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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 23 mei 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. D.J. Budding 
 
D.V.maandag 24 mei 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten (Belijdenisdienst) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Diaconie (GZB/SEZ) 
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 
 
Kinderoppas 
Tweede Pinksterdag zal de kinderoppas verzorgd 
worden door Woutine van Ark-Pluim, Annemiek 
Stelwagen-Berkhout en Anne v.d. Top. 
 
De kinderoppas heeft sinds 16 mei weer één keer per 
2 weken plaats op het moment dat de groep L-Z ’s 
morgens aan de beurt is.  
Tijdens deze morgendienst kunnen alle ouders 
(groep A-K en groep L-Z) gebruik maken van de kin-
deroppas en tevens de kerkdienst bezoeken. 
Hartelijke groeten, Erica Koetsier en Teunie Bossen-
broek 
 
Belijdenisdienst 
Op D.V. maandag 24 mei zal de bevestiging van de 
volgende lidmaten plaatsvinden die jongstleden 
vrijdag zijn aangenomen: Maurits Davelaar, Leonard 
Flier en Fennetje de Weerd. Moge het zijn met de 
gezindheid ‘Mijn hart o Hemelmajesteit is tot Uw lof 
en dienst bereid’.  
 
Kerkradio Oranjehof   
Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur   
Maandagmorgen: “voorlezen” door mw. I. de Vogel  
vervalt vanwege 2e Pinksterdag   
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. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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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 (XXII) 
Het beroep van doodgraver zal geen arbeid zijn waar 
grote belangstelling voor is. Toch is het een eerlijk 
beroep. Een begrafenis is toch nog zoiets als een 
laatste eer al kunnen we het ook een laatste schande 
noemen. In ieder geval is het ontberen van een be-
grafenis zoiets als een oordeel. We lezen bijvoor-
beeld in Psalm 79 dat de lijken van de inwoners van 
Jeruzalem onbegraven lagen. Iets dergelijks wordt 
om de Heilige Schrift wel een ezelsbegrafenis ge-
noemd (Jer.22:19). In Gods Woord komen we twee-
maal een doodgraver tegen, namelijk in Ezechiel 
39:14 en 15: ‘Ook zullen zij mannen uitscheiden, die 
gestadig door het land doorgaan, en doodgravers 
met de doorgangers, om te begraven degenen, die 
op den aardbodem zijn overgelaten, om dien te rei-
nigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onder-
zoek doen. En deze doorgangers zullen door het land 
doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal 
hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de dood-
gravers hetzelve zullen hebben begraven in het dal 
van Gogs menigte’. Het gaat in de hoofdstukken 38 
en 39 van Ezechiel over Gog de koning van Magog 
die zich sterk zal maken tegen Israel wanneer de 
ballingschap achter de rug is. Men meent dat met 
Gog bedoeld wordt de vreselijke Antiochus Epipha-
nus die op zeer brute wijze Israel zal knechten. Hij 
was heer en meester van dat gedeelte van het Griek-
se rijk waar het huidige Turkije gesitueerd is. Vrese-
lijk ging hij te keer onder de Joden en vooral in Jeru-
zalem. Hij maakte het dienen van de Heere naar Zijn 
woord onmogelijk. Er wordt verteld dat een beeld 
van Zeus in de tempel werd geplaatst, dat er varkens 
in de tempel werden geslacht en een verbod kwam 
op het besnijden, op straffe van de dood. En dit is 
nog maar een tipje van de sluier. Ook Daniel wijst op 
die vreselijke tijden die aanstaande zou zijn in met 
name Daniel 11. In het apocriefe boek der Makabeen 
lezen we van de strijd die tegen deze machtige tiran 
werd geleverd. In Ezechiel 39 wordt geprofeteerd dat 
Israel deze tiran zal mogen overwinnen met diens 
machtige leger. Deze heidenen zullen weten dat de 
HEERE de Heilige van Israel is. Velen zullen vallen in 
een dal wat door de meeste verklaarders aangewe-
zen wordt in de omgeving van het meer van Genesa-
reth. De Israelieten zouden hun lijken begraven op-

dat het land niet verontreinigd zou worden 
(Deut.21:23). Zeven maanden lang zou een aantal 
Israelieten de omgeving doorzoeken of er hier en 
daar nog onbegraven strijders van Gog lagen om ze 
door doodgravers te laten begraven. Overal waar 
men een dood lichaam zag zou men een merkteken 
moeten plaatsen zodat de doodgravers duidelijk 
zagen dat er aldaar werk voor hen was. Hoe dat 
merkteken er uit zag weten we niet. Het was in ieder 
geval duidelijk genoeg. Niet altijd waren er speciale 
doodgravers. In de ontzettende geschiedenis van 
Annanias en Safira die de Heilige Geest bedrogen 
lezen we dat het een paar jong mannen waren die de 
begrafenis van deze mensen op zich namen om hen 
toe te vertrouwen aan de schoot der aarde. Deze 
jonge mannen zullen hen niet met jaloersheid heb-
ben nagestaard (Hand.4:6, 9-10).  
Eenmaal lezen we dat de Heere Zelf een dode be-
graaft. Dat gebeurde met Mozes na diens overlijden 
op Nebo. De Heere begroef hem in het dal van 
Moab. Niemand heeft zijn graf geweten tot op deze 
dag, lezen we in Deuteronomium 34:6. Hij is echter 
niet alleen door God begraven maar van hem gold 
ook wat we lezen in Collossenzen 3:3-4: ‘Want gij zijt 
gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in 
God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die 
ons Leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid.’ 
Overigens wordt onder begraven in de Bijbel ook 
verstaan de overledenen in een spelonk bij te zetten. 
In die zin wordt er voor het eerst in Gods Woord over 
begraven gesproken. Abraham kocht namelijk de 
spelonk Machpela om daar zijn geliefden te begra-
ven. Wij spreken in zulk verband niet zozer van be-
graven maar van bijzetten, zoals dat het geval is 
wanneer iemand van de koninklijke familie in de 
Nieuwe kerk te Delft wordt bijgezet. 
Jan Luyken (1649-1712) die bekend is geworden 
vanwege zijn etsen van beroepen met bijgevoegd 
gedicht heeft dat ook gedaan van de doodgraver. We 
zien op die ets een doodgraver die een kruiwagen vol 
heeft met opgegraven schedels en gebeente die 
zojuist geruimd zijn om in een massagraf te brengen.  
Hij stapelt ze op elkaar bij een muur om later inge-
metseld te worden. Bij sommige oude kerken ge-
beurde dat tussen de steunberen van het bedehuis. 
Zo was dat ook in Montfoort het geval alwaar men 
die opgetrokken muren nog kan zien. Boven deze 
tekening staan de woorden: ‘Die sich  wat voor laat 
staan, sie deesen Spiegel aan’. Luijken die ook dich-
ter was heeft daaronder het volgende gedicht ge-
plaatst (dat ik letterlijk overneem): 
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Dit is het End van Klijn en Groot, 
Daar wast geen Kruitie voor de Dood; 
Hoe ’t hecht en kleeft, hier moet het scheiden: 
Het is dan best, iaa veer het best, 
De Deugt omhelst, voor al de rest, 
Die sal ons door de Dood geleiden. 
Jan Luyken die in zijn vroegere dagen een erotisch 
dichter en schilder was maakte een geestelijke erva-
ring mee die hem totaal veranderde. Hij werd ver-
volgens overtuigd doopsgezind. Het volledig steunen 
en leunen op de Zaligmaker als enige troost en hou-
vast ontbreekt echter in dit gedichtje. ‘Met al mijn 
deugd bij al mijn werken, vind ik geen troost die mij 
kan sterken, geen hoop dan die ik op U bouw’ zoals 
Rhijnvis Feith zong, ontbreken hier. Immers niet onze 
deugden –die zelfs een wegwerpelijk kleed zijn- maar 
het steunen op Christus alleen door het geloof biedt 
perspectief over dood en graf zodat men met Job 
mag zeggen: Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en 
Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na 
mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit 
mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij 
aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet 
een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn 
schoot (Job 19:25-27).  
Helaas gebeurt het nog wel eens dat grafdelvers 
onverschillig raken bij hun arbeid. Dood voor de 
dood zeggen we wel eens. Er zijn wel predikanten die 
bij begrafenissen hen –wanneer ze aanwezig zijn- 
apart toespreken. Toen Kohlbrugge’s eerste vrouw 
Cato Engelbert op 24-jarige leeftijd overleed aan de 
gevolgen van tuberculose, terwijl ze hem een jonge-
tje van tweeen half en een van een half jaar naliet, 
sprak Kohlbrugge op 12 februari 1834 aan haar graf. 
In plaats van in bittere klachten los te breken mocht 
hij met vrijmoedigheid het woord des Heeren ver-
kondigen. De doodgraver die daarbij stond werd 
toen in het hart gegrepen. Overigens is dat voor een 
ieder noodzakelijk. Van nature ligt immers een ieder 
dood in de zonden en de misdaden. Zijn we aan een 
dal van dorre doodsbeenderen gelijk. Wat een voor-
recht wanneer we mogen instemmen met de woor-
den van de apostel: En u heeft Hij mede levend ge-
maakt, daar gij dood waart door de misdaden en de 
zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de 
eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht 
der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen 
der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen 
eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden on-
zes vleses, doende den wil des vleses en der gedach-
ten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; Maar God, Die rijk is in barm-

hartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons 
liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de 
misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; 
(uit genade zijt gij zalig geworden) (Efeze 2:1-5).  
 
Bij de diensten 
Eerste Pinksterdag hoopt ’s middags onze oud predi-
kant ds.Budding voor te gaan omdat ik zelf in Aalburg 
wordt verwacht. In de ochtenddiensten van zondag 
en maandag hopen we zelf het woord te bedienen. 
Op Tweede Pinksterdag zal er openbare belijdenis 
van he geloof van drie jonge lidmaten zijn. Op eerste 
Pinksterdag ’s morgens zijn de gemeenteleden waar-
van de achternaam begint met A t/m K welkom. We 
hopen dan Handelingen 2 te lezen. ’s Middags en op 
Tweede Pinksterdag zijn zij welkom van wie de ach-
ternaam begint met L t/m Z. Geve de Heere geze-
gende diensten, hetzij in de kerk of thuis via de mo-
derne middelen. 
 
Ter overdenking 
Toen de nadere reformator Jodocus van Lodensteyn 
in 1677 ging sterven vroeg men hem naar de toe-
stand van zijn ziel met het oog op het gevoel van 
Gods genade. Daarop antwoordde Lodensteyn: Het is 
mij genoeg dat ik weet en geloof dat in God de vol-
heid en algengoezaamheid van alle dingen is. Ik voel 
niets maar ik weet dat in de Heere Jezus Christus de 
volheid van genade is en ik leg mij neer op dat zoud-
verbond dart onveranderlijk is’ (Everardus van der 
Hooght (1642-1716) 
 
de redactie 


