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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 30 januari 2022 
09.30 uur ds. K.H. Bogerd te Wouterswoude 
15.00 uur ds. K.H. Bogerd 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Gebedskring 
Op D.V zaterdag 29 januari hopen we  om 21.00 uur in 
het Kerkerf de  maandelijkse Gebedskring te houden. 
Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is 
er gelegenheid tot gebed. U/jij bent van harte wel-
kom. 
 
 
 

Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 2 februari hopen we, na lange tijd, el-
kaar weer te ontmoeten en bijbelstudie nr. 4 te be-
handelen. Van harte welkom vanaf half acht, we be-
ginnen met koffie en thee en aansluitend de bijbelstu-
die. Fijn als er nieuwe gezichten zijn!  
Hartelijke groet van het bestuur 
 
Catechisaties 
Hieronder de leerstof voor de catechisanten: 
De leerstof die gekend moet worden is voor de eerste 
maandagavondgroep Handelingen 1:8b en maken de 
opdrachten op blz.52 van Lotl 1b. 
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 116 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.72 van Lotl 2b. 
De derde groep moet leren vraag en antwoord 105 en 
107 van de Heidelberger Catechismus en maken de 
vragen en opdrachten op blz.105 van Lotl 4a. 
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 52 van 
Goddelijke waarheden van Hellenbroek deel 3 over de 
sacramenten en maken de vragen op blz 48 en 49. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XXXIX) 
De Gibeonieten die met list en bedrog voordeden 
alsof ze reizigers van verre waren om de dood te ont-
lopen werden door Jozua gelast om waterputter te 
worden en houthouwer (Jozua 9:21).  Het heette wel 
een vloek te zijn (Jozua 9:23) maar niet als onderdeel 
van de eeuwige vloek. Want waarvoor diende het 
werk van de houthouwer in dienst van de tabernakel- 
en tempeldienst? Hun arbeid was vooral nodig om het 
dagelijks offer te kunnen doen branden. Zij moesten 
immers zorgen voor genoeg brandhout en aanmaak-
hout. Hoewel een eenvoudig beroep, was het van 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

groot belang voor de dienst des Heeren. Was er geen 
hout dan was er geen offer. Wanneer we bedenken 
dat de Heere Jezus als het grote Brandoffer aan het 
ruw houten kruis heeft gehangen waarheen de offers 
wezen dan mag duidelijk zijn dat het houthouwers-
werk van groot belang was. Dan mochten de Gibeo-
nieten weliswaar als vloek houthouwer zijn maar echt 
vervloekt is Hij die aan het hout hangt. Om zo de vloek 
weg te dragen voor vloekwaardigen (Gal.3:13). 
We moeten daarom goed weten dat er geen enkel 
werk minderwaardig is maar een Goddelijk beroep. 
Uiteraard beroepen die tot zonde leiden en verleiden 
daargelaten. Onlangs las ik ter voorbereiding op de ca-
techismusprediking over het zevende gebod in het 
boek ‘Trouw en geloof houdende’ van ds. H. Zweistra 
waarin hij het huwelijksformulier behandelt de vol-
gende notie: ‘Niemand verricht zinloos werk, Daarom 
hoeft niemand zich minderwaardig te voelen. We zou-
den ons toch geen raad weten als de mannen van de  
gemeentereinigingsdienst morgen het werk lieten lig-
gen? Wat moesten we beginnen als de kadavers niet 
langer werden opgehaald?’ Zo is het. Zelf heb ik een 
paar jaar op een timmerfabriek gewerkt waarbij ik aan 
een zogenaamde kantenverlijmersmachine stond. 
Wat een monotoon werk was dat. Iemand schreef me 
–nadat ik daar wat over zuchtte- dat in 1 Korinthe 
15:58 staat: ‘Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt stand-
vastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het 
werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel 
is in de Heere’.  Nu wijzen de kanttekeningen bij deze 
plaats op Johannes 6:29 waar staat: ‘Dit is het werk 
Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft’.  
Dit zal waar zijn. Maar vergeten we ook de notie van 
Luther niet. Hij placht  het woord beroeping in de 
tekst: ‘een ieder blijve in de beroeping waarin hij ge-
roepen is (1 Kor.7:20) te vertalen met ‘Beruf’. Dat het 
werk een noodzakelijk kwaad zou zijn lezen we bij 
hem beslist niet. Hij had in het hoogverheven kloos-
terleven genoeg narigheid gezien en beleefd. Hij 
merkte dan ook op dat het kloosterleven niet als be-
roep kan gelden  omdat het in Gods Woord niet is op-
gedragen en uit Gods scheppingsordeningen niet is af 
te leiden 
Luther schrijft bij een verklaring over Psalm 147: ‘God 
voorziet in onze maatschappelijke behoeften door het 
werk van anderen. God zou Zijn kinderen best graan 
en vruchten kunnen geven zonder ploegen, planten 
en oogsten, maar dat wil Hij niet. Al die arbeidende 
mensen zijn „maskers van de Heere onze God waar-
achter Hij verborgen wil blijven en alles wil doen.” en: 
„God melkt de koeien door de roeping van de melk-
meisjes.” Elders schrijft hij: ‘Een arme dienstbode kan 

zeggen: nu kook ik, ik maak bedden op, ik veeg het 
huis. Wie heeft het mij opgedragen? Mijn heer en mijn 
mevrouw hebben het mij opgedragen. Wie heeft hen 
deze macht over mij gegeven? Dat heeft God gedaan. 
Dan is het dus zo, dat ik niet alleen hen, maar ook God 
in de hemel dien. Hoe kan ik dan gelukkiger zijn? Dan 
is het immers hetzelfde, alsof ik voor God in de hemel 
zelf mag koken.’ Ook heeft hij eens gezegd: ‘Het grove 
knechtswerk wordt op aarde nederig geacht maar in 
de hemel hoog gewaardeerd’ en ‘Een meisje dat de 
stoep dweilt doet meer Gode welbehagelijk werk dan 
een pastoor die de hele dag loopt te brevieren’. 
Toen ik op de scheepswerf werkte heb ik goed gezien 
dat welk werk men ook doet bij het zeevaardig maken 
van een schip elke arbeid van belang is. Stel dat een 
lasser zijn werk niet goed zou verrichten en de las vol 
gaatjes zou zitten. Dan zou daar een scheur in het 
plaatwerk ontstaan wanneer het schip in volle vaart 
was en zinken in de het hart van de oceaan. Daarom 
lezen we ook in 1 Korinthe 12 van het samenhangen 
van alle ledematen van een lichaam. Gering en edel 
genaamd. Niet een kan zonder het ander. 
Zo was ook de houthouwer een onmisbaar beroep. 
Daarom noemt de Heere ook de houthouwers samen 
met de waterputters met nadruk opdat zij ook zouden 
weten dat het verbond Gods hen aanging 
(Deut.29:11). 
Naast Deuteronomium 29:11 en Jozua 9 komen we de 
houthouwer nog eenmaal tegen in de Bijbel,  namelijk 
in Jeremia 46:22. Nadat de Heere Zijn oordeel over 
Egypte heeft aangezegd vanwege de komst van de Ba-
byloniers die evenals in Israel aldaar vreselijk huis zou-
den houden zegt Hij: ‘Hij zal tot haar komen met bijlen 
gelijk houthouwers’. Er zal geen ontkoming zijn.’ Vre-
selijk wanneer we de Heere tegen krijgen. Dat is ech-
ter niet het laatste woord over Egypte. Want eeuwen 
nadat deze woorden zijn uitgesproken lezen we dat 
Jozef en Maria naar Egypte vluchten met het Kind dat 
eenmaal het offer zou brengen waarvan de Dordtse 
Leerregels zeggen: ‘Deze dood van den Zone Gods is 
de enige en volmaakte offerande en genoegdoening 
voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, 
overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de 
zonden der ganse wereld (DL II,3).’ Ook voor Egypte-
naren en zelfs Elspeters. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik in Aalburg voor te gaan. 
Vandaar staat ds.K.H.Bogerd uit Wouterswoude 
tweemaal op het preekrooster. We wensen u geze-
gende diensten toe. 
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Ter overdenking  
Van de jong omgebrachte Schotse reformator Patrick 
Hamilton (1504-1528) las ik een ‘dispuut tussen wet 
en evangelie’ dat ik graag ter overdenking doorgeef: 
De wet zegt: Betaal uw schuld, gij zijt een hopeloze 
zondaar en gij zult sterven. 
Het evangelie zegt: Christus heeft het betaald, uw 
zonden zijn u vergeven, weest getroost en u zult gered 
worden. 
De wet zegt: Doet boete voor uw zonden, de Vader 
des hemels is vertoornd op u, waar is uw gerechtig-
heid, uw deugd en uw heiligheid? Ge zijt aan mij en 
aan de duivel en de hel gebonden. 
Het evangelie zegt: Christus heeft het voor u gedaan, 
heeft haar met Zijn bloed bevredigd, is uw gerechtig-
heid, deugd en heiligheid en heeft u van alles bevrijd. 
 
de redactie 


