
Weet waar je loopt, deel VI. Predikanten lijst in de consistorie. 

In de consistorie hangt een predikanten lijst. Op deze lijst staan de predikanten vermeld die sinds de 

reformatie hier in het dorp Lopik hebben gestaan. Ds. Nicolaas à Greyer of Lecquir was de eerste 

predikant in het dorp. Hij was daarvoor vice-cureit, zeg maar onderpastoor en heeft dus ook de 

Roomse eredienst meegemaakt. Het zal voor hem een hele verandering zijn geweest om de 

eredienst volgens de reformatie te houden. 

Deze predikanten lijst is sinds 2017 vernieuwd, omdat op de oude lijst 2 predikanten niet vermeld 

staan. Deze oude lijst was historisch gezien niet meer correct.  

Deze oude lijst is in 1944 aangeboden door onze oud-predikant Prof. Dr. S. van der Linden. Hij heeft 

deze lijst samen kunnen stellen, aan de hand van de beschikbare kerkenraads notulen. Volgens deze 

lijst zou onze huidige predikant Sonneveld de 39ste predikant zijn, maar dat is volgens deze nieuwe 

predikantenlijst niet correct. Hij is nu de 41ste predikant in onze gemeente. 

In 2004 heeft kerkhistoricus Dr. Paul H.A.M. Abels een artikel gepubliceerd, “Predikantenlijst 

provincie Utrecht tot 1622” hierin stond Lopik ook vermeld, met 2 predikanten die niet op de Van der 

Linden lijst voorkomen. 

Aan de hand van deze lijst is er verder onderzoek gedaan. Dr. Abels gaf al aan dat hij onderzoek had 

gedaan voor zijn boek “Ovittius metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een 

(zielen)dokter in de reformatietijd”. In het oude archief van de State van Utrecht heeft hij deze 

gegevens gevonden en deze flarden van aantekeningen in het genoemde artikel beschreven. 

Deze 2 predikanten zijn nu toegevoegd, namelijk de 4de predikant in rij, ds. Pieter Jansz. Backer en de 

5de is ds. Dirck Thomasz. Van der Goude. Deze predikanten werden ook niet genoemd in de lijst van 

Frans Verkade van de website www.dominees.nl.   

De predikanten komen inderdaad voor in de oude stukken van de Staten van Utrecht. Ze zijn in ieder 

geval benoemd door de State van Utrecht, of ze ook daadwerkelijk in Lopik geweest zijn is niet 

duidelijk. Ze komen niet voor in de kerkenraads notulen, dat weten we. Het kwam in die tijd wel 

vaker voor dat een benoemde predikant, nog nooit een voet heeft gezet in het dorp waar hij 

aangesteld was. 

Als je de predikantenlijst zo ziet, zegt het ons niet veel, het zijn namen van predikanten. Maar achter 

deze namen schuilen vele verhalen. Het waren niet altijd brave borsten geweest, zeker niet net na de 

reformatie. Om deze namen wat meer te laten leven, wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar 

deze predikanten. Diverse archieven worden onderzocht om zo meer te weten te komen over deze 

herders en leraren.  

De predikantenlijst die in de consistorie hangt is op woensdag 5 juli 2017 aangeboden aan de 

voorzitter van de kerkenraad van Lopik, de 41ste predikant ds. A.J. Sonneveld. 

In diverse kranten artikelen is hier aandacht voor geweest, ook kerkhistoricus Paul Abels heeft het 

opgemerkt en een hier over geschreven. 
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