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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken 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 29 september 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.) 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. W. van Ark-Pluim, Mevr. B. Mulder-de Ruiter,    

Mevr. J. Mulderij-Van de Kolk en Gerrielle van de 

Steeg       

 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige hulpdienst 

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze 

kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. 

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380.             

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

A.s. zondag (29 september) zal er geen zondags-

school zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avond-

maal. 

Hartelijke groetjes  van de leiding van zondagsschool 

‘Abia’ 
 

Catechisaties 

Maandag 30 september en vrijdag 4 oktober willen 

we weer beginnen met de ‘gewone’ catechisaties. 
Deze zullen op maandag en vrijdag worden gehou-

den. ’s Maandagsavonds wordt van 18.30 tot 19.30 
uur de jeugd verwacht van 12/13; van 19.30 tot 

20.30 uur van 14/15 en van 20.30 tot 21.30 uur de 

16+ers. Op vrijdagavond wordt van 19.00 tot 20.00 

uur catechisatie gehouden voor degenen die op 

maandagavond niet kunnen. Op maandagavond 

gebruiken we de catechisatiemethode Leren om te 

leven van ds.P.v.d.Kraan. Op vrijdagavond volgen we 

het vragenboekje van Hellenbroek. Iedereen weer 

hartelijk welkom. 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Jeugdvereniging Timotheus 

Beste jongelui, afgelopen zaterdag hebben we letter-

lijk en figuurlijk het vuurtje opgestookt om de vere-

niging weer te starten. Aankomende dinsdag 1 okto-

ber willen we D.V. starten met de -16 vereniging 

Timotheüs.  We beginnen met een inleiding over de 

mensen rondom Jezus, na de pauze hebben we een 

leuk spel. Wees welkom, een mooie  

gelegenheid om je leeftijdsgenoten te ontmoeten! 

 

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 

Op DV dinsdag, 1 oktober, komen we als Mannen-

vereniging weer bij elkaar. De eerste Bijbelstudie van 

het nieuwe seizoen zal worden ingeleid door onze 

voorzitter Jan Post. Dit zal zijn naar aanleiding van de 

Hervormde Vaan van april 2019: Jesaja 1 "Rechtzaak 

en oordeel". 

Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Ker-

kerf. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg" 

 

Vrouwenverenigingnieuws 

We herhalen ons bericht…. 
DV. 2 oktober komt Marianne Glashouwer om half 8 

in het Kerkerf spreken over :” Rust vinden bij God in 
deze drukke wereld”. Zorg dat je er bent voor “de 

GOEDE RUST “. Alle dames van de gemeente zijn 
welkom, ook die niet op de vereniging zitten. 

 

Ljoeba Kordonetz 

Christenouders in Oekraïne gaven hun dochters al de 

namen Vera (geloof) en Nadjehzda (hoop). Als in 

oktober 1986 nog een dochter geboren wordt krijgt 

ze de naam Ljoeba, wat "liefde" betekent. Ze ontving 

in haar korte aardse leven, ze werdt 31 jaar, de ge-

nade om eenvoudig dienstbaar te zijn voor de Heere 

Jezus. Voor haar omgeving, maar ook in het bijzon-

der als evangeliste onder de Nentsen, een nomaden-

volk in het hoge noorden van het Oeralgebergte in 

Rusland. 

Friendensstimme verzocht haar te schrijven over 

haar leven en werk onder de Nentsen. Dit heeft ge-

resulteerd in een heel mooi en indrukwekkend boek-

je dat Friendensstimme gratis uitgeeft. Het boekje is 

eenvoudig, eerlijk, toegankelijk, heel puur en echt. 

Om jaloers op te worden. 

Daarom brengen we het u graag onder de aandacht. 

Tijdens de gemeentedag DV zaterdag 5 oktober ligt 

dit boekje in 't Kerkerf voor u om gratis mee te ne-

men. 

 

 

Gebedskring 

Op D.V zaterdag 28 september is er weer gebeds-

kring, op verzoek hebben we de avond verschoven 

naar de  laatste zaterdag van de maand omdat op de 

eerste zaterdag het zanguurtje er ook is. We hopen 

om 21.00 uur te beginnen. 

Van harte welkom. 

 

Gemeentedag 5 Oktober 2019  

DV Zaterdag 5 okt is er gemeentedag in het Kerkerf. 

Dit is tevens opening van het winterwerk. Voor de 

liefhebbers  is er een fietsroute uitgezet van onge-

veer 24 km. Deze  fietstocht begint om 13:30 ( bij 

droog weer ). Voor degenen die niet willen of kunnen 

fietsen is er inloop vanaf 15:30 uur. Er is dan koffie 

en een traktatie, voor de kinderen is er een spring-

kussen.  Er is dan ook gelegenheid om Dominee van 

Kooten te feliciteren. Om 17 uur is er een brood-

maaltijd met een warm buffetje. Het is wat vroeg 

maar we willen op tijd beginnen om op tijd klaar te 

zijn voor het avondprogramma. Tussen het eten en 

het avondprogramma is er gelegenheid om te zingen 

in  de kerk  onderbegeleiding van organist Henri  

Frens. Dit is tegelijk het maandelijks zanguurtje.  

Diaken J vd Hoorn zorgt  voor een programma. Rond 

19 uur zal het avondprogramma beginnen, deze 

wordt verzorgt door Ds. Hoefnagel. Hij zal wat ko-

men vertellen over Isaac Da Costa, Stichting Steun-

fonds Israel. De stichting Steunfonds Israël biedt 

financiële steun aan de verspreiding van het Evange-

lie  in Israël en ondersteunt Messiasbelijdende Joden 

in Israël. Tevens draagt de stichting bij  aan de be-

wustwording en aan de kennis over Israël en het 

Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de 

Messiasbelijdende Joden. 

Iedereen van harte welkom 

 

Agenda oktober 2019 

Maandag 30 september start catechisaties 

Zaterdag 5 oktober gemeentedag/verjaardag domi-

nee 

Woensdag 9 oktober Bijbellezing 

Maandag 14 oktober uitgifte collectemunten 

Zaterdag 26 oktober gebedskring 

Woensdag 30 oktober Reformatieherdenking 

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking 

Door de Terdege redactie werd me gevraagd op de 

Terdege-fair van 2 en 3 augustus jl. een causerie te 

houden. ‘k Mocht zelf een onderwerp zoeken. Wel 

zou het fijn zijn wanneer het met het thema van de 
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fair te maken had, namelijk ‘Buitenleven’.  Ik dacht 
gelijk aan ‘krenten uit de pap van Luthers prediking’ 
omdat hij daarbij veel beelden gebruikt van het boe-

ren buitenleven. Voordat ik vanuit de aantekeningen 

die ik daarbij gebruikte het e.e.a. aan het papier 

toevertrouw wil ik enkele opmerkingen plaatsen. 

Waarom dit onderwerp? De Lutherkenner Hugo van 

Woerden uit Barneveld die wekelijks Luthercitaten 

het land inzendt via internet leende me een tweetal 

boeken uit met preken van Luther getiteld ‘Martin 
Luther Predigten’ samengesteld in 1924 door Georg 
Buchwald waarbij deze gebruik maakte van het werk 

van Luthers vrienden Georg Rörer (1492-1557) die 

archivaris was van Luthers geschriften te Wittenberg 

en Anton Lauterbach (1502-1569) die tijdens zijn 

studie te Wittenberg Luthers vertrouweling en tafel-

genoot was. Het betreft een kleine tweehonderd 

preken die nagenoeg echt van Luther zijn en voor-

namelijk gehouden zijn van 1528 t/m 1532. Er zijn 

namelijk heel veel preken van Luther gepubliceerd 

waarvan het geldt dat anderen –met name Luthers 

studenten- van de preken opschreven en uitgaven. 

Dat was vaak geen letterlijke of slordige weergave 

van wat de Wittenberger reformator sprak. Luther 

had namelijk nooit een uitgeschreven preek voor zich 

liggen en sprak vanaf een schets waarop enkele op-

merkingen stonden die hij de gemeente wilde door-

geven. Luther schreef n.a.v. een preek over het hu-

welijk die alom verspreid werd: ‘Er is een preek ver-

schenen over het huwelijk onder mijn naam die ik 

veel liever niet gepubliceerd had gezien. Hoewel ik 

over dat onderwerp heb gepreekt is het zo op papier 

gezet alsof ik het zo gezegd zou hebben (…) wanneer 
men iets wil publiceren maak er geen haast mee 

maar wacht op mijn toestemming. Er is namelijk een 

groot onderscheid tussen de levende stem en het 

dode schrift’. Toen men een preek over de rijke man 
en de arme Lazarus in Augsburg drukte schreef hij 

daarover:  ‘Ik bid allen om Christus wil geen preken 
meer te drukken tenzij ze door mij gecorrigeerd en in 

Wittenberg gedrukt worden (…) het deugt toch niet 
dat men het woord Gods zo ongeschikt laat uitgeven 

dat het resultaat ervan is spot en gruwel’. Zijn vriend 
Veit Dietrich had er zelfs een handje van om notities 

uit Luther preken met gedeelten uit Melanchtons 

preken daarin te verwerken. In een voorrede over de 

preken over Genesis die door Kaspar Creuziger –
eveneens een vriend en geestverwant- persklaar 

waren gemaakt merkte Luther op:  ‘Deze preken zijn 
door andere geleerden beluisterd en samengesteld 

op zo’n manier dat ik ze wel erken als mijn prediking. 
Als mijn ganzenveer meer tijd had gehad zou e.e.a 

wellicht wat vollediger op schrift zijn gesteld’. Bij een 
andere preek die Creuziger uitgaf merkte Luther op: 

‘Hij heeft het beter op papier gezet dan ik zelf ge-

sproken heb’. Boos was hij er niet om. Het ging im-

mers om de verbeiding van de boodschap van Gods 

Woord. Het is de verdienste van Rörer en Lauten-

bach geweest –die het meest nauwe omgang met 

Luther hadden- om Luthers taal en spreekwijze zo 

helder mogelijk weer te geven, resulterend in de 

zojuist genoemde prekenbundels. 

Mij werd voorgesteld de ‘krenten uit de pap’ van 
Luthers authentieke preken te publiceren. De markt 

lijkt me verzadigd voor nog eens een boek(je) 

rondom Luther. Voordat de deksel op m’n neus 
dreigde van een of andere uitgever koos ik voor een 

lezing en publicatie via de Elspeetse gemeentebe-

richten. Want het blijft de moeite waard om naar 

Luther te luisteren. 

Hieronder volgt het begin van de causerie zoals ik die 

toen ongeveer uitsprak. Omdat de tijd op de fair erg 

beperkt was en niet alles kon vertellen wat ik graag 

door wilde geven is het nu mogelijk dit wat uitge-

breider te doen. 

 

Beste vrienden, onlangs stond ik in Worms voor het 

grote Luthermonument met Luther in het middel-

punt omringd door allerlei andere reformatoren 

zoals Hus, Waldus, Wycliffe en mensen die veel be-

tekenden voor de reformatie zoals Frederik de Wijze. 

U mag best weten dat het bezoek aan Worms grote 

indruk op me maakte. Van deze stad was het toch 

dat hij zei: Al waren er nog zoveel duivels als pannen 

op de daken, ik zal toch gaan’. Hier heeft hij zijn be-

faamde woorden uitgesproken voor de keizer, ede-

len en kerkvorsten toen men wilde dat hij zijn ge-

schriften zou herroepen: "als ik niet door getuigenis-

sen van de Schrift en heldere verstandelijke redenen 

overtuigd wordt; want noch tegen de paus noch 

tegen de concilies alleen geloof ik, dat het vaststaat, 

dat ze vaak gedwaald en zichzelf tegengesproken 

hebben, daarom ben ik door de plaatsen van de 

Heilige Schrift, die ik naar voren gebracht heb, in 

mijn geweten overwonnen en gevangen in het 

Woord van God. Daarom kan en wil ik niets herroe-

pen, omdat het niet heilzaam is iets tegen het gewe-

ten in te doen. Hier sta ik en ik kan niet anders God 

helpe mij, Amen!" 

Ik voelde met de zwarte Luthersocks met het op-

schrift ‘Hier stehe ich, ich kann niet anders’ die ik 
ooit ten geschenke heb gekregen van een van mijn 

zonen en bij die gelegenheid droeg, een held op 

sokken… 
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De wijze waarop Luther ‘dienaar des Goddelijken 
woords’ werd is algemeen bekend. Na op aanraden 
van zijn vader rechten te gaan studeren te Erfurt 

werd hij op weg naar huis door een onweer overval-

len en riep uit: Help, heilige Anna ik zal monnik wor-

den’’. Later zei hij met enige zelfspot: ‘Ik riep eigen-

lijk: ‘goede genade’ (Anna betekent namelijk gena-

de). 

In ieder geval is duidelijk dat hij gegrepen is door de 

Schriften en vooral na zijn ‘turmerlebnis’ toen het 
overdenken van Romeinen 1:17 hem in volle ruimte 

stelde, hetwelk voor hem een porta Paradisum 

(poort naar de hemel) was. Wat ging hij het woord 

Gods –wet en Evangelie- sinds die tijd helder ging 

verklaren. Wat heeft hij de algenoegzaamheid van 

Christus gepredikt. Het is dan ook geen wonder dat 

Lucas Cranach op het altaarstuk in de Marien- of 

Stadskerk te Wittenberg Luther afbeelde door vanaf 

de kansel te wijzen op de Zaligmaker hangend aan 

het kruis. Luther had een unieke manier van preken. 

Opvallend is zijn beeldrijke en direkte wijze van spre-

ken, zeker niet beschouwelijk. 

Wie overigens meent dat Luther gemakkelijk preekte 

vergist zich. Hij vertelde aan Anton Lauterbach ( een 

van zijn vertrouwdste vrienden en medebroeder in 

het ambt) die over zijn bestrijding klaagde: ‘Beste 
vriend zo is het ook mij gegaan. Als er één bang ge-

weest is voor de preekstoel, dan ben ik het wel, maar 

ik moest wel (..) ik had wel vijftien redenen om aan 

dr.van Staupitz mijn beroeping tot het predikambt te 

weigeren maar het hielp niet. Tenslotte wierp ik hem 

tegen: Dr.Staupitz het zal mijn dood nog worden, 

want als ik het aanneem zal ik geen maand meer te 

leven hebben. Weet u wat hij antwoordde? Dit: Nu 

goed, God de Heere houdt er een uitgebreide firma 

op na, hij zal u eventueel ook boven wel iets te doen 

geven’. 
Luther gebruikte bij zijn preken vaak beelden uit het 

dagelijkse leven. Vooral het ‘buitenleven’ hetwelk 
thema is van deze fair. 

Bij Jesaja 1:3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de 

krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn 

volk verstaat niet’ merkte hij op: ‘Is dat niet de 
grootste schande, dat volgens Gods getuigenis de os 

en de ezel –ik zeg niet met ons gelijk gesteld- maar 

boven ons voorgetrokken worden, daar deze hun 

plicht doen jegens hun bezitter (…) Daarom moeten 
wij ons hoofd ontbloten voor ossen en ezels als onze 

leermeesters, daar zij ons een voorbeeld zijn hoe wij 

eerbied voor  God moeten hebben’’. Hij was ook 
jaloers op de os en de ezel toen hij het kerstevange-

lie preekte, waarbij hij nog van de traditie uitging van 

de uitleg van een apocrief evangelie van Jacobus 

waarin gesproken wordt van de aanwezigheid van 

een os en ezel bij de kribbe opdat de profetie van 

Jesaja 1:3 zou worden vervuld.  In dat verband zei hij 

bij een andere gelegenheid ook: ‘Wanneer een ko-

ning de kribbe aanziet, moet zijn gouden kroon wel 

stinken’. 
De ezel komt ook ter sprake n.a.v. een preek over 

Joh.4:42: ‘Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; 
want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten, dat 

Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der we-

reld.’ Luther zegt dan: ‘Velen geloven het om mij-
nentwil, maar zij alleen handelen recht die daarin 

blijven al hoorden zij ook (wat God moge verhoeden) 

dat ik het loochende (…) Zij geloven niet Luther maar 
Christus Zelf. Het Woord heeft hen en zij hebben het 

Woord. Luther laten ze lopen, hetzij een schurk of 

een heilige. God kan zowel door Bileam als door 

Jesaja, door Kajafas als door Petrus spreken, ja zelfs 

door een ezel. Met de zodanigen houd ik het. Ik zelf 

ken Luther niet, wil hem ook niet kennen, ik predik 

ook niet van hem maar van Christus’, 
Hij gebruikte de ezel ook wel in negatieve zin. Zo 

noemde hij de oude Adam waar Gods kind mee te 

strijden heeft ook wel ‘de oude ezel…’ 
(Wordt vervolgd D.V.) 

 

Bij de diensten 

Komende zondag zal er zo de Heere wil bediening 

zijn van het Heilig Avondmaal. Letten we er op dat 

Jezus eet met zondaars die niet zonder Hem kunnen, 

niet met rechtvaardigen in zichzelf. Gezegende dien-

sten toegewenst. 

 

Ter overdenking 

Zodra het zaligmakend geloof, zelfs in de prille begin-

selen in de ziel gewerkt wordt door de Heilgie Geest, 

wordt er oorlog uitgeroepen tegen al de vijanden van 

Jezus in de ziel. De ziel is voornemens om in Gods 

kracht nooit naar enige verleidingen of vrede met 

enige zonden te luisteren. Integendeel: Hij zegt tot 

alleen: Gaat uit! Gaat uit! Dit is de eigen aard van het 

geloof: het reinigt het hart. Een geloof dat niet in 

oorlog is met alle zonden, hoe lief en profijtelijk ze 

ook lijken te zijn, is niet het geloof der kinderen Gods 

maar loutere inbeelding. Het doel waarom Christus 

in het hart woont is om de werken van de duivel te 

verbreken (Alexander Comrie 1706-1774). 

 

de redactie 


