Beeldpres entati es over kerkhistoris che personen
Onze beeldpresentaties over bekende kerkhistorische personen genieten inmiddels een ruime
bekendheid. Op veel plaatsen mochten we onze beeldpresentaties reeds vertonen.
In 2003 kwam onze eerste beeldpresentatie tot stand: ‘Het leven en werk van Charles Haddon
Spurgeon’. Al spoedig bleek dat het in een behoefte voorzag. De vele aanvragen om onze
presentatie te vertonen verwonderde ons niet alleen, maar het stimuleerde ons enorm om tot
een nieuwe beeldpresentatie te komen: ‘Het leven en werk van Maarten Luther’. Inmiddels
hebben we ook een beeldpresentatie over ‘Het leven en werk van John Bunyan’ en ‘Het leven
en werk van Johannes Calvijn’.

Op dit moment bereiden we een beeldpresentatie voor over:
het leven en werk van JOHANNES HUS en ULRICH ZWINGLI.
Onze beeldpresentaties geven een duidelijk beeld van het leven en werk van de betreffende
persoon. De beeldpresentatie neemt u als het ware mee op hun levensreis. Een reis met diepteen hoogtepunten maar dat uiteindelijk uitliep op de eer en glorie van God. Hij stond centraal in
hun leven. Kortom, door de beeldpresentaties krijgt u een indruk van de grote daden Gods in
hun leven.
De getoonde beelden die perfect passen bij de gesproken tekst ondersteunen het levensverhaal.
De combinatie van woord en beeld boeit tot het einde toe. Bij jong en oud! Niet zelden wordt
het na afloop van een presentatie zo verwoord: ‘indrukwekkend’.
Wij vertonen onze beeldpresentaties door middel van speciaal daarvoor aangeschafte
apparatuur zodat we u een kwalitatief hoogstaand product kunnen bieden.
Onze beeldpresentaties zijn bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld jaarvergaderingen,
openingsbijeenkomst t.b.v. van het winterwerk, voor de afsluiting van catechetisch onderwijs of
voor uw periodieke bijeenkomsten. Kortom, onze presentaties zijn geschikt voor een breed
publiek.
Belangstelling? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:
DHR. EN MEVR. J. KIEVIET
SOMMELSDIJK
℡ (0187) 48 53 75
INFO@BEELDPRESENTATIES.NL

www.beeldpresentaties.nl
ONZE BEELDPRESENTATIES ZIJN GESCHIKT VOOR 12-JARIGEN EN OUDER!

BEELDPRESENTATIES
over het leven en werk van:

Johannes Hus

(in wording)

1369/1370 - 1415
(Voorloper va n de Hervorming)

Maarten Luther
1483 - 1546
(De Hervorm er uit Wittenberg)

Ulrich Zwingli

(in wording)

1484 - 1531
(De Hervorm er uit Zwitserland)

Johannes Calvijn
1509 - 1564
(De Reformator uit Genève)

John Bunyan
1628 - 1688
(De ketellapper van Elstow)

Charles Haddon Spurgeon
1834 – 1892
(De prins der predikers)
- - - UITSTEKEND GESCHIKT VOOR AL UW VERENIGINGSBIJEENKOMSTEN - - -

MAARTEN LUTHER, geboren in 1483, groeide op in een tijd van veel bijgeloof. Men
geloofde in hekserijen. Luther werd streng opgevoed, zijn ouders sloegen hem soms tot
bloedens toe. Hij werd vooral ook rooms-katholiek opgevoed. Een bijbel had men niet. Men
moest te leven naar de regels van de kerk. Dát zou immers eeuwig heil brengen. Vandaar ook
dat het gezin Luther trouw de ‘s zondagse mis bijwoonde.
Tijdens een zware onweersbui beloofde Luther op 21 jarige leeftijd het klooster in te gaan.
Daar onderzocht hij de Heilige Schrift en ontdekte dat er meer was dan wat hij tot dan toe in
de kerk had gehoord. Luther ijverde in het doen van ‘goede werken’. Hij wilde de zaligheid
‘verdienen’. Tevergeefs! Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden! Toen Luther
dát leerde verstaan werden zijn ogen geopend voor de dwalingen in de roomse kerk. Met
kracht verzette hij zich tegen deze misstanden en verdedigde zijn leerstellingen tegenover
kerk- en wereldgroten. God gaf Luther kracht om staande te blijven omdat de Reformatie
van Godswege tot stand gebracht moest worden. Niet de paus, maar God schrijft de
geschiedenis!
Dankzij de Reformatie mogen wij nu nog steeds in vrijheid naar de kerk, in vrijheid geloven,
ja in vrijheid tot de Heere gaan. Geen aardse macht kan dat overigens verhinderen.

JOHANN ES CALVIJN werd in 1509 geboren in het Franse stadje Noyon. Hij groeide op in
een streng rooms gezin. Vooral zijn moeder ging hem hierin voor. Met haar liep hij mee in
processies en bezocht hij de kathedraal van Chiry waar zich vele relikwieën bevonden
waaronder de schedel van de heilige Anna, de grootmoeder van de Heere Jezus, die door de
jonge Calvijn werd gekust. Calvijns vader wilde dat Johannes priester werd. Zodoende
studeerde Calvijn hiervoor in Parijs, Orleans en Bourges.
Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met de Lutherse leer. In de begintijd vond hij die
leer maar niets maar God veranderde dat en na veel strijd werd hij door de Heere losgemaakt
van de roomse leer. In 1533, precies 14 jaar na het slaan van Luthers stellingen, werd er in
Parijs een rede voorgelezen. Een rede die Reformatorische trekken had en waaraan Calvijn
had meegewerkt. Het gevolg was dat Calvijn moest vluchten voor zijn leven. Maar deze
vlucht had tot gevolg dat Clavijn al meer vanuit de duisternis tot het licht werd gebracht.
Hij vluchtte naar Angouleme waar hij een begin maakte met zijn Institutie, stichtte in Poitiers
een eerste protestantse gemeente, maar vluchtte daarna naar Zwitserland waar hij in Basel
zijn Institutie tot uitgave bracht. Door een wonderlijke weg kwam hij in Genève en
Straatsburg. Van daaruit heeft hij veel werk verricht om de Protestantse leer inhoud te geven.
Calvijns leven was als een kaars:
“..Door licht te geven verteerd zij, door te verteren geeft zij licht..”

JOHN BUN YAN, de auteur van “De christenreis naar de eeuwigheid”, werd in 1628 geboren
in een straatarm gezin. Zijn vader was ketellapper. Een ketellapper stond niet best
aangeschreven. Al vroeg sterft Bunyans moeder. Kort daarop hertrouwde zijn vader. Dit gaf
al met al spanningen in het gezin. Bunyan wilde niets van de godsdienst weten. Hij leidde een
zeer goddeloos bestaan ondanks de roepstemmen in zijn jonge leven. Hij loog er lustig op los
en grof vloeken was hem niet vreemd. Toen hij iemand hoorde spreken over goddelijke
zaken sprak hij tot God: “Wijkt van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust”.
De zonde werd hem tot een tweede natuur.
Bunyan trouwde met een godvrezende vrouw. Door haar ging hij naar de kerk. Een preek uit
het Hooglied werd Bunyan te sterk. Hij kwam tot bekering en werd predikant. Politieke
veranderingen maakten dat hij vaak in het geheim moest preken, zelfs ook ’s nachts.
Predikanten werden vervolgd en belandden in de gevangenis. Meerdere keren was ook
Bunyan een gevangene. Een gezegende tijd. Hij bestudeerde er de bijbel en andere
geschriften en werd diep ingeleid in goddelijke zaken. Ook schreef hij tijdens zijn
gevangenschap zijn zeer aangrijpende autobiografie: “Overvloedige genade voor de grootste
der zondaren”. Een zeer lezenswaardig boek met rijke lessen voor de lezer.

CHARLES HADDON SPURGEON werd in 1834 werd geboren. Er was armoede in het gezin
Spurgeon. Daarom werd Charles zijn eerste vijf levensjaren ondergebracht bij zijn
grootouders in Stambourne waar zijn opa predikant was. In de pastorie kreeg Charles de
eerste indrukken van wat het predikantschap inhield. Hij was getuige van veel gesprekken
tussen gemeenteleden en hun predikant.
Een gemeentelid was veelvuldig te vinden in de kroeg, dit tot groot verdriet van opa. De toen
5-jarige Charles kon dat niet verdragen. Hij ging naar de bewuste kroeg en waarschuwde het
gemeentelid ernstig. Dit bleef niet ongezegend. Het gemeentelid kwam tot geloof.
Toen Charles 10 jaar oud was voorspelde ds. Richard Knill ernstig en met overtuiging dat
Charles eens zou preken voor grote menigten. Als 16-jarige preekte C.H. Spurgeon in
huisgemeenten en op zijn 17e nam hij zijn eerste beroep aan. Hij werd predikant van
Waterbeach waar hij veel zegen mocht ervaren.
Het duurde niet lang of Spurgeon preekte inderdaad voor grote menigten. Eenmaal preekte
hij voor maar liefst 23.654 mensen! Van heinde en verre kwamen de mensen om naar ‘de
prins der predikers’ te luisteren. Velen mochten onder zijn Woordbediening tot bekering
komen. Zijn werken worden tot aan vandaag herdrukt en uitgegeven en gaan de gehele
wereld over en zijn nog steeds velen tot rijke zegen.

ULRICH ZWIN GLI werd op 1 januari 1484 in het Zwitserse bergdorpje Wildhaus geboren.
Zijn vader was boer en tevens burgemeester van het dorp.
Tot zijn vijfde jaar woonde hij thuis en vooral zijn vader bracht hem de grootheid van Gods
schepping bij. Zijn ouders wilden dat hij priester werd. Daardoor studeerde hij aan de
universiteit van o.a. in Basel en Bern. In 1506 werd Zwingli priester in Glarus.
Al snel kwam Zwingli er achter dat er veel mis was in de Rooms Katholieke kerk. Hierdoor
begon iets te ontkiemen van het zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus, door
genade alleen!
Als veldprediker trok Zwingli met ‘zijn’ jongens van de gemeente (Glarus) mee ten strijde in
de vele godsdienstoorlogen van die tijd. Daar zag hij hoe jonge kerels gruwelijk werden
afgeslacht. Deze verschrikkelijke momenten hebben diepe indruk op Zwingli nagelaten.
Tien jaar later in 1516 werd priester van de parochie in Einsiedlen. Hier werkte hij twee jaar.
Einsiedeln was een bedevaartsoord. In het grote klooster bevond zich n.l. de zgn. ‘zwarte
madonna’ die wonderen zou verrichtten. Zwingli heeft zich met grote kracht verzet tegen de
beeldenverering. Steeds meer kwam hij tot het besef dat Rome dwaalde.
Op 1 januari 1519 deed Zwingli op zijn 35 e verjaardag intrede in de Grossmunster van
Zurich. Vanaf dat moment bepreekte hij elk Bijbelboek en volgde niet meer de voorschriften
van de rooms katholieke kerk.
Zurich werd één van de belangrijkste perioden van zijn leven. Tot dan toe wist Zwingli ten
diepste niet van zonde en schuld. Daarom ook niet wie Christus was. Maar toen de Heilige
Geest zijn ogen openden, werd hij ten volle overtuigd dat alleen het werk van Christus
zaligmakend was. Dat kwam vooral tot uitdrukking in de prediking. Het gevolg was dat velen
tot dezelfde inzichten kwamen en tot geloof kwamen. Juist toen ondervond Zwingli grote
tegenstand. Maar met Gods hulp bleef hij staande.
De godsdienstoorlogen gingen onverminderd door en namen zelfs in hevigheid toe. Zwingli
was er bij, als legerpredikant.
Tijdens een veldslag, op 11 oktober 1531, kwam Zwingli om het leven, samen met nog 500
inwoners van Zurich. Zijn lichaam werd gevierendeeld, daarna verbrand. Zijn as werd door
de wind verstrooid…..
Zwingli’s lichaam werd door vijanden van de Waarheid gedood. Op 47-jarige leeftijd mocht
zijn ziel naar de hemel, naar zijn God, zijn Zaligmaker.
Zwingli was van grote betekenis voor de Reformatie. En dat niet alleen voor Zwiterland…!

Een gebed van Zwingli
O God, geef Uw arme volk goede herders en verkondigers van het Woord Gods, opdat de
koning en zijn volk uit Uw Woord Uw wil leren kennen en opdat het onvriendelijke en
onbroederlijke leven wordt weggenomen; opdat Uw Naam in heel de wereld geheiligd en
geprezen wordt.
Sterk en behoud die vorsten die de antichristelijke booswicht weerstaan.
Verlicht de ongelovigen en maak ze verstandig opdat zij U en zichzelf leren kennen. Neem
uit hen weg het heerszuchtige hart en geef hen een godvruchtig, vriendelijk en liefhebbend
hart en gemoed.
Wanneer Gij ze echter toch wilt toelaten in hun zonden, geef dan dat wij goed opmerken dat
Gij ons en hen wilt straffen.
Geef toch ook, o Heere, aan Uw gelovigen de genade dat zij van Uw Woord niet afvallen.
En wanneer het lichaam dan lijden moet, zo kan toch niemand de ziel beschadigen, wanneer
zij vast staat in het geloof.
Ook zal Uw Woord altijd overwinnen, al moeten er velen voor lijden.
Verleen ons Heere, dat het juk wordt verbroken en dat Gij met Uw Woord alleen zegeviert.
Amen!

