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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 11 december 
09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.) 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Voortz. en nabetr. H.A.) 
D.V. woensdag 14 december 
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Woutine van Ark-Pluim, Bertine Mulder-de Ruiter en 
Lisanne Kok 
 
Dankbetuiging 
Na de Heere willen wij een ieder bedanken voor de 
vele blijken van meeleven en belangstelling tijdens 

het ziek zijn en na het overlijden van onze moeder, 
oma en ‘oude oma’, Jannie Dijkgraaf - Beelen. 
Ep en Gerrie Dijkgraaf 
Rik en Jannie Dijkgraaf 
klein- en achterkleinkinderen 
 
Bijbellezing 
Op D.V. woensdag 14 december hopen we voor de 
laatste keer stil te staan bij het bijbelboek Daniel. 
Hoofdstuk 12 is aan de orde. Een aanmerkelijk korter 
hoofdstuk dan het 11e. Misschien had u er meer van 
verwacht de laatste keer en vond u de stappen die ik 
door het hoofdstuk maakte al te groot. Maar om de 
strijd om de macht tussen Ptolemeen en Seleuciden 
en hofintriges helemaal op de voet te volgen leek me 
geen goed plan. Calvijn heeft in Geneve destijds negen 
maal over dat hoofdstuk gesproken. Ik heb Calvijn 
zeer hoog staan maar ik kan me toch voorstellen dat 
de gemeente ging knikkebollen toen hij ze negen da-
gen lang informeerde over die strijd. Of zijn kerkgan-
gers die verstoken waren van een Bijbel met uitleg en 
kanttekeningen moeten heel leergierig geweest zijn.  
In ieder geval kreeg Calvijn het ook niet voor elkaar 
om de boodschap van het evangelie er elke keer uit te 
lichten en zo een woord te hebben voor hen die heil-
begerig zijn. Daarom ben ik er wat gehaast door heen 
gegaan om de nadruk te leggen bij de laatste woorden 
van Daniel 11. De vorst van het noorden -voorloper 
van de antichrist- had geen helper maar gelukkig zij 
die door genade mogen zeggen: ‘k Zal Hem nooit ver-
geten, Hem mijn Helper heten, al mijn Hoop en lust'. 
Dat is de dierbare Zaligmaker Die aan het kruis moest 
roepen met Psalm 22:12 ‘Ik heb geen Helper’  om in 
die weg voor arme zondaren te verwerven wat er 
staat in Psalm 72:12: ‘Want Hij zal de nooddruftige 
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redden, die daar roept; mitsgaders de ellendige en die 
geen helper heeft’. Aanvang van de Bijbellezing in het 
Kerkerf is 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom. 
 
Catechisaties 
De eerste catechisatiegroep op maandag moet leren 
Numeri 6:24-26 en maken de vragen en opdrachten 
op blz.40 en 41 van LotL 1a. 
De tweede groep moet maken de vragen en opdrach-
ten op blz.20 van De enige troost. 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 
126 van de Heidelberger Catechismus en maken de 
vragen en opdrachten op blz.43 van LotL 4b. 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vra-
gen op blz 30 van de Goddelijke waarheden en maken 
de opdrachten op blz.32 en 33. 
 
Zondagsschool Abia 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
Aanstaande zondag 11 december zal er geen zondags-
school zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avond-
maal.  
Graag willen we op zondag 18 december weer geza-
menlijk oefenen in ’t Kerkerf voor de kerstviering op 
D.V. 1e kerstdag, 25 december, om 19.00u.  Allemaal 
hartelijk welkom! 
Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
D.V. woensdag 14 december hebben we een creatieve 
avond op het programma staan. Graag hiervoor een 
snoeischaar meenemen. Inloop zoals altijd vanaf 
19.30 uur met koffie en thee. We hopen op een fijne 
avond samen! 
Graag herinneren wij u eraan dat we D.V. woensdag 
14 december de kerstattenties gaan maken en bezor-
gen. 
Hartelijke groet van het bestuur 
 
JV Maranatha 16+ 
D.V. dinsdag 13 december 2022 hopen we weer JV te 
hebben vanaf 19.30 in de bovenzaal van het Kerkerf.  
Wij hebben een paar mooie en gezellige avonden ge-
had maar merken dat de opkomst nog erg laag is ge-
zien het aantal jeugdleden die ouder dan 16 zijn.  
We willen je daarom oproepen allemaal en zoveel mo-
gelijk te komen. De afgelopen keer ging de inleiding 
over het woordje hoop, de aankomende JV avond zal 
de inleiding gaan over ‘’Beloften’’ waarvan ik er alvast 
1 wil meegeven: Zoekt en gij zult vinden! Kom dan en 
laten we samen Hem zoeken!!  

Daarnaast doen we leuke spellen en is er ook veel tijd 
om gezellig te kletsen onder het genot van een hapje 
en een drankje! 
Je bent van harte welkom en we hopen op je komst! 
Groeten Peter, Dinand en Gerwin 
 
Collectemunten  
Op D.V. maandag 12 december aanstaande is er uit-
gifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in ’t Kerkerf. Van harte aanbevolen!  
College van kerkrentmeesters 
 
Collectebusjes ledigen  
Op DV maandagavond 12 december zullen de kerkra-
diobusjes worden geledigd. Dit geschiedt tussen 19 en 
21 uur. 
Wilt u hiermee rekening houden? Bij voorbaat dank. 
 
Vernieuwde kerstpostactie 
Helaas kan het comité van Stichting Stéphanos dit jaar 
geen kerstpostactie verzorgen in Elspeet. In overleg 
met hen wordt de kerstpostactie dit jaar overgeno-
men door de comité's van Woord en Daad uit Uddel 
en Garderen. De actie is nu iets anders. U hoeft dit jaar 
helemaal geen kerstpostzegels te kopen. U kunt al uw 
kerstpost, dus voor heel Nederland, ongefrankeerd in-
leveren bij MAX Welzijnswinkel aan de Staverdense-
weg 17. U betaalt de postzegel aan ons. Per kaart is dit 
€ 0,91. Dit is hetzelfde tarief als bij PostNL. Wilt u de 
kaarten en het geld afgepast in een tasje inleveren? 
De periode van inzameling is van maandag 12 decem-
ber t/m woensdag 21 december tijdens openingstij-
den 
(9.00-17.00 uur) van MAX Welzijnswinkel. Meedoen is 
eenvoudig. Het kost u niets extra maar het levert heel 
veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is het be-
stemd voor onderwijs aan jongeren in Bangladesh, 
project van de Stichting Woord en Daad. Heeft u nog 
vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van de 
Werfhorst, 06-51001442. 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
D.V 12 december uitzending van voorlezen door mw. 
I. de Vogel.  
D.V. woensdag14 december zal er geenuitzending zijn 
van Radio Oranjehof. Dit in verband met de kerst-
maaltijden in de Oranjehof. Daarbij zal ook het Oran-
jehofkoor zingen.  
 
Oranjehofkoor 
We oefenen nu enkele psalmen en geestelijke lie-
deren voor de Kersttijd. Dan hopen we voorafgaand 



 

 

3 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

aan de kerstmaaltijden van 14 en 15 december van de 
Oranjehof een uitvoering te geven.  
Ook op 22 december hopen we met het Oranjehof-
koor te zingen in Norschoten locatie Elspeet.  
Dat begint om 18.30 uur.Met een  hartelijke groet, 
C.A. van ’t Noordende 
 
Kerstzangavond (I) 
Op  DV. zaterdag 17 december a.s. hopen wij in de 
Dorpskerk een Kerstzangavond te organiseren. 
Medewerking wordt verleend door het Christelijk 
Mannenensemble “Laus Deo” o.l.v. Andries Koetsier. 
Henri Frens is deze avond de organist. 
Gerlinde Last-Mulder (dwarsfluit) en Lydia Zeevat 
(harp) zorgen deze avond voor de muzikale omlijsting. 
Ds. M. van Kooten zal deze avond de meditatie verzor-
gen. 
Allen hartelijk welkom 
 
Kerstzangavond (II) 
D.V. zaterdag 24 december 2022 in de Hersteld Her-
vormde Kerk Vierhouterweg 45 in Elspeet. Gezongen 
wordt door Elspeets mannenkoor Con Amore o.l.v. 
Gerrit Knikker met medewerking van Jongerenkoor 
Elad o.l.v. Marieke Seekles-van Manen; Jan Post, orga-
nist  Con Amore en  samenzang; Wilbert Peters, orga-
nist Elad; Algehele leiding:  ds. C.M. Buijs; Aanvang: 
19.30 uur; Toegang vrij (collecte). 
Vanwege de geldende richtlijnen m.b.t. de veiligheid 
kunnen er een maximaal aantal bezoekers in de kerk. 
Als dit maximum bereikt is kunnen we geen bezoekers 
meer toelaten. 
Er kan ook meegeluisterd worden via de kerktelefoon 
en de website. 
 
Adullam 
Oliebollen- en appelbeignetsactie voor St. Adullam 
Gehandicaptenzorg 
Voor oud- en nieuwjaarsdag lekkere oliebollen en/of 
appelbeignets bestellen en daarmee Adullam steu-
nen? Dat kan tot en met D.V. woensdag 28 december. 
De oliebollen kosten: 10 voor €10.00 en appelbeig-
nets: 5 voor €10.00 
U kunt de kosten voor uw bestelling vooraf overma-
ken naar: Stichting Adullam Comité Garderen, IBAN: 
NL06 RABO 01395.37.066 
Contante betaling is ook mogelijk. Graag het geld ge-
past in een enveloppe doen met daarop uw naam, 
adres en het bedrag. 
Bij voorkeur kunt u uw bestelling doorgeven via de 
mail: Adullamgarderen@hotmail.com 

U kunt ook bellen/appen met Marian Vos tel. nr.: 06-
50928916 (bellen na 18.00 uur) of bellen met Lydia 
van Moorselaar tel. nr.: 0341-360123 
Vermeld a.u.b. bij uw bestelling: uw naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer. 
D.V. 30 december wordt uw bestelling bezorgd (tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur). 
Wij bezorgen in Kootwijkerbroek, Garderen, Uddel, El-
speet, Ermelo, Putten, Speuld en Voorthuizen. 
Comité Uddel/Garderen 
 
Oosters Orthodoxen, broeders en zusters !? (VII) 
Binnen de Oosters Orthodoxe kerk hebben zich ook 
wel scheuringen en scheidingen voorgedaan. Ik doel 
dan niet op de recente afscheidingen zoals in Amster-
dam waar de Russisch Orthodoxe kerk zich niet meer 
schaarde onder de patriarch van Moskou. Veel eerder 
vond er een scheiding plaats waar ik toch nog aan-
dacht aan wil geven. Het betreft de groepering ‘oud-
gelovigen’ die ontstaan is gedurende 1666-1667, de 
periode waar in ons land een Nadere Reformatie 
plaatsvond en in Duitsland het pietisme opgeld deed. 
In die dagen voerde Rusland een expansiestrijd met 
Polen en Turkije. Om de Poolse en Turkse orthoxen 
voor zich te winnen werd getracht om de Grieks-Or-
thodoxe en Russisch Orthodoxen te verenigen. Het 
voert te ver om op de minimale onderscheidingen tus-
sen die twee te wijzen. In ieder geval ging dit ook de 
liturgie aan. Een wijziging in de liturgie is altijd iets wat 
spanningen oplevert. We zien dat in eigen kring wan-
neer het gaat over het al of niet ritmisch zingen, het al 
of  niet invoeren van het gezangboek of het gebruik 
van de HSV. Welnu, de patriarch van Moskou stelde 
voor om voortaan niet meer met twee vingers een 
kruis te slaan maar met drie. Voor de oudgelovigen 
was dat slaan van het kruis met twee vingers van cru-
ciaal belang. Immers niet de Drie-eenheid hing aan 
het kruis maar Christus Die twee naturen heeft, name-
lijk de Goddelijke en menselijke. De menselijke natuur 
ondersteund door de Goddelijke-. Tevens werd de 
middelvinger iets gebogen bij het kruisslaan. Dit als te-
ken dat de de Zoon van God Zich vernederd heeft door 
naar deze aarde te komen. Ook hielden ze vast aan het 
oude Russische kruis dat uit acht hoeken bestaat. Het 
oude Russische kruis heeft namelijk naast de vertikale 
kruisbalk met boven- en ondereind een dwarsbalk 
waaraan de armen van de Zaligmaker waren gespij-
kerd ook nog een kleine dwarsbalk daarboven van-
wege het opschrift dat boven Zijn hoofd hing. Onder-
aan was een scheve dwarsbalk die als een waagschaal 
naar onder en naar boven wees. De hoek die naar bo-
ven kwam verwees naar de moordenaar aan het kruis 
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die tot bekering kwam en de hoek die nederwaarts 
ging schetste de onboetvaardige moordenaar. Het 
nieuwe Russische kruis nam afstand van de bovenste 
dwarsarm. De oudgelovigen wilden bij de kruisverhef-
fing ook het opschrift boven het kruis in ere houden. 
Ook in de liturgische geschriften werden er aanpassin-
gen gemaakt waarbij de naam van de Heere Jezus an-
ders werd genoemd dan voorheen. We zouden dat 
enigszins kunnen vergelijken met het onderscheid wat 
wij kennen tussen het gebruik van de naam Heere of 
Heer wanneer het over de Zaligmaker gaat. Bij de zang 
stond men eenstemmigheid voor opdat niet zozeer de 
kunst maar de woorden van belang zijn. Ook stonden 
zij bij de doop drie onderdompelingen voor, zoals wij 
driemaal een besprenging kennen. 
De ‘oudgelovigen’ tonen uitwendig enige verwant-
schap met de reformatorische wereld. Zo dragen de 
vrouwen geen mannenkleding en hebben ze lang 
haar. Er zijn onder hen vaak grote tot zeer grote ge-
zinnen. De televisie is taboe en… de mannen dragen 
baarden. 
De ‘oudgelovigen’ zijn destijds in de ban gedaan en ge-
zien als scheurmakers. Ze zijn zelfs hevig vervolgd daar 
kerk en staat elkander stonden. Pas onder tsaar Nico-
laas II werden zij in 1905 getolereerd. 
De Reformatie zoals wij die kennen is in Rusland on-
bekend gebleven. De prediking van de rechtvaardiging 
door het geloof alleen is nooit krachtig verkondigd ge-
weest. Wel zijn er door handelsbetrekkingen mensen 
geemigreerd naar Rusland en was er in 1576 een Lu-
therse kerk in Moskou en een eeuw later ook een Hol-
lands Gereformeerde gemeente. Onder tsaar Peter de 
Grote kwamen er veel ‘gastarbeiders’ naar Rusland 
om te helpen bij het vervaardigen van de Russische 
vloot. Ze kregen vrijheid van uitoefening van hun ge-
reformeerde godsdienst. Dat gold ook voor de Vrie-
zenveners die er vanwege de weefindustrie handel 
dreven en handelshuizen hadden. Heel wat Vriezen-
veners hebben in Petersburg gewoond en hadden 
daar een eigen kerk. Een van de voorgangers is Her-
mann Dalton geweest van wie nog een verklaring van 
de Heidelberger Catechismus bekend is.  De ge-
meente Archelansk aan de Witte zee gelegen waar 
ook veel handel met o.a. Nederland is geweest is ge-
durende 1779 tot 1788 gediend door Bernardus Mar-
tinius nadat hij voorheen in Elspeet stond. Hun in-
vloed is nooit groot geweest onder de Russen. Het wa-
ren uiteindelijk kerken voor buitenlanders. Ook 
pietisten uit Duitsland kwamen in Rusland terecht en 
doopsgezinden die de volwassendoop voorstaan. 
Vanwege de ‘Bibelstunden’ (een soort bijbelstudies 
die buiten de gevestigde kerk werden) werden ze wel 

‘stundisten’ genoemd. Met name de pietisten en bap-
tisten kregen invloed op Oosters Orhodoxen. Hier 
stond immers het persoonlijk levend geloof centraal 
in voorbijzien van allerlei liturgische poespas. Zij ga-
ven het evangelie ook door naar het woord van Chris-
tus schijnend als een licht op een berg. Spurgeon 
schreef eens: ‘Jezus zeide: Predikt het Evangelie 
(…)Tooide Hij iemand met een toga, misgewaad of ba-
ret? Leerde Hij iemand met wierook te zwaaien (…) 
Leidde Hij iemand op om in een koorkleed te zingen 
of in processie te wandelen…’ 
De Russische christen die bij de doopsgezinden of pie-
teisten aansloten zijn zwaar vervolgd onder tsaar 
Alexander III. Christenvervolging was er derhalve niet 
alleen onder de communisten. Met name onder het 
bewind van de communistische leider Stalin moesten 
zowel baptisten als Oosters Orthodoxen het ontgel-
den. De officiele kerk werd vereenzelvigd met het tsa-
rendom. Kerken werden afgebroken en voorgangers 
vermoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er 
een tijdelijke verlichting omdat de strijd toen op nazi- 
Duitsland was gericht. Na de oorlog ging het op de 
oude voet verder tot de zogenaamde ‘Wende’ waarbij 
het ijzeren gordijn viel. 
Zijn Oosters Orthodoxen broeders en zusters? Die 
vraag stelde ik een tijd geleden aan de hoog bejaarde 
ds. Vinogradsky die om des geloofs wil ook gevangen 
is geweest. Hij antwoordde me dat er ook onder de 
Oosters Orthodoxen een beweging is die niet genoeg 
heeft aan liturgische bombarie maar wenst te luiste-
ren naar wat de Geest door het woord tot de ge-
meente zegt. Dat er ook ontmoetingen zijn waar sa-
men gebeden en gelezen wordt met evangelische 
christenen. Dat klinkt hoopvol. Welnu waar dit ge-
schiedt daar mag het zaad der wedergeboorte vallen. 
Dat is Gods woord. En waar wedergeboorte plaats-
vindt worden christenen geboren die we de heilige al-
gemene christelijke kerk noemen. Dat zijn broeders 
en zusters, levend van hetzelfde bloed, het bloed des 
Lams. Ze hebben een zelfde Vader in de hemel en een 
zelfde moeder, dat is Jeruzalem dat boven is. Die moe-
derkerk is niet Rooms Katholiek,  (hersteld)hervormd, 
(oud)gereformeerde gemeente (in Nederland) of Oos-
ters-Orthodox. Volgens de Kanttekeningen op de Sta-
tenvertaling bij Galaten 4:26 is dat ‘de christelijke kerk 
of religie, die haar zaligheid zoekt, niet door het eerste 
verbond der wet, namelijk door de werken der wet, 
maar door het tweede van het Evangelie, namelijk 
door de verdiensten van Christus met een waar geloof 
aangenomen; welke haar oorsprong heeft van de he-
mel, door de krachtige roeping van de Heilige Geest’  
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Bij de diensten 
Komende zondag hopen we evenals vorige week Je-
saja 61 te lezen zowel bij de bediening van als de na-
betrachting op het Heilig Avondmaal. Deze herhaling 
zal als het goed is niemand me euvel duiden. Jesaja 61 
bevat immers het merg van het Evangelie. Elk woord 
dient als het ware herkauwd te worden, zoveel gees-
telijk onderwijs is er in gelegen. Gezegende diensten 
toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Met het oog op de bediening van het Heilig Avond-
maal aanstaande zondag wil ik graag een citaat door-
geven uit de nagelaten preken van Thomas Boston 
(1676-1732): ‘Er is een heerlijke Medicijnmeester uit 
de hemel gekomen, Die een ieder zal genezen die tot 
Hem komt om door Hem te worden genezen. Hij ge-
neest onfeilbaar; Zijn bloed reinigt van alle zonde. Hij 
geneest vrijwillig: ‘Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik 
zal hen vrijwilliglijk liefhebben (Hos.14:5).’ Hij wijst 
geen patienten af; ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpe’(Joh.6:37). Zijn medicijnen, namelijk Zijn 
bloed en Geest nemen alle ziekten weg. Wat man-
keert u? Hebt u last van een stenen hart? Hij neemt 
het weg en geeft u een vlezen hart. Of van blindheid, 
doofheid, stomheid of kreupelheid? Hij geeft de blin-
den het gezicht, doet de doven horen, de stommen 
spreken, de kreupelen wandelen. Hebt u last van een 
kwijnende toestand vanwege  uw afkeringen? Van 
aantasting of verachtering in de genade? Van de aan-
houdende stroom begeerlijkheden die u beheersen? 
De koorts van brandende wellusten? De algemene 
melaatsheid van de verdorvenheid der natuur? Al 
deze kwalen kan Hij genezen want Hij geneest alle 
kwaal (Matth.10:1). 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie 
 
de redactie 


