
 

 

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2022 | Week 43 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling J. Fijan 
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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 oktober 2022 
09.30 uur ds. D.J. Budding te Waarder 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. woensdag 2 november 
14.30 uur ds. M. van Kooten 
19.30 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
30 oktober 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
 
2 november 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Dankdagcollecte 
Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 
30 oktober 
Joanne van Kooten-van Asselt, Willie van de Brug-
Huisman en Julia de Weerd 
2 november 
Nelleke Schoonhoven-Slappendel en Gerriëlle van de 
Steeg 
 
Catechisaties 
Hoewel er komende week geen gewone catechisaties 
en op dankdag de catechisanten in de kerk verwacht 
worden geef ik toch de stof door die geleerd/gemaakt 
moet worden voor de eerstvolgende keer. Er is dan 
ruimschoots de tijd om dit voor te bereiden. 
De eerste maandagavondgroep moet leren Johannes 
20:31 en maken de vragen en opdrachten van LotL 1a 
op blz.21 en 22 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 1 van de Heidelberger catechismus 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 46 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.31 van LotL 4b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz.14 
van Hellenbroek (dl.1) en maken de opdrachten op 
blz.16 en 17. 
 
Oosters orthodoxen, broeders en zusters!? 
Vorig jaar was er een catechisant die wel eens wat 
meer wilde weten over de godsdienstige achtergrond 
van de vele vluchtelingen uit Oekraine die vanwege de 
oorlog met Rusland naar ons land kwamen. In het kort 
ben ik toen wat ingegaan op de Oosters-orthoxe kerk 
waartoe de meeste Oekrainers behoren. Daar ik vo-
rige week in Ermelo voor de afdeling van de Gerefor-
meerde Bond gevraagd werd iets over de Oosters-
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orthodoxen te vertellen onder de titel ‘Oosters ortho-
doxen, broeders en zusters!?’ dacht ik er goed aan te 
doen hier in de kerkbode ook aandacht aan te beste-
den. 
Zijn Ooster Orthoxen broeders en zusters in het ge-
loof? Broeders en zusters kan wel eens wat al te ge-
makkelijk op de lippen genomen worden. In geestelijk 
opzicht is een geestelijke broeder of zuster degene die 
dezelfde Vader heeft, dezelfde geestelijke oudste 
Broeder en geestelijke moeder. Met die moeder be-
doelen we niet Maria ook niet een bepaalde kerk 
maar de Evangeliekerk waar Paulus in de Galatenbrief 
van schrijft. Het kan zijn dat we vreemd zijn aan men-
sen binnen eigen kerkverband maar juist zeer eens-
geestes met mensen van een ander verband.  
In ieder geval mag duidelijk zijn dat we allen, Westers 
en Oosters christendom, dezelfde afkomst hebben. Ik 
bedoel daarbij nu niet zozeer Adam als wel degenen 
die de Evangelieboodschap is toevertrouwd. Wat de 
belijdenisgeschriften betreft hebben allen de drie 
oeucumenische belijdenisgeschriften als grondslag, te 
weten de Twaalf artikelen, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de belijdenis van Athanasius.  
Ooit was er maar één christelijke kerk welke als chris-
telijke gemeenten bekend stonden. Zo sprak men van 
christelijke gemeenten in Antiochie, Efeze, Filippi. Ko-
rinthe, Laodicea, Smyrna en Rome, om niet meer te 
noemen. Letten we daarbij op dat ze allen gesitueerd 
waren rondom de Middellandse Zee, Egeische zee en 
Zwarte zee. Kiev, Moskou, Londen, Amsterdam en El-
speet waren nog niet in beeld.  Aanvankelijk hadden 
ze nog geen kerken maar kwamen samen in huizen en 
zaaltjes. Daarbij komt dat al die gemeenten het zeer 
moeilijk hadden want ze zijn allemaal ontstaan in een 
tijd van geweldige geloofsvervolging. Onder de kei-
zers Nero, Decius, Valerius en Diocletianus zijn er tal-
loze christenen ter dood gebracht. Met het zwaard 
door gladiatoren, voor de leeuwen geworpen en wat 
voor wrede acties nog meer. Keizers die zich als een 
god lieten vereren zagen in de christenen een gewel-
dige bedreiging. Ze zagen het als gevaar voor de een-
heid van de bevolking onder één god (dat waren ze 
zelf) en als aanranding voor hun gezag wanneer chris-
tenen beleden dat God in Christus hun Koning was en 
hun oppergezag niet werd erkend. Wonderlijk toch 
dat Paulus –onder de inspiratie van de Heilige Geest- 
niet opzette tot verzet maar eerder aanzette tot ge-
bed voor koningen en allen die in hoogheid zijn geze-
ten.  
Met de komst van keizer Constantijn de Grote in het 
jaar 312 veranderde er veel. Het verhaal gaat dat hij 
in de slag bij de Milvische Brug te Rome met een 

mededinger tot de keizerskroon een gezicht zag. Hij 
zou een kruis hebben zien verrijzen met als opschrift 
‘In hoc signo vinces’ In dit teken zult ge overwinnen. 
We vinden dit nog terug als embleem op de kledij van 
legerpredikanten. Dit leidde tot zijn ‘bekering’ tot het 
christendom. Vanaf die tijd werden christenen be-
voorrecht. In het edict van Milaan werd in 313 beslo-
ten dat christenen schadeloos gesteld zouden worden 
vanwege de vervolgingen die ze hadden meegemaakt. 
Afgenomen bezit royaal teruggegeven. Ook mochten 
ze ongehinderd hun geloof belijden. Men noemt die 
periode wel eens van de ‘Konstantinische Wende’. Op 
7 maart 321 kwam de zondagswet waarbij de opstan-
dingsdag van de Heere Jezus de verplichte rustdag 
werd, een decreet dat bekend staat als ‘Dies Solis’. 
"Op de Heilige Dag van de Zon dienen magistraten en 
mensen wonende in de steden te rusten en dienen 
winkels gesloten te zijn. Op het land echter, mogen 
personen werkzaam in de landbouw hun werkzaam-
heden verrichten; omdat het vaak voorkomt dat een 
andere dag niet geschikt is voor het zaaien van graan 
of het planten van wijnranken." Tevens werd 25 de-
cember uitgeroepen als vierdag van de geboorte van 
de Heere Jezus in plaats van het overwinnen van de 
onoverwinnelijke zon Mithras (een of andere afgod 
uit het Perzische rijk). 
De eenheid van het rijk en zijn alleenheerschappij was 
ook bij Constantijn duidelijk aanwezig. Toen Arius op-
stond met zijn leer dat Christus niet de eeuwige Zoon 
van God was en er grote verwarring tussen christenen 
onderling kwam regelde hij het concilie van Nicea in 
325 waar zo’n 250 tot 300 bisschoppen aan deelna-
men. Hier werden de Arianen veroordeeld en ont-
stond in grote lijnen de belijdenis die wij regelmatig 
horen voorlezen. De kosten van dit concilie betaalde 
Constantijn. Overigens was Constantijn in zijn hart 
een ariaan want voor hij in 337 stierf liet hij zich dopen 
door de ariaanse bisschop Eusebius van Nicomedia. 
Was Rome steeds de residentie van de keizers, Con-
stantijn veranderd dit en koos Byzantium daarvoor in 
de plaats. Hij liet deze plaats versterken vanwege de 
gunstige ligging en noemde het Nova Roma (nieuw 
Rome) maar ook werd het wel Constantinopel ge-
noemd, stad van Constantijn. In de vroege kerk heeft 
die stad ook een toonaangevende rol gespeeld. Sa-
men met de steden Rome, Alexandrie (Egypte), Anti-
ochie (Turkije) en Jeruzalem vormde het vijftal steden 
een pentarchie. Hier stonden de ‘belangrijkste’ bis-
schoppen. Wonderlijk genoeg werden de concilies el-
ders gehouden. Maar wel vaak dichtbij Constanti-
nopel. Te denken valt aan de belijdenis van Chalcedon 
dat aan de overkant van Constantinopel was gelegen. 
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Hier werd in 451 vastgelegd in de belijdenis dat Chris-
tus twee naturen heeft in één Goddelijke persoon. De-
genen die zich hierin niet konden vinden worden wel 
monofysieten of miafysieten genoemd en zijn vooral 
te vinden in de Egyptische en Syrische kerken, de zo-
genaamde Kopten. Zij scheidden zich toen af. De een-
heid van de christelijke kerk in Europa bleef evenwel… 
en dat zou nog wel vijf eeuwen duren (Wordt vervolgd 
DV) 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik in Driedorp voor te gaan. 
Derhalve staat ds.D.J.Budding bij ons op het preek-
rooster. In de middag willen we de behandeling van 
de Heidelberger Catechismus volgen. Dit keer de eer-
ste helft van de laatste zondag, de bede over de ver-
zoeking van de boze. Hazeu berijmde dat op de melo-
die van Psalm 54 als volgt: 
 
Leid ons niet in verzoeking Heer’ 
Maar och, verlost ons van de bozen 
Dat is: daar wij het kwaad verkozen, 
’t welk ons verzwakt heeft meer en meer; 
Zo kunnen wij geen ogenblik 
Bestaanbaar zijn voor doodvijanden 
Die ons steeds knellen in hun banden 
Tot zielsverdrukking, angst en schrik. 
 
’t Is duivel, wereld, vlees die meest 
De werking onzer ziel bevechten; 
Wil ons behoen, de twist beslechten, 
Door Uw genade, kracht en Geest. 
Opdat wij dus, in deze strijd 
Niet onderliggen, wil ons sterken 
Bij ’t weerstand bien, en ook bewerken 
Dat w’ overwinnen, ’t allen tijd. 
 
Met dankdag hopen we tweemaal voor te gaan. De 
stof voor de avonddienst is thans nog niet duidelijk. In 
de middagdienst willen we in overleg met de Boaz-Ja-
chinschool stil staan bij 1 Koningen 17:1-16. Geze-
gende diensten toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Toen Ebenezer Erskine (1680-1754) ging sterven 
vroeg een van zijn ouderlingen hem: ‘Dominee u hebt 
ons vele goede adviezen gegeven; mag ik vragen wat 
u nu doet met uw eigen ziel?” Daarop antwoordde 
Erskine: ‘Ik doe nog precies hetzelfde als veertig jaar 
geleden, ik steun op het woord: ‘Ik ben de HEERE uw 
God!’ 
 
de redactie 


