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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 28 maart 
09.30 uur ds. M. Baan te Veenendaal 
15.00 uur ds. G.H. Molenaar te Genemuiden 
 
D.V.vrijdag 2 april 
09.30 uur ds. W.P. Emaus te Urk 
19.30 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
28 maart 
1.Diaconie (Voedselhulp Nunspeet) 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats  
 
2 april 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 

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 
 
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.  
Wat nu wel kan... 
Wanneer u/jij met anderen  wilt wandelen of fietsen, 
dan kan dit. Elke maandagmiddag (wandelen ) en 
dinsdagmiddag (fietsen) in kleine groepjes. Kom om 
14.00 uur naar Oranjehof, parkeerterrein G. Mouw-
weg. Wandel en fietsroutes liggen klaar en groepjes 
worden dan gemaakt. Bij terugkomst (16.00 uur) 
buiten leuke afsluiting vanuit Oranjehof.  
Let op..dit is nog niet de fietsclub van Oranjehof. Die 
gaat op later tijdstip starten. 
Speciaal voor de ouderen thuis 
Opnieuw ontving Oranjehof subsidie voor de oude-
ren in deze moeilijke tijd. We kunnen gratis aanbie-
den een "heel eenvoudige beeldtelefoon". Een nog 
simpeler apparaat, dan we in 2020 voor u hadden. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Inmiddels zijn er al weer een aantal in gebruik. Een 
belletje naar  
Oranjehof en we gaan het ook voor u regelen. Elke 
dag “iemand zien en spreken” kan m.n. voor hen die  
aan huis gebonden zijn, steeds belangrijker worden.  
Testen en vervoer  
Het advies is...laat u bij vage klachten testen. Mocht 
vervoer een probleem zijn, dan kunnen we dit vanuit 
Oranjehof voor u regelen; vervoer en zonodig ie-
mand, die met u mee gaat. 
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof, tel 0577-
492278. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XVII) 
Met Kerst 1962 kreeg ik mijn eerste boek. Het was in 
de kapel van ‘Zonnegloren’ te Soest –in 2000 met de 
grond gelijk gemaakt- vlakbij een immens hoge 
kerstboom en versierde kansel dat ik dat boekje in 
ontvangst mocht nemen. Ik kon nog geen a van een b 
onderscheiden maar dat deden vader en moeder wel 
voor me. De titel van het boek was ‘De wilde jagers’ 
terwijl meester verteller W.G.van der Hulst er de 
auteur van was. Het gaat over drie jongetjes die 
‘jagen’ met behulp van een zelfgemaakte sabel, 
klappertjespistool en pijl en boog. Dat laatste heb ik 
als kind ook nog wel gedaan omdat op het hebben 
van een klappertjespistool thuis terecht een taboe 
lag. Dan maar zelf met behulp van de grote broers 
een boog maken en dan met rieten pijlen proberen 
doel te treffen. Riet was er thuis volop voorhanden 
daar iemand een grote rietopslag vlak bij het ouder-
lijk huis had. Schieten met pijl en boog is thans een 
spelletje. Vroeger was het menens. De Indianen 
gingen er mee ten strijde maar ook voordat men met 
kanonnen en zwaar geschut ten velde trok werd er in 
ons werelddeel gestreden met pijl en boog. Treffend 
is dienaangaande de geschiedenis van Wilhelm Tell 
de legendarische held van Zwitserland die in 1307 
geweigerd zou hebben de hoed af te nemen voor de 
landvoogd van Habsburg waaronder de Zwitsers 
moesten bukken. Als represaiile moest Tell een appel 
van het hoofd van zijn zoontje schieten. Tell die bij 
die gelegenheid twee pijlen had meegenomen werd 
gevraagd waarom hij twee pijlen bij zich had. Hij zou 
geantwoord hebben: ‘Wanneer ik  onverhoeds niet 
de appel maar het hoofd van mijn zoon zou door-
schieten zal de volgende pijl voor het hoofd van de  
landvoogd zijn.’ Het verhaal gaat dat Tell daarop 
werd gevangen genomen maar wist te ontkomen en 
alsnog met zijn kruisboog de landvoogd van het le-
ven beroofde. Zo zou de onafhankelijkheid van Zwit-
serland tot stand zijn gekomen. 

Bij de ‘krijgskunst’ in Gods woord werd ook gebruik 
boogschutters, ‘romeh kesjooth’ in het Hebreeuws. 
Trouwens wanneer gesproken wordt van ‘schutter’ 
gaat het ook over deze krijgslieden. De eerste boog-
schtter die in de Bijbel genoemd wordt was Ismael 
(Gen.21:20). Maar de nakomelingen van zijn half-
broer Izak deden niet voor hem onder. ‘De kinderen 
van Efraim waren ook gewapende boogschutters 
(Psalm 78:9). Ezau hanteerde ook verdienstelijk de 
boog en ging het veld in om op wildbraad te jagen 
om vader Izak een maaltijd te bereiden (Gen.27:3). 
Davids vriend Jonathan was ook zeer bedreven met 
pijl en boog zoals we lezen in 1 Sam.18:4. Eveneens 
Jehu was een goed boogschutter (2 Kon.9:24). Wan-
neer Jeremia dreigt met boogschutters over het 
onbekeerde Israel doelt hij op de schutters van de 
Babyloniers (Jer.4:29). Ook de Syriers hadden boog-
schutters. Een van hen trof Achab met een pijl tussen 
gespen en pantsier (1 Kon.22:34) waarbij hij uitriep: 
‘Voer mij uit het leger want ik ben dodelijk verwond’. 
Hij stierf metterdaad aan zijn verwondering, alleen 
niet in de Heere. Dat was anders met Josia de koning 
van Juda die op dezelfde wijze omkwam  door de 
boogschutters van de Egyptenaren (2 Kron.35:23). 
Deze had ondanks het feit dat hij ongehoorzaam aan 
het gebod Gods ten strijde trok een Borg voor zijn 
ziel. Met één pijl werd hij als het ware de hemel 
ingeschoten.  
In het Nieuwe Testament zien we slechts eenmaal 
een boogschutter. Dat is de man op het witte paard 
(Opb.6:2). Deze wordt in de meeste verklaringen 
gezien als de Heere Jezus die de ruiters op het rode, 
zwarte en vale paard overwint. Boogschutten wordt 
door de Heere ook als beeld gebruikt om dienaren 
van het Woord uit te beelden. We zien dat treffend 
in Jesaja 66:19 waar uit de Joden mannen zullen zijn 
die over de grenzen boogschutters zullen worden 
uitgezonden. De pijlen van wet en evangelie, die 
enerzijds het hart doorwonden en breken maar van-
wege de balsem van het evangelie aan de pijlen ook 
genezing schenken aan de gebrokenen van har-
te….Zo verklaren de Kanttekeningen op de Staten-
vertaling ook de boog in de handen van de Ruiter op 
het wiite paard. ‘Hierdoor wordt de zuivere predika-
tie van het Evangelie verstaan, welke Christus, de 
Koning der koningen, Die dit paard regeert door de 
gehele wereld met de kracht Zijns Geestes, als met 
boog gewapend zijnde, heeft verbreid en alle tegen-
stand door Zijn dienaren heeft overwonnen, niette-
genstaande de vervolgingen’. Ook in Psalm 45 zien 
we dat wanneer we zingen: ‘Uw pijlen, fel van Uwen 
boog gedreven, Zijn scherp en doen gehele volken 
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beven; Zijn vellen neer wat Uw vermogen tart en 
dringen diep in ’s vijands wreevlig hart’. Ja vijanden 
komen om of worden zelfs tot vrienden gemaakt 
zoals we zien bij Saulus van Tarsen. 
Opmerkelijk is dat het woordje boog ‘kesjooth’ ook 
gebruikt wordt bij de regenboog. Wanneer in Gene-
sis 9:13,14 en 16 gesproken wordt over een boog in 
de wolken, wordt het zelfde woord gebruikt als bij 
pijl en boog en boogschutter. Ja, zo mag de regen-
boog een teken zijn van trouw. Geen beschermboog 
voor het uitleven van de zonde zoals we vandaag 
zien maar als teken van trouw dat Hij de aarde niet 
meer door water zal verdelgen, het Noachitisch ver-
bond. Ja, voor de Kerk Gods mag het nog een diepere 
betekenis hebben zoals Jesaja dat in de naam des 
Heeren mag zeggen wanneer hij het betrekt op het 
genadeverbond: ‘Want dat zal Mijn zijn als de wate-
ren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van 
Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo 
heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen noch 
u schelden zal’ (Jes.54:9). Dit is echter wel een belof-
te met een adres. Zullen we dat niet vergeten?  
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik voor te gaan in de directe 
omgeving, namelijk Doornspijk en Gortel. In uw mid-
den hopen ds. Baan en ds. Molenaar de oud –
predikant van Doornspijk- het Woord te bedienen. 
Met Goede Vrijdag ’s morgen heb ik geruild met 
collega Emaus uit Urk die vanwege de drukke agenda 
rond Goede Vrijdag en Pasen een ruildienst welkom 
was. Zelf hoop ik er ‘s avonds te zijn. Aanstaande 
zondag zijn de families in de kerk welkom waarvan 
de achternaam begint met L t/m Z. ’s Middags A t/m 
K. Betreffende Goede Vrijdag zal dit worden afge-
kondigd. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
De gelovige is de beste ‘werker’ omdat het werk dat 
in de hand van Christus wordt gesteld, het best ge-
daan wordt, en omdat het geloof niets doet, maar 
alleen de kracht van Christus gebruikt om alles te 
doen (Ralph Erskine 1685-1752) 
 
de redactie 


