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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 7 maart 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
D.V. woensdag 10 maart 
14.30 uur ds. M. van Kooten 
19.30 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
7 maart 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats (uitgang) 
 
8 maart (Biddag) 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Biddagcollecte (uitgang) 
Van harte aanbevolen 

Catechisaties 
In verband met de biddag zal er geen gewone cate-
chisatie worden gegeven. Jullie komen of luisteren 
en kijken toch wel tweemaal jongelui? 
 
Potgrondactie, Bijbels voor vervolgde christenen.  
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met 
de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde 
christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectlei-
ders kennen tienduizenden christenen die hunkeren 
naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de 
hele familie rond of  
hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. 
Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en 
dominees uit het HVC-netwerk om een complete 
Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiege-
len het verlangen om de Schriften te onderzoeken en 
om meer over  
Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit ver-
langen te vervullen? 
Hoe werkt het? 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te 
bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van 
twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitge-
deeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in 
landen waar christenen worden vervolgd, zoals Chi-
na, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via 
www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en 
een afhaalpunt bij u in de buurt  
zoeken en in Elspeet kunt u de potgrond bestellen bij 
familie Linssen, Staverdenseweg 72 of bij Jan en 
Helma Kuijt. Uddelerweg 26.De bestelde potgrond 
kan D.V. op zaterdag 20 maart 2021 van 10:00 tot 
15:00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen 
afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u 
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alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al 
iemand een eigen Bijbel. 
Belt/mailt u uw bestelling naar: 0577490744 of 
0577492662 of 
famjmkuijt@gmail.com 
 
Radio Oranjehof 
In verband met de biddag zal de uitzending van Radio 
Oranjehof plaatsvinden op Deo Volente 
dinsdag 9 maart in plaats van op woensdag 10 maart. 
Het vervolg van de bespreking van 
‘De Christenreis’ van John Bunyan dus op 9 maart om 
10. 30 uur. 
Met een hartelijke groet, 
C.A. van ’t Noordende.   
 
Stephanos 
In de week van 28 februari tot en met 6 maart is het 
de collecte week van Stichting Stephanos. Dit keer 
komen wij niet bij u langs de deur maar houden we 
deze collecte online. Stichting Stephanos helpt kinde-
ren in Malawi en Zambia met voedsel, medische zorg 
en (Bijbels) onderwijs. Ze horen over de Heere Jezus 
en krijgen een toekomst. Helpt u mee deze kinderen 
een toekomst te geven? 
Voor €15,- geeft u al 3 kinderbijbels! 
U kunt uw gift overmaken op de onderstaande web-
site. www.stephanos.nl/posts/week-9-collecteweek-
stephanos-uddel-elspeet 
Of op rekeningnummer NL39 RABO 0387 6330 81 
onder vermelding van collecte week Stephanos Els-
peet. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XIV) 
Je hoort nog wel eens van mensen die werken bij de 
beveiliging. Beveiliging voor roof en moord is sedert 
de zonde in de wereld kwam geboden. Voor de be-
veiliging zijn er tal van electronische mogelijkheden. 
Mankracht blijft echter ook nodig. We denken daar-
bij aan de beveiligers rondom de leden van het ko-
ninklijk huis of parlementariers. In Gods woord wordt 
ook over beveiligers gesproken. Ze heten dan vooral 
bewaarders maar ook wachters. We noemen ze maar 
in één keer omdat het hebreeuwse woord sjamar in 
het Oude Testament voor beiden gebruikt wordt. 
Eigenlijk is bewaken het eerste beroep dat in de 
bijbel genoemd wordt. Want de Heere schiep de 
mens om de hof van Eden te bouwen en te bewaren 
(Gen.2:15). We weten maar al te goed dat de eerste 
mens daarin nalatig werd. In plaats dat de mens de 
hof nog kon bewaren werd dit overgelaten aan che-
rubs. Dezen bewaarden de weg die toegang ver-

schafte tot de boom des levens (Gen.3:24) en daar-
mee tot het paradijs. Hier op aarde zal nooit geen 
paradijs meer zijn. Dat heeft de Heere bewaard voor 
later zoals Christus zei tot de moordenaar aan het 
kruis: ‘Heden zult gij met Mij in het koninkrijk zijn’. 
Bewaarders en wachters komen we in de Heilige 
Schrift op onderscheiden wijze tegen. Herders van de 
kudde worden zo wel genoemd zoals dat bij Jakob 
het geval was die het vee van zijn schoonvader Laban 
‘bewaarde’ (Gen.30:31). David liet toen hij optrok 
naar Goliath de schapen ook in handen van een hoe-
der (1 Sam.17:20) waar ook het woord sjamar wordt 
gebruikt. De Heere wordt ook met een bewaarder 
der kudde vergeleken. Zo lezen we in Jeremia 31:10: 
‘Hij Die Israel verstrooid heeft, zal hem weder verga-
deren en hem bewaren als een herder zijn kudde’. En 
wie God bewaart is welbewaard. 
Ook het het bewaren van een huis komen we tegen. 
Hier zal het wel gaan of alles er ordelijk aan toe gaat 
en het huishouden geen janboel zou worden. Toen 
David vluchtte voor Absalom liet hij zijn bijwijven 
daartoe achter in Jeruzalem (2 Sam.15:16). Van dat 
bewaren kwam niet veel terecht want Absalom 
schoffeerdde hen. 
In Prediker 12:3 worden de huisbewakers ook ge-
noemd. Maar dan vergelijkenderwijs. Het gaat daar 
over het ouder worden en dat de ‘wachters des hui-
zes zullen beven’. Dat betekent dat op een gegeven 
moment de armen zwakker worden zodat men weer-
loos is. Daartegenover wijst Salomo er op dat we 
daarom in onze jeugd de Heere zouden zoeken. 
We komen ook een  bewaarder tegen van de ark. Dat 
was Eleazar die voor de ark zorgde toen deze in Kirja-
th Jearim stond nadat er eerst duizenden mannen 
omkwamen die zomaar in de ark gekeken hadden (1 
Sam.7:1). De dorpelwachters van het huis des Hee-
ren kunnen we ook noemen al gaan we daar later 
uitgebreider op in. 
Ook wordt er wel van ‘wachters der velden’ gespro-
ken zoals in Jeremia 4:17.  Dat waren mensen die 
moesten zorgen dat het wild waarop gejaag werd in 
de velden niet zou ontkomen. Mogelijk komt daar 
ons woord veldwachter vandaan, de voorloper van 
de politieagent. We komen een bewaarder der vaten 
tegen (1 Sam.17:22); David werd wel genoemd de 
bewaarder van het hoofd van Achis (1 Sam.28:2). Hij 
was dus diens persoonlijke lijfwacht; Verder lezen we 
van een klederbewaarder (2 Kon.22:24); Koning Art-
hasasta had een lusthofbewaarder wiens naam was 
Asaf (Nehemia 2:8).  Dat moet zoiets als een bos-
wachter zijn geweest omdat hij moest zorgen dat er 
hout moest komen voor de herbouw van Jeruzalem. 
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In de burcht Susan bevond zich een speciale vrou-
wenbewaarder die voor het harem van de koning 
moest zorgen (Esther 2:14). In Handelingen  5:23, 
12:6 en 19 lezen we ook van bewakers van de gevan-
genis. Zij werden geconfronteerd met het feit dat er 
gevangenen weg waren. Niet gevlucht maar meege-
leid door de hand van de engel des Heeren. 
Uiteraard waren er ook de wachters op de muren die 
in de gaten hielden wanneer de nacht voorbij was en 
de poort weer open ging of om te waarschuwen voor 
naderend onheil. ‘Wachter wat is er van de nacht?’ 
horen we vragen in Jesaja 21:21. Dat beeld is door de 
psalmdichter overgenomen om uit te beelden hoe 
een arme zondaar op de Heere wacht. ‘Mijn ziel 
wacht op de Heere meer dan de wachters op de 
morgen (Ps.130:6)’. Ook waren er de poortwachters 
die toe moesten zien dat er niemand zomaar de stad 
in- of uitging (Nehemia 3:29). Het beeld van poort en 
stadswachter wordt ook gebruikt om de taak van 
dienstknechten des Heeren te omschrijven. Zo zegt 
de Heere tegen Ezechiel dat Hij hem als een wachter 
over het huis Israels heeft aangesteld om hen van 
Godswege te waarschuwen zoals een wachter dat 
ook deed wanneer er onraad was. We lezen dit uit-
gebreid in het 33e hoofdstuk van Ezechiel. Is de taak 
van de wachter alleen maar op gevaar te wijzen? 
Nee, want wanneer een stad belegerd werd en men 
zag dat er in de verte hulp naderde dan was het de 
wachter die de blijde mare bekend maakte. Zo mo-
gen we het zien wanneer de wachters in Jesaja 62:6 
ter sprake worden gebracht. ‘O Jeruzalem! Ik heb 
wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de 
dag en al de nacht niet zullen zwijgen.’ De kantteke-
naren op de Statenvertaling merken daarbij op: 
‘maar zullen u steeds  het Woord en de beloften 
Gods voorhouden’. 
Na tal van soorten bewaarders, en bewakers ge-
noemd te hebben eindigen we met Psalm 121 waar 
de Heere Zichzelf Bewaarder noemt. Er zullen bij al 
die bewaarders en bewakers er heel wat geweest zijn 
die bij dat bewaken iets over het oog zagen. Mis-
schien wel wegvluchtten zoals de wachters bij het 
graf van de Heere Jezus. Daarom baten veiligheids-
maatregelen nooit voor de volle honderd procent.  
Vandaar dat we in de enige psalm die Salomo heeft 
geschreven zingen: ‘Zo de HEERE de stad niet be-
waart, tevergeefs waakt de wachter’ (Ps.127:1). 
Nodig is te mogen leven uit de wetenschap dat de 
Heere ons bewaart van Wie we lezen: ‘Uw Bewaar-
der zal niet sluimeren, ziet de Bewaarder Israels zal 
niet sluimeren noch slapen. De HEERE is uw Bewaar-

der, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand 
(Ps.121:3-5). 
 
Bij de diensten 
Komende zondag en met biddag hopen we elkaar 
weer te ontmoeten rondom het woord. Zondagmor-
gen zal het lijdensstof zijn en ’s middags catechismus. 
Aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 
75 en 76 van de Heidelberger Catechismus. Op de 
wijs van psalm 113 bracht Johannes Hazeu dit onder 
woorden: 
 
Hoe word ‘g in ’t Heilig Avondmaal 
Vermaand, en dus door dit onthaal 
Verzekerd dat ‘g aan de Offerande 
Van Christus, aan het kruis volbracht 
Aan al Zijn goed, Zijn heil, Zijn macht 
Gemeenschap hebt, als heil’ge panden? 
 
Alzo dat Christus mij gewis 
En ieder die gelovig is 
Tot Zijn gedacht’nis heeft gegeven 
Bevel om t’ eten van dit brood 
Gebroken voor elk disgenoot 
En waardig dus voor Hem te leven. 
 
Ook van deez’ beker heiliglijk 
Te drinken, en belooft een blijk 
Van liefde voor Zijn disgenoten 
Dat zo Zijn lichaam ook gewis 
Voor mij aan ’t kruis geofferd is 
Gebroken en Zijn bloed vergoten 
 
Dat Hij Zich ook zo aan wil bien 
Als ik thans met mijn oog mag zien 
Dit brood des Heeren mij gebroken 
En dat deez’ heilig beker mij 
Wordt toegedeeld en dus daarbij 
Getuig ’t geen Christus heeft gesproken. 
 
Ja, dat Hij zelf mijn kost’bre ziel 
Terwijl ‘k eerbiedig voor Hem kniel 
Met Zijn gekruiste vlees wil laven. 
En ook met Zijn vergoten bloed 
Zo tot het eeuwig leven voed 
Door Zijne heil’ge hemelgaven. 
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Zo zeker zelfs als ik dit brood 
En ’s Heeren beker, heilrijk groot 
Als ware tekens mag ontvangen 
Uit ’s dienaars hand, die mij deez’doet, 
Als Christus lichaam en Zijn bloed 
Geniete en mond’lijk erlangen 
 
Wat is ’t gekruiste vlees en bloed 
Van Christus met een rein gemoed 
Als heilig, ’t eten en te drinken? 
’t Is niet alleen dat men met ’t hart 
Gelovig aanneemt al de smart 
Die w’ in Zijn lijden uit zien blinken 
 
Of dat door Zijne dood de schuld 
Der zonden van ons moest vervuld 
Om ’t eeuwig leven dus ’t erlangen 
Maar dat wij door Gods Geest bekroond 
Die Christus en ook ons bewoont 
De heilvereniging ontvangen. 
 
Verenigt zelfs hoe lang hoe meer 
Met ’t heilig lichaam van de Heer’ 
Al is de Christus in de hemel 
En wij op aard’;  zijn onze leen 
Toch vlees van ’t vlees en been van ’t been 
Van Christus, hier in ’t aards gewemel. 
 
Dat wij door ene Geest nu reeds 
(Gelijk de leen eens lichaams steeds 
Door ene ziel hun werking voeden) 
Het leven in al’ eeuwigheid 
Genieten en wiens majesteit 
Ook ons regeert en blijft behoeden. 
 
Op biddag zal er ’s middags gepreekt worden over 
Nehemia 2 zoals we met de basisschool hebben 
kortgesloten. De stof voor de avonddienst is me nog 
niet bekend. Wie er met biddag in de kerk welkom 
zijn zal zondag worden afgekondigd. In ieder geval 
hopen we dat een ieder de mogelijkheden om onder 
het woord tekomen mag gebruiken en dat er zegen 
mag vallen.  
 
Ter overdenking 
Paulus was zo ingenomen met Jezus, dat niets liefe-
lijkers dan Jezus naam van zijn pen en lippen vloeide. 
Men heeft opgemerkt dat hij de naam Jezus vijfhon-
derd malen in zijn brieven heeft. Jezus was het be-
stendig Voorwerp van zijn overdenking en uit die 
goede schat van zijn hart sprak zijn mond en schreef 
zijn pen. Hij gevoelde dat Christus geworden was tot 

wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volko-
men verlossing. Hij roemde in de Heere en hij had 
voorgenomen niets te weten onder hen tot wie hij 
predikte en aan wie hij schreef dan ‘Jezus Christus en 
Die gekruist’. Het geloof, dat niet gebouwd is op 
Christus de Heere, is niets anders dan een gevaarlijke 
droom. God wekke allen op, die in deze droom leven 
(William Reid 1814-1896). 
 
de redactie 


