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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 18 december 
09.30 uur ds. A.Simons te Valburg-Homoet 
15.00 uur ds. B.L.P. Tramper te Waarder 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (deurcollecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Teunie Bossenbroek-Mulder, Eveline de Ruiter- en  
Charlotte Schrijver 
 
Catechisaties 
Komende weken is er geen catechisatie. De catechi-
santen worden weer verwacht op D.V. maandag 9 ja-
nuari. Daarover elders meer in deze kerkbode. In ieder 

geval is de leerstof voor de volgende keer voor de 
maandagavondcatechisanten: 
De eerste groep moet leren Jesaja 53:5 en maken de 
vragen en opdrachten op blz.44 en 45 van LotL 1a. 
De tweede groep moet maken de vragen en opdrach-
ten op blz.25 van De enige troost. 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 
127 van de Heidelberger Catechismus en maken de 
vragen en opdrachten op blz.47 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, 
D.V. aanstaande zondag 18 december zullen we nog 
één keer gezamenlijk oefenen in ’t Kerkerf. We hopen 
jullie allemaal te ontmoeten. 
Met de kerstviering op D.V. 25 december om 19.00u 
willen we als zondagsschool graag om 18.45u verza-
melen in ’t Kerkerf. 
Hartelijke groetjes van het team van zondagsschool 
Abia 
 
Gezamelijke kerstviering 
De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool en 
de verenigingen zal plaatsvinden op D.V. Eerste Kerst-
dag, zondag 25 december om 19.00u in de kerk. Ieder-
een van harte welkom! 
Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijkse 
actie van de zondagsscholenbond. Deze is bestemd 
voor zomerkampen voor kinderen in Oost-Europa. (de 
jaarlijkse actie van de zondagsscholenbond). Van 
harte aanbevolen.  

m.vankooten@solcon.nl
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Na de viering bent u/ben jij  van harte welkom in ’t 
Kerkerf om elkaar, onder het genot van een kopje kof-
fie,  te ontmoeten. Voor de kinderen zal er chocolade-
melk zijn. De kinderen van de zondagsschool krijgen 
dan ook door hun eigen juf of meester hun boek en 
zakje uitgereikt. De kinderen die niet op de zondags-
school zitten krijgen bij de uitgang van de kerk een 
zakje mee. 
 
Givt-app 
Sinds het uitbreken van corona hebben we gebruik ge-
maakt van de Givt-app om mensen op deze manier 
toch de gelegenheid te bieden om hun gaven te geven 
en zo de collecten doorgang te kunnen laten vinden. 
Omdat we gelukkig alweer een hele tijd naar de kerk 
kunnen en hier onze giften kunnen geven willen we 
het gebruik hiervan afbouwen. 
Daarom vragen we u om per DV 1 februari deze app 
niet meer te gebruiken. De redenen hiervoor zijn 
naast financieel ook principieel van aard. Het gebruik 
van de Givt-app kost geld en er is al met al over de tijd 
heen toch wel een flink bedrag ingehouden (dit jaar 
zo'n 6 %). Daarnaast is de 'dienst der offerande' een 
wezenlijk onderdeel van de eredienst en willen we die 
zoveel mogelijk weer 'in oude vorm' herstellen. 
We willen ook gelijk van deze gelegenheid gebruik 
maken om nog weer ons systeem van collectemunten 
onder de aandacht brengen. Deze methode is en blijft 
voor ons als gemeente de beste oplossing. En dit kunt 
u ook opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte 
mocht dat nog niet bekend bij u zijn. 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
 
Radio Oranjehof 
Aan de uitzendingen van Radio Oranjehof is een einde 
gekomen.  
Bij het begin van de coronapandemie in maart 2020 
zijn we begonnen met wekelijkse uitzendingen vanuit 
de dorpskerk. Bijna iedere dag was er een uitzending. 
Een meditatie, een pastoraal praatje, orgelspel enz.  
De opzet was een uitzending te verzorgen juist voor 
die mensen die alle waren er vanwege de lockdown 
niet uit huis of kamer konden. Op deze wijze kon er 
toch een boodschap worden gebracht met een in-
houd.  
In de herfst van dat jaar zijn we toen begonnen met 
uitzendingen vanuit de Hersteld Hervormde kerk. Ie-
dere maandag las mw. Vogel een gedeelte voor uit 
een boek.  
Op de woensdag werden er ook uitzendingen ver-
zorgd. Met een groepje van tien mensen werden er de 

ene week onder leiding van mw. Van Ark Psalmen op 
verzoek gezongen. Henri Frens bespeelde het orgel.  
De andere week verzorgde dhr. C.A. van ’t Noordende 
een lezing en meditatie over ‘De Christenreis’ en later 
over ‘De Heilige oorlog’ 
We hebben gemerkt dat het aantal luisteraars gestaag 
afnam. Bij navraag bleek dat er kort geleden slechts 
vier luisteraars waren ingelogd om te luisteren. 
De coronapandemie is grotendeels voorbij. Daar zijn 
we dankbaar voor. Niemand behoeft mee binnen te 
blijven vanwege lockdown. In overleg met de directie 
van Oranjehof hebben we besloten de uitzendingen te 
beëindigen. 
We danken alle trouwe luisteraars voor hun belang-
stelling voor de uitzendingen. We bedanken alle me-
dewerkers die hebben meegezongen of gespeeld. 
Daarbij willen we ook de beide kosters van de Dorps-
kerk en de Hersteld Hervormde gemeente niet verge-
ten. Ook zij hartelijk dank voor hun medewerking.  
Met een hartelijke groet aan u allen.  
 
Oranjehofkoor 
Zingen met elkaar mag en kan juist nu weer wèl. Het 
Oranjehofkoor is in september weer gestart met oe-
fenen. Ieder die belangstelling heeft voor zingen nodi-
gen we hartelijk uit om mee te zingen. We zingen psal-
men en geestelijke liederen.  
In de Oranjehof zijn er op 14 en 15 december twee 
uitvoeringen voor de kerstmaaltijden.  
Op 22 december geven we een uitvoering in Norscho-
ten locatie Elspeet. De aanvang is 18.30 u. Met een 
hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende.    
 
Vlaaien voor bond tegen vloeken 
U kunt weer een heerlijke vlaai/slof bestellen waarvan 
de opbrengst voor de bond tegen vloeken is. Soorten: 
Kersenkruimelvlaai       € 11,45 
Appelkruimelvlaai         € 11,45 
Zwitserseroomvlaai      € 16,95 
Appelroomkaneelvlaai  € 17,95 
Brownievlaai                 € 17,95 
Speciale kerstvlaai        € 18,95  
advocaatslof                 € 8,95 
kerstslof                        € 9,95 
U kunt de vlaaien/sloffen bestellen bij fam Kuijt, mail: 
famjmkuijt@gmail.com of tel: 0577492662, 
0649407949. Bestellen t/m DV woensdag 21 decem-
ber. Ophalen op DV zaterdag 24 december tussen 
9.00-11.30 uur aan de Uddelerweg 26 ( via Spoeke-
boompje). 
Lust u geen vlaai? Misschien kent u een gezin in de 
buurt die hem graag zouden lusten maar het iets 
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minder goed hebben, dan kunt u hem ook bestellen 
en bezorgen wij hem gratis! 
 
Op weg naar Kerst 
Zaterdagavond jl. hield ik een lezing voor de zoge-
naamde Bosrandclub in Ede. Het ging op verzoek over 
het thema ‘Op weg naar kerst’. Ik dacht dat het goed 
was de inhoud daarvan in grote lijnen met u te delen 
in de kerkbode. 
Jaren geleden moet er in Amerika aan de kant van een 
der hoofdwegen een groot billboard heeeft gestaan 
met als opschrift ‘Keep Christ in your Christmas’. In 
onze taal: Geef Christus plaats op je Kerstfeest. Die 
oproep zou vandaag de dag niet misstaan. Heel veel 
mensen weten het verband niet meer tussen Kerst en 
Christus en  weten ook niet dat het woord Kerst afge-
leid is van Christus. Wanneer we over een ontker-
stende samenleving spreken hebben we het over de 
afnemende belangstelling voor Christus en Diens 
evangelie. Terwijl kerstening juist inhoudt dat de pre-
diking van Christus plaatsvindt en mensen zich daar-
aan gewonnen geven zoals dat in vroeger dagen ook 
in ons land plaatsvond bij de komst van de eerste 
evangelisten. Kerstenen heeft dus niets te maken met 
de predikant Kersten die ook ontzettend veel georga-
niseerd heeft tot een heel kerkverband en een poli-
tieke partij op gereformeerde grondslag toe. Overi-
gens deed hij zijn naam wel eer aan want hij mocht 
christen zijn in de ware zin van het woord. Inmiddels 
is het Kerstfeest en het woord Kerst (afgeleid van 
Christus) verbonden geraakt met de meest absurde 
dingen: Kerstbal, Kerstboom, Kerstbout, Kerstcadeau, 
Kerstdiner, Kerstkrans, Kerstman, Kerstmarkt, Kerst-
puzzel, Kerststalletje Kerstvakantie, Kerstverlichting, 
te veel om alles op te noemen. 
Hoe zijn we eigenlijk aan het Kersfteest gekomen? Is 
het een Bijbelse opdracht om twee dagen per jaar stil 
te staan bij de geboorte van de Heere Jezus en dat die 
dagen ook inderdaad iets feestelijks krijgen?  De 
Heere heeft aan Israel bevel gegeven om verschil-
lende ‘feestdagen’ te houden zoals het Pascha, Pink-
steren en Loofhuttenfeest. Op die manier is het de 
christelijke gemeente niet opgedragen bepaalde 
heilsfeiten uit het leven van de Heere Jezus speciaal te 
gedenken. Wie immers denkt aan de geboorte van de 
Heere Jezus kan niet aan Zijn kruisdood voorbij en ook 
niet aan Zijn opstanding, terwijl de bevinding daarvan 
niet zonder de Heilige Geest kan plaatsvinden, Wiens 
uitstorting we met Pinksteren herdenken. Het is in-
middels voor ons de gewoonste zaak van de wereld 
dat we op 25 december de geboorte van de Heere 

Jezus herdenken. Hoe is men eigenlijk aan die datum 
gekomen? 
Het blijkt dat keizer Constantijn de Grote in het jaar 
336 voor het eerst Kerst hield op deze datum. Cyrillus 
(315-386) bisschop van Jeruzalem vroeg paus Julius I 
een nauwkeurig onderzoek in te  stellen in archieven 
van Rome en de lijsten van alle bewindslieden uit de 
dagen van Christus’ geboorte om e.e.a. te verifieren. 
Eenparig kwamen de onderzoekende theologen tot 
de conclusie  om de 25e december te handhaven zon-
der daarover echt zekerheid te hebben. Het had im-
mers evenzo goed in de zomer kunnen zijn. Dat hartje 
winter de herders nachtwacht hielden over de kudde 
lijkt niet aannemelijk. Dat gekozen is voor de kerstda-
tum 25 december heeft er alles mee te maken dat in 
die tijd de heidenen hun Yul-feest hielden. Yul bete-
kent wiel en verwijst naar de ronde zon. Vanaf heden 
immers zou de zon weer winnen aan kracht en zouden 
de dagen lengen. Deze festiviteiten duurden ongeveer 
twaalf dagen. De pausen vonden het zeer belangrijk 
om dergelijke uitgelaten festiviteiten te kerstenen. Zo 
deden ze ook met het voorjaarsritueel waarbij medio 
maart een gewijde ploeg door de akker werd getrok-
ken met een afgodsbeeld waarna ook een uitgelaten 
feest volgde. Dat werd gekerstend tot Maria-bood-
schap, de datum waarop Maria de boodschap kreeg 
van de engel Gabriel dat ze moeder zou worden van 
de Zaligmaker. Een eenvoudige rekensom komt dan 
uit op december waarop de geboorte van de Zaligma-
ker zou hebben plaats gevonden.  In ieder geval weten 
we dat Augustinus deze redenering als juiste bijbelse 
uitleg zag. 
Nu is er rond 25 december nog een feest, het zoge-
naamde Joodse chanoekafeest. Dat heeft te maken 
met de chanoeka=inwijding van de tempel nadat deze 
in de dagen van Antiochus Epifanus gruwelijk was ont-
heiligd met varkens en een afgodsbeeld van Zeus. Bij 
de schoonmaak van de tempel troffen de Joden een 
kruikje gewijde olie aan dat voorheen gebruikt was 
voor de kandelaar in de tempel. De olie bleek genoeg 
te zijn om acht dagen de kandelaar te laten branden. 
Ter nagedachtenis aan dat feit werd rond 25 chisleu 
(overeenkomstig met onze kerstdatum) acht dagen 
lang in elk Joods huishouden kaarsjes gebrand. Het is 
goed mogelijk dat bij het bepalen van de de kerstda-
tum daar ook op werd ingespeeld. Annexatie dus van 
Joodse tradities omdat zij Christus verwierpen. Trou-
wens, de tempel was wel weer herbouwd maar inmid-
dels toch overbodig geworden vanwege de komst van 
Christus.  
Vooraf aan Kerst gaat advent. Dat is een woord dat 
afkomstig is van het latijnse ad-venire dat aankomen, 
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naderen betekent. In die dagen denken we aan de 
komst van Christus in het vlees. In de kerk worden 
daar vier zondagen voor gereserveerd. Bijbelse papie-
ren heeft het niet om daar vier weken voor te reser-
veren. Me dunkt dat de kerk van de oude dag dagelijks 
zuchtte: ‘Och dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij 
nederkwaamt’ of zong: ‘Uw komst is ’t die mijn heil 
volmaakt’. Advent is een vinding van paus Gregorius 
de Grote. In de kerk werden dan alleen boetepsalmen 
gezongen. Beelden en schilderijen van Christus en de 
heiligen werden met doeken bedekt en op openbare 
en huiselijke feesten rustte een taboe. Op de eerste 
adventsdag werd dan een mis gehouden ter ere van 
Maria. Immers zij had fiat gegeven aan de komst van 
de Zaligmaker…. Later verhuisde die mis naar de mid-
delste woensdag van het advent en wordt wel de 
Missa Aurea (gouden mis) en in de volksmond ‘gulden 
mis’ genoemd. Maria staat helemaal in het gouden 
kaarslicht terwijl de geschiedenis van haar ontmoe-
ting met de engel in het misboek met gouden letters 
ligt opengeslagen. Vanouds werd deze mis druk be-
zocht voor aanstaande moeders. Bernardus van Clair-
vaux (1090-1153) die heel mooie en heldere dingen 
heeft gezegd betreffende het werk van Christus ont-
kwam niet aan de Mariaverering. Hij placht te zeggen: 
‘Gedenk dat het nog nooit is gehoord, dat iemand die 
tot haar zijn toevlucht nam, door haar is verlaten ge-
worden’. Gregorius bepaalde voorts dat aan het eind 
van de advent, de avond van de 24e december, men 
naar de kerk ging en er de hele nacht bleef om daar te 
beleven het uur waarin het Woord vlees werd. Daaruit 
is de Rooms kerstnachtdienst voortgekomen. Heden 
ten dage nog steeds gebruikelijk. Trouwens ook onder 
protestanten komt het steeds meer in zwang om in de 
late avond van 24 december naar de kerk te gaan en 
het kerstfeest te vieren. Drs.K.Exalto merkte betref-
fende die modegril eens op: ‘Kerstfeest kan heus het 
daglicht wel velen’.  
In Duitsland is er een heel eigenaardig gebruik ge-
weest. Kinderen zongen kerstliederen voor de deu-
ren. Dat ging soms ook gepaard met het werpen van 
erwten tegen de ramen of het kloppen op de deur. Dit 
ter herinnering aan de tijd der christenvervolging 
waarin men elkaar op die manier ’s nacht opwekte om 
naar de geheime christelijke vergadering te komen. 
Van Luther is bekend dat hij dit in zijn kinderjaren ook 
zingend langs de deuren ging in zijn schooltijd. 
Ook was het in bepaalde plaatsen van Duitsland ge-
woonte dat een vijftal jeugdigen verkleed als Christus 
(!), Petrus, een engel, Nicolaas (want zijn gedenkdag 
vindt immers in de adventstijd plaats) en Ruprecht 
(een tegenhanger van Nicolaas en daarmee een 

personificatie van de duivel) zingend langs de deuren 
ging en daarbij de vraag zongen: ‘Mag Christus bin-
nenkomen?’ Vervolgens zongen ze allen (op Ruprecht 
na) rijmverzen om te leven overeenkomstig Gods 
woord en wanneer ze kinderen hadden die op te voe-
den in de vreze des Heeren. Naast een legitime vraag 
en waardevolle opmerkingen bevatte ook dit elemen-
ten die we niet bepaald Schriftuurlijk kunnen noemen. 
Bij de komst van de reformatie heeft Luther zich ont-
daan van alle Roomse elementen in de advents- en 
kerstsamenkomsten maar voorts de herdenking van 
Christus geboorte gekoesterd. De gereformeerde tra-
ditie wenste er niet aan mee te doen. Mannen als 
John Knox , de reformator van Schotland en Calvijn in 
Geneve wilden er niet van weten. Zij preekten over 
Lukas 2 midden in de zomer en hielden met kerst niet 
een bepaalde speciale eredienst. Een predikants-
vrouw uit de Free Prebyterion Church in Schotland 
merkte eens op dat we in Gods woord worden opge-
roepen de dood des Heeren te gedenken totdat Hij 
komt maar niet Zijn geboorte…. 
Toen in Nederland de eerste kerkorde tot stand kwam 
in 1574 werd in artikel 53 van die Dordtse kerkorde 
vastgesteld dat men met de zondagen alleen tevreden 
zou zijn. Viel de zondag op kerst dan diende men over 
de geboorte van de Heere Jezus te preken. Anders 
moest men het op de zondag voor kerst doen. Verder 
moest het volk worden onderwezen en vermaand dat 
de feestdagen werden afgeschaft. Dat had mede te 
maken met allerlei feestelijks en overdaad aan eten 
en drinken waar die bijzondere dagen mee gepaard 
gingen. 
Blijkbaar raakte de opstellers van deze kerkorde een 
gevoelige snaar want zeven jaar later werd op de sy-
node van Middelburg in artikel 50 besloten dat de 
overheid moest worden bearbeid de feestdagen af te 
schaffen, behalve kerst alsmede hemelvaartsdag. 
Wanneer die feestdagen er toch waren dan moesten 
de predikanten ‘arbeiden dat ze met hun prediking de 
onnutte en schadelijke lediggang in een heilige en nut-
tige oefeningen veranderen’. 
Toen op de roemruchte synode van Dordrecht gehou-
den in 1618 en 1619 opnieuw een kerkorde verscheen 
werd in artikel 67 bepaald dat de gemeenten behalve 
de zondagen ook kerst, pasen en pinksteren met de 
daaropvolgende dag zouden vieren. Omdat nu een-
maal die dagen een plek verworven hadden in het 
midden van de mensen moest dan een goed tegen-
wicht geboden worden in de prediking van het woord. 
Het was in 1672 Jacobus Koelman die de kerkorde 
hierin overtrad en besloot niet meer op tweede feest-
dagen te preken. Hij zag het vieren van Kerst en Pasen 
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als op Rome georienteerde plechtigheden. Daaraan 
mocht men niet toegeven. 
Ondanks alle verkeerde elementen die er rond de her-
denking aan de geboorte van de Heere Jezus zijn inge-
slopen hebben wij er geen moeite mee om hier jaar-
lijks bij stil te staan. Echter niet om stil te staan bij  het 
‘hulpeloze Kind’ dat ik als het ware naar mijn hand kan 
zetten en voor mijn godsdienstige kar kan spannen 
maar vanwege -zoals Paulus het aan Timotheus 
schreef-: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming 
waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is 
om zondaren zalig te maken van welke ik de voor-
naamste ben. (Wordt vervolgd D.V.) 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik tweemaal in Oude Pekela te 
zijn. De predikanten Simons en Tramper die in ons 
midden hopen voor te gaan zijn u niet onbekend. Ge-
zegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Vaak bots ik met Abraham Kuyper, de vader van de 
doleantie, de VU en de ARP die opgegaan is in het 
CDA. Wat een activist. Wat een ijveraar! Zelf probeer 
ik (zoals Luther dat noemt) heilig te luieren. Desniet-
tegenstaande delf ik toch soms ook wel eens goud bij 
hem op zoals bij de voorbereiding op de preek over 
Jesaja 61:2b-3. Betreffende ‘sieraad voor as’ merkt hij 
op: 
‘As, ach wat is het anders, dan het geheel verteerde, 
het geheel opgegane, het ganse niets meer zijnde 
voor Hem Die uw zielen doorschouwt. As is het geheel 
uitgevuurde, het kille, het dorre. En zo nu moeten de 
zielen zijn, zal Jezus ze met Zijn geestelijke sieraad om-
hangen. Sieraad, paarlen, robijnen! Maar voor as. Niet 
dus, voor wat nog onverteerd, zichzelf op het altaar 
werpt. Niet ook voor wat slechts half verteerde. Zelfs  
niet voor wat nog glimt, nog smeult en dus nog von-
ken kan, maar voor wat as  en niets dan as is’. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie 
 
de redactie 


