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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 6 december 
09.30 uur ds. M. van Kooten (Voorber. H.A.) 
15.00 uur ds. M. van Kooten  
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (extra collecte)  
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Achternaam L t/m Z: Teunie Bossenbroek-Mulder en 
Erica Koetsier-Schuiteman 
 
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 
 
Catechisaties 
De maandagavondcatechisanten hebben de volgen-
de opdrachten gekregen voor aanstaande maandag: 
De eerste groep moet leren Numeri 6:24-26 en ma-
ken de vragen en opdrachten op blz.40 en 41 van 
LotL 1a. 
De tweede groep moet leren Psalm 119:18 (onbe-
rijmd) en maken de vragen en opdrachten op blz.50 
van LotL 2a 
De derde groep moet leren zondag 15 van de Heidel-
berger Catechismus en maken de vragen en opdrach-
ten op blz.64 van LotL 3b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen en ant-
woorden bij hoofdstuk 42 van Hellenbroeks Godde-
lijke waarheden en ook maken de daarbij horende 
vragen en opdrachten. 
 
Bijbelavond 
De bijbelavond die normaliter in het Kerkerf plaats-
vindt zal dit keer in de kerk worden gehouden van-
wege de coronamaatregelen. Aanvang 19.30 uur. We 
hopen Hebreen 10:1 t/m 17 te overdenken. Dit alles 
Deo Volente. 
 
Censura Morum 
Deze zal DV na de bijbelavond om 21.00 uur gehou-
den worden in het Kerkerf. 
 
JV Maranatha 
Aankomende zondag D.V. 6 December hoopt JV 
Maranatha weer bij elkaar te komen. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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We gaan verder met de Efeze brief (3 : 1 t/m 13), 
Gerben zal de inleiding verzorgen. 
Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 
Allemaal van harte welkom! 
André en Gert. 
 
Jeugdvereniging Timotheus 
Beste jongelui, 
DV 8 december hopen we alweer de laatste keer van 
dit voorbij gevlogen jaar onze JV avond te houden. 
Jullie zijn allemaal weer van harte welkom! Aanvang 
19:00 uur. 
Wijnand hoopt de inleiding te verzorgen. 
Hartelijke groet, 
Jan, Johan en Wijnand 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 8 december hopen we als mannen-
vereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de 
vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, 
zoals 1,5 meter afstand. We verzoeken jullie dan ook 
vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maan-
dagavond voor de vergadering) zodat de zaal inge-
richt kan worden volgens de geldende richtlijnen. 
Tijdens de vergaderingen wordt er niet gezongen. 
Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie van Ds. Bel-
der uit de Hervormde Vaan van oktober 2020 be-
handeld worden. Kees van de Steeg zal de Bijbelstu-
die met ons inleiden. We wensen iedereen een goe-
de voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Ker-
kerf! 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
kvds1966@hotmail.nl 
06-37567403 
 
Fruitactie Alies Koetsier 
Een fruitactie voor het werk van Alies Koetsier bij 
stichting Gave. Koop je fruit een keer op deze manier 
i.p.v. bij de supermarkt of groenteboer en steun 
meteen een goed doel! Doe je ook mee? Kijk op: 
http://tiny.cc/o936tz 
 
Oud papier actie Boaz-Jachinschool 
Op D.V. donderdag 10 december is er weer de moge-
lijkheid om uw oud papier te brengen in de container 
bij de Boaz-Jachinschool.  
Een hartelijke groet vanuit de ouderraad 
 
 
 
 

Kerstpost Stephanos 
Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Elspeet 
weer de kerstpost voor u bezorgen. Wij bezorgen uw 
kaarten in de volgende plaatsen; Elspeet , Uddel, 
Nunspeet. U hoeft geen postzegels te plakken, wij 
zorgen voor de verzending. U betaalt € 0,75 per 
kaart, dat is beduidend minder dan een kerstpostze-
gel. U kunt uw kaarten samen met het geld (graag 
gepast) inleveren bij de volgende adressen; Elspeet: 
Installatiebedrijf Spelt; van den Hardenberg; het 
Bloemenhuus. Uddel: Coop Schouten of bij Laura 
Koetsier, Veenkamp 88. Nunspeet: Marja den Boer, 
Kunzestraat 1; Willemieke Kloosterman, Heemsker-
klaan 125.We hopen de kaarten dan te sorteren op 
DV donderdagmiddag 17 dec. en dinsdagmiddag 22 
dec. U kunt uw kaarten dus inleveren tot en met 
dinsdagmorgen 22 dec. Denkt u ook nog aan onze 
prachtige kerstfotokaarten die te koop zijn bij Simons 
Kleding. Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 
20 voor € 12,50. We hopen weer op een goede actie 
voor onze naaste in Malawi. 
Werkgroep Stephanos 
 
Berichten vanuit Oranjehof  
In de regio om ons heen zijn nog steeds meldingen 
van zorgcentra, waar relatief  veel besmettingen zijn. 
Dat maakt dat Oranjehof zeer voorzichtig blijft voor 
w.b. de activiteiten in ons zorgcentrum. Wel bieden 
we dagelijks de zorg en begeleiding aan bezoekers 
met een indicatie en/of toewijzing. Op een aantal 
plaatsen in Oranjehof zijn en blijven  een aantal vrij-
willigers actief.  
We proberen dat wat mogelijk is voor welzijn,  in 
kleine groepen, door te laten  gaan. 
Dankbaar zijn we dat er nog geen besmetting in 
Oranjehof aan de orde is. Het blijft “voorzichtig zijn” 
en “aan de regels houden”. Maar ook is het voor 
Oranjehof een zaak van gebed. We bidden de HEERE 
om Zijn bescherming. Wilt u ook aan ons denken in 
uw gebed?  
Oranjehof maakt een moeilijke tijd door. Zorgen 
vanwege het besmettingsgevaar, veel minder bezoe-
kers in ons gebouw, en ook m.n. die gezellige con-
tactmomenten met u als vrijwilliger en/ of burger 
kunnen nu nog niet. En dat mist Oranjehof enorm.    
Groenhof  
In de Groenhof is inmiddels een team gestart. Zij 
zullen tijdelijk de begeleiding bieden om daarmee 
toe te werken naar het vaste team, want nu bijna 
compleet is. De huidige begeleiders horen bij het 
bureau Sorgh, die hun diensten tijdelijk verlenen; 
bovendien bieden zij ook identiteitsgebonden zorg. 

http://tiny.cc/o936tz
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De bewoners en hun familie zijn hier bijzonder blij 
mee. 
We zijn dankbaar dat het vaste team nu bijna com-
pleet is; mensen zagen de noodkreet in hun kerkblad 
en namen de stap om te solliciteren. Dit was bijzon-
der voor ons.  
Contact  
Volgt u ons op onze website  w.w.w.oranjehof.org ; 
daar vindt u de berichten over wat wel/niet door kan 
gaan. U kunt ook altijd naar ons bellen. Ook als u 
ergens zorgen over heeft, of ook bij bijv. praktische 
problemen; tel 0577-492278.    
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof aan u thuis, wij 
wensen u sterkte toe in deze tijd. 
 
Theedrinken 
Arnhem stond vorige week nogal in het nieuws van-
wege de onlusten in de wijk Geitenkamp. Het ging 
met name om het ontsteken van illegaal vuurwerk. 
Juist vanwege het feit dat deze wijk dit jaar een eeuw 
bestaat voelde men zich beperkt bij het houden van 
allerlei festiviteiten die uitmondden in het afsteken 
van vuurwerk en daarmee gepaard gaande vernielin-
gen. Burgemeester Marcousch bezigde forse taal om 
verdere uitspattingen te voorkomen. Arnhem is in 
vroeger dagen wel het Geneve van Nederland ge-
noemd. De dagen toen Johannes Fontanus daar pre-
dikant was en grote invloed had op de stedelijke 
overheid. Om maar twee voorbeeld te noemen: Op 
het ’s zondags wandelen tijdens de kerkdienst stond 
een boete en met ‘de rabauwerij’ van de jeugd op de 
stadswallen zal het uit zijn. De Grote of Sint Eusebi-
uskerk die heden ten dage aan de zondagse ere-
dienst is onttrokken was in die dagen afgeladen vol. 
Meerdere malen per zondag zelfs. Regelmatig moest 
er een nieuwe predikantsplaats komen. Stond Fon-
tanus bij aankomst in 1578 er samen met een andere 
collega, drie kwart eeuwen later waren er vijf predi-
kanten die de schare moest leiden en onderwijzen. 
Eén daarvan was Kaspar Alardin (1658-1692). Hij had 
als devies ‘Een predikant moet al predikende ster-
ven’. Mogelijk zei hij dit ook met het oog op zijn 
broze gezondheid.  Alardin werd predikant in Sluis 
(Zeeuws Vlaanderen). In die periode (1681-1685) 
stierf zijn moeder en een zuster en verdronken ver-
volgens zijn vader en een broer tijdens een boottocht 
op zee terwijl hij ook nog eens bij het graf stond van 
zijn vrouw die op 28-jarige leeftijd in het kraambed 
stierf samen met haar zojuist geboren zoontje. Na 
drie jaar het Duitse Wezel gediend te hebben kwam 
hij in 1688 naar Arnhem. Inmiddels nam de gezond-
heid van Alardin voortdurend af. Al spoedig kon hij 

geen kerkdiensten meer leiden maar schreef preken 
uit die dan voorgelezen werden. Toen ook dat niet 
meer ging dicteerde hij vanaf zijn bed de preken. 
Daardoor zijn er nog heel wat preken overgebleven 
van deze jong gestorven predikant. Naast de vele 
preken is er ook een pamflet dat de titel draagt ‘Ver-
geestelijkt en hemels theegebruik’. Dit werkje gaf hij 
uit ‘tot demping van wereldsche en ijdele discoursen 
onder het theedrinken’. In Gods woord worden we 
vermaand om alles te  doen tot eer van God. Ook 
eten en drinken. Alardin betrok dit derhalve ook op 
het thee-drinken en kwam daarbij tot verrassende 
vergelijkingen.  
*Thee is afkomstig van een klein Indisch plantje. De 
Heere Jezus is als een rijsje voortgekomen uit de 
afgehouwen tronk van Isai (Jes.11:1). 
*Thee verdrijft slaapzucht. Een mens buiten Christus 
ligt in een diepe slaap, een doodsslaap zelfs. Zo 
spoedig de Heere Jezus ons wakker maakt zien we 
het gevaar waarin we ons bevinden en opent de 
ogen voor de noodzakelijkheid om Christus te ken-
nen. 
*Thee verdrijft de dronkenschap en ‘overvloedige 
dampen van onmatig eten en drinken’. Door de 
Geest van Christus komt de mens tot zichzelf en 
‘komt tot ernstige gedachten van God en van zich-
zelf.’ ‘Zo wordt de mens niet en God het al’. 
*Thee heeft ook de werking dat men alles weer beter 
gaat zien. Zo worden de geestelijke ogen geopend. 
Hij gaat het ongeluk buiten God zien en de zaligheid 
in Christus. 
*Thee maakt dat men weer bekwaam wordt om zijn 
dagelijkse arbeid beter te verrichten. Het verkwikt als 
het ware. Zodra de Heere Jezus woning maakt in een 
ziel wordt deze ijverig in goede werken. 
*Thee is dorstlessend. Die tot de Heere Jezus komt 
zal nimmermeer dorsten. ‘Indien de mens nog zoveel 
drinkt van het water der schepselen, zo zal hij daarna 
weer dorsten, maar wanneer hij drinkt van het water 
dat Jezus hem geeft, zo zal hij in der eeuwigheid niet 
meer dorsten, maar het wordt in hem een fontein 
van water, springende tot in het eeuwige leven’. 
*Thee is smakelijk en geurt heerlijk. Wanneer Alardin 
de varieteit van onze theesmaakjes kende zou hij 
hier nog uitgebreider op ingegaan zijn. In ieder geval 
merkt hij op betreffende de vergelijking van de heer-
lijkheid van Christus en de thee: ‘Al wat aan Hem is, 
is gans begeerlijk’. 
*Thee moet gekocht worden. Welnu, de zondaar die 
Christus begeert ‘is gewillig alles te verkopen om die 
ene kostelijke parel te mogen bezitten. Alle dingen 
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rekent hij schade en drek om Christus te mogen 
gewinnen.’ 
*Thee moet goed en droog bewaard worden. ‘Wij 
moeten op onze bijzondere hoede zijn dat de wereld 
van wereldse goederen, zorg en bekommernis, en 
stinkende poelen van enige zonden of vleselijke lust, 
de vlammen van deze liefde niet uitblusse, want 
Jezus  zou dan Zijn kracht, Geest en genade voor ons 
verbergen en heengaan’. 
*Bij de thee moet heet water worden gevoegd. De 
Heilige Geest is noodzakelijk om de verdiensten van 
de Heere Jezus toe te passen. Immers wanneer ie-
mand niet uit water en Geest is geboren kan hij in 
het koninkrijk Gods niet ingaan. 
*Thee moet worden gedronken. ‘Die Mijn vlees eet 
en Mijn bloed drinkt die heeft het eeuwige leven en 
die blijft in Mij en Ik in hem’. 
*Thee is het meest krachtig wanneer het vers ge-
trokken is. Zo is het ook in het geestelijk leven. Er is 
een eerste liefde en een verflauwing. Daartegen 
moet een zondaar waken. 
*Thee gebruikt men voortdurend. Het is niet genoeg 
Jezus eens door het geloof te hebben aangenomen. 
‘We moeten gestadig gebruik van Hem maken’.  
In hoeverre al die eigenschappen kloppen met de 
werkelijkheid beoordele de theedrinker zelf. Per-
soonlijk heb ik daar geen ervaring mee, daar ik door-
gaans maar één mok gebruik aan het begin van de 
dag. Ik drink namelijk liever koffie. Het zou best mo-
gelijk kunnen zijn dat Alardin aan de thee wat al te 
veel krachten toemeette. Mogelijk slaat hij in zijn 
allegorese ook wat door. In het bevindelijk taaljargon 
heet zoiets ‘doorvloeien’. Dat zou dan hier letterlijk 
en figuurlijk het geval zijn. Een bakje koffie wordt om 
mij onbekende redenen ook wel eens een ‘kopje 
troost’ genoemd. Ondanks de vele ellende die Alar-
din had meegemaakt mocht hij dat hebben bij het 
drinken van een kopje thee. Uit het boekje van Alar-
din moeten we helaas opmaken dat wij teveel con-
sument geworden zijn en het mediteren verleerd 
zijn. Dan schudt Alardin ons wakker. Desnoods bij 
een kopje thee.  
 
Bijbelse ambten en beroepen (VI) 
De varieteit aan ambten en beroepen in de Bijbel is 
groter dan we op het eerste gezicht zouden denken. 
Er zijn er ook wel die wat vaag zijn, zoals arbeider. 
Arbeider is een ruim begrip. Tegenwoordig spreekt 
men dan van werknemer. Dat kan echter in heel veel 
bedrijfstakken het geval zijn. De arbeider in de Bijbel 
doet me denken aan wat men vroeger wel ‘daggel-
der’ noemden. Een soort zzp’ers die zich bij de boe-

ren verhuurden en daar allerlei voorkomende werk-
zaamheden deden. Hetzij op een veeteeltbedrijf 
hetzij op een akkerbouwbedrijf. De plaatsen waarin 
de ‘arbeider’ in de bijbel genoemd worden doen ons 
dat ook sterk vermoeden, omdat ze per dag werden 
uitbetaald. In Prediker 5:11 zet Salomo de slaap van 
de arbeider tegenover de rijke die de slaap niet kan 
vatten. De eerste slaapt moeiteloos, de tweede heeft 
zoveel zorgen rondom zijn vele bezittingen dat het 
slapen hem ontnomen wordt. Blijkbaar kreeg de 
arbeider toch nog zoveel loon dat hij geen slapeloze 
nacht behoefde te hebben. Van Salomo mocht dit 
verwacht worden omdat hij naar de woorden van 
Psalm 72 de ellendigen en nooddruftigen behoorde 
te ondersteunen. In de eerste plaast was die psalm 
door David aan Salomo opgedragen. Niet om alleen 
te wijzen op de grote Koning maar ook om hem te 
wijzen op zijn plicht als onderkoning. Helaas kwam 
het voor dat de arbeiders gekorte werden op het 
loon of helemaal geen loon kregen. Jacobus zegt dat 
in zijn algemene zendbrief: ‘Zie het loon der werklie-
den die uw landen gemaaid hebben, hetwelk van u 
verkort is, roept; en het geschrei dergenen die ge-
oogst hebben, is gekomen tot de oren des Heeren 
Zebaoth’ (Jac.5:4). De Zaligmaker heeft het ook over 
zulke ‘dagloners’ waneer Hij in een gelijkenis spreekt 
over de arbeiders in de wijngaard die blijkbaar op de 
markt stonden totdat ze ingehuurd werden (Mat-
th.20:1-17). Een ouderwetse vorm van wat nu het 
arbeidsbureau of ook wel uitzendbureau heet. Hoe-
wel arbeider in het Hebreeuws een ander woord is 
dan dagloner blijken ze beiden zo’n beetje het zelfde 
werk te doen. Daarom nemen we die ook maar mee 
bij de bespreking van de arbeider. Daarbij komt dat 
wanneer in Leviticus 19:13 gesproken wordt over het 
vernachten van het dagloon van de dagloner (te laat 
uitbetalen) Paulus dit later vertaalt met arbeider. Een 
dagloner was vrij man. Wanneer door omstandighe-
den een Joodse man verarmd was dan mocht zijn 
naaste hem niet als slaaf gebruiken maar als daglo-
ner (Lev.25:40,50 en 53). Maar in het sabbatsjaar 
moest hij hem vrij laten zodat hij een nieuw bestaan 
kon opbouwen (Deut.15:18). Het daglonerschap was 
geen vetpot. Vandaar dat de dagloner ook genoemd 
wordt als gerechtigde om in het sabbatsjaar te eten 
van de vruchten die er dan toch nog te vinden zijn op 
de akker (Lev.25:6). Wel blijft het verboden om van 
het heilige brood te eten. Dat is alleen voor de pries-
ters (Lev.22:10). Dat de dagloner het vaak moeilijk 
had lezen we ook bij Job. ‘Heeft niet de mens een 
strijd op aarde en zijn zijn dagen niet als de dagen 
des dagloners. Gelijk de dienstknecht hijgt naar de 
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schaduw en gelijk de dagloner verwacht zijn werk-
loon (Job.7:1 en 2). In de wet wordt nog eens bena-
drukt dat zij hun loon op tijd moesten hebben ‘opdat 
hij tegen u niet roepe tot de HEERE en zonde in u zij 
(Deut.24:14-15). Toch waren er die dat deden. Zelfs 
met geweld. Maleachi moest in de naam des Heeren 
over hen het oordeel aanzeggen (Mal.3:5). 
Ook de huurling kunnen we onder deze noemer laten 
vallen. Zij werden net als een dagloner tijdelijk inge-
huurd, blijkbaar voor een langere termijn maar wel 
een vaste termijn (Jes.16:14 en Jes.21:16). We lezen 
van hen bij Zebedeus die naast zijn zonen Johannes 
en Jacobus ook huurlingen had bij in zijn visserij 
(Mark.1:20). In de gelijkenis van de verloren zoon 
horen we de jongste zoon verzuchten dat de huurlin-
gen van zijn vader het beter hadden dan hij 
(Luk.15:17). Hij wilde desnoods wel huurling van zijn 
vader zijn (Luk.15:19). Tenslotte lezen we van de 
huurling in Johannes 10:12 en 13. Daar betreft het 
een ingehuurde herder van wie de Heere Jezus zegt 
dat deze lang niet zo’n zorg voor de schapen heeft 
als de herder zelf omdat de schapen hem niet eigen 
zijn. 
Dagloners, huurders en arbeiders. Paulus noemde 
hen die werkzaam zijn in het evangelie ook arbei-
ders. Uiteindelijk is het werk van een dienstknecht 
van God in veel opzichten verwant aan het werk op 
de akker. Zaaien, snoeien, waken tegen vossen die 
de wijngaard verderven enz. Paulus waarschuwt 
daarbij tegen bedriegelijke arbeiders (2 Kor.11:13) en 
kwade arbeiders (Fil.3:2) en vermaant Timotheus om 
zich te benaarstigen zich voor God beproefd voor te 
stellen als een arbeider die niet beschaamd wordt en 
het woord der waarheid recht snijdt (2 Tim.2:15). 
Dat Paulus hen arbeiders noemde had hij van geen 
vreemde. De Heere  Jezus noemde namelijk degenen 
werkzaam waren in het koninkrijk Gods ook arbei-
ders. Vandaar dat Hij zei: ‘De oogst is wel groot maar 
de arbeiders zijn weinige, bidt dan de Heere des 
oogstes dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote’ (Ma-
th.9:37-38). Ook wees Hij er op dat zij hun voedsel 
waardig waren (Matth.10:10). In Lukas 10:7 lezen we 
dat ze hun loon waardig zijn. Daarom wijst Paulus 
Timotheus er op dat de ouderlingen die arbeiden in 
woord en leer dubbele eer moeten ontvangen. 
Waartoe ook bezoldiging behoort. Hij citeert daarbij 
uit Leviticus 19: 13 wanneer hij schrijft: Een dorsende 
os zult gij  niet muilbanden en de arbeider is zijn loon 
waardig (1 Tim.15:18).  Ze moesten er op kunnen 
rekenen door de gemeente onderhouden te worden. 
Daar liepen ze niet op want Paulus ging zelf in 
Korinthe tenten maken om in zijn behoefte te voor-

zien. Hij was er veel te bang voor dat men hem als 
een kostenplaatje ging zien. Daar was het evangelie 
hem te kostbaar voor.  
Bij arbeiders denk ik tenslotte ook aan de socialisti-
sche arbeiderspartij die de gewezen dominee Do-
mela Nieuwenhuis oprichtte waaruit de huidige Partij 
van de Arbeid is ontstaan. Dit alles uit onvrede met 
werkomstandigheden en lonen van huurlingen, dag-
loners en arbeiders. Ooit zei wijlen ds.H.C.van der 
Ent tegen mij. ‘Ik kan politiek verschillende kanten 
op. Ik heb een Christelijk Appel,  ben Christelijk His-
torisch, Anti-Revolutionair, Staatkundig Gerefor-
meerd maar ook Partij van de Arbeid want er staat: 
Werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven al 
houden we vast dat God het is Die in ons werkt het 
willen en werken naar Zijn welbehagen’. 
 
Bij de diensten 
Helaas gaat de bediening van de Heilige Doop  van 
ons kleindochtertje Marley in Aalburg zondagmorgen 
niet door omdat onze dochter Marieke zaterdag-
avond een blindedarmoperatie moest ondergaan. 
Derhalve hoop ik in beide diensten voor te gaan. ’s 
Morgens –en dus niet ’s middags zoals ik vorige week 
vermeldde- zal er voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal zijn waarbij we een gedeelte uit Lukas 
1:26 t/m 38 zullen lezen. ’s Middags hopen we zon-
dag 26 te behandelen. Dat hadden we onlangs willen 
doen bij de bediening van de Heilige Doop. Omdat ik 
toen in quarantaine was kon dat destijds niet plaats 
vinden. Gezegende diensten toegewenst.   
 
Ter overdenking 
De gelovige ziel ziet in al haar daden een onuitspre-
kelijk groot gebrek, maar de ziel kan tegen alle be-
schuldigingen in zeggen: Het heilig spreken van Je-
zus, Zijn doen en laten, Zijn slapen, eten, drinken. 
Zijn hemelsgezindheid, Zijn bidden en Zijn vertrou-
wen op Zijn Vader –dat alles is voor Mij tot een be-
dekking van heel mijn onvolmaaktheid in al die plich-
ten. O, wat is Hij dan een dierbare Jezus voor hen die 
geloven. Alexander Comrie (1706-1774). 
 

de redactie 


