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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 13 november 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. woensdag 16 november 
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Diaconie (zondagsschool) 
 
Kinderoppas 
Eline Bomhof-de Haer. Lianne van Asselt-Huisman en 
Eline Huisman 
 
 
 
 

Bijbellezing 
Op D.V. woensdag 16 november vervolgen we de bij-
bellezingen over het boek Daniel. Dit keer is het tiende 
hoofdstuk aan de beurt. Iedereen welkom om 19.30 
uur. 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondgroep moet leren Genesis 
1:31 en maken de vragen en opdrachten van LotL 1a 
op blz.25. 
De tweede maandagavondgroep moet de opdrachten 
maken die op blz.10 staam van het boekje ‘De enige 
troost’. 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 47 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.26 en 27 van LotL 4b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz.18 
van Hellenbroek (dl.1) en maken de opdrachten op 
blz.20 en 21. 
 
Zondagsschool 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
Jullie hebben op de zondagsschool een boekenlijst ge-
had om een mooi boek uit te zoeken voor de kerst. 
Denken jullie er allemaal aan om je keuze uiterlijk zon-
dag 20 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, zondag 25 december om 
19.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom! 
Hartelijke groet van het team van de zondagsschool 
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Psalmzangvereniging De Lofstem 
DV donderdagavond 17 november willen wij van 
20.00 tot 21.00uur enkele psalmen zingen voor de 
kerktelefoon/radio luisteraars. 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
D.V 14 november uitzending van voorlezen door mw. 
I. de Vogel.  
D.V. 16 november door dhr. C.A. van ’t Noordende het 
vijfde deel van de lezing van het boek ‘De Heilige oor-
log’ geschreven door John Bunyan.  Lezing, uitleg en 
meditatie, en als afsluiting orgelspel. Aanvang 10.30 
uur.  
Opnieuw hopen we voor de luisteraars, ouderen en 
jonger(en) iets te mogen betekenen en samen iets te 
mogen leren van het Woord van God.  
Wilt u hierover een vraag stellen?  Tel: 0577-723192                                           
email: noordende@filternet.nl    
Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en                       
https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
 
Oranjehofkoor 
We kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. We 
beginnen op woensdagmiddag om 15.30 uur en zin-
gen een uur. We zingen in principe om de twee we-
ken. Tenzij er zoveel enthousiasme is om elke week te 
gaan zingen. De eerstvolgende zangdatum is 16 no-
vember. Nieuwe data worden in de volgende kerk-
bode vermeld.  We oefenen nu enkele psalmen en lie-
deren voor de Kersttijd. Dan hopen we voor de kerst-
maaltijden van de Oranjehof een uitvoering te geven.  
Zingt u mee? Kom gewoon op deze activiteit. Moei-
lijke uitvoeringen zijn er niet!  Met het Oranjehofkoor 
zingen we op een eenvoudige wijze Psalmen en gees-
telijke liederen.  
In de Kersttijd en de paastijd zingen we alleen in de 
Oranjehof voor de bewoners.  
Met een hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende. 
 
Oosters Orthodoxen, broeders en zusters !? (III) 
Er ontstond op den lange duur spanning en verwijde-
ring tussen de Westerse en Oosterse kerk. Gebruikte 
men in de Oosterse kerk het Grieks als kerktaal, in het 
Westen werd dat het latijn. Met de opkomst van de 
islam kreeg de Oosterse kerk het veel moeilijker dan 
de Westerse kerk. Heel Noord Afrika kwam onder de 
islam sedert 700. Christenen hadden het moelijk. Ze 
werden aanvankelijk gedoogd maar vervolgingen 
dreigden. In ieder geval waren ze verplicht ‘zakat’ te 
betalen, een van de vijf zuilen waaraan moslims 

moeten voldoen die mede instandhouding van de 
moskee inhield.  Het eiland Kreta (dat tot Griekenland 
behoort) is zelfs nog van ongeveer 840 tot 961 een ne-
derzetting geweest van islamitische Arabische pira-
ten. Er was gedurig de dreiging van de nog verder op-
rukkende islam die uiteindelijk leidde tot de volledige 
islamisering van Turkije medio de elfde eeuw. De 
plaatsen Efeze, Nicea, Thyatira, Loadicea, Tarsen, 
Smyrna, Antiochie en de gebieden Pontus, Galatie en 
Cappadocie die eertijds van grootse christelijke bete-
kenis waren kwamen toen onder het kalifaat. Grieken-
land bleef slechts over als land dat zich voegde onder 
de patriarch van Constantinopel dat nog tot 1452 niet 
in bezit kwam van de mohammedanen. De voortdu-
rende oprukking van legers van arabische islamieten 
die voortdurend Turkije aanvielen en de Bosporus 
overstaken deed de leidslieden van de Oosterse kerk 
bezinnen op het tweede gebod dat we geen afbeel-
ding dienen te maken van de Heere of van iemand an-
ders om daardoor de Heere te dienen. De islamieten 
hadden namelijk geen afbeelding van hun god. Zou-
den islamieten daarin de christelijke kerk tot een be-
schamend voorbeeld zijn daar de christenen toch de 
Heere Jezus welke ook God is wel afbeelden? Men 
meende dat de aanvallen van de islamieten een oor-
deel van God waren vanwege het overtreden van het 
tweede gebod. Dit leidde er toe dat in de Oosterse 
kerk een stroming ontstond van iconoclasten (beeld-
brekers). Dit alles onder leiding van de Byzantijnse kei-
zer Leo III die beinvloed werd door de geestelijken aan 
zijn hof. Deze strijd tegen de beelden duurde van 730 
tot 843. 
Op het concilie van Nicea in het jaar 787 dat bijeenge-
roepen werd door keizerin Irene werd de materie van 
beeldverering besproken. De uitspraak over de ikonen 
was dat ze niet aanbeden mochten worden maar wel 
vereerd. In het Oude Testament was het afbeelden 
van God wel verboden maar in het Nieuwe Testament 
heeft God Zich geopenbaard in het vlees. Omdat de 
twee naturen van de Zoon van God niet te scheiden 
zijn is het maken van een schilderij geen probleem. 
Zelfs meende men dat Lukas de eerste was die een 
schilderij van Christus maakte. Vandaar de toestem-
ming. 
Iedereen was echter nog niet overtuigd van de uit-
spraak van het tweede Niceaanse concilie. De strijd 
duurde nog decennia lang. In 843 was het keizerin 
Theodora die nog duidelijker de beeldverering toe-
stond. Alleen tweedimensionale iconen mochten wor-
den vereerd. Het bleef dus bij een schilderij op hout, 
doek of op de muur als fresco. Een argument om zich 
te beperken tot schilderijen blijkt ook geweest te zijn 
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dat het tweede gebod niet het verbod uitspreekt over 
schilderijen maar gesneden beelden. In ieder geval 
zijn er in de Oosters Orthodoxe kerk geen beelden te 
vinden maar slechts schilderijen (iconen). Bij het be-
zoek aan een Oosters Orthoxe kerk in Boekarest zag ik 
jaren geleden hoe bezoekers van het bedehuis een 
icoon dat achter een glasplaat bevestigd was kusten. 
De zon scheen op de plaat zodat je de afdruk van lip-
pen duidelijk kon zien. 
In de Westerse kerk speelde de kwestie van opruk-
kende islam als oordeel geen rol. De moslims waren 
weliswaar heer en meester in Spanje en Portugal 
maar een poging om Frankrijk te annexeren werd in 
732 bij de slag van Poitiers onder leiding van Karel 
Martel, de opa van de beroemde Karel de Grote voor 
goed verijdeld zodat geen poging meer ondernomen 
werd om de Pyreneen over te trekken. Omdat de 
Westerse kerk geen strijd kende aangaande het plaat-
sen van afbeeldingen van Christus en heiligen in de 
kerk vonden velen die zich niet konden scharen onder 
de verboden van de Oosterse keizer in Rome een vei-
lige uitwijkplaats. Iconodoulen, zoals de handhavers 
van iconen genoemd werden kregen namelijk met 
vervolging te maken. 
De Westerse kerk die zich onder het gezag van de paus 
van Rome diende te voegen kregen in paus Gregorius 
de Grote gedurende 590 tot 604  een geweldige kerk-
leider. Hij was ook afstammend van een Romeins 
heersersgeslacht. Het regeren zat als het ware in zijn 
genen. Het gregoriaans, een bijzondere aard van kerk-
muziek is naar deze paus vernoemd. Hij had namelijk 
heel veel kerkmuziek verzameld en bepaalde richtlij-
nen gegeven voor de uitvoering ervan. In ieder geval 
werd heel duidelijk dat we met het kerklied en niet 
met een wereldse deun te maken hadden. Dat is van-
daag de dag nog wel eens anders. Ook voerde hij in 
dat latijn de zangtaal zou worden in de kerk. Dat zou 
het blijven tot aan de tijd der reformatie, ruim negen 
eeuwen!! Een andere activiteit van paus Gregorius 
was zijn inzet voor de zending. Met name in Engeland 
waar het christendom reeds eerder was gekomen 
maar ook door allerlei oerangelsaksische elementen 
in de marge terecht was gekomen. Vanuit Engeland 
zijn later zendelingen naar ons land en naar Duitsland 
gekomen, o.a. Willibrord. Ook blies Gregorius het 
kloosterleven nieuw leven in. Men diende niet alleen 
te bidden maar er diende ook gearbeid te worden. De 
kloosterlingen moesten aan landarbeid doen, werk-
zaam zijn in het onderwijs, armen- en ziekenzorg en 
de kloosters dienden bronnen van studie te zijn, van 
theologie, medicijnen en wat dies meer zij. Helaas 
heeft hij ook de genadeleer zoals Augustinus die 

mocht prediken krachteloos gemaakt door deze af-
hankelijk te maken van de werken die een mens doet. 
De leer van het vagevuur staat mede op zijn rekening. 
Dit leerstuk werd door de Oosters-Orthodoxe kerk 
niet overgenomen. Men kent daar geen vagevuur, al 
wordt er wel gebeden voor het zieleheil van een over-
ledene. In de Oosters Orthoxe kerk kent men ook geen 
ziekenzalving zoals de Room Katholieken dat kennen. 
Bij de Rooms Katholieken wordt iemand die in zijn ui-
terste is ‘bediend’ met het oog op de naderende 
dood. Bij de Oosters Orthodoxen kent men de zieken-
zalving met het oog op genezing. Men neemt in dat 
geval een zieke mee naar de kerk in de hoop op hert-
selling van gezondheid. In de kerk vindt dan het ritueel 
van de zalving plaats (Wordt vervolgd D.V.). 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te 
gaan. ’s Morgens lezen we Zacharia 14 nog eens en ’s 
middags willen we artikel 1 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis behandelen. In die belijdenis vinden 
we als het ware de leer van Gods woord in een 
notedop. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
God is een God Die de goddelozen rechtvaardigt. Nie-
mand wordt uitgesloten. Al had u zich aan de grootste 
zonde schuldig gemaakt. Al had u het lang uitgehou-
den tegen de Heere. Al had u zich verhard tegen alle 
vermaningen en waarschuwingen, het is nog niet ver-
loren. U heeft te doen met een God Die de goddelozen 
rechtvaardigt. Er is nog de mogelijkheid om het ver-
derf te ontvlieden en gelukkig te zijn (I. de Leeuw 
1740-1775, predikant te Garderen van 1765 tot 1766) 
 
de redactie 


