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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 21 maart 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas 
 
D.V. woensdag 24 maart 
19.00 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Bijbellezing 
D.V. woensdag 24 is er weer bijbellezing in de kerk. 
Opnieuw willen we het derde hoofdstuk van Titus 
lezen. Hartelijk welkom om 19.00 uur. 
 
 

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 van het eerste uur 
moeten maken de vragen en opdrachten op blz.88 
en 89 van LotL 1a. 
Die van het tweede uur de vragen en opdrachten op 
blz.103-104 van LotL 2a. 
De laatste groep de vragen en opdrachten op blz 
135-136 van LotL 3b 
De vrijdagavondgroep moet maken de vragen en 
opdrachten op blz. 44-45 van Hellenbroek deel 3. 
 
Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Nog even een herinnering aan de ‘Paasviering’ die 
georganiseerd is in de kerk 23 maart. Aanmelden kan 
nog steeds…..het zijn er nl. nog maar twee….dames 
welkom allemaal. De ingang is onder de toren deze 
keer..!! Bel ons gerust even….dit is voor het regelen 
in de kerk van belang. Het begint om half 3 en duurt 
tot zo ongeveer 4 uur. 
 
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  
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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 
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 Elspeet  
-  maandagmorgen   10.30 -11.15 uur: “voorlezen” 
door mw. I. de Vogel   
-  woensdagmorgen 10.30-11.15 uur: “ Christenreis 
John Bunyan” voorlezen en meditatie door dhr. C.A. 
van ’t Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 
0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl  
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.  
We kregen in Oranjehof weer meerdere berichten 
van besmettingen. Daarom blijven we in Oranjehof 
nog heel voorzichtig.  
Een hartelijke groet vanuit een Oranjehof, helaas nog 
steeds bijna volledig gesloten voor Inloop en Welzijn.   
Wij wensen u sterkte toe, en daarbij in alle opzichten 
Gods bescherming toegewenst. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XVI) 
Volgens het woordenboek verstaan we onder een 
bode iemand die op een kantoor of bedrijf de taak 

heeft om post en andere administratieve documen-
ten rond te brengen. Ruimer gezien geldt dat ook 
een postbode, zij het dat deze in een wijdere regio 
post rondbrengt. Op het gemeentehuis kennen we 
ook zo iemand, de gemeentebode. Deze heeft echter 
ook een functie bij vergaderingen van de gemeente-
raad waarbij hij de raadsleden van koffie voorziet of 
bij de voltrekking van een huwelijk fungeert als een 
soort koster. Vroeger kenden we ook de bodedien-
sten die paketten die te groot waren voor de post-
bode of ook wel andere goederen in veilingkisten 
e.d. naar elders vervoerden.  Net zoiets als van Gend 
en Loos. Ik herinner me dat wanneer er thuis een 
groot paket of iets dergelijks verstuurd moest wor-
den de bezem omgekeerd voor het huis in de grond 
moest worden gestoken zodat de bodedienst wist 
dat hier werk voor hen was. Je hoefde niet te bellen, 
als de bezem maar in de grond stond, dat was vol-
doende. Een bode in de bijbel heeft toch een wat 
andere functie. Ze komen in veel gevallen overeen 
met de ordonnans in het leger die documenten en 
bevelen van de legerleiding bezorgt. De bode (in het 
hebreeuws ‘malad’) komt in het Oude Testament 
vele malen voor tegenover de angelos in het Nieuwe 
Testament eenmaal. In het Nieuwe Testament wordt 
angelos verder vertaald als engel. Engelen fungeren 
soms immers ook als boden zoals de engel Gabriel 
die aan Zacharias en Maria verscheen met een blijde 
boodschap.  Het hebreeuwse malad is afkomstig van 
het werkwoord ‘le-ad’ dat een boodschap sturen 
betekent. Er waren blijkbaar personen die speciaal 
uitgerust waren om boodschappen door te geven. In 
de Bijbel is het overigens niet altijd een speciaal 
beroep maar een taak naast de andere werkzaamhe-
den. Het is wat moeilijk om de bode te onderschei-
den van de boodschapper die we ook een paar keer 
tegenkomen in het Oude Testament en dan ‘isj bes-
jera’ heten. Daarom gaan we op beiden in. 
Jakob stuurde boden naar zijn broer Ezau die hem 
moesten vertellen dat Jakob in aantocht was met 
een groot geschenk (Gen.32:6). Balak had speciale 
boden tot Bileam gezonden om Israel te vloeken 
(Num.24:12). Er werden boden naar Jericho gezon-
den om te verspieden. Rachab verstopte hen en 
werd daarom mede gespaard toen Jericho verwoest 
werd (Jozua 6:17 en 25). 
In 1 Samuel 6:21 lezen we dat nadat de ark te  Beth-
semes was gekomen en velen omkwamen die 
nieuwgierig in de ark gekeken hadden boden naar 
Kirjath Jearim werden gestuurd om de ark op te 
halen zodat deze aldaar in bewaring zou worden 
gesteld. 
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Koning Saul liet ook boden uitgaan om het volk te 
ronselen in de strijd tegen de Ammonieten (1 
Sam.11:7 en 9). Ook zond hij later boden naar het 
huis van zijn dochter Michal om zijn schoonzoon 
David te arresteren, die inmiddels gevlucht was (1 
Sam.19:16 en 20). David maakte ook gebruik van 
boden bij zijn vreselijke moord op Uria (2 
Sam.11:19,22-23). Koning Benhadad van Syrie liet 
boden uitgaan tot Achab om hem te knechten (1  
Kon.20:5 en 9). Zelf stuurde hij een bode om Micha 
te halen om te profeteren hoe de strijd zou aflopen 
met hem en de Syriers (1 Kon.22:13). De zieke koning 
Ahazia stuurde boden naar Elia om hem te vragen of 
hij van de kwaal zou genezen nadat hij een grote val 
had gemaakt (2 Kon.1:2,3,5 en 16). We lezen ook dat 
er een bode werd gezonden om Elisa te arresteren 
zodat deze onthoofd zou worden door koning Joram 
van Israel vanwege de grote honger die in Samaria 
heerste (2 Kon.6:32-33). Het was zoals Salomo zegt, 
een bode des doods (Spr.16:14) of ook wel een ‘wre-
de bode’ (Spr.17:11). Overigens ging deze arrestatie 
niet door. Diezelfde koning zond boden om de ge-
vluchte Syriers na te zitten nadat de Heere hen had 
opgechrikt met een groot rumoer (2 Kon.7: 15).  
De bode die koning Joram uitzond toen Jehu naderde 
liep over naar het kamp van de nieuwe koning 
(2.Kon.9:18). 
Hizkia kreeg uit de hand van boden boze brieven van 
Sanherib die hij voor het aangezicht van de Heere 
uitspreidde in het heiligdom (2 Kon.19:4, 23 en 
Jes.37:14). Jesaja zegt daarvan: ‘Zie, hun allersterk-
sten roepen, daarbuiten; de boden des vredes we-
nen bitterlijk’ (Jes.33:7). Van die verkeerde boden 
ging echter desondanks op wat Salomo zegt in 
Spreuken 13:17: ‘Een goddeloze bode zal in het 
kwaad vallen’. Het hele leger van Sanherib werd door 
de engel des Heeren omgebracht. 
Toen koning Josia de strijd wilde aanbinden tegen de 
Egyptenaren kreeg hij van Egyptische boden te horen 
dat hij in de naam des Heeren naar Jeruzalem moest 
wederkeren (2 Kron.35:21. Hij deed dit evenwel niet 
en dat werd zijn dood, hoewel hij mocht sterven in 
de Heere. 
Ook lezen we dat de Heere Zelf boden uitzond ten 
tijde van koning Zedekia om de mensen te waar-
schuwen daar ze het huis des Heeren verontreinigd 
hadden (2 Kron.36:15-16). Naar deze boden werd 
niet geluisterd zodat de grimmigheid van God zoda-
nig werd dat er geen helen meer aan was. Iets derge-
lijks zien we ook in Psalm 78:49 waar we lezen: ‘Hij 
zond onder hen de hittigheid Zijns toorns, verbol-

genheid en verstoordheid en benauwdheid met uit-
zending der boden van veel kwaads’. 
Jeremia moest jukken maken die verbeeldden dat 
men onder het juk van Nebukadnezar zou komen. 
Deze jukken moesten door boden gezonden worden 
aan de koningen van Edom, Moab, Tyrus, Sidon en 
Juda (Jer.27:3). 
Nehemia zond boden tot Sanballat en Tobia om hen 
te melden dat hij hen niet zou bezoeken omdat hij 
begreep dat ze hem om wilden brengen (Neh.6:3). 
In de profetieen van Jesaja komt de bode ook een 
paar keer ter sprake. In de dagen van koning Achaz 
lieten de Filistijnen van zich horen via bodes waarin 
zij Jeruzalem wilden benauwen. Het maakte nogal 
indruk zodat de Heere door de mond van Jesaja laat 
zeggen: ‘Wat zal men dan antwoorden aan de boden 
des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft opdat de 
bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin zouden 
hebben’ (Jes.14:32). Ook de Moren die Jeruzalem 
wilden benauwen zonden ‘snelle boden’ (Jes.18:2 en 
Ezechiel 30:9).  Zij kregen te horen dat de Heere Zijn 
volk niet zou begeven en kregen tevens een belofte 
van een toekomende bekering van de Moren waar-
van we in de moorman van Candacé een moor voor-
beeld zien. In Jesaja 42:19 worden de levieten en 
priesters dove boden genoemd omdat ze niet luis-
terden naar de Heere. Wat is dat erg. Gelukkig zijn 
niet alle boden doof blijkens Jesaja 44:16.  
In Ezechiel 23:16 en 40 lezen we ook van boden. Het 
betreft daar een soort gelijkenis waarin Efraim en 
Juda vergeleken worden met een grote en kleine 
zuster Ohola en Oholiba genaamd, die gaan flirten 
met het afgodisch Chaldea. Zij maakten gebruik van 
boden om hun verliefdheid te verklaren. In dat zelfde 
hoofdstuk maakt Ezechiel ook duidelijk dat men 
daarmee het oordeel over zich uitroept. 
In het Nieuwe Testament zendt de Heere Jezus bo-
den uit die om herberg moeten vragen in het land 
der Samaritanen. Deze wordt Hem geweigderd. Bij 
die boden moeten we waarschijnlijk aan enkele dis-
cipelen denken (Luk.9:52). 
Hoewel voor boodschapper een ander woord staat 
dan voor bode, komt hun taak op hetzelfde neer. 
Vandaar dat we dus ook op hen ingaan. Er kwam een 
boodschapper bij David die hem vertelde dat ieder-
een  Absalom volgde. Een vreselijke boodschap. 
Daarom moest David vluchten (2 Sam.15:13). Echter, 
David had het aan zichzelf te danken. Toch gedacht 
de Heere aan Zijn eed aan David gezworen. Absalom 
moest het onderspit delven en werd gedood. Bood-
schappers gingen dat aan David melden (2 Sam.18:20 
en 26). Hoewel dat enerzijds een blijde mare was 
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omdat de Heere  David van de dood had gered was 
het anderzijds een vreselijke mare omdat hij geen 
hoop voor zijn zoon kon hebben. De heerlijkste 
boodschapper is die het Evangelie verkondigt. Daar-
van zegt de Heere door de mond van Jesaja: ‘Ik, de 
Eerste, zeg tot Sion: Zie, zie ze daar, en tot Jeruza-
lem: Ik zal een Blijde Boodschapper geven’ 
(Jes.41:27). De Psalmdichter spreekt zelfs dat er een 
groot heir was  van boodschappers van een goede 
tijding (Ps.68:12). Is die boodschap voor u ook al een 
bron van hartverblijding geworden? Zo niet? Dan 
wacht u een harde boodschap (1 Kon.14:6). Dat toch 
een ieder van harte met Jesaja zou instemmen: Hoe 
liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het 
goede boodschapt, die de vrede doet horen; desge-
nen die goede boodschap brengt van het goede, die 
heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw God 
is Koning (Jes.52:7).                                 
  
Bij de diensten 
Komende zondagmorgen hopen we opnieuw lijdens-
stof te preken. ’s Middags heb ik geruild met ds.van 
Weelden uit Oud Alblas. Gezegende diensten toege-
wenst. 
 
Ter overdenking 
Geloven in absolute waarheden is in het Westen uit 
de mode. Relativisme en pluralisme zijn ‘politiek 
juiste’ vervuilingen van de culturele lucht die we 
inademen en elke bewering die een andere strekking 
heeft wordt beschouwd als een uiting van slechte 
manieren of erger. Op mijn bureau ligt een brief die 
als volgt begint: ‘Onze kinderen leven niet meer in 
een cultuur waarin op objectieve wijze onderwezen 
wordt wat goed en slecht is. Waarheid is een kwestie 
van smaak. Moraal heeft plaatsgemaakt voor per-
soonlijke voorkeur’. Dat is een tragische waarheid. En 
in zo’n cultuur worden oordelen over het verslappen 
van wat wij voor waarheid en recht houden altijd als 
veroordelingen opgevat (dat wil zeggen: veroordeeld 
in excessief, pervers en ongezond). (J.I.Packer 1926-
2020). 
 
de redactie 


