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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 27 maart 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Diaconie (Voedselhulp Nunspeet) 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg, Bertine 
Mulder-de Ruiter en Louïsah Huisman 
 
Catechisaties 
De leerstof voor de volgende keer is voor de eerste 
maandagavondgroep Johannes 16:33b en maken de 
opdrachten op blz.73 van Lotl 1b. 

De tweede groep moet leren 1 Petrus 5:8-9a en ma-
ken de vragen en opdrachten op blz. 109 van Lotl 2b. 
De derde groep moet leren vraag en antwoord 113 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.151 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. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 29 maart hopen we als mannenvereni-
ging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergadering zal 
de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van januari 
2022 behandeld worden. Geert de Ruiter  zal de inlei-
ding op de Bijbelstudie verzorgen. Het te behandelen 
gedeelte is 1 Koningen 21 "De wijngaard van Naboth". 
We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dins-
dag, 19.30 uur, in het Kerkerf! Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
 
Aankondiging 
D.V. medio mei zal het eerste deel van een nieuwe 
kinderbijbel op de markt komen die geschreven is 
door dhr. D.J. van Keulen en voorzien van schitte-
rende illustraties door H. van den Brink. De titel van 
het eerste deel is ‘De HEERE regeert’.  Bij het schrijven 
van de Bijbelse geschiedenissen heeft de auteur reke-
ning gehouden met kinderen waar sprake is van ASS.  
De intekenprijs is € 29,95. Informatie kunt u verkrijgen 
middels de mailadressen van de auteur djvkeu-
len@hotmail.com en de uitgever info@drukkerij-
amv.nl. ‘k Heb meegelezen en kan u garanderen dat 
het een prachtig lees- en kijkboek geworden is met 
een heldere toepassing. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Oranjehof  
Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15   
Maandagmorgen: ''voorlezen'' door mw. I de Vogel  
Woensdagmorgen 30 maart : Psalmen op verzoek.   
Wilt u voor iemand een psalm aanvragen?   
Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / jvanark@solcon.nl 
of info@oranjehof.org  
De uitzending vind plaats vanuit de HHK, vierhouter-
weg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of 
via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren  
Heeft u vragen?  
Bel naar de oranjehof!  
0577-492278 / info@oranjehof.org 
 
Rondje Zwolle-Epe 
Autopuzzelrit t.b.v. Stichting Ontmoeting 
Op Tweede Paasdag (18 april) hoopt comité Nunspeet 
van Stichting Ontmoeting weer een autopuzzelrit te 
organiseren.  
Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij de 
Eliëzerschool, Hasselterdijk 33 Zwolle en bij Stichting 
Ontmoeting/Huize Norel, Heerderweg 49 in Epe. 
De inschrijfkosten zijn € 10 per auto. Onderweg kunt 
u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkoop-
tafels. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (XLV) 
Het is een wat vreemd beroep dat thans aan de orde 
is. Het betreft de kampvechter, ‘isj beniem’ (een 
kloeke man of ook wel een man die tussen twee slag-
ordenorden in staat) in het Hebreeuws. In onze taal is 
kampvechter een synoniem voor een gladiator of 
zwaardvechter. Het moet iemand geweest zijn die de 
vijand uitdaagt. Deze persoon komt maar eenmaal 
voor en wel in 1 Samuel 17:4 en 23. Het is de reus Go-
liath, die een lengte had van zes ellen en een span, 
d.w.z. zesmaal vijftig centimeter en een handbreed, 
dat is ruim drie meter. Ds.Verkade die onze gemeente 
jaren geleden diende verstond de kunst had om de 
dingen heel eenvoudig te zeggen. Hij zei tijdens een 
tijdrede in Lopik vele jaren geleden –toen hij nog in 
Gameren stond- betreffende het vallen van die reus: 
‘Daar viel Goliath op de grond, mensen wat zal dat een 
klap geweest zijn!’ Waarschijnlijk viel die dreun wel 
mee want het was geen torenhoge man maar torende 
weliswaar met zijn lengte van ruim drie meter wel bo-
ven iedereen uit. Ook met zijn wijde, brutale godde-
loze mond. Een flinke smak is het in ieder geval wel 
geweest met de tachtig kilo die zijn pantser woog. 
Goliath was een Filistijn afkomstig uit de stad Gath. Hij 
was de held van de Filistijnen en bood met zijn 

verheven statuur en zijn werpspies zo groot als een 
weversboom en immense zwaard een ontzagwek-
kend aanblik voor de Israeilieten. Als een afschrikwek-
kend kampvechter daagde hij de Israelieten uit met 
hem te strijden. Niemand durfde het kampgevecht 
aan. Ook Saul die er wat zijn statige postuur mocht zijn 
durfde het niet aan. Toen David in het leger kwam om 
zijn broers te bezoeken en het gesnoef van Goliath 
hoorde kreeg hij het in zijn hart om tegen de reus te 
strijden. Hij deed dat niet in eigen kracht want eerst 
had hij er op gewezen dat de Heere hem als herder 
had geholpen een leeuw en beer te verjagen toen hij 
de schapen weidde. Het harnas van Saul waar men 
hem in wilde heisen was veel te groot voor hem. Hij 
besloot in de naam van zijn God te gaan met als wa-
pen een slinger met kiezelsteentjes. Goliath voelde 
zich zeer beledigd en vervloekte David bij zijn goden 
en schreeuwde dat hij hem zou doden en een prooi 
zou maken voor de roofvogels. In de kracht Gods zei 
David: ‘Gij komt tot mij met een zwaard en met een 
spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam 
des  HEEREN der heirscharen, de God der slagorden 
van Israel Die gij gehoond hebt. Te dezen dage zal de 
HEERE u besluiten met Zijn hand en ik zal u slaan en ik 
zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode licha-
men van der Filistijner leger dezen dag aan de vogelen 
des hemels en aan de beesten des velds geven; en de 
ganse aarde zal weten dat Israel een God heeft’. Met 
dat Goliath op David toe wilde treden wist deze met 
behendigheid een steentje op de slinger te leggen en 
raakte de reus in zijn voorhoofd. Bewusteloos viel hij 
voorover terwijl David vervolgens met Goliaths eigen 
zwaard zijn hoofd afsloeg. In de oude Statenvertaling 
die ook op onze kansel ligt lezen we dan zo treffend: 
‘Ende hij hieuw hem den kop daermede af’. In het He-
breeuws zouden de vertalers mogen kiezen tussen 
hoofd of kop. In dit verband spraken ze over een kop. 
Bij het afslaan van het hoofd van Johannes de Doper 
eeuwen later vertalen zij ‘het hoofd’. Er is een Itali-
aans gezegde dat luidt: ‘traduttore traditore’ dat be-
tekent: vertaler verrader. Daarmee wordt bedoeld dat 
een vertaler soms ook iets van z’n eigen inzichten in-
legt in een tekst. Zoiets vinden we hier ook. We zou-
den normaliter over het hoofd van een mens spreken 
maar in dit geval een kop. De vertaler heeft hier –niet 
onterecht- een heenwijzing in gezien naar het ver-
slaan van de kop van satan door de meerdere David, 
de Heere Jezus Christus. Een verband ook tussen de 
moederbelofte in Genesis 3:15 waar we lezen dat het 
zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorze-
len. 
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Bij de diensten 
Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te mo-
gen ontmoeten rondom het woord. ’s Morgens willen 
we Numeri 19 opslaan en ’s middags stil staan bij het 
negende gebod waarover zondag 43 gaat. Hazeu be-
rijmde dit gebod op de wijs van psalm 113: 
 
Wat wil het negend wetgebod? 
Dat ’t tegen niemand, zegt mijn God, 
Een vals getuigenis mag geven, 
Zijn woorden niet verdraaiend keer’ 
Geen achterklapper zij, noch ‘d eer 
Als last’raar, niet mag tegenstreven. 
 
Dat ‘k nooit moet worden aangespoord 
Om iemand licht’lijk onverhoord 
Te oordelen, of t’ helpen doemen; 
Maar leugen, vuil bedrog en haat 
Moet meiden, als het snoodste kwaad 
En zulks een werk des duivels noemen. 
 
Zo ik Gods zware toornengloed 
Op mij niet laden wil, dan moet 
Ik in ’t gericht en handelingen 
In alles wat het wezen mag 
De waarheid minnen dag aan dag 
Oprecht zijn, ook in twistgedingen. 
 
Ik moet mijns naasten tijdlijk’ eer 
En goed geruchte, meer en meer 
Bevorderen naar mijn vermogen 
Door deez’ gestadig voor te staan 
Zijn roem en luister, op de paan 
Van liefde, deugd en trouw verhogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Dit keer enkele opmerkingen van Thomas Watson 
(1620:1686): 
* Iemand die genade heeft, houdt de teugels van ma-
tigheid in handen. Hij gebruikt zijn voedsel niet tot 
brandstof voor zijn lusten maar tot steun in zijn plich-
ten.  
* Wat is het onredelijk als wij ons verlustigen in deze 
wereld en niet veel meer in Hem Die deze wereld ge-
schapen heeft. 
* Laat het Woord de zonnewijzer zijn waarop u uw le-
ven afstelt. Wat zal het ons baten als we de Heilige 
Schrift hebben en al onze woorden en daden daar niet 
naar richten? 
* Als men meent dat het werk der schepping niet door 
God werd tot stand gebracht, is dat eender alsof een  
zeldzaam lanschap geschilderd zou zijn met een pen-
seel zonder de hand van de kunstenaar. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie 
M.van Kooten v.d.m. 
 
de redactie 


