Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2022 | Week 11

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 20 maart 2022
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal
15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas
D.V. woensdag 23 maart 2022
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Jeannet Fijan-Heijkamp, Eveline de Ruiter-Monster en
Eline Huisman

Bijbelkring
D.V. dinsdag 22 maart hopen we om 19.30 in het Kerkerf weer samen te komen om het boek Openbaring
te bestuderen. Openbaring 21 is aan de beurt. Allen
hartelijk welkom.
Bijbellezing
D.V. woensdag 23 maart zal er weer bijbellezing zijn in
de kerk. Aan de beurt is Daniel 7. We hopen u om
19.30 uur te ontmoeten in de kerk.
Catechisaties
De leerstof voor de volgende keer is echter voor de
eerste maandagavondgroep vraag en antwoord 91
van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.69 en 70 van Lotl 1b.
De tweede groep moet leren Romeinen 11:25b en 26a
en maken de vragen en opdrachten op blz. 102 van
Lotl 2b.
De derde groep moet leren vraag en antwoord 112
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen
en opdrachten op blz.144 van Lotl 4a.
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 57 over
het laatste oordeel van Goddelijke waarheden van
Hellenbroek deel 3 en maken de vragen op blz 68 en
69.
JV Maranatha
Aankomende zondag D.V. 20 maart hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen. Dinant zal de inleiding
verzorgen over Religies. Kwart voor 7 inloop en om 7
uur beginnen.
Allemaal van harte welkom!
André, Dinant en Gert
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Oud papier actie Boaz-Jachinschool
Er zijn wijzigingen geweest in de planning van het oud
papier. De oud papier container staat nu bij school gepland op donderdag 14 april, 19 mei en 7 juli. Wij vinden het erg fijn als u van deze container gebruik zou
willen maken.
Een hartelijke groet vanuit de ouderraad.
Oproep werkgroep Oekraïne
Welke jongere of oudere uit onze gemeente wil mee
doen in een werkgroep die vluchtelingen uit de Oekraine opvangt en begeleidt? De werkgroep is recent opgezet vanuit (leden) van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. De diaconie van deze gemeente
heeft de andere Elspeetse kerken gevraagd deze
werkgroep te ondersteunen. Vanwege de ernst van
deze situatie en het belang om samen als Elspeetse
kerken deze nood te dragen hebben wij als diaconie ja
gezegd op het verzoek om deze werkgroep te steunen.
Aanmelden is eenvoudig. Dit doet u door een e-mail
te sturen naar: vrijwilligersvooroekraine@outlook.com. Vervolgens ontvangt u van ons e-mail met
een Excelbestand. Dit Excelbestand moet u invullen,
opslaan en vervolgens weer terugmailen. Hoe blijf ik
op de hoogte van het nieuws over Oekraïense vluchtelingen in Elspeet? Dit kan door u aan te melden voor
onze nieuwsbrief/mailing. Hiervoor moet u een e-mail
sturen naar: elspeethelptoekrainenieuws@outlook.com.
Voor vragen kunt u/jij ook terecht bij diaken Jan van
den Hoorn. Zijn nummer is 0620127235. Ook is Ada
van Kooten actief betrokken als lid van het kernteam.
Oranjehof
Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15
Maandagmorgen: ''voorlezen'' door mw. I de Vogel
Woensdagmorgen 23 maart: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een
vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar
noordende@filternet.nl
De uitzending vind plaats vanuit de HHK, vierhouterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of
via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren
Het is fijn dat er weer veel activiteiten door kunnen
gaan. Op vrijdagavond 25 maart is er weer de maandelijkse broodmaaltijd in Oranjehof. De kosten hiervoor zijn 5, - per persoon. Inloop vanaf 17.00uur. Opgeven graag voor 24 maart.

Op donderdagavond 24 maart is er een speciale avond
voor de vrouwen. Carolien Luitjes hoopt deze avond
voor ons te verzorgen. Graag opgeven voor 17 maart.
Heeft u vragen?
Bel naar de oranjehof!
0577-492278 / info@oranjehof.org
Bijbelse ambten en beroepen (XLIV)
We komen in de bijbel verschillende malen een kamerling tegen. Het is niet helemaal duidelijk wat we
daaronder moeten verstaan, althans niet in het Oude
Testament. Hij wordt daar ‘isj saris’ genoemd We
moeten waarschijnlijk denken aan een soort lakei die
de koning ten dienste staat en bepaalde boodschappen voor hem doet. Uiteraard niet om een kleinigheidje maar zaken van staatsbelang. Zo lezen we dat
koning Achab zijn kamerling roept om Micha ben Jimla
te ontbieden aan het hof (1 Kon.22:9 en 2 Kron.18:8).
Het was ook een kamerling die ten tijde van koning
Joram van het tien stammenrijk de opdracht kreeg om
de weduwe van Sunem haar goederen weer terug te
geven nadat ze zeven jaar in het land der Filistijnen
was geweest vanwege een hongersnood (2 Kon.8:6).
Koning Joram had zelfs meerdere kamerlingen en we
zien in 2 Koningen 9:32 dat er twee of drie de goddeloze koniningin Izebel uit het raam wierpen. Zo was
het ook bij koning David die zelfs hen met vele andere
prominenten uit het land deelgenoot maakte van de
aanstaande bouw van de tempel onder zijn opvolger
Salomo (1 Kron.28:1).
Koning Ahasveros had er zeven (Esther 1:10, 12 en
15). Hij stuurde ze alle zeven -met name genoemdnaar zijn vrouw om zich te laten bewonderen door beschonken bewindslieden. Ze ging overigens niet met
hen mee om als een soort model te laten bekijken. De
koning had naast de zeven kamerlingen ook nog een
kamerling die luisterde naar de naam Hegai. Hij had
als taak om de harem van de koning te bewaren (Esther 2:3 en 15). Daarnaast waren er twee kamerlingen
die een samenzwering beraamden tegen hun eigen
koning die beiden aan de galg terecht kwamen doordat Mordechai de samenzwering tegen de koning
doorbriefde aan het hof (Esther 2:21 en 6:2). Ahasveros had ook aan Esther enkele kamerlingen gegeven
(Esther 4:4). Een daarvan -Hatach geheten- moest
Mordechai vragen waarom deze in zak en as aan de
poort zat (Esther 4:5). Er kwamen ook een paar kamerlingen naar het huis van Haman om deze te nodigen tot de maaltijd ten huize van koningin Esther in
bijzijn van de koning (Esther 6:14). Het was ook een
van de kamerlingen die de koning attendeerde op de
hoge galg die Haman bij zijn huis had laten maken om

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

Mordechai daaraan te hangen (Esther 7:9). Wat ging
toen toch op: Wie een kuil graaft, zal er in vallen
(Spreuken 26:27).
Een bekende kamerling is ook Aspenaz geweest. Van
hem lezen we in het eerste hoofdstuk van Daniel. Hij
was belast met de verzorging van de jongemannen die
uit Jeruzalem waren weggevoerd naar Babel, waaronder Daniel en zijn drie vrienden. Hij kreeg ook de opdracht hun namen die aan de Heere herinnerden te
vervangen door namen die aan de Babylonische afgodendienst verwant waren. Anderzijds gaf hij toestemming aan het viertal om tien dagen lang niet te eten
wat de Babylonische pot schafte maar alleen brood.
Ook was hij het die de jongen voor moest leiden bij
Nebukadnezar waarbij hij moest constateren dat ze
uitblonken in wijsheid boven de anderen.
In Jeremia 38:7 lezen we ook nog van een kamerling
die tevens een moorman was. Zijn naam was Ebed
Melech. Hij was het die Jeremia uit de put trok nadat
hij eerder voor hem gepleit had bij de koning. Deze
kamerling deed zijn naam Ebed Melech eer aan,
knecht van de Koning!
De bekendste kamerling uit de Bijbel was ook een
moorman, te weten de kamerling van de koningin van
Candace. Er staat dat hij eunuch was, een ontmande.
Dit woord heeft ook de betekenis van kamerling. Hij
wordt echter ook een machtig heer genoemd die over
al haar schat was, zoiets als minister van financien.
Het beroep van kamerling kan in de Bijbel dus heel
breed zijn. Een heerlijk getuigenis wordt echter van
hem gegeven in Handelingen 8. Hij was het die op de
wagen de rol van Jesaja las en niet begreep wat de lijdende Knecht betekende nadat Filippus die aan die
woeste weg verkeerde hem vroeg: Verstaat gij ook
hetgeen gij leest? Nadat deze hem Christus verklaarde, paste de Heilige Geest het toe aan het hart
van de kamerling van Candace, waarna hij ook werd
gedoopt en zijn weg met blijdschap vervolgde.
Herodes Agrippa, de trotse koning die door de wormen gegeten werd was van zins om ten strijde te trekken tegen de Tyriers en Sidoniers. Het was toen kamerling Blastus die namens hen een pleidooi voerde
zodat de aanval niet doorging (Hand.12:20). Bij hem
moeten we dan ook denken aan een diplomaat. Hij
heet in het Grieks geen eunuch te zijn zoals zijn collega
uit Candace maar een ‘epi toe koitonos’, lettterlijk iemand die over zijn slaapkamer ging.
Het Hebreeuwse woord ‘saris’ wordt ook wel vertaald
als hoveling maar betekent ook gesnedene oftewel in
het Grieks eunuch. Als zodanig denken we aan de bewakers van de harems der koningen. Zij waren ontmand. Potifar, de hoveling in wiens huis Jozef

bediende werd en wiens vrouw de jonge man wilde
verleiden tot overspel (Gen.37:36 en 39:1) wordt ook
zo genoemd. Hij was de overste der trawanten, d.w.z.
overste der beulen. Of hij ook bij de gesnedenen
hoorde is nog maar de vraag. Dat geldt ook de overste
van de bakkers en de schenkers die samen met Jozef
gevangen kwamen te zitten en ook hovelingen werden genoemd (Gen.40:2 en 7).
Samuel sprak ook over hovelingen en hield hen die
graag een koning wensten voor dat deze een geweldige financiele last zou zijn voor het volk en dat hun
wijngaarden en olijgaarden in handen van de hovelingen zouden komen (1 Sam.8:15).
Tot Hizkia werd gezegd nadat hij al zijn schatten aan
de vertegenwoordigers van Babel had laten zien maar
nalatig was geweest in het aanprijzen van de Heere,
dat deze naar Babel zouden worden vervoerd en dat
zijn nazaten hoveling zouden worden van de koning
van Babel (2 Kon.20:18 en Jesaja 39:7). We zien dat
inderdaad gebeuren als zijn nazaat Jojachin naar Babel wordt gevoerd met zijn hovelingen in 2 Kon.24:12
en 15 en Jeremia 29:2). Er zijn er van die hovelingen in
Babel ook gedood lezen we in Jeremia 52:25.
In 2 Koningen 23:11 wordt gesproken van een hoveling die de naam Nathan-Melech. Het blijkt dat van de
ingang van de tempel tot aan zijn huis er een parade
met paarden werd gehouden ten tijde van de goddeloze koning Ammon. Dit was pure afgoderij en werd
door Josia afgeschaft. In hoeverre Nathan-Melech
daar deel aan had weten we niet. Wie weet had hij er
persoonlijk geen part noch deel aan.
In het Nieuwe Testament wordt ook van een hoveling
gesproken. Het is Johannes de evangelist die van hem
spreekt in Johannes 4:46-49. Overigens is het woord
hoveling daar door de vertalers cursief gedrukt omdat
er slechts staat ‘basilikos’, dat betekent ‘koninklijk’.
Deze man had een belangrijke functie in dienst van koning Herode Antipas die Johannes de Doper gevangen
hield. Hij woonde te Kapernaum. Zijn zoon was ernstig
ziek en hij ging met zijn nood tot de Heere Jezus Die in
Kana verbleef. Hoewel de Heere Jezus hem op de
proef stelde en niet van zins was met de hoveling mee
te trekken maar slechts het woord sprak ‘Ga heen, uw
zoon leeft!’ ging hij naar huis. Hij vertrouwde op het
woord van Christus. Toen hij vlak bij huis kwam kwamen zijn knechten hem te gemoet en vertelden dat de
jongen weer beter was en toen de hoveling vroeg op
welk tijdstip dit was geschied bleek het juist het moment te zijn waarop Christus had gezegd: ‘Ga heen,
uw zoon leeft!’ Van deze man staat verder opgetekend dat hij met zijn hele huis Hem geloofde. Er is wel
eens gesuggereerd dat deze ‘basilikos’ Chuzas was
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wiens vrouw Johanna de Heere Jezus diende met haar
goederen. We weten het niet. Wel dat ‘koninklijk’’
voortaan niet alleen maar sloeg op koning Herodes
maar ook op Koning Jezus. Door genade een koninklijk
kind van God bemind zoals Johan de Heer dat zong:
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in,
’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een,
schoon paradijs.
Verder:
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed,
van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt,
mij zo zeer.
Mooi dit te lezen van de koninklijke hoveling. Mag het
u ook gelden?
Bij de diensten
Komende zondag hoop ik in Arnemuiden en Oud Alblas voor te gaan. Vandaar dat in uw midden het
woord bediend zal worden door de predikanten Van
der Sluijs en Van Weelden. Gezegende diensten toegewenst.
Ter overdenking
In wezenlijke dingen, eenheid; in niet wezenlijke dingen, vrijheid; en in alle dingen liefde (Augustinus 354430)
de redactie
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