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NL61 RABO 0347 5000 99 
 
Diensten 
D.V. zondag 28 november 2021 
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Fonds christelijke doeleinden 
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 
 
 

Catechisaties 
De eerste maandagavondcatechisanten moeten leren 
Lukas 4:18-19 en maken de vragen en opdrachten op 
blz.29 van LotL 1b. De tweede groep moet leren vraag 
en antwoord 32 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten op blz.36-37 van LotL 
2b. De laatste maandagavondgroep moet leren de 
vragen en antwoord 96, 97 en 98 van de Heidelberger 
Catechismus en maken de vragen en opdrachten op 
blz.57 van LotL 4a. De vrijdagavondcatechisanten 
moeten leren vraag en antwoord 105 en 106 van de 
Heidelbergse Catechismus. 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 1 december hopen we elkaar weer te 
ontmoeten en bijbelstudie nr. 5 te behandelen. Van 
harte welkom vanaf half acht, we beginnen met koffie 
en thee en aansluitend de bijbelstudie. Fijn als er 
nieuwe gezichten zijn! Hart. groet van het bestuur 
 
Gebedskring 
Op D.V zaterdag 27 november hopen we om 21.00 uur 
in het Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te hou-
den. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gele-
zen is er gelegenheid tot gebed.U/jij bent van harte 
welkom 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXXI 
Na een dertigtal beroepen en ambten met grote di-
versiteit die we in de Heilige Schrift zijn tegengeko-
men zijn we nu toegekomen aan de heelmeester, ook 
wel medicijnmeester genaamd. Wij zouden zeggen de 
(huis)arts. De artsen van toen hadden de kunde niet 
van heden ten dage. Ook was  het opleidingsniveau 
van andere orde. Maar er waren heelmeesters. De 
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eerste keer dat er van gerept wordt is bij de balseming 
van de patriarch Jacob die in  Egypte zijn laatste adem 
uitblies. Zeer waarschijnlijk zijn het dan ook Egyp-
tischische heelmeesters geweest. Jozef bestelt hen 
opdat vervolgens vader een waardige begrafenis zou 
ontvangen (Gen.50:2). Ze waren dus niet betrokken 
bij genezing maar bij een keurige lijkverzorging, alsof 
het om een farao ging.  Een van de bekendste heel-
meesters in de bijbel is de schrijver van het derde 
evangelie en de Handerlingen der apostelen, Lukas 
(Kol.4:14). In zijn beschrijving van het evangelie zien 
we juist dat hij zo haarfijn een wonderlijke genezing 
onder woorden brengt. Lukas heeft maar al te goed 
geweten dat uiteindelijk de Heere Zelf de grote Heel-
meester is zoals we lezen in Exodus 15:26: ‘Want Ik 
ben de HEERE uw Heelmeester’. Wat een voorrecht 
wanneer een arts de Heere mag kennen.  Dat men niet 
alleen een recept voorschrijft maar ook op de he-
melse apotheek mag wijzen.   Hoewel het gebruik van 
artsen geoorloofd is duldde de Heere het toen even-
min als tegenwoordig dat men meer verwachting zou 
stellen op de medische wereld dan op Hem. Zeker de 
medici zijn een zegen en we mogen er ook gebruik van 
maken. Niet voor niets zegt de Heiland: Die gezond 
zijn hebben de medicijnmeester niet van node maar 
die ziek zijn dat maar liefst drie keer in Gods woord 
staat (Math.9:12, Mark.2:17 en Luk.5:31). Dat men 
echter meer op de arts vertrouwt dan op de Heere 
wordt in de Bijbel geilustreerd met de geschiedenis 
van koning Asa (2 Kron.16:12): ‘Asa nu werd in het ne-
gen en dertigste jaar van zijn  koninkrijk  krank aan zijn 
voeten, tot op het hoogste toe was zijn krankheid; 
daartoe ook zocht hij de HEERE niet in zijn krankheid 
maar de medicijnmeesters.’ Dat staat er bepaald niet 
tot navolging/ 
Dat er onder de dokters ook wel geldwolven  waren 
toont ons de geschiedenis van de bloedvloeiende 
vrouw. Allemaal pillen en poeders schreven ze voor en 
de vrouw maar betalen. Maar wie verwees haar naar 
Christus. We lezen dat ze  veel geleden had van vele 
medicijnmeesters (Mark.5:26). In Lukas 8:34 lezen we 
zelfs dat ze haar hele leeftocht had betaald aan de me-
dicijnmeesters, die we misschien beter kwakzalver 
zouden kunnen noemen. Ook in geestelijk opzicht 
kunnen mensen zich opwerpen als heelmeester. Jobs 
vrienden dede dat ook. Dat deed hem uiteindelijk uit-
roepen: ‘Gij allen zijt nietige medicijnmeesters’(Job 
13:4). 
Israel heeft het op een gegeven moment zozeer ver-
dorven dat de Heere zegt dat Hij hun geen heelmees-
ter kan zijn (Jes.3:7). Dat heeft daar de betekenis dat 
de gerichten over Jeruzalem zullen komen. Wanneer 

evenwel een mens met dat alles in de schuld zou ko-
men bleef het van kracht ‘Hij heelt gebrokenen van 
harte en Hij verbindt ze in hun smarten die in hun zon-
den en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden.’’ 
(Ps.147). Daarom mogen we het de verwonde zon-
daar wel extra onder ogen brengen ‘Is er geen balsem 
in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? (Jer.8:22). 
In Israel was er een spreekwoord in omloop dat 
luidde: ‘Medicijnmeester, genees uzelf’ (Luk.4:23). 
Dat waren mensen die blijkbaar weinig verwachting 
koesterden van de medische wereld. De Heere Jezus 
constateert echter in Nazareth dat men dit ook op 
Hem de grote Medicijnmeester toepast. Ze willen 
eerst een teken zien voordat ze geloven dat Hij de Ge-
zondene is van de Vader. Het gevolg was dat Hij aldaar 
geen wonderen deed. Het is dom om de raad van een 
arts in de wind te slaan en eigen doktertje te spelen. 
Het is eeuwig zonde om de grote Medicijnmeester te 
verachten. Raad van een arts in de wind slaan kan een 
mens het leven kosten, de raad en vriendelijkheid van 
de grote Medicijnmeester verachten ziel en zaligheid. 
 
Bij de diensten 
Alles is Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven. Dat 
bleek jongstleden zondag. We konden niet voorgaan 
vanwege de positieve uitslag van een coronatest die 
ik deed naar aanleiding van allerlei klachten die wel 
eens op die kwaal zouden kunnen lijken. Fijn dat 
ds.Schaafsma en ds.van Leeuwen mij konden en wil-
den vervangen. Ds. Schaafsma heeft ook mijn plaats 
willen innemen bij de live-stream met het duo Hoek-
man en het mannenensemble dat DV 27 november ’s 
avonds zal worden uitgezonden via het youtube ka-
naal van het duo Hoekman. Een betere vervanger zou 
ik niet weten want een paar weken geleden heeft hij 
onze Mieneke in Malawi bezocht. Komende zondag-
morgen  hoopt dr.van der Sluijs voor te gaan, u wel 
bekend. Zelf sta ik op het preekrooster van Driedorp. 
’s Middags ligt het in de bedoeling verder te gaan met 
de behandeling van de Heidelberger. Het vijfde gebod 
is vorige week blijven liggen en deze willen we dan 
aanstaande zondag met Gods hulp behandelen. Zowel 
wat Driedorp als Elspeet betreft willen we D.V. nog 
weer dik onderstrepen. Allen gezegende diensten toe-
gewenst. 
 
Ter overdenking 
De ware vrede is vrede te maken met de godsvrucht 
en twist met de zonde (Ralph Erskine 1685-1752) 
 
de redactie 


