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Diensten 
D.V. zondag 16 januari 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
D.V. vrijdag 21 januari 2022 
14.00 uur dr. J.B. ten Hove te Veenendaal (huwelijks-
bevestiging) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Dankbetuiging 
Langs deze weg willen we alle mensen bedanken die 
voor ons in gebed zijn geweest, de vele kaarten en at-
tenties die we voor Jacklyn krijgen en hebben gekre-
gen. Het doet ons allen erg goed. 
Hartelijke groeten familie Stoffer. 

Catechisaties 
Hieronder de leerstof voor de catechisanten. 
De leerstof die gekend moet worden is voor de eerste 
maandagavondgroep Handelingen 2:21 en maken de 
opdrachten op blz.43 en 44 van Lotl 1b. 
De tweede groep moet leren 1 Johannes 5:3 en maken 
de vragen en opdrachten op blz.61 van Lotl 2b. 
De derde groep moet leren zondag 39 en maken de 
vragen en opdrachten op blz.88 en 89 van Lotl 4a. 
De vrijdagavondgroep moet leren vraag en antwoord 
113 van de Heidelberger Catechismus. 
 
Zondagsschool ‘Abia’ 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
We hopen weer bij elkaar te komen op D.V. zondag 16 
januari.  Iedereen (ook nieuwe kinderen) van harte 
welkom! 
Hartelijke groet het team van de zondagsschool 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXXVII) 
Onder de ambten in de tabernakel- en tempeldienst 
was die van de hogepriester het belangrijkst. Dat 
ambt was bestemd voor hen die behoorden tot het 
geslacht van Levi. Het was dus onmogelijk een hoge-
priester te zijn uit een van de andere stammen, al 
overtrof men mogelijk de hogepriester in godzaligheid 
zoals later wel gebleken is. Het ging niet over roeping 
zozeer zoals bij een profeet maar om een bijzondere 
roeping voorbehouden aan het nageslacht van Aaron 
de broer van Mozes. Vandaar dat we lezen ‘En nie-
mand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God 
geroepen wordt, gelijkerwijs Aaron’ (Hebr.5:4). Het 
ambt ging doorgaans over van vader op zoon. Nadat 
Aaron stierf en van zijn kleding was ontdaan werd zijn 
opvolger Eleazar er in gehuld. Dat was de derde zoon 
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van Aaron daar de eerste twee Nadab en Abihu ge-
storven waren omdat zij vreemd vuur op het altaar 
hadden aangebracht. Het ontdoen van de kledij van 
de hogepriester heeft wel een bijzondere betekenis. 
De hogepriester kon met zijn ambt niet voor God ver-
schijnen. ‘k Heb daar tweemaal over gesproken bij de 
rouwdienst van een predikant. Het hogepriesterschap 
maakt niet zalig maar de Hogepriester Jezus Christus. 
Alzo ook het ambt van predikant, ouderling of diaken 
niet. De kledij van de hogepriester was fraaier dan van 
de gewone priester. Deze droeg immers een wit ge-
waad met dito muts. De hogepriester droeg een witte 
muts met een gouden plaat waarop stond ‘De heilig-
heid des Heeren’. Tevens droeg hij over zijn witte ge-
waad een hemelsblauw gewaad met daaronder han-
gend granaatappeltjes en gouden schelletjes. Wan-
neer de hogepriester liep hoorde men het ruisen van 
die klokjes. Er zat als het ware muziek in de dienst des 
Heeren. Het luidde de liefelijkheid van het Evangelie. 
Daarover droeg hij de efod die samengesteld was met 
gouden, scharlaken, purperen, blauwe en fijn linnen 
draden. Het bestond uit een voorschoot en achter-
schoot die met een centuur bestaande uit dezelfde 
stoffen bij elkaar werd gehouden terwijl dit op de 
schouder gebeurde met twee gespen van goud waarin 
zich aan weerszijden een sardonixsteen bevond met 
daarop op elk zes van de twaalf stammen van Israel. 
Op de efod droeg hij een borstlap met daarop twaalf 
edelstenen, evenzeer symboliserend de twaalf stam-
men van Israel. In de zak bevond zich de urim en thu-
mim. Het is niet duidelijk wat dit precies was. Twee 
stokjes of steentjes of nog wat anders? In ieder geval 
kon men daaruit bij bepaalde gelegenheden weten 
wat de wil des Heeren was. Wat de kleuren betreft die 
in de kledij van de hogepriester waren aangebracht 
voert in dit bestek te ver om daar nader op in te gaan, 
In ieder geval had het een geestelijke betekenis waar 
met name Kohlbrugge en ds.L.Schouten uitgebreid 
over hebben geschreven. De steentjes op de schouder 
en op de borst hebben de betekenis dat de Heere Zijn 
Kerk op het hart en op de schouders draagt. Immers 
daar wees het werk van de Hogepriester op. Hij was 
de enige die eenmaal per jaar het heilige der heiligen 
intrad om verzoening te doen voor zichzelf en het volk 
op de Grote Verzoendag. Juist zijn ingang in het heilige 
der heilige deed de schijver van de Hebreeenbrief 
spreken over de grote Hogepriester Die door het hei-
ligdom is ingegaan. ‘Dewijl wij dan een groten Hoge-
priester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zone Gods, zo laat ons deze belij-
denis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepries-
ter Die niet kan medelijden hebben met onze 

zwakheden, hmaar Die in alle dingen gelijk als wij is 
verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan 
met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, 
opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en ge-
nade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd 
(Hebr.4:14-16). 
Een bekende hogepriester was Eli, de leermeester van 
Samuel. Zijn twee zonen Hofni en Pinehas zijn beiden 
omgekomen in de strijd tegen de Filistijnen vanwege 
hun goddeloosheid. Eli –ondanks zijn slapheid in de 
opvoeding- was een kind Gods. Toen hij hoorde 
hoorde van de dood van zijn kinderen schrok hij maar 
meer nog toen de ark des Heeren in de hand van de 
Filistijnen was gekomen. Hij viel van zijn stoel, brak 
zijn nek en stierf. Thomas Boston zou zeggen: ‘Hij is 
met schrik in de hemel gekomen’. 
Van hogepriester Hilkia lezen wij dat hij het wetboek 
des Heeren terug vond bij de restauratie van de tem-
pel ten tijde van de godvruchtige koning Josia (2 
Kon.22:8). Door het ontbreken van dit boek vanaf de 
dagen der Richteren was er eeuwenlang geen pascha 
gehouden overeenkomstig de regels van Gods woord 
(2 Kon.23:21-22). 
Jozua was de hogepriester ten tijde dat de kinderen 
Israels weer uit de ballingschap kwamen. Hij heeft 
mee mogen bouwen aan de bouw van de tweede 
tempel. Over hem worden we vooral geinformeerd 
door de profeten Haggai en Zacharia. Zijn kleinkind El-
jasib was betrokken bij de herbouw van de stadsmu-
ren ten tijde van Nehemia (Neh.3:1). 
Beruchte hogepriesters in het Nieuwe Testament zijn 
Annas en Kajafas die elkaar om het jaar verbeurten, 
hetwelk in het Oude Testament niet het geval was. Zij 
waren in hun functie voorzitter van het sanhedrin. 
Hoewel zij representant moesten zijn van de  grote 
Hogepriester waren zij grote vijanden van de Zaligma-
ker. We worden daarover uitgebreid geinformeerd in 
de lijdensgeschiedenissen van de Heere Jezus. Het 
was met name Kajafas van wie we lezen dat hij zei: ‘Gij 
verstaat niets; En gij overlegt niet dat het ons nut is, 
dat één Mens sterve voor het volk, en het gehele volk 
niet verloren ga’(Joh.11:49-50). Woorden in vijand-
schap gesproken maar wel met een rijke geestelijke 
spits. Het was ook deze hogepriester die zijn kleren 
scheurde toen de Heere Jezus tegen hem zei: ‘Van nu 
aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rech-
terhand der kracht Gods op de wolken des hemels’.   
Het was ook een hogepriester die tegen Petrus en Jo-
hannes zei dat niet in de naam van de Heere Jezus 
mochten leren (Hand.5:28). Waarschijnlijk ging het 
hier om Annas (Hand.4:6). Het was ook een hogepries-
ter die jaren later aan Paulus brieven meegaf om 
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christenen gevangen te nemen (Hand.9:1). Wat een 
ontrouwe mannen waren dat.  Het is met de hoge-
priesterlijke bediening helemaal gedaan sindert de 
verwoesting van Jeruzalem. Maar niet met de Hoge-
priesterlijke bediening. Daarom lezen we in Hebr.3:1: 
‘Aanmerkt de Apostel en Hogepriester onzer belijde-
nis, Christus Jezus’. Ja, laten we dat doen, voortdu-
rend! 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik tweemaal voor te gaan. ’s 
Morgens willen we uit Mattheus 18 en Lukas 15 lezen. 
’s Middags gaan we verder met de behandeling van de 
Heidelberger Catechismus. Aan de orde is het zesde 
gebod over de doodslag waarover in zondag 40 wordt 
gehandeld. Hazeu berijmde deze zondag op de wijs 
van Psalm 74 als volgt: 
 
Wat eist God in het zesde der geboon? 
Dat ‘k nimmer moet mijn naasten met gedachten 
Noch woorden of gelaat, veel minder trachten 
Hem met de daad, te kwetsen of te doon. 
 
Dat ik hem niet mag haten, niet alleen 
Maar ook niet mag door anderen onteren 
En alle wraak moet uit mijn boezem weren 
Mijzelf ook niet mag kwetsen zonder reen. 
 
Veel min dat ik mij door moedwilligheid 
Begeven zou, in het gevaar mijns levens 
Daar ‘d overheid het zwaard draagt en dus tevens 
De doodslag weert met kracht en majesteit. 
 
Maar dat gebod schijnt nu allenelijk 
In ’t algemeen van ’t doodslaan maar te spreken? 
Daar God verbiedt de doodslag weert Hij ’t teken 
En wortel zelfs, zo groot als liefderijk. 
 
Hij leert dat wij, de nijd en haat zo stout 
De toornigheid en wraakzucht moeten haten 
En wil dat men dit kwaad zal achter laten 
Naardien Hij elk voor ene doodslag houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar is ’t genoeg dat w’onze naasten niet 
Hier in ’t genot van ’t tijdlijk leven doden? 
Nee, want God heeft daarbij dan nog verboden 
De nijd en haat en gramschap, ja gebiedt: 
 
Dat men zo trouw zijn naaste lieven moet 
Als wij onszelf beminnen en behagen 
En hem geduld en liefde en vree toedragen 
En zachtheid die het mededogen voedt. 
 
En daar hij ook, hem alle vriendlijkheid’ 
Bewijzen, door zijn schade af te keren 
Als ’t mogelijk is en onze vijand leren 
Dat men voor elk, tot goeddoen is bereid. 
 
Ter overdenking 
Dit keer enkele uitspraken die ik onlangs onder ogen 
kreeg en graag doorgeef ter overdenking. 

• Preken zijn er niet om besproken te worden. Zij 

willen tot geloof en gehoorzaamheid brengen. 

Zij willen vermanen en vertroosten, zij willen ten 

diepste God Zelf in Christus present stellen in de 

gemeente. (C.Graafland (1928-2004) 

• Wat zou de aarde zijn zonder het Kind van Beth-

lehem? Een vervloekt veld vol doornen en distels 

(Karl von Gerok 1815-1890). 

• ‘Wat zal hij worden?’ vragen wij met het oog op 

onze kinderen. Wij denken er bijna niet aan om 

te vragen: wie zal hij worden? Zal hij een persoon 

worden en een gelovig volgeling van de Heiland 

(dr.J.H.Gerretsen 1867-1923) 

 
de redactie 


