
Geloof en Kerkelijk jaar 
 
GELOOF: 
Zolang er mensen op de aarde zijn hebben de mensen nagedacht over de vraag hoe 
alles op de wereld ontstaan is. Zo zijn er ontzettend veel verschillende ideeën 
ontstaan en zijn er nu nog bekende mensen geweest (grote denkers zoals Boeddha, 
Achnaton, Mozes, Jezus, Mohammed) die gedachten ontwikkeld hebben hoe dat 
geweest moet zijn aan het begin van de wereld.  
Veel mensen hebben gedacht: “Ja dat geloven wij ook dat het zo gegaan moet zijn.” 
En hebben die gedachten doorgegeven aan hun kinderen en die weer aan hun 
kinderen. Bijna al die verhalen vertellen over een kracht die de wereld ‘geschapen’ of 
gemaakt heeft. Die kracht wordt vaak in het Nederlands ‘GOD’ genoemd. Later zijn 
die verhalen opgeschreven en ontstonden ‘religies’. Ook waren en zijn er nog steeds 
zgn. hulpgoden zoals in de Hindoe religie.  
Enkele grote religies op dit moment zijn: Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, 
Christendom, Islam. 
Een kenmerk van alle religies is dat zij geloven dat de mensen in staat zijn goede 
dingen en slechte dingen te doen. Ook gaan alle religies uit van het principe : wat jij 
niet wilt dat jou overkomt, zorg er dan voor dat jij dat een ander ook niet laat 
overkomen. (Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet). 
  
GEZAMENLIJK: 
Al die religies hebben altijd een plek gemaakt waar zij die GOD die alles gemaakt 
heeft daarvoor te eren en te bedanken. Vroeger werden vaak tempels gebouwd met 
beelden van mensen of dieren. Denk aan de Egyptische, Griekse en Romeinse  
tempels, maar ook aan de Inca- en Aztekentempels in Zuid- en midden Amerika. Ook 
in Azië zijn veel oude tempels te vinden.   
Ook vonden en vinden mensen het nodig om iets terug te geven aan God. ‘Offeren’ 
heet dat en tegenwoordig gaat dat meestal met het inzamelen van geld om goede 
dingen te doen voor mensen die het niet zo goed getroffen hebben in hun leven door 
ziekte, natuurrampen, minder verstand enz. 
Zij doen dat nu nog in tempels, moskeeën, kerken enz.  
 
VERSCHILLEN: 
Religies kan je onderverdelen in meergoden religies en monotheïstische 
godsdiensten, religies met één enkele God. De oude Grieken en Romeinen kenden 
vele goden, en ook in Hindoeïsme kom je meerder goden tegen.  
Het Jodendom, de Christelijke godsdienst en de Islam kennen één God, en die 
godsdiensten hebben meer gemeen. Zo kent het Jodendom de Thora en de 
christenen de Bijbel, het eerste vijf boeken van de Bijbel zijn samen hetzelfde als de 
Thorah. Ook in het boek van de Islam, de Koran, vindt je veel overeenkomsten met 
de Bijbel. De Christen spreken over de Drie-enige God, drie verschijningsvormen van 
God: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.   
 
SITUATIE IN NEDERLAND en MARKELO 
In ons land zijn de meeste mensen al eeuwenlang volgers van Jezus (ook wel 
Christus genoemd) en daarom wordt ons land wel een christelijk land genoemd. 
Jezus leefde ruim 2000 jaar geleden in het land Israël of ook wel Palestina genoemd. 
Zijn navolgers hebben zijn woorden en gedachten opgeschreven en na een paar 
honderd jaar na Christus hebben zij een boek geschreven dat wij Bijbel noemen. 
Het christelijke denken over God is in Markelo pas 800 jaar na Christus gekomen.  
Voor die tijd hadden de inwoners van Oost Nederland en Duitsland ‘natuurgoden’ 



zoals Wodan (de god van de strijd) en Thor (de dondergod) Dat was in de tijd van 
keizer Karel de Grote die over bijna heel west Europa regeerde. Hij was christen 
geworden en vond dat iedereen dat ook moest worden. Daarom stuurde hij 
monniken zoals Lebuïnus (leraren) naar Markelo om de mensen over de leer van 
Christus te vertellen. Gemakkelijk ging dat niet en er zijn nog veel oude gebruiken uit 
de tijd gebleven: paasvuur, ossenhoornblazen, zonnewende feesten enz. Zelfs de 
naam van de dag woensdag komt van Wodan! 
 
Waarschijnlijk werd de eerste houten kerk in Markelo gebouwd in de 9e eeuw. Dus 
ruim 1100 jaar geleden. 
In de middeleeuwen is er een kerk van baksteen gebouwd met nog weer later ook 
een kerktoren. 
De christenen in Markelo waren tot het midden van de 80-jarige oorlog Rooms-
Katholiek en de kerk heette toen Sint Martinuskerk. Door de ‘reformatie’ van Maarten 
Luther (in 1517, nu precies 500 jaar geleden) moesten de christenen in Markelo hun 
kerk ‘Nederduits Gereformeerde’ kerk noemen. Later werd het ‘Hervormde’ kerk en 
enkele jaren geleden is de naam Martinuskerk weer in gebruik genomen. Het is nu 
een Protestantse kerk, in 2004 zijn de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de 
Lutherse kerk in Nederland samen de Protestantse Kerk Nederland geworden. 
Het kerkgebouw en de toren zijn niet uit de middeleeuwen want door brand en 
stormschade is de toren wat minder hoog dan de originele en het kerkgebouw is 
gebouwd vlak na de Franse tijd en is nu bijna 200 jaar oud. Het is een zgn. 
Waterstaatskerk omdat de architect een ambtenaar van Koning Willem de eerste 
was.  
 
KERKELIJK JAAR en de liturgische kleuren 
In de kerk wordt een kalender gevolgd genaamd het kerkelijk jaar.  
Dit is opgebouwd rond de drie grote feesten: Kerst (de geboorte van Jezus), Pasen 
(de opstanding van Jezus) en Pinksteren (de komst van de Heilige Geest). Alle 
zondagen zijn zo ingepast in een cyclus van zondagen en hebben daarom ook hun 
eigen karakter, dat tot uitdrukking komt in hun naam, kleur van de kerkelijke kleden 
en de lezingen. 
Het kerkelijk jaar begint als wij ons voorbereiden in vier zondagen op de komende 
Kerst. Deze voorbereidingstijd heet Advent en valt dus meestal eind november, begin 
december en de kleur is dan paars. 
 
Kleuren komen in de kerk voor op de antependia, de afhangende kleden op de 
avondmaalstafel en of de lezenaar, in de stola rond de nek van de predikant(e) en 
vaak ook in het bloemstuk of bij een aandachtswand. 
Daarvoor zijn de volgende kleuren ingepast in het kerkelijk jaar: 

 

 

Wit de feestkleur. Gebruikt met Kerst en Pasen en de weken 

daarna inclusief Trinitatis, want een feest werkt lang door, ook bij 

Doop en Belijdenis soms gebruikt; 

 Groen, de kleur van de hoop. Een kleur die hoort bij de tijd van 

Pinksteren tot Advent; 

 

Paars, ingetogenheid, voorbereiding, dus in de perioden die aan Kerst 

en Pasen voorafgaan; 

 

Rood, de felle kleur van de Heilige Geest, hoort dus bij Pinksteren, 

ook bij bevestiging van ambtsdragers, soms ook op Palmpasen, 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; Het kerkelijk jaar eindigt dan op 

de laatste zondag voor 1e Advent, de Zondag van de Voleinding. 



Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden vaak de 

mensen herdacht die de gemeente zijn ontvallen. 

 


