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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 29 januari 2023 
09.30 uur ds. B.L.P. Tramper te Waarder 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Fonds Christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Teunie Bossenbroek-Mulder, Annemarie de Ruiter - 
van de Werfhorst en Gerriëlle van Steeg 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavond groep moet leren 1 Samuel 
3:10 en maken de vragen en opdrachten van blz.54 
van Lotl 1a. 

De tweede maandagavondgroep moet leren zondag 5 
naar het boekje De enige troost, blz.33. 
De laatste groep moet maken de vragen en opdrach-
ten op blz.55 van Lot; 4b. 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren het 8e 
hoofdstuk of Gods rechtvaardigheid naar Hellenbroek 
op blz.38 en maken de vragen en opdrachten op 
blz.40 en 41. 
 
Financiële verantwoording  
De collecten voor de kerk voor de maand december 
hebben opgebracht: 
Kerk: € 2905,18 
Instandhoudig Predikantsplaats: € 2843,81  
Extra kerk: € 1616,27    
Giften per bank: 1x € 400,- / 3x € 100,- / 2x € 50,- 
Gift via ouderling Mulder: € 20,- 
Gift via ouderling Fijan: € 20,- 
Verder is een gift nagekomen voor dankdag: € 500,- 
Alle gevers en geefsters na de Heere hartelijk dank. 
Penningmeester College van Kerkrentmeesters 
 
Van de Diaconie 
Financiële verantwoording Diaconie 
Inkomsten 4e kwartaal 2022 
Collecten oktober 
Diaconie € 168.63, Fonds Christelijke doeleinden € 
821.14,  gehouden collecte op 16 oktober voor GZB 
najaarszendingscollecte € 687.55.  
Collecten november 
Diaconie € 143.50, Fonds Christelijke doeleinden € 
773.43, gehouden collecte op 13 november voor de 
zondagsschool  € 446.-. 
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Collecten december 
Diaconie € 523.67, Fonds Christelijke doeleinden € 
257.41 , gehouden collecte op 25 en 26 december 
voor Woord en Daad  € 1343.34 . 
Giften voor diaconie € 1495.- 
Opbrengst kerkradiobusjes 2e halfjaar € 322.- 
Na de Heere hartelijk dank voor uw gaven 
 
JV Timotheüs 14+ 
D.V. Dinsdag 31 januari is er weer JV.  Het is altijd ge-
zellig, dus kom er gerust bij! 19:00 in ‘t Kerkerf. 
Groeten Wijnand en Johan 
 
Gebedskring 
D.V. zaterdagavond 28 januari is er weer gebedskring 
in het Kerkerf om 21.00 uur. Iedereen hartelijk wel-
kom. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 31 januari hopen we elkaar als Man-
nenvereniging elkaar weer te ontmoeten. 
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van januari 2023 behandeld worden. Het te be-
handelen Schriftgedeelte is Openbaring 9. 
We wensen jullie een goede voorbereiding! Tot dins-
dag, om 19.30 uur, in het Kerkerf. 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
D.v. woensdag 1 februari komt Marianne Glashouwer 
van ‘Christenen voor Israël’ bij ons een lezing houden 
met als onderwerp: ‘Gods trouw aan Israël, ook aan 
ons’. Deze avond is een open avond, alle vrouwen uit 
onze gemeente worden van harte uitgenodigd om te 
komen naar ’t Kerkerf, of vraag een buurvrouw of 
vriendin om mee te gaan. Er zal een verkooptafel zijn 
van Israël-producten en ook een boekentafel. We wil-
len dit keer graag om 19.30 uur beginnen, dus de in-
loop is vanaf 19.15 uur. We hopen jullie te ontmoe-
ten! 
Hartelijke groet van het bestuur 
 
Zondagsschool Abia 
Collecte kerstviering zondagsschool en verenigingen 
De collecte tijdens de kerstviering heeft het mooie be-
drag opgebracht van €293,15, waarvoor hartelijk 
dank! De opbrengst is bestemd voor de jaarlijkse actie 
van de zondagsscholenbond: Zomerkampen voor kin-
deren in Oost-Europa. 
 
 

Komt u ook?…   Gemeenteavond! 
Ziekte en zorgen over de gezondheid roepen soms 
veel vragen op.  Waarom dit?  Waarom ik? Misschien 
ook wel: waarom ik niet? De vraag rijst misschien wel: 
wat moet ik doen? De Bijbel spreekt ook over ziekte 
en gezondheid. Met name Jakobus spreekt over 
ziekte,  ernstige ziekte waar het leven mee gemoeid 
kan zijn. Op Deo Volente dinsdag 7 februari hoopt 
Prof. Dr. M.J. Paul in het Kerkerf een inleiding te hou-
den over Jakobus 5. Daar spreekt Jakobus over de 
kracht van het gebed. In het lijden, maar ook in blijd-
schap. Ook noemt Jakobus het advies om bij ziekte de 
ouderlingen te roepen. Dat zijn moeilijke zaken die 
vragen oproepen Jakobus zegt: En het gelovig gebed 
zal de zieke behouden en de Heere zal de zieke weer 
oprichten. En als hij zonden gedaan zal hebben, het 
zal hem vergeven worden. Wat betekenen deze woor-
den? Daarover waren op de mannenvereniging veel 
vragen. Prof. Paul heeft zich in dit onderwerp verdiept 
en er ook een boek over geschreven. Dat is getiteld: 
‘Vergeving en genezing’. Een boeiend onderwerp. De 
titel van zijn lezing  zal zijn: ’ Ziekte en genezing in 
christelijk perspectief, met speciale aandacht voor de 
ziekenzalving’. Ook bij jongeren leven soms wel vra-
gen over dit onderwerp. De gehele gemeente wordt 
voor deze avond hartelijk uitgenodigd.  Iedereen, jon-
geren ook!, maar ook oudere, ja alle gemeenteleden 
Iedereen hartelijk welkom. Noteert u alvast de datum! 
 
Bestel potgrond, help vervolgde christenen 
Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen 
Bijbel. Omdat Bijbels in hun land verboden 
zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. 
Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp 
Vervolgde Christenen) de potgrondactie ‘Plant een 
Bijbel’. Deze actie werkt heel simpel: u 
bestelt dit voorjaar uw potgrond bij HVC en dankzij de 
opbrengst krijgen vervolgde christenen 
in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakis-
tan een eigen Bijbel. Hebt u geen 
potgrond nodig? Dan is doneren voor Bijbels ook mo-
gelijk. Voor zes euro geeft u al iemand 
een eigen Bijbel. Via www.stichtinghvc.nl/planteen-
bijbel kunt u bestellen of doneren. 
In Elspeet kunt u bij familie Kuijt bestellen voor 28 fe-
bruari en uw potgrond ophalen op DV zaterdag 18 
maart tussen 9.00-12.00 uur aan de Uddelerweg 26 ( 
via Spoekeboompje). Ons mailadres is famjm-
kuijt@gmail.com en via tel: 0577492662/  
0649407949.  Er zit 40 liter in een zak voor € 4,95. De 
potgrond is binnen en buiten te gebruiken. 
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Het Oranjehofkoor 
De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdag-
middagen 8 februari en 15 februari van 15.30 u tot 
16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjehof.We  hopen 
nieuwe liederen te gaan oefenen. We zingen Psalmen 
en geestelijke liederen.  Zo de Heere wil en wij leven 
hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te 
geven. Zingt u graag?  Nieuwe leden zijn hartelijk wel-
kom. U behoeft geen professionele zanger te zijn. We 
zingen in twee partijen, alten en sopranen.   Ook man-
nen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen 
erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. 
Wees welkom en kom rustig eens luisteren. 
Met een hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende.  
 
Bijbelse ambten en beroepen (LVI) 
Dit keer wordt uw aandacht gevraagd voor de land-
voogd. Dit is een regent die in naam van een vorst die 
in het buitenland verblijft. In ons land moeten we dan 
denken aan de periode dat onze koning in Spanje ver-
bleef, te weten Filips II. De atmosfeer van onze lage 
landen behaagde hem niet en verkoos zijn residentie 
in Madrid. Een bekende landvoogdes was destijds 
diens halfzuster Margaretha van Parma aan wie de 
adel in 1566 een smeekschrift deed toekomen om in 
ieder geval wat gematigd op te treden tegen degenen 
die het protestantisme waren toegedaan. Zij werd op-
gevolgd door de hertog van Alva die in naam van de 
koning van Spanje met een fors leger naar de Neder-
landen kwam nadat de beeldenstorm en hagepreken 
plaatsvonden. Wat een ellende heeft die man veroor-
zaakt in ons land. Wat een bloed heeft er toen ge-
vloeid. Het leek vanaf 1568 wel alsof het gedaan was 
met de reformatie. Vele Nederlanders vluchtten naar 
Duitse staten waar men een protestantse vorst had of 
naar Engeland. 
Duidelijk is in ieder geval dat een landvoogd een 
plaatsvervanger is van een vorst. Zoiets lezen we ook 
in 1 Koningen 20:24. Het Tienstammenrijk wordt be-
dreigd door de koning van Syrie ten tijde dat de god-
deloze koning Achab in Samaria op de troon zat. Hoe-
wel Achab het niet verdiend had wilde de Heere hem 
en zijn volk nog sparen voor algehele ondergang. Hij 
had immers tot Elia gezegd dat ondanks alles er toch 
nog 7000 waren die de knie voor de afgoden niet had-
den gebogen noch deze gekust hadden. In eerste in-
stantie moest Benhadad die met behulp van 32 konin-
gen de strijd aanbond tegen Israel deze slag verliezen. 
Na dit gevoelig verlies besloot hij om in plaats van die 
koningen nu landvoogden in te schakelen om op-
nieuw de strijd aan te binden tegen Achab. Wederom 
moest Benhadad een verlies incasseren. Landvoogden 

aanstellen in plaats van de 32 koningen was geen suc-
ces geweest. 
Toen Juda de maat had volgezondigd moesten ze voor 
zeventig jaar naar Babel. Dit alles geschiedde in de da-
gen van de profeet Jeremia. Er kwamen toen land-
voogden in de plaats van de koningen van Juda. 
Nebukadnezar fungeerde als een gesel Gods. Toch zou 
hij en zijn baatzuchtige landvoogden niet ongestraft 
blijven want Jeremia moest profeteren dat de land-
voogden in stukken zouden worden geslagen tot een 
eeuwige slaap (Jer.51:23,28 en 57). Wat hebben de 
Meden en Perzen inderdaad huis gehouden tegen de 
Babyloniers bij hun machtsovername. Denk maar aan 
de dood van Belsazar in de nacht waarop het schrift 
op de wand van zijn paleis verscheen: Mené Mené te-
kel Upharsim’; geteld, geteld, gewogen en te licht be-
vonden. 
Toen  de Israelieten weer terug mochten keren uiit de 
ballingschap bleven ze aanvankelijk toch horige aan 
de koning der Meden en Perzen. Vandaar dat er land-
voogden in Israel waren. Sesbazar was zo iemand. Hij 
verantwoordelijk dat de tempel weer herbouwd werd 
en kreeg daartoe allerlei gouden vaten die eerder aan 
de dienst des Heeren waren ontroofd tot zijn beschik-
king (Ezra 5:14). Een latere landvoogd was Thatnai 
(Ezra 5:3). Onder diens bewind ten tijde van de pro-
feet Haggai kregen de Joden weer groen licht om de 
bouw van de tempel te hervatten die ze eerder had-
den moeten stoppen wegens tegenwerking van de be-
woners uit de regio die half heidens waren. Dezen 
hadden gebraagd om mee te mogen doen en toen dat 
werd geweigerd gingen ze tegenwerken. 
Nehemia is zelf ooit benoemd geweest als landvoogd 
door Arthasasta de koning der Meden en Perzen 
(Neh.12:26). Aanvankelijk was hij schenker maar hij 
werd door de koning tot landvoogd bevorderd om lei-
ding te geven aan de herbouw van Jeruzalem. Nehe-
mia geeft zichzelf in Nehemia 5 als voorbeeld om uit-
buiting van onderdanen van het eigen volk tegen te 
gaan.  Het bleek namelijk dat de Joden niet terug-
deinsden om hun armlastige landgenoten financieel 
te duperen. Nehemia had als landvoogd ook het recht 
om geld op te eisen van de Joden vanwege zijn functie 
maar hij deed het niet. En waarom deed hij het niet 
zoals andere landvoogden dat wel deden? ‘Ik heb alzo 
niet gedaan om der vreze Gods wil’ (Neh.5:15). De 
Kanttekeningen op de Statenvertaling merken betref-
fende die motivatie daarbij treffend op: ‘Niet omdat 
ik daarmede iets verdiend heb, maar omdat Gij gena-
dig en zeer mild beloofd hebt te belonen wat men 
goeds aan Uw volk doet’. 
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In het boek Esther lezen we dat aan alle landvoogden 
van rijken die onderhorig waren aan koning Ahasveros 
bevel werd gegeven dat op de dertiende van de 
maand Adar de Joden moesten worden uitgeroeid (Es-
ther 3:12). Dat moeten er in totaal 127 zijn geweest 
(Esther 1:1). Toen de boze Haman –van wie dit lelijke 
plan kwam- openbaar kwam werd aan diezelfde land-
voogden de opdracht gegeven om er voor te zorgen 
dat op diezelfde dag de Joden zichzelf mochten ver-
weren (Esther 8:9). Het resulteerde er zelfs in dat de 
landvoogden de Joden gingen beschermen en bevoor-
rechten (Esther 9:3). 
In het boek Daniel lezen we ook van landvoogden. Zij 
waren vervuld met jaloezie jegens Daniel. Ze konden 
hem echter nooit betichten van iets verkeerds. Van-
daar dat zij de koppen  bij elkaar staken om Daniel te 
treffen in zijn geestelijk leven. In dertig dagen mocht 
niemand een begeerte uiten aan iemand, zelfs niet 
God dan alleen aan de koning. De trotse Darius tui-
melde erin. Hij vond het verheffend dat hij zelf als het 
ware als god werd gezien en begreep niet dat ze zijn 
rechterhand Daniel wilden lynchen. Ze bereikten dat 
Daniel de leeuwenkuil in moest. Toen echter bleek dat 
de leeuwen Daniel niet lustten moesten de landvoog-
den met hun gezinnen er aan geloven. Hen lustten de 
leeuwen rouw.  
Wat een onderscheid toch tussen landvoogd en land-
voogd. In de Bijbel zien we ten diepste maar ene 
goede landvoogd in de persoon van Nehemia. Deze 
mocht in zijn liefde voor zijn volk een afschaduwing 
zijn van Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Komende zondagmorgen heb ik geruild met onze 
ambtsbroeder Tramper uit Waarder. In de middag-
dienst hopen we verder te gaan met de behandeling 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Aan de beurt 
zijn de artikelen 8 en 9. Het ligt niet in de bedoeling 
om steeds twee artikelen tegelijk te behandelen maar 
aangezien 8 over de Drie-eenheid gaat en 9 over de 
verwijsplaatsen uit de Heilige Schrift daaromtrent ligt 
het voor de hand beide artikelen in één te behande-
len. We moeten Schriftuurlijk blijven immers, niet in 
het minst wanneer het over dogma’s gaat. We hopen 
en bidden trouwens dat het dogma van de Drie-een-
heid zondagmiddag mag eindigen in het doksa, de lof-
prijzing op de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Ter overdenking 
Christus is geboren uit een vrouw. Niet wanhopen 
mannen, Christus wil toch een man worden. Niet wan-
hopen vrouwen, Christus wilde uit een vrouw geboren 
worden. Laat beiden op het heil van Christus afsnel-
len. In het geloof is het niet man of vrouw… (Augusti-
nus 354-430) 
 
de redactie 


