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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 21 november 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (extra collecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Joanne van Kooten-van Asselt, Ageeth van Steeg-Ro-
zendaal en Gerriëlle van 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 

vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met 
Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 
491380 
 
Doopdienst 
Zondagmiddag mochten een drietal kinderen der ge-
meente het teken en zegel van Gods genadeverbond 
ontvangen. 
1.Joah Gideon Bomhof (geboren 10 oktober) 
2.Anna Elizabeth Flier (geboren 31 augustus) 
3.Jody Stoffer (geboren 20 september). 
We stonden stil bij Genesis 18:19: Want Ik heb hem 
(dat is Abraham) gekend, opdat hij zijn kinderen en 
zijn huis na hem zoud bevelen, en zij de weg des HEE-
REN houden, om te doen gerechtigheid en gerichte; 
opdat de HEERE over Abraham brenge, hetgeen Hij 
over hem gesproken heeft’ 
We stonden stil bij het thema: De boodschap des Hee-
ren doorgeven, met als aandachtspunten: 
1.Bezoek aan Abraham 
2.Bevel door Abraham 
3.Belofte aan Abraham 
Moge de Heere de doopouders gedurig bezoeken met 
Zijn heil en hun kinderen voortdurend onderwijzen in 
de weg des Heeren recht en gerechtigheid. En vergeet 
daarbij de raad niet van Matthew Henry: ‘Die bidt met 
zijn kinderen doet goed. Die bidt en leest met zijn kin-
deren doet beter. Die bidt en leest en zingt met zijn 
kinderen doet het beste’. 
 
Dankbetuiging 
Door middel van dit bericht, willen wij u bedanken 
voor alle blijken van medeleven die wij hebben ont-
vangen in de periode van zwangerschap en rondom 
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de geboorte van onze Anna. Dit hebben wij zeer ge-
waardeerd. 
Een hartelijke groet 
André, Dorinda en kinderen Flier 
 
Kerkenraadsverkiezingen 
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal de 
kerkenraad zich buigen over de vacatures van ouder-
ling-kerkrentmeester E. Mulder en J. Mulder. Voor ou-
derling E. Mulder hebt u al namen in kunnen dienen. 
U krijgt deze week, tot en met aanstaande zaterdag 
20 november, de gelegenheid om één naam in te die-
nen voor de vacature van J. Mulder. Dit kan schriftelijk 
en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de 
kerkenraad, ouderling J. Fijan, Zichtweg 3, Elspeet.  
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondcatechisanten moeten leren 
Lukas 4:18-19 en maken de vragen en opdrachten op 
blz.29 van LotL 1b. 
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 32 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.36-37 van LotL 2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren de vragen 
en antwoord 96, 97 en 98 van de Heidelberger Cate-
chismus en maken de vragen en opdrachten op blz.57 
van LotL 4a. 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren vraag en 
antwoord 105 en 106 van de Heidelbergse Catechis-
mus. 
 
Zondagsschool Abia 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
Jullie hebben op de zondagsschool een boekenlijst ge-
had om een mooi boek uit te zoeken voor de kerst. Op 
de boekenlijst van groep 7/8 staan 2 boeken die niet 
meer verkrijgbaar zijn. Het betreft ‘Naar Erets Jisraeel’ 
en ‘Margaret, voor wie kies je?’. Daarom in de kerk-
bode 2 nieuwe opties voor jullie. Het dagboek ‘Ver-
trouw op Hem’ (leeftijd 10+) en het dagboek ‘Geloven 
in Hem’ (leeftijd 10+). Op internet vind je er wel ver-
dere informatie over.  
Denken jullie er allemaal aan om je keuze uiterlijk a.s. 
zondag 21 november in te leveren? Bedankt alvast! 
Alvast ter info: De gezamenlijke Kerstviering van de 
zondagsschool en verenigingen zal dit keer plaatsvin-
den op D.V. Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december 
om 15.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom! 
Hartelijke groet van het team van de zondagsschool 
 
 
 

JV Timotheus 
D.V. Dinsdag 23 november is er weer JV Timotheüs! 
Van 19:00-20:30.  
Daarnaast de meesten hebben de datumprikker voor 
de dropping ingevuld, willen degenen die dat nog niet 
hebben gedaan ook even doen? 
Als je niet op de JV komt, kun je natuurlijk ook mee-
doen. Tot ziens! 
Groeten Jan, Johan en Wijnand. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 23 november hopen we als mannen-
vereniging elkaar weer te ontmoeten.  
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van september 2021 behandeld worden. Het te 
behandelen schriftgedeelte is 1 Koningen 18: 1t/m 20 
"Elia ontmoet Achab". Gijs Monster 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 
Kvds1966@hotmail.nl 
06-37567403 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
Alweer de vierde bijbelstudie is aan de beurt. DV 24 
november om kwart voor 8. Om half 8 de inloop voor 
een kopje koffie. Alle vrouwen van de gemeente har-
telijk welkom. Kom gerust voor de eerste keer ook!!!!! 
 
Revoke 
Als diaconie krijgen we regelmatig verzoeken van 
“goede doelen” organisaties om financiële ondersteu-
ning. Het zijn bekende en minder bekende organisa-
ties. U zult zelf vast ook wel van dat soort verzoeken 
krijgen. En u schenkt er zelf wellicht ook aan. Heel 
goed! Doe het biddend met de vraag of de Heere het 
wil zegenen. Bij al die organisaties gaat het om de 
nood van en steun voor anderen, die bijvoorbeeld in 
armoede leven, of te maken krijgen met rampen, of te 
lijden hebben onder vervolging vanwege het Evange-
lie en het belijden van Jezus Christus als hun en onze 
Heere, Verlosser en Zaligmaker.  
Er zijn ook organisaties die gebed en steun voor zich 
zelf of voor hun leden vragen. Het gaat dan meestal 
om organisaties die aandacht vragen voor ziektebe-
strijding of maatschappelijke hulpverlening en derge-
lijke.  
Revoke is weer een andere organisatie, die niet past 
in bovenstaand rijtje. Het is een REformatorische Ver-
eniging van Ongewild Kinderloze Echtparen. Revoke 
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ondersteunt echtparen met een onvervulde kinder-
wens. De doelstelling van deze vereniging is gericht op 
contact, voorlichting, bezinning en het bevorderen 
van een Bijbels verantwoorde meningsvorming over 
ongewilde kinderloosheid. Het is een vereniging die 
niet sterk naar buiten gericht is, maar wel laag drem-
pelig wil zijn. Onlangs kregen we hun goed uitgevoerd 
magazine, dat tweemaal per jaar verschijnt. Met 
goede artikelen. Een mooie aanleiding om Revoke en 
daarmee echtparen met een onvervulde kinderwens 
onder uw aandacht te brengen en ook in uw gebed te 
gedenken! Mooi om te lezen hoe deze echtparen er 
voor elkaar en voor anderen zijn. Ook hoe zij omgaan 
met hun “nood” en daar aandacht voor vragen en el-
kaar tips geven hoe dit te bespreken in relatie tot an-
deren. Ook echtparen die wel kinderen hebben krij-
gen tips. Mocht uw belangstelling zijn gewekt of als u 
lid of donateur wil worden: informatie kun u vinden 
op hun website www.revoke.nl . Ook een gift is wel-
kom.  
Uw diaconie 
 
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. 
 
Webinars speciaal voor ouders/verzorgers van groep 
8 leerlingen 
Dit jaar organiseren wij weer webinars voor de ou-
der(s)/verzorger(s) van groep 8 leerlingen. Deze zijn er 
speciaal om u als ouder(s)/verzorger(s) te helpen bij 
het oriënteren op het juiste niveau voor uw 
(pleeg)kind. Wij vertellen u graag wat elk niveau in-
houdt.   
Er zullen drie webinars zijn, waarbij de onderwerpen 
havo/vwo/tto, pro/vmbo en cluster 4/passend onder-
wijs aan bod zullen komen. De webinars zijn op dins-
dag 23 november, dinsdag 30 november en dinsdag 7 
december. De link naar de webinars en verdere infor-
matie kunt u t.z.t. vinden op onze website 
www.jfsg.nl. De webinars organiseren we in aanloop 
naar de voorlichtingsavond op 18 januari 2022, zodat 
u tijdens de voorlichtingsavond met gerichte vragen 
kunt komen. 

 Van harte welkom op de Jacobus Fruytier scholenge-
meenschap in Apeldoorn, Uddel en Rijssen! 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXX) 
Israel is altijd een volk geweest met handelsgeest. 
Zelfs op de grote wateren gingen ze met schepen han-
del bedrijven (Ps.107:23). De Heere Jezus sprak van 
een koopman in schone parelen (Math,13:45). Die 
handelsgeest onder de Joden zien we tot op de dag 
van vandaag. Denk aan de diamanthandel. De achter-
naam Diamant spreekt daaromtrent boekdelen. We 
denken daarbij aan de Jodin Sara Diamant die echter 
zeer verarmd was en met sigaren en allerlei andere 
snuisterijen koophandel bedreef maar onderweg radi-
caal tot bekering kwam waarbij de Heere nota bene 
een geverfd beeld van Christus als middel gebruikte, 
die wij niet onterecht ‘stomme beelden’ noemen met 
de Heidelberger Catechismus. Over handelaren, kra-
mers en kooplui wordt in de Bijbel dan ook meerdere 
malen gesproken. Ze hadden overigens een geweldige 
concurrentie met de Tyriers zoals we lezen in Jesaja 
23:9 waar hun handelaars de heerlijksten in het land 
heten, waarbij we het land volgens de Kanttekeningen 
ook als wereld mogen lezen. Ze worden in Nehemia  
13:16 genoemd als kooplui die op de dag des Heeren 
met de Joden handelden in Jeruzalem waarover Ne-
hemia terecht zeer vertoornd was. Zoals de Heere Je-
zus het later ook was op hen die het huis des Heeren 
tot een huis van koophandel maakten (Joh.2:16). In 
Jesaja 23 rekent de Heere met de Tryriers af terwijl in 
Ezechiel 27:36 hen wordt gezegd dat ze het zullem 
moeten afleggen tegen de handelaars onder de vol-
ken. Wel blijft de belofte staan dat de Tyrier met de 
Jood mag delen in het heil zoals we zingen in Psalm 
87. Dat is de handel op de markt van vrije genade waar 
men geen geld heeft te bieden maar om niet mag ont-
vangen wijn en melk als symbolen van het heil Gods 
in Chrstus. Ook een geweldige concurrent waren de 
Babyloniers waarover de Heere Zijn oordeel uit-
spreekt (Jes.47:15). Dat geldt ook de stad Nineve 
waarvan we lezen dat zij meer handelaars hadden dan 
dat er sterren aan de hemel zijn maar dat de Heere 
een einde zou maken aan hun welvaart (Nahum 3:16). 
Ook Mesa, de Moabiet wordt een veehandelaar ge-
noemd. Hij werd echter door Jerobeam de eerste ge-
knecht en moest hem honderdduizend lammeren en 
honderdduizend rammen met de wol leveren (2 
Kon.3:4). Zijn succes was dus zeer betrekkelijk.  
Onder de kooplui namen ook de Midianieten een be-
langrijke plaats in. Zij kochten de arme Jozef voor een 
slavenprijs en verkochten hem aan potifar in Egypte. 
Niet wetende dat ze daarmee de grootste buit hadden 
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gemaakt die ze konden bedenken want middels Jozef 
mocht Israel overleven en zo de belofte van de ko-
mende Messias vervuld worden. We lezen over die 
transactie in Genesis 37. De slavenhandel was daar-
mee zonder dat zijn broers het bedoeld hadden de 
redding van hun leven toen er later hongersnood 
kwam. Het is een afschaduwing geweest van de sla-
venprijs waarvoor de Heere Jezus verkocht is om in 
die weg zondaren vrij te kopen van het eeuwig ver-
derf. 
De eerste handelaar die in Gods Woord wordt ge-
noemd is Jubal die de vader wordt genoemd van allen 
die in orgels en harpen handelde (Gen.4:20). Overi-
gens kan bij het handelen in dit geval ook gedacht 
worden aan het maken er van. In ieder geval was deze 
handelaar een nakomeling van Kain en het blijkt uit 
niets dat hij rekende met God. 
Handel en diefstal ligt dicht bij elkaar. Daarom heette 
Hermes in de Griekse mythologie de god van de han-
delaren en de god van de dieven.  Zo lezen we helaas 
ook van het verbondsvolk dat in de hand van de koop-
man een bedriegelijke weegschaal is (Hosea 12:8). 
Voor de Tweede Wereldoorlog werd dienaangaande 
wel over ‘jodenstreken’ gesproken omdat onder hen 
de handel niet altijd eerlijk toeging. Maar laten de Hol-
landse kooplui en handelaren de hand in eigen boe-
zem steken… Dit alles laat onverlet dat er zaken ge-
daan mogen worden en handel bedreven mag wor-
den. Wat wordt de vrouw uit Spreuken 31 geroemd 
vanwege haar koopmanschap…. Een van de zegenin-
gen in Psalm 144 heet ook ‘dat onze winkels vol zijnde 
de ene voorraad na de andere uitgeven’. Ook heden 
ten dage zien we –naast alle zwendel die er helaas ook 
is- dat juist vanuit de ondernemers veel goed gedaan 
wordt aan kerk, zending en diverse weldadige instel-
lingen. 
Een gevaar met handel en koopmanschap is wel dat 
het mensen de hele dag tot op de dag des Heeren in 
beslag kan nemen. Vandaar dat bij de oproep om tot 
de bruiloft te komen in de gelijkenis velen weigerden 
te komen maar hun toevlucht namen tot hun koop-
manschap en daarmee het ene nodige vergaten met 
alle ontzettende gevolgen van dien (Math.22:5). Ook 
kunnen ze een zodanige zelfverzekerdheid aan de dag 
leggen dat ze vergeten dat aan ’s Heeren zegen alles 
gelegen is. Daarom vermaakt Jakobus hen ook in 
Jak.4:13-16: ‘Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen 
heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar 
een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en 
winst doen. Gij, die niet weet, wat morgen geschieden 
zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, 
die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna 

verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de 
Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat 
doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zoda-
nige roem is boos.’ 
In zekere zin dienen we allemaal handelaar te zijn. We 
lezen daartoe een oproep van Christus wanneer Hij in 
een gelijkenis een man voor ogen stelt die een buiten-
landse reis maakt en aan zijn knechten talenten geeft 
om er mee te handelen totdat hij terug komt 
(Matth.25). Een met vijf, een met twee en ook iemand 
die er slechts één krijgt. De eerste twee doen hun best 
en verdubbelen het vermogen maar de laatste doet er 
niets mee maar begraaft het. In die gelijkenis bedoelt 
de Heere Jezus niet alleen dat we onze aardse talen-
ten dienen te gebruiken maar ook de geestelijke ta-
lenten, de middelen die de Heere heeft geschonken 
om genade te ontvangen. ‘k Ontmoette onlangs een 
aardig joch met handelsgeest of ondernemersgeest 
zoals we dat vandaag noemen. Hij was een leerling 
van de basisschool maar ging op woensdagmiddag ei-
eren verhandelen die hij voor inkoopsprijs had inge-
kocht. Zijn klantenkring breidt steeds meer uit, Daar 
kon inderdaad wel eens een potentiele rashandelaar 
in zitten. Mooi als iemand al zo jong zijn talenten weet 
te gebruiken. Van harte wensen we hem en alle jonge 
mensen dit toe maar bovenal met het gebed wat de 
Heere voorzingt in het Psalmboek: ‘Leer mij o God van 
zaligheden mijn leven in Uw dienst besteden’. 
 
Bij de diensten 
Aanstaande zondag hopen we elkaar tweemaal te mo-
gen ontmoeten rondom het Woord. ’s Morgens lezen 
we Zacharia 6 en ’s middags willen we stilstaan bij het 
vijfde gebod naar aanleiding van zondag 39 dat op de 
wijs van psalm 17 door Hazeu als volgt onder woorden 
is gebracht: 
 
Wat wil het vijfde wetgebod? 
Dat ik mijn vader en mijn moeder 
En elk die over mij als hoeder 
Gesteld is, door de hand van God 
All’ ere, liefd’ en trouw bewijze; 
De straffen met gehoorzaamheid 
Mij onderwerp’ en dus bereid 
Moet zijn om hunne deugd te prijzen. 
 
Dat ik, in deze rampwoestijn 
Met ’s ouders zwakheen en gebreken 
Geduld moet hebben en nooit wreken 
Het kwaad waaraan zij schuldig zijn 
Wijl God ons wil door hen regeren 
En ’t Hem behaagd heeft, hen de macht 
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Te geven –opdat Zijne kracht 
Van heilbestuur tot ons zou keren-. 
 
Ter overdenking 
Recht en gerechtigheid zijn de vastigheid van Gods 
troon. Het zijn als het ware twee molenstenen waar-
tussen we vermaald zouden moeten worden, tenzij 
we mochten zien dat Christus onze gerechtigheid is en 
aan de eisen van het recht voldeed (ds.L.Kievit 1918-
1990) 
 
de redactie 


