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Helmert Woudenberg speelt Jezus
60 jaar Lutherse Wereldfederatie
Afscheid van seminarium

Colofon

Ten geleide

A
elkkwartaal verschijnt vier keer per
jaar en wordt gratis toegezonden aan
degenen, die ingeschreven staan in het
register van evangelisch-lutherse leden
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Overname van artikelen is toegestaan,
mits vermeld wordt uit welk nummer
van elkkwartaal deze afkomstig zijn.
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chter honderdnegentig jaar
officiële lutherse opleidingen
werd begin dit jaar een punt
gezet. Het Seminarium ging mee op in
de Protestantse Theologische Universiteit. De ‘gewone’ lezer zal dit ter
kennisgeving aannemen. Maar zonder
opleidingen geen dominees, pastorale
werkers en ga zo door. Er is voor
gekozen om de lutherse traditie mee te
nemen in het totale programma.
Logisch, want de Protestantse Kerk
van Nederland vindt haar basis in
twee gelijkwaardige confessionele
stromingen, de calvinistische en de
lutherse. Huidig professor lutherana,
Klaas Zwanepol, benadrukt in dit
nummer van Elkkwartaal dat het wél
belangrijk is dat er docenten blijven
die naast lutherkennis, luther ook
kunnen ‘verkopen’.
Verder in dit blad een aankondiging
van de Lutherse Agora, de nieuwe
naam voor de jaarlijkse lutherse

ontmoetingsdag. U kunt lezen over
buitenlandervaringen, een ‘andere’
bijbel in Duitsland en nog veel meer.
Internationaal gezien hebben de lutheranen de komende tijd wat te bieden.
In april wordt een symposium georganiseerd waarin de kerk op zoek gaat
naar ‘jong’. Een dag later is de Nederlandse viering van 60 jaar Lutherse
Wereldfederatie in een feestelijke
dienst in Amsterdam. Ik verwijs u
naar de betreffende artikelen.
Over jong geschreven: de WeLJa deed
een onderzoek naar aandacht en
behoefte aan ondersteuning voor ‘jong’.
De resultaten vindt u in dit nummer.
Zoals de voorkant van dit blad al
duidelijk maakt, naderen we de
paastijd. In de meditatie komt dat
uiteraard naar voren. Het geeft mij
gelegenheid om u namens de redactie
een goed paasfeest te wensen!
Praxedis Bouwman
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Helmert Woudenberg speelt ‘Jezus’ op palmzondag
in Amsterdam.
Het verhaal van Jezus is de bron waaruit alle andere
verhalen zijn voortgekomen of weer op terug
te voeren zijn. De terechtstelling van Jezus van
Nazareth in Jeruzalem, waar destijds de politieke
spanningen al net zo hoog opliepen als nu, heeft
grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis. In
zijn solovoorstelling ‘Jezus’ onderzoekt Helmert
Woudenberg op eigengereide wijze waarom dat zo
is. Hij werpt een nieuw licht op deze uitzonderlijke
figuur, omdat hem dat zinnig lijkt, spannend en
misschien zelfs wel eens hoogst noodzakelijk. Zie
verder pagina 20.
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Meditatie

Waarheid
Judas Iskariot, een van de twaalf, ging naar de hogepriesters om Jezus aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden,
waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren…
Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en
knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn
verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg
onder strenge bewaking.’ Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem. Ze grepen hem
vast en namen hem gevangen.
(Marcus 14: 10-11 en 43-46)

J

e speelt een rol in het systeem. Een rol om het
systeem in stand te houden. Alles lijkt alleen nog
maar daarop gericht: het systeem moet in stand
blijven. De collega’s onder elkaar, het gezin, de club, een
sekte. Verraad niet ons geheim, hoe erg het ook mag zijn.
Verraad niet ons familiegeheim, de verslaving van mama,
onze werkeloosheid, de onderdrukking door papa, verraad
niet de corrupte collega, niet de ideologie. En juist de
slachtoffers worden ingebonden in de verantwoordelijkheid voor het systeem. Houd het systeem in stand!
Moeten wij niet juist tot verraad oproepen?
Ik denk aan dictatoriale systemen. Mensen worden
gedwongen om zich aan het systeem te onderwerpen. En
moreel worden zij tegelijk gedwongen om hun systeem te
verraden. Daardoor worden zij tot helden.
Ik denk aan kliklijnen, waar je anoniem iemand kunt aangeven – verraad? In stand houden van de openbare orde?
Een toegang tot Judas?
Judas – een van de twaalf discipelen. Hij hoorde er helemaal bij. Tot dit moment had je zoiets niet kunnen verwachten. Geen woord over deze houding van Judas. En
dan ineens de breuk met de Jezusbeweging. Judas staat
centraal in het verhaal. Judas staat in het middelpunt.
Doet wat hij moet doen. Vervult zijn rol. Hij verraadt
Jezus. En daarna? Dat blijft onduidelijk. Pleegt hij zelfmoord? Of krijgt hij een ongeluk? Welke rol speelt deze
man?
Verraad, uitlevering, overlevering.
Een kus als teken, als symbool van liefde, als symbool van
intiem contact. Deze kus wordt het teken van dit verraad.
Zo gaat het met de waarheid in handen van mensen. Uitgeleverd. Verteld aan mensen, overgeleverd en uitgeleverd.
Verraad? De waarheid zelf is mens geworden. Dat kan niet
zonder verandering. De waarheid is veranderd. De waarheid is mens geworden. Concreet en menselijk. Met de
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sterke en de zwakke
kanten van het menszijn. De waarheid is een
concrete, menselijke
waarheid geworden.
Echte, zuivere waarheid
is een fictie.
Judas is een van de
twaalf. En dat blijft zo.
Judas is de broer van
Petrus. De eerste en de
laatste. En beiden horen
zij bij Jezus. Beiden doen
hun taak, zo lijkt het. Hij
die als eerste wordt
genoemd en hij die als
laatste wordt genoemd
van de twaalf.
Heel concreet doet Judas
aan evangelisatie. Hij levert de waarheid uit aan de vijand.
Hij levert de goede boodschap van God uit aan de zondige
wereld. Deze overlevering of uitlevering aan de wereld is
ten diepste de menswording van God. God geeft zich helemaal aan de wereld. Hij levert zich uit aan de mensen en
aan wat zij met hem doen. Hij is overgeleverd.
Judas doet hetzelfde als de vrouw, die hem zalft, de
Romeinse hoofdman, die in hem de Zoon van God ziet, en
als de drie vrouwen die onder het kruis volhouden. Hij
vertelt ons wie deze Jezus is. Hij geeft het verhaal door. Hij
verraad ons het geheim van Jezus. Door middel van een
vriendschapskus. Een kus die zo als iedere liefdesdienst
twee kanten heeft – weten wij altijd wie wij kussen en
weten wij altijd wat er met de waarheid gebeurt, die wij
overleveren?
Detlef Bohlken


Evangelisch Luthers
Seminarium is
opgehouden te bestaan
Het Evangelisch Luthers Seminarium is sinds 1 januari
2007 niet meer. Met de feestelijke oprichtingsbijeenkomst
in de Utrechtse dom van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU) – Utrecht, Kampen, Leiden - is het
190 jaar oude instituut tamelijk geruisloos opgegaan in
deze gebundelde protestantse academische opleiding.
Een overzicht van de laatste jaren.

J

‘

ammer dat we nu geen erkende
protestantse opleiding in de
hoofdstad hebben’, stelt luthers
hoogleraar Klaas Zwanepol. Liever
had hij achteraf een variant uit eind
jaren negentig van de vorige eeuw
gezien: ‘Dat was wat moois geworden.
Maar de keus voor de Protestantse
Kerk in Nederland hield logischerwijs
in dat we mee zouden gaan in de vorming van de PThU.’
Toen Zwanepol in 1996 aantrad als
luthers professor werkten de lutheranen en de doopsgezinden mee aan de

hervormde kerkelijke opleiding aan de
Universiteit van Amsterdam. Het hervormde stempel maakte dat het specifiek eigen lutherse en doopsgezinde
onderwijs vooral naast de officiële
opleiding gedoceerd moest worden.
Zwanepol: ‘Ik heb van het begin af
aan geprobeerd dat te veranderen. Uiteindelijk kwam er een leerstoelgroep
kerkelijke vakken, met mogelijkheden
om het lutherse en doopsgezinde
onderwijs meer in het geheel te integreren’.
Helaas kwam al snel de boodschap:

‘inkrimpen’. Vanaf dat moment is het
vooral voor de lutherse hoogleraren
(Klaas Zwanepol en later ook Marcel
Barnard) en kerkelijke bestuurders een
tocht van de ene onderhandelingstafel
naar de andere geweest. ‘We hebben
ons in vele bochten moeten plooien’,
vertelt Zwanepol wat somber. ‘Al de
varianten, alle ombuigingen in denken
vergden veel energie, regelmatig verspilde energie. Dat is in al die jaren
óók ten koste gegaan van energie voor
onderwijs en onderzoek. Soms heb ik
het gevoel dat kerkelijke bestuurders
dat onvoldoende hebben beseft.’

Varianten
De inspanningen richtten zich eind
jaren negentig van de vorige eeuw op
een samenwerkingsverband tussen de
Universiteit van Amsterdam (UvA), de
Vrije Universiteit (VU), doopsgezinden,
remonstranten, vrije evangelischen en
lutheranen. Zwanepol had daar fiducie
in. ‘Dat had prima kunnen functioneren naast een protestantse opleiding
zoals die er nu is.’ Maar toen vooral de
hervormden een dergelijke samenwerking niet zagen zitten, was er onvoldoende kracht om tóch door te zetten.
De geringe omvang van het aantal
lutheranen in Nederland, het aantal
studenten, het gebrek aan vaste wil om
pal achter luthers onderwijs te staan én
daarvoor in de portemonnee te tasten
waren grote belemmeringen in het
voeren van stevige onderhandelingen.

25 januari 2007. Door de kloostergang van de Utrechtse Domkerk
schrijdt de stoet van hoogleraren van
de kersverse Protestantse Theologische
Universiteit. (foto: Freddy Schinkel)
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Het was onderhandelen met ‘niets’.
Toen de triosynode van de Samen
op Weg-kerken besloot om de
ambtsopleiding te concentreren in
Kampen, Leiden en Utrecht besloot het
Evanglisch-Luthers Seminarium zich
bij de laatstgenoemde opleidingsplaats
aan te sluiten (2000). ‘Dat laatste
jaar in Amsterdam na de afgebroken
samenwerking en voor de verhuizing
was erg demotiverend.’ Sommige
studenten voelden zich niet op hun
plek en daar kwam nog het gebrek
aan nieuwe inschrijvingen bij; het
Seminarium kende dieptepunten met
nul ingeschreven studenten. Intussen
bood de nieuwe situatie in Utrecht wel
de mogelijkheid om het lutherse aandeel in de opleiding beter naar voren
te laten komen, al stootte dat bij de

hervormde samenwerkingspartner wel
eens op onbegrip.

Spagaat
De huidige keus voor de PThU is
gegeven de omstandigheden de enig
mogelijke. Daarmee komt ook een
einde aan vele gespreksronden die
een zware claim hebben gelegd op
de lutherse docenten en bestuurders.
Zwanepol: ‘De samenwerkingspartners
hadden meer menskracht ter beschikking. Het Samen op Weg-proces heeft
zowel het luthers kerkelijk kader als
diegenen die voor het Seminarium
verantwoordelijk zijn behoorlijk leeggezogen.’
Samen met andere partijen heeft het
Evangelisch-Luthers Seminarium
steeds in een spagaat gezeten over

de manier waarop ‘het lutherse’ een
plek kon krijgen: óf het juist lutherseigen houden, óf het lutherse in het
geheel van de opleiding integreren.
In de nieuwe PThU is vooral gekozen
voor het laatste. ‘Zorg er dan wel voor
dat er mensen binnen de universiteit
worden aangesteld die in staat zijn om
niet alleen de lutherse traditie neer te
zetten, maar die ook met bevlogenheid te verkopen’, bepleit Zwanepol.
En meteen wijst hij naar de vroegere
hoogleraar Kooiman, die met zijn
vakgebied ‘Geschiedenis van het
christendom’ bij de Universiteit van
Amsterdam uitstekend in staat was
om het lutherse in de opleiding neer
te zetten.
Praxedis Bouwman

Verplichting luthers onderwijs is veel
ouder dan 190-jarig Seminarium
De oprichting van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) markeert een punt in de 190-jarige
geschiedenis van het Evangelisch Luthers Seminarium
(ELS). Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het structureel opleiden van dominees al ver voor de oprichting
van het seminarium gebeurde. Een terugblik met
Klaas Zwanepol.

D

e Nederlandse Lutherse Kerk
verplichtte predikanten sinds
begin 17e eeuw tot een
wetenschappelijke opleiding. Maar al
in de eerste huisgemeenten in Antwerpen speelde de vraag hoe men
voorgangers moest toerusten voor
die taak. In de Noordelijke Nederlanden werden de predikanten soms
gerekruteerd uit eigen kring. Vaak
werden theologisch geschoolde kan-

didaten uit Duitsland gehaald.
Gaandeweg kwam er meer behoefte
aan praktische scholing gericht op
de Nederlandse situatie. Dat leidde
tot een model waarin werkende
dominees de studenten zo’n drie jaar
voorbereidden, waarna een tweejarige studie volgde aan vooral de
opleidingen in Wittemberg of Helmstedt. Toen in Nederland theologische opleidingen ontstonden volg-
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den velen de vakken in eigen land
en werden ze dogmatisch geschoold
door lutherse dominees. Maar dat was
‘te’ calvinistisch. In 1728 besloot het
Amsterdams Consistorie ‘bij vacature
geen andere predikanten te nomineren dan die in Duitschland op eene
van onze regtzinnige Akademiën
gestudeerd hadden’, zoals het zo mooi
is geciteerd in ‘Hoe het lutherde in
Nederland’. Wittenberg was de universiteit van de confessionele Duitse
‘hardliners’, Helmstedt paste beter bij
de oecumenische Hollandse richting.
Toen in de 18e eeuw de verlichting en
het rationalisme in Duitsland opkwamen, kwamen de Nederlanders naar
Amsterdamse smaak veel te progressief terug. Het Amsterdamse Consistorie hield vast aan de eis: men moest
Nederlands spreken én onverdacht
luthers zijn.
In de Franse, Napoleontische tijd
kwam er niets meer van terecht om
studenten naar Duitsland te sturen. De


Prof. dr. H.A. van Bakel (1909-1945).
Tijdens zijn hoogleraarschap werd de
vraag pregnanter waar lutheranen
eigenlijk theologisch voor staan.

enige mogelijkheid tot opleiden was
in Straatsburg. Drie dominees boden
zich aan om te onderwijzen. Met de
komst van het bestuur van Willem
I kwam er een nieuwe regeling op
het academisch onderwijs (1815).
Ook lutherse studenten konden van
staatswege een toelage krijgen. Het
consistorie liet in 1816 de eis tot
opleiding in Duitsland vallen en zo
was de weg vrij voor de oprichting
op 5 december 1816 van de Lutherse
Kweekschool (Seminarium). Het was
een Koninklijke opleiding tot leraar
bij het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap. Opleidingsinrichting en
eisen werden door de staat geformuleerd. De overheid benoemde de curatoren, zij hoefden niet luthers te zijn.
Dit in tegenstelling tot de inrichting
van het Doopsgezinde Seminarium; in
die kring was men altijd huiverig zijn
geweest voor inmenging van de staat.
De staat had belang bij de inmenging
in het Seminarium; men kon er zo
een modernistisch stempel op zetten
dat goed paste in het officiële liberale
klimaat van kerk en theologie. Het
was prima om luthers te zijn, maar
je moest er ook geen last van hebben
en de lutheranen voelden zich met de
financiële steun de koning te rijk.

Kroonjuwelen

aan een handbibliotheek die zich in
Utrecht bevindt.
Grote wetenschappelijke bijdragen
leverden de hoogleraren A.D. Loman
(1856-1893), F.J. Domela Nieuwenhuis, H.A. van Bakel en niet te vergeten de hersteld-lutheraan J.W. Pont.
Hij bracht in 1911 het standaardwerk
‘Geschiedenis van het Lutheranisme
in de Nederlanden tot 1618’ uit.
Het Hersteld Evangelisch-Luthers
Kerkgenootschap, dat zich in 1791
afscheidde van de Kerk, heeft sinds
1853 zelf haar opleidingen verzorgd:
eerst in Amsterdam later in Utrecht.
Dat bleef zo totdat beide lutherse
kerken zich in 1952 verenigden.

Kerkorde-confessie

Het grootste kroonjuweel dat in de
loop der jaren is opgebouwd is de
lutherse bibliotheek, waaraan op
instigatie van prof. Domela Nieuwenhuis vanaf 1846 is gewerkt. Onder
hoogleraar Loman zijn de grootste
aanwinsten gekomen: 976 Lutherana
konden worden aangeschaft uit het
bezit van suikerhandelaar Meulman.
Daarnaast bestaat de bibliotheek uit
een handschriftencollectie en materiaal over de geschiedenis van de
Evangelisch-Lutherse Kerk. Inmiddels kent de bibliotheek, die met een
bruikleencontract is ondergebracht bij
de Universiteit van Amsterdam, ruim
12000 titels. In 1999 is een supplement uitgebracht op de catalogus van
1951. De laatste jaren is het budget
voor de bibliotheek vooral besteed

In de eerste jaren van de - koninklijk erkende - Lutherse Kerk en haar
Seminarium bestond er geen op
papier vastgelegde grondslag van het
luthers belijden. Meer dan een kerkordelijke regeling was er niet. Hoogleraar Lutherana, Klaas Zwanepol, stelt:
‘Ik heb het idee dat het onderwijs
in lutherse confessie, dogmatiek en
kerkgeschiedenis iets was dat ernaast
gebeurde en dat de aandacht meer is
uitgegaan naar hoogleraren die met
hun wetenschappelijke arbeid goed
konden scoren’. Pas ver nadat de
overheidsbemoeienis in 1878 stopte
en de synode benoemingsbevoegdheid
kreeg over curatoren en professoren,
kwam begin 20ste eeuw de vraag
naar de wortels van het lutheranisme.
Professor F.J. Domela Nieuwenhuis
(1845-1869) hield zich bezig met de
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vraag waar de Nederlandse lutheranen eigenlijk vandaan kwamen. Hij
werkte aan Nederlandse Lutherse
Kerkgeschiedenis. Door professor H.A.
van Bakel (1909-1945) werd de vraag
pregnanter waar lutheranen eigenlijk
theologisch voor staan.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam,
geïnspireerd door de oprichting van
de Lutherse Wereldfederatie (1947),
opnieuw de vraag naar de confessionele wortels op gang. De oecumene,
die onder Nederlandse lutheranen
altijd al in praktische zin aanwezig
was, kreeg een belangrijke rol. In
plaats van het zogenaamde Concordienboek, dat in het vroege lutheranisme in Nederland richtinggevend
was geweest, oriënteerde men zich
thans op de peilers van het luthers
belijden, de Augsburgse Confessie en
Luthers Catechismus en liet daarbij
nadrukkelijk de ruimte om er andere
documenten bij te betrekken.
De formulering van de calvinistische
en de lutherse confessie binnen de
huidige Protestantse Kerk in Nederland is veel meer gesloten, vindt Zwanepol. ‘Nu lijkt het luthers belijden
vastgelegd op de Augsburgse Confessie en Luthers Catechismus en mist
men de opening naar een ruimere
confessionele basis. De Leuenberger
Concordie, die juist ruimte biedt voor
oecumene, is teveel naar de periferie
van het belijden van de Protestantse
Kerk verwezen. Dat vind ik een
gemiste kans.’
Praxedis Bouwman


Janne Freij deed als allerlaatste ‘luthers’ examen
De samenvoeging van de drie predikantsopleidingen in
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is
sinds januari 2007 een feit. Toch is er een ‘laatste der
Mohikanen’ geweest, die vlak daarvóór luthers examen
heeft gedaan: Janne Freij.

J

anne Freij is geboren en getogen in Den Haag. Van huis uit
is zij hervormd. Het liefst wilde
zij theologie gaan studeren, maar
ze koos na haar schooltijd voor de
opleiding tot verpleegkundige. In
1969 trouwt zij, en blijft thuis als
er een dochter geboren wordt. Als
haar dochter ongeveer twaalf jaar is,
begint haar oude verlangen weer te
kriebelen. Op een dag loopt zij spontaan de Vrije Universiteit binnen, en
heeft een intensief gesprek met de
daar aanwezige decaan Paul Estié.
Na dit twee uur durende gesprek zijn
haar twijfels weg: ze gaat alsnog
theologie studeren! Haar interesse is
gewekt voor de lutherse kerk en liturgie. In 1993 doet zij haar doctoraal
met als hoofdvak godsdienstfilosofie
en als bijvak vergelijkende godsdienstwetenschappen. Ook al ligt er
nog één jaar te gaan voor de kerkelijke opleiding; zij zet hier een punt
achter haar studie.
Haar werk start ze in de Doopsgezinde Gemeente in Baarn. Na vier jaar
kiest zij voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Ede. ‘Erg vrij’,
zegt ze, ‘maar eigenlijk nog meer
intellectueel.’ Dat voelt als een discrepantie. Na twaalf jaar als voorganger
actief geweest te zijn voelt zij zich
niet meer thuis in de kerk. Ze gaat
naar de PABO (pedagogische academie), waar ze in zestien maanden
afstudeert en voor de klas gaat staan.
Haar gevoel blijft knagen; een ver-

langen terug naar de kerk: misschien
biedt een parttime theologiestudie een
mogelijkheid?! Maar dan niet hervormd, maar luthers. Na een gesprek
met Klaas Zwanepol begint ze aan
de voltooiing van haar kerkelijke
opleiding. Ze maakt deel uit van een
kleine gemeenschap van zes tot tien
studiegenoten. Daardoor is er veel
persoonlijke aandacht voor iedereen.
Het eerste jaar zijn het vooral de
vakgebieden: pastoraat, praktische
theologie, leer en geschiedenis van
het (Nederlands) Lutheranisme, en de
theologie van Luther. Na de afronding van het eerste jaar verdiept ze
in het tweede jaar - onder professor
Marcel Barnard - haar kennis in de
Lutherse Ecclesiologie en Kerkrecht
en haar lievelingsvak: Liturgiek. Freij
daarover: ‘Je kunt wel van me zeggen
dat ik een echte ‘liturgiefreak’ ben
geworden!’
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‘Kennis delen’
Dan komt het afronden van de kerkelijke opleiding in zicht. Ze doet
onderzoek naar de ideeën over het
Heilig Avondmaal van de hervormde
predikant Gerardus van der Leeuw
(1890-1950) aan de hand van zijn
laatste boek Sacramentstheologie en
stelt daartegenover het Avondmaal bij
Luther op basis van de dissertatie van
C.J. Munter. Ze slaagt op 7 september
2006 voor haar kerkelijk examen als
(één van) de ‘laatste der Lutheranen’.
Haar toekomst ligt nu in één van de

Janne Freij wil graag met humor en
ijver aan het werk.
lutherse gemeenten. Ze kan na haar
lange leerproces bijna niet wachten
om te beginnen. Haar hart ligt vooral
bij het menselijke contact, bij de ervaring van het Woord, dat de menselijke
geest inspireert, en bij het pastoraat.
Van belang vindt zij ook de ontmoeting van het ‘kennis-delen-in-kringen’: je kennis te delen en de dialoog
aan te gaan.
Zó heeft de kerk er een fitte, sportieve
predikant bij, die graag met humor
en ijver aan het werk wil gaan! Voor
het Luthers Dagboek kwam het adres
van deze ‘laatste der Lutheranen’
net te laat, maar het wordt hier voor
de volledigheid vermeld: drs. Janne
Freij-van der Meijden, Bertrand Russellstraat 164, 1097 HM Amsterdam,
tel. (020) 692 11 36.
Marianne van der Meij-Seinstra


Zestig jaar Lutherse
Wereld Federatie en
lutheranen in Nederland
Het internationale karakter is een kenmerk van lutheranen in Nederland. In elke gemeente vind je gemeenteleden die zelf uit het buitenland afkomstig zijn, of
hun ouders of voorouders. Voor Elkkwartaal ging Kees
van der Horst na hoe de relatie tussen Nederlandse

Nederlandse lutherse situatie krachtig
doorklinken. Het referaat van professor Anders Nygren (die president van
de LWF werd), ‘het getuigenis van de
lutherse kerk’, bracht een christocentrisch verstaan van het lutheranisme,
waarin rationalisten en orthodoxen
zich konden vinden.

Met opzet was voor deze vergadering
het tijdens de tweede wereldoorlog
neutraal gebleven Zweden gekozen.
(Voor Nederlanders onlosmakelijk

verbonden met de voedseldroppings Zweeds wittebrood). Dit land had de
middelen om de tweehonderd afgevaardigden en vierhonderd bezoekers
te ontvangen en van voedsel te voorzien. Bovendien had de Zweedse
lutherse kerk een lange sterke lutherse
traditie en dankzij het werk van bisschop Nathan Soderbløm een oecumenische rol van betekenis.
Het lukte de Zweden om de scherpe
tegenstellingen tussen landen die in
de oorlog als vijanden tegenover
elkaar hadden gestaan, vooral die
tussen de Duitsers en de Amerikanen
(met de Scandinaviërs de drie grootste
groepen op de assemblee) te overbruggen en wederzijds begrip te creëren.
Het samen vieren van de onverdiende
genade, de gezamenlijke schuldbelijdenis én de toewijding om dienstbaar
te zijn aan de noden van de wereld
en nieuwe wegen van samenleven als
christelijke gemeenschap te vinden,
was een ingrijpende en gemeenschapstichtende ervaring. De Zweedse
aartsbisschop Eidem legde er in de
openingsdienst sterk de nadruk op dat
wij waarlijk broeders zijn. Dat werd
een leidende gedachte gedurende de
gehele Assemblee en zou ook in de

Hoofddoel van de assemblee was de
oprichting van de Lutherse Wereld
Federatie, het vaststellen van de constitutie en het definiëren van taken
van de LWF. Gedachtig aan de
gebeurtenissen voor en in de oorlog
(kerkstrijd in Noorwegen, Deutsche
Christen en Bekennende Kirche in
Duitsland) nam men een krachtige
theologische positie in. Aan de
lutherse gemeenschappen die in spirituele of materiele nood verkeerden
wilde men hulp en ondersteuning
bieden.
Bij de vaststelling van de sociale
paragraaf speelde Marinus Ruppert,
die gesteund door het Christelijk
Nationaal Vakverbond namens de
Protestants Christelijke Arbeiders
Internationale de bijeenkomst
bezocht, een bijzondere rol. Gewapend
met een ontwerpresolutie benaderde
hij vrijwel alle delegaties om aandacht te vragen voor de sociale verantwoordelijkheid van de kerk en het
belang van de christelijk sociale
beweging. Dankzij zijn onvermoeibare ijver werd zijn resolutie grotendeels overgenomen. De assemblee
sprak uit: ‘Alle christenen dragen de
verantwoordelijkheid om hun geloof
te beleven in het dagelijks leven in
woord en daad. Dit geldt zowel voor
de verhoudingen tussen werkgevers
en arbeiders als voor alle andere individuele en georganiseerde acties in de
gemeenschap.’

elkkwartaal

april 2007



lutheranen en de Lutherse Wereldfederatie in de
afgelopen zestig jaar vorm heeft gekregen.

E

r is onder Lutheranen een
levend besef tot een grote
wereldfamilie te behoren. Door
de eeuwen heen waren er veel contacten met verschillende Duitse en
Scandinavische landen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat al voor de
tweede wereldoorlog Nederlandse
lutheranen betrokken waren bij het
(in 1923 opgerichte) Lutherse Wereldconvent.
In de naoorlogse jaren van wederopbouw was een sterke heroriëntatie op
de inhoud en waarde van het belijden, op de plaats en taak van de kerk
noodzakelijk. De uitnodiging voor de
assemblee in Lund (1947) met het
thema: ‘De Lutherse Kerk in de wereld
vandaag’ paste goed in deze bezinning.
Een goede relatie is wederzijds. De
Nederlanders ontvingen op deze
oprichtingsvergadering veel van grote
betekenis. Ze hadden - zoals uit het
vervolg blijkt - ook een eigen
inbreng.

Lund

Kerkleiders in cortège voor de cathedral van Lund (Zweden) bij de
oprichting van de LWF in 1947. Van links naar rechts: dr. Franklin Clark
Fry (USA), prof. Abdel Ross Wentz (USA), Rt. Rev. Hans Meiser (Germany)
and dr. Johan Arnd Aasgaard (USA). (foto: LWF Photo Archives).

Doorwerking in Nederland
De afgevaardigden brachten de constitutie van de LWF mee naar huis. Ze
beseften dat de ondertekening door de
Evangelisch-Lutherse Kerk én de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk van
historische betekenis was. De confessionele positie van het lutheranisme
was duidelijk geformuleerd: ‘De
Lutherse Wereldfederatie erkent de
Heilige Schrift van Oud en Nieuw
Testament als de enige bron en onfeilbare norm van alle kerkelijke leer en
leven en ziet in de belijdenissen van
de lutherse kerk, in het bijzonder in de
onveranderde Augsburgse Confessie
en Luthers catechismus, een heldere
uiteenzetting van het Woord van God.’
Op deze basis was het de beide
lutherse kerken in Nederland onmogelijk nog langer gescheiden te blijven.
Zij hadden immers ook ingestemd met
de doelstelling van de LWF: ‘om de
eenheid van geloof en confessie
tussen de lutherse kerken in de wereld
te bevorderen’.

Meteen wordt dit krachtig ter hand
genomen. Aan de evangelischlutherse synode wordt in 1948 een
rapport met de theologische
opbrengst van Lund gepresenteerd en
voorgesteld het christocentrische verstaan van lutheranisme en kerk als
uitgangspunt te nemen voor een
nieuwe kerkorde. De synode stemt in
met de voorgelegde preambulaire
artikelen. Daarin zijn bijna woordelijke citaten uit de constitutie van de
LWF opgenomen. ‘Zij (de kerk) leeft
uit het Evangelie van Jezus Christus,
zoals het in de Heilige Schrift van
Oud- en Nieuw Testament, de enige
bron en norm van alle kerkelijke verkondiging en dienst gegeven is, en
zoals het in haar belijdenisgeschriften, inzonderheid de onveranderde
Augsburgse Confessie en Luthers
catechismus beleden wordt.’
Tevens wordt het rapport dat handelende over de lutherse belijdenis in
een verwarde wereld vertaald en
bewerkt voor Nederland onder de titel

Lutheranisme nu uitgegeven. Het
brengt in de kerk een enorme bewustwording teweeg van waar het nu in
het lutheranisme eigenlijk om gaat.
De brochure Hersteld bestaan wordt
in 1949 breed verspreid onder de
hersteld lutheranen en brengt hen op
indringende wijze de betekenis van
Lund en de consequenties daarvan
voor de kerkelijke situatie in Nederland onder ogen.
Dankzij de constitutie van de LWF en
de rapporten van Lund kunnen oude
tegenstellingen worden overstegen.
De hereniging der beide lutherse
kerken wordt door deze krachtige
impulsen een feit en een nieuwe kerkorde komt tot stand. De LWF is vertegenwoordigd bij de hereniging op 7
februari 1952 in de Oude lutherse
kerk aan het Spui te Amsterdam.
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Over en weer
Het is onmogelijk in dit bestek alle
assemblees en bezoeken over en weer
te vermelden. Er is voor enkele facet-

bestuursleden van de Jeugdbond als
jeugdgedelegeerden af, terwijl kerkmusicus Willem Mudde besprekingen
met kerkmuzikale organisaties in de
VS met deze assemblee weet te combineren. Zo zijn er toch vijf lutheranen voor de prijs van één. Zij verhalen na terugkomst uitgebreid van hun
ervaringen op de assemblee en de
contacten met lutheranen tijdens de
aansluitende rondreis.

Gezonden in de wereld

ten gekozen.
Op weg naar Lund hadden dr. Mitchelfelder (na 1947 secretaris generaal van de LWF) en anderen Nederland al aangedaan om naar de toestand van de lutherse kerk zo kort na
de oorlog te informeren. Ook in 1948
kwamen vele lutheranen uit de
wereld naar Nederland om de oprichting van de Wereldraad van Kerken in
Amsterdam mee te maken. Tijdens
een bijzondere bijeenkomst in de
Oude lutherse kerk aan het Spui spraken Hanns Lillje (bisschop van Hannover, die in 1952 LWF president zou
worden) en Franklin Fry. Professor
Anders Nygren hield een lezing in
een bijeenkomst voor theologen. Het
uitvoerend comité van de LWF vergaderde op kasteel Hoekelum in Bennekom.
De contacten met lidkerken van de
LWF resulteerden ook in hulp voor
Nederlandse lutherse gemeenten. Zo
schonk de Deense kerk een houten
noodkerk aan Tiel, waar de kerk door
oorlogsschade onbruikbaar was
geworden. De Noorse kerk gaf luidklokken voor een aantal plaatsen
waar die waren weggevoerd. Bisschop
Berggrav was zelf bij de overdracht
in verschillende gemeenten aanwezig.
Financiële hulp werd aangeboden
door de Raad van Lutherse kerken in
Amerika. Uit Amerika kwam een paar
jaar later ook het papier (dat toen in

Nederland nog erg schaars was) om
het Evangelisch Luthers Gezangboek
(1955) te drukken. De kerk van
Zweden schonk een aanzienlijk
bedrag voor kerkrestauraties. Door
goed beheer en verstandig beleggingsbeleid stelden deze giften de
lutherse synode in staat om nog tientallen jaren laagrentende leningen
aan gemeenten te verstrekken.
Het Nederlandse enthousiasme voor
de LWF is in de jaren vijftig groot.
Het besef tot een lutherse wereldfamilie te behoren wordt levend gehouden
door eenvoudige brochures voor
gemeenteleden, zoals De lutherse
wereldkerk.
De assemblee in 1952 in Hannover
wordt bezocht door veertig lutheranen (waaronder veel jongeren) uit
Nederland. Het hoogste aantal ooit!
Vooral de Amerikaanse inbreng van
‘Stewardship and Evangelism’ wordt
als een verfrissing ervaren en leidt tot
hernieuwde activiteit in het bezoekwerk door leken.
Om financiële redenen wil de synode
in 1957 alleen president dr. J. P. van
Heest naar het verre Minneapolis
(USA) afvaardigen. Op uitnodiging en
kosten van Amerikaanse lutherse
vrouwenorganisaties gaat Henriëtte
Westermann, presidente van de
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond
mee. Bekostigd door Amerikaanse
jeugdorganisaties reizen twee

De assemblee van 1970 heeft om
meerdere redenen grote betekenis. Het
zou de eerste assemblee op het zuidelijk halfrond zijn: in Porto Allegre in
Brazilië. Gaandeweg rees steeds meer
protest uit vele lidkerken toen schendingen van de mensenrechten bekend
werden. In Nederland publiceerde een
‘aktiegroep brazilië-pamflet’ een
zwart gekafte gestencilde brochure
vol kritische informatie. Onder het
motto: ‘Wij mogen ons niet laten
misbruiken’ riepen zij op om de
assemblee niet door te laten gaan en
de Nederlandse afvaardiging terug te
trekken. De vraag: ‘gaan of niet?’
hield de gemoederen zeer bezig. Een
druk bezochte Generale Kerkelijke
Vergadering met stellingen en discussiegroepen voelde veel voor het
Duitse voorstel alleen een werkvergadering te houden. De persvrijheid zou
wel gewaarborgd moeten zijn en een
gesprek over de martelingen in Brazilië zou moeten kunnen. De LWF
besloot ten slotte de vergadering te
verplaatsen naar Evian.
De afgevaardigden, prof. dr. C. H.
Lindijer en theol. cand. C. F. G. E.
Hallewas hadden samen met ds. J.
Happee in een voorbereidende brochure al gewezen op de nieuwe koers
van het ‘wereldlijk oecumenisme’. Met
de uitzendingsrede uit Matteüs 10
werd er de nadruk op gelegd dat de
kerk er allereerst is voor de hele
bewoonde wereld. Die hongerende en
verscheurde wereld is een uitdaging.
De werkelijke eenheid is gelegen in
zending en dienst in navolging van
Jezus, als mens onder de mensen.
Ontwikkelingshulp (zo heette dat
toen) moet hoog op de kerkelijke
agenda staan. (De Nederlandse
lutherse kerk is overigens kort na de
assemblee van de Wereldraad van
Kerken in 1968 in Uppsala gestart
met de Actie 1+ voor ontwikkelings-

elkkwartaal

april 2007

10

De Zweedse delegatie tijdens de eerste LWF-Assemblee in Lund in 1947.
Het kruis wordt gedragen door bisschop Edvard Rodhe van Lund.
(foto: LWF Photo Archives).

Winnipeg (Canada) 2003, Assemblee
van de LWF. Openingsdienst St. Boniface Kathedraal (RK). (foto: LWF)
hulp / samenwerking.)
In 1971 bezoekt een delegatie van de
LWF Nederland. Het gesprek gaat
ondermeer over de kleine gemeente
en nieuwe gemeentemodellen in een
geseculariseerde samenleving. Als de
Lutherse Lekenopleiding (LLO) in
1973 wordt gestart is de LWF bijzonder geïnteresseerd. Tot ver in de jaren
negentig wordt aanzienlijke financiële ondersteuning verleend. Ook het
werk in de Flevopolder (Lelystad en
Almere) ontvangt als pionierssituatie
van gemeenteopbouw gedurende de
jaren tachtig en negentig een substantiële subsidie.

tussen synagoge en kerk behoort tot
de oecumenische relaties. Een reorganisatie van commissies en afdelingen
in de LWF was hiertoe de aanleiding.
Zeer pittige discussies in LWF- kring
volgen met lidkerken waarvan velen
een orgaan voor zending onder Joden
hadden. Ds. Bleij stelt de zaak publiekelijk aan de orde op de assemblee in
Dar es Salaam (1977) en in het uitvoerend comité. Het resulteert in een
aparte afdeling binnen het studiedepartement.
In maart 1976 was intussen de LEKKJ
(Lutherische Europäische Konferenz
für Kirche und Judentum) tot stand
gekomen, waarvan Nederland direct
lid werd. Aanvankelijk vertegenwoordigt ds. A. Burghoorn de Nederlandse
lutherse kerk. Na enkele jaren neemt
prof. Boendermaker deze taak over.
Hij verzorgt vele lezingen en publicaties vooral voor Duitse kerken en
organisaties. Na hem zijn ds. Hanna
Hirsch, ds.Cornelia Verwaal-Hübner
en ds. Andreas Wöhle de vertegenwoordigers, sinds 2001 ds. Willy
Metzger.

Persoonlijke inzet

In 1975 vergadert het uitvoerend
comité van de LWF in Amsterdam.
Tijdens die zitting worden de banden
nauwer aangehaald. Veel deelnemers
gaan op bezoek in gemeenten en
spreken er zondags een groet uit of
houden de preek. Na de kerkdienst
vinden levendige gesprekken met de
gasten plaats, die de gemeente een
verrassend en soms onthullend zicht
geven op kerk zijn in geheel andere
culturen en omstandigheden.
Prof. dr. J.P. Boendermaker en ds. W.
Bleij (in dat jaar president van de
synode geworden) laten tijdens de
morgengebeden aan de comitéleden
horen hoe verrassend de preken van
Maarten Luther over oudtestamentische teksten zijn. Bovendien brengen
zij een theologische groet uit Nederland aan de vergadering, waarin zij
wijzen op de continuïteit van Oud en
Nieuw Testament en betogen dat het
gesprek met het Jodendom niet onder
de relaties tot andere godsdiensten
moet vallen, maar vanwege het
unieke karakter van de verbinding

Door de jaren heen participeren diverse
Nederlanders in LWF commissies.
Veel projecten van Lutheran World
Service worden door Diakonale Raad,
Zendingsraad en Commissie Ontwikkelingssamenwerking gesteund.
Enkele Nederlanders werken een tijd
in LWF projecten. Zo werd ds. J.J. Bik
in 1951 door de LWF beroepen om
werk onder ontheemden in Duitsland
te gaan doen.
De synodepresident ds. J.P. van Heest
was lid van het uitvoerend comité van
1952 - 1957, van 1977 - 1984 synodepresident ds. W. Bleij. Deze was ook
een aantal jaren lid van het curatorium van het oecumenisch onderzoeksinstituut van de LWF in Straatsburg.
Mevr. J. van der Sluis - Reuvers werd
lid van de Council, die na herstructurering op de assemblee van Curitiba
in 1990 in plaats van het uitvoerend
comité kwam. In 1997 volgde mevr.
drs. M. Janssen van Raay haar op (tot
2004).
Aan de joint commission van LWF en
Vaticaan, die ondermeer de gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardiging voorbereidde, nam prof.
Boendermaker deel.
Aan KALME (orgaan voor pers en
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Nederlandse bijdrage

publiciteit) werd jarenlang door Jibbo
Poppen meegewerkt. mw Praxedis
Bouwman volgde hem op.
De coördinator van de LLO en predikant van Flevoland ds. A. H. Wöhle
sprak op diverse bijeenkomsten van
de LWF over de ervaringen in deze
beide door hen gesubsidieerde projecten. Van 2001 -2005 was hij werkzaam als LWF Europasecretaris.
Ds. Cornelia (Verwaal-) Hübner werd
in 2004 benoemd tot regiocoördinator
in het vrouwenwerk (WICAS).

Samen op Weg en de kerkorde
Nadat de lutherse synode in 1985
besloot zich aan te sluiten bij het
Samen op Weg-proces van hervormden, gereformeerden en lutheranen
kwam in 1986 een zware delegatie
om over dit besluit en de Nederlandse
situatie te spreken. Vanuit Genève
werd het proces sindsdien nauwlettend gevolgd, niet in het minst met
het oog op de bilaterale gesprekken
tussen WARC (wereldorganisatie van
hervormden en gereformeerden) en
LWF, die in 1989 in het rapport
Towards Church Fellowship resulteerden. Ook in de jaren negentig vond
meermalen overleg plaats over het
lidmaatschap van de LWF en het
onderhouden van de relatie in de
toekomstige situatie.
Als de grondleggende artikelen van
de nieuwe kerkorde in eerste lezing
voorliggen, vraagt de lutherse synode
het advies van de LWF. Het studiedepartement stuurt een duidelijk
instemmende schriftelijke reactie.
Bovendien komt dr. E. Brand (secretaris voor oecumenische zaken) naar de
triosynode in oktober 1993. Hij vermeldt niet alleen de bijzondere interesse van de LWF en de grote waardering voor deze moedige onderneming,
maar wijst vooral op de belijdende
grondslag in de kerkorde, die spoort
met de LWF-constitutie. Het lidmaatschap van de LWF blijft op grond
daarvan mogelijk. Zijn komst en
optreden is voor veel leden van de
triosynode verrassend. Zijn inhoudelijke bijdrage doet hen ineens ervaren
hoe belangrijk en levend de wederzijdse relatie van lutheranen in
Nederland en LWF is. Die relatie is
terecht in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland verankerd.
Kees van der Horst
11

Symposium: een kerk op zoek naar jong
Onder de titel: ‘Youthful?! A church-search for motives, means
and communication’ hebben belangstellenden op zaterdag 21
april 2007 de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een succesvolle manier om jongeren aan te spreken en te boeien voor
wat de kerk hen te bieden heeft. In een plenair gedeelte komen
seculiere organisaties aan het woord die bewezen hebben jongeren te binden. ’s Middags kunnen deelnemers in een vijftal
workshops zelf aan de slag om de vertaling naar de kerk te
maken. De onderwerpen van de workshops variëren tussen theologisch, communicatief en praktisch.
Het symposium wordt georganiseerd door de Evangelisch-Lutherse
Synode van de Protestantse Kerk
in samenwerking met de Europese

lutherse communicatieclub KALME.
Aanleiding van de samenwerking is
het feit dat KALME in de twee dagen
voorafgaand aan het symposium

haar assemblee in Nederland houdt.
Dat betekent dat afgevaardigden
van lutherse kerken uit 22 Europese
landen in Nederland zijn. Bovendien
wordt de vergadering bezocht door
een delegatie van de LWF (Lutherse
Wereldfederatie). Een uitstekende
gelegenheid om met al die internationale gasten te laten zien hoe nauw de
internationale banden tussen lutheranen zijn.
Het symposium vindt plaats in de
Augustanakerk in Amsterdam, aanvang 9.45 uur, einde 17.15 uur.
Gezien de verhouding aantal deelnemers en de beschikbare ruimte wél
even vooraf aanmelden. Voor meer
informatie én eventuele aanmelding:
praxedisbouwman@praxedisproducties.nl

berichten
KALME 30 jaar
Jibbo Poppen, sinds 1981 tot 2004
actief betrokken bij KALME, beschrijft
in een persoonlijke herinnering voor
het 30-jarige jubileum van KALME
zijn eerste kennismaking, in 1981 in
Berlijn, met deze communicatieclub:
’KALME (de afkorting staat voor
Kommunikations Ausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in Europa)
is dan in wording. Een paar jaar
daarvoor, in 1977, hadden König,
Thomas, Weiland en Woytowicz
elkaar in Güstrow, DDR, ontmoet.
Onder invloed van de Europaconferentie van de LWF, die kort daarvoor
was gehouden, was de behoefte
aan meer contact tussen kleine lutherse kerken in Europa ontstaan. De
kleintjes zouden meer stem moeten
krijgen, temidden van de grote lutherse (staats)kerken in Scandinavië
elkkwartaal

en West-Duitsland. Uitwisseling van
artikelen uit de verschillende kerkbladen zou een eerste stap kunnen zijn.
In Oost-Berlijn wordt dit voornemen
verder uitgewerkt.
Wat is nu ten diepste het motief geweest voor het ontstaan van KALME
in een politiek en staatkundig verdeeld Europa? Naar mijn mening is
dat de drijfveer vanuit het Evangelie
van Jezus Christus. Jean-Paul Haas
verwoordde het tijdens de bijeenkomst in Oost-Berlijn met het antwoord van Petrus en Johannes, als
hen door de Joodse Raad in Jeruzalem verboden wordt nog verder over
Jezus te spreken: ‘Kunnen wij het
tegenover God verantwoorden om wel
naar u te luisteren en niet naar hem?
Oordeelt u zelf! We moeten immers
wel spreken over wat we gezien en
gehoord hebben.’ (Handelingen 4 : 20)
				

Die drijfveer heeft al die jaren gezorgd door nieuwe energie, ondanks
tegenslagen, waarmee zusterkerken in
KALME te maken kregen. Vele keren
trachtten overheden het kerkelijke
werk het zwijgen op te leggen of in
te perken. Ontroerend is het te zien
hoe de over het algemeen kleine
kerken en gemeenten de moed er in
houden. De vlam van het evangelie
blijft branden. Blijdschap is er als gemeenten bezoek krijgen, in het kader
van een KALME-activiteit, van broeders en zusters uit andere Europese
landen. Altijd is er een warme ontvangst en wordt het geloof gedeeld.
Het maakt op mij een onuitwisbare
indruk.’
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Meer informatie: www.kalme.net

Luthers jeugdwerk: de wil
is er, de uitvoering stokt
Lutherse gemeenten in Nederland ‘doen’ allemaal wel
‘iets’ aan jeugdwerk, maar specifieke aandacht voor het
betrekken van jeugd en kinderen bij de kerk is er teleurstellend weinig. Dat blijkt uit een enquête die eind vorig
jaar is gehouden onder de lutherse gemeenten.

M

arieke Aartsen, voorzitter van
WeLJa: ‘In vrijwel elke
gemeente is jeugd betrokken
bij de kerk. In 36 procent van de
gemeenten is structureel een kinderkerk,
dat is weinig. Maar alle respondenten
geven aan dat ze wél graag structureel
aandacht willen geven aan jeugd!’
Onder meer op zoek naar haar eigen
rol in het lutherse jeugdwerk heeft de
WeLJa (Werkgroep Lutherse Jeugdactiviteiten) in samenwerking met de
evangelisch-lutherse synode onderzoek
gedaan naar de stand van jeugdwerk
in lutherse gemeenten. Voor de synode
was een inventarisatie zinvol, zonder
informatie geen beleid. Centrale
vragen waren: wat is er? Waar is het?
Waar is behoefte aan? Van de 56 verstuurde vragenlijsten kwamen er 27
terug. Gezien de verdeling in gemeentegrootte en spreiding over het land is
de respons op de enquête representatief te noemen voor het gemiddelde
totaal van lutherse gemeenten.

van de antwoordende kerken geeft aan
dat ze graag meer zouden willen organiseren.
Over het algemeen circuleren er ideeën
over activiteiten, de noodzaak om die
te concretiseren of ermee aan de slag
te gaan, ontbreekt. Veel gemeenten
motiveren met: waarom plannen
maken als er weinig jeugd komt en wij
er weinig van verwachten. In het
onderzoek wordt aangegeven dat
sprake kan zijn van een vicieuze cirkel:
de wil is er, de verwachtingen zijn
laag, dus waarom echt iets in touw
zetten.

Helpende hand WeLJa?

In de reguliere erediensten wordt in
ruim eenderde van de gemeenten aandacht besteed aan jeugd. In feestdiensten moet de jeugd het met minder
doen: een kleine 14 procent. In de tijd
buiten de diensten om kunnen kinderen tot twaalf in eenderde van de
gemeenten terecht in crèche, kinderkerk of nevendienst. Activiteiten als
een jeugdkerk of catechese voor ouder
dan twaalf zijn er weinig, in 12 procent van de gemeenten. Bijna de helft

De lutherse organen die zich landelijk
met jeugd bezig houden, de WeLJa,
Stichting Vakantiekampen (SVK) en de
Commissie Weekenden (CoWe) mogen
zich verheugen in zeer grote bekendheid bij de kerkgemeenten. Hoe het
bestaan van deze jeugdorganisaties
onder de aandacht komt, is niet helemaal bekend. Feit is wel dat bijna 65
procent van de lutherse gemeenten
activiteiten van genoemde organisaties
doorgeeft via het gemeentelijke kerkblad. Elkkwartaal schijnt nauwelijks
enige rol te spelen in het communiceren van jeugdelijke aangelegenheden.
De gemeenten die al ambities hebben
en daadwerkelijk met de jongste en
iets oudere gemeenteleden aan de slag
zijn, geven aan best meer informatie
van WeLJa te willen hebben over
mogelijkheden. Een bezoek van WeLJa
ziet deze 35 procent wel zitten.
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Gat na 12 jaar

Jezus zegent de kinderen, in:
D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van
Haeringen, ‘Bijbelse verhalen voor jonge
kinderen’.

25 Procent van de gemeenten geeft
aan helemaal geen informatie te willen.

En verder
WeLJa maakt intussen deel uit van
JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Marieke
Aartsen: ‘Als WeLJa willen we zeker
ondersteunen, maar we kampen altijd
met het feit dat we zo weinig menskracht hebben.’ Nu de club meer
ondersteuning krijgt zijn er zeker meer
mogelijkheden. ‘Er is binnen de Protestantse Kerk heel veel materiaal, het
probleem is alleen dat gemeenten
absoluut niet weten wat. Daar kunnen
wij in ieder geval nu al in bemiddelen,
want die informatie hebben wij wel.’
In het najaar organiseert WeLJa, met
ondersteuning van JOP, een dag voor
iedereen die met jeugd in een
gemeente werkt of wil werken. Hoe die
dag eruit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Marieke: ‘Ik zie wel
voor ogen dat er pittige discussie moet
komen over jeugd in de kerk. De dag
moet ruimte bieden aan interactief
praten over mogelijkheden. Wat wil je
organiseren als gemeente en hoe doe
je dat dan? De wil is er. Iedere deelnemer moet in ieder geval met voldoende
input naar huis gaan.’
Praxedis Bouwman
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berichten
Pinksterweekeinde
Ook dit jaar worden er weer Pinkstervakantiedagen gehouden op Luthers
Buitencentrum Kasteel Hoekelum
(gelegen tussen Bennekom en Ede),
met medewerking van de Vrienden
van Hoekelum. Deze korte vakantie
vindt plaats van zaterdag 26 mei tot
woensdagmiddag 30 mei. Al jaren

komt er een vaste groep mensen om
te genieten van het fraaie landgoed
Hoekelum in voorjaarstooi en de
intieme sfeer in het kasteel. Ook u
kunt deelnemen aan deze genoeglijke
voorjaarsvakantie. De logiesaccommodatie is eigentijds en het eten is
uitstekend verzorgd. De kosten zijn

e 87,- per persoon per dag, alles
inclusief.
Geniet mee en help de traditie van de
Pinkstervakantie op Hoekelum voort
te zetten. Voor aanmelding en verdere inlichtingen kunt u terecht bij
Wim Boon, Merelstraat 10, 3362 RK
Sliedrecht, tel. (0184) 41 50 88.

Nieuws van de commissie Weekenden
Door de reorganisatie in het kader
van het traject van Samen op Weg is
in 1997 de Werkgroep Lutherse
Jeugdwerkactiviteiten (WeLJa) ontstaan. De Commissie Weekenden
(CoWe) is een uitvoerende commissie
van de WeLJa bestaande uit zeven
leden, die als doel heeft jaarlijks vier
weekenden voor jeugd (6-15 jaar) en
jongeren (16+) te organiseren.
				

MyWeekend – De Oscars
MyWeekend is jouw weekend! De
CoWe en de Stichting Vakantiekampen (SVK) organiseren voor de
tweede keer een nostalgisch weekend
voor iedereen van 25 jaar en ouder
die de echte kampsfeer van vroeger
weer eens wil proeven.
Dit jaar reizen we af naar Hollywood
en kun je eindelijk de hoofdrol spelen
in een film! Altijd al in de spotlights

Agenda weekenden 2007
Pinksterweekend

6 t/m 15 jaar

26, 27 en 28 mei

MyWeekend

25 jaar en ouder

16, 17 juni

Najaarsweekend

11 t/m 15 jaar

22, 23 september

© - Weekend

16 t/m 25 jaar

27, 28 oktober

willen staan? Dat kan dit jaar tijdens
MyWeekend: samen met anderen ga
je een film maken, zowel voor als
achter de schermen. Is de Oscar voor
beste film dit jaar voor jou?
Het MyWeekend wordt gehouden op
16 & 17 juni 2007. De kosten van het
weekend bedragen slechts e 30,-.
Aanmelden kan door telefonisch of
per mail contact op te nemen met het
aanmeldingsadres van de CoWe.
Aanmeldingsadres
Vincent Vreeburg
Van Hogendorpweg 20
2253 VW Voorschoten
Tel: (071) 572 01 13
Mail: Vincent@cowe.nl
Kijk voor meer informatie over de
CoWe op: www.cowe.nl, de website
wordt binnenkort vernieuwd!

Geschiedenis lutherse gemeente te Bodegraven 1575-2005
De heer Cor Hamoen uit Bodegraven,
verbonden aan het streekarchief
in Woerden, heeft een boekje
geschreven over de geschiedenis van
de Evangelisch-Lutherse Gemeente te
Bodegraven over de periode 1575–
2005. Het is een zeer waardevolle
aanvulling op de weinige informatie
die bekend is over het ontstaan en
bestaan van de gemeente. Het is een

fraai uitgevoerd boekje met veel
informatie over de geschiedenis
van de gemeente gedurende 430
jaar. Het is verrassend en leuk om
te lezen over de geschiedenis en
vergelijkingen te kunnen maken met
het heden.
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dhr. C. Hamoen, Cortenhoeve 26,
2411 JM te Bodegraven. Telefoon
(0172) 611 888. Kosten e 12,50.
Toezending is mogelijk door
overmaking van e 15,00 (inclusief
verzendkosten) op giro 151370 t.n.v.
C. Hamoen te Bodegraven. S.v.p. wel
even uw adres vermelden.

U kunt het boekje in uw bezit krijgen
door bestelling bij de schrijver,
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‘Lutherse Agora’
in Amsterdam
De jaarlijkse ontmoetingsdag die de Evangelisch-Lutherse
Synode organiseert voor alle evangelisch-lutherse gemeenten, evangelisch-luthers geregistreerden en belangstellenden wordt gehouden op zaterdag 2 juni. De dag
is inmiddels gedoopt tot ‘Lutherse Agora’ en vind plaats
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam.

S

inds de vereniging tot Protestantse Kerk in 2004 horen alle
gemeenten bij een classis. De
lutherse gemeenten nemen zo hun
plaats in in de (nieuwe) protestantse
gemeenschap. We bouwen met elkaar
deze gemeenschap op. Alle lutheranen
zijn de dragers van de lutherse traditie, ongeacht hoe ver een ieder er zich
in verdiept heeft. Hij of zij wordt er in
de classicale vergaderingen en elders
op aangesproken: wat is ‘luthers’
eigenlijk? Vaak staan we met de
mond vol tanden, want kun en wil je
‘het luthers zijn’ even, in drie zinnen,
uitleggen? In de classes bestaat een
echte interesse in de evangelischlutherse traditie. Er zijn inmiddels
vele verhalen over de traditie gehouden. Hier en daar proeven lutheranen,
hervormden en gereformeerden van
elkaars traditie. Dat is goed.

Daarom een lutherse dag!
De evangelisch-lutherse traditie is een
gegroeide traditie en zij ontwikkelt
zich steeds verder. Aan deze ontwikkeling, verdieping en vormgeving
dragen alle lutherse leden hun steentje bij. Maar is er niet ook een plaats
nodig om met elkaar de ervaringen en
inzichten uit te wisselen, elkaar te
prikkelen en te ondersteunen? Soms
is het goed om gewoon luthers te
kunnen zijn zonder te hoeven uitleggen of te moeten verdedigen.
In 2006 kwamen kleine honderd
elkkwartaal

lutheranen in Amsterdam bijeen
voor de eerste lutherse dag. Het
heette de LOVE-dag, waarbij LOVE
stond voor: Leren, Ontmoeten,
Vieren en Enthousiasmeren. In
de enquêteformulieren werd
uiteenlopend op deze naam
gereageerd. Hij riep associaties op
die niets met de lutherse dag te
maken hebben. Daarom kreeg de
voorbereidingsgroep de opdracht:
verzin een nieuwe naam. Welke
naam zou het gezamenlijke leren
en vieren, het elkaar ontmoeten en
enthousiasmeren kunnen verbeelden?
De zoektocht kwam uit bij een naam
uit antieke oudheid: de Agora. De
Agora was de plaats voor cultuur,
economie, godsdienst en rechtspraak
van een gemeenschap. De Agora
was het hart van een stad. De
Lutherse Agora wil het hart van, de
ontmoetingsplaats voor de lutherse
gemeenten zijn. Het plein waar
mensen geraakt worden, shoppen en
doorgaan.

tieboek van de Evangelisch-Lutherse
Kerk in Amerika. Op verfrissende
wijze wordt de lezer daarin geleid
door de thema’s en teksten van
Luthers Kleine Catechismus. Het gaat
over God en de wereld, Jezus Christus
en ons. ‘Free to be’ (vrij om te zijn/
vrij om mens te zijn) brengt de betekenis van Jezus Christus voor ons
mensen op een noemer.
Maar… over welke vrijheid hebben we
het dan? Hoe staan wij ‘bevrijd om
(mens) te zijn’ in onze dagelijkse relaties: thuis, op je werk, in de
gemeente?
Dit jaar wordt ter voorbereiding een
reader samengesteld van teksten over
dit thema. Bij de aanmelding kan de
reader worden besteld.

Op de Agora
Op de eerste galerij van de Oude
Lutherse Kerk is de Agora, de markt.
Deze wordt om 12.00 uur geopend.
Daar vindt u themakraampjes, soms
met een korte workshop. Er staan
manden met broodjes en frisdrank, en
stoelen om uit te rusten.
De volgende kraampjes zijn voorbereid: Proeftraining voor vrijwilligers,
Gemeenteopbouw, Kerkgebouw en
kunstschatten, Homoseksualiteit in de
branding, Jeugdwerk, PKN-Gezichten,
Website, hoe maak ik een website?,
SLUB (begane grond).

Programma

De voorbereidingsgroep borduurde
voort op het thema van vorig jaar.
Dat was: ‘Hoe overleven we de vrijheid?’. Had dit thema vooral de beleving van ‘vrijheid’ met haar verschillende facetten op het oog, dit jaar
richt de blik zich op de bijbelse en
theologische facetten. Onder de titel
‘Free to be’ verscheen een catechisa-

Dagvoorzitter is mw. T. Helmhout.
Medewerking verleent een dansgroep
van de Dansacademie Rotterdam.
10.45-11.15 Aankomst bij koffie/thee
11.15-11.30 Welkom en morgengebed
door ds. I. Fritz
11.30-11.50 Inleiding op het thema
door prof. dr. K. Zwanepol
12.00-13.00 Werken in groepen en
opening van de markt
13.00-14.30 Lunchpauze met markt
op de eerste galerij
14.30-14.45 Ballet ‘free to be’ (Dans-
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Thema: ‘Free to be’

Kosten: e10,-

‘Geen ding, zo goed of zo slecht,
of het moet mij ten beste dienen,
als ik geloof.
En ik heb het toch niet nodig;
ik heb aan mijn geloof genoeg!
Ziet u nu welk een kostelijke vrijheid
en welk een macht den christenen
geschonken is?’
(M.Luther, Van de Vrijheid van een
Christenmens)

Van harte welkom op de Agora!
Drs. Ilona Fritz

aanmeldingsfonmulier

academie Rotterdam o.l.v. Christo
Lelie)
14.45-15.30 Interactief gesprek tussen
groepen
15.30-15.45 Theepauze
15.45-16.30 Vesper (opnieuw met
medewerking van de dansgroep)

Lutherse Agora 2 juni 2007,
Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam
Naam:
Straat:
Postcode en plaats:
Gemeente

Hij/zij* wenst wel/niet* deel te nemen aan een gespreksgroep.
Hij/zij* zal de kosten van €10,- contant voldoen bij binnenkomst.
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Digitaal aanmelden bij: c.aartsen@pkn.nl of gefrankeerd opsturen:
Synode-secreteriaat, t.a.v. mw. C. Aartsen, Postbus 8399, 3503 RJ
Utrecht.
Handtekening:

berichten
Verwondering in
Amsterdam
In de Oude Lutherse Kerk aan het
Spui worden in de komende periode
negen diensten gehouden over het
thema ‘leven van verwondering’. De
persaankondiging spreekt van ‘negen
diensten om het leven te oefenen,
een streep halen door wat ons wordt
opgedrongen en afmat, omhelzen wat
lucht geeft, op weg naar bloei en
groei, alles begint bij verwondering
om mij zelf, om de ander en de
wereld’.
Door onthaasting en het openzetten
van onze zintuigen kunnen we
komen tot de kern van ons bestaan
en overkomen ons momenten van
verwondering. Momenten die het
leven rijk en zinvol maken. Verwondering heeft te maken met het mysterie van het bestaan, in het hier en nu

leven, dankbaarheid, je betekenis
voor anderen en je omgeving, dingen
anders zien.
In deze serie diensten wordt stilgestaan bij momenten in het leven die
altijd verwondering oproepen:
geboorte en dood, de kracht van
liefde en vriendschap, de wonderlijke
gebeurtenissen die iedereen in zijn
leven meemaakt. De natuur is een
bron van diepe verwondering, en ook
muziek en kunst roepen verwondering in ons wakker.
‘In de diensten zullen we ons oefenen
in een open en ontvankelijke levenshouding en
het gevoel van verwondering oproepen door middel van muziek, kunst,
film, drama, stilte, meditatieve elementen, poëzie en interviews’, aldus
het persbericht.
De diensten worden gehouden in de
Oude Lutherse Kerk aan het Spui,

Singel 411, steeds om 10.30 uur, op
de volgende data:
(geweest) 4 februari 2007: verwondering bij roeping en bestemming (waar
ga je voor?)
1 april 2007: verwondering in de stad
3 juni 2007: verwondering in crisis
(als het er om spant)
5 augustus 2007: verwondering over
de natuur (genieten en herademen)
7 oktober 2007: verwondering in
vriendschap (mens onder de mensen)
2 december 2007: verwondering in
kunst (hoe kijk je? wat zie je?)
3 februari 2008: verwondering over
leven en vergankelijkheid
6 april 2008: verwondering over de
natuur (zorgen voor de aarde)
1 juni 2008: verwondering: wonderen
bestaan.

elkkwartaal
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Meer informatie: www.elgadam.nl

Lutherse vrouwen
confereren in Goslar
Levend Water – bron van kracht (Joh. 4: 4-16) stond
centraal op de derde regionale conferentie van het
internationale vrouwennetwerk WICAS in het Duitse
Goslar afgelopen november. Vrouwen uit elf WestEuropese kerken kozen Cornelia Hübner opnieuw voor
drie jaar tot regiocoördinator West Europa. Hieronder
haar ervaringen in Goslar.

W

ICAS (Women in Church
and Society) is een programma van de Lutherse
Wereldfederatie, dat sinds 1977 gelijke
kansen voor vrouwen en mannen in
theologie en samenleving wereldwijd
stimuleert door trainingsprogramma’s en internationale uitwisseling.
De ervaringsuitwisseling in Goslar
maakte duidelijk hoe verschillend de
kerkelijke achtergronden van de contactvrouwen zijn en daarmee ook hoe
verschillend de vragen en problemen.
Een deel van de vrouwen heeft een
betaalde baan als functionaris in de
landelijke kerk met als taak de participatie van mannen en vrouwen in
synoden en andere kerkelijke organen
te bevorderen. Dat doen ze onder meer
door trainingen, het coachen van
vrouwen in leidinggevende functies
en verschillende vrouwennetwerken
in hun kerken te coördineren. In het
kader van bezuiniging en reorganisatie zullen deze banen in de toekomst
niet meer gegarandeerd zijn en zal het
beheren van netwerken op vrijwillige
basis moeten gebeuren. Dat betekent
dat er in toekomst in de synoden geen
‘genderfunctionarissen’ aanwezig
zullen zijn die hun beleidsadvies direct
kunnen inbrengen.
Een ander deel van de vrouwen komt
uit kleine minderheidskerken (zoals
Groot Brittannië), waarin het vrou-

wenwerk wordt gedragen door vrijwilligers die met veel inzet netwerken
proberen te onderhouden. Voor alle
kerken zal ‘gendermainstreaming’,
gelijke verdeling van mannen en
vrouwen, veel meer op de schouders
van vrijwilligers rusten en zullen
bestaande netwerken een grotere rol
krijgen. Het thema gender en macht
zal op verschillende conferenties in de
komende jaren aan de orde komen. In
april 2008 zal door WICAS onder het
thema ‘Gender en macht’ in samenwerking met het vrouwenbureau van
de Württembergische Landeskirche
in Bad Boll een Europaconferentie
worden georganiseerd.
In haar Bijbelstudie over Lucas 24:1335, ‘Op weg naar Emmaüs’, maakte
Priscilla Singh, coördinator WICAS
in Genève, duidelijk dat dit verhaal
een ‘missiemodel’ voor deze tijd zou
kunnen zijn. Niet bekeren, maar
begeleiden en zoekend onderweg zijn
daarbij sleutelwoorden. Het verhaal
van Emmaus vormt het uitgangspunt
voor het nieuwe missiedocument van
de LWF met de titel ‘Mission in context’ waarin verandering, verzoening
en bevestiging centraal staan. De
Bijbelstudie werd afgesloten met een
ritueel, waarin voelbaar gemaakt werd
dat gemeenschap in verbondenheid
over de grenzen heen als sterke ondersteuning kan helpen het ‘eigen kruis’
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Aandachtsgebieden WICAS:
• Vrouwenordinantie wereldwijd bevorderen, vrouwen op weg naar het ambt te
begeleiden en te ondersteunen waar de
vrouwenordinantie weer teruggedraaid is,
zoals in de lutherse kerk in Letland.
• Publicatie en vertaling van het LWF
document ‘Geen geweld tegen vrouwen en
kinderen’ in het kader van het decennium
tegen geweld van de Wereldraad van
Kerken. Het document is in het Nederlands
vertaald en zal binnenkort als PKNbrochure uitkomen ter bespreking in alle
gemeenten.
• Een actieplan water, waarin tot leefstijlverandering wordt opgeroepen. Het actieplan is een antwoord op privatisering van
water wereldwijd en de globale opwarming
van de aarde. Het document sluit aan bij
waterdecennium van de Verenigde Naties
dat in 2005 begon. Kerken, gemeenten en
vrouwenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustzijnsvorming
en informatieverstrekking rondom water
en kunnen ruimte scheppen in vieringen
en gespreksgroepen, waarin nieuw respect
voor water en de schepping kan groeien.
• Het onderhouden van vrouwennetwerken en vrouwenorganisaties wereldwijd, training en vorming voor gendervraagstukken voor vrouwen en mannen.
• Inzet voor het interreligieus en intercultureel gesprek in multiculturele samenlevingen.

te dragen.
Singh deelde mee, dat voorafgaand
aan het zestigjarig jubileum van
de LWF op 25 maart 2007 in Lund/
Zweden het bestuur van de LWF bij
elkaar komt om beleidslijnen voor de
toekomst van de LWF uit te zetten.
Ook de WICAS regiocoördinatoren
en vrouwelijke bisschoppen uit de
lutherse wereldgemeenschap zijn
uitgenodigd om prioriteiten en strategieën voor de toekomst te bespreken
en te ontwikkelen. De contactvrouwen uit West-Europa benadrukten
het belang van ‘weggemeenschap’ en
persoonlijke ontmoeting, die niet door
contact via mail en internet te vervangen zijn, ook al zijn het waardevolle
aanvullingen voor contact.
Cornelia Hübner
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Nieuwe Duitse
Bijbelvertaling ‘Bibel in
gerechter Sprache’
In oktober 2006 verscheen de nieuwe Duitse Bijbelvertaling ‘Bibel in gerechter Sprache’ (bijbel in rechtvaardige
taal). De deelneemsters aan de bijeenkomst van de
WICAS-regio in Goslar ontvingen de vertaling zeer positief: een initiatief voor een inclusieve kerkgemeenschap.

A

Wie leest in de Bibel in gerechter
Sprache zal vaststellen dat deze vertaling nieuwe perspectieven biedt. Zo
blijkt dat in een aantal bijbelteksten
ook vrouwen bedoeld worden, waar
dat in oude vertalingen niet duidelijk
werd. Ook de nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) maakt dat zichtbaar en heeft
bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 1

‘broeders en zusters’ vertaald. Waar
van discipelen sprake is worden ook
expliciet de vrouwelijke discipelen
genoemd (‘Jünger en Jüngerinnen’).
De Godsnaam wordt in de Bibel in
gerechter Sprache niet vertaald met
‘Herr’ (Heer). In plaats van de Godsnaam staat ‘adonai’ in een letterplaatje tussen twee hebreeuwse letters
jod geplaatst.
Boven aan de pagina zie je door de
hele bijbel heen een kopregel met
alternatieve leeswijzen zoals ‘die/der
Lebendige, die/der Ewige, Ich bin da
(de Levende, de Eeuwige, Ik ben er).
Zo wordt duidelijk dat ook andere
vertalingen van de Godsnaam mogelijk zijn en ‘dynamisch’ gelezen
kunnen worden met vrouwelijke en
mannelijke lidwoorden. De Bibel in
gerechter Sprache begeeft zich op de
grenzen van de taal, schudt wakker
om opnieuw te luisteren en het
oude verhaal in een nieuwe context
opnieuw te horen.
Een tweede doelstelling van de Bibel
in gerechter Sprache is recht te doen
aan het feit dat de bijbel een joods
boek is. In de vertaling wordt duidelijk
gemaakt, dat Jezus joods is. Als in een
passage twee of drie keer ‘het joodse
volk’ staat dan is het soms vertaald
met ‘zijn volk’, waarmee expliciet de
relatie tussen Jezus en zijn joodse volk
wordt gelegd.
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an de nieuwe Bijbelvertaling
werkten 52 vertalers en vertaalsters uit verschillende
kerken mee. Velen deden dit vertaalwerk naast een baan als predikant(e)
en bijbelwetenschapper. Net als bij de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) werd
door een groep mensen meegelezen en
commentaar geleverd op de teksten.
De Bibel in gerechter Sprache is geen
officiële kerkelijke vertaling. De vertaling vindt haar wortels in het gesprek
en wil uitnodigen tot gesprek. De vertalers streven ernaar recht te doen aan
de lezers en de tekst. Uitgangspunt is
het joodse begrip tsedaka, dat je met
‘trouw aan de gemeenschap’ of ‘solidariteit’ zou kunnen vertalen. Taal
wordt vaak ingezet om onrecht, lijden
en machtsstructuren te versluieren.
Het herdenken, elkaar aan onrecht
herinneren en zichtbaar maken van
gelijkwaardigheid in de inclusieve taal,
kan ook een vorm van recht doen zijn.

Vrouwen inclusief

En uiteindelijk weerspiegelt de Bibel
in gerechter Sprache sociale gerechtigheid. De arbeiders in de wijnberg
(Mattheüs 20: 3) zijn niet ‘müssig’
(ledig, in de betekenis van lui), zoals
in de Duitse Luthervertaling is vertaald, maar werkeloos (zo vertaalt ook
de NBV). Hun levenssituatie weerspiegelt een harde sociale realiteit. Als
in de Luthervertaling ‘knechten en
maagden’ vertaald wordt, staat er in
de nieuwe vertaling slaven en slavinnen, wat helderder maakt welke maatschappelijke status de mensen hadden.

Nieuw begrip
De Bibel in gerechter Sprache wil
geen afbreuk doen aan de in de
Duitse kerken gebruikte Luthervertaling. Laatstgenoemde vertaling zal in
Duitsland voorlopig de kansel-Bijbel
blijven vanwege haar krachtige en
ritmische taal. De nieuwe vertaling wil
uitdagen om opnieuw te lezen, te vergelijken en is een mogelijkheid voor
allen die geen Grieks en Hebreeuws
verstaan om opnieuw te begrijpen
wat brontekst bedoelt. Vooral laat de
nieuwe vertaling zien dat de bijbel
geen museumstuk is, maar een levendig boek en dat ze in iedere nieuwe
context opnieuw gehoord wil worden.
Het is te hopen dat de nieuwe vertaling aanleiding is opnieuw het gesprek
over ‘het verhaal dat gaat’ te openen
over de rol van vrouwen en mannen
in de maatschappij, over geweld in
teksten, over de relatie joden en christenen en sociaal-maatschappelijke
vragen. Dat de eerste oplage al in de
eerste maanden uitverkocht was laat
zien dat het gesprek over de nieuwe
vertaling al volop gaande is.
Cornelia Hübner, regiocoördinator
WICAS West-Europa.
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Rijksmuseum
Catharijneconvent
Na een ingrijpende verbouwing werd in het najaar het
Catharijneconvent in Utrecht opnieuw geopend. Dit
gebeurde in aanwezigheid van de diverse afvaardigingen
die bestuurlijke of andere verantwoordelijkheden dragen
(Rooms katholiek, Oud-katholiek, Remonstrant en
Doopsgezind en de stromingen die samen de Protestantse Kerk vormen). In die zin was het een zeer oecumenische bijeenkomst!

J

uist nu de laatste tijd musea
en hun beleid vaker de pers
halen vanwege hun houding
ten opzichte van overheid of stichtingen blijkt veel van hetgeen rond
die opening klonk nog verbluffend
actueel. Ik lees wat aren bijeen: Guus
van den Hout, de algemeen directeur,
benadrukte in zijn openingstoespraak
onder meer ‘dat de beleving en de
appreciatie van het christendom
in Nederland is veranderd door de
gebeurtenissen van 2001 en daarna.
Er is een groeiende behoefte aan
kennis over christelijke cultuur bij de
jongere generaties, een belangstelling
voor rituelen en symbolen, chronologie is weer gewenst en de modieus
negatieve associaties met religie
ebben langzaam maar zeker weg’.
Hij zette het te voeren beleid neer
in het voornemen dat het museum
tegelijkertijd laagdrempelig wil zijn,
de oude doelgroepen blijvend wil aan
spreken maar ook actief openstaan
voor nieuwe doelgroepen.

De door de directeur geformuleerde
inzet werd onderstreept door de
lezing: ‘Een oude traditie in een
nieuwe tijd: Museum Catharijneconvent in de 21e eeuw’, gehouden

door James Kennedy (hoogleraar
Contemporaine Geschiedenis aan de
VU). Hij schetste de maatschappelijke
ontwikkelingen sinds de opening van
het museum in 1979. Dit museum
sluit met zijn nieuwe opstelling zijns
inziens bij wat het Sociaal Cultureel
planbureau signaleerde aan gegevens in het recent verschenen rapport ‘Godsdienstige veranderingen
in Nederland’. Kennedy: ‘In de eerste
plaats lijkt de secularisatie – of de
ontkerkelijking of hoe je het ook
maar noemen wilt – zijn hoogste
punt bijna te hebben bereikt. Ik denk
dat één van de gevolgen hiervan is
dat mensen minder vijandig staan
tegenover een verleden dat ze niet
kennen en nieuwsgieriger zijn naar
een religieuze traditie die zo’n stempel heeft gedrukt op dit land. Misschien normaliseert dit de houding
tegenover het christelijke verleden
en zijn betekenis – en vergroot dit de
interesse naar het artistieke erfgoed.
In deze nieuwe culturele context
kan het Catharijneconvent een vitale
educatieve functie vervullen door
mensen te helpen in het verstaan van
hun eigen verleden.’
‘Kort gezegd, dit schitterende gerenoveerde museum is klaar voor de drie
eisen van onze tijd: de honger naar
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Waardevol museum

historische kennis over een invloedrijk verleden, de vrije zoektocht
naar spirituele vormen en ideeën,
en het verlangen van christenen om
kunstzinnige en spirituele inspiratie
te vinden in hun eigen traditie. In
het tegemoetkomen aan al deze verlangens heeft het Catharijneconvent
in zijn nieuwe verschijning ervoor
gekozen om ‘in’ één traditie te staan,
de christelijke. Het klinkt misschien
sektarisch om ‘in’ een traditie te
staan en niet er ‘boven’. Bovendien
moet worden gezegd dat het museum
nadrukkelijk aandacht schenkt aan
de ontmoeting tussen de christelijke
en andere tradities in een aantal tijdelijke tentoonstellingen. Maar de
geschiedenis van christelijke kunst in
dit land blijft de kern van hun tentoonstellingen.’

Digitale extra’s
Een eerste rondgang maakt dat je al
snel het gevoel krijg hier weer vaak
te willen komen. Zowel in de tentoonstelling als in de digitale extra
informatie is veel moois te zien. De
tradities in kerkelijk Nederland zijn
zichtbaar en soms bijna tastbaar
dichtbij geëxposeerd. In dit museum
zijn namelijk ook diverse collecties
van Lutherse huize ondergebracht. Zo
bezit men (al dan niet in bruikleen)
schilderijen en een penningencollectie van het Evangelisch-Luthers
Seminarium.
Ook in de vaste opstelling ontbreekt
het Lutherse aandeel niet. Een mooi
portret van Cranach en een replica
van zijn trouwring trekken de aandacht. Daarnaast, in een aparte
vitrine, liggen diverse boekwerken
van Luther, met ondermeer het laatste houtsnedenportret dat van hem
gemaakt werd.
Martin L. van Wijngaarden
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berichten
LWF-Nederlandse Lutheranen: 60 jaar
In een feestelijke eredienst op zondag
22 april 2007 vieren de Nederlandse
lutheranen hun 60-jarige verbondenheid met de Lutherse Wereldfederatie.
Een maand eerder treffen kerkleiders
uit de hele wereld elkaar in het
Zweedse Lund om bij dit feit stil te
staan. Gezien de aanwezigheid van
vele internationale gasten (communicatieclub KALME en LWF) is de

Evangelisch-Lutherse Synode uniek
in staat om met alle geïnteresseerde
lutheranen en belangstellenden in
een Nederlandse viering de Nederlandse betrokkenheid bij de LWF te
benadrukken. Naast de 60-jarige
verbintenis wordt ook stilgestaan bij
het 30-jarige jubileum van KALME.
De dienst zal worden voorgegaan
door Ilona Fritz, presidente van de

Evangelisch-Lutherse Synode en
Chandran Paul Martin, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie.
Aanvang: 10.30
Plaats: Oude Lutherse Kerk aan het
Spui, Amsterdam
Na afloop van de dienst feestelijk
samenzijn.

Lutherse Wereldfederatie (LWF)
De Lutherse Wereld Federatie is een
wereldwijde gemeenschap van lutherse kerken. Inmiddels heeft de
organisatie, die in 1947 in het
Zweedse Lund werd opgericht, 140
lidkerken. Het totale aantal leden van
die lidkerken is in het afgelopen jaar
gestegen van 66,2 miljoen mensen
naar een kleine 66,7 miljoen uit
78 landen.
				

Het LWF-secretariaat heeft domicilie
in het Zwitserse Genève. Juist die
vestigingsplaats maakt nauwe samenwerking met onder meer de Wereldraad van Kerken en andere internationale christelijke organisaties. De
LWF beweegt zich als verbindend
orgaan vooral op het gebied van
bijvoorbeeld oecumenische en interreligieuze verhoudingen, theologie,

humanitaire hulp, mensenrechten,
communicatie en verschillende
aspecten van missie- en ontwikkelingswerk.
Meer informatie:
www.lutheranworld.org

Helmert Woudenberg speelt ‘Jezus’
op palmzondag
Theater op het Spui
Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek
Spui, Amsterdam.
Palmzondag 1 april 2007, 13.00 uur:
Helmert Woudenberg met zijn oneman-voorstelling: Jezus.
Kosten e10,- inclusief voorafgaande
lunch van 12.00-13.00 uur
Reserveren: elgadam@planet.nl of
tel. (020) 623 15 72.

schiedenis. In zijn solovoorstelling
‘Jezus’ onderzoekt Helmert Woudenberg op eigengereide wijze waarom
dat zo is. Hij werpt een nieuw licht
op deze uitzonderlijke figuur, omdat
hem dat zinnig lijkt, spannend en
misschien zelfs wel eens hoogst
noodzakelijk.

Over de acteur:

Het verhaal van Jezus is de bron
waaruit alle andere verhalen zijn
voortgekomen of weer op terug te
voeren zijn. De terechtstelling van
Jezus van Nazareth in Jeruzalem,
waar destijds de politieke spanningen
al net zo hoog opliepen als nu, heeft
grote invloed gehad op de wereldge-

Helmert Woudenberg, geboren 1945,
is naast acteur ook toneelschrijver en
regisseur. Hij was in 1969 één van de
oprichters van Het Werktheater. Van
1984 tot 1986 was hij artistiek leider
bij Theater in Arnhem. Sindsdien
maakt hij vooral solo-voorstellingen.
In 2002 was dat de monoloog over
het leven van Jezus. Ook speelde hij
een voorstelling over de Zonen van
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Over de voorstelling:

Jacob. Zijn allernieuwste voorstelling
over Pim Fortuyn oogst op dit
moment lovende kritieken.

De Goede Week op het Spui:
De voorstelling van Helmert Woudenberg maakt deel uit van de bijzondere activiteiten in de Goede
Week die de evangelisch-lutherse
gemeente Amsterdam organiseert van
1 tot 8 april 2007. Voor meer informatie: www.elgadam.nl
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Pater familias overleden
(15 november 1919 -7 januari 2007)

Markante Lutheraan in
Zwolle: Jaap Meijer
Al zou je het niet zeggen als je op zondag de overvolle
banken ziet: er is een lege plaats gekomen in Luthers
Zwolle, nu onze Pater Familias Jaap Meijer overleden is.

J

aap is op een bijzondere wijze
in de lutherse kerk gekomen.
Zijn vader was luthers, zijn
moeder rooms-katholiek en dat betekende begin vorige eeuw dat er niet
in de kerk getrouwd kon worden.
Toen ds. Gramberg (in Zwolle van
1925-1931) het gezin in 1925
bezocht trof hij vijf ongedoopte kinderen aan en dat kon toch niet! Dat
was moeder Meijer met hem eens.
In 1927 werden de vier broers Wim,
Dick, Jaap, Kees en hun kleine zusje
Miny tegelijk gedoopt. Precies 75
jaar later, op 26 mei 2002, hebben we
dat in een kerkdienst gevierd en ze
kregen toen alle vijf de doopkaars die
destijds nog onbekend was. Het hele
gezin werd actief in de gemeente.
In de jaren dertig en veertig (ook
in de oorlog) waren er veel lutherse
activiteiten in Zwolle, onder meer
binnen een vijftal jeugdbonden.
Die droegen welluidende namen als
Parcival, Immanuel en Timoteus.
Na de oorlog werden ze samengevoegd in de PIT. Jaap was overal bij
betrokken, eerst als deelnemer, later
als leider. Als 18-jarige moest je al
voordrachten houden in de club. Dat
Jaap daar leerde spreken in het openbaar bepaalde later mede zijn beroep
keuze voor sociaal-cultureel werk.
Vanuit al die Zwolse activiteiten

wilde men graag aansluiting krijgen
bij de Kring Gelderland/Overijssel
van de jeugdbond NLJB, waar in de
oorlogsjaren ds. Gronloh voorzitter
van was. Op de fiets ging Jaap in die
tijd naar Deventer om contacten te
leggen. Als voorzitter van de Kring
organiseerde hij kampeerweekeinden
op de Veluwe.
Tussen 1945 en 1953 regelde hij
maandelijkse jeugddiensten op zondagavond en zocht daar geschikte
predikanten bij. Er kwamen veertig
tot vijftig jongeren per keer.

Heel kort na de oorlog sloot hij zich
aan bij een Oecumenische contactgroep in Zwolle. Het kan bijna niet
missen dat hij lang deel heeft uitgemaakt van de kerkenraad, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Zijn
verlangen naar vrede en gerechtigheid bracht hem ook bij het lutherse
IKV dat in de tachtiger jaren van de
vorige eeuw een tijdlang veel activiteiten ontplooide.
In alles wat hij deed voelde hij zich
gedragen door Gods trouw, ook in
heel moeilijke periodes in zijn leven.
Altijd bleef hij geloven in het goede.
				

naam voor altijd verbonden met
de bloemen op de altaartafel. Hij
herinnerde zich dat hij als kind al
op zaterdagmiddag met zijn vader
bloemen naar de kerk bracht (vaak
geplukt in eigen tuin) die klaargezet
werden voor de eredienst. Was onze
gemeente daar zo voorlijk in of werd
het elders ook al gedaan, begin jaren
dertig? Zelf heeft Jaap meer dan
vijftig jaar iedere zondag voor de
bloemen in de kerk gezorgd. Iedere
zaterdag naar de markt (een beetje
laat, dan was het goedkoper), via het
park (waar nog een enkel takje werd
geplukt) naar de kerk. Hij volgde cursussen in liturgisch bloemschikken en
had een plankje vol boeken erover.
Meer dan vijftig jaar, elke week:
onvoorstelbaar. Op 31 december
droeg hij zijn taak over aan een
ploegje van drie bloemenmeisjes,
omdat het hem toch wel een beetje
zwaar ging vallen. Een paar dagen
later bleek dat de handdrukken en
omhelzingen na deze dienst een
afscheid voorgoed waren.
Ons bloemenpotje heet vanaf nu:
Jaap Meijer Bloemenfonds. Zo willen
we de naam van deze irenische,
bescheiden en zeer betrokken lutheraan in ere houden.

Voor veel gemeenteleden is Jaaps

Chica van Dam
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Oecumene

Bloemen

Studiedag NLVB:

‘De eigen-aardigheid van
de Bijbelse boodschap’
De Bijbel geeft de burger moed, stelde filosoof Evert-Jan
Ouweneel tijdens een levendige inleiding over de eigenwijsheid van de Bijbel. Voor een zaal vol vrouwen, bijeengeroepen door de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond
(NLVB), was de inzet: nieuwe moed voor ons en voor de
kerk in de 21ste eeuw!

O

northodox vroeg Ouweneel
zich af: waar wil een christen
het nog over hebben als de
Dalai Lama is uitgepraat? We kunnen
het niet meer hebben over de strekking van de Tien Geboden en je
naaste liefhebben als jezelf, over
barmhartigheid en vergeving, daar
heeft hij het ook al over gehad. Een
horizontale uitwisseling van leven
delen met spirituele leiders als de
Dalai Lama en anderen zit klaarblijkelijk in de schepping ingebakken. Heeft
de Bijbel nog iets toe te voegen? Een
samenvatting van de lezing.

opzetten van een filosofie of een
dogmatiek. Je kunt proberen het op
verschillende manieren rond te
breien, maar het is niet logisch. De
Bijbel is bedoeld om ons het proeven
te leren. Je kunt alleen proeven, maar
wat proef je bij dit niet-systeem? Er
wordt in geklaagd, gemopperd,
gescholden, maar er klinkt ook
nieuwe levensmoed in door. Het
werkt aanstekelijk, en dan begint de
inspiratie.
Wat voorbeelden. De strekking van

het boek Job is: ‘je snapt er toch niets
van, je kunt het toch niet rondbreien’.
En de evangelisten hebben hun
boeken niet bedoeld om de feiten
objectief op een rijtje te krijgen, maar
bedoeld ‘om er een punt mee te
maken’, om er een diepere betekenis
aan te geven. Die zijn altijd bemoedigend. ‘Ik heb niemand anders, dus ik
kom maar weer bij U, God…’ De
Bijbel is een boek waarmee je blijft
nadenken, wat is het punt in dit verhaal? Het gaat niet om de letter, maar
om de geest.

Hemelse of aardse vrede?
Als je spreekt over historisch perspectief, is er een horizon met een begin
en een eind. Niet het boek Openbaringen is het eind, want de dood is
nog niet overwonnen en er wordt
nog steeds geregeerd. Gezien vanuit
joods-christelijk perspectief temidden
van andere religies, wat is dan de
laatste bushalte?
De mensheid heeft een collectief probleem, namelijk leed en onrecht.

De Bijbel een ‘zap-boek’
De Bijbel is een ‘zap-boek’. Je komt
ergens binnen, in een bepaalde
gebeurtenis en dan komt er weer iets
geheel anders. Je krijgt er geen grip
op, de afzonderlijke verhalen zijn te
kort om er een systeem van te
maken. Er zit zelfs geen historische
lijn in. De Bijbel is een ongeordend
boek en geeft geen aanleiding tot het
Op de foto’s: momentopnamen tijdens de
NLVB-dag in de Lutherse Kerk te Utrecht
(foto’s: C. Aartsen).
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Messias die als mens zal verschijnen.
De engelen zingen bij de geboorte
van Jezus niet voor niets een Joods
lied: ‘Vrede op aarde’, het komt weer
goed.

Koning en Hogepriester

Daarom zoeken we naar een perspectief, dat moed geeft, hoop. Je kunt je
hoop vestigen op hemelse vrede en
op aardse vrede.
Om met die hemelse vrede te beginnen: ‘Hoofd omhoog, het hart naar
boven, hier beneden is het niet’. De
zaligheid kan niet geestelijk genoeg
zijn. Mensen kunnen op verschillende
manieren omgaan met leed en
onrecht:
- door zorg te dragen voor je zieleheil en je te richten op het geestelijke,
zodat je leed en onrecht overstijgt
(Aziatisch)
- door leed en onrecht te accepteren
en er mee te leven (Afrikaans)
- door te proberen leed en onrecht
op te lossen (Europees)
Hemelse vrede wordt een ideaal.
Maar behalve oneindige heerlijkheid
kan ook eeuwige straf je vooruitzicht
zijn en wat je gedachten er ook over
zijn, heerlijkheid of straf, het bepaalt
hoe je leeft. Dit is niet alleen herkenbaar bij boeddhisten, maar ook bij
christenen en moslims.
Ga je voor aardse vrede, bereik je die
dan op eigen kracht of onder leiding
van de Messias? Dat is de keuze waar
we in het westen voor stonden. In de
14e en 15e eeuw vond er een verschuiving in het westerse denken
plaats. De reformatie legde meer
nadruk op het aardse. De opkomende
wetenschap veroorzaakte een stroomversnelling in het met aardse dingen
bezig zijn. Kennis is macht. Het geseculariseerde humanisme ontstond. Óf
we halen God erbij óf we doen het
zonder God (Sartre). Je moet het zelf
doen als je aardse vrede wilt, het is
jouw verantwoordelijkheid.
Er kwam een joods-christelijk tegengeluid: alles hangt van de mens af,
maar als God niet met ons meetrekt,
lukt het niet. Handen uit de mouwen
én de hoop vestigen op God. De profeet Jesaja geeft hoop en schetst de
elkkwartaal

Jezus Christus is de waarheid van
Gods bemoedigende boodschap. Als
de mensheid er niet uitkomt, zendt
God een nieuwe mens. Een mens die
Koning is en Hogepriester.
Jezus als Koning: leiding gevend aan
het herstelproject. Hij gaat voorop
aan de troepen, Hij vangt de klappen
op, als eerste. Hij zaait vrede en
gerechtigheid en is ons levend en
inspirerend voorbeeld. Wij kunnen
Hem volgen en door Hem meewerken
aan het tot stand komen van de
aardse vrede.
Jezus als Hogepriester: degene die
zich bezighoudt met de problemen
van een ander, die voorlegt aan God
en de ander vrijpleit voor God. Hij
staat op de bres voor de naaste. Zulke
voorbeelden zijn er ook in het Oude
Testament:
- Abraham en Sodom: hij doet wat
God hoopt dat hij doet, namelijk
Gods goedheid tot het uiterste los
pleiten.
- Mozes en het gouden kalf: God
zegt: ‘Laat Mij begaan’. Hij legt de
redding van het volk in Mozes’
handen. Mozes is priester en pleit het
volk vrij.
Het meest aangrijpende voorbeeld is
de gekruisigde Jezus, die Zijn beulen
vrijpleit. Hij blijft Koning en Priester
en blijft boven het onrecht staan.

Als het gebeuren moet, dan hier
op aarde

om voor iemand op de bres te staan.
We geven om mensen en daarom
hopen wij.

Uitdaging voor gemeenten
De Geest breekt de zaak open en laat
zich niet vastleggen in systemen en
kerkordeningen. We moeten niet
treuren om onze kleinheid, maar de
kansen grijpen om ons weer door de
Bijbel te laten inspireren in plaats
van door de ‘bijbel van het management’. Kleine groepen, die oecumenisch denken, vormen huisgemeenten
die samen weer een stedelijk of regionaal netwerk vormen. De last van
het verleden moeten we proberen los
te laten. Er zijn leiders nodig à la Job
Cohen, die simpelweg aangeven als
belangrijkste taak te zien ‘de boel bij
elkaar te willen houden’, en geen
leiders die met populaire oneliners
problemen inbrengen én gelijk de
oplossing klaar hebben.
De kerkelijke gemeenten moeten proberen een cultuur van zelfbewustzijn
te scheppen. Een kerkenraad kan
eindverantwoordelijkheid hebben en
daarmee het instituut in stand
houden, terwijl ze alles aan anderen
over laten. En doe meer met de faciliteiten die je hebt: de meeste lutherse
kerkgebouwen liggen middenin het
centrum van een stad en bieden een
gigantische mogelijkheid om mensen
bij elkaar te krijgen. Zet je deuren
open voor jongeren en andere groepen om de kerk relevant te maken. En
zeg niet te gauw dat je het niet kunt,
maar vul je eigen zwakten aan met
de kracht van anderen. Dat is ook
netwerken: je hoeft het niet alleen te
doen!

Als het gaat gebeuren, gebeurt het
door jou, maar je hoeft het niet alleen
te doen. Ook de mensheid wordt
omschreven als een ‘koninklijk priesterschap’. De koninklijke en de priesterlijke lijn moeten we samen laten
komen in de wereld, daar is onze
hoop op gevestigd. God wil zien, dat
Hij niet de enige is die van mensen
houdt. God wacht op de bewogenheid
van mensen, Hij wil naastenliefde
zien, vertikt het om het in Zijn eentje
te doen. God is trouw, dat staat
voorop, maar zijn er ook nog anderen
die het wat kan schelen wat er allemaal gebeurt? Het vraagt een extraverte houding: je bent beschikbaar

Coby Aartsen-Kraaypoel
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kriskraskort
In deze rubriek treft u wetenswaardigheden aan uit de diverse lutherse
gemeenten in ons land. Sommige
berichten gaan over problemen die in
een gemeente spelen, sommige over
gewonere dingen die een gemeente bezig houden en soms ook wetenswaardigheidjes die niet echt belangrijk zijn
voor de rest van het land maar die
voor een gemeente wel van belang of
bijzonder waren en soms nog steeds
zijn.
Zoals hetgeen deze winter in ZIERIKZEE gebeurde. Een mooie zondag
in Zeeland maar Zierikzee was gedompeld in een dikke mist, met als
gevolg dat de gastpredikant uit Middelburg zijn reis halverwege moest
afbreken en huiswaarts keerde. De
wachtende kerkenraad zat dus met
een probleem, maar toen stapten
twee trouwe gasten van de gemeente
de kerk binnen. De ene helft was een
emerituspredikant en bood spontaan
aan om te helpen. Gauw even naar
huis om wat materiaal te halen en
de eredienst verliep prima. Uiteraard
was het voor deze gastpredikant even
spitsroeden lopen; deze dienst had
hij niet voorbereid en er gold een
totaal andere liturgie dan hij gewend
was. Maar als bezoeker had hij die
uiteraard wel vaker meegemaakt. De
oorspronkelijke gastpredikant kwam
toen de mist opgetrokken was alsnog
naar Zierikzee en kon het koffiedrinken nog meemaken. Dat was heel
mooi, want het was de bedoeling dat
hij in het Zwanenkerkje zijn 50-jarig
ambtsjubileum met de gemeente zou
gedenken. Dat gebeurde dus ook, en
met de bloemen van de altaartafel en
een ets van Zierikzee als herinnering
vertrok hij weer richting huis.
Als deze Elkkwartaal verschijnt, loopt
het tegen Pasen. Toch kijken we hier
nog even terug op Kerst. In WILDERVANK-VEENDAM had men een
levende kerststal ingericht. Afgezien
van de meewerkende figuranten kwamen er zo’n honderd bezoekers. Er
was een Braziliaanse Maria en haar
drie maanden oude dochtertje fungeerde als kindje Jezus. De reacties
op de kerststal waren erg positief en
elkkwartaal

de kinderen wilden natuurlijk graag
de ezel, de geit en de ram aaien. Voor
deze actie moesten uiteraard nogal
wat mensen in het geweer komen:
zowel voor de menselijke bezetting
als ook het uitlenen van de dieren
en het vervoersmateriaal daarvoor.
Iedereen die heeft meegeholpen werd
hartelijk bedankt. ‘Dankzij jullie was
het niet gelukt’, zo staat het letterlijk
in het gemeenteblad…
De Lutherse kerk aan de Vinkenstraat
in ZAANDAM staat in de steigers.
Het Rijksmonument uit 1699 was toe
aan een grondige restauratie maar
zal binnen een jaar weer schitteren,
meldt het Zaanse blad Opgang. Het
waren vooral Scandinavische lutheranen, werkzaam in de scheepsbouw,
die er in 1642 een eigen kerkgemeenschap stichtten. Sinds 1699 wordt het
kerkgebouw, met het typerende zand
op de vloer, gebruikt. Het dak van het
gebouw is nog grotendeels hetzelfde
als in 1699 en is altijd met zoveel
mogelijk originele materialen gerestaureerd. Dat betekent inmiddels dat
er maar een dakpan scheef hoeft te
liggen of het gaat lekken. Niet alleen
het gebouw, ook de gemeente staat
figuurlijk in de steigers. Gepleit wordt
voor een grotere herkenbaarheid van
de lutheranen in de stad. ‘We zijn
een zorgzame gemeente, met name
voor diegenen die elkaar regelmatig
ontmoeten. Voor iemand die niet tot
de groep insiders behoort kan dit wel
eens een belemmering zijn.’ Onder
het motto ‘De kerk komt naar je toe’
wil men de gemeente zichtbaarder
maken, onder meer door nieuwe activiteiten en door de nevenruimte,
het ‘Trefpunt’ achter het kerkgebouw,
meer te gaan gebruiken. Eens per
kwartaal zal daartoe een algemene
bijeenkomst gehouden worden. De
eerste zitting ging over de Zaanse
Voedselbank.
Verscheidende lutherse gemeenten
zijn als geheel of via een gemeentelid
betrokken bij een plaatselijke voedselbank. Om er eentje te noemen:
ZUTPHEN. Een Zutphense lutheraan
verliet op een bepaalde dag de sportschool en keek bij net naastgelegen
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pand, een gymnastieklokaal, naar
binnen om te zien wat daar gaande
was. Het bleek dat er een voedselbank gevestigd was en op dat
moment kwamen twee vrijwilligers
naar buiten om te vragen of er iets
was. Op het antwoord ‘niets’ werd
meteen gevraagd of de kijker wellicht medewerker wilde worden en
aldus geschiedde. Deze voedselbank
begon in december 2005 bescheiden
met ongeveer 25 pakketten per week,
nu gaan er wekelijks zo’n 115 de
deur uit. Ruim honderd volwassenen
en ruim honderd kinderen maken er
gebruik van. Er worden strenge criteria gehanteerd, slechts zo’n 60%
van de aanvragen wordt toegelaten
terwijl de situatie van de overige 40%
ook bepaald niet rooskleurig is. Het
aantal aanvragen in Zutphen is bovengemiddeld hoog. De voedselbank
gaat deel uitmaken van de nieuwe
landelijke federatieve structuur en
valt dan onder de regionale voedselbank van Arnhem.
De weg naar een fusie van de protestantse gemeenten in BODEGRAVEN
is nog lang. Maar ‘Voor Elkaar’, het
lutherse gemeenteblad, is per januari
2007 opgegaan in ‘KERKMAG’, het
kerkmagazine van de gefedereerde
protestantse gemeente. De lutheranen krijgen per aflevering voor hun
nieuws driehonderd (!) woorden ter
beschikking en dat is niet zo heel
veel. De meditatie in het blad wordt
afwisselend door de predikanten ter
plaatse geschreven. In het februarinummer van KERKMAG gaven vijf
mensen, onder wie ook een lutheraan, hun visie op ‘de ideale kerk’. In
de ‘lutherse’ visie valt te lezen: ‘Mijn
ideaal ten aanzien van een kerk is
het vormen van een open groep van
mensen die willen leven vanuit hun
geloof en waarin iedereen zich thuis
kan voelen. Ook een gemeenschap
die bezig is met de zingeving van het
leven en zich wil inzetten voor recht
en vrede in de wereld’.
In de lutherse kerk van UTRECHT
werden drie gemeenteavonden gewijd
aan ‘onbekende evangeliën’. In de 19e
en 20e eeuw werden verrassende
24

In DOETINCHEM is uitvoerig gesproken over hoe men als gemeente de
kleine twee jaar die volgens afspraak
nog resten tot de fusie een feit wordt
als zelfstandige gemeente kan invullen. Hoe kan op een verantwoorde
wijze, zonder dat dit ten koste gaat
van de gezondheid of schaarse vrije
tijd van predikant, kerkenraadsleden
etc. de gemeente draaiend worden
gehouden. Er wordt een dringend
beroep gedaan op de gemeenteleden
om in ieder geval zo trouw mogelijk
de zondagse erediensten te bezoeken, zodat het gemeenteleven en het
bezoek aan de diensten niet verder
afzakt.

Lutherse Kerk Utrecht.
vondsten gedaan van evangeliën die
niet in de bijbel staan (vooral de Nag
Hammadi teksten). In verband met de
uitgave van het Judasevangelie hebben ze opnieuw veel aandacht gekregen. Op de eerste twee avonden werd
er een algemene inleiding in gnostisch gedachtegoed en de betekenis
ervan gegeven. Met elkaar werden
enkele uitgekozen teksten gelezen en
besproken. De evangeliën van
Thomas en van Maria Magdalena
– bijzonder belangrijke voorbeelden –
stonden centraal. De laatste avond
werd een lezing gehouden over het in
2006 voor het eerst uitgegeven en
vertaalde Judasevangelie.
‘De Zwanenpen’, het gemeenteblad
van ALKMAAR, zal vanaf april in
zijn geheel worden opgenomen
in het blad ‘Samen verder’ van de
Protestantse gemeente te Alkmaar.
De gastvrijheid van de Protestantse
gemeente heeft een warme indruk
achtergelaten bij de lutheranen.
Natuurlijk zal het even zoeken zijn
naar de eigen pagina’s, maar, zegt de
redactie van De Zwanenpen: ‘Kijkt u
ook eens naar het algemene nieuws
en naar wat de andere wijken schrijven! Al zijn wij een kleine gemeente,
toch maken wij door onze deelname
de Protestantse Gemeente in Almaar
completer’.
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De Maarten Lutherkerk te WEESP
is door middel van een openbare
inschrijving en verkoping verkocht
aan de hoogste bieder, een beheersmaatschappij. Er was een ‘Stichting
Behoud Maarten Lutherkerk’ in het
leven geroepen, maar de prijs die de
uiteindelijke koper bood was vele
malen hoger dan de prijs die de stichting kon bieden. Bezien moet worden
wat met de inventaris moet gebeuren.
Vooralsnog wordt het meeste materiaal opgeslagen, in afwachting van de
besluitvorming over wat bruikbaar is
voor de Grote of Laurens Kerk, waar
men thans kerkt, of in het nieuwe
gemeentecentrum.
‘De Burcht’, het gemeenteblad van
HAARLEM, heeft sinds januari een
geheel vernieuwde vormgeving. Op
de omslag ziet men nu een veelkleurige foto die duidelijk wil maken dat
men een kleurrijke gemeente wil zijn
waarin mensen, jong en oud, centraal
staan. De opmaak is thans twee-koloms, een vorm die misschien nog
even onwennig aanvoelt, maar de
redactie hoopt dat men het uiteindelijk zal waarderen.
In ROTTERDAM is naast de al jaren
aanwezige (volwassenen)cantorij ook
een kindercantorij actief. In het blad
‘Contact’ is het als volgt verwoord:
‘De grote kinderen van de kinderkerk
zijn begonnen met wat je – met een
groot woord - een KinderCantorij zou
mogen noemen. Zij blijken goed te
april 2007

kunnen zingen, dat hebben ze al vaker laten horen’. Intussen hebben ze
zich als cantorij in ieder geval al één
keer laten horen en er zijn volgende
bijdragen in voorbereiding.
Elke laatste zaterdagavond van de
maand wordt in ARNHEM in de lutherse kerk een dienst gehouden. De
zogeheten ‘Zaterdagavondkerk’ is
bedoeld voor wie op zondagochtend
niet ter kerke kan of wil gaan. De
diensten kenmerken zich door kerkmuziek van hoge kwaliteit, aandacht
voor ritueel en symbool, een korte
preek, altijd een avondmaalsviering
en dat alles binnen een uur. Aanvankelijk was de formule bedacht
voor bewoners van een verpleeghuis.

Lutherse Kerk Arnhem.
Meestal wordt in dergelijke instellingen wel voor een dienst gezorgd,
maar - zoals iemand zei: ‘Ik wil toch
ook wel eens graag in een ongemakkelijke bank zitten’. Daaruit spreekt
de behoefte om een dienst mee te
maken in een toegewijde ruimte,
met glas in lood in de vensters, een
heus pijporgel enzovoort, en met
een altaar dat blijft staan en niet na
de dienst weer evengoed een tafel is
om aan te sjoelen. Toen de diensten
werden uitgeprobeerd bleek dat ook
jongeren belangstelling hebben, maar
uiteraard is iedereen welkom en men
voelt zich ook welkom.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Boekbespreking

Een schaduwkant
van Luther
Maarten Luther schreef in verschillende van zijn geschriften vijandig over de Joden. Dat is een lastige kant
van de reformator. René Süss schreef er een boek over
dat de aandacht trok in de pers. Aart Jan van den Berg
las het en doet daarvan verslag.

W

christelijke theologen Luthers uitlatingen over de Joden. Maar tegelijk wordt
Luther door hen daar min of meer
voor verontschuldigd en door hen in
bescherming genomen met name
tegen de nazi’s, die zijn anti-Joodse
uitlatingen zouden hebben misbruikt
voor hun antisemitische propaganda
en praktijk van uitroeiing van de
Joden. Dat is althans de conclusie, die
Süss trekt uit zijn onderzoek.

ie zich vandaag laat inspireren door de grote kerkreformator Maarten Luther, zal
ook alert moeten zijn op de schaduwkant van zijn theologie. Met die donkere kant van Luther zouden we
geconfronteerd worden als we ons
voorstellen hoe Luther het laatst verschenen Evangelisch-luthers dagboek
ter hand zou hebben genomen en op
pagina 10 een overzicht zou zien van
de Joodse feestdagen van dit jaar, van
Poerim tot en met Simchat Tora. Hij
zou onmiddellijk naar de pen grijpen
om in een geschrift de christenen te
waarschuwen voor deze, in zijn ogen,
ongeoorloofde Joodse invloed. Wellicht zou hij onder meer schrijven,
zoals hij in 1543 deed: ‘Daarom, weet
beste christen en twijfel er niet aan,
dat je naast de duivel geen bitterder,
giftiger, heftiger vijand hebt als een
rechtgeaarde Jood, dat wil zeggen,
iemand die een serieuze Jood zou
willen zijn.’ Luther maakte in verschillende van zijn geschriften de Joden zo
zwart mogelijk. Hij noemde ze onder
meer kinderen van de duivel, vies als
verachtelijke beesten, hebzuchtig,
moordenaars en bloedhonden, en ‘vol
van alle mogelijke ondeugden’. Luther
van zijn kant zou zich in onze tijd
door de kerk, die zich naar hem
noemt, moeten laten gezeggen dat zijn
visie en opvattingen over Joden en

Jodendom verwerpelijk zijn. Veel
christelijke theologen hebben zijn
negatieve uitspraken over de Joden
bekritiseerd en aan de kaak gesteld.
De Lutherse Wereldfederatie distantieerde zich in 1983 van zijn uitlatingen
in zijn latere geschriften over de
Joden. Maar nu is er onlangs van
Joodse zijde commentaar geleverd op
Luthers anti-Joodse uitspraken, die
opnieuw de schaduwkant van Luthers
theologie onverbloemd laat zien en op
een andere wijze dan huidige christelijke theologen zich voorstellen. Wat is
er aan de hand?

Onlangs publiceerde de Joodse theoloog René Süss een complete vertaling
in het Nederlands van het meest antiJoodse geschrift van Luther Over de
Joden en hun leugens (1543). Aan
deze vertaling voegde hij een analyse
toe van dit geschrift, waarin hij de
inhoud tekstkritisch vergeleek met
andere publicaties van de reformator.
Bovendien betrok hij in zijn commentaar de gevoelige kwestie van de relatie van deze geschriften met naziDuitsland in de eerste helft van de 20e
eeuw. In zijn commentaar komt Süss
tot een andere beoordeling van
Luthers anti-Joodse uitlatingen dan
gangbaar is onder christelijke theologen. Zoals gezegd verwerpen veel

Degene die Over de Joden en hun leugens onbevangen leest, wat nu met de
vertaling van Süss ook in het Nederlands kan, wordt daar niet vrolijk van.
Zo komt Luther bijvoorbeeld telkens
terug op zijn beschuldiging van
Joodse luiheid en diefstal. De Joden,
zo schrijft hij: ‘verschaffen zich dagelijks niet het geringste beetje voedsel
noch dragen ze een draad aan hun lijf
die ze niet van ons gestolen en
geroofd hebben door hun vervloekte
woeker. ….. en een woekeraar is een
aartsdief en een roofzuchtige die naar
billijkheid zevenmaal hoger aan de
galg zou moeten hangen dan andere
dieven.’ Je moet, zo is de huidige
gangbare opvatting onder christelijke
theologen, dit soort uitspraken van
Luther zien vanuit de omstandigheden
waaronder hij schreef. Hij hoopte dat
met zijn kerkreformatie en met het
herstel van de prediking op grond van
het Oude en Nieuwe Testament, de
Joden deze prediking zouden herkennen en Jezus als de Messias zouden
aanvaarden. Deze verwachting klinkt
door in zijn meest vriendelijke
geschrift over Joden Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei, geschreven
in 1523. Maar de bekering van de
Joden bleef uit en Luther was daarover zeer teleurgesteld, zozeer dat hij
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‘Over de Joden en hun leugens’

Verontschuldiging

uiteindelijk zijn meest anti-Joodse
geschrift in 1543 publiceerde. Verschillende christelijke theologen
vinden deze publicatie van Luther een
betreurenswaardig incident. Maar, zo
stellen zij, de hoofdlijn in zijn theologie en denken over Joden vinden we
in zijn uitgave van 1523, waarin hij
zich welwillend tegenover hen
opstelde. Deze opvatting is onjuist
concludeert René Süss. Luther was al
vanaf het begin negatief ten aanzien
van de Joden. Zijn felle Jodenhaat
kwam, versterkt door zijn teleurstelling, in zijn laatste anti-Joods
geschrift ten volle tot uiting. Want, zo
stelt Süss, in Luthers commentaar op
de Psalmen, geschreven vanaf 1513,
zoals bijvoorbeeld in zijn uitleg van
Psalm 109 in 1526, identificeert
Luther de Joden regelmatig met de
goddelozen en typeert hij ze als handlangers van de duivel. Süss geeft meer
voorbeelden waaruit de negatieve en
vijandige houding al vroeg in het
leven van Luther ten aanzien van de
Joden blijkt. Daarom keert Süss de
gangbare opvatting om. Zijn laatste
anti-Joodse geschrift is geen incident,
maar hoofdlijn in zijn theologische
beoordeling van de Joden, terwijl zijn
Joodsvriendelijke geschrift uit 1523 in
zijn theologisch oeuvre een incident is.
Ook wordt vaak zijn belangstelling
voor het Hebreeuws en het contact
met rabbijnen daarover als verontschuldiging aangevoerd voor zijn
latere aversie tegen het Jodendom.
Maar volgens Süss heeft Luther zijn
gehele leven de rabbijnse uitleg van
het Oude Testament altijd beoordeeld
als leugenachtig en verdraaiing van
bijbelteksten. In zijn laatste antiJoodse geschrift staat Luther daar
uitvoerig bij stil en geeft hij vele voorbeelden, zoals over de aartsvaders, de
besnijdenis, de wet, het land Kanaän
met Jeruzalem en tempel, en over de
Messias, van in zijn ogen dwaze uitleg
van de rabbijnen.

In bescherming genomen
In Over de Joden en hun leugens staan
aanbevelingen voor overheid en predikanten hoe om te gaan met Joden.
Ze klinken als een programma, zoals
dat door de nazi’s in de 20e eeuw
werd uitgevoerd. Luther riep op tot het
in brand steken van synagogen en
Joodse scholen, het verwoesten van
Joodse huizen, het vernietigen van
elkkwartaal

hun religieuze boeken, rabbijnen op
straffe van de dood het onderwijzen te
verbieden, inbeslagname van Joodse
eigendommen en dwangarbeid. Toch
vinden vele christelijke theologen dat
er geen directe lijn loopt van deze
oproep van Luther naar de praktijken
van de nazi’s vier eeuwen later. Süss
vindt dat die directe lijn wel aantoonbaar is, waardoor Luther mede schuldig is aan wat er met de Joden in
nazi-Duitsland gebeurde. Volgens Süss
is een belangrijke getuige van deze
directe invloed van Luthers theologie
op de nazi’s Julius Streicher. Hij was
hoofdredacteur van het naziblad Der
Stürmer, een zeer invloedrijk blad, dat
in grote oplage verscheen in de periode 1923-1945. In 1946 werd hij in
Neurenberg veroordeeld en terechtgesteld. Hij kreeg de doodstraf omdat hij
ruim 25 jaar lang wekelijks in zijn
blad de lezers opgehitst had tegen de
Joden. Op de titelpagina van zijn blad
stond steevast iedere keer: ‘De Joden
zijn ons ongeluk’, een uitspraak, die
hij aan Luther ontleende. Tijdens zijn
rechtszaak beriep Streicher zich dan
ook op Luther. Hij bracht naar voren
dat als de rechtbank hem veroordeelde, deze ook Luther moest veroordelen. Hij had immers niets anders
gedaan, dan wat Luther ook had
gedaan, namelijk op dezelfde wijze
tegen de Joden ageren. Christelijke
theologen wijzen directe invloed van
Luther op de nazi’s vaak af met het
argument dat de nazi’s voor hun
opvattingen ten aanzien van de Joden
uitgingen van de rassenleer. Deze leer
bestond in de tijd van Luther niet en
speelt dan ook geen rol bij Luther.
Süss stelt daartegenover dat het theologische uitgangspunt van Luther, wat
de gevolgen voor de Joden betreft, op
hetzelfde neerkomt als de rassenleer
bij de nazi’s. Luther zag de Joden als
een door God verworpen volk. Als
bewijs voerde hij aan het verlies van
hun land, Jeruzalem en tempel in het
jaar 70. Daarmee was het voor Luther
een inferieur volk dat verdreven moest
worden.

van geestelijk en fysiek geweld tegen
hen. Volgens Süss begint de demonisering van het Joodse volk door christenen al in het Nieuwe Testament. In
het evangelie van Matteüs noemt
Jezus hen adderengebroed
(Matt.12:34) en in het evangelie van
Johannes kinderen van de duivel (Joh.
8:44). Christenen hebben deze teksten
vaak aangehaald met betrekking tot
Joden, zo ook Luther in zijn antiJoodse geschriften. Maar wel is duidelijk dat hij de schaduwkant van Luther
niet op zichzelf ziet, als een ongelukkig incident binnen het christendom.
Het anti-Joodse heeft, volgens hem,
diepe en taaie wortels binnen het
christendom. Wie wil weten om welke
duistere kant het gaat leze Over de
Joden en hun leugens. Want daarin
staan, volgens Süss, alle negatieve
uitspraken over Joden uit het christendom bij elkaar. De vraag is of wij als
christenen en in het bijzonder lutheranen deze Joodse stem willen horen. Ik
zou zeggen, laten we ons niet bij
voorbaat verontschuldigen en ons
afschermen tegenover deze auteur,
maar laat ons een eerlijk debat aangaan. Daartoe is René Süss ook bereid.
U kunt hem uitnodigen voor een
gesprek.
Dr. René Süss, Luthers Theologisch
Testament, Over de Joden en hun leugens, inleiding, vertaling, commentaar,
VU University Press 2006 (ISBN 90
8659 015 2). E-mail: l.suss@planet.nl
Dr. Aartjan van den Berg

Dr. Aartjan van den Berg (1939) is
emerituspredikant in de Protestantse Kerk. Binnen de Samen op
Weg-kerken was hij als hervormd
predikant jarenlang verantwoordelijk voor de cursussen Theologische
Vorming Gemeenteleden (TVG). Hij
publiceerde boeken over spiritualiteit. Samen met dr. René Süss, die
ook als docent aan de cursussen
verbonden was, schreef hij in 2006
Spiritualiteit in Jodendom en
christendom (Jongbloed Heerenveen). Hij is gastlid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Tiel.

Schaduwkant van christendom
en Nieuwe Testament
Volgens Süss was Luther niet origineel
met zijn anti-Joodse opvattingen. Hij
kon putten uit een lange christelijke
traditie waarin Joden door christenen
veroordeeld werden, met alle gevolgen
april 2007
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Activiteiten Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 2007
De 28ste Jeugdmuziekdagen zullen
wederom gehouden worden in de
‘Blauwe Schuur’ bij Amerongen. Deze
dagen (voor kinderen tussen de 7 en
15 jaar) vinden plaats rond Hemelvaart
van woensdagavond 16 t/m zaterdagmiddag 19 mei. Er zal muziek worden
gezongen rondom het thema
‘pelgrimage’. De deelnemersprijs is
e 62,50. De afsluitende vesper zal
plaatsvinden op zaterdag 19 mei
(15.00 uur) in de Lutherse Kerk in Ede.
De 21ste Jongerenmuziekdagen (16 tot
30 jaar) vinden plaats rond het
Pinksterweekend van vrijdagavond
25 t/m maandagmiddag 28 mei.
Helaas kunnen wij dit jaar niet terecht
in de ondertussen vertrouwde ‘Blauwe
Schuur’ in Amerongen, maar een goed
alternatief is gevonden in Braamt
nabij Doetinchem. De muzikale leiding
is in handen van Els Hermanides en

Reünie lutherse
werkweek voor kerkmuziek 1951- 2006
Hoekelum, Vaals, Kasteel Well,
Rolduc, Deurne, Heeswijk-Dinther of
de Zwanenhof? Heeft u daar, net als
ondergetekenden, gouden uren beleefd
onder leiding van Willem Mudde,
Meti Smit-Duyzentkunst, Dick Troost,
Hans Jansen, Jacques Horde of José
Doodkorte?
Dat gevoel nog één keer herbeleven
met zoveel mogelijk oud-deelnemers:
het leek ons een heel goed idee.
De streefdatum voor deze grootscheepse
reünie van 55 jaar Lutherse Werkweek
voor Kerkmuziek is februari 2008.
Om een en ander te kunnen realiseren,
zoeken wij zoveel mogelijk namen
en recente adresgegevens van ouddeelnemers uit bovengenoemde
periode.
De locatie is nog niet bekend. Deze
hangt uiteraard samen met het aantal
aanmeldingen.
Zegt het voort! Zegt het voort!
Alle gegevens kunt u versturen naar:
Michiel Stoeltie, Fuut 7, 1261 RM
Blaricum, m.stoeltie@planet.nl of:
Marja Kamp, Joh. Vermeerstraat 212,
1318 JK Almere, marjakamp@planet.nl
elkkwartaal

Hans Jansen. De deelnemersprijzen
zijn dit jaar e 62,50 (e 72,50 voor
jongeren met regulier inkomen).
Nadere informatie over de Jeugdmuziek en de Jongerenmuziekdagen is
te vinden in het volgende nummer
van Musica Sacra of kan worden
opgevraagd bij Gaby Hulsen
gabyhulsen@tiscali.nl of (070) 3464953.
De 57ste Lutherse Werkweek voor
Kerkmuziek zal van zaterdag 21 t/m
zaterdag 28 juli worden gehouden in
de Zwanenhof in Zenderen (nabij
Almelo). De muzikale leiding zal,
evenals afgelopen twee jaren in
handen zijn van José Doodkorte en
Hans Jansen. Er zal onder meer

muziek worden gezongen van de
‘jubilerende’ componisten Dietrich
Buxtehude (Missa Brevis) (1639-1707)
en Wolfgang Fortner (1907-1987). De
deelnemersprijzen zijn e 500,- voor
eenpersoonskamer en e 440,- voor
een tweepersoonskamer. Voor jongeren
zonder regulier inkomen is een
speciaal tarief van toepassing. Voor
meer informatie en aanmeldingen
kunt u contact opnemen met Ineke
van der Veen, (070) 346 49 53 of per
e-mail inekevanderveen@tiscali.nl

Recensie: ‘Een leven in een
schoenendoos’
‘De manszuster van mevrouw van
Naslaan heette Mietje en was niets dan
een goed mens’. Die zin uit de ‘Camara
Obscura’ van Beets schoot bij me naar
boven bij het lezen van ‘Een leven
in een schoenendoos’ van Dominique
Malenstein.
Net zoals ‘Mietje met de kalfsogen’
behoorde Arnoldina Tameling,
de hoofdpersoon in het boek van
Malenstein, tot het leger ongehuwde
vrouwen dat in de negentiende eeuw
moeite had het hoofd boven water
te houden. Vrouwen werden slecht
betaald en voor dames uit de wat betere
klassen was werken ‘not done’. Omdat er
voor Arnoldina, predikantsdochter uit
Vlissingen, geen familie was om bij in
te wonen, werd ze ‘winkeldochter’ bij de
Utrechtse gezusters Bätz, die een nering
dreven in hoeden en meer.
Later werd ze, vierenzestig jaar oud,
opgenomen in het Lutherse WeesOude Mannen- en Vrouwenhuis in
Utrecht, de voorloper van de huidige
‘Wartburg’. Daar vond, zo’n 130 jaar na
haar overlijden, ds. Uwe Arnhold bij
archiefonderzoek een doos vol papieren
van Arnoldina terug. Dominique
Malenstein schreef er in het kader van
haar bachelor taal- en cultuurstudies dit
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boekje over.
Het zijn maar zo’n
vijftig pagina’s. Een
groot deel bestaat uit
illustraties en wat algemenere gegevens
over de tijd, de beroepsmogelijkheden
en de ouderenzorg in de 19e eeuw. We
komen, uit de schoenendoos, het een
en ander te weten over de levensloop
en wederwaardigheden van Arnoldina,
maar gezien de hoeveelheid gegevens
kan dat niet meer zijn dan een schets en
uiteraard geen biografie.
Het aardige van dit boekje is dat het
de sfeer van de 19e eeuw in illustraties
en tekst helder oproept. Er is in de loop
der jaren het een en ander verschenen
over lutherse wezen- en ouderenzorg.
Ook over ‘De Wartburg’. Maar dit werkje
tekent de contouren van één bepaalde
vrouw in door wie het tijdvak waarin
ze leefde voor de lezer plotseling reliëf
krijgt. Zo is het, als ik het goed lees,
ook bedoeld en als zodanig is het zeker
geslaagd.
Herman Leker

Dominique Malenstein, ‘Een leven in een
schoenendoos’. Matrijs, Utrecht 1996.
ISBN 90 5345 313 x; e 9,95.
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berichten
Wijzigingen
Luthers Dagboek
Het adres van het secretariaat van de
ELG Zwolle (blz. 243, 286) is gewijzigd: L. Folkertsma, Mr. Koolenweg
36, 8042 GA Zwolle. Het emailadres
is ongewijzigd.
Het emailadres van de ELG Zaandam
(blz. 240, 286) is gewijzigd: Luthersekerk.Zaandam@kpnplanet.nl. Het
telefoonnummer van de secretaris is
(0113) 26 81 71 en het emailadres:
h.kamp13@kpnplanet.nl
Het emailadres van de secretaris van
de ELG Leerdam (blz. 233, 281) is
gewijzigd: wgambachtsheer@chello.nl
Het secretariaat van de ELG Woerden
(blz. 240, 285) is gewijzigd: p/a Jan
de Bakkerstraat 13, 3441 ED Woerden.
Het emailadres van ds. W. van Beek,
ELG Woerden (blz. 240, 277) is gewijzigd: wim.van.beek@casema.nl. Dat
geldt ook voor het emailadres van de
organist: info@jeroendehaan.net.
Zijn postcode staat verkeerd vermeld
en moet zijn: 2552 MB.
Mw. drs. A.I. Hyvärinen en ds.
F. Kalis (blz. 270, 280, 281) zijn verhuisd: De Greide 31, 5622 ND Eindhoven, tel. (040) 237 75 53.

Met leedwezen hebben diakonessen
en bestuur van de Vereniging
Luthers Diakonessenhuis Fonds
kennis genomen van het overlijden
op 14 januari 2007 van de oudvoorzitter en erelid

Prof. dr. Pieter Jacobus
Klopper
Onze gevoelens van deelneming
gaan uit naar zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.
Ds. W.J.H. Boon, voorzitter,
H. Bos, secretaris.
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agenda 2007
24 maart
21-27 maart
19-22 april
21 april
22 april
21 april
7-9 mei
11-12 mei

Ontmoetingsdag Nederlands Lutherse Vrouwen Bond, Nijkerk
Viering 60 jaar LWF en kerkleidersconferentie in Lund, Zweden
KALME-assemblee te Utrecht/Amsterdam
symposium KALME/LWF, Augustanakerk, Amsterdam
viering 60 jaar LWF, Oude Lutherse Kerk, Amsterdam
Ontmoetingsdag Stichting Melanchton, Kasteel Hoekelum, Bennekom
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
203e zitting van de Evangelisch-Lutherse Synode, Kasteel Hoekelum,
Bennekom
26-28 mei
Pinksterweekend CoWe (6-15 jaar), Hoekelum, Bennekom
16-17 juni
MyWeekend CoWe (25+)
29-30 september Najaarsweekend CoWe (11-15 jaar)
1 oktober
Algemene ledenvergadering LDF, Utrecht
5–7 oktober
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
27-28 oktober
©-weekend CoWe (16+)
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.

Ontmoetingsdag
NLVB 2007
De jaarlijkse ontmoetingsdag van de
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond
(NLVB) wordt gehouden op zaterdag
24 maart in Nijkerk. De dag zal in het
teken staan van ontspannen ontmoeten, tijd voor elkaar en samen kijken
naar de toekomst. Dat laatste gaan
we doen in een forum. Hoe gaan we
verder en hoe willen wij gaan heten:
Bond of Beweging en waar gaan we
ons op richten? Het forum zal geleid
worden door Coby Aartsen-Kraaypoel. Op deze dag sluiten we het project Nias en de Batu-eilanden af,
hoewel we dat wel zullen blijven
volgen. Het nieuwe project dat door
het bestuur wordt voorgesteld is een
kleinschalig dagverblijf voor aidswezen in Zuid-Afrika. De in Utrecht
wonende Dorika Selele zal daarover
een inleiding geven en door middel
van fotomateriaal ons kennis laten
maken met de groep jonge mensen
die vecht voor bestaan en leven.
Het middagprogramma gaat een
‘bonte geloofsmiddag’ worden.
Daarin staat de ‘Lutherse rozenkrans’,
een armband van Levensparels,
kralen van geloof, centraal. Elke
kraal staat voor een aspect van leven
en geloof, te beginnen bij een gouden
kraal die de Schepper, de Aanwezige,
symboliseert. Da. Marlies Schulz zal
deze middag leiden, er wordt geregen
onder de poëtische verdieping van
liederen, gedichten en verhalen over
de diverse levensaspecten, over
geloof, hoop en vertrouwen, door
april 2007

verhalenvertelster Thea Peereboom.
Daarna is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een kopje
thee of koffie.
Er zal rekening worden gehouden met
laatkomers: de deur blijft open, iedereen wordt ontvangen en verwelkomd
met koffie. Als u de ledenvergadering
maar haalt!
In deze tijd, waarin het vrouwenwerk
als eerste wordt wegbezuinigd, vaak
ook nog geruisloos, zou de NLVB nog
wel eens van groot belang kunnen
zijn. Laten wij ons met zijn allen
sterk maken!
Tijd en plaats: zaterdag 24 maart van
10.00-16.00 uur in De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. Kosten e 20,(koffie/thee en lunch inbegrepen).
Aanmelden uiterlijk tot 16 maart bij:
Penningmeester mw. Erika Hillebrand,
Wethouder de Boerstraat 23, 7711 KW
Nieuwleusen, tel. (0529) 48 27 55,
e-mail: erika-hillebrand@wanadoo.nl

Overleden
Op 14 december 2006 is in Gävle,
Zweden, overleden mw. R.M. HeybroekKreyl, weduwe van wijlen ds. Heybroek.
Op 14 januari is in de leeftijd van 77
jaar te Amsterdam overleden prof. dr.
P.J. Klopper, oud-geneesheer-directeur
Lutherse Diaconessen Inrichting en
oud-bestuurslid en erelid van de Stichting Luthers Diakonessenhuis Fonds.
Op 12 februari is in de leefitijd van 83
jaar te ’s-Gravenhage overleden mw.
M.E.G. Roskam-Meeuse, echtgenote
van ds. J.A. Roskam.
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Pastor in Brazilië:

‘Vertrouwd en toch
zo vreemd’
Anderhalf jaar geleden vertrok dominee Jörg Buller
met zijn gezin naar Brazilië. Hieronder volgt zijn
boeiende verhaal over het pastorale en diaconale werk
in de overwegend Nederlandstalige migrantenkerk te
Castrolanda.

V

oor mij voelde het een beetje
als thuiskomen op die eerste
april 2005. Afke, mijn vrouw,
onze toen pas drie maanden oude
zoon Jesse en ik kwamen in Castrolanda aan. Eén jaar daarvoor waren
Afke en ik al een kijkje gaan nemen.
We kenden een aantal gemeenteleden,
wisten onze weg te vinden in het centrum van Castrolanda en kenden ons
huis.
Natuurlijk bleef dat niet zo. In het
centrum van Castrolanda merk je niet
hoe vreemd je hier bent. Daar spreken
de meeste mensen Nederlands. Begin
jaren vijftig van de vorige eeuw
stichtten Nederlanders uit de noorde-

lijke provincies een agrarische kolonie.
Er staat hier een windmolen die in
2001 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Castrolanda werd
ingewijd. Maar tien kilometer hier
vandaan is alles heel anders. In Castro,
een stad van ca. 60.000 inwoners,
voel je je een vreemde. Grote gebouwen staan daar naast kleine huizen
die een gele, blauwe of roze kleur
hebben. En aan de stadsrand zijn er
armzalige houten hutjes, krottenwijken.

Taal en werk

Jörg Buller voor ‘zijn’ kerkgebouw.

Het is vooral de vreemde taal die me
steeds weer bewust maakt dat ik hier
niet thuis ben. Natuurlijk hebben wij
een cursus Portugees gevolgd. Maar
het blijft lastig met Brazilianen te
communiceren, vooral via de telefoon:
ze spreken snel en slikken lettergrepen
in.
Naast de intensieve taalcursus had ik
in het begin een beperkt takenpakket.
Ik moest elke zondag voorgaan in de
Nederlandstalige avonddienst, ouderen
bezoeken, die vaak niet goed Portugees spreken, in bijzondere gevallen
pastorale bezoeken afleggen, aan de
kerkenraadsvergaderingen deelnemen,
artikelen voor het kerkblad schrijven
en een bijbelkring voor de ouderen, de
zogeheten ‘theecatechese’, leiden.
Alles in het Nederlands, ook een
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lezing over het Samen-op-Wegproces. Nadeel was dat ik met het
grootste deel van de gemeente, dat
alleen maar Portugees spreekt, nauwelijks in contact kwam.
In de eerste periode hebben mijn gezin
en ik veel tijd doorgebracht met het
verkrijgen van de nodige papieren.
Voor onze verblijfsvergunning moesten wij naar de ‘Polícia Federal’ in de
hoofdstad van onze deelstaat Paraná,
naar Curitiba. Deze rond anderhalf
miljoen inwoners tellende stad ligt op
150 kilometer afstand van Castrolanda. De ouderling die ons de eerste
keer begeleidde had geprobeerd uit te
vinden welke papieren nodig waren.
Aangezien dat niet lukte, bleef ons
niets anders over dan zomaar naar
Curitiba te vertrekken en die documenten mee te nemen waarvan wijzelf
dachten dat ze nodig zouden zijn.
Urenlang hebben wij in een volle
ruimte van het politiekantoor zitten te
wachten. Eindelijk aan de beurt
kregen we een lijst met daarop de
benodigde papieren en moesten we
een afspraak maken om alles in te
dienen. Na nog een paar ritten Curitiba konden we uiteindelijk onze definitieve verblijfsvergunning in ontvangst te nemen. Die is één jaar geldig,
zodat wij begin dit jaar het hele circus
opnieuw moesten meemaken.

Gemeente
In november 2005 ben ik met de kennismaking met alle, ook Portugeestalige, leden begonnen. De gemeente telt
ongeveer zeshonderd leden en doopleden. De meesten zijn van gereformeerde huize, maar er zijn ook
mensen die in Nederland tot de hervormde kerk of de gereformeerd-vrijgemaakte kerken hoorden. Door
30

Het Memorial da Imigração Holandesa,
monument van de Hollandse immigratie, dat in 2001 ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van Castrolanda werd
ingewijd.
huwelijken met Duitsers uit een naburige kolonie zijn er van oorsprong
lutherse leden bijgekomen en natuurlijk hebben zich door trouwerijen met
Braziliaanse partners katholieken bij
onze gemeente aangesloten. Zo is hier
in Castrolanda bijna vijftig jaar eerder
dan in Nederland een soort Samen op
weg-gemeente ontstaan.
In sommige opzichten doet mij wat ik
hier tegenkom denken aan wat ik in
mijn Nederlandse gemeenten heb
meegemaakt. Als ik daarover nadenk
vind ik dat niet verwonderlijk, want
de Igreja Evangélica Reformada (IER)
in Brazilië, waar mijn gemeente in
Castrolanda bij hoort, is net zoals de
Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland een emigrantenkerk. Net zoals in
de Lutherse Kerk daar speelt hier de
vraag naar de eigen identiteit een
belangrijke rol. Evenals als in Nederland bestaat in Brazilië de zorg om de
toekomst. Omdat veel kinderen van de
boeren op jeugdige leeftijd voor hun
opleiding naar een grote stad gaan en
daar vaak ook een baan zoeken, loopt
het aantal leden terug.

conflict is, zijn daar altijd een heleboel
personen bij betrokken. En van al die
personen ben ik de pastor. Een goede
oefening in ‘meerzijdige partijdigheid’.
Een emigrantenkerk in een vanouds
vooral rooms-katholieke omgeving
heeft gevolgen voor het gemeenteleven. Veel mannen wier grootouders
naar Castrolanda zijn geëmigreerd
trouwden met Braziliaanse katholieke
vrouwen. Ze hebben voor of na het
huwelijk in onze gemeente catechisatie gevolgd en belijdenis gedaan.
Anderen wilden dat niet, omdat ze
voor hun idee het vormsel zouden
ontkennen. De meesten hebben zich
bij ons laten inschrijven als dooplid.
Er zijn dus partners van gemeenteleden die zich niet hebben laten overschrijven naar de I.E.R., maar wel
actief in het gemeenteleven participeren. Daarnaast zijn er mensen die als
dooplid staan geregistreerd, omdat zij
geen belijdenis hebben gedaan. Tot
voor kort mochten zij niet deelnemen
aan de viering van het Heilig Avondmaal, terwijl degenen die officieel nog
lid zijn van de katholieke kerk en daar
gevormd zijn, het wel mochten. Bij de
Avondmaalsviering werden allen uitgenodigd die belijdend lid zijn in hun
eigen kerk en daar het recht hebben
om aan de Maaltijd van de Heer deel
te nemen.
Eind 2005 heeft de kerkenraad deze
scheve situatie rechtgetrokken. Zij die
zich vanuit de katholieke kerk naar
onze gemeente hebben laten overschrijven, kunnen belijdend lid
worden zonder in het openbaar belijdenis te doen. Wel wordt van hen de
deelname aan een reeks bijeenkomsten
verwacht, waarin mijn Braziliaanse
collega en ik hen informeren over de
geschiedenis en de leerstellingen van
onze kerk.

Een ander aspect dat me doet denken
aan mijn ervaringen in de lutherse
gemeente in Oost-Groningen, is dat in
Castrolanda ontzettend veel bloedbanden onder de gemeenteleden zijn. Dat
geldt ook in de IER-kerken van de
twee andere Nederlandse kolonies,
Carambeí en Arapoti. Met betrekking
tot het pastoraat een bijzondere uitdaging. Want als er in een familie een

In de loop van dit jaar heb ik aan de
meeste gemeenteleden een kennismakingsbezoek gebracht. Daarbij ben ik
niet alleen bij hen geweest die in mijn
eigen vier wijken wonen, maar heb ik
ook de leden van de vier wijken van
mijn collega ontmoet. Soms was het
een kunst het huis van een gemeentelid te vinden. Dan kreeg ik aanwijzingen als: ‘op ongeveer negen kilometer
vanaf het begin van de snelweg zie je
links drie silo’s staan. Op die hoogte is
rechts een zandweg. Die moet je
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Migrantenkerk

nemen, en dan is het het tweede
bedrijf aan de linkerkant’. De meeste
gemeenteleden hebben alleen
’s avonds tijd, dan is het lastig zoeken
in het donker. Wanneer ik dan eindelijk toch op de plaats van bestemming
arriveer – maar ook als ik op het verkeerde bedrijf beland – wordt mijn
auto al gauw omringd door een horde
blaffende honden die wachten tot ik
uitstap…

Kinderhulp
Samen met de Presbyteriaanse Kerk,
en later de Lutherse Kerk, heeft onze
gemeente in 1982 aan de stadsrand
van Castro een opvangcentrum opgericht voor kinderen uit de armste
wijken van Castro. Bijna allemaal
komen ze uit probleemgezinnen,
waarbij in veel gevallen de ouders
gescheiden zijn. Vaak zijn er in die
families ook alcohol- en drugsproblemen. Kinderen hebben hier maar een
halve dag school, velen van hen
hangen ‘s middags op straat. Drugsdealers en criminele jeugdbenden
liggen op de loer.
Naast het van de straat houden is een
van de belangrijkste doelstellingen
van het kinderopvangcentrum de kinderen te helpen om zich sociaal en
persoonlijk te redden. Ze krijgen naast
twee volledige maaltijden ook onderwijs, onder meer in hygiëne en
gezondheid, in seksuele voorlichting
en in ethiek. Tot eind september heeft
mijn vrouw Afke daar als vrijwilligster
gitaar- en fluitles gegeven. Ze stopte
voorlopig vanwege de geboorte van
onze tweede zoon op 29 oktober jl. Hij
heet Wietse Joshua en kwam in het
ziekenhuis in Ponta Grossa ter wereld.
Een Braziliaantje met buitenlandse
ouders! Een geboorte in een Braziliaanse kliniek meemaken is toch een
heel andere ervaring dan een thuisbevalling in Nederland. Maar het is goed
bevallen, en wij zijn dankbaar voor
zoveel goeds dat wij in de laatste
anderhalf jaar mochten meemaken.
Jörg Buller

31

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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