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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken 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 21 juli 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Heilige Doop) 

 

Collecten 

Zondag 21 juli 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Zondag 21 juli 

Mevr. E. Huisman , Mevr. L. Schrijver-Westerbroek, 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder en Bianca van de Zan-

de 

 

Zondagmiddag 21 juli 

Mevr. T. v.d. Top-v. Renselaar, Eline Huisman en 

Gerrielle v.d. Steeg 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige hulpdienst 

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze 

kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. 

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380 

 

Belijdeniscatechisatie 

Afgelopen week hebben een tweetal gemeenteleden 

zich opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Het is 

nog wat vroeg, maar wanneer we medio september 

met de belijdeniscatechisatie willen starten is het 

goed om nu reeds deze onder de aandacht te bren-

gen. Juist het opgeven van de eerste twee catechi-

santen bevestigen me daarin. Laat de vakantietijd die 

er is om tot rust en tot jezelf te komen ook een peri-

ode zijn om te bezinnen op de dingen die er echt toe 

doen. Dat is meer dan huisje, boompje en beestje. 

Het gaat om onze eeuwige belangen. Daar hoort ook 

de belijdeniscatechese bij. Uiteraard is het mogelijk 

om hierover met me vooraf te spreken. 

 

Orgelbespeling 

Op D.V. zaterdag 3 augustus hoopt Marcel van de 

Ketterij (organist van de Eben-Haezerkerk te Apel-

doorn en voormalig dirigent van Viva Vox) een orgel-
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bespeling te geven. Hij speelt werken van Bach, 

Mendelsohn-Bartholdy, Smart, Herman van Vliet en 

Marco den Toom. Ook zal er samenzang zijn. De 

deuren zijn open om 19.30 uur. Na afloop is er koffie 

in het Kerkerf. Iedereen van harte welkom. 

 

Afwezig 

Vanaf 22 juli t/m 26 juli hoop ik met mijn vrouw en 

de jongste drie kinderen met aanhang enkele dagen 

te vertoeven in de regio van Heidelberg. Voor drin-

gende pastorale zaken wende men zich tot de scriba 

of de wijouderling. 

 

Zurich 

Zurich was de eerste plaats in Zwitserland waar op 1 

januari 1519 –dus vijf eeuwen geleden- voor het 

eerst de reformatorische prediking te beluisteren viel 

in de Grote kerk aldaar, ook wel het Grossmunster 

genaamd. Reden te over om die stad te bezoeken, 

hetwelk we op 6 juni jongstleden ook deden nadat 

we eerder Geneve, Bern en Neuchatel bezochten. 

Zurich is de grootste stad van Zwitserland en was 

reeds in 1262 rijksstad nadat het huis der hertogen 

die het bewind voerde over Zurich en omgeving was 

uitgestorven. In deze stad deed op 1 januari 1519 

Hulrich Zwingli intrede in het Grossmunster aldaar, 

het was nota bene op zijn verjaardag want Zwingli is 

op nieuwjaarsdag 1484 te Wildhaus geboren op een 

boerderij. Omdat meerder familieleden geestelijke 

waren werd Hulrich voorbestemd om ook een gees-

telijk ambt te gaan vervullen. Hij ging als 5 jarig jon-

getje naar Weesen waar oom Bartholomeus Zwingli 

pastoor was. Hij nam bij deze oom intrek en leerde 

daar lezen en schrijven en de eerste beginselen van 

het latijn. De latijnse school volgde hij in Basel en 

maakte kennis met het humanisme. Niet te verwar-

ren met het humanisme van onze tijd. Het humanis-

me liet zich kenmerken door terug te gaan naar de 

bronnen. Dat betekende voor de theologie dat men 

rechtstreeks naar de Bijbel in de grondtaal werd 

verwezen en en niet naar allerlei menselijke opvat-

tingen. Hij studeerde verder in Bern en Wenen en 

eindigde aan de faculteit van Basel waar hij in aanra-

king kwam met de theoloog Wytenbach die daar 

docent was en de reformatorische beginselen al 

doorgaf aan de leerlingen. Zwingli is daar sterk door 

beinvloed en ging de Heilige Schrift ernstig bestude-

ren. Tevens sloot hij vriendschap met Leo Juda die 

later zijn collega zou worden in Zurich. Leo was van 

Joodse afkomst maar zijn voorvaderen hadden het 

Jodendom de rug toegekeerd en waren christen 

geworden. In 1506 werd Zwingli na afronding van zijn 

theologische opleiding pastoor in Glarus. Hij mocht 

de titel dragen ‘magister (meester) in de wijsbegeer-

te’. Hij wenste dat niet. Hij reageerde: ‘Waarom zou 
men mij meester noemen. Ik erken maar één Mees-

ter en dat is Christus. Geef mij maar de naam die 

mijn vader mij gegeven heeft, namelijk Huldrych 

Zwingli’. Hij deed zijn ambtelijk werk aanvankelijk 
nog geheel in gehoorzaamheid aan de moederkerk. 

Wel opende hij een school zodat de jeugd van de 

gemeente kon leren lezen. 

Het stond er met de kerk betreffende leer en leven 

bedroevend slecht voor. De pausen in Rome gaven 

het slechte voorbeeld en leefden in grote rijkdom en 

ontucht. Geestelijken moesten weliswaar celibitair 

leven maar wanneer ze ongehuwd samenwoonden 

en zelfs kinderen kregen konden ze met een flinke 

boete die ze aan de bisschop betaalden weer verder 

gaan. De aflaatzwendel bracht veel geld in het laatje 

van het Vaticaan. De eenvoudigen werden dom ge-

houden en daar het grootste gedeelte analfabeet 

was konden ze met allerlei fabels onder de duim 

worden gehouden. En dan de relikwieenverering…In 
de kerk van Glarus werden maar liefst 68 voorwer-

pen vereerd zoals een splinter van het kruis van de 

Heere Jezus en een stukje hout van de kribbe van 

Bethlehem… Zwingli deed daar nog volop aan mee. 
Zwitserland is een land waar langlaufers hun sport 

kunnen beoefenen. In vroeger dagen was dat een 

onbekend iets. Men kende toen het zogenaamde 

‘Reislaufen’. Dat is het verhuren van Zwitserse jonge 

mannen van het platteland als soldaat aan een leger 

van buiten het eigen land. Wie het meeste bood kon 

op hun diensten rekenen. Een soort zzp-ers in krijgs-

kunst. Omdat Zwitserland bestond uit betrekkelijk 

onafhankelijke stadsstaten was dat goed mogelijk.. 

De een diende de paus, de ander de koning van 

Frankrijk en nog weer een ander monsterde zich aan 

bij de vorst van Venetie. In later tijd zijn er ook wel 

die zich voegden bij het leger van Oranje gedurende 

de tachtig jarige oorlog. Strijden konden de Zwitserse 

jonge mannen als geen ander. Wie kent niet de oer-

oude legende van Willem Tell die een appel moest 

afschieten van het hoofd van zijn zoon omdat hij zijn 

hoed niet had afgenomen voor een landvoogd waar 

onder Zwitserland toen nog gebukt ging. Willem nam 

twee pijlen en toen hem gevraagd werd waarom hij 

twee pijlen had meegenomen was het antwoord dat 

wanneer hij zijn zoon had doodgeschoten de andere 

pijl voor de landvoogd zou zijn. In ieder geval staat 

het verhaal wel voor de schutterskunst van de berg-

bewoners van Helvetica (zoals aanvankelijk Zwiters-

land werd genoemd). Het ‘Pension’ (soldij) dat ze 
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kregen was hoog en derhalve een reden te over om 

als soldaat te dienen. Zwingli had er moeite mee dat 

de boerenzoons bij een willekeurig vorst dienst na-

men. Hij vond dat men alleen in het leger van de 

paus mocht dienen. Vandaag de dag heet de bewa-

king van het Vaticaan nog steeds de Zwitserse Garde. 

Omdat Zwingli het dienen onder de paus zo stimu-

leerde kreeg hij jaarlijks een flinke som geld van het 

Vaticaan. Toen zijn ogen open gingen voor de dwa-

lingen van Rome hield hij op de boerenzoons te sti-

muleren om dienst te nemen in het leger van de 

paus en weigerde hij dit geld nog in ontvangst te 

nemen. 

In 1516 vertrok Zwingli naar zijn tweede gemeente, 

Einsiedln. Eerder dat jaar had hij in Basel een ont-

moeting met Erasmus. Hoewel hij later afstand van 

hem nam is hij aanvankelijk door Erasmus tot het 

inzicht gekomen dat de zaligheid alleen in Christus te 

vinden is. Hij gaat zich verdiepen in de kerkvader 

Augustinus en komt steeds meer in conflict met Ro-

me. Vooral ook de Mariaverering die in Einsiedln 

grote vormen aannam door het bidden bij het beeld 

van de Zware Madonna ging hem tegenstaan. Ook 

bond hij de strijd aan tegen de aflaatverkoper Ber-

nard Samson. In 1518 kreeg hij een benoeming als 

pastoor van het Grossmunster te Zurich. Eerst echter 

moest hij iets opbiechten. Hij had namelijk de kuis-

heidsbelofte gebroken en een al te intieme omgang 

gehad met een meisje in Einsiedln die met  meerdere 

mannen een grensoverschrijdende omgang had. 

Overigens was de tegenkandidaat van Zwingli een 

priester die in concubinaat leefde en zes kinderen 

had.  Van Roomse zijde is zodoende wel het lak ge-

legd op Zwingli maar men vergeet dat Augustinus in 

zijn eertijds op jonge leeftijd zich zedelijk te buiten 

ging. In ieder geval beleed hij aan het bestuur van 

het Grossmunster dat hij zich er nog elke dag voor 

schaamde en zich in Zurich zou terugtrekken uit de 

dienst wanneer Christus om hem gelasterd zou wor-

den. ‘Ik wil niet dat Hij in gevaar komt’ schreef 
Zwingli. 

Het Grossmunster is een mooie oude kerk aan rivier 

de Limaat met twee torens die het gezicht van Zurich 

bepalen en heeft een rijke geschiedenis. De aanvang 

van de bouw vond plaats rond 1100 en werd ruim 

een eeuw later voltooid. De kerk werd in Romaanse 

stijl gebouwd op de plaats waar eerder een kleinere 

kerk stond die naar men zegt door Karel de Grote is 

gebouwd op de plaats waar de martelaren Felix en 

Regula die er ca. 286 waren onthoofd waren begra-

ven. Het paard van Karel de Grote die op jacht was 

zou op die plaats door de knieen zijn gegaan om de 

keizer er op te wijzen dat dit een heilige plaats was. 

In deze kerk deed Zwingli dus op nieuwjaarsdag 1519 

intrede. Hij maakte bij die dienst vooraf bekend dat 

hij zich niet meer hield aan de lezingen van het ker-

kelijk jaar maar dat hij de hele Heilige Schrift vers 

voor vers wenste uit te leggen. Hij begon met Mat-

theus. Hij merkte daarbij het volgende op: ‘Het leven 
van Jezus Christus de Zaligmaker, is reeds te lang tot 

onere van God en tot nadeel van het christenvolk 

onbekend gebleven. Het is daarom mijn voornemen 

Zijn geschiedenis te behandelen, zoals zij beschreven 

is door Mattheus, die niet langer voor ons tevergeefs 

de naam van evangelist moest dragen. Ik zal dit 

evangelie verklaren, niet naar menselijke uitleggin-

gen (want ik zweer bij geen uitlegger) maar naar de 

mening van de Geest, die ik door vergelijking van 

Schrift met Schrift zal uitvorsen’. In drie jaar tijd 
preekte hij heel Mattheus, Handelingen, 1 en 2 Timo-

theus, Galaten, 1 en 2 Petrus en Hebreeen door. We 

noemen deze preekmethode ook wel de lectio conti-

nua. De kansel in het Grossmunster is overigens niet 

het kerkelijk meubelstuk dat Zwingli destijds beklom. 

Het is een eksemplaar van veel later datum. In 1853 

vervaardigde de meubelmaker Ferdinand Stadler 

deze ‘houten broek’. Maar in de ruimte van het 
Grossmunster heeft hij als eerste Gods Woord mo-

gen prediken in al z’n rijkdom. In tegenstelling tot 
Calvijn die later in Geneve de gemeentezang invoer-

de, bleef het wat dat betreft stil in het Grossmunster, 

althans tijdens de periode dat Zwingli er stond. Toen 

hij Mattheus 6 behandelde waar de Heere Jezus 

spreekt over het gebed gaf hij aan tegen gemeente-

zang te zijn. Hij noemde als argument dat er in 

Kol.3:16 geschreven staat dat we de Heere psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen met aangenaam-

heid in het hart moeten zingen. Muziek zag hij als 

afleiding, zowel de orgelbegeleiding als de melodien 

van de liederen. Overigens was Zwingli zeer muzikaal 

want hij kon op z’n minst tien muziekinstrumenten 
bespelen. Hij liet de gemeente wel participeren in de 

kerk maar dan als spreekkoor. Inmiddels is dat alle-

maal verleden tijd, werd in 1598 de gemeentezang 

ingevoerd (a capella) en siert thans een prachtig 

orgel de kerk. Het huidige instrument dat in 1960 

door de firma Metzler werd geplaatst telt maar liefst 

67 stemmen, verdeeld over vier klavieren en een 

pedaal. Ik kocht bij bezoek aan het Gossmunster een 

CD van dat instrument dat wordt bespeeld door de 

plaatselijke organist Andreas Jost. Veel genoegen 

beleef ik o.a. aan de psalmbewerkingen die hij speelt 

van André Isoir en Samuel Scheidt. Het instrument 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

verving een orgel dat als eerste na de reformatie was 

geplaatst in 1876. Sedert Zwingli de mis afschaft en 

de beelden had laten verwijderen onderging ook het 

orgel hetzelfde lot. Het werd een ‘trompet en lokvo-

gel van de duivel’ genoemd. Toen na 350 jaar het 
Grossmunster weer een orgel kreeg was onze een-

voudige kerk al zestien jaar van zo’n instrument 
voorzien. 

Inmiddels nam Zwingli meer en meer toe in geheilig-

de kennis van God en Zijn Woord. Was hij door 

Erasmus naar het hart van het Evangelie geleid, meer 

en meer vervreemdde hij zich ook van hem omdat 

Erasmus ten diepste laveerde tussen Rome en Re-

formatie. Hij ging zich verdiepen in de werken van 

Luther en noemde deze een Elia terwijl hij Erasmus 

met Eli betitelde. Over diens positieve mening over 

de vrije wil merkte Zwingli op:’Wanneer wij de mens 
een vrije wil (ten goede) toekennen, staat het gelijk 

met de poging van de duivel een engel te maken’. 
Aan het eind van het jaar 1519 werd Zurich getroffen 

door de pest. Velen stierven, tweeduizend mensen 

maar liefst, destijds een derde van de stedelijke be-

volking. Ook Zwingli werd er door besmet maar 

mocht wonderlijk wel weer genezen. De prediking 

van Zwingli verdiepte zich door dit alles. 

In Rome bleef de ontwikkeling in Zurich niet onop-

gemerkt en de enige Nederlandse paus, Adriaan (ooit 

pastoor van Goedereede) bood hem in 1523 een 

kardinaalsschap aan, in de hoop hem om te kunnen 

kopen en daardoor de reformatie in Zwitersland 

tegenstand te doen. Zwingli weigerde. In 1522 had 

hij reeds zijn ambt neergelegd als priester en was in 

dienst van de stadsraad gekomen die de hervorming 

zeer welgezind was. 

Inmiddels had Zwingli kennis gekregen aan Anna 

Reinhardt, een weduwe wier man was gesneuveld in 

de strijd tegen de Fransen. Ze bleef met drie kinde-

ren achter. In 1524 traden ze in het huwelijk. Het 

huwelijk werd door zijn vriend Leo Juda bevestigd in 

de Sint Pieter. Deze kerk hebben we niet bezocht 

maar wel van buiten gezien. Het bezit de grootste 

klok van Europa. De wijzers zijn langer dan vijf meter. 

De tijd van deze klok was altijd de officiële “Zürich-

tijd” alle klokken in de stad moesten gelijk lopen met 
die van de St.Pieter. Ik besluit dit keer met enkele 

artikelen uit Zwingli’s zogenaamde 67 artikelen en 
hoop een volgende keer nog verder in te gaan op 

Zwingli, Anna en het Grossmunster.  

Artikel 3.Christus is de enige weg naar redding voor 

allen die er waren, zijn en zullen zijn. 

Artikel 4. Wie een andere deur zoekt of wijst, dwaalt: 

ja, hij is een moordenaar der zielen en een dief. 

Artikel 49. Groter ergernis ken ik niet, dan dat men 

de priesters niet toestaat vrouwen te hebben, maar 

hen wel vergunt hoeren te hebben om geld. 

Artikel 50. God alleen vergeeft onze zonden door Zijn 

Zoon Christus Jezus, onze enige Heere. 

(Wordt vervolgd D.V.) 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik tweemaal voor te gaan. ’s 
Morgens vervolgen we de behandeling van het boek-

je Ruth vanaf Ruth 1:7 en ’s middags zullen bij leven 

en welzijn vijf kinderen het teken en zegel van Gods 

genadeverbond ontvangen. Zondag 28 juli hoopt ds. 

Stelwagen het Woord des Heeren te bedienen in de 

morgendienst omdat ik dezelfde boodschap in 

Waarder mag brengen. ’s Middags willen we dan 

weer verder gaan met de behandeling van de Hei-

delberger Catechismus. Zondag 6 is aan de beurt, te 

weten de vragen 16 t/m 18 die Hazeu op de wijs van 

psalm 8 aldus berijmde: 

 

Waarom moest Hij die Middelaar kon wezen 

En onze schuld betalen en genezen 

De zielesmart –in waarheid, niet in schijn- 

Waarachtig en rechtvaardig mense zijn? 

 

’t Is God die eist –naar Zijn rechtvaardigheden 

Dat zelf de mens, betaalt voor ’t overtreden. 
En hij –die steeds blijft gruwelzonden voen 

Kan nooit de schuld voor anderen voldoen. 

 

Waarom moest Hij, de Midd’laar zijn te samen 

Waarachtig God, in kracht en ook in namen? 

Omdat Hij zou de last, der toornigheid 

Verduren van Gods heil’ge majesteit. 
 

Zijn Godheid moest Zijn mensheid onderschragen 

Om ’t zwaar gewicht der zonden weg te dragen 

Waardoor Hij ons de heilgerechtigheen 

Verwerven kon, en schenken hier beneen. 

 

Wie is Hij toch die Middelaar, Die beide 

Waarachtig God en mens, onafgescheiden 

Rechtvaardig is? ’t Is Jezus onze Heer’ 
De Christus van Zijn God gezalfd met eer. 

 

Die Jezus, Die ons God heeft willen geven 

Tot wijsheid, in ’t rechtvaardig heilige leven, 
Die ons volmaakt verlossen zou van schuld 

In Wie de straf van ’t kwaad moet zijn vervuld. 
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Laat u uw plaats niet onnodig leeg? Gezegende zon-

dag toegewenst. 

 

Ter overdenking 

Afgelopen week kreeg ik het boekje ‘Tot in de don-

kerste sloppen’ van Huib de Vries bezorgd. In het 
boekje laat hij ds.J.A.Weststrate en zijn vrouw aan 

het woord die voor zij vorig jaar naar ons dorp kwa-

men enkele jaren in Zuid Afrika werkzaam waren in 

een gemeente maar ook in het zendingswerk. Een 

bijzondere ontmoeting lezen we in dat boekje die we 

graag ter overdenking doorgeven: 

Tijdens een wandeling in de estate (een beschermde 

woonwijk) passeerde ik eens een zwarte vrouw op 

een bankje. Ze was verdiept in de Bijbel. ‘Wat lees 
je?’ vroeg ik. Het bleek de geschiedenis van Simei te 
zijn, die David vervloekt als hij moet vluchten voor 

zijn zoon Absalom. Bij het opstaan die ochtend had 

de Heere mij bij dezelfde geschiedenis bepaald. Ook 

in mijn dagboek was dit Bijbelgedeelte die dag aan 

de orde. Het raakte me dat deze vrouw met dezelfde 

geschiedenis bezig was. ‘Wat zou u doen, als u op 
zo’n manier werd vervloekt en met kegels bekogeld?’ 
vroeg ik haar. ‘Zou u dan ook zeggen, net als David: 
Laat hem begaan?’ Haar antwoord raakte me diep. 
‘Ach maruti (predikant), iedere zonde van mij is een 
steen op Christus. Zal ik dan een steen op een ander 

werpen?’ 
 

de redactie 


