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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 25 december 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
19.00 uur Kerstfeest zondagsschool 
 
D.V. zondag 26 december 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. zaterdag 31 december 2022 
19.30 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. zondag 1 januari 2023 
09.30 uur ds. M. van Kooten  
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
 
 
 
 

Collecten 
25 en 26 december 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Diaconie (Woord en Daad) bij de uitgang 
31 januari 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (uitgang) 
1 januari 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats (uitgang) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
25 december 
Francine van der Zande-Roordink, Nelleke Schoonho-
ven-Slappendel en Marilynn van den Broek 
26 december 
Lianne van Asselt-Huisman, Annet van de Harden-
berg-van de Hardenberg en Julia de Weerd 
1 januari 
Erica Koetsier-Schuiteman en Nienke Fijan 
 
Gemeente/jeugdavond over genderdysforie 
Op D.V. maandag 9 januari is er een avond georgani-
seerd over genderdysforie. Een onderwerp dat uit de 
taboesfeer is gehaald en daarmee heel veel los heeft 
gemaakt. Niet alleen in de wereld maar blijkbaar ook 
in de gereformeerde gezindte. Er zijn helaas theolo-
gen die de mode of de cultuur willen onderwerpen 
aan de Bijbel. Wij menen Gods woord boven alles te 
laten spreken. Dr.M.Klaassen die in dienst staat van 
‘Bijbels Beraad M/V’ hoopt ons daarover nader in te 
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lichten. De avond is in twee delen ingericht. Eerst de 
catechisanten vanaf 19.00 uur en vanaf 20.30 uur de 
ouders en alle gemeenteleden die hierover geinfor-
meerd willen worden, Er is koffie e.d. Hartelijk wel-
kom allen. 
 
Gezamenlijke 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! De kinderen van de zondags-
school worden om 18.45u in ’t Kerkerf verwacht. Er zal 
een collecte worden gehouden voor de jaarlijkse actie 
van de zondagsscholenbond. Deze is bestemd voor 
zomerkampen voor kinderen in Oost-Europa (de jaar-
lijkse actie van de zondagsscholenbond). Van harte 
aanbevolen. Na de viering bent u/ben jij  van harte 
welkom in ’t Kerkerf om elkaar, onder het genot van 
een kopje koffie,  te ontmoeten. Voor de kinderen zal 
er chocolademelk zijn. De kinderen van de zondags-
school krijgen dan ook door hun eigen juf of meester 
hun boek en zakje uitgereikt. De kinderen die niet op 
de zondagsschool zitten krijgen bij de uitgang van de 
kerk een zakje mee. 
 
Catechisaties 
De komende twee weken  is er in verband met de 
kerkstvakantie geen catechisatie. De catechisanten 
worden weer verwacht op D.V. maandag 9 januari. 
Daarover elders meer in deze kerkbode. In ieder geval 
is de leerstof voor de volgende keer op 16 januari 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 34 van de Goddelijke waarheden en maken 
de opdrachten op blz.36 en 37. 
 
Financiele verantwoording 
De collecten voor de kerk voor de maand november 
hebben opgebracht: 
Kerk: € 2606,58 
IPP: € 2324,79  
Extra kerk: € 890,35 
Giften per bank: € 1.680,- 
Alle gevers en geefsters na de Heere hartelijk dank. 
 

Mieneke van Kooten 
Dezer dagen is Mieneke een aantal weken in ons land. 
Wie haar wil ontmoeten is D.V. dinsdagavond 3 janu-
ari welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur in de pastorie. 
Ze wil dan informatie geven over haar werk in het 
weeshuis Kondanani in Malawi. Nogmaals, iedereen 
hartelijk welkom. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen Boaz-Jachinschool 
Heeft u een zoon of dochter die in de periode tussen 
1 juni 2023 en 31 mei 2024 vier jaar mag worden? Dan 
nodigen we u graag uit om op onze website 
www.boaz-jachin.nl kennis te nemen van de aanmel-
dingsprocedure. Voor de aanmeldingsformulieren 
kunt u  een mail sturen naar administratie@boaz-ja-
chin.nl. We geven dan de envelop mee aan uw oudste 
kind of sturen het per post naar u toe. Wilt u ervoor 
zorgen dat de inschrijving uiterlijk vrijdag 13 januari 
bij ons binnen is? 
Bent u onbekend met de school en wilt u eerst een 
oriënterend gesprek met de schoolleiding? U bent van 
harte welkom. Neemt u hiervoor contact op via de 
mail: directie@boaz-jachin.nl of bel 0577 49 13 10.  
Vriendelijke groet,  
Meester De Ruiter 
 
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 bestel-
ling vooraf overmaken naar: Stichting Adullam Comité 
Garderen, IBAN: NL06 RABO 01395.37.066 Contante 
betaling is ook mogelijk. Graag het geld gepast 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, tele-
foonnummer. D.V. 30 december wordt uw bestelling 
bezorgd (tussen 10.00 uur en 12.00 uur). Wij bezorgen 
in Kootwijkerbroek, Garderen, Uddel, Elspeet, Ermelo, 
Putten, Speuld en Voorthuizen. 
Comité Uddel/Garderen 
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Op weg naar Kerst (II) 
Hieronder het slot van de lezing over ‘Op weg naar 
Kerst’ gehouden in Ede 10 december jl. 
De herdenking van de geboorte van de Heere Jezus is 
niet zozeer geboden in de Schrift maar wel Zijn dood 
en opstanding. Er staat immers geschreven ‘Verkon-
dig de dood des Heeren totdat Hij komt’ (1 Kor.11:26) 
en ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de do-
den is opgewekt (2 Tim.2:8). En ook dan gaat het niet 
over een specifieke dag maar voortdurend. Als het le-
ven ons Christus (Kerst) is dan gaat dat toch dag in dag 
uit. Gods volk kent als het ware niet Kerstdagen be-
perkt tot twee dagen maar een Kerstleven met vallen 
en opstaan.  
Uitgaande van het feit dat men Kerstfeest ter kerste-
ning van heidense en Joodse rituelen heeft ingesteld 
in vroeger eeuwen, wat zijn er desondanks een 
vreemde tradities daaruit gegroeid. 
We denken aan het gebruik van een kerststal. Bij 
Rooms Katholieken staat er tijdens de kerstdagen en 
ook daarna tot en met de herdenking van de komst 
van de ‘heilige drie koningen’’ waarmee bedoeld wor-
den de wijzen uit het oosten een kerststal in huis. Jo-
zef, Maria, een kribbe, een os en ezel, herders, scha-
pen en later drie ‘koningen’ en evenzoveel kamelen. 
De herkomst van de kerststal wordt toegeschreven 
aan Fransiscus van Assisi. Van hem is alleen zijn sterf-
datum bekend, namelijk 3 oktober 1230. Hij stichte de 
zogenaam Fransiscaner orde en placht met kerst het 
liefst in een stal te preken daar men meende dat 
Christus in een stal zou geboren zijn.  Hij haalde in het 
Noord Italiaanse Greccio bij kerst 1223 allerlei dieren 
bij de kribbe, zorgde dat er genoeg hooi was en stak 
zijn kerspreek af. Bij het uitspreken van Bethlehem 
bootste hij het geblaat van een schaap na. Dit alles 
leidde er toe dat men tijdens de kerstdagen in de ker-
ken ruimte inrichtte voor een kerststal met nage-
maakte dieren. Uiteraard ook een kribbe met een 
beeldje van het Kindeke en uiteraard Jozef en Maria, 
de herders en de wijzen. Soms ook wel een levende 
stal met echt een aantal schapen, os en ezel maar die 
kwam dan bij de kerk te staan. In Weert blijkt de mooi-
ste kerststal te zijn die een publiekstrekker voor de 
wijde omgeving is. Die stalletjes kwamen op den duur 
ook in de huizen terecht, maar dan wel in het minia-
tuur. E.e.a. toont heel nostalgisch maar is niet over-
eenkomstig de eenvoud van het Kerstevangelie. Daar 
lezen we niet van een ezel en een os, noch van kame-
len of zelfs een stal. Er wordt in de Heilige Schrift over 
een kribbe gesproken maar dat behoeft geen houten 
eksemplaar geweest te zijn. Deze kon ook een uithol-
ling in een grot zijn. Een tekstvariant uit de griekse 

grondtekst  spreekt zelfs over een speleioo waar het 
woord spelonk in zit. De Geboortekerk in Bethlehem 
heeft keizer Constantijn in 325 (het jaar van de belij-
denis van Nicea) laten bouwen op een grot, die eerder 
de kerkvader Origenes had aangewezen als zijnde de 
plaats waar de Heere Jezus zou zijn geboren. Echter, 
ook hiervan geldt dat niemand het weet. De aanwe-
zigheid van eventueel een os en ezel is ontleend aan 
het pseudo-evangelie van Mattheus waarin staat: 
‘Maria legde het Kind in de kribbe neer en de os en de 
ezel vereerden het (…) De dieren die het Kind tussen 
zich in hadden vereerden het zonder ophouden. Zo 
werd vervuld wat de profeet Isaias had voorspeld: de 
os heeft zijn Meester herkend en de ezel de krib van 
zijn Meester’. Deze passage uit het apocriefe evange-
lie inspireerde klaarblijkelijk ook de Vlaamse schilder 
Pieter Brueghel.  Hij laat in zijn beroemde schilderij 
over de volkstelling die hij in 1566 vervaardigde Jozef 
en Maria een Vlaams dorp binnentrekken. Maria op 
een ezel met daarnaast een os, terwijl Jozef voorop 
loopt met een zaag op de schouder en het leidsel van 
de twee dieren vasthoudt. Luther die ook bij deze tra-
ditie was grootgebracht kwam daarom tot de ontboe-
zeming dat hij jaloers was op de os en de ezel omdat 
zij de Heere Jezus hadden mogen zien. Ook de uitdruk-
king dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen voor 
het schorremorrie –d.w.z. voor slechte mensen- komt  
oneigenlijk hier vandaan. In het Hebreeuws is immers 
de os een ‘sjoor’ en de ezel een ‘chamoor’ en de com-
binatie van die twee met een koppelwoord ‘sjoriem 
we chamoriem’.  
Met Kerst krijgt ook het Kerstverhaal een belangrijke 
plaats. Welke krant of magazine ook, in een kerstedi-
tie is er een kerstvertelling. Blijkbaar hebben we aan 
geschiedenis uit Mattheus 1 of Lukas 2 niet genoeg. 
Zoals ds.J.J.Poort overkwam toen hij als legerpredi-
kant de militairen voorstelde te lezen de kerstgeschie-
denis uit Lukas 2. ‘Geef ons maar Lucas Bols’ was hun 
antwoord. Een reactie die ons met huiver vervult. Ei-
genlijk niet eens zo anders als wat een collega me toe-
vertrouwde. Hij hield een meditatie over de kerstge-
schiedenis terwijl zijn vrouw een kerstverhaal ver-
telde. Onder de meditatie knikkebolde de een terwijl 
een ander de verveling bijna niet kon onderdrukken. 
Maar toen zijn vrouw vertelde, kwamen de tranen in 
de ogen. Mijn collega reageerde daarop tegen zijn 
vrouw –hoewel hij beslist tegen de vrouw in het ambt 
is-: ‘Volgend jaar ga jij mediteren en ik vertellen!’ Het 
houden van kerstverhalen is afkomstig uit Engeland. 
Daar was het Charles Dickens die zijn sfeervolle verha-
len het licht deed zien. Ze hadden met de Heere Jezus 
weinig uit te staan. Soms is dat nog beter dan allerlei 
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verhalen met geestelijke en diep bevindelijke zaken 
uit een dikke duim te zuigen die niet echt gebeurd zijn. 
Ik pleit er voor om waar gebeurde geschiedenissen 
door te geven. Ik denk aan de bekering van de beke-
ring van de man van Sarah Diamant, een verstokte 
Jood die zijn vrouw nadat zij tot bekering kwam 
plaagde en sarde totdat de Heere ook hem te sterk 
werd met…. Kerstfeest. Ook de geschiedenis van de 
wrede christenkeizer Theodosius die 7000 mensen liet 
afmaken in Thessalonica vanwege gemaakte belas-
tingsschuld. Bisschop Ambrosius weigerde hem toen 
deel te nemen aan het Heilig Avondmaal in de grote 
kerk van Milaan. Hij kwam enige tijd daarna in de 
schuld en mocht met Kerst weer aangaan en de dood 
des Heeren te gedenken. Moet het altijd om de onder 
ons aangenomen datum gaan? Welnee. Wanneer we 
Kerst boven sfeer, winter enz. laten staan dan weten 
we dat ook zo’n verhaal een geschiedenis dient te zijn 
waarop Kerst=Christus centraal staat. Dan is het altijd 
een Kerstgeschiedenis. 
Nog iets merkwaardigs rondom Kerstfeest is het bezit 
van een Kerstboom. Zelf ben ik er mee groot gebracht 
en ik heb er nooit iets van gekregen. Ondanks het feit 
dat Vreugdenhil in zijn vertelboek bij de Bijbel er ge-
weldig tegen fulmineert. Een boek waar ik mede ben 
door opgevoed en nog steeds als een van de beste 
vertelboeken bij de bijbel beschouw.  Toen ik in 
Streefkerk ouderling was –inmiddels meer dan 32 jaar 
geleden- en op bezoek kwam bij een familie waar men 
als enige in de straat geen kerstboom had ontboezem-
den de ouders dat ze het best moeilijk vonden om hun 
kinderen te vertellen dat een kerstboom zondig was. 
Er stond in de hoek van de kamer een televisie. Het 
was de tijd waarin internet onbekend was en nog niet 
schier een ieder met een kleine t.v. op zak liep. ‘k 
Vroeg de ouders vooral niet boos op me te worden 
vanwege de opmerking die ik ging maken. Nadat en-
kele keren herhaald te hebben zei ik: ‘Bij ons stond 
twee weken in het jaar een kerstboom maar 52 weken 
geen televisie. Wat zou kwalijker zijn voor de opvoe-
ding van de kinderen?’ Wijlen dr.I.Boot fulmineerde in 
een preek: ‘Men fulmineert tegen de kerstboom maar 
niet kerstbout en de moord op zoveel konijnen en kal-
koenen!’ Ook treffend was de opmerking van de vrij-
zinnige ds.J.H.Kater die de huwelijksdienst leidde van 
prinses Beatrix en de doopdienst van koning Willem 
Alexander.  Hij zei eens in een ochtendwijding die ik 
als kwajongen beluisterde voor de radio dat men bij 
het gebruik van de kerstboom het kruis waarop de 
boom rust wegstopt in een pot of wegmoffelt met pa-
pier. Hij trok die lijn geestelijk door. Er wordt gejuichd 

over een Kind van vrede maar men hoort niet van de 
Man van smarten. 
Hoe is men toch aan de kerstboom gekomen? Nie-
mand die het fijne er van weet. Volgens een legende 
zou zijn herkomst hebben middels de evangeliepredi-
ker Bonifatius (die bij Dokkum vermoord is)  ten tijde 
van de Germanen. Hij zou rond 725 in het Duitse Geis-
mer een jongen hebben gered die de Germanen wil-
den offeren onder een zogenaamde Donarseik. Hij 
ontfermde zich over de jongen en velde met een beil 
de reuzeboom. Iedereen meende dat de donder en 
bliksem van Donar de zendeling wel zouden treffen. 
Maar niets van dat alles. De een na de ander erkende 
de grootheid van de God van de zendeling en brak met 
het heidens geloof. Bonifatius wees hen vervolgens op 
een spar en zei: ‘’Van nu af aan zal de spar uw heilige 
boom zijn. Hij is de boom die van vrede spreekt, want 
van zijn hout zijn uw woningen gebouwd en hij is het 
teken van onsterfelijkheid want hij is altijd groen. En 
hij is de boom van het Christuskind want hij wijst met 
zijn takken ten hemel’. 
Anderen menen dat de boom door Luther bij het 
kerstfeest is gehaald. Bij een tocht door het bos zou 
hij bij het zien van de sterren tussen de dennenaalden 
zo gefascineerd zijn geweest van de pracht der den-
nen en de sterrenhemel dat zijn hart vol raakte en 
hem deed denken aan het Licht der wereld. Daarop 
zou hij een boompje mee hebben genomen van was-
lichtjes hebben voorzien en het gebruikte als illustra-
tie voor de Kerstboodschap. Alle aanwijzingen dien-
aangaande ontbreken in Luthers werken. Wel is het 
een feit dat de kerstboom in Duitsland voor het eerst 
in zwang is geraakt. Met name in de tijd van de roman-
tiek. De dichter Goethe (1749-1832) blijkt in zijn wer-
ken een geweldige rol aan de kerstboom te hebben 
gegeven dat hij al snel gemeengoed werd , ook in de 
kerk. De introductie ervan in ons land vond plaats in 
het midden van de negentiende eeuw. De vrijzinnig 
protestanten begonnen er mee. In 1855 stond er in de 
stad Utrecht nog maar één kerstboom en dat was ten 
huize van professor Opzoomer, een vrijzinnig theo-
loog, filosoof en jurist. De Rooms Katholieken hadden 
aanvankelijk niets met de boom op. Ze vreesden dat 
de parochianen de versierde boom de kerststal zou 
verdringen. Dat is reuze meegevallen want de kerst-
stal is doorgaans in die kringen te vinden in de nabij-
heid van de kerstboom. 
In de kringen van het Reveil werd echter dankbaar ge-
bruik gemaakt van die boom want men zag het als een 
geweldig evangelisatiemiddel om mensen van de 
straat te lokken naar de warmte en de intimiteit van 
een lokaal waarin het evangelie van het Licht werd 
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verkondigd in combinatie met een warme kop koffie 
en chocolade en uitdeling werd gedaan van kleding 
e.d. 
Ik wil overigens niet voor de boom pleiten maar er 
evenmin een jacht op maken. Dit mag duidelijk zijn: 
Gods volk heeft geen boom nodig en er ook geen be-
hoefte aan. Zij vermaken zich in de boom waar  Eze-
chiel over schrijft in het 17e hoofdstuk. De boom die 
het werk van Christus voor mag stellen als zijnde de 
schuilplaats voor alle soorten zondaar. 
Tenslotte is er ook de kerstman. Deze wint steeds 
meer terrein. Hij is de meest gevaarlijke vinding om de 
gedachtenis aan Christus te verdrijven.  Het is eigenlijk 
een verbeelding van Sinterklaas die door de Neder-
landse kolonisten geintroduceerd is in Noord Amerika 
en Canada. Vandaar ook de naam Santa Claus. Zoals 
Sinterklaas te paard komt, verschijnt deze per arreslee 
en rendieren. Door de toenemende secularisatie nam 
deze Santa Claus al snel de plaats in van het Kerstkind. 
Godfried Bomans noemde  hem terecht ‘de geeste-
lijke zakkenroller’. Laten we ons verre houden van 
deze dwergachtige dikzak. Voortdurend roept hij ‘Ho, 
Ho, Ho!’ Misschien is dat het wel het meest zinnige 
van dat manneke. Laten we daar maar naar luisteren. 
Ho! Stop! Omkeren! Bekeren! Afwenden van dit god-
deloze gebeuren waarmee de naam van Christus 
wordt ontheiligd! Maar heenwenden tot Hem Die 
zegt: ‘Wend u naar Mij toe o alle gij einden der aar-
den’. Dat is Christus. Met en door Hem hebben we al-
leen gezegende Kerstdagen, ja een gezegend Kerstle-
ven. Dat wensen we iedereen van harte toe. 
 
Bij de diensten 
Vele (extra) kerkdiensten staan gehouden te worden 
de komende tijd. Eerste kerstdag ’s morgens  en ’s 
middags hopen we te lezen het kerstevangelie naar 
Lukas. Op tweede Kerstdag bij Galaten 4. Op oudjaars-
avond wensen we stil te staan bij een gedeelte uit 2 
Korinthe 5 en op nieuwjaarsmorgen uit Jeremia 28 
terwijl we ’s middags verder hopen te gaan met de 
Nederlandse Geloofsbelijden. Dit keer de artikelen 4 
en 5.  Schenke de Heere Zijn onmisbare zegen daar-
over. Laat  uw plaats niet onnodig ledig. 
 
Ter overdenking 
Hoe schoon is het lied der engelen, waarin de gehele 
inhoud der christelijke religie kort en bondig is samen-
gevat. Want het ‘Gloria in excelsis Deo!’ –God in de 
hoge zij de eer- is de top van alle Godsverering en zo 
verheerlijkten zij God in Christus. Want de wereld 
kent sinds Adams val geen God en geen schepsel meer 
en heeft maling aan de ere Gods. O, als de mens eens 

niet gevallen ware, in elk bloempje had hij Gods heer-
lijkheid ontdekt. Want de Heere God is een groot Kun-
stenaar en wie kan Zijn werk namaken? En nu wordt 
diezelfde God door Zijn schepselen gelasterd en ont-
eerd. Daarom roepen de engelen ons, gevallen zonda-
ren, weer tot het geloof in Christus en tot liefde, om 
Gode alleen de eer te geven en in dit leven vrede te 
hebben voor God en onder elkander. (Maarten Lu-
ther). 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie en gezegende 
kerstdagen en goede jaarwisseling toegewenst. 
 
de redactie 


