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wordt de rechtvaardiging door het geloof in Christus sterk 

benadrukt. Een exacte datering van deze inscripties is onbe

kend, maar de opmaak en spelling van de teksten doen ver

moeden dat ze uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 

stammen. De lading van deze teksten in de tijd waarin ze  

werden aangebracht wordt duidelijker door te kijken naar de 

precieze plaats in de kerk waar ze geschreven staan. 

 Rond 1500 werd de zuiderkapel aan de kerk gebouwd en in 

het eerste kwart van de zestiende eeuw volgde de noorder

kapel.2 Delen van de vroeg zestiendeeeuwse zandstenen  

afscheidingen met gotische motieven zijn nu nog te zien, met 

daarbovenop de zeventiendeeeuwse houten kapelhekken. 

Voor de Reformatie was de noordelijke kapel waarschijnlijk 

aan Maria gewijd. Met het aanbrengen van deze uitgespro

ken evangelische verzen, zetten de gereformeerden zich af 

tegen het voormalige katholieke gebruik van de kerk, waar

onder de Mariadevotie. Heiligen vragen om voorspraak te 

doen was bij uitstek een gebruik dat de hervormers aanmerk

ten als ‘paapse superstitie’ ofwel misleidend bijgeloof. Met 

deze teksten werd de katholieke devotie die aan deze ruimtes 

verbonden was geweest nadrukkelijk afgewezen. De refor

matorische boodschap aan de kerkganger was dat alleen het 

geloof in Christus het eeuwige leven kon brengen. 

vooral bewaard gebleven tiengebodenborden, en noemde 

daarnaast nog een aantal ‘losse teksten’. In dit artikel doe ik 

verslag van het verder in kaart brengen en interpreteren van 

deze inscripties, die soms gelaagder zijn dan op het eerste 

gezicht lijkt. 

Afwijzing van het katholieke verleden 
Twee Bijbelverzen staan te lezen op de eenvoudige houten 

zeventiendeeeuwse hekken van de zijkapellen in de Nicolaï

kerk in Appingedam (afb. 1). Op het kapelhek aan de noord

zijde is de tekst van Johannes 3 vers 16 geschilderd, in 

gouden hoofdletters tegen een helderblauwe achtergrond: 

‘ALSO HEFT GODT DE WARLT GELEVET DAT HE SINEN ENIGEN 

SOENE GAF VP DAT ALLE DE AN HEM GELOVEN NIET VERLOREN 

WERDEN SONDER DAT EWIGE LEVENT HEBB’. Aan de zuidzijde 

staat op dezelfde manier geschreven: ‘IS GODT MET VNS  

WEL KAN DAN TEGEN VNS SIN DE OCK SINES EGEN SOENS 

NIET HEEFT VORSCHONET SVNDER HEEFT HEN VOR VNS ALLE 

HENGEVEN’ (Rom.8: 31b32a) (afb. 2). De teksten zijn opge

steld in het Nederduits, de lokale volkstaal van destijds. Dat 

is vrijwel altijd het geval bij teksten uit deze periode in ker

ken in het noordoosten van Nederland. De Statenvertaling 

van 1637 is hier niet geciteerd, maar een oudere Bijbelverta

ling in de volkstaal moet zijn geraadpleegd. In beide verzen 

manier om de kerk zichtbaar te markeren als gereformeerde 

kerk, en afstand te creëren tot het katholieke verleden. Vaak 

zijn teksten juist daar aangebracht waar katholieke interieur

stukken en beelden verwijderd waren. De lege plaatsen  

werden opgevuld of gecamoufleerd met teksten, en kregen 

daarmee een protestantse betekenis. Op deze manier werd 

het afbeelden van teksten ingezet in de omvorming van het 

kerkinterieur met de Reformatie. 

 In 2000 maakte Regnerus Steensma een inventarisatie van 

tekstborden en tekstschilderingen aanwezig in Groninger 

kerken, met de aantekening dat het materiaal om een syste

matisch vervolgonderzoek vraagt.1 Hij beschreef in dit artikel 

Het aanbrengen van Bijbelverzen en andere vrome teksten 

was na de Reformatie een manier om de kerk te verfraaien. 

Veel van de katholieke inrichting van de middeleeuwse ker

ken was door de beeldenstormers vernield. Na de overname 

door de calvinisten aan het einde van de zestiende eeuw  

werden de gebouwen verder ontdaan van dat wat herinnerde 

aan het oude geloof, zoals altaren en altaarstukken, kruis

beelden, sacramentshuisjes, en afbeeldingen van heiligen. 

 Het in beeld brengen van het Woord was een manier van 

decoreren die heel goed paste bij de gereformeerde leer en 

het gereformeerde gebruik van de kerken, waarin de predi

king centraal stond. Het aanbrengen van teksten was ook een 

Jacolien Wubs

‘min hvs is ein bedehvs’ staat geschilderd op de muur in de kerk van Holwierde. Het lijkt een voor  

de hand liggende uitspraak: een kerk was toch bovenal een huis van gebed? Deze inscriptie is één 

van de vele teksten op muren, borden en kerkmeubilair in Groninger kerken, geschilderd na de 

Reformatie. Wat betekenden zulke teksten precies in de tijd waarin ze werden aangebracht?

‘min hvs is ein bedehvs’
Protestantse teksten in middeleeuwse Groninger kerken

1  De noorder- en zuiderkapel, afgescheiden met zeventiende-eeuwse kapelhekken in de Nicolaïkerk in Appingedam. Foto archief Regnerus Steensma.  

2  Met gouden letters staat een vers uit Romeinen afgebeeld op het hek van de zuiderkapel. Foto archief Regnerus Steensma.

1 Regnerus Steensma, ’Protestantse tekstschilderingen in Groninger kerken’, Groninger kerken 17 (2000) 36-47. Zie ook: Regnerus 
Steensma, ‘Teksten op borden en muren’, in: Protestantse kerken. Hun pracht en kracht (Gorredijk 2013) 163-216.

2 Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Sabine Broekhoven en Redmer Alma, Monumenten in Nederland. Groningen (Zeist / 
Zwolle 1998) 65-66.
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hedendaags Nederlands vertaald worden als: ‘Mijn huis is 

een huis van gebed’. Ik vermoed dat ook deze inscriptie uit  

de vroege zeventiende eeuw stamt. De opmaak en de Neder

duitse taalvariant wijzen daarop. De tekst verwijst naar het 

verhaal van de Tempelreiniging, dat voorkomt in alle vier de 

Evangeliën (afb. 7).8 Christus joeg woedend de handelaren 

uit de tempel, omdat ze alleen maar uit waren op het maken 

van winst. Hij zei daarbij: ‘Mijn huis moet een huis van ge  

bed zijn’. Calvijn refereert eveneens aan dit Bijbelverhaal, 

wanneer hij de leer en de gebruiken van de katholieke mis 

bekritiseert: 

‘Ik ga nu niet in op de misbruiken die zo lomp zijn dat ze het 

vermelden niet waard zijn, zoals het aan elke heilige zijn  

eigen mis toekennen en het opdragen van wat wordt gezegd 

gebleken dat in de Akerk nog tot 1640 een lichtkroon met een 

Mariabeeld aanwezig was.5 In de kerk waar de herinnering 

aan het oude geloof nog in enige mate leefde, werden kerk

gangers bij het verlaten van de kerk nog eens gewezen op de 

evangelische boodschap. De decoratieve en kleurrijke omlijs

ting van de tekst zal geholpen hebben de aandacht van de 

beschouwer te trekken. De rijkversierde inscriptie spreekt 

ook het idee tegen van het protestantse kerkinterieur als een 

serene, gewitte ruimte waar het Woord het beeld volledig had 

verdrongen. 

Sporen
De versiering van kerkinterieurs met teksten moet in de late 

zestiende en zeventiende eeuw rijker en uitgebreider zijn ge

weest dan vandaag nog te zien is. Slechts een deel van de 

aangebrachte teksten is bewaard gebleven. Soms wijzen 

sporen nog op dat wat verdwenen is. Boven de zuidelijke  

opening naar de kooromgang in het schip van de Akerk zijn 

resten van een inscriptie en een cartouche te zien. In de Gro

ninger Martinikerk is één tekstschildering van na de Refor

matie bewaard gebleven en gerestaureerd. Een decoratieve 

cartouche van rolwerk, vergelijkbaar met de cartouche rond

om de geschilderde tekst in de Akerk, omlijst de inscriptie 

boven het zuiderportaal in de kooromgang. De tekst wijst op 

de functie van het koor als de plaats voor de huwelijks

voltrekking. Het Bijbelvers geeft een vrome interpretatie van 

het huwelijk en luidt, in een hedendaagse vertaling: ‘zoals  

de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich 

over jou verheugen’ (Jes. 62:5).6 Een foto uit 1912 toont de  

inmiddels volledig verdwenen tekstschildering aan de oost

wand van de zuidelijke transeptarm (afb. 4). De geschilderde 

omlijsting bestaat uit decoratief rolwerk, net zoals de car

touche rondom de huwelijkstekst. Aan de noordzijde van de 

opening naar het koor zijn nu nog resten van een tekst te 

zien, naast restanten van voorreformatorische figuratieve 

schilderingen. Dat laat zien dat teksten beeldende voorstel

lingen, die met de Reformatie omstreden waren geworden, 

vervingen of camoufleerden. Omdat er heel weinig of niets 

van deze tekstschilderingen bewaard is gebleven, is niet 

meer te ontcijferen is wat er precies gestaan heeft. 7 

‘min hvs is ein bedehvs’
Vergeleken met de tekstschilderingen in de Akerk en de Mar

tinikerk is de inscriptie in Holwierde klein en sober uitge

voerd. In een nis in de oostwand van het zuidertransept, die 

oorspronkelijk de achtergrond vormde voor een zijaltaar, 

staat te lezen: ‘min hvs is ein bedehvs’ (afb. 5). Dat kan in 

Evangelische teksten 
Teksten met een soortgelijk uitgesproken evangelisch karak

ter komen meer voor. Boven het zuiderportaal in het transept 

van de Akerk staat te lezen: ‘dat is het eewige leven dat  

se dy, dat dv allene warachtig godt bist, ende den dv 

gesendt hefst, iesvm christvm kennen’. (Joh.17:3) (afb. 3). 

Deze tekst wijst ook op Christus als enige weg tot het eeuwi

ge leven. Mogelijk heeft in de bovenrand van de decora tieve 

cartouche een datering gestaan, maar die is niet meer te ont

cijferen. De omlijsting met zogeheten rolwerk in de stijl van 

Hans Vredeman de Vries en de spelling van de tekst  

wijzen op een oorsprong in de vroege zeventiende eeuw.3 In 

de tijd dat deze tekst werd aangebracht was het katholieke 

verleden nog een relatief recent verleden. Niet alle sporen 

van dat verleden waren volledig uitgewist. Het is bijvoorbeeld 

goed mogelijk dat er bij het aanbrengen van deze tekst nog 

voorreformatorische voorstellingen op de gewelven zichtbaar 

waren.4 De calvinistische verwijdering van laatmiddeleeuw

se objecten en beelden was weliswaar grondig, maar het was 

vaak ook een langdurig proces. Zo is uit archiefonderzoek  

5 J. Voorintholt, H.G. de Olde, ‘Kleur en afbeelding in de Der Aa-kerk’, Groninger kerken 2 (1985) 84-90, hier p.90. Vgl.: Regnerus 
Steensma, ‘Eenige naegelaeten gedenckwaardige overblijfselen. Herinneringen aan de Katholieke eredienst in de Ommelanden’, 
Publicatiemap Stichting Oude Groninger Kerken 18 (1977) 151-167.

6 Jesaja 62:5, Nieuwe Bijbelvertaling.
7 Steensma, ‘Protestantse tekstschilderingen’, 43-44.
8 Marcus 11:15-17, Johannes 2:13-17, Matteüs 21:12-13, Lucas 19:45-46. In dit verhaal verwijst Christus terug naar Jesaja 56:7.

3 Steensma, ‘Protestantse tekstschilderingen’, 43.
4 Kees van der Ploeg, ‘Schilderingen in Groninger kerken tijdens 

en na de Hervorming’, in: Rolf-Jürgen Grote en Kees van der 
Ploeg (red.), Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en 
Groningen. Vensters op het verleden. Opstellen (Groningen / 
München 2001) 222-227, hier 223-224.

3  Een rijk gedecoreerde tekstschildering in de Akerk in Groningen. Foto archief Regnerus Steensma.

4  De in 1912 gefotografeerde en inmiddels verdwenen tekstschildering  

op de oostwand van het zuidertransept in de Martinikerk in Groningen.  

Foto: P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven (1785_17128).

5  ‘MIN HVS IS EIN BEDEHVS’, afgebeeld in een zijaltaarnis in Holwierde.  

Foto auteur.  
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Calvijn. Juist daar werd met een geschilderde tekst het con

trast met de ‘afgoderij’ van het nog recente katholieke ver

leden benadrukt. ‘MIN HVS IS EIN BEDEHVS’ wil hier zoveel 

zeggen als: in dit godshuis vindt voortaan de ware gods

dienst plaats. 

 De protestantse geloofsleer werd in Holwierde nog eens 

benadrukt door middel van een evangelisch Bijbelvers. Op de 

achterkant van het doksaal staat Johannes 3:16 te lezen (afb. 

6). Dat is hetzelfde vers als op het kapelhek aan de noordzij

de in Appingedam geschilderd was. De inscriptie in gotische 

letters is niet opgesteld in het Nederduits, maar volgt bijna 

helemaal de Statenvertaling van 1637. Het is daarom goed 

mogelijk dat deze tekst in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw is aangebracht.

Huis des Heeren
In meer kerken werd de kerkruimte door middel van een 

Bijbel vers gemarkeerd als gereformeerde kerk. Tegelijkertijd 

kunnen de teksten gelezen worden als een oproep aan de 

bezoekers van de kerk om vroom te zijn en de kerkgang niet 

te verzuimen. In Ezinge is bijvoorbeeld een tekstschildering 

met Psalm 27 vers 4 aangebracht in de halfronde apsis (afb. 

8). Dit vers spreekt van het verlangen de ‘schone godsdienst 

tijdens de maaltijd van de Heer aan de heilige Willem of de 

heilige Walter of dat er een ordinaire marktplaats van wordt 

gemaakt om te kopen en te verkopen, en meer van zulke 

schandalen (…).’9

De inscriptie suggereert een parallel tussen de Bijbelse Tem

pelreiniging en de protestantse omgang met het katholieke 

kerkinterieur. De hervormers eigenden zich de uitspraak van 

Christus uit het verhaal van de Tempelreiniging toe, om daar

mee de hervorming van de katholieke leer en rituelen en de 

kerkinrichting die daarbij hoorde te duiden en te legitimeren. 

Eerst werd de kerkruimte, in protestantse termen, ‘gezuiverd’ 

of ‘gereinigd’ van alles wat deed denken aan het katholieke 

verleden. Zoals Christus de tafels van de handelaren omver

gooide, zo braken de beeldenstormers de heiligenbeelden in 

de kerk. Na die episode van het breken of verwijderen van 

veel van de katholieke inrichting werd zo’n tekst aange

bracht. 

 De plaats van de inscriptie is ook hier veelzeggend. In zo’n 

nis stond voor de Reformatie vaak een altaarstuk of heiligen

beeld dat fungeerde als achtergrond voor een op het zijaltaar 

gevierde mis.10 Een zijaltaar was bij uitstek een symbool van 

de ‘misbruiken’ in de kerk, zoals blijkt uit de woorden van 

8  In Ezinge staat een psalmvers op de oostwand over het verlangen het Huis des Heren te bezoeken. Foto P. van Galen, collectie Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. 

7  De tempelreiniging was ook een populair onderwerp voor prenten in de zestiende en zeventiende eeuw. Rembrandt van Rijn, Christus ver-

jaagt de geldwisselaars uit de Tempel, ets, 1635. Collectie Rijksmuseum Amsterdam. 

6  Op de achterkant van het doksaal in Holwierde is in de tijd van de Reformatie Johannes 3:16 geschilderd. Foto auteur. 

9 Johannes Calvijn, vertaald door Herman Speelman en met een woord vooraf door Paul van Geest, Eén met Christus. Een klein traktaat over 
het Heilig Avondmaal (Kampen 2014) 84-85.

10 Regnerus Steensma, ‘Verdwenen zijaltaren in Groninger kerken – I De dorpskerken’, Groninger kerken 23 (2006) 33-40.
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11 Steensma, ‘Protestantse tekstschilderingen’, 43; E.A. Hoving, ’t Olle hek (Groningen 1972) 12.
12 Van der Ploeg, ‘Schilderingen in Groninger kerken’, 227; dezelfde, ‘Eenum’, in: Rolf-Jürgen Grote en Kees van der Ploeg (red.), 

Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen. Vensters op het verleden. Catalogus (Groningen / München 2001) 59 (cat.nr.78).
13 Kees van der Ploeg, ‘Harkstede: Een kerk als gedenkteken’, Groninger kerken 33 (2016) 81-90.

Conclusie
Het in beeld brengen van het Woord werd na de Reformatie 

een passende manier om de kerk te decoreren. Het schilde

ren van teksten op muren en kolommen, borden en interieur

stukken was een vorm van protestantse beeldcultuur. Bij  

het bestuderen van de ‘losse teksten’ in Groninger kerken, 

zoals Steensma ze aanduidde, is me opgevallen dat ze een 

thematische samenhang vertonen. In meerdere kerken zijn 

Bijbelverzen gekozen die de protestantse geloofsleer bena

drukken: alleen door het geloof in Christus is er verlossing en 

eeuwig leven. In een aantal kerken werd door middel van een 

inscriptie de kerk zichtbaar aangemerkt als het ‘huis des 

Heeren’. De bezoekers van de kerk werden erop gewezen dat 

ze zich in een gereformeerde kerk bevonden, waar de ‘ware’ 

gereformeerde godsdienst werd gepredikt. Op die manier 

werd een contrast gecreëerd met de devotionele praktijk en 

de kerkinrichting uit de tijd van het oude, katholieke geloof. 

De meeste van de hier besproken teksten dateren uit de late 

zestiende en vroege zeventiende eeuw. In die periode was 

het katholieke verleden nog een relatief recent verleden. De 

teksten speelden een rol in de hervorming van het kerk

gebouw. Teksten markeerden de kerk nadrukkelijk als een 

calvinistisch huis van gebed, waar de ‘afgoderij’ en de mate

riële uitingen daarvan omvergeworpen waren. 

Jacolien Wubs MA (j.wubs@rug.nl) is kunsthistoricus en 

werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een promotie

onderzoek over de functie van tekstborden en tekstschilde

ringen in de protestantse hervorming van het kerkinterieur in 

de late zestiende en zeventiende eeuw. 

gegrepen op de voorbeelden die rond 1600 werden gemaakt. 

In het koor van de kerk van Harkstede hangen twee houten 

borden, waarop met goudkleurige blokletters psalmverzen 

staan geschreven (afb. 10). Op één van de borden staat Psalm 

27: 4 geschreven: 

‘een dingh heb ick van den heere begeert, dat sal ick 

soecken: dat ick alle de dagen myns levens mochte 

woonen in’t huys des heeren om de lieflikheyt des  

heeren te aenschouwen ende te ondersoeken in synen 

tempel. psalm xxvii’. 

Dit is dezelfde tekst als de oudere tekstschildering op de 

koorwand in Ezinge. Op het tweede bord in Harkstede staat 

Psalm 43:34 te lezen: 

‘sendt u licht, ende uwe waerheyt, dat die my leyden: 

datse my brengen tot den berg uwer heyligheit ende 

tot uwe wooningen: ende dat ick inga tot godts altaer. 

tot de godt des blydschaps myner verheuginge ende  

u met de harpe love, o godt. myn godt: psalm xliii  

vers iii en iv’. 

 Gods ‘Wooningen’ die in deze verzen voorkomen, verwij

zen in de context van het kerkinterieur zowel op het kerk

gebouw zelf als op het hiernamaals. Zo wijst deze passage 

tegelijkertijd op het belang van de kerkgang én op het geloof 

als de weg naar het eeuwige leven. Deze tekstborden zijn  

op zijn vroegst tussen 1692 en 1700 in de kerk geplaatst. Het 

echtpaar Piccardt liet de kerk in deze periode herbouwen. Het 

gaat in dit geval dan ook niet om een middeleeuwse kerk, 

hoewel in het ontwerp sterk op de middeleeuwen is terug

gegrepen.13 

Kees van der Ploeg oppert de mogelijkheid dat ze zijn aange

bracht in 1639, ter gelegenheid van de vererving van de heer

lijke rechten in Eenum van de familie Ubbena op de familie 

Clant. De tekens in het geschilderde tempeltje op de noord

wand zouden deel van een datering geweest kunnen zijn, 

maar zijn nu onvoldoende te ontcijferen.12 De relatief grote en 

rijk uitgevoerde tekstschildering kan ook opgevat worden als 

een zelfbewust onderstrepen van het protestantse karakter 

van de kerk en de godsdienst die er plaatsvond. ‘Zalig zijn zij 

die hier vergaderen en Gods woord horen’ is impliciet ook het 

feliciteren van de aanwezige gemeente zelf, en kan begrepen 

worden als ‘zalig zijn wij, die hier vergaderen en Gods Woord 

horen.’

Voortgezette traditie
Het aanbrengen van Bijbelverzen die gaan over de kerk als 

het huis des Heren en de kerkganger oproepen tot de kerk

gang en tot vroomheid kwam ook in de late zeventiende en 

achttiende eeuw nog voor. In vorm en inhoud werd terug

des Heren en zijn huis te bezoeken’. De muurschildering is 

groter dan die in Holwierde, maar ook vrij sober en eenvoudig 

uitgevoerd. De tekst luidt: ‘eenerley bidde ick van dheren 

dat had ick gaerne dat ick im hvse des heren bliven 

moegde myn leven lanc tho schovwe de scoene  

godtsdienste des heren vnde syn hvvs besoecken 

psalm 27 x 4’.11

 Ook in Eenum legt een tekstschildering de nadruk op het 

belang van het Woord horen in de kerk (afb. 9). Er staat  

geschreven: ‘salich sint si die hier vergaren die godes 

woort horen en dat bewaren’, naar Lucas 11:28. De tekst

cartouche op de zuidwand lijkt met moeite ingepast te zijn 

tussen twee vensters. Dat verklaart waarschijnlijk meteen de 

keuze voor de ovale vorm van de cartouche, die elders weinig 

voorkomt. De tekstschildering maakt deel uit van een groter 

geheel van decoratieve wandschilderingen, waarvan het rol

werk en de classicistische motieven typerend zijn voor de 

late zestiende en vroege zeventiende eeuw. Een opdrachtge

ver en een precieze datering zijn onbekend. Kunsthistoricus 

10  Eén van de twee tekstborden in de kerk van Harkstede. Foto archief Regnerus Steensma.

9  De tekstschildering op de  

zuidwand in de kerk van Eenum. 

Foto auteur. 


