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De geboorte van Christus, geschilderd door frater
of meester, Francke (1383 -1436 Hamburg). Er is
weinig over Francke bekend. Waarschijnlijk komt
deze monnik van de Dominicanen uit het Gelderse
Zutphen. Gezien zijn stijl van schilderen moet hij een
opleiding gehad hebben in een Parijser scriptorium.
In 1424 werd hij in een document ‘meester’
genoemd. Daaruit valt af te lezen dat hij in Parijs ook
theologie studeerde. Uiterlijk in 1424 moet hij in het
St. Johannesklooster in Hamburg ingetreden zijn.

eel met weinig of weinig met
veel… ’t is een vraag die mij de
laatste weken bezig houdt. In
september bezocht ik samen met een
delegatie van de Lutherse Wereld
Federatie lutherse gemeenten in het
uitgestrekte Kazachstan.
De meeste mensen zijn van Duitse
voorvaderlijke origine met een verhaal
van gedwongen deportatie naar de
steppe, waar het leven onvoorstelbaar
hard is. Met een korte zomer zijn de
mensen buiten de stad gericht op het
binnenhalen van voedsel voor de
winter. De winter met vaak 45 graden
onder nul, gevoelstemperatuur enkele
tientallen graden meer, is een kwestie
van overleven. Sneeuw wordt door de
warmte van de kolenkachel gesmolten
om de was te doen. Waterclosets zijn
er niet, het zou alleen maar bevriezen,
met kolen en hout wordt gestookt.
Naast dat overleven trof ik een
samenleven dat mij raakte. Het onderhoud van de kerken wordt samen
gedragen, talloze leken zetten zich om
diensten te doen naast de acht profes-

sionele dominees, mensen herkennen
in elkaar hun verhaal en vinden troost.
In mij echoot sindsdien: veel voor
weinig. Mens zijn met elkaar. Het
komt toevallig zo uit dat ik dit neerschrijf in een kerstnummer, ieder doe
ermee wat hij of zij wil.
Met dit extra dikke kerstnummer wens
ik u namens de redactie een zalig
kerstfeest toe en een gezegend 2007.
Praxedis Bouwman
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Meditatie

Zuurdesem
Een andere gelijkenis
spreekt hij tot hen uit:
het koninkrijk der hemelen
lijkt op een zuurdesem,
die een vrouw neemt
en verbergt in drie maten meel,
totdat het geheel gezuurd is!
(Matteüs 13: 33)

Z

uurdesem. Wat klinkt dat ouderwets. En dat terwijl
zuurdesembrood zo lekker is.
Je moet er tijd voor hebben en ritme. Dat zijn de
belangrijkste ingrediënten. Je begint met meel en water.
Vooral voor de wat moeilijk toegankelijke rogge is dit de
meest geschikte manier. Tarwe is makkelijker en sneller –
daarmee werk je tegenwoordig meestal met gist. Maar hier
gaat het om zuurdesem. Het begin is moeilijk. De juiste
temperatuur is van belang. Je krijgt van iemand een rest
van de vorige keer. Zuurdesem wordt doorgegeven. En
dan heeft het eerst even tijd nodig om aan te komen. Om
tot rust te komen. Kamertemperatuur is het beste. Je
merkt, dat de zuurdesem wat voor zich uit borrelt. Dan is
die tevreden.
Het doordringende en steeds werkende borrelen van de
zuurdesem, daarmee wordt het rustige en voortdurende
groeien van het rijk van God onder de mensen vergeleken.
Het werken van het rijk van God is een gebeuren in onze
levensruimte.
De volgende dag moet de zuurdesem een keer geroerd. De
derde dag is voeding nodig. Meel en water moeten erbij.
En weer roeren op de vierde dag. Dag vijf weer een voeding met meel en water. Tijdens iedere voeding wil de
desem zo lang geroerd worden totdat die weer helemaal
glad is. Dan volgen nog wat rustige dagen, waar de desem
het zeer waardeert, wanneer hij geroerd wordt.
De medewerking aan het rijk van God gebeurt in een
bepaald levensritme. Je bent bezig tijdens het voeden en
roeren en er is rust tussendoor, waarbij de desem wordt
afgedekt om te gaan borrelen. Werken en afwachten wisselen elkaar af. Het kan mislukken wanneer dit ritme niet
wordt nagekomen.
En dan is het de grote dag. Allereerst wordt de desem nog
een keer gevoed en geroerd. En dan deel je de desem in
een aantal delen, waarmee je zelf je brood bakt en waar je
wat van kunt doorgeven aan iemand anders. Zo werd er
elkkwartaal
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vroeger vaak gebakken. De desem ging op deze manier van
huis naar huis en je had voldoende brood tot de volgende
bakbeurt, want het stevige zuurdesembrood is veel langer
lekker dan het snelle tarwegistbrood. Je kunt er natuurlijk
ook nog dingen bij doen. Karwijzaad bijvoorbeeld of anijs.
Noten er doorheen of lijnzaad. Maanzaad er overheen of
sesam. En dan die heerlijke geur door het hele huis. De
belofte van het rijke rijzende brood wordt zichtbaar. De
geur roept mijn verlangen op. Het knapperige verse brood.
De oven gaat open en het mes snijdt heerlijke plakken. De
tafel is gedekt en er kunnen vele mensen genieten van
gastvrijheid. Lachen en vreugde versmelten in het rijk van
God. Gerechtigheid en vrede vieren feest. Deze ervaring
verlangt ernaar om doorgegeven te worden. In de kleine
portie van het zuurdesem.
Juist onze tijd vraagt om rust en ritme. Om actief werken en
meewerken en om afwachten. De adventstijd wil ons aan dit
ritme herinneren. Als voorbereiding op de menswording van
God, als voorbereiding op het rijk van God. Ritme is een
oerthema van geloof. Het ritme van het jaar, van de feesten,
van de week. Steeds keren dingen terug en steeds zijn er
momenten om stil te staan. Om naar toe te leven en te
werken, maar dan om ervan te genieten. Om het te ondergaan. Het heeft zijn tijd nodig. En zijn volgorde.
Proef maar van mijn rijk, hoor ik Hem zeggen. Op de
momenten die ervoor zijn. En doe mee aan de voorbereiding. Laat het gebeuren en voeg je eigen aandeel eraan toe.
Het licht van kerst komt er weer aan – iedere week een
licht erbij.
Detlef Bohlken


Geloofsgesprek moet kernachtig

Lutherse synode verwijst
‘Pastor in beweging’
naar prullenbak
Een rapportage vanuit de Protestantse Kerk met een

og voor de fusie van de drie
kerken in de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) in mei
2004 uitte de lutherse partner in het
proces zorg over de positie van de
predikant in lutherse gemeenten na
de fusie en over de betaalbaarheid
van predikantsplekken en plaatsen
van kerkelijk werkers. Herhaaldelijk
is aangedrongen om een reëel beeld
te schetsen voor de toekomst, de
lutherse delegatie stemde tegen een

traktementsvoorstel. Onder protest
zijn de lutheranen toen akkoord
gegaan met de instelling van een
Brede Studiecommissie die met een
beleidsvisie moest komen op predikantsbezetting. Uit een tussenrapportage in 2005, na een jaar PKN bleek
dat de lutherse zorgen gegrond
waren. De beloofde budgetneutraliteit
is weliswaar in het totale plaatje van
gemeentes gehaald, maar er is een
enorme golfbeweging te zien van

stijgers en dalers. Voor de lutherse
gemeenten werden de noodlottige
gevolgen zichtbaar: op twee gemeenten na betalen ze allemaal meer, fors
meer.
Nu, in 2006, lag dus een plan van
aanpak van de Brede Studiecommissie
voor. Vanwege het dreigend tekort
aan predikanten was voor een aanbeveling van differentiatie in het predikantsvak gekozen. Academisch
geschoolde predikanten zouden in de
toekomst aangevuld moeten worden
met hbo-opgeleide theologen. Daarnaast kwam uit de studiegroep het
voorstel om de classes een meer coördinerende rol te geven in het beroepen
van predikanten. De oorspronkelijke
vragen over traktementen en aanstellingen van predikanten worden in het
rapport aanbevelingen gedaan als het
indelen van gemeentes naar grootte
in categorieën, het invoeren van functiedifferentiatie om tot salarisschalen
te komen en het vergroten van het
werkgeversschap van kerk en
gemeente.
De lutherse synode reageerde zeer
teleurgesteld. Unaniem werd onderbouwing gemist. Daarnaast werd een
totaal gebrek aan visie op het predikantschap en het werk in de gemeente
geconstateerd waardoor een basis ontbreekt om het te hebben over functiedifferentiatie. Bovendien gaat het
rapport volstrekt voorbij aan de oorspronkelijke opdracht, namelijk een
oplossing vinden voor de heersende
zorg over betaalbaarheid en aanstellingen van predikanten in kleine
gemeenten (de meeste lutherse
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verslag van een onderzoek naar de positie van de
predikant en kerkelijk werkers in gemeenten én de
financiële situatie rondom traktementen, is door de
evangelisch-lutherse synode (11 november jl.) als
onvoldoende gekwalificeerd. Ook de Generale Synode
van de Protestantse Kerk (in vergadering op 16 en 17
november jl.) heeft niet besloten over dit rapport.
Toen bleek dat er veel bezwaren waren, heeft het
moderamen het advies teruggetrokken. In Hoekelum
passeerde ook enig zelfonderzoek de revue: er werd in
werkgroepen gesproken over hoe het geloofsgesprek
met ‘anderen’ aan te gaan.

N

Synodevergadering op Hoekelum,
Bennekom (foto: Jibbo Poppen)

gemeenten komen vanaf 2012 in
grote problemen, zelfs parttime
kunnen ze dan op basis van het aantal
gemeenteleden niet meer aanstellen).
Algemeen werd absoluut de behoefte
aan hbo-theologen onderkend, maar
het is binnen de kerkorde van PKN
nu al mogelijk om hbo-theologen aan
te stellen. De idee van het differentiëren van functies en een herbezinning
op de invulling van taken is niet
slecht om gemeentes te vitaliseren,
maar dan wél met een visie naar het
eindpunt.
Inmiddels is het rapport van tafel.
Het moderamen van de Generale
Synode bezint zich samen met de
Brede Studiecommissie op een manier
om het onderwerp opnieuw, maar
dan op een zinvolle manier, ter tafel
te brengen.

				
Geloofsgesprek

Na twee jaar ‘zoeken’ naar de
lutherse plek binnen de Protestantse
Kerk is het aardig om te zien dat de
lutherse synode weer wat opveert en
zelfbewustzijn terugvindt. In een kerk
die gebaseerd is op twee confessionele tradities, de lutherse en de calvinistische, zouden beiden gehoord
moeten worden. Eén en ander in de
praktijk brengend, schotelde synodepresident Ilona Fritz de synode een
digitaal ondersteunde presentatie voor
die daags erna in de Generale Synode
elkkwartaal

getoond zou worden. Het was de
eerste keer dat lutheranen zich in die
verzamelde vergadering voorstelden.
Een vorm om over en weer kennis te
nemen van elkaars traditie én praktijk is het aangaan van geloofsgesprekken. In werkgroepen bogen de
lutherse synodeleden zich over
manieren om het geloofsgesprek met
andere partners en onderling aan te
gaan: blijf bij de kern, wat bezielt
lutheranen. Doel van de gesprekken:
helderheid en begrip, wederzijds, om
samen te leven en te leren en om met
elkaar verder te gaan. De werkgroepen hadden uiteenlopende doelgroepen, van classes als goede plek voor
het geloofsgesprek tot gemeenten en
werkgemeenschappen. Afsluitende
opmerking van hoogleraar en adviseur van de synode, Marcel Barnard:
‘Voer het geloofsgesprek van
onderop. De empirische kerk valt niet
noodzakelijk samen met de kerkordelijke kerk. De klassieke geloofsopvatting is niet noodzakelijk de moderne.’
De synodale commissie bundelt de
uitkomsten van de werkgroepen en
gaat ermee aan de slag om tot een
luthers voorstel te komen.

Lutherse synode
De komende tijd wordt nagedacht
over de toekomstige structuur van de
Lutherse Synode. Als enige van de
drie ‘oude’ kerken in de PKN hebben
de lutheranen een adviserende eigen
december 2006

synode. Er heerst een opvatting dat
die positie geldig is tot 2014, maar
dat is niet zo. De enige instantie die
de lutherse synode kan opheffen is de
lutherse synode zelf. In eerste instantie is na de vereniging gekozen om
alles bij het oude te houden. Het streven nu is om met een lutherse synode
‘nieuwe structuur’ te gaan werken.
Omdat voor het ontwikkelen van een
visie op de toekomst van de synode
tijd nodig is en omdat eventueel
kerkordelijk het een en ander gewijzigd moet worden, is het gesprek nu
gestart. Op 20 mei 2007 is er een
bezinningsdag die over de lutherse
synode zal gaan. Daarbij staan de
omvang, de status, de noodzaak in
eigen kring en de manier van betrokkenheid van lutheranen centraal.
Kort is gesproken over een notitie
voor verkiezingen voor de lutherse
synode. De leden namen alvast een
voorschot op de zittingstermijnen
van leden. Conclusie: stel geen termijn. Er is voldoende verversing,
synodeleden worden ‘democratisch’
gekozen. Wel werd gepleit voor herinvoering van een kandidatenboekje
bij synodeverkiezingen. In de voorjaarssynode 2007 wordt de lijn verder
uitgestippeld, in het najaar besloten,
zodat de wijzigingen in 2008 doorgevoerd worden.

Praxedis Bouwman


Susanne Freytag als luthers moderamenlid
generale synode:

‘Onderschat niet wat
je als kleintje in kunt
brengen’
‘Me met mijn gaven en alle liefde inzetten voor de
kerk waartoe ik behoor’. Dat is de drijfveer voor
Susanne Freytag om zitting te hebben in het moderamen
van de generale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). Ze neemt de plek in van Ilona Fritz,
die meer armslag wilde voor het werk als luthers
synodepresidente. Een gesprek.

D

Lutherse gemeenten zijn, als ze dat
willen, nog steeds luthers. Maar sinds
de vereniging in de Protestantse Kerk
zijn we dat wel in een andere context. Wij waren als lutheranen een
relatief kleine groep. Het zal nog wel
een paar jaar duren voordat we ons
thuis voelen in het bovenkerkelijke
van de PKN. Het gezamenlijke kerkgevoel en de gezamenlijke protestantse
identiteit moet zich nog verder ontwikkelen. Maar ik vind dat niet erg,
we moeten het kerkgevoel van anderen respecteren en niet te snel willen.
Dat kan in dit soort processen niet.’

e lutherse predikante te Groningen werd nog voor de
zomer gekozen in het voorbereidende en besturende orgaan
van de generale synode. Na haar
studieverlof is ze daadwerkelijk
afgelopen herfst aan de slag gegaan.
Freytag: ‘Het blijft belangrijk dat in
het moderamen het luthers geluid
wordt gehoord.’ Ondanks aarzelingen
die Susanne Freytag had in de aanloop naar de vereniging van de drie
kerken in de Protestantse Kerk, was
er geen twijfel over haar ‘ja’ voor
het moderamen. ‘De kerk is groter
dan de eigen gemeente. Mijn kerkbeleving is wereldwijd, in Christus
verbonden. Ik voel mijn lidmaatschap van de generale synode en
het moderamen als een inzet voor
die kerk die zelf weer deel uitmaakt
van de oecumene.’ Oecumene kreeg
Freytag met de paplepel ingegoten,

het theologische werk van haar vader
in Duitsland bracht haar als meisje al
een paar jaar naar Taiwan. Later ging
haar vader werken in Hamburg bij
een internationale zendingsacademie
van de evangelisch-lutherse kerk, het
gezin woonde tussen de studenten en
promovendi met hun gezinnen die
van heinde en verre kwamen. Wat
schoorvoetend vertelt ze: ‘Toen ik
vanuit de oude lutherse synode werd
afgevaardigd naar de triosynode van
de Samen op Weg-kerken gaf mij dat
een gevoel van thuiskomen. Ik kwam
er het oude vertrouwde vanuit mijn
jeugd tegen.’
Freytag’s actieve deelname in
bestuursorganen van de PKN ziet ze
als een kans om het geheel goed te
leren kennen en dat over te dragen
aan lutheranen. ‘Het is de omgeving
waarin wij lutheranen luthers zijn.

Alle geledingen binnen de Protestantse Kerk hebben volgens Freytag
voorlopig een zware dobber aan
het leren omgaan met de kerkorde.
‘De hervormden hebben het daarin
het lichtste, maar moeten regelmatig vaststellen dat het er in de kerk
soms anders aan toe gaat dan ze van
oudsher gewend waren. Voor gereformeerden is het een wat grotere verandering, het meeste aanpassen is het
voor lutheranen. In een grote kerk
gaat het nou eenmaal organisatorisch
anders dan in een kleine. Het is veel
bureaucratischer.’
Susanne Freytag ziet het inbrengen
van het luthers geluid als een gestage
weg naar gehoord worden. Het is
belangrijk dat lutheranen zich goed
organiseren en zich vanwege de
kleinheid van het getal op een andere
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Leren omgaan met kerkorde

manier voorbereiden op vergaderingen in Protestantse Kerk dan anderen. ‘Met de vijfkoppige afvaardiging
en de secundi van de lutherse synode
in de generale synode bereiden we nu
vergaderingen gezamenlijk voor. Het
is gezien ons aantal niet mogelijk om
specialisten aan te wijzen. Doordat
we met zijn tienen praten, maken we
gebruik van elkaars kennis en opvattingen om het lutherse geluid goed
aan te scherpen. Daarmee kunnen
we de lutherse gedachte in de generale synode helder en duidelijk laten
horen.’
				

De Protestantse Kerk vindt haar basis
in twee confessionele tradities: de
calvinistische en de lutherse. Freytag
ziet juist voor lutherse kerkenraden
een grotere rol weggelegd voor het
uitdragen van de lutherse identiteit
dan vóór de vereniging. ‘De actuele
lutherse identiteit is die van gemeenten als geheel. Zoals wij als afgevaardigden naar de generale synode een
andere werkwijze proberen te vinden,
moeten we dat als lutheranen op
regionaal niveau ook. Daar moeten
we ons ook in de lutherse synode
goed bewust van zijn. We kunnen

Susanne Freytag, lid van het moderamen van de generale synode: ‘Ik vertegenwoordig vanuit de evangelisch-lutherse synode een traditie. Ik vind het
heel belangrijk om dat te doen en om een lutherse plek in het moderamen
te hebben.’ (foto: Jibbo Poppen)

daarbij vertrouwen op de kracht
van de lutherse traditie. Ik vind het
geweldig om nu al een beetje het
effect te zien dat de meerderheid
inmiddels zich al wel afvraagt wat de
lutheranen ergens van vinden.’

Uitkristalliseren van rollen
Freytag merkt dat ze baat heeft bij
haar jarenlange ervaring in de lutherse
synode en de synodale commissie. ‘Ik
begin niet bij nul. Maar ik moet me
wel inwerken. De dienstenorganisatie
(landelijke en regionale dienstencentra)
ken ik bijvoorbeeld nog niet zo goed.
Zij adviseert het moderamen en de
generale synode en bereidt zaken
voor. Ik moet wennen aan de rol van
het moderamen. Je bent er uitsluitend
voor de generale synode. Het moderamen kan niet zelf ingrijpen bij classes
bijvoorbeeld. Ik merk overigens dat ik
niet de enige ben die nog wat zoekende
is. De relatie tussen dienstenorganisatie, synode en moderamen is nog niet
uitgekristalliseerd.’
Freytag past dat uitkristalliseren
eveneens toe op haar eigen rol. ‘Die
is wat dubbel. Ik vertegenwoordig
vanuit de evangelisch-lutherse
synode een traditie. Ik vind het heel
belangrijk om dat te doen en om een
lutherse plek in het moderamen te
hebben. Aan de andere kant zit ik
vanuit de generale synode in het
moderamen. Ach, het wijst zich wel
in de loop van de tijd.’
Praxedis Bouwman

Generale Synode PKN en moderamen
De generale synode, het hoogste
bestuur van de Protestantse Kerk
in Nederland, heeft als voornaamste taak het leiding geven aan
het leven en werken van de kerk.
Daarbij wordt de kerk nadrukkelijk
gezien als deel van de samenleving. De synode vergadert doorgaans twee keer per jaar en is het
adres en het gezicht van de kerk
als geheel naar buiten. Zij behartigt ook de oecumenische relaties,
regelt het werk van zending en
werelddiaconaat en onderhoudt
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contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. In de generale synode
zitten 154 leden, 147 zijn afgevaardigden van de 75 classes, 5 van hen
zijn afgevaardigd door de evangelisch-lutherse synode, 2 leden komen
uit de Evangelisch-Altreformierte
Kirchein Niedersachsen met wie PKN
een associatie heeft en 1 afgevaardigde komt van de classis van de
Waalse (Franstalige) gemeenten.
Het moderamen is kort gezegd het
dagelijks uitvoerend orgaan van de
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generale synode. Het moderamen
roept vergaderingen bijeen, bereidt
ze voor en leidt de bijeenkomsten
van de generale synode en de kleine synode (een kleine afvaardiging
van de generale synode die vijf keer
per jaar samenkomt). Verder voert
het moderamen besluiten uit waar
niemand anders voor is aangewezen. Onder verantwoording van de
kleine synode doet het moderamen
formele en administratieve zaken
af die geen uitstel kunnen hebben.



Lutherdag en Kerkkorendag, een impressie
Deelnemers aan de jaarlijkse Lutherdag van de
Lutherstichting en de Lutherse Kerkkorendag troffen
elkaar op 28 oktober in de lutherse kerk van Utrecht.
Voor de vijfde keer werd een Lutherdag georganiseerd,
de ‘Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek’
viert dit jaar haar 60e verjaardag. Thema van de dag
was ‘Muziek; verbinding en verband’.

R

uim tachtig mensen waren
naar Utrecht getogen, een paar
dagen voor Hervormingsdag.
Reden voor spreker Dick Akerboom
om bij hervorming stil te staan: ‘De
Lutherdag hoort bij hervormingsdag.
Maarten Luther sprak uit het hart.
Je kunt zijn theologie niet met een
meetlat in een systeem passen. Bij
Luther gaat het met de rechtvaardigingsleer om essentiële theologie:
wie krieg ich ein gnädiger Gott? In
zijn tijd was er geen aandacht voor
de rechtvaardiging van de mens.’
Volgens Akerboom, wetenschappelijk
medewerker van het Titus Brandsma
Instituut en docent aan de theologische faculteit Tilburg, is Luther

de eerste hervormer die geslaagd is.
‘Daarbij is van belang dat we niet
vergeten dat Luther in de eerste
plaats theoloog was. Hervorming van
de kerk ontstaat niet in de gemeente.
Dat kán niet. Het hoort thuis in het
leefmilieu van studie, van de universiteit. Als er in het hart van theologie
wat fout gaat, heb je onvoldoende
aan een dominee. Je hebt een groep
denkers nodig.’ Het in het leven roepen van Hervormingsdag komt bij
Luther zelf vandaan. Op 31 oktober
1527 schreef hij in een brief aan zijn
vriend Nikolaus Hausmann dat het
ondanks de heersende pest goed met
hem gaat. Luther refereerde daarnaast
aan het feit dat het tien jaar geleden
is dat hij de 95 stellingen over de
aflaat openbaar maakte: ‘we nemen
er een goede borrel op’.

Liturgie

Cantrix Susanne Paulsen leidde het
projectkoor van de Lutherdag.
(foto: Jibbo Poppen)

In het kader van het thema van de
Utrechtse dag, ging het in de lezing
van Dick Akerboom natuurlijk ook
over Luthers hervorming van de liturgie. ‘De lutherse identiteit, die te
maken heeft met spiritualiteit, hoort
altijd zichtbaar de zijn in liturgie.
Bidden, leren en danken horen
allemaal thuis in een gemeenschap
omdat dat zaken zijn die in het hart
moeten zitten.’ Zoals Luther oog
had voor de mensen in zijn tijd die
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geen Latijn beheersten en zoals hij
Duitse vertalingen maakte, is de taal
van de kerk van nu bijvoorbeeld
niet de taal die jongeren aanspreekt.
Akerboom:’We moeten vormen van
vieren zoeken die de hele gemeenschap aanspreken. Dat betekent dat
je ook andere melodieën en teksten
moet kunnen opnemen. In Luthers
tijd kwamen melodieën van de straat.
Jongeren van ons leren op jeugdjongerendagen wel zingen, maar die
liederen komen niet in de gemeente.
Onderhoud aan liturgie, muziek en
ook prediking is hard nodig. Laat de
nieuwe Luther opstaan, niet alleen in
de lutherse kerk, maar ook in de
andere kerken.’

Intermezzo’s
Gedurende de hele dag konden deelnemers zich verdiepen in het aanbod
van de Stichting Lutherse Uitgeverij
en Boekhandel (SLUB) en natuurlijk
ook kopen. Cadeautje voor deze dag:
het kersverse evangelisch-luthers
dagboek 2006-2007. Het merendeel
van de aanwezigen was gekomen
om te zingen. In intermezzo’s van de
lezing werden oefeningen gedaan ter
ontspanning en werd warmgedraaid
voor de middagsessie. Leden van
kerkkoren uit het hele land vormden
een projectkoor van een dag. Na
de lunch werd intensief geoefend,
tijdens de afsluitende dienst met
avondmaalviering was het bijzonder
om het zeventig mensen tellende
koor in de kerk te horen.

Maak partnerschap bekend
De Lutherstichting doet een dringend
beroep op gemeenten om bestaande
partnerschappen te melden en om
vooral contact op te nemen bij het
voornemen om partnerschappen aan
te gaan. De stichting wil de komende
tijd nadrukkelijk een centrale rol krijgen. Voorzitter Perla Akerboom-Roelofs: ‘Wij kunnen putten uit de grote


ervaring van de Martin-Luther-Bund.
Via die weg kunnen we informatie
geven over mogelijke partners. Maar
we kunnen ook in het algemeen adviseren welke vormen er mogelijk zijn
in het aangaan van verbintenissen.’
Juist om informatie te kunnen geven
en uit te wisselen is het nodig om
een goed landelijk overzicht te krijgen van bestaande en toekomstige
partnerschappen. Bovendien wil de
Lutherstichting inzicht krijgen in de
geldstromen. Email Lutherstichting,
de secretaris, Jibbo Poppen:
jibbo@planet.nl.
Dit jaar heeft de Lutherstichting haar
focus liggen op de kerken in Kirgistan
en Kazachstan. Tijdens de Lutherdag
in Utrecht hield ondergetekende een
korte presentatie over de situatie
van de lutherse kerk in Kazachstan.
In beide landen is de lutherse kerk
klein (Kazachstan: 1060 plus drie keer
zoveel meelevende gemeenteleden;
Kirgistan: 870). In de landen heerst
armoede en werkloosheid. Met hulp
van partnerkerken houden de lutherse
kerken de gemeenten in stand en zijn
zelfs in staat diaconaal werk, zoals
een gaarkeuken of een bejaardenhuis,
te doen. Een groot probleem is het
betalen van opleidingen voor dominees. Veel werk wordt gedaan door
leken en beide kerken richten zich
vooral op kinder- en jeugdwerk.

Dick Akerboom hield een lezing naar aanleiding van het thema van de dag
in Utrecht: ‘Muziek; verbinding en verband’. (foto: Jibbo Poppen)

Lutherstichting en
Martin-Luther-Bund
De Lutherstichting is de Nederlandse vertegenwoordiging en
contactpunt van de Duitse MartinLuther-Bund. De bond heeft tot
doel om lutherse kerken in de hele
wereld theologisch en materieel te
ondersteunen en richt zich vooral
op landen waar de lutherse kerk

een minderheidskerk is. Inmiddels zijn wereldwijd ‘filialen’ van
de Martin-Luther-Bund opgericht.
Eenmaal in het jaar vergadert de
‘bondsassemblee’ met vertegenwoordigers van alle leden in vestigingsplaats Erlangen (Duitsland).

Praxedis Bouwman

CD-aanbieding voor lezers van Elkkwartaal

Voordeelbon
voor lezers van Elkkwartaal

Bachs Lutherse missen
werken op de drie cd’s in deze box opgenomen: de cantate
Onlangs nam Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque
‘Ein feste Burg’ (BWV 80), en voorts ‘Freue dich, erlöste
Orchestra & Choir de vier zogenaamde Lutherse Missen
Schar (BWV 30), ‘Angenehmes Wiederau’ (BWV 30a) en van
(BWV 233, 234, 235 en 236) van J.S. Bach op. Deze
W.F. Bach ‘Gaudete omnes populi’.
cd-opname werd mede mogelijk
gemaakt door het EvangelischLuthers Seminarium, het Luthers
Naam:
Diakonessenhuis Fonds, de Lakeland
Foundation en de Prof. Dr. G. van
Straat:
der Leeuw-stichting. Speciaal voor
de lezers van Elkkwartaal zijn deze
Postcode en plaats:
cd’s nu met korting te koop (één box
met drie cd’s per ontvangadres van
Hierbij bestel ik één exemplaar van J.S. Bach, Cantatas Vol. 22, Ton Koopman,
Elkkwartaal). Men kan van de korting
The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir voor €40,- plus €3,50 verzendkos(€15,- onder de winkelprijs!) gebruik
ten, totaal €43,50 (in plaats van €55,- plus verzendkosten).
maken door onderstaande bon
ingevuld op te sturen.
Bon in gefrankeerde enveloppe zenden aan:
Behalve de zogenaamde Lutherse
Caecilia van Stigt, The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir,
Missen zijn ook nog enkele andere
Postbus 1163, 1400 BD Bussum.
elkkwartaal
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‘Afscheid van den
kerstboom’
A

ls kind was ik gek op het kerstfeest. Daar werd thuis dan ook
veel werk van gemaakt. Dagen
tevoren begonnen er heerlijke geuren
door het huis te zweven. De kamer
werd versierd, een kerstboom (wens
van mijn vader) werd aangeschaft
en opgetuigd. En het stalletje (waar
mijn moeder op stond, die kerstbomen
maar heidens gedoe vond) kwam van
zolder.
Er kwamen familieleden over uit Amsterdam. En op kerstmorgen gingen
we naar de kerk. Een grote kerstboom
stond opgesteld in het koor, met echte
kaarsjes. Na de dienst ging het op
naar een uitgebreide kerstmaaltijd.
Waaronder altijd weer werd opgemerkt dat, hoe mooi de boom in de
Utrechtse kerk ook mocht wezen, die
het niet haalde bij de bomen zoals
men die kende van de Kloveniersburgwal en van de (weeshuis)kerk op de
Heerenmarkt, Herstelde kerkgebouwen
in Amsterdam. Dat waren nog eens
bomen! In de verhalen ongeveer tot
aan het plafond.

toon benaderen en de melodie moet
tot het gemoed spreken en een indruk
van schoonheid wekken. Daar hadden
de samenstellers kennelijk heel andere
ideeën over dan wij vandaag.

Curieuze liederen

Als de schemering inviel pakte mijn
vader zijn viool en werd er gezongen.
Het was vóór 1955, het jaar waarin
het Evangelisch-Luthers gezangboek
zou verschijnen, dat de lutheranen
op zou voeden tot liefhebbers van
verantwoorde kerkliederen en goede
kerkmuziek. Onbekommerd zongen we
dan ook wat de bundel ‘Liederen voor
lutherse zondagsscholen en huisgezinnen’, een uitgave van het Nederlands
Luthersch Genootschap, te bieden had.
Daaronder heel wat lamentabele liederen en maar weinig klassiek-lutherse.
Luthers eigen ‘Vom Himmel hoch da
komm ich her’ was in de vertaling
van ‘dr. L.A.J.B.’ teruggesnoeid van
vijftien tot vier verzen. In een taal die
je geen kind in de mond zou durven
leggen. Wel wat in tegenspraak met de
beginselen in het voorwoord van het
boekje: de woorden moeten de kinder-

Het meest curieuze waren wel de
liederen waarin de kerstboom werd
toegezongen. Eén, geschikt om mee te
beginnen, op de melodie van ‘Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij’.
‘Ziet gij wel die lichtjes dansen, In
dit groen, zoo schoon en zacht? Ziet
gij hoe ze ons tegenglanzen aan dien
Kerstboom lang verwacht?’. Met als
refrein: ‘Waarheen onze ogen dwalen,
Niets kan bij dien Kerstboom halen, ...
Rijk aan schit’ring, vol van pracht’.
In het tweede couplet wordt God
gedankt voor de zegen die Hij bij de
kerstboom biedt, maar de boom staat
dus maar mooi op de eerste plaats.
Wanneer de kaarsjes bijna waren uitgebrand werd het lied ‘Afscheid van
den kerstboom’ gezongen. ‘Zo is dan
’t uurtje daar, Waarop wij scheiden
gaan: Een ogenblikje is ’t nog maar,
dat wij dien boom zien staan. Dan
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zwijgt met d’ orgeltoon Wel onze kinderstem, Maar niet het hart, dat kloppen blijft Voor ’t Kind van Bethlehem.’
Dat klinkt wel wat meer naar kerstmis,
maar in het tweede couplet wordt
dan toch weer de kerstboom aangesproken: ‘Gegroet o schone boom,
Gij gaaft ons veel genot...’. Thuis ging
mijn moeder dan maar thee zetten, ze
was in een calvinistisch gezin geboren
en kreeg zoiets niet door de keel.
In tweeënzestig naar ik meen, schreef
professor Mönnich in het Luthers
weekblad een stukje tegen kerststalletjes, zowel echte als die in de vorm
van een kaart waarachter je een theelichtje kon laten branden. Hij vond
het paaps en ouders moesten daar
niet aan beginnen. Ik herinner me een
liedje dat tijdens een kringcabaret van
de NLJB werd gezongen: ‘Waarom
als ’t Paaps’ moet weggedaan, mag
Wodans’ boom wél blijven staan...’
Kerstbomen staan nog steeds in kerken en huizen. Maar bomen toezingen
is gelukkig geen mode meer in kerk en
nevendienst. Dat is winst.
Herman Leker
10

Tentoonstellingen:

Kunstenaars en de bijbel
Zoals de meesten van u weten werk ik al enige jaren

Adressen

met veel plezier in de museumwereld. Via mijn werk

Het Joods Historisch Museum
(Nieuwe Amstelstraat, Amsterdam)
is gedurende de tentoonstelling
De ‘joodse’ Rembrandt (t/m
4 februari 2007) elke dinsdag
(behalve tweede kerstdag) open
van 11.00-21.00 uur. Op de avonden verzorgt het museum een
speciaal evenementenprogramma.
Helaas is er wel een toeslag voor
deze tentoonstelling.
Informatie: www.jhm.nl

blijf ik dus aardig op de hoogte van de tentoonstellingen in het land. Het bezoeken van tentoonstellingen is
echt een hobby geworden. Deze keer heb ik twee tentoonstellingen bezocht met Rembrandt in de hoofdrol.

A

llereerst de tentoonstelling
De ‘joodse’ Rembrandt in het
Joods historisch museum in
Amsterdam. Is Rembrandt joods? Is
Rembrandt daadwerkelijk de portrettist van zijn joodse buurtgenoten?
Waren die buurtgenoten wel joods?
Buiten dat het Joods Historisch Museum altijd een bezoek waard is, ondanks de verbouwing die momenteel
plaatsvindt, kan ik u deze bijzondere
tentoonstelling zeer aanraden. Vorm
uw eigen mening over Rembrandt aan
de hand van zijn schitterende werk.

Daarna fietste ik over de grachten
naar het Bijbels Museum. Hier was
de tentoonstelling Rembrandt en de
Bijbel. Alle etsen te zien. Helaas hebt
u niet meer de gelegenheid om deze
tentoonstelling te bezoeken, maar
aan degenen die hem al gezien hebben zou ik willen aanraden om de
eerstgenoemde tentoonstelling te
gaan bekijken. Deze twee vormen een,
waarschijnlijk onbedoelde, perfecte
aanvulling op elkaar. Sterker nog, het
beantwoordt de vragen die in de tentoonstelling worden gesteld.
				

Het Bijbels Museum, Herengracht
366-368, Amsterdam. De tentoonstelling ‘Kees de Kort. Een
hommage aan 40 jaar kunstenaarschap’ is te zien van 21 december
2006 t/m 18 maart 2007.
Informatie: www.bijbelsmuseum.nl

Waarschijnlijk zult u nu denken: ‘Wat
heb ik nou aan een tentoonstelling die
ik niet meer kan bekijken?’ Helemaal
gelijk! Vlak na het verschijnen van
deze Elkkwartaal wordt in het Bijbels
Museum echter een nieuwe tentoonstelling geopend, die ik helaas nog
niet kon zien, maar die ik u ondanks
dat zou willen aanraden: Kees de
Kort. Een hommage aan 40 jaar kunstenaarschap. Kees de Kort is bekend
geworden door de boekenserie ‘Wat
de Bijbel ons vertelt’, die zo’n veertig jaar geleden in opdracht van het
Nederlands Bijbelgenootschap werd
gemaakt en later werd gebundeld in
de Kijkbijbel. Velen van ons zijn met
deze boekjes en dus ook de illustraties
van Kees de Kort opgegroeid. Ze hebben na al die jaren nog niets van hun
kracht verloren!

Farizeërs in de tempel (of joden in de Jodenbreestraat?),
ets van Rembrandt (Teylers Museum Haarlem)

Femke Akerboom
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Epifaniën, het doopfeest
van Christus
Van de duizenden preken die Luther gehouden heeft,
gaan er een kleine vijftig nadrukkelijk over de doop.
En dáárvan zeker vijftien over Matteüs 3:13-17. De
doop van Jezus staat volgens de kerkelijke kalender op
het octaaf, de achtste dag, van Epifaniën, 6 januari.
‘Zo viert het pausdom het. Die houden het geringere
(Driekoningen) voor het grootste. Maar Epifaniën moet
redelijkerwijs de naam van de doop hebben en moet de
doopdag van Christus genoemd worden. Het alles overtreft verre de openbaring aan de drie koningen’,
aldus Luther in een preek op Epifaniën 1534.

Dat krijg je ervan als ook het lutherse
leesrooster de doop nog steeds wegstopt op de 13e januari. Bijna altijd
een doordeweekse dag. Als iemand
dus ‘typisch Luther’ wil doen: vier de
zondag die het dichtst bij 6 januari
ligt als Epifaniën, lees Matteüs 3 en
preek over de doop. Lees er liever nog
een paar verzen van Matteüs 4 bij,
want dan weet je meteen dat dopen
diep is en diep gaat. Dopen is een
hachelijke zaak. Want, zegt Luther
in het nawoord van z’n doopboekje,
‘het is beslist geen grap tegen de
duivel in te gaan, en het kindje zo’n
machtige vijand zijn leven lang op de
nek te schuiven.’ Want wie gedoopt is
in Christus, en dus ‘van Christus’ is,
staat bloot aan alles wat zich tegen
Christus verzet.

De hemel gaat open

uther vertaalt al in 1523 de
in zijn streken gebruikelijke
doopliturgie uit het Latijn in
het Duits. Dan weten de mensen die
om de doopvont staan wat er gezegd
wordt, en kunnen ze voor het kind
bidden. ‘Want als je ziet hoe laks en
slordig men met de doop omgaat,
is het geen wonder dat het met de
meeste mensen zo slecht gaat’, zegt
Luther in z’n toelichting.
Wie een kleine vijfhonderd jaar later
aan een willekeurige groep kerkgangers vraagt wanneer ze gedoopt zijn
en of ze de doop vieren, zal schrikken. Men weet het niet. Want zelfs
op attestaties lijkt de datum van de
‘openbare belijdenis’ belangrijker dan
die van de doop. Luther spreekt z’n
hele leven over de doop in de tegenwoordige tijd. Met woorden als ‘jij
hebt je laten dopen’ spreekt hij zijn
hoorders aan. Een mens moet staan
voor z’n doop. De doop is een dage-

lijks kleed (in de Grote Catechismus).
Maar als je je doop opbergt als een
kaartje bij de familiebescheiden, dan
werkt de doop niet.
Er zijn tegenwoordig stromingen
in de kerken, die de doop tot een
levende werkelijkheid willen maken
door als doopgedachtenis het hele
doopritueel te herhalen. Het wordt
nét geen ‘overdopen’, maar dat moet
er wel bij gezegd worden, want je
zíét het verschil niet. Het geeft nogal
wat consternatie, want de kerk is
tegen opnieuw dopen. Daar zijn ook
argumenten voor. Maar de kerk, die
de ‘overdoop’ afwijst, is zelf oorzaak
van de verwarring. Want de kerk
gaat slordig om met het sacrament
van de doop. Als de doop alleen op
de doopdag zelf gevierd wordt, dan
moet het niet verbazen dat men naar
een ritueel van opnieuw dopen grijpt
om de doop voor het eerst te beleven.

‘Het belangrijkste is, dat Christus vandaag is gedoopt. Dat is iets
groots. En jullie, ‘t jong volkje,
moeten leren dat men God moet
danken, dat Christus zich eerst aan de
heidenvolken heeft geopenbaard.’ Zo
begint Luther zijn preek, die hij op
dinsdag 6 januari 1534 thuis houdt.
Dat deed hij wel vaker, thuis preken,
en het jonge volkje zullen niet alleen
zijn kinderen zijn, maar ook studenten die bij hem in huis logeerden. Even memoreert Luther de drie
koningen. Dat verhaal vertelt ons,
‘dat Christus zich naar ons uitstrekt,
en dat wij hem net zo goed zullen
aannemen als de Joden, ook al zijn
wij niet zijn volk.’
Maar dan gaat Luther verder over het
belangrijkste op deze dag, de doop.
‘Daarom, leert dit feest van Epifaniën
hoog te houden. Er wordt wel over
wijzen verteld, maar dit, de doop, is
veel en veel belangrijker, dit zijn de
echte drie koningen, Vader, Zoon en
heilige Geest.’ Bij de doop van Christus wordt duidelijk dat ze een drieeenheid vormen.

elkkwartaal

december 2006

12
				

L

De doop van Christus, geschilderd door de Vlaamse schilder Joachim Patinir (1485-1524).

‘Het belangrijkste is,
dat Christus vandaag is
gedoopt...’
Luther spreekt met veel warmte over
de doop van Jezus:
‘Want Johannes ziet dat de hemel
zich opent. Het is een teken dat onze
Heer God de doop liefheeft. De Zoon
van God zelf heiligt de doop met
zijn eigen lichaam. De hemel, die
voorheen gesloten was, gaat open en
wordt louter poort, een venster, zodat
men de hemel in kan kijken. Er is
geen scheiding meer tussen God en
ons, omdat Hij afdaalt in het water.
Is dat niet een grote openbaring?
Daarom wordt het Epiphaneia, ‘verschijning’, genoemd, omdat God zich
openbaart als Vader, Zoon en heilige
Geest, met alle engelen. De heilige

Geest komt als een onschuldig duifje.
Een duif heeft van alle vogels een
vriendelijk hart, waar geen kwaad
bij is. Zo vertoont de heilige Geest
zich op een vriendelijke manier bij
het allerzaligste, namelijk de doop.
Daar is geen kwaad bij. De Zoon van
God, die het niet nodig had gedoopt
te worden, openbaart zich hier niet
alleen als voorbeeld, maar ook als
genade. De Vader laat zich ook horen
met zijn stem: ‘Dit is mijn lieve zoon.’
Het zou geen wonder zijn als de
hemel en de aarde zouden beven, als
onze Heer God spreekt. Ik zou me op
m’n gezicht op de grond werpen. En
toch, hier is het louter vriendelijk-

heid, genade en barmhartigheid.’
Zoals de hemel opengaat, zo is nu
ons het evangelie opengegaan. De
openbaring van Vader, Zoon en Geest
die door het evangelie verkondigd
wordt, brengt God rakelings nabij.
Alles is Luther er aan gelegen die
werkelijke tegenwoordigheid duidelijk te maken. Geen metafysisch
verre God, maar rakelings nabij. ‘Hij
is zo dichtbij als de muur van deze
kamer. Zo dichtbij heeft Hij zich laten
kennen. Daar zijn engelen geweest!
Want waar Vader, Zoon en heilige
Geest openbaar worden, daar is alles.
Daarbuiten kan er niets meer zijn.’
In de doop ontmoet de mens déze
menselijke, nabije God. De doop is
de ontmoetingsplaats met God. Ook
voor ons gaat daar de hemel open en
klinkt Gods vriendelijke en barmhartige stem. De doop is de plaats van
een rendez-vous met God. Wie deze
doop veracht, veracht God.
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Het kon haast niet anders of in deze
preek komt ook de immer scherpe
afwijzing van de toenmalige doperse
stromingen aan de orde. Voor hen
was het moment van bekering door
de Geest verreweg het belangrijkste.
De doop zou slechts bevestiging zijn
van die bekering, en teken van de
intrede in de gemeente van de ware
gelovigen. Dat staat haaks op Luthers
visie, dat de doop zélf openbaring
van Gods heerlijkheid is, dat God
zélf doopt en zijn stem laat horen.
Maar de Dopers legden hun accent
sterk op de bekering, en vonden de
doop slechts een zinvol ritueel met
water. Maar water kon de mens niet
bekeren.

De doop is niet zomaar water
Luther bestrijdt dat in zijn preek
heftig:
‘Daarom moet men de doop hoog
houden en gedoopten zien als heiligen die nieuw gemaakt, ja geschapen
zijn. De doop, dat is water geweest,
dat is zo. Ze zeggen tegenwoordig,
dat het gewoon water is. Dat de
duivel hen hale! Mijn hond Tolpel,
een varken, een koe, die vinden het
gewoon water. Maar er is meer, in
de doop is namelijk God de Vader,
Zoon en heilige Geest en alle engelen. Dan is het geen gewoon water
meer, maar water waar Gods Zoon
in baadt, waarboven de heilige Geest
zweeft, waarover God de Vader predikt. Dat heet doop, en niet gewoon
water. Wanneer die woorden er aan
toegevoegd worden, ‘in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige
Geest’, dan is het doop. Daarom geldt

De doop doet machtige
dingen, omdat God
machtige dingen doet.
tot op de dag van vandaag: wanneer ik de doop heb ontvangen ‘in
de naam van de Vader etc.’, dan is
het heden ten dage nog steeds zo,
dat de Zoon met zijn eigen lichaam,
de heilige Geest met zijn aanwezigheid, en de Vader met zijn eigen stem
de doop hebben geheiligd. Wanneer
deze woorden er zijn, dan is het niet
gewoon water, maar dan is de hele
hemel er. Daarom moet de doop niet
gezien worden als het werk van de
mens. Ik doop niet, maar God en alle
engelen doen dat.’
De doop doet machtige dingen,
omdat God machtige dingen doet. De
doop redt ons van zonde en dood.
‘Wie zondig is, moet je in de doop
stoppen, dan worden de zonden
gelost. Wie in de dood is, die moet
men in de doop stoppen, dan wordt
de dood verzwolgen. Want de doop
heeft een goddelijke kracht, namelijk
om zonde en dood te breken. Daarvoor worden wij gedoopt. Hebben
wij fouten gemaakt, of zijn we tot
zonde vervallen, dan moeten we
ons daarom niet van de doop áfkeren, maar er juist naar terug gaan,
en zeggen: ‘God heeft mij gedoopt,
mij in de doop van zijn Zoon, van

de Vader en van de heilige Geest
gestopt. Daar keer ik naar terug,
daarop verlaat ik mij. Zij zullen
mijn zonde wegnemen, niet omwille
van mij, maar omwille van de mens
Christus, die de doop heeft ingesteld.’
Luther heeft geen aparte dooptheologie. Zijn visie op de doop weerspiegelt
heel zijn geloof en theologie. Het
geloof in God die ons nabij komt
in Christus, die ons zijn genade en
barmhartigheid schenkt. Epifaniën is
niet alleen de verschijning van God,
maar ook de ontmoeting met God, in
woord en sacrament. In mijn eigen
doop ontmoet ik God. Dat is wat op
Epifaniën gevierd wordt!
Wim van Beek

Nawoord
In de loop van 2007 zal van de hand
van Wim van Beek verschijnen ‘Eens
gegeven blijft gegeven’, de doop in
de theologie van Maarten Luther,
tekst en uitleg van zijn geschriften en
preken over de doop. Daarin is naast
vele andere doopgeschriften bovengenoemde Epifaniënpreek in z’n geheel
opgenomen en toegelicht.

berichten
Geloofsgespreksdag over dopen
De evangelisch-lutherse synode heeft,
samen met de kaderschool van de
Protestantse Kerk in Nederland i.o.,
het initiatief genomen tot een
geloofsgespreksdag. Het thema van
de eerste geloofsgesprekdag op 17
februari 2007 is “Doop als dagelijks
kleed - over dopen in de protestantse
traditie”. Wat zijn de achtergronden
vanuit de verschillende tradities in de
Protestantse Kerk in Nederland? Op
welke wijze kunnen de onderscheiden

tradities bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en vormen?
Ds. Coen Wessel, ds. Wim van Beek
en ds. Henk G. de Graaff houden een
korte inleiding.’s Middags gaan de
deelnemers met elkaar in gesprek.
Praktische gegevens: Datum: zaterdag 17 februari 2007. Tijd: 9:3015:30 uur. Plaats: Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn. Doelgroep: Plaatselijk kader, begeleiders
van geloofsopvoedingsgroepen en

geïnteresseerde gemeenteleden.
Kosten: € 32,50 per persoon, bij aankomst te voldoen. Opgave: is
verplicht in verband met de lunch.
Bij voorkeur per e-mail:
alida.groeneveld@planet.nl, uiterlijk
15 januari 2007.
Informatie: drs. Alida Groeneveld,
tel: (0360) 536 69 20,
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
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Afkeuring én begrip over
generale synode PKN
Met gemengde gevoelens kijkt een aantal leden van de
generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
terug op de najaarsvergadering van 16 en 17 november
jongstleden. Zijn we met elkaar sterker of zwakker
geworden sinds de kerkfusie?

O

p de agenda stonden de visienota ‘Leren leven van de verwondering’, de samenwerking
tussen Kerkinactie en ICCO. Bovendien lag het van te voren al tot heet
hangijzer geworden rapport ‘Pastor in
Beweging’, over hbo- en academisch
geschoolde predikanten (zie elders in
Elkkwartaal), ter besluitvorming voor.

Onbehagen
Ilona Fritz, lid van de generale synode
als afgevaardigde van de lutheranen,
vond het een moeizame vergadering.
Niet alleen de gang van zaken rondom
het rapport ‘Pastor in Beweging’ verbaasde haar, ook bij andere agendapunten kreeg zij een gevoel van onbehagen over de relatie tussen synode
en moderamen. ‘Een derde rapportage
vatte de reacties over de visienota van
de classis en gemeenten samen. Ook
dit rapport spetterde van enthousiasme en lof. Synode hebt u hierop nog
iets te zeggen? Deze onuitgesproken
vraag klonk door in de verwijten die
de synodeleden moesten aanhoren
tijdens de beantwoording van hun
vragen.’ Fritz doelt op verwijten aan
het adres van de generale synode als:
‘U bent te negatief!’, ‘U moet vertrouwen hebben!’, ‘De voorgestelde veranderingen zijn juist tot voordeel van
de gemeenten, zeker voor degene die
het nodig hebben!’ en ‘Als commissie
constateren we dat u ons rapport niet
begrijpt; wij hebben u overschat!’. Piet
de Jong, dominee en synodelid vanuit
de classis Rotterdam I, had al van te
elkkwartaal

voren in de publiciteit op het rapport
over het domineeswerk gereageerd.
Het werd hem niet in dank afgenomen.
‘Ik was er gewoon heel boos over en
had behoefte enige discussie daarover
te krijgen. In de generale synode is
geen plaats voor discussie.’ Mirjam
Elbers (classis Edam-Zaandam, dominee) ging naar huis met het idee dat
de synode niet serieus genomen wordt.
‘We konden door de terugtrekking van
het pastor-rapport het moderamen er
niet eens op aanspreken. Jammer.’
De manier waarop het moderamen de
bespreking en besluitvorming leidde,
maakte duidelijk wiens mening telt,
stelt Fritz. De belangen van de rapportschrijvers prevaleerden. ‘In de
kerkorde hebben we met elkaar besloten, dat de Generale Synode voor
de gehele kerk de leiding heeft. Zij
heeft tot taak (onder meer) het leiding geven aan het leven en werken
van de kerk op haar verschillende
arbeidsvelden en het ter hand nemen
van al wat het leven van de kerk in de
wereld kan bevorderen. De trend gaat
nu in een richting, waarbij de voorbereidende commissies de inhoudelijke
leiding toebedeeld krijgen. De synode
fungeert daardoor meer als peiler voor
een draagvlak in de kerk, dan dat zij
inhoudelijk beleid maakt en leiding geeft.’
Collega synodelid, ds. Arie van der
Maas (classis Goes), ziet niet dezelfde
apen en beren op de weg als Fritz.
‘De gang van zaken rondom het rapport ‘Pastor in beweging’ was vooral
december 2006

verwarrend. Het moderamen en de
commissie die het rapport samenstelden hadden een slechte inschatting
gemaakt van de besluitvorming over
het rapport.’ Dát het rapport is teruggetrokken vindt hij terecht. De samenstellers ervan zaten te veel in een
bepaalde denkrichting. ‘Ze hadden het
rapport ter oriënterende bespreking
aan moeten bieden.’ Van der Maas
heeft er vertrouwen in dat de verschillende gremia die zich nu over het
rapport buigen tot goede voorstellen
komen in de voorjaarsvergadering van
de generale synode volgend jaar.

Podiumgeweld
De Jong vindt het een zwakte dat de
generale synode maar twee keer per
jaar vergadert. Elbers verwoordt die
klacht zo: ’Beslissingen en de discussie
daarover blijven nu zo boven de kerk
hangen. We hebben als synodeleden
ruimte nodig om van elkaar te weten
wat je vindt. In de Tweede Kamer is
het makkelijk coalities vormen, je weet
wat je aan elkaar hebt. In de generale
synode niet, er moet meer gelegenheid
komen om elkaar op te zoeken.’ De
Jong: ‘Alle besprekingen worden nu
in de kleine synode, een afvaardiging
van rond de 35 mensen, gevoerd. En
ik heb best vertrouwen in de mensen
die er allemaal zitten, maar het moderamen doet nu aan podiumgeweld om
het zo te noemen. De generale synode
voegt niets toe op deze manier. Het
heeft geen zin om tientallen sprekers
hun zegje te laten doen. Ga na tien
insprekers schorsen en met elkaar in
gesprek. Dat heeft zin.’ De Jong denkt
even na en vervolgt: ‘Toen we begonnen aan de Protestantse Kerk was dat
op basis van de gedachte: we gaan
samen, zijn samen sterker, hebben
meer elan. Maar ik zie ons alleen maar
zwakker worden. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn.’
Praxedis Bouwman
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Lutherse traditie: het
gebruik van kunst
Van alles wat ik in mijn katholieke jeugd te horen kreeg
over de Reformatie is de beeldenstorm het beste blijven
hangen. Maar hoe ging Luther eigenlijk om met beelden
en beeldende kunst? En wat zegt dat over onze lutherse
traditie?

I

k ben opgevoed in de katholieke
traditie met talloze beelden van
Jezus, Maria, apostelen en heiligen. Ze waren niet altijd mooi, maar
ze hoorden bij de speciale sfeer van
aanbidding, die zo eigen was (is?) aan
de katholieke traditie. De beeldenstorm was voor mij iets onbegrijpelijks, want hoe kon je nou een sacrale
sfeer creëren zonder die beelden?
Nu ik luthers predikant ben, leek het
me wel aardig om eens uit te zoeken
hoe Luther zélf staat ten opzichte van
beelden of beter gezegd ten opzichte
van het gebruik van kunst in de theologie. En dan begin ik bij de beeldenstorm tijdens de Reformatie en wat
Luther daarvan vond. Hoe ging hij
zelf met beelden en beeldende kunst
om en hoe ging de beeldende kunst
met Luther om? Wat zegt dat over
zijn theologie en daarmee ook over
onze lutherse traditie?

de wil van Luther in. Hij heeft juist de
schilderkunst in dienst van de religie
steeds een plaats gegeven. Natuurlijk
verwierp hij aanbidding van beelden volstrekt, maar hij erkende ook
het nut ervan voor het begrip en de
voorstelling, die iedereen nodig heeft
-en ook bij zichzelf maakt- als hij
de Schrift hoort lezen. De lutherse
eredienst had bovendien het altaar
nodig, waardoor in alle lutherse
landen een graag gebruikte gelegenheid tot kunstscheppingen van dikwijls grote waarde aanwezig was.

In 1522 zat Luther verborgen op
kasteel de Wartburg in het Duitse
Eisenach. Tijdens zijn afwezigheid
heeft zijn voormalig hoogleraar en
tot dan toe geestesverwant Karlstadt radicale hervormingen willen
doorvoeren en beelden uit de kerken
verwijderen. Luther was daar geen
voorstander van. Hij vond, dat je
hervormingen niet met geweld door
moest voeren. In eerste instantie kon
Luther inderdaad deze beeldenstorm
voorkomen, maar uiteindelijk heeft
deze toch plaats gevonden, zeer tegen

Een van Luthers naaste vrienden
was Lukas Cranach de Oudere. Zijn
omvangrijke werk is van de grootste
betekenis geweest voor de Reformatie.
In kerken bracht hij altaarschilderingen tot stand met reformatorische
uitdrukking van het geloof. Dat was
natuurlijk ontzettend belangrijk voor
de kerkgangers. Zij konden veelal niet
lezen, maar kregen onder meer door
Cranachs schilderijen toch een beeld
van de hervormingen, die Luther tot
stand wilde brengen. Ook de eerste
uitgave van de Lutherbijbel, de Septemberbibel, bevatte houtsneden van
Cranach, die ook veel portretten van
Luther maakte. Daarom weten we zo
goed hoe Luther eruit gezien heeft.
Bij dit alles moeten we natuurlijk
wel voor ogen houden, dat Luther de
manier waarop de pausen en kerkvorsten de grootheid van de Kerk toonden door uitgebreide activiteit op het
gebied van bouwkunst en beeldende
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De beeldenstorm

kunsten, volstrekt afkeurde. De Kerk
was niet belangrijk, maar het Woord
van God.

Luthers theologische kijk op
beelden
Luthers theologische kijk op beelden
ligt eigenlijk al vóór de beeldenstorm
vast. In een preek over het eerste
gebod: ‘maak geen godenbeelden’,
zegt Luther in 1516 al dat uiterlijke
afgoderij uit een innerlijk voortkomt.
Later zegt hij dat je niet de beelden,
maar het gezicht weg moet doen.
Luthers hoofdbezwaar tegen beeldverering is niet zozeer dat je met
een beeld een voorstelling van God
maakt, zelfs niet dat deze voorstelling
gebaseerd is op menselijke dromen,
fantasieën en verwachtingen, maar
dat men zich een beeld maakt en dat
vereert in de verwachting daarmee
een bijzondere prestatie voor God te
hebben geleverd. Dat is heel congruent met zijn stelling, dat menselijke
verrichtingen geen krediet bij God
kunnen verwerven. Het zou misbruik
van beelden zijn.
Luther vindt fundamenteel, dat je de
Schrift vooral moet ‘horen’ en voor
Luther zijn ‘horen’ en ‘zien’ twee
gelijkwaardige menselijke vermogens,
die op gelijke afstand tot het evangelie staan.
Voor Luther is het van wezenlijk
belang, dat wij de Schrift zo goed
mogelijk leren kennen. Het Woord
moet ongeremd zijn gang kunnen
gaan en mag niet gehinderd worden
door menselijke regels en voorschriften. De eis van beeldloosheid vindt bij
Luther dan ook geen gehoor. Een van
zijn sterkste argumenten tegen beeldloosheid is, dat mensen zich altijd
beelden vormen. Mensen kunnen
zich alleen maar beeldend iets voorstellen. Daarom is ‘geen beeld’ voor
Luther geen optie, een ‘juist beeld’
wel. Volgens hem ligt in de schepping
16

besloten dat alles betekenisdrager van
Gods heil kan zijn, wat op bijzondere
wijze zichtbaar wordt in de incarnatie, de vleeswording. Toen werd de
verbeelding van het heil mogelijk.

Kunst en liturgie
Op een aantal gebieden heeft Luther
de liturgie hervormd, vernieuwd.
Voor ons is nu vooral belangrijk in
welke mate de kunsten hem daar
behulpzaam bij zijn geweest. Vooral
op muzikaal gebied heeft Luther zijn
sporen verdiend. Om te beginnen
vond hij, dat de dienst in de Duitse
taal moest zijn om verstaanbaar te
zijn voor iedereen. In die tijd was de
liturgische taal het Latijn, zoals alle
kerkliederen ook. Luther heeft veel
kerkliederen geschreven, zowel de
tekst als de muziek. Een aantal daarvan staat nog steeds in het Liedboek
van de Kerken en worden nog graag
gezongen.

Voor Luther waren de instellingswoorden van het Avondmaal de
uitdrukking van de genadegave van
het heil. In de katholieke mis werden
die woorden in het Latijn gefluisterd,
maar Luther vond dat ze hardop
gezongen moesten worden, want
het evangelie, ‘en dit testament van
Christus is het hart van het evangelie’,
moet weerklinken met luide stem,
die men buiten hoort: laat de wereld
maar vernemen dat het Woord tot
danken en zingen stemt. Hij schrijft
voor de inzettingswoorden muziek
en zijn Duitse kerkliederen zijn de
grondleggers geweest van het liedboek van protestantse kerkmuziek.
Hij beschouwde Vrouwe Musica in
de liturgie juist als dienstmaagd van
God, want muziek is geen mensenwerk, maar in de volle zin een gave
van God, die ook de Heilige Geest
helpt in het levend maken van de
bijbelteksten. Luther ging als mees-

				

terzanger te werk: op een zingbaar
gedicht maakte hij zingbare muziek.
Luther wierp een speciaal licht op
muziek en dat kwam vooral door de
manier waarop hij de wereld beleefde
en onderging. Hij liep als het ware
met alle zintuigen gespitst door de
wereld en ervaarde allemaal wonderen van God.

Zingende kerk
Al deze muzikale uitingen, kunstuitingen kleven nog steeds aan het
lutherse. Bach heeft zijn cantates
speciaal voor lutherse diensten
geschreven zoals ook zijn lutherse
missen nog steeds uitgevoerd worden.
Bij ons in Eindhoven worden in de
stadskerk lutherse vespers gevierd,
die regelmatig muzikale hoogstandjes
opleveren. De lutherse kerk wordt ook
wel eens ‘de zingende kerk’ genoemd.
Nu we toch in kerstsfeer zijn, kunnen
Luthers kerstliederen wel genoemd
worden, waarvan enkele beroemd
geworden zijn, omdat Bach er muziek
op gemaakt heeft zoals ‘Ich steh an
deine Krippe’. En als we het toch over
kerstmis hebben, was Luther nou ook
weer niet zo’n aanhanger van het
beeld, dat hij de kerstboom met lichtjes geïntroduceerd zou hebben. Volgens Professor Boendermaker werd de
eerste verlichte kerstboom pas in 1611
gesignaleerd, terwijl Luther al in 1546
is overleden. Luther vond vooral dat
je niet naar de hemel moet kijken om
het heil te zien, maar naar de kribbe.
En dat wilde hij kinderen graag laten
beleven. Daarom schreef hij het lied
‘Von Himmel hoch da komm’ ich her’
(liedboek voor de kerken nr 133).
Dáár is het Luther steeds om te doen
geweest: het heil zichtbaar maken en
daarvoor heeft hij dankbaar gebruik
gemaakt van kunst. Laat dat onze
lutherse traditie met verve kleuren.
Bernadette van Litsenburg
Gebruikte bronnen:
K. Zwanepol, ‘Verbeeld Heil’, in: Deurloo en
Hoekem, Van Masker tot Aangezicht;
J. Bakhuizen van den Brink en W. Dankbaar,
Handboek der kerkgeschiedenis, deel 3;
W. Kooiman, Luther, zijn weg en werk;
W. Kooiman, Maarten Luther, doctor der
heilige schrift, reformator der kerk;
A. Groeneveld en M. van der Meij, Lutherse
spiritualiteit;
R. Wiskerke: ‘Het heil in de kribbe zien’, in:
Nederlands Dagblad 24 december 2005.

Madonna met Kind (Lucas Cranach)
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kwartjes
Flaneren in Las Vegas tijdens ©-Weekend
Het

Wat is de CoWe?

©

-Weekend voor jongeren vanaf 16 jaar van de

De Commissie Weekenden (CoWe)
is een uitvoerende commissie van
de Werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten (Welja), voorheen
de Lutherse Jeugdraad (LJR).
De CoWe organiseert weekenden
voor jeugd (6-15 jaar) en jongeren
(16+). Voor het eerst dit jaar heeft
de CoWe ook het My-Weekend
georganiseerd. Een weekend voor
mensen die 25+ zijn en op de één
of anderen manier een binding
hebben met de kampen van de
SVK (Stichting Vakantiekampen)
en de Cowe en het leuk vinden om
een weekend op het landgoed
Hoekelum bij elkaar te komen.
Voor meer informatie kunt u
kijken op www.cowe.nl

Commissie Weekenden (CoWe) heeft zich in het laatste
weekeinde van oktober in ‘Las Vegas’ afgespeeld. Twee
jaar geleden is de CoWe gestart met de organisatie van
een dergelijk weekeinde omdat er veel vraag was naar
een kamp voor jongeren boven de zestien. Elk jaar heeft
het kamp een bepaald thema, twee jaar geleden was dat
de roerige hippietijd, vorig jaar Halloween, en dit jaar:
Las Vegas! Jochem Visser nam deel aan het

©-Weekend.

Zijn relaas.

Z

aterdag 28 oktober was het dan
eindelijk zover. Ik mocht mijn
roze 1958 Cadillac NS uit de
garage rijden en cruisen richting het
casino van de Bonte Kraaien in Las
Vegas. Al daar aangekomen bleek snel
dat we midden in een filmpremière
waren gekomen. De paparazzi kon ik
nauwelijks van mijn lijf afhouden. Er
was geen ontkomen aan en bij de deur
kon ik niet anders dan mijn gezicht op
de gevoelige plaat laten zetten.
Eenmaal binnen bleek het om een
bijeenkomst te gaan van een aantal

Gokken in Las Vegas, alleen
voor ouder dan 16, alleen tijdens
© - Weekend.
elkkwartaal

clans. De clans kregen de opdracht om
allerlei waar in te kopen bij zetbazen,
te smokkelen en vervolgens uiteraard
met winst op de markt te verkopen.
Las Vegas zou Las Vegas niet zijn als
er geen agent en geen huurmoordenaar zouden rondlopen. De winst die
ik behaalde moest ik helaas afstaan
aan de baas of zelfs aan de onafhankelijke grote baas. Uiteindelijk had de
clan binnen no time een aantal huizen
in Vegas in bezit en behoorde al snel
tot de rijkste.

Nachtclubs
’s Avonds werd uiteraard een bezoek
gebracht aan een van de grootste
casino’s en nachtclubs. De hele avond
pokeren, wedrennen, singstarren
(karaoke) en roulette pakte niet gunstig voor me uit. Helaas bracht de
avond ook geen huwelijk voor mij
in de Wedding Chapel. Na het verlies
besloot ik mijn plezier te zoeken in de
nachtclub, waar ik tot in de late uurtjes ben blijven dansen op muziek van
Elvis en Frank Sinatra.
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De volgende dag werd ik wakker
in het hotel van de Bonte Kraaien
en had behoefte aan zware fysieke
inspanning. Alleen Frisby-de-luxe en
voetbal konden deze behoefte stillen. Bij terugkomst van het sportveld,
bleek dat de directeur in het casino
vermoord was. Onder leiding van CSI
werd de vrouw van de casinobaas
ontmaskerd als dader van de moord.
Deze vrouw mag ik tot mijn vriendenkring rekenen, hierdoor moest
ik helaas mijn spullen weer pakken,
omdat de grond te heet onder mijn
voeten werd. Het was tijd om mij weer
terug te trekken in de anonimiteit.
De roze Cadillac stond gelukkig nog
veilig op de parkeerplaats. Onder het
genot van de klanken van Elvis’ Viva
Las Vegas ging ik terug naar mijn
veilige onderkomen.
Ondanks alle problemen in het weekend, kan ik wel terugkijken op een
heel gezellig weekend.
Jochem Visser
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Hoe het kerstfeest gered werd – een
waar gebeurd verhaal
Het werd een prachtige plaat. De hele
adventstijd hadden ze eraan gewerkt,
de kinderen van de kindernevendienst. Vier zondagen achter elkaar
en met iedere kaars meer die werd
aangestoken in de Adventskandelaar,
werd het niet alleen lichter en warmer, maar werd de plaat ook mooier
en voller.
Het was de stal, waarin het kindje Jezus geboren zou worden. Op de eerste
advent was de stal nog helemaal leeg,
eerst kwamen de os en de ezel natuurlijk, toen kwamen de kippen erbij
die ook een graantje wilden meepikken, sprong de nieuwsgierige rode
poes op het dak, kwamen de herders
met hun schapen al wat dichterbij en
tenslotte vonden Jozef en Maria een
warm plekje om te slapen in het hooi.
Het kindje was er nog niet, want dat
zou pas geboren worden als alle vier
de adventskaarsen én de grootste
kerstkaars zouden branden. En nu
was het dan zover. De grote kerstboom in de kerk had alle lichtjes aan.
De kinderen konden bijna niet wachten tot de grote mensen hun liederen
gezongen hadden. Nu mochten ze
naar hun eigen ruimte om de stal af
te maken. Maar, waar was de plaat?

voren. ‘Dominee’, zei ze, ‘we kunnen
toch wel even proberen de plaat van
de muur te halen, zodat de kinderen
hun adventsproject kunnen afmaken,
ze hebben er vier weken aan gewerkt.
Een stal zonder kind, dat kan toch
niet?’

Wiard kwam terug in de kerk waar de
cantorij net aan het volgende kerstlied wilde beginnen. De dirigente, die
juist met opgeheven armen de maat
voor de inzet aangaf, wachtte even.
Daar hing de plaat, hoog boven de
mensen, aan de muur. ‘Wij moeten
die nog hebben’, zei Wiard en wees
met zijn vinger naar de plaat. Tja, dat
kon nu niet, er was een ladder voor
nodig geweest om de plaat daar op
te hangen en die was ook weer nodig
om hem naar beneden te krijgen.
De dienst moest doorgaan en Wiard
droop teleurgesteld af… De cantorij
zette het volgende lied in.
Net toen de dominee aan zijn preek
wilde beginnen, stapte er een mevrouw door het middenpad naar

Mensen begonnen te stommelen op
hun stoelen. De dominee voelde zich
ongemakkelijk, waartoe hij ook het
recht had, want hij had niet voor
niets een mooie kerstpreek voorbereid. De meneer die de plaat heel
goedbedoeld had opgehangen, verwees naar de ladder die toch echt
nodig was, anders kon het niet. De
mevrouw zei dat Kanniet op het
kerkhof lag en stelde voor dat Rein,
het langste gemeentelid, op een stoel
zou gaan staan en met de antieke
collectezak met lange steel zou gaan
hengelen om de plaat van de muur
te krijgen. Terwijl de cantorij naar de
preek toe zong, had ze er al een plan
van aanpak bedacht... Rein wilde het
wel proberen. De tenoren en bassen
maakten ruimte en Rein ging hengelen. Hij en de stok waren echter
niet lang genoeg. ‘Ga op de leuningen staan, we houden je wel tegen’,
adviseerde de mevrouw. Eén van de
tenoren vond dat levensgevaarlijk,
maar de mevrouw wist zeker dat de
engelen nog in de buurt waren. Rein
ging voorzichtig, eerst het ene been,
toen het andere, op de leuningen
staan en richtte zich langzaam op, de
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tenoren hielden zijn benen vast. Weer
hengelen, nee, het lukte niet. Toen
kreeg Grada, het oudste cantorijlid,
een schitterende ingeving: haar onontbeerlijke hulpmiddel, haar derde
been met gekruld handvat, zou hier
ook uitkomst bieden. Ze reikte het
Rein aan en ja hoor, de plaat werd
van de muur gehaakt. Er klonk applaus en één van de sopranen ging de
plaat naar de dolgelukkige kinderen
brengen. Het kerstkind kon geboren
worden en toen de kinderen weer in
de kerk kwamen, stond het kribje met
het kindje Jezus in de stal.
En hoe het verder afliep? Tja, er
waren natuurlijk mopperaars, die
vonden dat de orde verstoord was.
Misschien zouden ze de evangelieverhalen nog eens goed moeten nalezen
om te ontdekken dat dat kleine kindje
in die kribbe later toen Hij groot was
doorlopend de orde verstoorde en
ook dat datzelfde kerstkind toen Hij
volwassen was aan alle grote mensen
liet zien, dat Hij kinderen het allerbelangrijkst vond. Gelukkig was dit
Kerstfeest voor een heleboel mensen
en niet in het minst voor de kinderen
en hun vaders en moeders het mooiste Kerstfeest dat ze ooit gevierd hadden. Zo werd deze kleine gemeente,
dankzij Reins lange benen en Gradas
derde been, weer op het goede been
gezet en werd het Kerstfeest gered.
Coby Aartsen-Kraaypoel
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kriskraskort
Op 3 december is de lutherse kerk
aan de Hoogstraat te PURMEREND
na een grondige restauratie weer in
gebruik genomen. Eigenlijk was de
restauratie van dit uit 1880 daterende
gebouw al begonnen in 1978. In fasen is er gewerkt aan veranderingen,
na het werk aan de buitenkant van
het gebouw en de toren zijn verbeteringen in het interieur en aan het
orgel ter hand genomen. Eind 2001
werd de restauratie aan het befaamde
Van Dam-orgel voltooid en thans is
de restauratie geheel gereed. De kerk
was de laatste maanden gesloten en
de lutheranen genoten gastvrijheid
in de doopsgezinde vermaning en
in de Taborkerk. De heropening van
de kerk werd extra feestelijk door de
intrede van ds. A.C. van Noort, die
naast haar werk voor de protestantse
gemeente te Purmerend, ook de pastorale zorg voor de lutherse gemeente
op zich heeft genomen.
Op de eerste zondag na Kerkhervormingsdag werd in UTRECHT een gemeentefeest gevierd. Begonnen werd
met een feestelijke kerkdienst waarbij
de cantate ‘Nun danket alle Gott’
van Pachelbel werd uitgevoerd. Bij
de koffie volgde informatie over het
diaconaal project van de gemeente en
na de lunch waren er workshops rond
het thema ‘Wie is Maria Magdalena?’
en ‘Proef het lied!’ (samen zingen met
Sebastiaan ’t Hart). Er was een kinderprogramma en ook was gezorgd
voor koffie, thee en taart. Het geheel
werd afgesloten met een vesper. Een
goede gelegenheid voor mensen die
niet regelmatig aan de kerkelijke activiteiten kunnen deelnemen, zij waren
van harte uitgenodigd om beter met
de gemeente kennis te kunnen maken.

Grafsteen Nieuw Eik en Duinen, Den
Haag (foto: T. Everaarts-Bilyam)
niet verstandig om niet aan deze
dingen te denken. Als iemand overlijdt na een ziekbed is er vaak wel de
mogelijkheid geweest om te overleggen, maar als iemand plotseling sterft
komen er ineens veel vragen op tafel.
Het is goed als er van tevoren over
bijvoorbeeld begraven of cremeren is
nagedacht en iets is vastgelegd, zodat
er niet iets gebeurt wat indruist tegen
de wens van de overledene zelf. Men
kan nadenken over een kerkdienst,
een ander soort plechtigheid, over
wat familieleden of vrienden daaraan kunnen bijdragen etc. Er zijn
veel mogelijkheden vandaag de dag
en het kan moeilijk zijn om de juiste
vorm te kiezen. Maar als met zorg de
mogelijkheden worden nagegaan en
overdacht kunnen de herinneringen
aan die droeve dagen toch goed zijn.

Een paar gemeenten, onder meer EDE
en BREDA, hielden zich de afgelopen
maanden tijdens gemeenteavonden
bezig met het thema ‘dood’: rouwverwerking, nadenken over de vormgeving van de uitvaart van dierbaren
of van de eigen uitvaart. Mensen
zetten de gedachte aan de dood vaak
het liefst van zich af, maar de laatste
jaren rust er niet meer zo’n taboe op
het onderwerp. Het is uiteraard ook

De doop stond de afgelopen tijd in de
belangstelling, er was een tentoonstelling van doopjurken in DEN HELDER, de protestantse wijkgemeente
rond de Johanneskapel waaronder
ook de lutheranen zich scharen. Een
rijke collectie doopjurken en andere
parafernalia waren bijeengebracht.
Ook in HAARLEM werden doopjurken, doopspelden, doopbewijzen en
doopregisters tentoongesteld. De
twee oudste jurken in Haarlem waren
meer dan honderd jaar oud. Ze waren
in 1895 en 1898 gedragen. Van de
doopspelden die te zien waren begreep niemand iets. Het bleek dat ze
gebruikt werden om de doek die over
het kind gedrapeerd was te bevesti-
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gen op de schouders van degene die
de dopeling droeg.
				
Nog een ander bericht uit HAARLEM:
na een periode van honderd jaar
kwam er een einde aan de 14-daagse
kerkdiensten in de kapel van verzorgingshuis Vitae Vespe. De diensten
werden hier sinds 1906 door lutheranen gehouden. In het verzorgingshuis wonen nog enkele lutheranen
en ook zijn er lutheranen bestuurlijk
bij betrokken bij deze instelling. De
diensten duurden meestal maar een
half uurtje, het was een eenvoudige
avonddienst met zo’n vijftien tot
twintig mensen. Dat er maar enkele
bewoners luthers waren was niet
belangrijk, met vele anderen zijn
banden opgebouwd. De laatste dienst
was op 29 juni. Met weemoed werd
beseft dat dit allemaal, deze ambiance
van stilte en rust, even weg uit je
bestaan, geen poespas enz. voorbij is.
In Luthers LIMBURG werd nagedacht
over het organiseren van zogeheten
‘huiskameravonden’. Dit houdt in dat
een groep van zes tot acht gesprekspartners rond een avondmaaltijd op
een particulier adres bij elkaar komt.
Men kan dan met elkaar in gesprek
gaan over ieders geloofsbeleving of
discussiëren over een actueel thema.
Het gesprek zal door een gespreksleider worden ondersteund. Verder
denkt men er over om eens per
maand een ‘zanguurtje’ in de kerk te
houden. Gewoon na de koffie samen
zingen. Uiteraard kan de keuze van
de liederen in onderling overleg worden bepaald.
In de vorige aflevering van deze rubriek stond een ietwat verwarrend
bericht met betrekking tot het jubilerende orgel in WOERDEN. Het leek of
de gemeente op dat moment pas 200
jaar bestond maar dat kon natuurlijk
niet waar zijn. De juiste toedracht is
als volgt: het orgel vierde zijn 160e
verjaardag, de gemeente kreeg het
omdat het kerkgebouw toen 200
jaar bestond. De gemeente op zich
bestond uiteraard al veel langer, zij
werd gesticht in 1572 en officieel
erkend in 1603.
20
				

Nog een paar jubilea: in APELDOORN
vierde men in november het 25-jarig
bestaan van het orgel. ’s Morgens
een muzikaal aangeklede eredienst,
daarna een gezellig samenzijn in de
Lutherzaal en aansluitend een concert
‘Rondom het jarige orgel’.
In februari 2007 zal het 50 jaar geleden zijn dat de Augustanakerk in
AMSTERDAM in gebruik genomen
werd (zie bericht elders in Elkkwartaal). Met een dienst op 11 februari
en een grote dia-avond op 20 april
zal dit herdacht worden. Mensen die
foto’s, dia’s, boeken, liturgieboekjes
en dergelijke in bezit hebben die op
die eerste dienst in 1957 betrekking
hebben worden uitgenodigd contact
op te nemen met Hans Wilders, elgadam@planet.nl

dit kerkgenootschap geheel sacramentloos werkt, maar het werd ook
duidelijk dat de bindende kracht van
het Leger groot is. Ook de Lucaskerk
werd bezocht. Deze kerk heeft in de
binnenstad duidelijk een diaconaal
karakter. Men ziet zichzelf meer als
een streek- dan als een echte wijkkerk. Twee maal in de week wordt
een maaltijd georganiseerd en elke
maand is er een Surinaamse maaltijd.
Tevens is er een uitgiftepunt voor
de voedselbank. Tenslotte was een
groepje te gast bij de International
Christ Centered Church, die samen
komt in één van de zalen van de
eigen kerk aan de Lutherse Burgwal.
Ongeveer één maal per maand wordt
die op zondagmiddag verhuurd aan
een gemeente die is gesticht door Nigeriaanse Christenen. Het doel van de

Augustanakerk Amsterdam.
Op de startzondag in DEN HAAG,
3 september dit jaar, ging men op
bezoek bij andere kerken in het
centrum van de stad. Bezoek werd
gebracht aan de Havenkerk waar men
bijzonder hartelijk werd ontvangen.
Het bleek een plek zonder drempels
waar iedereen welkom is en waar
geen vooroordelen bestaan. Een plek
waar ieder zichzelf kan zijn, waar
veel ruimte is. De kerk bestaat nog
niet erg lang en is voortgekomen
uit een stichting die zich bekommert om ‘mensen van de straat’ en
kent een groot verloop. Een andere
groep lutheranen ging op visite bij
het Leger des Heils. Het was voor
lutheranen vreemd te beseffen dat

gemeente is evangelisatie. Het is één
van de zogeheten ‘vrije’ kerken, zoals
die niet alleen in Afrika maar ook in
ons land bestaan. Vaak - en ook hier
- gaat het om kerken naar het model
van pinkstergemeenten. Het was voor
alle groepen toch wel bijzonder om
in een andere wijze van vieren mee
te doen en het was goed om met anderen kennis te maken.
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GORCUM, de gemeente die samenkomt in ‘Dit is in Abrahams schoot’,
gaat begin volgend jaar wederom een
kloosterreis maken. Voorheen ging
men al eens naar de Achelse Kluis,
maar deze keer wordt het het Monasterium St. Lioba in Egmond-Binnen.

Het is een monastieke gemeenschap
in de benedictijner orde en gesticht in
1935 door Hildegard Michaelis. Het
klooster is helemaal gericht op het
spirituele leven en het zoeken naar
God. Het klooster wordt omringd
door bos- en duingebied waar het
goed toeven is. Momenteel verblijven
in het klooster 22 vrouwen, variërend
in de leeftijd van 30-90 jaar, alsmede
één broeder. Het klooster kan onderdak bieden aan 21 gasten.
Een gemeentelid uit DELFT, Karel
van de Wetering, vierde zijn 65e
verjaardag met de hele gemeente. De
verjaardag werd gekoppeld aan de
introductie van het project Torenuurwerk van de Lutherse Kerk van
de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.
Ongeveer tweehonderd aanwezigen
vierden de verjaardag en de introductie mee en hebben een fijn feest
gehad. Het was een combinatie van
korte lezingen, samenzang, orgel- en
vleugelspel alsmede solozang. Er
stonden klokken opgesteld uit de
verzameling van Dr. Verschuyl, zowel
uit de periode voordat Chr. Huygens
het slingeruurwerk uitvond als van
daarna. Tijdens de voorbereidingen
van het verjaardagsfeest ontdekte
Van de Wetering dat het in 2007
zeshonderd jaar geleden zal zijn dat
de St. Joriskapel aan het Noordeinde
(de huidige plaats van samenkomst)
in gebruik werd genomen als kapel
bij het St. Joris Gasthuis. Pas in 1764
kwam de kapel via de Gemeente Delft
in het bezit van de lutheranen. Tot nu
toe is de opbrengst van de actie voor
het Torenuurwerk ca. € 2.200,-.
Tot slot een minder leuke mededeling: de gemeente PEKELA heeft
moeten besluiten te stoppen met de
minstens honderd jaar oude traditie
van het bakken van ‘kniepertjes’. Men
bakte niet alleen voor de eigen club,
maar had ook vele andere afnemers
die ook niet blij bleken te zijn met
het besluit. Onvoldoende menskracht
voor het bakken ligt ten grondslag
aan dit besluit.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Conferentie Straatsburg:
‘Laudate omnes gentes’
Het Taizelied ‘Laudate omnes gentes, laudate Dominum’
(verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer) klonk
elke ochtend en avond in de Eglise Saint Thomas in
Straatsburg in de tweede week van juli afgelopen
zomer. Het werd gezongen door de deelnemers aan de
jaarlijkse conferentie van het oecumenisch Instituut in
Straatsburg. Wij, Bernadette van Litsenburg, predikante
van de Lutherse Gemeente Eindhoven en Maartje
Wildeman, predikante van de Lutherse Gemeente
Amsterdam Zuidoost waren twee van deze deelnemers.

H

et oecumenisch instituut
behoort tot de Lutherse Stichting voor interconfessioneel
onderzoek die als doel heeft kerken
en theologische opleidingen bewust
te maken van hun oecumenische
verantwoordelijkheid. Al veertig jaar
organiseert zij vanuit deze opdracht
in de zomer een conferentie voor
theologen van over de hele wereld
die in hun dagelijks werk met oecumenische issues en contacten te
maken hebben; met de praktijk en
doordenking van het omnes zeg
maar. In welke kerkelijke traditie je
ook staat, uiteindelijk geloof je allen
hetzelfde, streef je allen hetzelfde na:
je verblijden in de Heer. Niet voor
niets betekent oecumene: de hele
bewoonde wereld.

geweld en racisme. Dit leidde in 1948
tot de oprichting van de World Council
of Churches en in 1954 tot de beweging van de zogenaamde United
Churches die erop uit was en is om,
waar er maar van consensus sprake
is, daaraan ook praktisch vorm te
geven door federatie of fusie van
kerken. In ons eigen land is daar de
Protestantse Kerk Nederland een passend voorbeeld van. Reeds in de 19e
eeuw was de Christian World Communions ontstaan, waarin kerken van
eenzelfde belijdenistraditie elkaar als
internationale gemeenschap van
kerken probeerden te bevestigen.
Verder zijn er nog veel bredere bewegingen voor interreligieus gesprek te
noemen, zoals de World Conference
on Religion and Peace.

Heilige Geest

De oecumenische beweging wordt
wel het kerkhistorische feit van de
20e eeuw genoemd. Kerken en kerkelijke bewegingen verlieten eeuwenlange woekerende strijdtonelen,
zochten en vonden elkaar in dialoog

Vooral na de Tweede Wereldoorlog
groeide deze behoefte om de tegenspraak van een verdeelde kerk te
overwinnen en in plaats van onderling te strijden gezamenlijk te strijden
tegen economisch onrecht, oorlogs-

Toch is oecumene ook iets van alle
tijden. Een ‘Una Sancta-kerk’, in de
zin van een centraal geleide, uniform
belijdende en handelende kerk heeft
weliswaar nooit bestaan, maar er is,
temidden van het geografisch en
culturele pluralisme wel steeds een
oecumenische beweging geweest die
de intenties van de Jezus-beweging
nastreefde: te verbinden wat nog
onverbonden is en te verzoenen wat
uiteen is gegaan. De berichten uit
Handelingen 2 over de uitstorting
van de Heilige Geest die één maakt
wat verdeeld is (gezang 247 Liedboek
voor de Kerken) hebben daarin altijd
een grote rol gespeeld. Echter, in de
oecumenische bewegingen van de
19e en 20e eeuw werd nu juist dit
ervaringsverhaal lange tijd krampachtig buiten beschouwing gelaten.
De eigen ervaring werd als sta in de
weg gezien op weg naar het zoeken en
delen van eenheid. Met de Pinksterkerken die zich beroepen op de werking van de Geest, meer dan op een
geloofsleer zoals gevestigde kerken,
was de dialoog dan ook niet van harte.
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Oecumene als kerkhistorisch feit

en gezamenlijk beraad over hun zending en hun dienst. Ze werden daartoe uitgedaagd door externe factoren,
zoals het terreinverlies van kerk en
godsdienst in de Westerse cultuur,
een toenemend besef van menselijke
autonomie en gelijkwaardigheid en
een scherpere bewustwording van het
pluralisme van godsdienstige overtuigingen en ideologieën: allemaal factoren die samengevat kunnen worden
onder de noemer ‘secularisatie’. Ook
interne factoren speelden een rol. Er
was in de 19e eeuw een ingrijpend
bezinningsproces op gang gekomen
op de bronnen van het christendom.
Steeds harder en luider klonk de kritiek op de traditionele kerkvormen,
waarin het eigen verblijden in de
Heer in plaats van het gezamenlijke
verblijden voorop stond en ging.

				

De Heilige Geest
(Alfred Dürer)

Het oecumenisch instituut in Straatsburg voelde zich dit jaar geroepen
die dialoog nieuw leven in te blazen
en gaf haar jaarlijkse conferentie
het thema: de heilige Geest en de
kerk. Centraal stond de vraag wat
gevestigde kerken die meer varen
op traditie en Pinksterkerken waarin
alles staat of valt met de ervaring
vervuld te worden van de heilige
Geest, van elkaar leren kunnen.
De deelnemers aan de conferentie
stonden heel verschillend ten
opzichte van deze vraag. Wat dat
betreft was de aanwezige delegatie
een realistische afspiegeling van de
oecumenische praktijk: een bont
geheel aan theologen en gelovigen

die gekleurd door hun kerkelijke
achtergrond en ervaringen opgedaan
op het terrein van de oecumene en
met en in Pinksterkerken zo hun
eigen gedachten hadden over het
omnes-gehalte en de omnes-capaciteit
van de oecumene. ‘We simply have to
love eachother’ riep een Anglicaanse
pastor uit. ‘Zo simpel is dat niet’,
bracht een theoloog uit de Roemeens
orthodoxe kerk daartegen in. Voor
de Pinksterkerken is de heilige
Geest allesbepalend. Voor ons is
dat de eucharistie. ‘The bible is our
only source of guidance’. ‘Een mooi
oecumenisch streven’, beaamde een
theologe uit Zuid-Afrika. ‘Maar er
zijn kerken die hun ogen sluiten

voor sociaal onrecht en zich daarin
beroepen op die source. Vrouwen die
mishandeld worden door hun man
mogen hem niet verlaten, omdat de
bijbel zegt dat dit niet mag.
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Zo klonken er vele ervaringsberichten
en meningen over de voors en de
tegens, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het Laudate omnes
gentes; over de theologische implicaties en de geloofspraxis van het zich
allen verblijden in de Heer. Maar
oecumene blijft toch meer een kwestie van doen dan van denken, realiseerden wij ons vooral na afloop.
Denken zet altijd lijnen uit. Lijnen
die vroeg of laat toch barrières

opwerpen. In de ochtend- en avondvieringen in de Eglise Saint Thomas
deden die lijnen er even niet toe,
maar het samen aanwezig zijn voor
het aangezicht van God. ‘Het delen
van wat we allemaal niet hebben, wat
ons ontbreekt, wat ons ontbeert’
zoals een van de deelnemers in zijn
preek zei, ‘maar wat God alleen ons
kan geven’.

Luther en de Heilige Geest
Hoewel georganiseerd door het
luthers oecumenisch instituut is tijdens de conferentie Luther helemaal
niet aan bod geweest. Daarom zijn
we maar eens in wat geschriften van
hem gaan zoeken naar hoe Luther
plaats heeft gegeven aan de Heilige
Geest. Door allerlei pinksterbewegingen zijn we wat huiverig geworden
van de werking van de Heilige Geest,
maar hoe dacht Luther daar over,
ruim 400 jaar vóór het ontstaan van
de Pinksterbewegingen?
Een uitgewerkte pneumatologie zul je
bij Luther vergeefs zoeken. In dé
lutherse belijdenis, de Augsburgse
Confessie die ook opgenomen is in de
kerkorde van de Protestantse Kerk, en
andere belijdenisgeschriften wordt
geen hoofdstuk gewijd aan zaken
over de Heilige Geest. Maar in zijn
geschriften en leerredenen zegt hij
heel wat over de Geest en zijn werking.
Zoals wellicht bekend betekent het
woord spiritus ‘Geest’. Theologisch
geformuleerd is spiritualiteit de zichtbare vorm die het geloof aanneemt
als de Geest van God, Gods adem,
Gods inwoning, met de mensen aan
de slag gaat. De openheid waarmee
Luther de Geest benadert als weg
naar het geheim van God, verbindt
hem met de katholieke kerk. Daarnaast is de Geest ook, die stem geeft
aan het Woord van God, wat hem
verbindt met de reformatorische kerk.
Een belangrijk punt in de oecumene.
De Heilige Geest speelde ook een
belangrijke rol in de door Luther
zoveel beoefende meditaties. Het
bepaalde zijn omgang met de Heilige
Schrift als een verdiept horen naar
Gods Woord en door de Geest bereid
en beschikbaar zijn voor God om zich
door Hem te laten bewegen, veranderen, leiden. En hij bedoelde dat zeker
niet dweperig. Daar had Luther een
enorme hekel aan. In talloze geschrifelkkwartaal

ten en preken geeft hij lucht aan zijn
afkeer van dweperij met de bijbel en
het geloof. Schwärmer, dwepers
noemde hij ze, want ze lazen de
Schrift oppervlakkig en riepen dan
om de Geest om meer beroering, een
uiterlijke vorm die niets met geloofservaring te maken had, volgens Luther.

Ervaring
Wel was Luther ervan overtuigd, dat hij
zijn inzichten alleen door Gods Geest
kon verkrijgen, want die Geest werkt
door zijn Woord. Na de epistellezing
liet Luther dan ook vaak het door hem
bewerkte lied ‘Nu bidden wij de Heilige
Geest’ (gezang 241) zingen.
Toch is er wel degelijk een link met
de Pentacostals, de Pinksterbewegingen. De ervaring van de gelovige is
bij Luther erg belangrijk. Dat komt
misschien ook wel, omdat zijn eigen
geloof sterk bepaald is geweest door
geloofservaring die op een zeer existentiële manier tot stand is gekomen. Dat maakt Luthers theologie
nog niet tot een ervaringstheologie in
die zin dat de ervaring van de gelovige mens de grond of ook maar het
voorwerp van het geloof uitmaakt.
Luther noemt de Heilige Geest ‘de
tong waarmee God spreekt en ook de
manier waarop God spreekt’. Daardoor
verlevendigt het geloof. Luther heeft
een erg bevlogen stijl van spreken:
‘Ik, arme stakker, moet mij beroemen,
dat mijn tong een stift of pen van de
Heilige Geest is. Met zo’n tong en in
zulke woorden worden de gaven van
de Heilige Geest uitgereikt, namelijk:
het geloof in Christus, de liefde tot
God en geduld en zachtmoedigheid
jegens de naaste. O, het zijn enkel
letters van de Heilige Geest en wel
levende letters! Want het geloof is
geen dood element, alsof het een kleur
was, welke op u of op een wand
geschilderd is!’
Hij zegt dit naar aanleiding van 2
Korintiërs 3, waarin Paulus zegt dat
de letter doodt, maar de Geest levend
maakt. Dat Luther het spreken van de
Geest vergelijkt met het spreken van
ons met onze tong is, naast het
belang van de geloofservaring, ook
een element dat kenmerkend is voor
de Pinksterbeweging.

Luther als opwekker?

Pinksteren als Hij verschijnt in vurige
tongen tijdens het lezen van de
Schriften door de apostelen. Hij leert
met vurige tongen spreken. Maar hij
voegt er aan toe dat dit wonder weliswaar heel groot is, maar dat het een
veel groter teken is dat de apostelen
ineens zo dapper en moedig werden,
dat zij een machtig heer als Kajafas
durfden aan te klagen als moordenaar en zeggen dat Jezus helemaal
niet dood is, maar leeft. En dan zegt
Luther:
De Heilige Geest maakt de apostelen
zo verheugd, dat zij zich om geen
dood of geen vuur bekommeren; zij
zijn in de hemel, in het paradijs. Het
vuur van de Heilige Geest schiet om
zich heen zodat de oversten het niet
wagen hun met één hand aan te
raken. Ze springen van vreugde, wandelen door de straten van Jeruzalem
en preken: ‘Bekeert u, neem Christus
aan....’
Deze passage uit een Pinksterpreek
van Luther is zo vol enthousiasme en
bewondering voor de werking van de
Heilige Geest, dat je je afvraagt of hij
de opwekker van de Pinksterbeweging
avant la lettre was.
Toch zijn er verschillende redenen
om deze vraag met ‘nee’ te beantwoorden:
• Hoewel de ervaring ruime aandacht
krijgt van Luther is zij geen uitgangspunt of bron. De menselijke
ervaring vormt voor Luther geen
constituerende factor en dat is het
bij de Pentacostals wel.
• De ‘Schwärmer’ die net zo uitbundig
roepen als de Pentacostals worden
door Luther sterk afgewezen
• De ‘glossolalie’, het in tongen spreken, wat een specifiek kenmerk van
de pentacostals is, krijgt bij Luther
geen plaats. Het in tongen spreken
is, oneerbiedig gezegd, onverstaanbaar gebrabbel. Luther acht de werking van de Heilige Geest juist zo
hoog, omdat die hem in staat stelt
om levendig, helder en vanuit het
hart te spreken over Gods Woord.
Luther heeft niet de Pinksterbeweging
in het leven geroepen, maar heeft wel
een enorme dynamiek teruggebracht
in de kerk, waarbij hij dankbaar
gebruik heeft gemaakt van de werking
van de Heilige Geest.

Voor Luther is de werking van de
Heilige Geest zichtbaar geworden met

Maartje Wildeman en
Bernadette van Litsenburg
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In memoriam
dr. mr. Paul Estié
28 september 1928 – 19 september 2006

G

eboren op een steenworp
afstand van de Lutherse
Kerk in Bussum en daar
ook gedoopt, werd Paul Estié
vanuit diezelfde kerk naar zijn
laatste rustplaats uitgedragen
enkele dagen na zijn volkomen
onverwacht overlijden.
Dat zijn leven als het ware om de
Lutherse Kerk zou cirkelen lag
aanvankelijk niet in de lijn der
verwachtingen. Pas na een rechtenstudie in Amsterdam en een
kort bestaan als advocaat en
procureur besloot hij om alsnog
theologie te gaan studeren en
werd hij op 25 april 1954 geordineerd als predikant. Zijn loopbaan
als zodanig speelde zich vrijwel
uitsluitend af in het doorgaans
zo open en hartelijke Noord-Hollandse land, geheel passend bij
zijn eigen open en hartelijke aard.
Zo werd het Zaandam (19541957), hulppredikant te Purmerend (1959-1960), predikant te
Hoorn (1968-1986), Enkhuizen
(1968-1971), Edam (1983-1992)
en opnieuw Hoorn (1989-1992).
De ogenschijnlijke ‘gaten’ in deze
loopbaan hadden te maken met
zijn langdurig leraarschap bij het
voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs in de Zaanstreek
en met zijn aanstelling in 1971 als
studiecoördinator aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarmee
werd hij de eerste lutherse theoloog in een toen nog vrijwel uitsluitend gereformeerde omgeving.
In 1986 werd hij als wetenschap-
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pelijk onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep kerkgeschiedenis
en kerkrecht van genoemde faculteit.
Een jaar vóór zijn emeritaat in 1993
werd Paul Estié predikant van Naarden-Bussum om daar vervolgens nog
tot 1996 ‘geestelijk verzorger’ te blijven.
In 1982 promoveerde hij aan de
Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor
in de theologie op een proefschrift
‘De stichting van een kerkgenootschap’, handelend over het ontstaan
en aanvaarding van het Algemeen
Reglement van 1818 voor het bestuur
der Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden. Een hele
serie publicaties op het gebied van de
lutherse kerkgeschiedenis hier te
lande volgde: ‘Het vluchtig bestaan
van de eerste Nederlandse Lutherse
Gemeente Antwerpen 1566-1567’,
‘Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse Gemeenten – ontstaan en ontwikkeling in de jaren
1566 tot 1686’, ‘Geschiedenis van de
Evangelisch-Lutherse gemeente te
Edam 1636-1992’ en een belangwekkende verzameling opstellen
‘Lutheranen in Nederland – Fragmenten uit hun geschiedenis’ (2002).
Daarnaast publiceerde Paul Estié artikelen in diverse vakbladen en tijdschriften. Ook werkte hij mee aan de
recente totstandkoming van de
belangrijke uitgave van de brieven
van Calvijn, een internationaal project van de Vrije Universiteit. Zijn
bijdrage aan het momenteel op gang
zijnde project van een nieuwe
geschiedschrijving van de Nederlandse Lutherse Kerk ligt gereed.
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Een en ander geeft blijk van de
grote gaven van hoofd en hart die
Paul ten deel waren gevallen. Maar
ook als pastor en prediker heeft hij
bepaald niet stil gezeten. Tot kort
voor zijn overlijden deed hij in een
recente vacaturetijd nauwgezet
vele huisbezoeken in NaardenBussum. Ook ging hij veelvuldig
voor in kerkdiensten, zijn preken
zorgvuldig voorbereidend. Paul
was een welkome voorganger in
wat wel genoemd wordt ‘de
breedte’ van de kerk.
In zijn persoonlijk leven heeft Paul
zijn winst- en zijn verliesposten
gekend. Een groot verlies was het
overlijden na een ernstige ziekte
van zijn eerste vrouw Suzanne
(Suus) Fontaine, vele jaren werkzaam in het maatschappelijk werk
in de langdurige woonplaats
Volendam. Haar heengaan sloeg
een diep gat. Des te groter was de
onverwachte vreugde toen Paul
een nieuwe liefde tegenkwam in de
persoon van Christine Udink, met
wie hij zeven jaar geleden trouwde.
Met haar heeft Paul prachtige jaren
beleefd in Almere. Daaraan is heel
abrupt een einde gekomen. Naar
Christine gaan de gedachten uit.
Velen gaven blijk van hun verbondenheid met Paul, toen we liederen
zongen en schriftgedeelten lazen,
die voor Paul’s geloof steeds
belangrijker waren geworden, zoals
die niet kapot te krijgen Psalm:
‘De Heer is mijn herder’.
Hans Mudde
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Horst Oosterveer:

‘Het is goed toeven in
Duc de Brabant’
Wie kijkt op de bladzijden 258/9 van het Dagboek komt
acht lutherse besturen tegen, in zeven daarvan staat
ing. Horst Oosterveer vermeld; waarvan zes keer als
penningmeester. Horst Oosterveer is een gedreven mens.

V

andaag rijd ik naar Diessen in
Noord-Brabant om met hem te
spreken over werk dat hem wel
héél na aan het hart ligt: de vier bungalows op het park ‘Duc de Brabant’
die eigendom zijn van de Stichting
Luthers Accommodatie Beheer
(SLAB). Het is een prachtige najaarsdag, het voelt nog bijna als zomer.
Aangekomen bij de laatst aangekochte bungalow staat de deur wijd
open. Binnen wordt hard gewerkt. Er
is kennelijk een installateur bezig
geweest en de geur van vers verfwerk
komt me tegemoet.

Roeping
Mevrouw Oosterveer zet koffie en
inmiddels vuur ik mijn eerste vraag
af: ‘Hoe kom je terecht in zo’n conglomeraat van lutherse rechtspersonen?’ Horst ziet het als een roeping.
Hij gelooft dat dit werk gedaan móet
worden. Het begin van alles ligt al
weer tientallen jaren achter hem. Het
begon in Baarn. Daar bestond van
1958-1989 een klein luthers bejaardenhuis, ‘Woudestein’, waarvan hij in
1973 bestuurslid werd. Dat huis viel
ten offer aan politieke beslissingen,
waar het bestuur geen invloed op
had. De provincie bepaalde dat zeven
procent van de plaatsen in verzorgingstehuizen zouden moeten afvallen. De procedure die daarbij werd
gevolgd was ‘ranking’. De kleinste
tehuizen moesten afvallen. Wouelkkwartaal

destein had maar veertien plaatsen en
stond dus bijna onder aan de lijst.
Omdat het een bekend gegeven is dat
hoogbejaarden, als ze uit hun leefsfeer worden gehaald, vaak binnen
enkele maanden dit leven verlaten,
heeft het bestuur getracht om de sluiting zo lang mogelijk uit te stellen.
Tenslotte kon het niet anders, ook
omdat de overheid door oneigenlijk
gebruik van regelgeving verder
werken onmogelijk maakte. Een heel
trieste zaak, want de exploitatie van
het huis kostte per plaats aanmerkelijk minder dan die van grotere tehuizen. En al werd er gesproken over
reductie van plaatsen, het ging uiteindelijk om bezuiniging. ‘Plaatsen of
centen? Het is een paradox!’

Na de sluiting bleef er een stichting
over: een zak geld met een bestuur.
Dat zocht naar wegen om in de geest
van het oorspronkelijke doel een
nieuw werkveld te vinden. Het was
dr. G. Fafié die daaraan richting gaf.
Zelf, door polio in zijn jeugd, lichamelijk gehandicapt wees hij op de
noodzaak iets te doen voor ouderen
en mensen met lichamelijke beperkingen. Bijvoorbeeld door ze in staat
te stellen met vakantie te gaan in een
omgeving die duurzaam aan hun
beperkingen is aangepast. Min of
meer bij toeval werd het in aanbouw
zijnde ‘Duc de Brabant’ gevonden,
waar twee achtpersoonsbungalows
werden gebouwd. Dat ging ook niet
zonder ambtelijke tegenwerking,
maar het is gelukt. De SLAB werd
opgericht om ze te exploiteren en die
exploitatie bleek financieel mogelijk,
al is er wel eens hulp vanuit lutherse
fondsen.

Luxe villa’s
Het zijn wat je noemt zeer luxueuze
villa’s. Kijkt u maar naar de beschrij-

				

Enkele vakantievilla’s op het mooie Duc de Brabant (foto: SLAB).
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ving op de achterkant van deze
Elkkwartaal. Wie er een huurt krijgt
als lutheraan, bejaarde of gehandicapte een flinke korting. ‘Ik snap niet
dat mensen geen oude lutherse tante
die verzorging nodig heeft opzoeken
en met haar een paar dagen hierheen
komen’, zegt Horst Oosterveer. Maar
de realiteit is dat huur door lutheranen wat afneemt. Wat daarentegen
toeneemt is verhuur aan verpleeg- en
verzorgingshuizen. Die huren dan
vaak beide bungalows, waarbij de
bezetting vaak één op één is: even
veel verzorgers als verzorgden. Soms
zijn er zelfs méér verzorgenden. Toen
zich de gelegenheid voordeed een
vierpersoonshuis zonder aanpassingen
direct naast ‘Nieuw Woudestein’ en
‘De Swaen’ te kopen is daartoe over

gegaan. Zo kan personeel dat even
geen dienst heeft ook werkelijk ontspannen.

‘Noem het roeping’
Inmiddels werd een tienpersoonsvilla
aangekocht die ooit eigendom was
van een zorginstelling. De grote
benedenetage is geschikt voor personen met een handicap. Je kunt je er
met een rollator goed bewegen,
gezien de grote ruimte. Er is een aangepast toilet en een dito wastafel in
de badkamer. De bovenetage is niet
aangepast en wordt dat ook niet. Dat
is bewust gedaan: niet iedereen wil
logeren in een omgeving die zo
nadrukkelijk wijst op beperkingen.
We maken een rondje langs de vier
bungalows. Ze zien er bijzonder goed

uit. Van de twee oudste weet ik dat
het er goed toeven is. Ons gezin heeft
er enkele malen, samen met mijn
schoonmoeder die in haar laatste fase
veel beperkingen had, een goede tijd
gehad. ‘En daar doe je het voor’, zegt
Horst Oosterveer. ‘Noem het maar een
roeping. Ik gelóóf er in.’
Bij een hapje praten de Oosterveers
en ik nog wat na over het vele
lutherse werk waar ze bij betrokken
zijn. En dan rijd ik terug naar het
noorden met de zekerheid dat er goed
werk wordt gedaan, daar in Diessen.
De hemel boven Brabant is zonnig en
zo voel ik mij ook.
Herman Leker

berichten
Diaconessenboek
Het standaardwerk van dr. Ant.
Johannes over 100 jaar Lutherse
Diakonessen Inrichting te Amsterdam
dateert uit 1986. Sindsdien is er veel
gebeurd in het leven van de Lutherse
diakonessen. Het aantal levende
diakonessen is afgenomen en dat was
voor het bestuur van het Luthers
Diakonessenhuis Fonds aanleiding
een boekwerk samen te stellen. Het
gaat over persoonlijke belevenissen
van een aantal diakonessen en personen die in de directe omgeving met
de diakonessen en hun werk te
maken hebben gehad.
De compilatie van de gevoerde
gesprekken heeft geleid tot een zeer
lezenswaardige en keurig verzorgde
uitgave, met mooie foto’s van de
huidige diakonessen en de andere
geraadpleegde personen. Enkele interessante foto’s van historische
momenten zijn opgenomen om deze
vast te leggen voor het nageslacht.
Voorts is een aanvulling gegeven op
de gegevens die in het boek van dr.
Ant. Johannes vermeld staan, zodat
de bijgewerkte informatie beschikbaar is.
Als verrassing is een CD bijgevoegd
met de gedigitaliseerde opname van
elkkwartaal

de feestelijke kerkdienst ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van
de Lutherse Diakonessen Inrichting in
1961, die op een oude band beschikbaar was.
Al met al een mooie uitgave die recht
doet aan de titel: ‘de levende legende’.
Verkrijgbaar bij:
Stichting Luthers Accommodatie
Beheer, tel. (040) 223 34 40,
en bij de Stichting Lutherse Uitgeverij
& Boekhandel, tel. (070) 364 80 94).
ISBN-13: 978-90-76903-37-6.
Prijs € 12,50 excl. verzendkosten.
Horst Oosterveer

Wijzigingen Luthers
Dagboek
Het e-mailadres van de secretaris van
de ELG Utrecht, de heer T. Albers, is
gewijzigd (blz. 238, 277):
kwiek@hetnet.nl
Het e-mailadres en rekeningnummer
van drs. R.H. de Vos zijn foutief vermeld (blz. 271, 285): dit moet zijn
rhdevos@hetnet.nl en giro 2191397.
				
De ELG Naarden-Bussum (blz. 235)
heeft een aantal andere e-mailadresdecember 2006

sen: drs. W.F. Metzger, predikant:
predikant@elg-nb.nl; het secretariaat: secretariaat@elg-nb.nl;
de website is eveneens veranderd in
www.elg-nb.nl
Het adres van het secretariaat van de
ELG Zaandam (blz. 240, 285) is
gewijzigd: mw. H.J.A. Ikamp, Tulpstraat 18, 4486 BZ Colijnsplaat.
Bij ‘Preekbevoegden’ (blz. 274) moet
worden toegevoegd: mw. drs. A.I.
Postma-Zijp, Koningslaan 10, 3583
GB Utrecht, tel. (030) 252 15 74.

Overleden
Op 1 september is in de leeftijd van
94 jaar te Twello overleden mw.
B.G. Johannes-Smit, weduwe van
dr. A. Johannes.
Op 19 september jl. is in de leeftijd
van 77 jaar te Almere overleden
dr. mr. P. Estié, emeritus-predikant
van de Evangelisch-Lutherse Kerk.
Op 3 november jl. is in de leeftijd van
87 jaar te Amsterdam overleden mw.
M.E. van Kooten, diakones en oudsynodelid en bestuurslid van onder
meer de Diakonale Raad.
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Overpeinzing van Joop Boendermaker

Zalig raadsel
I

k las in Bussum Breed, een van de
gemeentebladen daar, een spannend stuk over die beruchte
‘geloof in G(g)od’ enquête, waardoor
het lijkt of heel wat dominees van
hun geloof zijn gevallen. Ik citeer
eerst maar en paar gedeelten uit dit
stuk van ds. Kees Bergström, die mij
zeer troffen:
‘Je kunt met meters en kilometers
rekenen of met inches en yards. Niemand beweert dat rekenen met inches
onwetenschappelijk zou zijn. Maar je
kan ze maar betere niet door elkaar
gooien. Daar komen grote ongelukken
van! Toch is dat wel met de bijbel
gebeurd. De huidige wetenschap gaat
uit van de Griekse begrippen
‘natuur’, ‘historie’, ‘tijd’ en ‘kosmos’.
De bijbel kent dit denkkader niet. Het
gaat in de bijbel niet om de natuur,
maar om de NAAM; het gaat niet om
geschiedenis, maar om DABAR
(Geschiedend Woord, JPB); het gaat
niet om tijd, maar om DAGEN; het
gaat niet om de KOSMOS, maar om
DE AARDE ONDER DE HEMEL.
Net zoals het voor ons lastig is om
met inches te rekenen, want dan tel
je niet tot tien, maar tot twaalf, zo is
het lastig om de bijbel niet per ongeluk vanuit een Grieks referentiekader
te benaderen. De Grieken vragen:
‘bestaat God?; de bijbel vraagt naar
zijn NAAM. De Grieken vragen of het
scheppingsverhaal echt gebeurd is
(historia) en de bijbel geeft een proclamatie, een beginselverklaring. Het
bijbelse scheppingsverhaal zegt niet
hoe het is, maar hoe het zou moeten
zijn. Het gaat niet om het ontstaan
van de wereld, maar om de geboorte
van de humaniteit……… het scheppingsverhaal leert dat de natuur niet
vergoddelijkt moet worden, dat we
niet kosmisch over de mens, maar
menselijk over de kosmos moeten
spreken, dat we niet moeten denken
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Dat laatste is wel even scherp, niet?
Maar ds. Bergström laat het daar dan
ook niet bij, maar kondigt, zoals het
een predikant behoort, een cursus in
bijbels-theologisch bijbellezen aan.
Terecht, want kijk: die dominees
redden het wel, die hebben toegang
tot wat er in die oude talen en in hun

boekenkast staat, maar er zijn zoveel
anderen die zich onzeker voelen en
óók niet zo goed weten, hoe ze op
zo’n enquête zouden moeten reageren.
Maar wacht, we hebben de krant,
Trouw doet (half oktober) weer zijn
(haar) best. In Letter en Geest staat
een groot stuk over gelovigheid en
ongelovigheid in deze tijd. En daar
halen ze dan een stuk bij van Rutger
Kopland die niets moet hebben van al
te zeker weten en daarbij - niet
zonder reden - Ratzinger (nu de
nieuwe paus) noemt. Ze gaan dan zo
verder:
Ongelovig of niet, de eerste tekst
waarnaar hij grijpt als hij na wat
overpeinzingen aan het schrijven
slaat is een bijbeltekst. En nota bene
een met een tamelijk concrete kijk op
het hiernamaals. Kopland schrijft: ‘en
je denkt aan 1 Korinthiërs 13: nu
kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.’
En, lieve Kerstlezer, daar gebeurt dan
het ongeluk. Want dat is nu net een
van de onbegrijpelijkheden in de
NBV (die ik heus niet over de hele
linie afkeur, maar op zulke punten
diep betreur), want dat staat er helemaal niet. Sla de NBG vertaling maar
op, daar staat in 1 Kor.13 vers 12:
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, maar straks van
aangezicht tot aangezicht. Waar komt
die wazige spiegel vandaan, die je
toch wel even schoon kunt vegen?
Dat hele woord raadsel (het staat er
in het Grieks in enkelvoud, enigma)
is wegvertaald. En zo wordt die zoekende dichter op het verkeerde been
gezet. Bij Paulus draait het er nu juist
helemaal om, dat al dat hemelse, al
dat vreemde achter de werkelijkheid
voor ons een onbegrijpelijk raadsel is
en blijft, tenzij we durven geloven –
daar is hij zijn brief dan ook mee
begonnen – in het idiote, paradoxale
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vanuit een natuurlijk of historisch
proces, maar vanuit een onverwacht
gebeuren, ontmoetingen binnen een
verbond………
Een zesde deel van de dominees
gelooft, volgens een IKON-enquête,
niet in het bestaan van God. Die
dominees geloven dat je de bijbel
vanuit zijn eigen referentiekader moet
benaderen en niet vanuit een ander,
vreemd kader. Ze menen dat je God
niet met Griekse begrippen op het
spoor kan komen. Dan kom je bij
Zeus uit of één van zijn moderne
klonen, maar niet bij JHWH (de
onuitsprekelijke godsnaam in het
Oude Testament, JPB). Als je vraagt
wat God deed vóór de schepping,
weten de Grieken daar niet veel op te
zeggen. ‘Hij was zichzelf genoeg’,
mompelen ze dan. De Joden zeggen,
dat God in de Tora zat te lezen. Onzin
in Griekse ogen, diepe wijsheid in
Joodse. De IKON-enquête gaat uit van
een Grieks referentiekader. Daarom
vragen ze naar het bestaan van God.
De dominees die zeggen niet te geloven in het bestaan van God, gaan uit
van een bijbels-theologisch denkraam.
Zij kunnen die Griekse vraag niet
beantwoorden. Zij gaan uit van de
NAAM, die geschiedt. Hoe zit het dan
met die 2/3 van de dominees die
zeggen wel te geloven dat God
bestaat? Zeggen ze dat, omdat ze
geen gedonder in hun gemeente willen
of omdat ze niet beter weten? Ze
zullen Zeus en JHWH toch niet door
elkaar husselen alsof het inches en
centimeters zijn?’

dat het dwaze van God wijzer is dan
de mensen en het zwakke van God is
sterker dan de mensen (1 Kor.1: 25).
Wat is dat voor wartaal? Ja, dat is nu
de bijbelse taal , het bijbelse denken
en Luther bouwde er de ruggengraat
van zijn geloof op, in vaktaal zijn
‘theologie van het kruis’. Kruis, kruis
en het is geen kruis riep hij, zijn kruis
is de weg naar het leven. Het moet
niet gekker worden, zeggen velen,
maar dat is aan hem niet besteed.
Zonder dat verdwaal je al denkend, je
hoeft hem op dat gebied niets meer te
vertellen. Hij heeft Gods menselijkheid ontdekt.
				
Hij heeft zelf gezocht en gedacht
samen met al die andere denkers en

zoekers die de hemel doorspeurden
naar het geheim van het zijn en het
raadsel van het Opperwezen…vruchteloos.
En dan roept hij uit in een preek
(over Genesis 28, over Jakobs droom
met die Jakobsladder van engelen,
jawel!) en hij heeft het daar zeker ook
over zijn eigen zoekverleden:
Als ze met hun hoofd door de hemel
boren en daar in de hemel rondkijken,
dan vinden ze daar niemand, want
Christus ligt in de kribbe, in de schoot
van de vrouw en dus storten ze weer
naar beneden en breken hun nek.
En zo is het toch nog een kerstpreek
geworden, niet vriendelijk, want daar
liggen ze, hun nek gebroken, de nek
van het verstand dat de geheimen

van God zoekt waar ze niet voor ons
denken te vinden en te zien zijn.
Doodlopende weg, keer om en laat je
de weg wijzen naar de enige plek, de
enige mens, die Gods wezen, liefde
en al wat Hij is spiegelt, op ‘vreemde,
heel vreemde wijs’, dat is waar én
gelukkig: het is niet anders. Het is
een ZALIG RAADSEL.

uitgewerkt worden in verschillende
workshops, onder meer een gespreksgroep onder leiding van drs.
Ouweneel en een creatieve groep
rond het thema ‘Hoop’. Iedereen, man
en vrouw, jong en oud, is van harte
genodigd tot deelname! De kosten
bedragen € 10,- die u ter plekke kunt
betalen, voor koffie en thee wordt
gezorgd, een lunchpakket neemt u
zelf mee.
De dag duurt van 10.00-16.00 uur.
Plaats: lutherse kerk in de Hamburgerstraat te Utrecht. U kunt zich tot
uiterlijk 1 februari a.s. opgeven bij
Coby Aartsen-Kraaypoel,
tel. (030) 880 14 35 of email
c.aartsen@pkn.nl. U ontvangt tijdig
een bevestiging en tijdschema.

auspiciën van de ‘Vrienden van
Hoekelum’ en wordt opnieuw
geleid door Hans Mudde en Klaus
Bodlaender.
Na het grote succes van de beide
vorige Schaakdagen in 2005 en 2006
belooft het weer een genoeglijke dag
te worden met een gemengd programma. Hoofdschotel is een schaaktoernooi met korte partijen (geen
snelschaak) waaraan zowel ervaren
als minder ervaren schakers met
plezier kunnen deelnemen. Klaus
Bodlaender zal vertellen over ‘Het
Oostduitse schaakdorp Ströbeck’, dat
hij tweemaal bezocht.
De deelnemersprijs (waarin inbegrepen een feestelijke lunch, koffie en
thee) bedraagt € 15,-, te voldoen bij
aankomst.
Opgave liefst zo snel mogelijk bij
Klaus Bodlaender, Bosweg 33, 6721
HM Bennekom, tel. (0318) 41 40 73
of bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk,
tel. (070) 365 97 38, e-mail:
hansmudde@planet.nl

Joop P. Boendermaker

berichten
Studiedag
Vrouwenbond
De jaarlijkse ontmoetingsdag van de
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond
(NLVB) wordt gehouden op zaterdag
3 februari 2007 in de EvangelischLutherse Kerk te Utrecht. De gastspreker is drs. Evert-Jan Ouweneel uit
Utrecht. Hij studeerde psychologie,
sociologie en filosofie aan de Vrije
Universteit te Amsterdam en verzorgt
nu lezingen over actuele thema’s op
het gebied van filosofie, politiek en
religie voor groepen en bedrijven.
Drs. Ouweneel geeft voor ons een
visitekaartje af van de Bijbel met als
titel ‘De eigen-aardigheid van de
Bijbelse boodschap’. In zijn inleiding
over dit onderwerp brengt hij naar
voren hoe eigen-wijs de Bijbel is: een
onorthodoxe schildering met als
inzet: nieuwe moed voor ons en voor
de kerk in de 21ste eeuw! Uiteraard is
er na de lezing gelegenheid tot het
stellen van vragen en om met de
spreker en met elkaar in gesprek te
gaan.
In het middagprogramma zullen de
ervaringen van de morgen verder

elkkwartaal

Lutherse Schaakdag
Voor de derde maal zal een Lutherse
Schaakdag worden gehouden op
zaterdag 10 maart 2007 in het fraaie
Koetshuis van Kasteel Hoekelum,
Edeseweg 124 in Bennekom.
Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks
16.00 uur. De dag staat onder
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Internationale visitatie
kan uitweg zijn uit
vicieuze cirkels
De Landeskirche Lippe staat op de drempel van grote
veranderingen. De kerk kampt met financiële en personele problemen. Op de oude voet doorgaan kan niet.
Op zoek naar oplossingen nodigde ze een aantal
partnerkerken uit voor een internationale visitatie.

I

edere kerk kan vragen om van
buitenaf naar haar reilen en
zeilen te laten kijken. De Landeskirche Lippe richtte zich met die
vraag tot haar partners. De kerk wil
bij haar koersbepaling de ervaringen
van haar partnerkerken mee laten
wegen. De partners, die van 13-22
oktober visiteerden, komen uit verschillende contexten: Zuid-Afrika,
Ghana, Midden-Europa (Hongarije en
Polen) en West-Europa (Nederland).
Juist hun blik, elk vanuit een andere
context, kan helpen om vanzelfsprekendheden te ontmaskeren en openingen voor nieuwe wegen te vinden.

De Landeskirche Lippe behoort met
haar 190.000 leden tot de kleine
kerken in Duitsland. In de middeleeuwen kwam een kleine groep van
graven en vorsten in opstand tegen
het pauselijke en keizerlijke regime.
Zij stichtten het onafhankelijke ‘Land
Lippe’. Deze vorsten bevorderden het
spreken van de Duitse taal in de eredienst, de lezingen en liturgie werd
in het Duits gehouden, net als de
preek. De vorst van het land besloot
zich los te maken van de RoomsKatholieke Kerk en de lutherse leer

aan te hangen. De kerk kreeg een
eigen statuut. Veertig jaar later
besloot de heer van het land - volgens de afspraak in Augsburgse religievrede: cuius regio, cuius religio dat het hele land ‘gereformeerd’ moet
worden. Vele lutherse gemeenten
verzetten zich hier tegen. Na jaren
van strijd kwam men tot een compromis: de grote stad Lemgo mocht
luthers blijven, de plattelandsgemeenten worden gereformeerd.
250 Jaar bleef deze regeling van twee
‘zuilen’ overeind, tot in 1854 de
lutherse gemeenten onder het gezag
van de gereformeerde vorst werden
gesteld. Als wisselgeld kregen de
lutherse gemeenten een ‘lutherse’
zetel in het consistorium van de
vorst. Ze waren daardoor betrokken
bij de politiek van het land en
hadden een grotere invloed. Tot op
heden is deze zetel behouden, uiteraard na de ontvlechting van staat en
kerk in de leiding van de kerk.
Pas na het tekenen van de Leuenberger Konkordie was er een kansel- en
avondmaalgemeenschap van lutherse
en gereformeerde gemeenten mogelijk (in Nederland in 1956 overeenkomst van de Evangelisch-Lutherse
Kerk met de Nederlandse Hervormde
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Landeskirche Lippe

Kerk). Het beleid van de Lippische
Landeskirche is een in stand houden
van de lutherse en gereformeerde
gemeenten zo dat zij een sterk confessioneel profiel kunnen ontwikkelen en uitdragen.
Het team van visitatoren werd in
twee groepen verdeeld: de vertegenwoordigers uit Midden-Europa visiteerden een gereformeerde landgemeente, de vertegenwoordigers uit
Afrika en Nederland visiteerden de
lutherse stadgemeente. De visitatie
van de kerkelijke instellingen werd
uitgevoerd door variërende koppels
van visitatoren. Overal werd de visitatoren open en warm ontvangen.
Soms voelde je huiver. Het team was
zich ervan bewust dat het ook een
opgave voor de gemeenten en instellingen is om anderen in hun potten
en pannen te laten kijken. Gedurende
vijf dagen heeft het visitatorenteam
geprobeerd inzicht te krijgen in de
breedte van de kerk, het functioneren
van de gemeenten en de samenwerking met instellingen en diensten. Op
de vijfde dag kwam het team weer
bijeen om het rapport te schrijven dat
zij 24 uur (!) later aan de kerkleiding
zou aanbieden. Spannend voor de
uitnodigende Landeskirche was de
vraag of de uitgenodigde visitatoren
elkaar zouden kunnen vinden. De
vertegenwoordigers van de partnerkerken, dus de leden van het visitatorenteam, groeiden snel tot een hechte
en werkzame groep. Er ontstond een
warme zuster- en broederschap.

Hoofdlijnen van het rapport
Het eerste deel van het visitatierapport geeft de observaties weer zonder
weging en beoordeling. De visitato30

ren constateerden dat er een grote
rijkdom in materiaal, ruimten en
personeel beschikbaar is, zowel in de
gemeenten als in de instellingen.
Activiteiten zijn goed georganiseerd.
Toch is er een terugloop te constateren en een gevoel van leegte. Ik
noem maar twee observaties die ook
in de Protestantse Kerk in Nederland
van betekenis zouden kunnen zijn.
1. Gemeenteleden zijn zeer gehecht
aan persoonlijke keuzevrijheid.
Deze vrijheid leidt tot een groot
palet van activiteiten, die voor een
buitenstander weinig samenhang
vertonen. Er is eerder sprake van
versnippering dan van een gezamenlijk profiel. De gemeenten
willen zichtbaar zijn in de samenleving, maar hoe bereik je deze
zichtbaarheid als je je niet ook
weet te profileren. Daarbij komt de
grote voorzichtigheid in het spreken over geloof. Niemand wil de
ander op de tenen trappen, men
daagt daardoor een naaste niet uit.
Wordt het spreken over geloof dan
niet kleurloos?
2. De gemeenten en medewerkers in
de instellingen zijn druk bezig met
het goed organiseren en managen
van hun activiteiten. Het lijkt zelfs
dat het aantal activiteiten met de
doorzettende krimp van de kerk
toeneemt. ‘The trap of activities’
noemden de visitatoren dit verschijnsel. En zij stelden de vraag:

Wat gebeurt er met het geloof van
een gemeentelid of werknemer als
hij of zij zijn of haar geloof niet
meer deelt met anderen uit voorzichtigheid en verdiept om dat er
geen tijd voor is? Organiseert de
kerk hiermee het droogleggen van
haar spiritualiteit?

Nieuwe gemeenschap
Het tweede deel van het rapport probeert de observaties te wegen zoals in
de vragen hierboven is gebeurd. Het
derde deel geeft een aantal aanbevelingen. Het team van visitatoren
kwam tot drie algemene conclusies
die voor alle gevisiteerde deelterreinen gelden.
1. De kerk moet zich beter bewust zijn
van de rijkdom van haar eigen
resources en netwerken en deze tot
opbouw van de kerk effectief
gebruiken.
2. De ‘Volkskirche’ moet beseffen dat
in de samenleving zelf en in de
gemeenten de basiskennis over
bijbel en kerk niet meer aanwezig
is. Daarom moet de kerk met dit
feit bij het maken van beleid rekening houden. Oneliner: Back to the
basics!
3. De leden van de kerk mogen leren
zelf bewust te geloven en hardop
zeggen: ik ben een christen.

van informatie, de vele gesprekken
en discussies, als ook het afwegen
en zoeken naar wegen die niet
doodlopen leverden als het ware een
spiegel van mijn eigen thuissituatie.
De Protestantse Kerk staat ook voor
beslissingen aangaande de koers
van de kerk als geheel. Ik kan me
voorstellen dat een internationale
visitatie ook ons zou kunnen helpen
om uit een aantal cirkelredeneringen
te komen en met andere ogen naar
onze kerk te kijken. Bovendien
ontstaat er een nieuwe gemeenschap
over de grenzen heen. Want toen we
het rapport hadden gepresenteerd
hebben we geconcludeerd: ‘… dat het
werk van ons als visitatieteam erop
zit en het nu aan de kerkleiding is
dit rapport te gebruiken tot opbouw
van de kerk. De leden van het team
zullen dit moeilijke proces blijven
begeleiden met hun gebeden’.
Ilona Fritz

Deze twee weken waren zeer
intensief. Zowel de hoeveelheid

berichten
Stellingen op rijm
In het vorige nummer van Elkkwartaal werd een oproep gedaan voor de
95 stellingen van Maarten Luther in
een berijmde versie. De ‘gouden tip’
kwam binnen en wel van de voorzitter van de kerkenraad van de ELG
Woerden, de heer E. Fledderus. Niet
alleen degene die hierom verzocht
heeft, zal er blij mee zijn! Inmiddels
heeft Coby Aartsen twee exemplaren
in haar bezit van ‘De vijfennegentig
stellingen van dr. Maarten Luther,
alsmede zijn levensloop op Rijm’.
Toen zij in het prachtige antieke
elkkwartaal

boekje keek om voor haar collega’s
een voordracht te houden, bleek dat
alleen zijn levensloop berijmd is. Wie
toch een kopietje wil, kan contact
opnemen met Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35 of e-mail:
c.aartsen@pkn.nl

Biografie na cursus
Lutherana
De cursus Lutherana die onder auspiciën van het Protestants Dienstencentrum Overijssel/Flevoland in Zwolle
heeft plaatsgevonden en waaraan
december 2006

zowel lutheranen als andere PKN-ers
hebben deelgenomen, heeft iets heel
bijzonders voortgebracht. Eén van de
cursisten, de heer L. Hondius uit
Dronten, was zó gegrepen door de
opgedane ervaringen dat hij zijn
eigen levensgeschiedenis gelegd heeft
naast de ontwikkelingsgang van
Luther en daarover een boekje
geschreven. Het boekje is bij hem te
bestellen, de heer L. Hondius, Galjoenstraat 37, 8251 XW Dronten, tel.
(0321) 31 83 38, e-mail l@hondius.nl
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Oekraïense lutherse kerk
viert byzantijns
Als het regent in Lviv (Lwów, Lemberg, de hoofdstad
van West-Oekraïne) dan doet het dat hard en langdurig. Diepe plassen vormen zich op de met kinderkopjes geplaveide straten. De auto’s minderen
nauwelijks vaart. Waaiers van bruin modderig water
spatten tegen de voetgangers op. Op zo’n regenachtige zondagmorgen begeef ik me met Lisa, een
Amerikaanse studente die net als ik werkzaam is aan
het Oecumenisch Instituut, naar een dienst van de
Oekraïense Lutherse Kerk.

I

telkens over met ‘Gospodi poimylu’
(‘Heer, ontferm U over ons’). Dit lijkt
als twee druppels water op de liturgie die ik heb leren kennen aan mijn
universiteit van de grieks-katholieke
kerk.
Het is de Goddelijke Liturgie van
Johannes Chrysostomos die gevierd
wordt in alle kerken van de oostersbyzantijnse (‘griekse’) traditie. Wie
tijdens een vakantie in Griekenland
wel eens een orthodoxe kerk is binnengelopen zal de sfeer van zingen
herkennen. Toch een beetje hemel op
aarde.
De orthodoxe kerken in de Slavische
landen hebben de Chrysostomosliturgie aangepast aan hun eigen
muzikale tradities. Vaste onderdelen
van de liturgie zijn de Ektenia van
vrede, de hymne van de incarnatie,
de processie met het Evangelie rond
het altaar, Schriftlezingen, de Ektenia
van de gaven, de geloofsbelijdenis, de
voorbeden, en het Onze Vader. Deze
zondag viert de gemeente geen Heilig
Avondmaal, dus dat onderdeel van de
liturgie blijft achterwege. Bijzonder is
dat pastor en gemeente aan het begin
en eind van de dienst het kruis slaan
op orthodoxe wijze.

k heb gehoord en gelezen over
deze kerk. In het kader van mijn
lessen over protestantisme aan
het Oecumenisch Instituut van de
Ukrainian Catholic University wil
ik graag alle varianten van de protestantse traditie in Oekraïne leren
kennen. Dit is wel een heel bijzondere variant: een lutherse kerk die
de oosterse liturgie van Johannes
Chrysostomos heeft overgenomen, en
daarmee in haar stijl van vieren zeer
dicht bij de orthodoxe kerk blijft. Dat
wil ik meemaken.

negentig, bestaat uit een menora en
een groot beeld van een man die in
wanhoop zijn handen ten hemel heft,
één vuist gebald.
In het cultuurpaleis huurt de plaatselijke gemeente van de Ukrainian
Lutheran Church (ULC) op zondagmorgen de kerkzaal. Op de benedenverdieping houdt de Hosanna Kerk,
een Baptistengemeente die voornamelijk jongeren trekt, haar diensten.
Tijdens onze viering in de bovenzaal
dringt de ‘praise and worship’-muziek
van beneden door.

Cultuurpaleis
We komen aan bij een groot bakstenen gebouw in sovjetstijl. Het is het
cultuurpaleis van de stad, een toonbeeld van vergane communistische
glorie. Het gebouw staat vlakbij het
monument ter gedachtenis aan de
weggevoerde joden uit Lviv. Op deze
plaats, gelegen aan de spoorlijn, was
vanaf 1941 het getto van waaruit
136.800 mensen gedeporteerd zijn
naar de vernietigingskampen. Het
monument, opgericht in de jaren

Pastor Oleksander Simanko begroet
ons bij het binnenkomen. Er zijn nu
acht gemeenteleden en daar blijft het
ook bij. Vóór in het zaaltje is een altaar klaargemaakt. De tafel is bedekt
met geborduurde Oekraïense kleden.
Twee iconen zijn aan weerszijden
van de bijbel opgesteld. De kaarsen
branden. Een vrouw uit de gemeente
neemt plaats aan de piano.
De dienst begint met gezongen gebeden. De pastor gaat voor in de litanie
en de gemeente neemt het gebed

Er zijn verschillen met de liturgie
van de oosterse kerken. Er wordt
niet gebeden voor de Paus (zoals de
grieks-katholieken) en voor de heiligen, er wordt niet gebeden om voorspraak door Maria, er is geen lofzang
aan de gezegende Maagd. De preek
is langer en doorwrochter. De byzantijnse liturgie wordt afgewisseld met
‘gewone’ gezangen uit het liedboek
van de Ukrainian Lutheran Church
uit 1995. Dit zijn de bekende gezangen uit de protestantse traditie, zij
het met soms opmerkelijke varianten.
Zo worden in het bekende kerstlied
‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ niet
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Protestantse elementen

de mensen in het algemeen, maar de
‘Oekraïeners’ opgeroepen om één te
zijn rond het Kind van Bethlehem.
Volksmelodieën zijn te herkennen
in sommige responsies. Een vrouw
achter ons zingt vooral deze strofen
enthousiast mee.

Nationalistisch en conservatief
Na afloop van de dienst worden we
voorgesteld aan de gemeente en mag
ik namens de Protestantse Kerk in
Nederland een groet overbrengen.
Pastor Simenko vertelt later dat zijn
gemeente bestaat uit vijftien leden:
‘De halve gemeente was vandaag
aanwezig.’ Ik frons mijn wenkbrauwen. ‘Bent u voltijds predikant?’ Jazeker, hij heeft een volledige aanstelling in Lviv.
Op dit moment, vertelt hij, zijn er
in Oekraïne meer dan twintig gemeenten van de Ukrainian Lutheran
Church (ULC), en ook enkele zendingsposten. De predikanten worden
opgeleid aan het St. Sophia seminarie

in Ternopil. Pastor Simenko behoort
tot de eerste lichting afgestudeerden. Zendelingen uit de Oekraïense
emigrantengemeenschap in de USA
kwamen studenten werven voor het
pas opgerichte St. Sophia seminarie.
Pastor Simenko behoorde toen nog
tot de Brethren Lutheran Church (een
eveneens zeer conservatieve kerk)
en liet zich overhalen tot de ULC. In
1995 werd hij in het ambt bevestigd
en diende eerst in de gemeente van
Sebastopol op de Krim. Lviv is zijn
tweede gemeente.
Er bestaat nog een derde Lutherse
kerkgemeenschap in Oekraïne: dat
is de German Evangelical Lutheran
Church in Ukraine (GELCU) die teruggaat op de Duitse immigranten die
zich tussen de 16e en 19e eeuw in
Oekraïne hadden gevestigd. Ook deze
kerk is in de jaren ’90 weer opgeleefd.
De ULC heeft geen enkel contact met
deze Duitstalige Lutherse Kerk. Pastor
Simenko zegt dat haar theologie ‘veel
te liberaal’ is. Trots voegt hij eraan

toe: ‘Alleen de ULC heeft authentiek
Oekraïense wortels’. Er is ook geen
relatie met de mainstream Lutherse
kerken in Duitsland en Scandinavië.
Confessioneel gezien behoort de ULC
tot de uiterst conservatieve richting
binnen de lutherse kerken. Er zijn
warme broederlijke relaties met de
CELC (Confessing Evangelical Lutheran Churches) in de USA, en vanuit
die kringen komt ook de financiële
steun.

Eerste Oekraïense Lutherse kerk,
1926-1939
Het verhaal achter deze Ukrainian
Lutheran Church met haar slavischbyzantijnse liturgie voert ons terug in
de periode vlak na de Eerste Wereldoorlog. De verhoudingen waren in
die tijd in Galicië, in West-Oekraïne,
buitengewoon verwarrend. Tot en
met de Eerste Wereldoorlog behoorde
dit deel van Oekraïne tot de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie.
Daarna zag de nationalistische volks-

Pastor Oleksander Simanko (foto: Heleen Zorgdrager).
elkkwartaal
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beweging haar kans en stichtte zelfs
voor korte tijd de ‘West-Oekraïense
Volksrepubliek’. Al gauw bracht
Polen het gebied van Galicië onder
controle. Het Oosten viel toe aan de
Sovjet-Unie.
In die periode na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een religieuze opleving onder het Oekraïense volk. De
politieke hoop op een eigen staat was
de bodem ingeslagen. Brede kringen
in het Oekraïense volk gingen over
tot zelfonderzoek en bezinning. Een
deel ervan greep daarbij terug op
de erfenis van de Reformatie in de
16e en 17e eeuw. Op de wind van
de Reformatie had ‘een Oekraïense
wedergeboorte’ plaatsgevonden. De
Reformatie had aan de wieg gestaan
van de eigen Oekraïense literaire taal
en van een eigen Oekraïense cultuur.
Innerlijke vernieuwing van de natie
zou ook nu alleen kunnen komen uit
de kracht van het evangelie.

Hervormingen
Deze beweging viel samen met invloed vanuit de emigrantengemeenschap in de USA. Een grote groep Oekraïense emigranten had zich in het
begin van de 20e eeuw onder leiding
van Ivan Bodrug afgescheiden van
de grieks-katholieke en orthodoxe
kerken. In 1922 hadden ze samen met
de nieuwe stroom van emigranten na
WO I de ‘Oekraïens-Evangelische Alliantie in Noord-Amerika’ opgericht.
In 1925 begon deze aan haar missiewerk in West-Oekraïne.
In dezelfde tijd was er een hervorming gaande in de grieks-katholieke
kerk in Oekraïne. Een deel van de clerus vond dat de liturgie veel te veel
‘gelatiniseerd’, te rooms was geworden. De oorspronkelijke zuiverheid
van de byzantijnse rite moest worden
hersteld. Daarbij hoorde ook viering
van de liturgie in de Oekraïense taal
(in plaats van in het kerkslavisch). De
bisschoppen konden het er niet over
eens worden. Voor wie het te lang
duurde was overgang naar de
Oekraïense evangelische gemeentes
een redelijk alternatief.

‘Evangelische kerk van de Augsburgse en Helvetische confessie in Galicië’.
In overleg met de Alliantie in de USA
werd een evangelisatieplan opgezet.
De eerste kerkdiensten in de moedertaal vonden plaats. Vele mensen
kwamen erop af. De grieks-katholieke kerk reageerde fel. Steeds meer
priesters en leken gingen over tot de
beweging. Er begonnen zich verschillende confessionele richtingen af te
tekenen: een gereformeerd-presbyteriaanse en een lutherse richting. Kern
van de discussie was welke liturgie
er gevolgd moest worden. Vooral de
luthersen maakten zich sterk voor de
slavisch-byzantijnse rite. De Oekraïense Lutherse kerk telde rond 1935
bij elkaar zo’n 10.000 leden.
Haar belangrijkste theoloog was
Theodor Yarchuk. Hij vertaalde de
Augsburgse Confessie en de Kleine
Catechismus in het Oekraïens, hij gaf
de Oekraïense ‘Evangelische Agende’
uit en maakte twee bewerkingen van
de Chrysostomosliturgie. De tweede
uit 1933 heeft de grootste ambtelijke
status gekregen voor de lutherse gemeentes in Oekraïne.
Na het Molentov-Ribbentroppact van
1939 valt West-Oekraïne toe aan de
Sovjet Unie. Predikanten vluchtten
naar het westen of verdwenen in
de Goelag. De geschiedenis werd in
de emigratie verder geschreven. De
herinnering aan de lutherse Chrysostomosliturgie blijft levend in
de Oekraïense diaspora. Het is van
daaruit dat, na het uiteenvallen van
de Sovjet Unie, de impuls komt om
over te gaan tot de wederoprichting
van een lutherse kerk van nationaal
Oekraïense signatuur.

Toekomst

Zo begon rond 1924 de evangelische
beweging, op zoek naar een Oekraïense vorm van protestantisme. Kerkelijk onderdak (protectoraat) kregen
ze voorlopig van de Duitstalige

En nu zijn er dus over het heel land
verspreid weer kernen van lutherse
gemeenten die naar deze traditie
vieren. De impact lijkt voorlopig niet
groot te zijn. In elk geval zitten er bij
de vlotte Baptisten beneden heel wat
meer mensen. ‘Praise and worship’
slaat klaarblijkelijk meer aan dan
slavisch-byzantijns in een protestants
jasje. Toch draagt de Oekraïense
Lutherse Kerk grote schatten met zich
mee. In de oecumenische ontmoeting
tussen oost en west neemt zij een
unieke positie in. Het is dat haar
theologisch conservatisme haar ervan
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weerhoudt, anders zou zij in de oecumenische beweging een prachtige
voortrekkersrol kunnen vervullen.
Heleen Zorgdrager
Uitgezonden medewerker van Kerkinactie aan de Ukrainian Catholic
University in Lviv, Oekraïne.

1) De grieks-katholieke kerk in Oekraïne is
ontstaan uit de Unie van Brest in 1596, toen
de meerderheid van Orthodoxe bisschoppen
in Polen-Litouwen zich verenigde met de
kerk van Rome. Zij erkenden het primaat
van de paus, maar behielden het recht op de
eigen byzantijnse liturgie en op het gehuwd
zijn van priesters. Onder het sovjetregime
werd de grieks-katholieke kerk verboden.
Sinds eind jaren ’80 leefde zij weer op en
vormt momenteel de grootste kerkgemeenschap in West-Oekraïne. Schattingen lopen
uiteen van 4 tot 5 miljoen gelovigen.

Literatuur:
Oskar Wagner, Ukrainische
Evangelische Kirchen des byzantinischen Ritus, OIKONOMIA,
Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie, herausgegeben
von Karl Christian Frey und
Heinz Ohme, Band 30, Erlangen
1991.
Reinhard Thöle en Vasyl Rudeyko,
Gottesdienstbuch (Darmstadt
2004), Gebetbuch (Darmstadt
2006). Dit zijn Duitse vertalingen
en bewerkingen van byzantijnsliturgische teksten uit de
Oekraïense lutherse kerk, voorzien van muziek en goed te
gebruiken voor de eredienst. In
Duitsland worden vanuit het
Ostkirchlicher Konvent in
Bensheim evangelische vieringen
in de byzantijnse traditie gehouden. Voor een overzicht hiervan,
zie www.ostkirchlicher-konvent.de/
termine.htm.
Website van de Ukrainian
Lutheran Church: www.ukrlc.org
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Nederlands echtpaar ontmoet
Lutherse pastor in Jalta
Met een schip dat voer over de Dnjepr van Kiev naar
Jalta aan de Zwarte Zee, 2750 km heen en terug, maakten Ada en Karel Loman-Biesheuvel in augustus 2006
een reis door Oekraïne. Het was een reis met een onverwachte rijkdom aan cultuur en natuur. Ze maakten deze
reis in het voetspoor van hun twee jaar eerder overleden zoon, Jan Loman (32), Ruslandkenner en historicus.
Ze hadden tijdens de reis een bijzondere lutherse ontmoeting die ze graag met lezers van Elkkwartaal delen.

T

ijdens onze reis bezichtigden
we de schitterende kathedralen
en kerken van Kiev met hun
gouden koepels en het Holenklooster
en maakten kennis met de RussischOrthodoxe of beter gezegd: de
Oekraiens-Orthodoxe kerk. In Jalta,
op het schiereiland de Krim, liepen
we op een dag vanaf de boulevard
aan de Zwarte Zee de Tsjechov-straat
in, naar hem genoemd omdat hij er
kort voor zijn dood woonde. Zo
kwamen wij er achter dat er de volgende morgen in een kerkgebouw een
overdenking in het Duits gehouden
zou worden. Vóór de aangegeven tijd
waren we er, andere kerkgangers
dienden zich verder niet aan. Maar er
stond een raampje open, dus er was
iemand aanwezig. Dat bleek de predikant te zijn, pastor Waldemar Emmerich. Een kerkdienst dacht hij niet te
kunnen leiden. Bij deze temperaturen
(tegen de 40 graden Celsius) verwachtte hij geen gemeenteleden.
Maar hij was graag bereid ons het
kerkgebouw te laten zien. Het was
eenvoudig ingericht, met aan de
wanden enkele fraaie afbeeldingen
van Jezus’ optreden en een eenvou-

dig houten Christusbeeld voor de
preekstoel. Boven de kansel stond
geschreven: ‘Gott ist die Liebe’.
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Positieve kracht
Waldemar nam plaats achter het harmonium en speelde voor ons ‘Grote
God, wij loven U’. Het ging ons recht
naar het hart. Pastor Emmerich vertelde: ‘De kerk had vroeger een toren,
maar die is er af gehaald door de sovjets in de communistische jaren twintig. Het kerkgebouw, dat ooit door
tsaar Nicolaas II en zijn familie werd
bezocht, werd in beslag genomen.
Tsaar Nicolaas kwam er vanwege zijn
Duitse vrouw Anna van Hessen.’
Emmerich liet ons de foto’s van het
bezoek zien. Pas in 1993 lukte het de
lutherse gemeente haar kerk uit 1885
terug te winnen. In deze jaren van
vrijheid mag Waldemar Emmerich zijn
predikantschap hier in Jalta uitoefenen. ‘Gott hat es so befohlen’, zo drukt
hij zich daarover uit.
Waldemars leven ging niet over
rozen. Hij werd in 1951 geboren in
Siberië, in Perwomanskoje. Zijn vader
Victor was daar tevoren met zijn

De lutherse kerk in Jalta
(foto: fam. Loman)
gezin vanuit het gebied Saratov bij
de Wolga naartoe gedeporteerd. Zijn
voorouders hadden zich in 1758
vanuit Duitsland in het Wolgagebied
gevestigd. Waldemars grootouders
waren gelovige mensen, die ondanks
de antigodsdienstige propaganda en
de vernietiging van kerken illegaal
kerkdiensten hielden aan huis. Dat
was in de Stalinistische tijd een
hachelijke onderneming. Ook in hun
periode van ballingschap gingen de
illegale kerkdiensten door. Waldemar
was hier in zijn jeugd getuige van.
Zijn grootouders kregen vijftien kinderen, waarvan er in 1945 nog twee
in leven waren; de anderen waren
door ziekte en oorlogsomstandigheden gestorven. Van die twee was
Waldemars vader er een.
Ada en ik waren onder de indruk van
de positieve kracht die in zo’n kleine
gemeente op de Krim schuilt en van
het optimisme waarmee predikant
Waldemar zijn werk doet. Met zijn
‘Gottes Segen’ namen we afscheid
van hem. In ons klinkt door wat hij
ons als tekst meegaf: ‘Aber in dem
allen überwinden wir weit durch Den,
der uns geliebt hat.’ (Romeinen 8:37)
Ada en Karel Loman-Biesheuvel
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Project van Kerkinactie:

Braziliaanse lutheranen
helpen Indianen
De lutherse Raad voor missie onder Indianen in Brazilië
(COMIN) krijgt de komende drie jaar financiële steun

wachter is van de samenleving. Dat
we een profetische opgave hebben
om kritisch te zijn.’

van Kerkinactie. Van dat geld wordt in januari een me-

Gelijkwaardige culturen

dewerker aangesteld die zich vooral gaat bezig houden
met het bekend maken van de Indianenkwesties aan
(aanstaande) theologen, studenten en jeugd, en met
het bijscholen van de medewerkers van COMIN zelf.
Hans Trein, theoloog, antropoloog en medewerker van
COMIN, kwam eind september in Nederland om een
toelichting te geven op het project.

H

et lijkt zo logisch: in Brazilië
wonen óók Indianen. Maar dat
is het niet. Ten tijde van de
ontdekking van Zuid-Amerika waren
er vijf tot zes miljoen Indianen in
980 verschillende volkeren. Nu zijn
er nog maar 350.000 Indianen over,
in 220 verschillende volkeren met
180 verschillende talen. Sinds in
1824 Duitse emigranten voet op Braziliaanse bodem zetten, betraden ze
wel het gebied van de Indianen, maar
namen geen notie van de oorspronkelijke bewoners. Pas sinds 1960
werkt de Evangelische Kerk van de
Lutherse Confessie in Brazilië (IECLB)
met Indianen. Dat gebeurde op geheel
andere basis dan tegenwoordig.
Trein: ‘De gedachte was dat als we
een lutherse gemeente oprichtten bij
het volk Kaingang en als de Indianen
christen zouden worden, we samen
avondmaal zouden vieren en dat het
samenleven dan gemakkelijk ging.

Dat is niet gelukt. Achteraf gezien
doordat men geen idee had wat de
krachten van verschillen in cultuur
betekenden.’
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In de jaren ’70 van de vorige eeuw
onderging de lutherse kerk een ‘verbrazilianisering’. De tot dan toe
behoorlijk Duits georiënteerde kerk
werd zich bewust van het eigen land
en zijn inwoners. Trein studeerde in
die tijd theologie en herinnert zich:
‘De LWF (Lutherse Wereld Federatie)
zou in 1970 de Assemblee in Porto
Allegre houden. Op het laatste
moment werd dat afgezegd vanwege
de militaire dictatuur in Brazilië.
Vanuit de LWF was de keuze logisch.
Maar de Braziliaanse kerk kreeg er
een klap van omdat we juist als kerk
door de assemblee een vuist wilden
maken tegen het regime. Vanuit dat
gevoel hebben we toen in datzelfde
jaar geformuleerd dat de kerk een

Onder invloed van die ‘verbrazilianisering’ én de Zuid-Amerikaanse
bevrijdingstheologie is toen een
andere visie op Indianen ontstaan.
Antropologen werden kritisch ten
aanzien van de kolonisatie, katholieken veranderden van inzicht: het
werd meer sámen met elkaar. De
Indiaanse cultuur werd als gelijkwaardig beschouwd aan de cultuur
van de nazaten van de kolonisten en
het idee dat iedereen christen moest
worden werd verlaten. Hans Trein:
‘De God in wie wij geloven en die
ons Jezus Christus heeft gegeven, is
ook altijd bij de Indianen geweest.
Maar in andere openbaringen. God is
dezelfde, maar de culturele ervaringen en uitingen zijn anders.’ Religie
is de kern van cultuur, dus werd het
woord ‘missie’ vervangen door ‘interreligieuze dialoog’. Gezien de asymmetrie van beide culturen zijn eerst
de grondbeginselen van dialoog
geformuleerd.

Nog een lange weg
Omdat Indianen in minderheden
leven in een land met anderen, is het
gevoel van gelijkwaardigheid sterk
afgenomen. Op dit moment zijn de
inspanningen van COMIN er dan ook
vooral op gericht om gelijkwaardigheid te krijgen. De hulp die Indianenvolkeren inroepen gaat uit van een
aantal basisprincipes: gelijkwaardigheid van man en vrouw, het vinden
van de balans tussen Indiaans recht
en de Braziliaanse rechtspraak én de
interreligieuze dialoog. Voor het overige is het programma dat de nu nog
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Hans Trein: ‘De God in wie wij geloven
en die ons Jezus Christus heeft gegeven,
is ook altijd bij de Indianen geweest.
Maar in andere openbaringen.’
(foto: Freek Visser)
hebben Indianen recht op scholen die
meer op de traditionele kennisoverdracht georganiseerd zijn. Scholing is
van belang om hun rechten te
kunnen krijgen.
‘Grondwettelijk mogen Indianen hun
eigen medicinale kennis behouden en
uitbreiden’, zegt Trein. ‘Kennis van
medicijnen voor ziektes van dit continent is er veel, medicijnen ook.
Maar kennis van remedies tegen ziektes van overzee die oorspronkelijk
niet in Brazilië waren, zoals TBC, is
er niet. Aangezien Indianen ook niet
een van oudsher opgebouwde immuniteit hebben tegen die ziektes, is
modernisering van de gezondheidszorg nodig.’

16 medewerkers van COMIN aanbieden gebaseerd op vijf peilers: het
recht op land, etnische economische
activiteit, opvoeding/ onderwijs,
gezondheid en de eigen organisatie.
Indianenvolkeren zijn onlosmakelijk
verbonden met hun land. Zonder hun
eigen land gaan de volkeren te
gronde. Land is eigendom van de
staat, het gebruiksrecht van aangewezen gebieden ligt bij de Indianenvolkeren. Met dank aan onder meer
de inspanningen van COMIN en de
katholieke Indianenhulp staat dat wel
in de wet. Het is nog steeds geen
vanzelfsprekendheid dat het land
gegarandeerd beschermd is. Velen
azen op aanwezige grondstoffen.
Hans Trein: ‘Niet verwonderlijk dat
dat nog steeds niet ingeburgerd is.
Pas sinds 1988 zijn Indianen voor de
grondwet volwaardige burgers. In die
tijd daarvoor werden ze als minderjarige burgers beschouwd. Ze werden
bevoogd door de Nationale Stichting
Indianen. Deze positie in de maatschappij betekent ook dat het opkoelkkwartaal

men voor de eigen rechten mondjesmaat vorm krijgt. Ze zijn het niet
gewend om zich te organiseren.’
COMIN ondersteunt op vraag economische activiteiten die zoveel mogelijk elementen van de eigen cultuur
herbergen. Trein: ‘De Indianen die er
nu zijn hebben al vijfhonderd jaar de
andere cultuur overleefd. Dus
waarom zou het rigoureus anders
moeten.’ Ouderen boven de zestig jaar
krijgen, door alle lobby, inmiddels
een pensioen van de staat. ‘Maar met
het inbrengen van geld in hun
samenleving wankelen ook sociale
structuren,’ zegt Trein. Sommige volkeren laten het geld ten goede komen
aan hun hele gemeenschap.

Kennis en gezondheid
Onderwijs en opvoeding liggen cultureel behoorlijk anders dan in de rest
van Brazilië. School is een vreemde
institutie voor Indianen. Kennisoverdracht gaat oraal, met het vastleggen
van mythes en verhalen op schrift
(wat de Indianen niet kennen),
maakte de cultuur dood. Inmiddels
december 2006

Voor behoud van de Indianenvolkeren die er nog zijn is het belangrijk
dat ze op eigen benen staan. Trein:
‘Ze moeten het uiteindelijk zelf
redden. We werken alleen daar waar
we worden uitgenodigd. Dat doen we
op gelijkwaardige basis. Dat betekent
dat ontwikkelingen niet per definitie
op onze manier moeten.’ Trein vertelt
over een collega Indianenwerker die
als arts een dorp bezocht. ‘Al buiten
het dorp zag ze een erg ziek iemand
liggen die na een snelle diagnose
volgens haar tbc had. De man was zo
ziek dat hij volgens haar het beste zo
snel mogelijk naar een ziekenhuis
moest. Dat ziekenhuis was twee
dagen reizen. Voor Indianen is tbc
een nieuwe ziekte. Ze vinden de
symptomen lijken op bezetenheid van
kwade geesten. Deze zieke man wilde
naar een sjamaan, die twee dagen de
andere kant op reizen woonde. De
arts twijfelde, gezien haar arts-zijn
móést ze zorgen dat hij in het ziekenhuis kwam. Maar gezien onze werkhouding kon dat niet. De man heeft
uiteindelijk zelf gekozen om naar de
sjamaan te gaan.’
Uitzondering op het zelf doen is het
aanvragen van subsidies. Dat doet
COMIN vaak, omdat anders de termijnen verstreken zijn en het geld weg
is. Trein: ‘Indianen hebben tijd nodig.’
Praxedis Bouwman
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In memoriam
Maria Elizabeth van Kooten
1 december 1918 - 3 november 2006
Een leven vol overgave in dienst van de medemens en de Heer

K

enmerkend in het leven van
diakones zr. Mies van
Kooten was de blijdschap
die zij uitstraalde bij de vervulling
van haar taak als diakones. Zij
was al sinds 14 maart 1938 verbonden aan de Lutherse Diakonessen Inrichting in Amsterdam,
totdat ze op 24 november 1946
ingezegend werd als diakones. Vrij
snel na haar inzegening werd ze
als wijkverpleegster naar Den
Haag uitgezonden. Daar ontwikkelde ze zich in toewijding op
haar werk tot een positie die zij
haar leven lang heeft nagestreefd:
een vrouw die velen tot voorbeeld
diende. Iedereen kon zich spiegelen
aan haar toewijding en gedrevenheid om haar doel te bereiken. Zij
wist met haar vriendelijkheid,
maar toch vasthoudendheid de
medemens spiegels voor te
houden ter verbetering van de
onderlinge menselijke verhoudingen. Ze hield van mensen, had
een open oog en liet mensen in
hun waarde.			
Vanaf 1961, toen zij naar Amster-

dam teruggeroepen werd, had ze verschillende functies in de Lutherse
Diakonessen Inrichting. Zo was ze
opnamezuster, besturend zuster en
verpleegkundig directrice. Toen ze
in 1978 afscheid nam van de diakonessen, kreeg ze een koninklijke
onderscheiding. Na haar afscheid had
ze tijd voor haar passie voor reizen,
cultuur en de natuur. Maar ze bleef
diakones in hart en nieren.
Als bestuurslid van de Nederlandse
Lutherse Vrouwen Bond heeft zr.
Mies van Kooten vele activiteiten
gestart en gestimuleerd. Velen zullen
zich nog haar strijd voor de dwaze
moeders herinneren of haar protest
tegen de apartheid in Zuid-Afrika.
Tot het laatst bleef zij actief voor de
medemens, zoals de projecten voor
rollators voor Suriname. Altijd bereid
voor een ander iets te bereiken vanuit
haar sterke geloof in Christus.
In de afscheidsdienst in een nagenoeg volle Maarten Lutherkerk in
Amsterdam stonden op haar verzoek
Openbaring 21:1-5 ‘Alles maak ik
nieuw’ en Psalm 84 centraal. Domi-

nee Hans Günther
memoreerde: ‘Alles
was echt aan haar.
Haar vreugde was
als een venster van
een binnenkamer
naar buiten’. Zoals
ze geleefd heeft
stierf ze, droeg min
of meer op om haar laatste levenstijd bekend te maken. Op haar
gelaat lag haar bekende gelukkige
glimlach. Gevraagd of zij nu op
weg was naar de andere wereld
kwam het antwoord: ‘Nee! Ik ben
er al! Er zijn dingen gebeurd die
wij niet konden weten, maar
nu weet ik het’.
Met zr. Mies van Kooten ging een
grote persoonlijkheid heen die veel
betekend heeft voor de Lutherse
Diakonessen gemeenschap. Wij
zijn dankbaar voor wat zij
gebracht heeft en zullen haar
blijvend in onze harten sluiten.
Horst Oosterveer
bestuur Luthers Diakonessenhuis
Fonds

Augustanakerk Amsterdam wordt 50
De Augustanakerk in Amsterdam
bestaat op 9 februari 2007 vijftig jaar.
Er is in die jaren veel gebeurd in de
wijk van de Augustana, een kerk die
sinds 2001 niet meer alleen bewoond
wordt door lutheranen maar ook door
de protestantse Pniëlgemeente.
De Augustana is een levende kerk
gebleken en wil dat graag voor een
ieder blijven. In dat kader zal een
aantal jubileumactiviteiten plaatsvinden verspreid over het gehele jaar
2007 onder het motto ‘veelkleurig en
geborgen’.
				
elkkwartaal

Met een blik op de toekomst wil de
Augustanakerk dit jubileumjaar graag
met zoveel mogelijk belangstellenden
vieren. Van harte bent u hierbij uitgenodigd.
Zo zal er op 11 februari een jubileumdienst worden gehouden, aanvang
’s middags 15.00 uur. Vanaf 14.00 is
er ontvangst met koffie/thee en na
afloop zal er ruim tijd zijn om onder
het genot van een hapje en een drankje herinneringen op te halen en contacten te verstevigen.
Verdere activiteiten zijn onder meer

een symposium op 12 mei en een
multicultureel korenfestival op 10
juni. Deze onderdelen zullen in het
jubileumjaar nog in een aparte publicatie vermeld worden.
Gastvrijheid én de Augustanakerk
waren vijftig jaar een begrip… en dat
moet zo blijven!
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Voor verder informatie kunt u bellen
naar de kosteres mevr. Betty Bos, tel.
(020) 686 35 35 of mailen naar:
ebosmiedema@zonnet.nl

Kerstboodschap LWF:
Jezus’ geboorte toont Gods verlossende wil
en verlangen naar verzoening en vrede
Zusters en broeders in de wereldwijde
lutherse gemeenschap van kerken:
‘Het Woord is mens geworden en heeft
bij ons gewoond, vol van goedheid en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien,…’ (Johannes 1:14)
Wij leven in een bezochte wereld. In
die heilige nacht, twintig eeuwen
geleden, bezocht God de wereld in het
wonder van Bethlehem. In Maria’s
armen lag die nacht de openbaring
van vastberaden, grenzeloze liefde
voor de hele mensheid. De geboorte
van Jezus ontsloot Gods verlossende
wil en eeuwig verlangen naar verzoening en vrede.
In de adventstijd komen we Jezus
opnieuw tegen, gezonden door God
voor onze verlossing. Zoals het Woord
zowel in eenvoudige gebouwen als in
prachtige kathedralen is verkondigd,
zo ontvangen wij het goede nieuws
van Gods liefde in Jezus Christus voor
de hele wereld. We worden getuigen
van de geheimen van de wedergeboorte in het water van de doop en
verheugen ons wanneer de gemeenschap van gelovigen nieuwe mensen
verwelkomt. Wanneer we het brood
breken en de wijn schenken tijdens
het avondmaal, danken wij voor de
waarachtige aanwezigheid van Christus in ons midden.
We verzamelen ons met de gehele kerk
voor de viering van de geboorte van
onze Heer. Maar we horen ook de
geluiden van wanklank in de wereld.
We zoeken redding uit scheidingen
veroorzaakt door opgeworpen muren,
uit de strijd om te overleven in
natuurrampen, verwoestingen, honger
en armoede, uit de angst voor ongecontroleerde verspreiding van ziektes,
uit HIV en AIDS, uit oorlog en de
dreiging van oorlog, zelfs met nucleaire wapens, uit gebroken relaties
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De twaalfjarige Daniel Wubishet uit
Ethiopië tekende dit jaar de LWFkerstkaart. De titel, ‘Jezus Christus in
Bethlehem’ staat in het Amhari boven
in de tekening. Daniël gaat regelmatig naar de zondagschool van een
gemeente van de Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus in Addis
Abeba. © LWF/D.Wubishet

thuis en uit vijandigheden in gemeenschappen en landen. We verlangen
naar het genadige, helende en verzoenende Woord van de Vredesvorst.
We horen de engel zeggen: ‘Wees niet
bevreesd.’ Met die bemoedigende
boodschap realiseren we ons als gelovigen dat we nooit alleen zijn. Wij
zijn door God opgenomen en daarmee
maken we deel uit van de huishouding
van geloof.

schap van de Lutherse Wereld Federatie. Zo vallen we in bij de grote lofzang:
Joy to the World, the Lord is come!
Let earth receive her king…

Wij verheffen onze stemmen met vernieuwde hoop over de hele gemeen-

De tekst is te vinden op
www.lutheranworld.org

In Gods genade,
Bisschop Mark S. Hanson
(President van de Lutherse Wereld
Federatie)

agenda 2007
27 januari

Huiskamerbijeenkomst Vrienden van Hoekelum,
Kasteel Hoekelum, Bennekom
3 februari
Studiedag Nederlands Lutherse Vrouwen Bond, Utrecht
10 maart
Lutherse schaakdag, Kasteel Hoekelum, Bennekom
24 maart
Ontmoetingsdag Nederlands Lutherse Vrouwen Bond, Nijkerk
21-27 maart Viering 60-jarig jubileum LWF en kerkleidersconferentie 		
in Lund, Zweden
21 april
Ontmoetingsdag Stichting Melanchton, Kasteel Hoekelum, Bennekom
11 en 12 mei 203e zitting van de Evangelisch-Lutherse Synode,
Kasteel Hoekelum, Bennekom
10 november voortzetting 203e zitting Evangelisch-Lutherse Synode, Bennekom
Voor meer informatie kunt u terecht bij het synodesecretariaat,
Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35.
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Topvilla’s met gehandicaptenvoorzieningen op een toplocatie
De villa’s

Deze hebben vier tweepersoonskamers,
een ruime woonkamer, volledig
ingerichte keuken, sauna, infraroodcabine, bubbelbad, zonnehemel en twee
badkamers.
Er zijn speciale voorzieningen voor
gehandicapten, zoals een aangepaste
badkamer met toilet op de begane grond
en een traplift.

Voor wie?

50-jarig huwelijksfeest met de hele
familie, een catechisatiegroep,
kerkenraadsweekeinde, bejaardengroepen,
gehandicapten met begeleiders, ook van
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voorzieningen

Ontbijtservice, ‘diner dans la bungalow’,
Brabants café, restaurant in antieke
boerderij, high tea, barbecue: het is
allemaal beschikbaar op het park.

Uitjes

Duc de Brabant te Diessen (NoordBrabant) ligt vlak bij de Efteling,
grote landgoederen, Tilburg, een
trappistenklooster en Safaripark De
Beekse Bergen. U kunt wandelen, etsen,
paardrijden, schaatsen of bij een vennetje
gaan liggen.

Kortingen

Er worden aanzienlijke kortingen gegeven
indien één van de gasten gehandicapt,
ouder dan 60 jaar of lutheraan is.

Informatie en boekingen

SLAB, De Bus 42B, 5581 GP, Waalre
Tel. 040 22 33 44 0, fax 040 22 33 17 3
E-mail: info@slab.nl
Website: www.slab.nl

STICHTING LUTHERS
ACCOMMODATIE BEHEER
SLAB
elkkwartaal
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