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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 14 juli 2019 

09.30 uur ds. A. Goedvree te Uddel 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1.Fonds christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. B. Mulder-de Ruiter, Dhr. M. Post, Mevr. W. 

van Ark-Pluim en Maartje Bostelaar 

 

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 

 

Doopdienst 

De eerste doopdienst zal plaatsvinden D.V. zondag 

21 juli in de middagdienst. In verband daarmee ho-

pen we doopzitting te houden op maandag 15 juli 

om 19.30 uur in het Kerkerf. 

 

Financiën juni 

Collecteopbrengsten: 

zondag 2 juni 

Diaconie € 461,20, Kerk € 428,01, Instandhouding 
predikantsplaats € 482,75. 
zondag 9 juni 

Kerk € 467,80, Instandhouding predikantsplaats € 
487,55, Diaconie GZB/SEZ € 844,90. 
maandag 10 juni 

Kerk € 216,97, Instandhouding predikantsplaats € 
222,32, Diaconie GZB/SEZ € 398,60. 
donderdag 14 juni 

Trouwdienst € 243,10. 
zondag 16 juni  

FCD € 431,40, Kerk € 446,95, Instandhouding predi-

kantsplaats € 483,70. 
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zondag 23 juni 

Kerk € 502,55, Instandhouding predikantsplaats € 
504, Kerk € 542,45. 
woensdag 26 juni 

Bijbelavond € 63,30. 
zondag 30 juni 

Kerk € 402,30, Instandhouding predikantsplaats € 
430,70, Kerk € 470,35. 

 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

juni € 115,80. Giften per bank, voor de kerk 1x € 50, 
1x € 100 en 1x € 150, voor de kerkradio 1x € 50 en 1x 
€ 250. Voor het verjaardagsfonds 1x € 10 en 1x € 24. 
Van de koster ontvingen we € 110 voor de opbrengst 

van oud ijzer. Ds.van Kooten ontving op bezoek 1x 

€10,- en 1x€20,- voor de kerk.  

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Orgelbespeling 

Ik herinner u vast aan het jaarlijkse orgelconcert dat 

op D.V. zaterdag 3 augustus 2019 door de organist 

Marcel van de Ketterij gegeven wordt op het Hen-

driksen en Reitsma orgel in de Hervormde Kerk te 

Elspeet, Nunspeterweg 3. Marcel is organist van de 

Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn, dirigent van een 

aantal koren en ook is hij jarenlang dirigent geweest 

van Christelijk Gemengd Koor Viva Vox uit Elspeet.   

Naast dirigent is Marcel ook een uitstekend concert-

organist. Hij hoopt deze avond een gevarieerd pro-

gramma ten gehore te brengen met zowel literatuur 

als koraalgebonden werk. Zo klinken er twee werken 

van de vorig jaar overleden organist Herman van 

Vliet en staat ook de bewerking over psalm 118 van 

Marco den Toom op het programma. Daarnaast 

klinkt de monumentale Passacaglia BWV 582 van J.S. 

Bach, een stuk dat tot het hoogtepunt van het orge-

loeuvre gerekend mag worden. Van Mendelssohn 

wordt de 4e sonate gespeeld en van de Britse com-

ponist Henry Smart een stuk met een thema dat door 

middel van diverse variaties herhaald wordt en afge-

sloten wordt met een grootse fuga. Een werk dat 

zelden gespeeld wordt maar echt de moeite waard 

is. Het belooft een concert te worden waarbij alle 

klankkleuren van het orgel aan bod zullen komen. 

Ook is er twee keer samenzang. 

Marcel zal het programma vooraf mondeling toelich-

ten. Het concert begint om 20.00u, om 19.30u gaan 

de deuren open. De toegang is gratis, wel is er een 

collecte aan de uitgang. Na afloop van het concert 

bent u allen van harte welkom in het Kerkerf voor 

een gratis kopje koffie of thee. Marcel hoopt ook 

aanwezig te zijn zodat u, mocht u dat willen, nog met 

hem kan napraten. Iedereen, van jong tot oud, is van 

harte uitgenodigd!  

Namens de organisatie Martijn Post 

 

Bijeenkomst  in Oranjehof  

Weeksluiting  

D.V. Zaterdagavond   13 juli  is  de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. 

Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er zal dan 

een meditatie worden gehouden en aansluitend 

zingen we enkele psalmen. Deze avond zal rond 

20.15 uur worden afgesloten.  

 

Neuchatel 

Na een bezoek gebracht te hebben aan de reforma-

tiesteden Geneve en Bern volgde op 5 juni jl. de stad 

Neuchatel. Neuchatel heeft de betekenis van nieuw 

kasteel. In 1011 wordt deze plaats voor het eerst 

genoemd omdat toen een nieuw kasteel werd ge-

bouwd aan het meer. In de directe nabijheid van het 

kasteel verrees al spoedig een stad met een kerk. 

Men begon te bouwen rond 1185 in de romaanse 

stijl terwijl later in de gotische stijl het bedehuis werd 

voltooid en in 1276 ingewijd. Omdat de omgeving 

van het kasteel en de kerk hoog gelegen is in tegen-

stelling tot het stadsgedeelte dat aan het veel lager 

gelegen meer is gesitueerd wordt wel gesproken van 

de bovenstad en de benedenstad. Om vanuit de 

benedenstad naar de Grote kerk te gaan kan met 

recht gesproken worden van ‘opgaan’ naar het huis 
des gebeds. 

In Neuchatel was de stadsraad in de dagen dat de 

reformatie opkwam niet zo machtig als in Bern, Ge-

neve en Zurich. In Neuchatel was het gezag namelijk 

sedert 1503 in handen van Jeanne de Hochberg, de 

weduwe van  Louis I van Orleans-Longuevelle. Zij was 

een trouw volgeling van de Rooms Katholieke kerk 

en stond uiterst gereserveerd tegenover de reforma-

tie. Ze liet zich echter na 1529 heel weinig in Neucha-

tel vinden daar ze graag in Parijs vertoefde omdat 

aldaar voor haar veel meer te beleven viel.  Zij gaf de 

leiding van stad en lande over aan gouverneur Geor-

ge de Rive die het kasteel bewoonde en deze droeg 

zorg dat de opbrengsten van Neuchatel die haar 

toekwamen ook verwerkelijkt werden. De gouver-

neur was de reformatie ook niet welgezind maar 

onder druk van de protestantse beweging die ook 

onder de upper ten en de legerleiding toenam gaf hij 

groen licht voor de reformatie van Neuchatel. 

Aan de reformatie van Neuchatel is de naam van 

Willem Farel (1489-1565) verbonden en werkte er in 
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1530-1532 en 1538-1565. Zijn vader die notaris was 

in het Franse Gap had hem voorbestemd voor een 

leidinggevende functie in het leger. De Heere wilde 

hem echter in geestelijke krijgsdienst hebben. Alzo 

geschiedde. Hij studeerde letterkunde en theologie 

te Parijs en werd daar langzamerhand ingewonnen 

voor de reformatorische leer door zijn omgang met 

docent Lefvere d’Estaples die als eerste een Franse 
bijbelvertaling realiseerde, die overigens nooit ge-

drukt is. Farel was een onstuimig man en  nam geen 

blad voor zijn mond. Diplomatiek optreden was hem 

geheel vreemd. Het was onmogelijk voor hem om in 

Frankrijk te blijven. Hij vertrok naar Bazel waar  lang-

zamerhand de reformatorische leer ingang vond, zij 

het dat de reformatie van de stad in 1528 officieel 

van kracht werd. Hij ontmoette daar Erasmus voor 

wie hij weinig goede over had. Hij vergeleek hem 

zelfs met Bileam. In vele plaatsen in Zwitserland 

heeft hij al of niet vergezeld door een hulp het woord 

Gods gebracht en een gemeente gesticht. Hij deed 

dat als het ware in de kracht en geest van Elia. 

Meerdere malen is hij dan ook gemolesteerd door 

mensen die door de Roomse geestelijkheid waren 

opgehitst. Hij heeft ook in Geneve de gemeente 

mogen bouwen. Hij werd daar door hen die met 

Rome sympathiseerden als een levensgevaarlijk per-

soon gezien. Men beweerde dat Farel geen wit in zijn 

ogen had, aan elke haar van zijn baard een duivel 

hing, horens op zijn hoofd had, dat zijn voeten koei-

epoten waren en…. dat hij van Joodse afkomst was. 
Dat laatste gold toen als een vloek.   Desondanks is 

Farel in Geneve gebruikt om veel goeds mogen doen 

voor de reformatie. Hij realiseerde daar in 1535 de 

beeldenstorm en dwong een jaar later Calvijn om in 

Geneve te komen werken. Toen Calvijn daar in 1536 

aankwam op doortocht naar elders om te studeren. 

Farel dwong Calvijn toen in Geneve te blijven en daar 

het werk in de gemeente op te pakken. Toen Calvijn 

daartegen bezwaren maakte bulderde de onbesuisde 

Farel Calvijn toe: ‘Jij bent alleen bezorgd over uw 
rust. Indie je weigert je met ons aan deze arbeid te 

geven, God zal je vervloeken want je zoekt jezelf en 

niet Christus’. Geen bijbeltekst of een bepaald gevoel 
bond Calvijn aan deze gemeente maar de bullebak 

Farel. Nu Calvijns verblijf aldaar is tot grote zegen 

geweest voor Geneve alsmede de gehele Zwitserse 

kerk, ja ook voor ons land. Daarvoor mocht Farel het 

middel zijn. Ook in Neuchatel kwam Farel om daar 

het woord Gods te prediken. Er was daar een groep 

mensen die deze prediking beliefde. Mede gerugge-

steund door Bern dat tot de reformatie was overge-

gaan en met wie Neuchatel een verbond was aange-

gaan kon Farel dit doen. Hij begon in het voorjaar 

van 1530 in de kapel van het ziekenhuis te preken 

omdat er voor hem toen nog geen plaats was op de 

kansel van de Collegiale hoofdkerk. Op de plek waar 

dat ziekenhuis met de kapel stond is in 1779 een een 

bouwwerk neergezet in classistische stijl door de in 

Neuchatel beroemde bouwmeester David de Pury. 

We zijn op de wandeltocht door de oude stad ui-

teraard ook langs dit bouwwerk gelopen dat thans 

fungeert als politiebureau. In deze kapel in het lagere 

gedeelte van Neuchatel is Farel begonnen. De kapel 

werd gebruikt voor oude mensen en zwangere 

vrouwen die de mis niet konden volgen in de grote 

kerk omdat het letterlijke opgaan te veel van hun 

krachten vergde.  

Farel was niet tevreden met de deze bescheiden 

plaats en rustte niet voordat hij ook in de Grote kerk 

het onvervalste evangelie kon verkondigen. Dit vond 

inderdaad plaats op 23 oktober 1530. Hij zei in een 

preek in de kapel dat het wel droevig was dat de mis 

in Neuchatel meer belangstelling trok dan de bijbelse 

prediking. ‘In deze kapel die zo weinigen kan bevat-

ten wordt het evangelie gepredikt en in de grote kerk 

die zoveel mensen kan bevatten wordt de mis opge-

dragen’. Op die woorden trok het volk met Farel naar 
de kerk en vond de beeldenstorm plaats terwijl men 

de ouwels van de mis opat als koekjes. Farel heeft 

vervolgens gepreekt en maar liefst vier plaatselijke 

priesters werden daarbij de ogen geopend voor de 

waarheid van de Schrift. Op een steen die in de Gro-

te kerk is aangebracht lezen we: ‘1530 de 23e okto-

ber werd hier door de burgers de afgoderij verwij-

derd en vernietigd’. Ook vonden we een steen met 
opschrift in de kerk met de woorden ‘1530 Guillaume 
Farel reformateur en 1530- Gloire a Dieu’, glorie aan 
God.  Bij die beeldenstorm bleef het graf van de 

graven van Neuchatel waarop diverse beelden ston-

den van edellieden gespaard. Die beelden herinner-

den immers aan overheidspersonen en hadden geen 

liturgische functie. Tot op de dag van heden staat dat 

gedenkteken nog in het koor van de kerk. Helaas 

konden we dat gedeelte niet bezichtigen omdat de 

kerk in restauratie is. We moesten volstaan met het 

schip en konden daardoor wel de steen met inscrip-

tie zien. In deze kerk hebben we met elkaar nog 

gezongen. Uiteraard a capella want Farel was wars 

van orgelspel. Overigens mag het orgel dat er tegen-

woordig staat wel zijn. 

Nadat Farel in 1532 in Geneve werkzaam was kwam 

hij in 1538 weer terug in Neuchatel. Hij zette zich in 

voor de reformatie van Zwitserland en ook voor de 

vele vervolgde Waldenzen en Fransen. Neuchatel 
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was een waar opvangcentrum voor de vervolgden 

om des geloofs wil. Het gevolg daarvan was dat de 

immer ongehuwd gebleven Farel in de avond van zijn 

leven nog in het huwelijk trad.  Hij trouwde daar in 

1557 met de zeventien jarige Marie Torel die kort te 

voren samen met haar moeder en zus vanuit Rouaan 

naar Neuchatel was gevlucht vanwege de vervolging. 

Dat leverde hem grote kritiek op. Een man die bijna 

de leeftijd van de sterken had gehaald, nooit ge-

trouwd was en aan het eind van zijn leven alsnog 

trouwen met een meisje van zeventien lentes dat 

was toch ongehoord. Zelfs al zou hij haar moeder, 

een gevluchte weduwe, ten huwelijk hebben geno-

men zou het leeftijdsverschil al heel groot zijn. Daar-

bij kwam ook nog eens dat de familie Torel onderdak 

had gekregen bij Farel in huis. Calvijn wilde onder 

geen voorwaarde het huwelijk bevestigen en de 

verhouding met Farel verkilde, ja de veelvuldige 

correspondentie tussen zijn geestelijke vader en 

Calvijn stopte geheel. 

Een onopvallende eenvoudige woning vlak bij de 

Grote kerk met daarop een bordje herinnert aan de 

tijd dat Farel er woonde. Daar hebben we nog een 

ogenblik verwijld. Hier woonde hij dus, eerst alleen 

en later met Marie. Hier kreeg hij ook een brief be-

zorgd dat Calvijn stervende was en deze nog eenmaal 

zijn oude vriend wilde zien. Wonderlijk genoeg, 

voordat de brief Farel bereikte was hij al onderweg 

naar Geneve om afscheid te nemen van Calvijn. Hij 

was liever zelf gestorven zodat Calvijn nog van bete-

kenis mocht zijn voor de kerk, vertrouwde hij een 

tijdgenoot toe. De Heere beschikte anders. Kort 

daarna werd in de pastorie te Neuchatel een jongetje 

geboren. Jean heette hij. Waarschijnlijk vernoemd 

naar Jean Calvijn. Lang heeft Farel het genot van 

oudervreugde gesmaakt want ruim een jaar na Cal-

vijns overlijden stierf ook de reformator van Neucha-

tel op 13 september 1565 in de pastorie waar hij 

bijna dertig jaar had gewoond. Hij nam afscheid van 

zijn geliefden in volle vrede en vermaande volgens 

een oud geschiedschrijver een ieder die hem bezocht 

te ijveren ‘voor de zuivere en ware leer, tot de be-

vordering van het rijk van de Zaligmaker en tot heil 

der zielen’ Hij werd begraven in een van de kapellen 
behorend tot de Collegiale kerk. Geen steen herin-

nert daaraan. 

Buiten de kerk staat op het plein tussen kerk en kas-

teel een standbeeld ter nagedachtenis aan Farel. Fier 

staat hij op de sokkel met een opengeslagen bijbel in 

de handen en een stukgetrapt beeld onder zijn voe-

ten. In het Frans staat op de sokkel ingegraveerd: 

‘Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnij-

dender dan enig tweesnijdend zwaard’, Bijbelwoor-

den ontleend aan Hebr.4:12. Niet ver van het stand-

beeld van Farel verwijderd tussen het kasteel en de 

kerk zijn er beelden van wolven te zien. De reden is 

ons niet bekend maar tegen de achtergrond van het 

werk dat Farel aldaar mocht verrichten deed het ons 

denken aan de tekstwoorden ‘Zie Ik zend u als scha-

pen in het midden der wolven’ (Matth.10:16) en 
‘Wacht u voor de valse profeten, die in schaapskle-

deren tot u komen, maar van binnen zijn het grijpen-

de wolven’ (Matth.7:15). Maar op een binnenplein 
van de kerk zagen we een beeld van een schaap 

veilig tussen de kloostergangen die doen herinneren 

aan de gangen van de Utrechtse Dom. Wat een 

mooie prediking. ‘k Dacht niet dat in kerkelijk opzicht 

de wolven uitgestorven zijn. Maar het woord Gods is 

nog even krachtig en sterk als eeuwen geleden. En 

de Heere der Kerk brengt de schapen Zijner weide 

eeuwig thuis.  

 

Bij de diensten 

Komende zondagmorgen heb ik geruild met buur-

man Goedvree te Uddel die binnenkort naar Hoeve-

laken hoopt te vertrekken. Zondagmidag hopen we 

verder te gaan met de behandeling van de Heidel-

berger Catechismus. Dit keer zijn de vragen 14 en 15 

aan de orde van behandeling. Hazeu berijmde deze 

vragen en antwoorden op de wijs van Psalm 84 als 

volgt: 

 

Wordt ergens een natuurgenoot 

Of creatuur, ’t zij klein of groot 

Gevonden die voor onze schulden 

Betalen kan? O hemel, neen 

God kan geen scheps’len van beneen 

Tot enige voeldoening dulden 

Maar straft elk voor zijn eigen kwaad 

Naar ’t geen hij deed, ’t zij vroeg of laat. 
 

Er kan geen enig creatuur 

Gods gramschap, noch Zijn toornig vuur 

Bij ’t zwaar gewicht der zonden dragen. 
Veel minder dat hij immer kan 

Een ander creatuur daarvan 

Verlossen, naar Gods welbehagen. 

Geen schepsel geeft aan God rantsoen 

Noch kan voor anderen voldoen. 

 

Welk ene midd’laar moeten wij 
Toch zoeken, die ons eind’loos vrij 
Van schuld en straffen kan ontheffen? 

Een waarlijk en rechtvaardig mens 
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Die ’t heilrijk doel van onze wens 

Door Zijne kracht volmaakt kan treffen, 

Veel sterker dan der scheps’len kracht 

Dat is: Waarachtig God in macht. 

 

Schenke de Heere gezegende diensten. 

 

Ter overdenking 

Hoewel de leer van het Evangelie, toen ze voor het 

eerst door Christus verkondigd werd, vergeleken met 

de wetsleer van de farizeeen een nieuwe leer leek te 

zijn, zoals ook Jeremia over een nieuw verbond ge-

profeteerd heeft, was zij in werkelijkheid niet alleen 

oud maar de oudste leer die er in wereld bestaat. En 

oud is ze nog steeds. God heeft namelijk van eeu-

wigheid besloten om de wereld door Christus te 

redden, en die voorbeschikking en dat eeuwige be-

sluit van Hem heeft Hij door het evangelie aan de 

wereld geopenbaard. Daaruit blijkt dat de religie en 

de leer van het evangelie onder alle leringen die er 

ooit geweest zijn, die er nu zijn, of die er ooit zullen 

zijn, de alleroudste is (Heinrich Bullinger 1504-1574). 

 

de redactie 


