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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 7 juli 2019 

09.30 uur kand. L. Schouten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie (Stichting Stephanos) 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. D. Smit-Mulder, Mevr. A. Kok-Hop, Alida-Maria 

van den Brink  en Mevr. A. Stelwagen-Berkhout 

 

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 

Vanuit Gods Woord worden wij aangespoord om te 

zien naar de naaste. Dit is zeer zeker nodig bij ziekte, 

ongeval  of andere zorgen.Vaak gebeurt dit in eerste 

instantie met familie, vrienden, kennissen of buren 

enz. Om dit vanuit de kerk gestalte te geven is er een 

hulpdienst opgericht, welke als doel heeft mensen 

van alle leeftijden of gezinnen op zodanige wijze hulp 

te verlenen dat zij op den duur weer zelf hun werk 

/huishouden  kunnen opnemen. Voor huishouding is 

deze hulp niet structureel maar afnemend van aard,  

niet langer dan 3 maanden.  Te denken valt aan: 

kinderen opvangen/evt. naar school brengen, lichte 

huishoudelijke werkzaamheden (was, afwas, bood-

schappen, eten koken etc). Voor het  vervoer van en 

naar ziekenhuis zijn we langer beschikbaar. Deze 

hulpdienst wordt gecoördineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek, 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is, en wat de 

taken worden van de vrijwilligers. Daarna worden de 

vrijwilligers ingeschakeld. Heeft u vragen of wilt u 

gebruik maken van de vrijwilige  hulpdienst neem 

dan contact op met Evelien van den Brink 0577- 

492159 of Gretha van het Goor 0577-491380 

 

Gebedskring 

Op D.V zaterdag 6 juli is er weer  gebedskring in het 

Kerkerf. We hopen om 21.00 uur te beginnen. 
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Bern 

Bern, de hoofdstad van Zwitserland, was de volgende 

plaats die we na Geneve bezochten op 5 juni jl. tij-

dens de kerkhistorische reis in het kader van 500 jaar 

reformatie in Zwitserland. De geschiedenis van deze 

plaats gaat terug naar de middeleeuwen. De stad 

werd gesticht door Berthold V van Zahringen in 1191. 

Nadat de laatste telg van het huis van Zahringen 

overleed in 1298 werd Bern een vrije stad. Verschil-

lende pogingen van vorsten om Bern in te nemen 

mislukten. Met vele andere plaatsen in het huidige 

Zwitserland werd een verbond gesloten.  

Volgens een legende zou Bern het ontstaan te dan-

ken hebben aan Berthold V omdat de hertog op deze 

plaats een beer zou hebben gedood zoals ooit David 

deed. Vandaar ook de naam Bern. De hertog had het 

–wanneer het verhaal op waarheid berust- beter 

gedaan dan de Benschoppers want die zagen een 

kruiwagen voor een beer aan waarom ze tot op de 

dag van vandaag nog ‘bereschieters’ heten. Feit is 
dat ruim anderhalve eeuw geleden aan de rand van 

het centrum van de oude stad een berenkuil werd 

gerealiseerd. Later werd dat een kuil met daarnaast 

een soort park zodat de drie bruine beren niet al te 

klein behuisd zouden zijn. In het plaveisel bij de be-

renkuil zijn namen aangebracht van donateurs die de 

beren en hun verblijftplaats financieren.  

Voordat in Zurich de eerste reformatorische kerk-

dienst werd gehouden op 1 januari 1519 werd in 

Bern al een protestants geluid gehoord. Het was 

Thomas Wyttenbach die kritiek uitte op de avond-

maalsleer van de Rooms Katholieke kerk. Hij was 

werkzaam als priester te Bern van 1515 tot 1520. 

Eerder had hij les gegeven aan de hogeschool te 

Bazel. Zwingli, de reformator van Zurich werd daar-

door mede beinvloed. 

De reformatie in Bern kwam vooral tot stand toen 

Berchtold Haller (1492-1536) daar priester was. Hij 

kwam er in 1520 en bezocht een jaar later Zwingli in 

Zurich omdat het gerucht van diens prediking tot alle 

omliggende steden was doorgedrongen. Haller en 

Zwingli sloten vriendschap en correspondeerden met 

elkaar. Toen hij in 1522 samen met een medepriester 

Sebastian Meyer een reformatieprogramma voor de 

kerk van Bern wilde realiseren werd hij tegengewerkt 

door de stadsoverheid die nog sterk onder invloed 

stond van de overtuigd Rooms Katholieke geestelij-

ken. Zwingli schreef aan Haller –met een knipoog 

naar de naam Bern-: ‘Ga moedig verder om die wilde 
beren te temmen. Je moet echter niet zo radicaal 

omgaan zoals ik met de mijne. Je moet ze zachtjes 

aaien’. Haller kreeg bij de reformatie van de stad 

steun van onverwachte zijde. Tijdens het carnaval 

organiseerde ene Niklaus Manuel toneelspelen 

waarbij hij de geestelijkheid op de korrel nam. Deze 

kromme stok werd gebruikt om de ogen van velen te 

openen voor het bedrog van de Roomse geestelijk-

heid. In 1523 begon Haller dan ook met het de Heili-

ge Schrift uit te leggen naar de zin en mening van 

Gods Geest. Hij deed het net als Zwingli en later 

Calvijn door de gehele Schrift vers voor vers door te 

preken opdat de schare bekend zou worden met de 

totale inhoud van de Bijbel. Hij schreef op 8 april 

1823 enthousiast aan Zwingli ‘Dagelijks voegt de 
Heere aan de gemeente toe’. Twee jaar later stopte 

hij met het bedienen van de mis. Op 7 februari 1528 

werd het Berner Reformation Edict gesloten waar-

mee de stedelijke overheid zich officieel aansloot bij 

de Reformatie. Uitgangspunt waren tien artikelen: 

 

1. De paus wordt niet meer als hoofd van de kerk 

erkend maar de Heere Jezus alleen. 

2. In de kerk mogen geen onbijbelse regels worden 

gehanteerd tenzij ze uit de Bijbel terug te leiden zijn. 

3. Christus alleen heeft de gerechtigheid van de zon-

daar verdiend. 

4. Dat we Christus echt eten en drinken zoals in de 

mis wordt beweerd werd als onschriftuurlijk van de 

hand gewezen 

5. Dat de doden voordeel hebben uit het houden van 

de mis wordt verworpen als zijnde onbijbels. 

6. Christus alleen is de Middelaar en Voorpsraak. 

Daarmee wordt gebroken met de Mariaverering.  

7. Er blijkt uit de Bijbel niet dat er een vagevuur is en 

wordt daarom niet meer geaccepteerd. 

8. Geen verering meer van heiligen en daarom moe-

ten de kerken van beelden worden ontdaan. 

9. Het verplichte celibaat wordt als onbijbels gegeven 

opgheven. 

10. De strijd wordt aangebonden tegen de veelvuldi-

ge onkuisheid van de geestelijken. 

 

De Grote kerk, ook wel Munster genaamd en tevens 

de grootste van Zwitserland, werd in april ontdaan 

van beelden en altaren (waarvan er maar liefst 26 

stonden).  

Bern is de hoofdstad van het kanton Bern. Ook bin-

nen dat kanton  dat destijds uit 190 parochies be-

stond moest de zuivere waarheid gepreekt worden. 

De grote pionier werd in 1526 –toen Bern nog niet 

helemaal om was- Willem Farel die zich voorzag van 

de schuilnaam Ursinus, het latijnse woord voor beer. 

Zijn werkelijke naam zou mogelijk in het nadeel van 

de Evangeliebediening zijn daar hij door zijn robuuste 
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optreden in een kwaad daglicht was komen staan.  

Hij kon niet bevroeden dat er ooit een heuse Ursinus 

zou komen die de Heidelberger Catechismus zou 

schrijven. Die Ursinus zou pas in 1534 worden gebo-

ren. Farel was werkzaam als schoolmeester en ging 

op zondag voor in de kerken van het kanton.  

We bezochten de Grote kerk waar Haller ooit de 

vaste voorganger was. De natuurstenen kansel da-

teert uit 1470 en heeft enige gelijkenis –wat de kuip 

betreft- met die van de Bovenkerk te Kampen. Niet 

alleen Haller maar ook Zwingli heeft vanaf deze kan-

sel gesproken, kort na de offieciele datum van de 

Bernse reformatie. Bij de beeldenstorm in 1528 wer-

den niet alle afbeeldingen van heiligen e.d. verwij-

derd. Ook de orgels werden verwijderd. Het duurde 

twee eeuwen voordat een orgel intrede deed. In het 

koor van de kerk werd in 1982 een nieuw orgel inge-

bruik genomen dat een copie is van het orgel uit 

1450 dat dus 78 jaar later werd afgebroken. De ge-

brandschilderde ramen bleven gespaard bij de beel-

denstorm. Wat ook gespaard werd was de afbeelding 

van het laatste oordeel boven de hoofdingang van de 

kathedraal. Het mag gezegd worden dat die beel-

denpartij een preek op zich is. We zien afbeeldingen 

van de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Bij de vijf 

dwaze maagden zien we duidelijk dat ze wenen. Er is 

ook een donker getinte maagd bij. Daarmee werd de 

islam bedoeld, dat ook in die dagen een bedreiging 

vormde voor het christelijke westen. We zien een 

afbeelding van mensen die ter hemel en ter helle 

gaan. Onder de laatsten behoorden ook geestelijken 

en zelfs een paus. Dat laatste geeft aan dat men in 

Bern reeds voor de reformatie kritiek had op de 

clerus. Begrijpelijk derhalve dat bij de beeldenstorm 

deze beelden mochten blijven staan. Ieder die door 

de hoofdingang treedt wordt, nog voordat er een 

woord gesproken is, bepaald bij het eeuwig wel en 

eeuwig wel. Hoe dat vandaag in Bern is weet ik niet. 

Maar al hoort men het niet vanaf de kansel dan kan 

men het met eigen ogen zien. ‘Het is de mens gezet 
eenmaal te sterven en daarna het oordeel’. 
 

Bij de diensten 

Komende zondagmorgen hoopt ons gemeentelid 

kandidaat Schouten voor te gaan daar ik in de Mara-

nathakerk te Rotterdam-Zuid hoop te preken. ’s 
Middags trachten we de catechismusprediking weer 

te vervolgen. We hopen stil te staan bij de vragen 12 

en 13 van de Heidelberger Catechismus die Hazeu als 

volgt dichtte op de wijs van Psalm 84: 

 

 

Daar wij, om al ons overtreen 

Naar ’t heilig oordeel Gods, alleen 

Voor tijd en eeuwig, straf verdienen, 

Zou er nog enig middel zijn 

Waardoor we, vrij van straf en pijn 

Geraken bij de Nooitgeziene 

En evenwel genade weer 

Bekomen kunnen bij de Heer’? 

 

God wil dat Zijn gerechtigheid, 

Die zich door ’t gans heelal verspreidt 

Volmaaktelijk zal zegepralen 

Door steeds daaraan genoeg te doen 

’t Zij we ons of and’ren ons behoen 

En dus de schuld aan God betalen 

Tot zij volkomen is voldaan 

Eer wij voor Zijn gerichte staan. 

 

Maar kunnen wij voor onze schuld 

Betalen? Nee, wijl wij vervuld 

Met zonden, ongerechtigheden, 

Gevoelenloos van onze plicht 

Verblind bij ’t helderst zielelicht 

Niet kunnen voor Gods aanschijn treden. 

En dat elk onzer, gans verkeerd 

Nog dagelijks de schuld vermeert. 

 

Ter overdenking 

Hierbij een citaat van Heinrich Bullinger (1504-1575) 

uit de Tweede Helvetische (De officiele naam van 

Zwitserland is sedert 1291 Confoederatio Helvetica)  

confessie: Niet allen die bij de kerk gerekend worden 

zijn heilige, ware leden van de kerk. Want er zijn vele 

huichelaars, die uiterlijk luisteren naar het Woord 

van God en publiek de sacramenten ontvangen; ook 

wekken zij de indruk dat zij God door Christus alleen 

aanroepen en Christus als hun enige gerechtigheid 

belijden, dat zij God vereren, hun plichten van naas-

tenliefde vervullen en in tegenspoed een tijdlang 

geduldig volharden. Maar innerlijk ontbreekt het hun 

aan de ware verlichting van de Geest, aan geloof en 

oprechtheid van hart en aan de volharding tot het 

einde. Ook komt uiteindelijk hun ware aard vrijwel 

altijd aan het licht. Want de apostel Johannes zegt: 

Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, 

want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij 

met ons gebleven zijn (1 Joh.2:19).’ En terwijl zulke 
mensen slechts vroomheid voorwenden, worden ze, 

ook al horen ze niet bij de kerk, toch bij de kerk gere-

kend. Net zoals in de staat verraders, voordat ze 

ontmaskerd worden, tot de burgers gerekend wor-

den. En zoals raaigras of onkruid en kaf zich tussen 
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de tarwe bevinden. Of zoals men soms zwellingen en 

tumoren vindt in een gezond lichaam, hoewel die in 

werkelijkheid eerder ziekten en misvormingen van 

het ware lichaam zijn dan ware lichaamsdelen. Daar-

om wordt de kerk van God terecht vergeleken met 

een net dat allerlei vissen vangt en met een akker 

waarop zowel onkruid als tarwe te vinden zijn (Mat-

th.13:47-50 en 13:24-30).  

 

de redactie 


