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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 28 juli 2019 

09.30 uur ds. C. Stelwagen 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

D.V. zondag 4 augustus 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

28 juli 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

 

4 augustus 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

28 juli 

Mevr. D. van Asselt-Stobbelaar, Mevr. J. van Asselt-

Van der Have, Mevr. R. Mulder-van Asselt en Jeanne 

van Asselt 

 

4 augustus 

Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil, Mevr. L. van Asselt-

Huisman, Mevr. E. de Ruiter-Monster en Nienke Fijan 

 

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 

 

Agenda augustus 2019 

Maandag 12 augustus uitgifte collectemunten 

In augustus is er geen gebedskring en geen zanguur-

tje. 

 

Orgelbespeling 

Op D.V. zaterdag 3 augustus geeft de Apeldoornse 

organist Marcel v/d Ketterij een orgelconcert in de 

Hervormde Kerk te Elspeet. Hij speelt onder andere 

m.vankooten@solcon.nl
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werken van J.S. Bach (Passacaglia BWV 582), Men-

delssohn (4e Sonate), Herman van Vliet (Vaste Rots 

van Mijn Behoud + Psalm 138) en Marco den Toom 

(Psalm 118). De toegang is vrij, wel is er een collecte 

bij de uitgang. Het concert begint om 20.00u, de 

deuren gaan 19.30u open. Na afloop is er ontmoe-

ting met de organist en een kopje koffie of thee in 

het Kerkerf. Van jong tot oud van harte welkom! 

 

Zurich (II) 

Stonden we de vorige keer stil bij het Grossmunster 

waar Zwingli in 1519 op nieuwjaarsdag voor het eerst 

een reformatorische preek hield en we tenslotte 

even naar de toren van de Sint Pieter keken, de kerk 

waar Zwingli in 1524 trouwde met de weduwe Anna 

Reinhardt, dit keer willen we daamee verder gaan. 

Anna en Zwingli betrokken namelijk de pastorie vlak 

bij de kerk. De pastorie Kirchgasse 13 waar we ui-

teraard ook voor gestaan hebben is tegenwoordig 

een horecagelegenheid maar boven de deur lezen 

we nog steeds dat dit de ambtswoning was van 

Zwingli die daaruit op 11 oktober vandaan trok om 

op het slagveld te Kappel te sterven ‘fur seinen Glau-

ben’. 
Voor de zuidertoegang van het Grossmunster heb ik 

lange tijd stil gestaan. De reden daarvan is dat hier 

een deur is geplaatst –door Otto Munch vervaardigd- 

in 1934 waarop in 24 afbeeldingen te zien zijn, gro-

tendeels taferelen uit het leven van Zwingli, vandaar 

‘das Zwingliportal’ genaamd. Ook wel andere afbeel-

dingen zoals die van Karel de Grote, het stadswapen, 

de verbranding van een hervormingsgezinde en af-

beeldingen van mede reformatoren zijn er te zien. 

Beperken we ons tot de reformator Zwingli.  Er zijn 

er we zien er ook een van Zwingli als musicus. Hij zit 

er met de luit omringd door een drietal monniken. 

Zoals we eerder zagen was hij evenwel wars van 

muziek in de kerk. Hij bracht dat in zij  67 artikelen –
daterend uit 1523- als volgt onder woorden in artikel 

46: ‘Tempelgezang of geschreeuw zonder eerbied 
zoekt slechts loon of roem voor de mensen of ge-

win’. We zien tevens een afbeelding van Zwingli als 
legerpredikant omdat hij tijdens de oorlogen placht 

mee te trekken. We zien hem op de kansel van het 

Grossmunster temidden van een aantal aandachtige 

hoorders; We zien een afbeelding van de beelden-

storm, de viering van het avondmaal waarbij hij de 

beker aan de gemeenteleden overhandigt. Iets wat 

tot voor die tijd niet gebruikelijk was daar in de 

Rooms Katholieke traditie de wijn niet voor de leken 

is; We zien hem als bijbelvertaler met als onder-

schrift: ‘Laat het woord staan’. We zien hem ook als 

iemand die aalmoezen uitreikt aan de armen; We 

zien hem samen met Luther in Marburg in 1528 waar 

helaas een kloof ontstond tussen de twee mannen 

Gods over de manier waarop de Heere Jezus in het 

avondmaal aanwezig is. Het idee dat Luther daarbij 

had, namelijk dat we bij het avondmaal echt Christus 

eten en drinken kon Zwingli niet overnemen. Luther 

nam de woorden van Jezus ‘dit is Mijn bloed’ en ‘dit 
is Mijn  lichaam letterlijk. Hij zei bij dat Marburgse 

gesprek: ‘Als God mij zou gebieden mest te eten, zou 
ik het doen, want dan weet ik dat het tot mijn heil is. 

De knecht mag niet nadenken over de wil van zijn 

heer, men moet de ogen sluiten’. Zwingli meende –
terecht- dat het woordje ‘is’ inhoudt ‘dit betekent’. 
Jammer dat het zo hoog opliep. Luther noemde 

Zwingli en diens aanhang zelfs later een duivelse 

secte. Over kerkelijke verdeeldheid gesproken, er is 

blijkbaar niets nieuws onder de zon en dan te beden-

ken dat ze over de hoofdwaarheid zo eensgezind 

waren; Een heel bijzondere afbeelding is er van een 

man die een mand op zijn rug draagt. Het betreft 

hier een herinnering aan het godsdienstgesprek te 

Baden in 1526. In Baden werd namelijk een gesprek 

gehouden tussen vertegenwoordigers van de Room-

se kantons en de hervormde kantons. De stadsraad 

van Zurich vond het veel te gevaarlijk om Zwingli 

daarheen te laten gaan. Ze vreesden voor zijn leven. 

Baden was namelijk helemaal op de hand van Rome. 

Een van de woordvoerders op het dispuut was 

dr.Johan Eck met wie Zwingli aanvankelijk gestu-

deerd had en vrienden was geweest. Dat was inmid-

dels heel anders geworden. Het dispuut verliep er-

gerlijk. Wanneer de gereformeerden aan het woord 

waren werd er luid geroepen en gelachen zodat hun 

rede niet vernomen werd, waren de Roomsen aan 

bod dan werd het muisstil. Zwingli wilde graag op de 

hoogte blijven. Daarom was er ene Thomas Platter 

die voordeed alsof hij kippenhandelaar was en 

voortdurend heen en weer peddelde tussen Zurich 

en Baden om Zwingli op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en de onderlinge correspondentie 

tussen Zwingli en de hervormde partij te Baden te 

verwezenlijken. Helaas werd bij dat dispuut de gere-

formeerde partij als ondeugdelijk verworpen met als 

resultaat dat er verschillende steden zich niet bij de 

hervormingsgezinden durfden aan te sluiten. 

Zwingli’s geschriften werden verboden terwijl hij ook 
in de ban werd gedaan. De stadraad van Bern brak 

echter met Rome en ging over tot de reformatie.Dat 

was toch nog een lichtpuntje want Bern was een van 

de belangrijkste steden van de ‘eedgenoten’. 
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Heel indrukwekkend is het tafereel waarop we 

Zwingli zien wanneer hij voor het laatst met zijn gezin 

aan tafel zit voordat hij naar het slagveld vertrekt. 

Zijn vrouw Anna heeft een kleine jongen in haar 

armen, de kleine Ulrich. Naast hem staan zijn doch-

ter Regula en zijn zoon Wilhelm. Regula was de oud-

ste en nauwelijks zeven jaar. In de wieg ligt een zui-

geling die net als moeder Anna heet. Voorts zien we 

twee kinderen uit het eerste huwelijk van Anna. 

Daaronder staat: ‘Nut ist kostlicher dann ‘d lieby’ dat 
neerkomt op onze uitdrukking ‘zaken gaan voor het 
meisje’. De roeping om met de soldaten op te trek-

ken ten strijde tegen een Roomse mogendheid 

(Roomse Zwitserse kantons, het was dus een burger-

oorlog) om hen geestelijk te ondersteunen staat 

boven het gezinszleven. Zo was Zwingli’s ambtsop-

vatting. In die strijd is hij gesneuveld. Ook daarvan is 

een afbeelding te zien op het Zwingliportaal. Zijn 

laatste woorden waren: ‘Ze kunnen het lichaam 
doden maar de ziel niet’. Hij werd gevierendeeld, in 
stukken gehakt en vervolgens vermengd met var-

kensvlees en verbrand terwijl zijn as verstrooid werd. 

Er is geen graf derhalve van deze man Gods. Van 

hem gold met recht ‘Men kent en vindt haar stand-

plaats zelfs niet meer’. Maar ook Want ik weet: mijn 
Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof 

opstaan’ (Job 19:25). Desondanks merkte Erasmus 
boosaardig op, toen hij vernam van Zwingli’s dood: 
‘Het is goed dat Zwingli is omgekomen in de strijd. 

Als Mars de oorlogsgod hem gunstig gezind was 

geweest, was het met ons gedaan geweest.’ De 
Roomse fanatieke theoloog Johan Eck noemde diens 

gewelddadige dood het verdiende loon van de aarts-

ketter uit Zurich. De reactie van Luther over Zwingli’s 
dood is echter ook niet verheffend. Hij merkte name-

lijk op: ‘Allen die het zwaard nemen, zullen door het 
zwaard vergaan. Als God hem heeft gered, dan heeft 

Hij dat boven de regel gedaan’.  
Is er geen graf van Zwingli, in Zurich staat wel een 

standbeeld ter zijner nagedachtenis, vervaardigd in 

1885 ter herdenking aan zijn vierhonderdste geboor-

tejaar. Het is gesitueerd niet ver bij het Grossmun-

ster vandaan achter de ‘Waterkerk’, letterlijk een 
steenworp bij zijn ‘eigen’ kerk. Die Waterkerk stond 

aanvankelijk op een eilandje in de rivier de Limat. 

Later werd het water tussen de Waterkerk en de 

oever naar het Grossmunster toe gedempt. Men 

neemt aan dat de plek van de Waterkerk de plaats 

was waar de martelaren Felix en Regula werden 

onthoofd. Volgens een dwaze legende zouden de 

twee met hun hoofden in handen een eind verder 

geklommen zijn tot op de plaats van het Grossmun-

ster. Daar stierven ze en werden begraven. Vandaar 

de stichting van dat grote kerkgebouw zoals we de 

vorige keer al zagen. Ondanks de dwaasheid van dat 

verhaal is het toch opmerkelijk dat Zwingli en Anna 

hun oudste dochter Regula noemden. Dat zal niet te 

maken hebben met hun geloof in de fabel als wel in 

de hoop dat hun dochter ook mocht gelden ‘Zijt 
getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des 

levens (Opb.2:10). 

De Waterkerk blijkt in vroeger dagen gefunctioneerd 

hebben als doopkapel bij het Grossmunster waar-

heen de vaders met hun dopeling zich zo spoedig 

mogelijk heen begaven. Tijdens de reformatie werd 

het kerkgebouw van beelden gezuiverd en niet meer 

voor de eredienst gebruikt. Een bron vlak bij de kerk 

die heilig water zou opwellen werd dichtgestopt. De 

waterkerk werd eerst een pakhuis en fungeerde 

vanaf het midden van de zeventiende eeuw  lange 

tijd als stadsbibliotheek gefungeerd. Sedert 1940 

functioneert het na een grondige restauratie weer 

als kerk. 

Na de dood van Zwingli trok Anna met haar kroost in 

bij zijn opvolger, Heinrich Bullinger en diens vrouw 

die ook Anna heette. Volgende keer willen we daar 

wat meer van vertellen. We werpen dan ook een blik 

op het Fraumunster, keren nog een keer terug naar 

het Grossmunster en kijken ook naar de grote pasto-

rie op de Zwingliplatz 4 waar Bullinger woonde. 

 

Bij de diensten 

Komende zondagmorgen hoopt ds. Stelwagen in uw 

midden voor te gaan daar ik in Waarder hoop te 

prediken. ’s Middags vervolgen we de catechismus-

prediking. Op D.V. 4 augustus hoop ik in beide dien-

sten voor te gaan. We vervolgen dan ’s morgens de 
prekenserie over het boek Ruth en lezen nog een-

maal het eerste hoofdstuk. In de middagdienst ho-

pen we dan vraag en antwoord 19  van de Heidelber-

ger Catechismus te behandelen. In de berijming van 

Hazeu luidt die als volgt (te zingen op de wijs van 

Psalm 8:  

Dit wild’ ons God, in d’ Evangelieblaeren 

In Edens hof Zelf liefd’rijk openbaren, 
En namaals, door der heilprofeten stem 

Verkondigen met waarheid, kracht en klem. 

 

Dit was het zien op bloedig offeranden 

En plechtigheen, die de altaar’s deden branden. 
Maar eindelijk, door Gods geboren Zoon, 

Volmaakt vervuld, voor Zijn genadetroon. 
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Ter overdenking 

Een waarschuwing in de vakantietijd van Johannes 

Calvijn: De mensen zijn geschapen om iets te doen, 

opdat zij niet traag en lui zouden neerliggen. Daarom 

is er niets meer in strijd met de orde van de natuur 

dan ons leven door te brengen met eten, drinken en 

slapen, en ons intussen voor te nemen niets te doen. 

 

de redactie 


