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Het Doophek in de N.H Kerk te Nigtevecht 

Het huidige kerkelijk zegel 

Het doophek met in 

het midden de koperen 

doop boog 

Foto: W.F. Knijper 

Halverwege de Dorpsstraat in Nigtevecht 
bevindt zich de prachtige oude N H Kerk. Het 
huidige kerkje dateert grotendeels uit ca. 
1675, maar bij restauratiewerkzaamheden in 
1966 kwamen delen uit 1200 tevoorschijn. 
Aan de gevonden restanten valt af te leiden dat 
toen op dezelfde plaats een kleinere kerk heeft 
gestaan. De toren dateert uit de 13de eeuw, en 
toont de overgang van romaanse stijl (rond
boog) naar de gotische bouwstijl (spitsboog). 
Het jaartal 1675 van waaruit de huidige kerk 
stamt is niet toevallig zo maar een datum: het 
is drie jaar na het rampjaar 1672 waarin de 
Fransen grote verwoestingen aanrichtten in de 
Vechtstreek. Op één huis na is Nigtevecht op 
11 februari 1673 geheel afgebrand, inclusief 
de kerk. Des te opvallender is de datum van 
het doophek van de kerk: 1670 staat op de 
kopeten doopboog. Deze boog bevindt zich in 
het midden van een eikenhouten doophek met 
balustrades, dat als afscheiding dient tussen 
het schip van de kerk en het koorgedeelte. De 
doopboog heeft, gezien de ingegraveerde 
datum, de brand dus overleefd (evenals een 
koperen kroonluchter). De dreiging van een 
invasie was waarschijnlijk rond 1670 al voel
baar in deze streek en is misschien ook de 
reden geweest van de keuze van het thema in 

Më é i ' 

I f I \ 
,.... _ - -

«Mît! 
i f f ? " 

de vormgeving van de boog; De doopboog 
wordt namelijk gevormd door twee slangen 
wiens staarten in elkaar kronkelen en zo de 
ronding van de boog vormen. De boog wordt 
bekroond door een duif en de tekst: 'Mt 
10:16'. De bijbeltekst die hiermee aangeduid 
wordt luidt alsvolgt: 'Zie, ik zend u als schapen 
midden onder de wolven. Zijt dan voorzichtig 
gelijk de slangen en argeloos gelijk de duiven'. 
De eerste zin kan dan verwijzen naar de scha
pen (Hervormden) die gezonden worden 
onder de wolven (de onder Lodewijk XIV 
oprukkende katholieken die het katholicisme 
in Europa in volle glorie wilden herstellen). 
De tweede zin is wat moeilijker interpreteer
baar. Op zich is het al vreemd dat slangen een 
zo prominente plaats in een kerk innemen, 
daar waar je meestal een kruis verwacht. 
Dominee Visser van de SoW Gemeente ziet de 
aanwezigheid van deze dieren als een oproep 
om te weten wat er in de wereld leeft (zoals de 
slimme slang veel wist), maar dat inzicht niet 
ten kwade gebruiken (zoals de slang), maar 
juist ten goede. Neem het goede uit wat er om 
je heen leeft mee, en stel het kwade aan de 
kaak. Leidt een puur, rein leven, zo onbesmet, 
atgeloos als de duif; deze is immer het sym
bool van de Heilige Geest. Een oproep om 
een heilig leven te leven, in alle openheid, 
puurheid en kwetsbaarheid, zo zou men dus 
de aanwezigheid van deze op het oog zo een
voudige doopboog kunnen verklaren. 
De slangen en de duif zijn niet alleen in de 
doopboog terug te vinden; 
In ietwat gewijzigde vorm vinden we ze sinds 
begin deze eeuw ook terug in het kerkelijk 
zegel. 

Juliette Jonker-Duynstee 
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