
 

 

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2019 | Week 45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 november 2019 

09.30 uur ds. M. Goudriaan te Veenendaal 

15.00 uur prop. L. Solleveld te ’s Gravenzande 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Kok-Hop, Mevr. W. van Ark-Pluim, Mevr. T. 

v.d. Top-van Renselaar en Maartje Bostelaar 

 

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.    

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de kerkenraadsverkiezing van afgelopen maandag 

is de heer J. Fijan (Zichtweg 3) verkozen tot ouderling 

in de aanstaande vacature van ouderling S. Stobbe-

laar. We bidden dat de Heere licht en wijsheid zal 

geven in de te nemen beslissing. 

 

Catechisaties 

De maandagavondcatechisanten moeten de eerst-

komende keer het volgende leren en maken: 

De eerste groep: Leren vraag en antwoord 29 van de 

Heidelberger Catechismus en maken de vragen en 

opdrachten op blz.21 en 22 van LotL 1b. 

De tweede groep: Leren Romeinen 10:17 en maken 

de vragen en opdrachten op blz. 28 van LotL 2b. 

De laatste groep moet leren zondag 4 van de Heidel-

berger Catechismus en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.32 van LotL 3a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen 

hoofdstuk 23 over de erfzonde en maken de vragen 

en opdrachten op blz.12 en 13 van Hellenbroek deel 

2. 

 

 

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


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ 
Op DV dinsdag, 12 november, komen we als Man-

nenvereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de 

Bijbelstudie naar aanleiding van de Hervormde Vaan 

van september 2019 worden behandeld. Kees van 

den Bosch zal de Bijbelstudie over Jesaja 6 met ons 

inleiden. Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 

't Kerkerf. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
D.V. Woensdag 13 november hopen we weer samen 

te komen met elkaar…tòch!!..?? Bijbelstudie 3 is aan 
de beurt. De stof die behandeld wordt staat in het 

blad de Hervormde vrouw. (Juli/Augustus 2019). Het 

contact zo even in de week rondom het Woord blijft 

/ blijkt broodnodig. Kom gerust …ook voor een eer-

ste keer. Met een hartelijke groet van ons. Het be-

stuur. P.S. Om 19.45 uur staat de koffie heet. 

 

Huisgodsdienst 

Aanstaande donderdag hopen we de avond te heb-

ben over huisgodsdienst. Er heeft zich al een heel 

aantal ouders opgegeven, echter nog niet alle ou-

ders. We vragen u zich op te geven vóór komende 

dinsdag. De avond is in het Kerkerf en begint om half 

8, tot ongeveer half 10. Opgeven kan via diaken Bos-

senbroek. 

 

Dagboek Handvol Koren 2020 

Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB en is al 

voor heel veel mensen tot zegen geweest. Elke dag 

biedt twee overdenkingen; één die zich prima leent  

voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezins-

verband en één voor jongeren. Aan het dagboek is 

meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en 

mensen die bij het jongerenwerk betrokken zijn. Elke 

schrijver stelde overdenkingen samen voor twee 

weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of 

thema. Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s, zoals 
kinderpuzzels, recepten uit de   landen waar de  GZB 

werkt en verhalen van het zendingsveld. Een mooi 

aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook 

bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. De prijs 

van het boekje is € 12,50. Er blijft netto € 8,-- over 

per boekje, de opbrengst gaat naar Ds Kleinbloesem. 

We hebben inmiddels de boekjes besteld en hopen   

ze binnenkort weer te bezorgen bij de ons bekende 

adressen. Als u voor het eerst het dagboekje wilt 

ontvangen, kunt u het telefonisch bestellen bij Rik 

Dijkgraaf tel 492037 of bij Jaap Mulder 491177.    

Bijeenkomsten in Oranjehof  

Weeksluiting  

D.V.Zaterdag  9 november is  de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. 

Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er zal dan 

een meditatie worden gehouden en aansluitend 

zingen we enkele psalmen. De avond zal rond 20.15 

uur worden afgesloten.  

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking VII 

Op Goede vrijdag 1529 stond Luther bij het lijdense-

vangelie ook stil bij de tragiek van Judas. Hij zag als 

reden van Juda’s zelfmoord het feit dat hij alleen was 
en bracht dit in verbinding met het kloosterleven in 

zijn dagen. ‘Wie alleen blijft kan geen trooster heb-

ben waarvan de Schrift zegt: Wee degene die alleen 

is, wanneer hij valt zo is er geen ander die hem op-

richt (Pred.4:10). Een monnik is ook zo iemand, die 

alleen in zijn cel verblijft, afgezonderd van de men-

sen. Een klooster is daarom ten diepste een gasthuis 

van de duivel. God heeft de mensen niet geschapen 

om alleen te zijn maar dat de ene mens de ander 

diene. Judas is ook een soort monnik geweest. Was 

er iemand bij hem geweest dan was hij niet in zo’n 
depressie gekomen. Men heeft wel eens gezegd: Een 

mens die graag alleen is, wordt of godzalig of beest-

achtig, of duivel of engel. De mens is een gezellig 

wezen zodat hij een ander dient of liefheeft (…) Judas 
is de vader der monniken, hij heeft zich aan een 

boom verhangen en zijn buik is opengebarsten. De 

duivel heeft plezier met hem gehad’.  
De moordenaar aan het kruis noemde hij: ‘de eerste 
doctor in de godgeleerdheid en christen.’ Hij ver-

volgde:  ‘Met al zijn boze werken die hij bij zich ziet, 
keert hij zich tot de goedertierenheid van Christus. 

Hij nam al zijn zonden, wond ze op een kluwen en 

wierp ze om de hals van de Man van smarten. Petrus 

en al de apostelen kenden die kunst toen niet’.  
Met Palmpasen 1529 sprak Luther over het avond-

maal. Hij was de gedachte toegedaan dat toen Jezus 

zei: ‘Dit is mijn lichaam’ bij het breken van het brood 
dit letterlijk opgevat moest worden. Wat ging hij in 

die preek te keer tegen de mensen die hun verstand 

gebruikten en meenden dat het brood het lichaam 

betekende. ‘Je moet het verstand de ogen uitsteken 
en in de afgrond van de hel werpen. Gods woord 

moet je laten staan en met gesloten oren en ogen 

aanhangen (…) zeg daarom: Mijn verstand is dom en 
leugenachtig maar het woord van Christus niet en ik 

blijf er bij dat het Christus lichaam is! Hoe het alle-

maal kan weet ik niet dat laat mijn  ‘Hure vernunft’ 
(hoerenverstand) me niet toe’. Uiteraard nemen we 
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afstand van die gedachtengang van Luther over het 

avondmaal maar wanneer het gaat over het gezag 

van de Schrift tegenover de verstandige weten-

schapper hebben we het wel te beamen. 

Op 5 september 1529 bracht Luther het dienen van 

de mammon ter sprake. Hij sprak de bierbrouwers 

van Wittenberg aldus aan: ‘Jullie hebben er voor 
gezorgd dat Wittenberg geen Wittenberg meer is. 

Jullie zijn dieven en rovers. Dat is geen Wittenbergse 

bier meer. Jullie buiten zodanig uit dat het allemaal 

tweemaal zoveel kost. Jullie zijn openlijke dieven, 

naar Gods Woord! Moesten jullie opgehangen wor-

den, waar zouden we de stroppen vandaan moeten 

halen? Jullie leven in de verachting van God’. 
In oktober 1529 was er de dreiging van de naderende 

Turken die op wonderlijke wijze door Gods voorzie-

nigheid bij Wenen toch teruggeslagen werden. Hoe-

wel Luther wel zei liever Turks dan paaps te zijn hield 

hij de Wittenbergers in die tijd het volgende voor in 

de prediking: ‘Wanneer de Turken verslagen worden, 
worden ze verdoemd omdat de Turk (lees islam) de 

allergrootste wereldrover is en een duivelsbode en 

allen die in zijn dienst zijn.’ Daarnaast merkte hij op 
vanwege de onbekeerlijkheid van velen en de wette-

loosheid ondanks de verkondiging van het heilig 

Evangelie: ‘Wordt u echter door de Turken gestraft, 
bedenk dan wel dat u het hebt verdiend’. 
Op 6 april 1530 was het witte donderdag. Bij het 

lijdensevangelie stond Luther ook stil bij de overbo-

digheid van de rituelen en het feit dat de Roomse 

geestelijken die weer instelden. Opnieuw laten we 

de Wittenberger reformator aan het woord: ‘Wat 
Christus heeft afgedaan en tot een einde heeft ge-

bracht dat hebben ze weer opgericht en zijn er op-

nieuw mee begonnen. De bisschoppen hebben aller-

lei ordes opgericht en zetten de gerechtigheid in 

eten, drinken, klederen zoals in het Oude Testament, 

ja nog erger dan in het Oude Testament. Want in het 

Oude Testament wachtte alles op Hem Die er een 

eind mee zou maken, namelijk Christus. Alles wat in 

het Oude Testament geschiedde stond niet op zich-

zelf maar getuigde profetisch van wat komen ging. 

Maar onze gekken (Nar=gek) hebben wetten ge-

maakt die eeuwig moeten blijven’. 
Toen op pasen 1531 ter sprake kwam dat de solda-

ten van de overpriesters –tegen goede betaling- 

moesten vertellen dat het lichaam van de Heere 

Jezus gestolen zou zijn door de discipelen, merkte hij 

in de preek op: ‘Ik had ze een betere raad gegeven, 
namelijk: Ga terug, werp de steen terug en verzegel 

het graf opnieuw opdat het volk denkt dat Hij nog in 

het graf is. Nu ja, dat is gekheid omdat er een engel 

was. Ja, wanneer ze teruggegaan waren had deze 

hen zo ‘goede morgen’ gezegd dat ze de avond niet 
gehaald hadden, ja dan waren er wel honderddui-

zend engelen gekomen.’ 
Een zeer wonderlijke uitleg gaf Luther op 7 mei 1531 

aan het offer van Abraham. ‘De berg is Gods woord 
waarin het geloof centraal staat. De ezel met de 

knecht die onder moeten blijven zijn de zogenaamde 

goede werken en vroomheid op aarde. Die moeten 

we onder houden en alleen met geloof de berg be-

stijgen’. 
Op 14 mei 1531 zei hij: ‘Daarom zijn dat gevaarlijke 
predikers die veel boeken geschreven hebben waarin 

je jezelf dood studeert over het beschouwelijke leven 

hoe je met God verenigd kan worden, over Gods 

majesteit maar niemand tussen God en de mens 

(Middelaar) gesteld wordt. Daarmee breek je de 

nek.’ 
Op 27 augustus 1531 maakte hij de opmerking: ‘Mijn 
leer en prediking heb ik niet verkregen door allerlei 

boeken als van Aristoteles, de scholastieken, Thomas 

van Aquino of Duns Scotus maar totdat ik afgezon-

derd werd van de menigte en alleen naar Christus 

ging luisteren. Toen ik dat deed en Hem alleen hoor-

de en als een Maria me aan Zijn voeten stelde, leerde 

ik wie Christus is en leerde ik geloven’. 
Tijdens de preek die Luther hield op 22 oktober 1531 

over Johannes 4:43-54 betreffende de konklijke ho-

veling die geen teken vroeg i.t.t de Joden maar op 

het woord van Christus vertrouwde, zei hij: ‘Dat is 
gemakkelijk geloven wanneer de kasten vol geld zijn, 

de vloer vol is van koren en de kelder vol bier. Zulke 

heiligen zijn jullie zegt de Heere, wanneer het jullie 

betreft geloof je zo ver als je het bekijken kunt. Zo-

lang een muildier en een ezel haver in de kribbe 

hebben geloven zij ook. Zo geloofde ook Thomas 

toen hij zijn vingers legde in de zijde van Christus. O, 

lieve Thomas, je bent een vrome man maar je gelooft 

wat je ziet maar zalig zijn zij die niet gezien en noch-

tans geloofd zullen hebben’. 
Toen Luther op 19 november 1531 over de bloed-

vloeiende vrouw sprak die alles vergeefs ten koste 

had gelegd aan doktoren zei hij: ‘Ik heb predikers 
horen zeggen: Wil je van Gods toorn afkomen? Ga 

naar Rome, roep heilige Jacob en heilige Barbara aan 

of de moeder Gods. Vast, dan zullen je zonden ver-

geven worden en je hebt genoeg gedaan. De besten 

zijn het klooster ingegaan hebben de pij aangetrok-

ken en ettelijke rozenkransgebeden gedaan. Veel 

goederen aan de bedelaren geschonken, en wat ze 

aan geld hadden aan grote abdijen en kloosters be-

steed (…) zo is het met die vrouw ook gegaan. Daar 
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wees er een naar Sint Martinus en daar weer een 

naar Sint Anna. Een ander wees op Lodewijk de bier-

brouwer (Franciscaner monnik die inderdaad bier 

brouwde) maar het werd volgens Markus alleen 

maar erger met haar.’ 
Tegenover de grote vijandschap van geestelijken en 

adel met zwaarden, geld, land en mankracht beleed 

hij op 10 december 1531 tijdens de preek: Ik heb niet 

meer dan een boek, papier en inkt. Daarmee zal ik 

mij weren en heb geen andere troost dan dit papie-

ren Boek (hij bedoelde de Bijbel) (…) Wanneer u deze 

Schrift niet tot troost hebben wil, zoek dan uw heil 

bij hen die zakken vol hebben met goud, wijsheid en 

geweld! 

Toen hij op 7 januari 1532 over de bruiloft te Kana 

preekte zei Luther: ‘Vraag je ouders en goede vrien-

den om raad bij het kiezen van een vrouw en kies 

geen slaapster maar een waakster. Slapen kunnen 

alle meisjes wel maar je moet een waakster hebben 

die met je waken kan en in vrede met je leven kan.’ 
 

Bij de diensten 

Zondag hoop ik in Jaarsveld en Monster voor te gaan. 

In uw midden hopen ds. Goudriaan en prop. Solle-

veld het woord des Heeren te bedienen. Gezegende 

diensten toegewenst. 

 

Ter overdenking 

Van alle verschrikkelijke dingen op aarde is het aller-

verschrikkelijkst dat een mens naar bed gaat zonder 

te weten of hij de volgende dag nog leeft, terwijl hij 

zo’n hard hart heeft en zich ter ruste begeeft in een 
toestand waarin hij verdoemd zal worden. (Aurelius 

Augustinus 354-430) 

 

de redactie 


