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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 6 juni 2021 
09,30 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.) 
15.00 uur kand. L. Solleveld te ’s Gravenzande 
 
D.V. vrijdag 11 juni 2021 
14.00 uur ds. M. van Kooten (huwelijksbevestiging) 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
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 
 
Bijbelavond 
Op D.V. woensdag 9 juni zal om 19.30 uur de Bijbel-
avond worden gehouden in de kerk. Hoewel deze 
bijeenkomst gehouden wordt met het oog op de 
bediening van het Heilig Avondmaal is iedereen wel-
kom op deze avond waarbij ook vragen mogen wor-
den gesteld. We hopen een begin te maken met 
Hebreeen 11. 
 
Censura morum 
Deze zal plaatsvinden op D.V. woendag 9 juni van 
21.00 tot 21.30 uur plaatsvinden in het Kerkerf. 
 
Gebedskring 
Op D.V zaterdag 5 juni hopen we  om 21.00 uur in 
het Kerkerf de  maandelijkse Gebedskring te houden.  
Na een tijd van beperkingen mogen we samen ko-
men. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben 
gelezen is er gelegenheid tot gebed. U/jij bent van 
harte welkom. 
 
Gemeenteavond 
We willen u er nu alvast op wijzen dat de jaarlijkse 
gemeenteavond op DV maandag 21 juni zal worden 
gehouden. Op deze avond zullen de colleges van 
kerkrentmeesters en diakenen hun financiële jaar-
verslag presenteren. Vorig jaar kon deze informatie-
avond niet doorgaan door Corona, maar nu hopen 
we elkaar toch weer te kunnen ontmoeten. 
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Stichting Groenhof is op zoek naar vrijwilligers 
Onze Groenhof-bewoners worden begeleid door een 
8-tal enthousiaste medewerkers. Voor onze bewo-
ners zijn we nu ook op zoek naar een aantal vrijwilli-
gers. De taken van vrijwilligers zijn divers; denk o.a. 
aan  wandelen of fietsen met de bewoners, iets crea-
tiefsdoen alsmede huishoudelijke werkzaamheden. 
Voor informatie kunt u (’s avonds en in het weekend) 
contact opnemen met het Groenhof-team 
(de.groenhof-elspeet@sheerenloo.nl / 06-57984368) 
of overdag met Stichting Oranjehof 
(info@oranjehof.org / 0577-492278). 
 
Jubileumbijeenkomst Boaz Jachinschool 
Op 1 april 1946 werd de hervormde school officieel 
gesticht. In dit jubileumjaar willen we dit feit herden-
ken en vieren tijdens een bijeenkomst in de oude 
dorpskerk. In deze bijeenkomst, die gepland is op 
D.V. donderdagavond 17 juni, hopen ds. Van Kooten 
en ds. Pieters een meditatie te houden over de naam 
van de school en het christelijk onderwijs in verle-
den, heden en toekomst. Daarnaast zullen er ver-
schillende muzikale intermezzo's ten gehore worden 
gebracht. We nodigen u van harte uit om mee te 
kijken via www.kerkdienstgemist.nl. Het programma 
van de avond kunt u vanaf 10 juni vinden op de web-
site van de school: www.boaz-jachin.nl. Aanvang van 
de bijeenkomst is om 19.30 uur.  
 
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 (XXIII) 
In de Bijbel wordt enkele keren gesproken over de 
dorpelbewaarder en dorpelwachter. Voor beiden 
staat hetzelfde woord in het Hebreeuws. We komen 
hem tegen in Esther 2:21. Mordechai die voortdu-
rend aan de poort van het paleis zat hoorde twee 
van die dorpelwachters –Bightan en Theres ge-
naamd- een samenzwering smeden tegen koning 
Ahasveros. Waarschijnlijk hadden zij een functie als 
schildwacht of poortwachter voor het paleis. Moge-

lijk hebben ze bij het wisselen van de wacht met 
elkaar gesproken zonder te bedenken dat Mordechai 
het hoorde. Deze vertelde het aan Esther die het 
vervolgens aan haar man, de koning, doorgaf. Er 
werd spoedig korte metten gemaakt met het twee-
tal.  
Ook bij het tempelcomplex waren er dorpelbewaar-
ders die toezicht moesten houden op wie al of niet 
de tempel inging. Enigszins te vergelijken met de 
Zwitsere garde bij het Vaticaan. We weten immers 
dat niet iedereen in het voorhof van de tempel 
mocht komen. Denk maar aan de moorman van 
Candacé, omdat hij een eunuch was. Ten tijde van 
koning Josia waren het de dorpelbewaarders die alle 
attributen die aan de baalsdienst gewijd waren uit de 
tempel verwijderden die de goddeloze koning Am-
mon er in gebracht had. Ze moesten als het ware een 
beeldenstorm realiseren (2 Kon.23:4). We lezen ook 
dat Nebukadnezar er drie meevoerde naar Babel (2 
Kon.25:18 en Jeremia 52:24). Er was immers geen 
wacht meer nodig want de tempel werd met de 
grond gelijk gemaakt naar het woord des Heeren. 
Van één  dorpelwachter kennen we de naam. Dat 
was Sallum (Jer.35:4). Hij had een kamer in de tem-
pel. Later werden in de kamer naast die van Salllum 
de Rechabieten uitgenodigd die door de Heere voor-
beeld werden gesteld aan de Joden (Jeremia 35). Dat 
is echter in dit verband niet van belang en gaan we 
er derhalve niet op in. 
Duidelijk is dat de dorpelwachter niet moeten verge-
lijken met de koster. Deze blijft niet bij de ingang 
staan maar komt op alle plaatsen van het huis des 
gebeds. Eerder zouden we vandaag moeten denken 
aan degenen die aan de deur staan om de kerkgan-
gers te registreren en een plaats te wijzen in verband 
met de covid 19 regels. 
We komen de dorpelwachter ook tegen in de berij-
ming van Psalm 84. Het zijn de bekende woorden: ’ ‘k 
Waar liever in mijns Bondsgods woning een dorpel-
wachter dan gewend aan ‘d ijdle vreugd in ’s bozen 
tent.’ Toch is dat niet een juiste weergave van deze 
Psalm. Er staat: ‘Want één dag in Uw voorhoven is 
beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dor-
pel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wo-
nen in de tenten der goddeloosheid.’ Het gaat veel 
meer over een pelgrim die vlak bij de deur staat om 
een blik te mogen slaan op de offeranden en te mo-
gen luisteren naar het geklank van het lied van de 
tempelkoren. Dat kleine poosje is meer waard dan 
alles wat de wereld biedt. Of zoals iemand eens 
dichtte: ‘Liever één dag in Gods huis dan duizend 
voor de beeldbuis’. Een mooie verklaring dienaan-
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gaande vond ik bij Ernst Wilhelm Hengstenberg 
(1802-1869). Hij was een bestrijder van het rationa-
lisme en werd volgens Krummacher pas echt heftig 
wanneer de autoriteit van Gods woord  werd aange-
rand. Deze hoogleraar in de theologie te Berlijn 
merkt op: ‘Evenals Lazarus aan de deur van de rijke, 
wil ik liever met de verachtelijkste plaats in het huis 
Gods, met de meest verwijderde betrekking tot Hem 
en Zijn genade tevreden zijn, wanneer dit niet anders 
kan zijn’. We zouden ook kunnen denken aan de 
tollenaar in de gelijkenis die van verre stond maar 
gerechtvaardigd naar huis mocht.  
Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) die een 
complete berijming van het Psalmboek verzorgde op 
de tradionele melodieen, dichtte heeft de Psalm het 
best begrepen toen hij dichtte: 
 
Want eenen dach in dijn (=Uw) voorhoven 
Is on’glijck beter, ik seg’t vrij 
Dan duysent elders sonder Dij (=U) 
Ick ware liever Heer’ verschoven 
Tot aen de dorpel van Dijn (=Uw) huys 
Dan diep int hof van ’t boos gespuys. 
Is dat ook de taal van uw hart? 
 
Bij de diensten 
Komende zondagmorgen zal er zo de Heere wil voor-
bereiding zijn op het Heilig Avondmaal. ’s Middags is 
kand. Solleveld uitgenodigd om het woord Gods te 
bedienen daar ik dat zelf in Monster hoop te doen. 
Gezegende diensten toegewenst.  
 
Ter overdenking 
Ter onderstreping van het feit dat bij de godvruchti-
ge avondmaalgang niet alleen mishagen aan zichzelf 
behoort maar ook een hartelijk vertrouwen op de 
beloften van de vergeving der zonden door de Heere 
Jezus geef ik twee citaten weer. De eerste is van 
Friedrich Adolph Lampe (1683-1729) die ik ook zon-
dagmiddag citeerde. ‘Men moet de Heere een ledig 
hart brengen zoals de weduwe lege vaten aan Elisa. 
Jezus wil lege zielen hebben om de ganse ruimte 
ervan met Zijn algenoegzaamheid te vervullen.’ In 
een gedicht (dat ik niet noemde) zegt hij: 
 
In Jezus’ armen, hart en open wonden 
Heb ik een bron van zuivre lust gevonden. 
Hier proef ik hemeldrank en engelspijs. 
Hier ben ik in der liefdezee verzonken 
Hier werden alle zielsbegeerten dronken, 
Hier is mij Kanaan, mijn paradijs. 

Vervolgens een woord van Theodorus van der Groe 
(1705-1784) uit zijn catechismusverklaring: ‘Het mis-
hagen aan zichzelf vanwege de zonden is alleen niet 
genoeg; o neen! Daar moet ook verder, door de 
genade van de Heilige Geest, een waar en oprecht 
geloof der ziel bijkomen, waardoor wij alzo vermoeid 
en belast met onze zonden en ellenden, en geen der 
allerminste troost of hulp in onszelf kunnende vin-
den, de ogen van onze ziel slaan op de Heere Jezus, 
zoals Hij ons van God in het Evangelie tot Borg, Mid-
delaar, Hoofd en Koning wordt aangeboden en voor-
gesteld. Erkennende Hem ten volle bekwaam, alge-
noegzaam en gewillig om ons uit enkel vrije genade 
van alle zonden te verlossen, met God te verzoenen, 
te heiligen, te bekeren, en wendende ons, met ver-
zaking van onszelf en van alles, nu ook ganselijk naar 
Hem toe. Begerende onszelf op het nauwst met Hem 
te verenigen, en alleen in Hem gevonden te worden 
en grijpende alzo Hem met Zijn sterkte en gerechtig-
heid, in een waar geloof tot onze rechtvaardigmaking 
en heiliging aan, vertrouwende alleenlijk op Hem en 
op Zijn  volheid en genade, om de vergeving onzer 
zonden en de eeuwige zaligheid alleen door Hem om 
niet te ontvangen. Zie daar! Zo een gelovig toevlucht 
nemen, met al onze zonden en ellenden tot de Heere 
Jezus, en zo een neerwerpen van onszelf op Hem en 
Zijn algenoegzaamheid en vrije genade om behouden 
te worden, is de tweede vereiste die noodzakelijk in 
een recht gelovige gevonden moet worden’. 
 
de redactie 


