak 
(Maarten Luther). 
*Geloven is ogen dicht doen en oren openen (Johan-
nes Calvijn). 
*Het gebed is een schild voor de ziel, een offer voor 
God en een gesel voor de duivel (John Bunyan). 
*De naald van de wet wordt gevolgd door de draad 
van het evangelie (Erskine). 
*De prediking is de strijdwagen waarin Christus door 
de wereld trekt (Richard Sibbes). 
 
de redactie 


