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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 14 maart 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Catechisaties 
Komende maandag- en vrijdagavond hopen we weer 
verder te gaan met de on-line catechisaties. De eer-
ste maandagavondgroep moet maken de vragen en 
opdrachten op blz.85 van LotL 1a. 
De tweede groep blz.98 en 99 van LotL 2a. 
De derde groep blz.128 van LotL 3b. 

De vrijdagavavondgroep bereidt voor de vragen en 
opdrachten op blz. 40-41 van het voorbeeld der 
Goddelijke waarheden van Hellenbroek. 
 
Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Gelukkig hebben we weer een melding van ‘een 
Paasviering’ 23 maart om half 3 in de kerk. Willen 
jullie even laten weten of je komt. Geef het dan door 
aan Gretha of Marja. Dit is voor het regelen in de 
kerk dat we zo kunnen zitten dat we het op een 
scherm kunnen zien. De ouderen die we anders uit-
nodigden kunnen het thuis meeluisteren/kijken. Dus 
dames!! Hartelijk welkom op DV 23 maart. 
 
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 enke-
le bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom 
aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk 
om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekde-
len. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften 
te onderzoeken en om meer over  Jezus Christus te 
leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervul-
len? 
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 
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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. Udde-
lerweg 26.De bestelde potgrond kan D.V. op zaterdag 
20 maart 2021 van 10:00 tot 15:00 uur worden afge-
haald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen 
potgrond nodig? Dan kunt u 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 
 
Kerkradio Oranjehof  
Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur  
Maandagmorgen: “voorlezen” door mw. I. de Vogel   
Woensdagmorgen :  ""Psalmen op verzoek” Wilt u 
voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar 
Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar   
jvanark@solcon.nl of  info@oranjehof.org.  
De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de 
Vierhouterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de 
kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 
0577-492278  / info@oranjehof.org.  
 
Bijbelse ambten en beroepen (XV) 
Eenmaal wordt in de Bijbel gesproken over een be-
zorger. Bij bezorger denken wij aan een krantenbe-
zorger of iemand die bijvoorbeeld namens de Plus 
boodschappen thuis bezorgt. Ook de koeriers  vallen 
onder die noemer. De bijbelse bezorger heeft toch 
een heel andere rol. We lezen namelijk in Genesis 
15:2 dat Abraham tegen de HEERE zegt nadat Deze 
hem voorhoudt niet te vrezen omdat Hij zijn ‘Schild 
en Loon’ is: ‘Heere HEERE, wat zult Gij mij geven, 
daar ik zonder kinderen heenga, en de bezorger van 
mijn huis is deze Damascener Eliezer (=mijn God is 
hulp)?’ Letterlijk staat er ‘ben mesjek’  zoon der be-
zorging. ‘Ben’ (zoon) houdt wel een bijzonder privile-
ge in. Abraham had hem mogelijk als slaaf gekocht in 
Damaskus omdat er immers onder zijn manschappen 
ook gekochten met geld waren. Hij is in ieder geval 
dan geen slavendrijver geweest en heeft zijn slaven 
een goede behandeling gegeven als vader aller gelo-
vigen. Damascus, de plaats waar later Saulus tot een 
Paulus werd in de Rechte Straat was de geboorte-
plaats van Eliezer. Hij stond bij Abraham kennelijk in 
achting boven de andere mansknechten die overi-
gens allen besneden zijn geweest blijkens Genesis 
17:24-27. Eliezer was hoofd van de huishouding en 
blijkbaar hield Abraham er rekening mee dat de 

belofte van het Godgeheiligd zaad via zijn knecht zou 
gerealiseerd worden. Hoewel zijn naam daar niet 
wordt genoemd is het vermoeden sterk dat Abraham 
later deze knecht uitzond om voor zijn zoon Izak een 
vrouw uit te zoeken. Er ligt wel een periode van zes-
tig jaar tussen Genesis 15 en 24 maar gezien de hoge 
leeftijd van menig tijdgenoot hoeft dat niet onmoge-
lijk te zijn. Trouwens Joe Biden is nota bene 78 jaar 
en begint nog aan een presidentschap, bepaald niet 
van een onbetekend landje. Dat we vermoeden dat 
Eliezer nog steeds functioneerde is af te leiden aan 
de opmerking  in Genesis 24:2 ‘de oudste van zijn 
huis, regerende over alles wat Abraham had’. Het 
treft ons hoe deze knecht de vreze Gods openbaarde 
in het vragen aan de Heere om een geschikte huwe-
lijkskandidate voor Izak. Ook voelde hij haarfijn aan 
dat die vrouw liefde voor vee moest hebben wil ze 
een geschikte huwelijkspartner zijn voor de zoon van 
zijn heer die herdersvorst was. 
Waarschijnlijk moeten we bij de huisoverste (2 
Kron.28:7) ook aan een persoon als Eliezer denken. 
Het gaat dan niet om het hoofd van de huishouding 
van een herdersvorst maar van de goddeloze koning 
Achaz. Het betrof ene Azrikam die door Zichri werd 
vermoord in een burgeroorlog tussen het 
Tweestammenrijk en het Tienstammenrijk met als 
bondgenoot Syrie. Van deze Azrikam is ons voorts 
niets bekend, 
In het Nieuwe Testament komen we de taak tegen 
van een huisverzorger, in het Grieks is dat ‘oikono-
mos’ waarvan ons woord ‘econoom’ is afgeleid. Ik 
vermoed dat we bij de bezorger uit het Oude Testa-
ment aan een zelfde functie moeten denken. De 
Heere Jezus spreekt over zo’n personage in een gelij-
kenis (Luk.12:42). Tenslotte is het Paulus die aan zijn 
geestelijke zoon Titus te Kreta schrijft dat een opzie-
ner (een ouderling) onberispelijk moet zijn als een 
huisverzorger Gods (Titus 1:7). Niet is hij een huis-
verzorger over een doorsnee huishouding maar over 
de gemeente des Heeren. Een verantwoordelijke 
plek waar we niet licht over moeten denken. Zullen 
we ze vooral niet op straat maar in de binnenkamer 
brengen? 
 
Verkiezingen 
U begrijpt dat wij niet zomaar aan politiek wensen te 
doen in prediking en pastoraat. Om u toch een 
beetje te helpen bij het geweldige keuzemenu voor 
de Tweede Kamerverkiezingen dat bestaat uit nota 
bene dertig politieke partijen wil ik toch een min of 
meer dringend advies geven. Eerlijk gezegd zijn er 
een paar die me betreffende hun benaming geweldig 
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aanspreken zoals ‘Jezus leeft’ en ‘Oprecht’. Dat staat 
me beter aan dan een partij die ene Achmed Erdogan 
op de lijst heeft staan. Toch wil ik het houden bij een 
cryptische aanwijzing. Ik heb –wanneer ik het goed 
gelezen heb- maar één persoon gezien die afkomstig 
is uit onze woonplaats. Hij wordt omgeven door een 
33-tal andere manspersonen. Wanneer u van die lijst 
er een kiest maakt u volgens mij de beste keus. Ver-
geten we vooral ook het gebed niet? 
 
Bij de diensten 
Aanstaande zondag zijn ’s morgens welkom de ge-
meenteleden wier achterbaan begint met L t/m Z, ’s 
middags A t/m K. Ik  hoop dan tweemaal voor te 
gaan. ’s Morgens hopen we stil te staan bij de lij-
densstof en ’s middags vervolgen we de Heidelberger 
Catechismus over het Heilig Avondmaal. Dit keer 
behandelen we de verwijsplaatsen uit Gods Woord 
waarin de Heere Jezus het avondmaal heeft inge-
steld. Dat is vraag en antwoord 77 dat Hazeu op de 
melodie van Psalm 113 onder onze aandacht brengt: 
 
Waar toch heeft Christus toegezeid 
Dat Hij Zijn volk met zekerheid 
Zo met Zijn vlees en bloed wil spijzen 
En laaft – als zij ’t gebroken brood 
En ook de beker- heilrijk groot 
Gebruiken voor Zijn gunstbewijzen? 
 
Daar Christus ’t Heilig Avondmaal 
Heeft ingezet naar Paulus’ taal: 
Die nacht toen Jezus onze Heere 
Verraden werd, tot Zijne dood 
Nam Hij en zegend’ook het brood 
En brak het zelve tot Zijn ere. 
 
Hij zeide: Neemt en eer daarvan. 
Dit is mijn lichaam, t’welk hier dan 
Voor u gebroken wordt ten leven. 
Doet het tot Mijn gedachtenis. 
Zo nam Hij ook aan deze dis 
De beker op om hen te geven 
 
Na ’t eten van het Avondmaal 
Deed Hij weer deez’geliefde taal 
In ‘d oren Zijner jong’ren klinken: 
Deez’ beker is het nieuw verbond 
In Mijnen bloede, denkt terstond 
Aan Mij wanneer gij die zult drinken. 
 
 
 

Zo dikwijls als gij van dit brood 
Zult eten –als een disgenoot, 
En drinkt uit deze heil’gen beker; 
Verkondigt gij du, door dit al, 
De dood des Heeren, tot Hij zal 
Eens weder komen, heilig, zeker. 
 
Dit heeft aan Paulus ook behaagd, 
Daar hij als lerend’aan ons vraagt: 
De heil’gen beker die wij eren 
Met zegening en dankbaarheid; 
Heeft deze niet gemeenzaamheid 
Met ’t bloed van Christus, onze Heere? 
 
Het brood dat wij gebroken zien 
Wil dit ons geen gemeenschap bien 
Met ’t lichaam Christus, zelfs voor velen? 
Want één brood is het, zo zijn wij 
Al zijn wij veel, -één lichaam- vrij 
Om van het zelfde brood te delen. 
 
Ter overdenking 
In Jaarsveld waar ik mijn jeugd doorbracht stond van 
1873 tot 1877 ds. A. H. den Boer. Deze schreef eens 
een boekje getiteld ‘De veilige weg’ dat tegen 
drankmisbruik was gericht. Daarin kwam ik de vol-
gende opmerkingen tegen: 
* Luther zegt in zijn eigenaardig krachtige taal: Een 
dronkaard is een zwijn; de satan is de slachter, die 
het bindt aan een touw, waaraan hij het vasthoudt 
en voortleidt en ten laatste het slachthuis, dat is de 
hel in sleept. 
* De Japanners hebben tot spreekwoord: Eerst 
neemt de man een borrel, dan neemt de borrel een 
borrel en daarna neemt de borrel de man. 
* De kerkvader Augustinus noemt wijnmisbruik o.a. 
de moeder van alle kwaad, wortel van alle misdaad, 
voedster van ondeugd, wrak der kuisheid, verderf 
van ziel en lichaam. 
 
de redactie 


