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Luther en de joden
Feest in Winschoten en Pekela
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Ten geleide

L
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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Redactieadres

ijdenstijd, Pasen, ik hou van die
tijd. Toen ik een periode op
Curaçao woonde, werkte een
Antilliaanse bij ons die iedere ochtend vroeg om vier uur (nog lekker
koel) naar de kerk onderweg van huis
naar werk ging in de Veertigdagentijd. Indrukwekkend vond ik dat.
Rooms-katholiek natuurlijk, want dat
zijn ze daar, inclusief het vastentrommeltje in de tijd voor Pasen. Dit jaar
had ook ik me voorgenomen om te
vasten, een eigen ‘lijdenstijd’ trok een
streep door dat voornemen.
Dat brengt me meteen bij de manier
van omgaan met lijden. Het paasverhaal is moeilijk, verklaar het allemaal
maar eens, de gruwelijkheid van het
kruisigen. Waarom dan? Lijden en

verlies blijft lastig. Verrassend dan
dat mijn jongste zoon naar aanleiding van de dood van zijn overgrootmoeder een uitweg zocht: ‘Was ze
maar Jezus, dan kon ze weer opstaan.’
Dus dat is blijven hangen van het
Bijbelse verhaal. De gedachte doorbrak zijn verdriet.
In dit nummer op verschillende
manieren passieleed. In de meditatie,
als kapstok over Luther en de joden
en als uitgangspunt van de eerste
lekenpreek in een cyclus die de evangelisch-lutherse gemeente van
Amsterdam start.
Namens de redactie:
Zalig Paasfeest!
Praxedis Bouwman

Mw. Praxedis Bouwman
Ruitenborghstraat 37
7721 BB Dalfsen
e-mail:
praxedisbouwman@praxedisproducties.nl

Kopij volgend nummer

Inleveren bij de redactie voor
14 mei 2008.
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Wij verzoeken u voor adreswijziging
en aan- of afmelding altijd gebruik te
maken van het adres op de adresdrager of
envelop waarin u Elkkwartaal ontvangt.

Website

Dit nummer en vorige nummers
Elkkwartaal zijn te raadplegen op
www.pkn.nl. Klik vanaf de homepage
linksboven op Tijdschriften en daarna op
Elkkwartaal. Download daar de aflevering
die u zien wilt.
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Afbeelding voorpagina

‘Intocht van Christus in Jeruzalem’, Rusland,
17e eeuw, 68,5x55cm.
In tegenstelling tot de iconografie in het Westen
heeft het ezelsveulen de kop naar beneden gebogen.
Christus wordt weliswaar als een Koning binnengehaald, maar het is een verkeerd begrepen koningschap. Het is een koningschap dat niet van deze
wereld is... Bijzonder is dat de intocht van rechts
naar links op de ikoon is weergegeven, terwijl de
looprichting gewoonlijk van links naar rechts is.
Uit: ‘Beelden van het licht - Ikonen’, uit de collectie
van de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe
kunst, Kok, Kampen 2006; De ikoon is te bezichtigen
in Ikonenmuseum Kampen.
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Meditatie

Vasten en vieren
De leerlingen van Johannes en de farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de farizeeën wel, maar
uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is?
Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen
wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. (NBV Marcus 2: 18-20)

D

e gasten van de bruiloft komen om feest te vieren.
Niet om te vasten. Of (met prediker): ‘Alles heeft
zijn tijd. Er is een tijd om te beminnen en een tijd
om te haten... Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor
eeuwig is.’ Het feest is van alle tijden. Het feest is van de
eeuwigheid. Vasten hoort bij het tijdelijke.
Het feest van God. Ik zie voor me een uitbundige bruiloft.
Alles wordt uitgepakt. Alle heerlijkheid, alle toewijding,
trouw, pracht, gastvrijheid en openheid van een prille en
diepe relatie. En met alle beelden van een bruiloft, met
daarbij goede muziek, eten en drinken, gezelligheid en
hartelijke vriendschap, ontstaat het beeld van de relatie
van God met de mensen. Zo gaat het eraan toe tussen
God en de mensen. Moeilijke tijden komen ook nog wel,
maar allereerst is het feest.
Om mij heen lijkt het allemaal net andersom. De hele
wereld doet alsof het een en al feest is. Waar je ook komt
knipperen lichten, klinkt muziek, wordt je door vrolijke
mensen begroet. In kerk en geloof lijkt het veel minder
vrolijk. Vaak zelfs streng en verdrietig. In het zwart.
Moralistisch en donker. Ook van de muziek wordt je niet
altijd blij.
Mensen lijken deze sensaties op te zoeken. Wij gaan op
zoek naar wat wij nodig hebben. Soms zijn dat de verdrietige, donkere, saaie momenten, soms de vrolijke,
heldere en uitdagende.
Het bijzondere met Jezus is, dat hij niet een van de vele
sensaties is, die een bepaalde tijd bij je stemming passen.
Die je opzoekt wanneer het uitkomt. Of wanneer het in de
agenda staat. Hij is een duurzaam geschenk, en dat niet
alleen in de tijd van zijn leven. Zijn tegenwoordigheid vieren wij nog steeds, bijvoorbeeld in Woord en Sacrament.
Deze boodschap is alles behalve geruststellend. Want hier
wordt vrede voor de hele wereld geproclameerd. Verzoening. Hier gaat het werkelijk om iets.
De vraag over het vasten is alleen maar aanleiding om
met elkaar in gesprek te komen. Vasten in Joodse traditie
heeft over het algemeen een concrete aanleiding. Gevast
wordt er in tijden van dood en rouw. Algemene vastendagen zijn bijvoorbeeld de herinneringen aan de verwoeselkkwartaal
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ting van de tempel. Ook individuele crisissituaties als
ziekte wordt vaak begeleid door vasten.
Maar hier is het vasten slechts de aanleiding om de tegenwoordigheid van God ter sprake te brengen. De vraag naar
het vasten is de aanleiding om over het grote bruiloftsfeest
te vertellen. Over dat wat er tussen God en de mensen
gebeurt. En dat het niets te maken heeft met rouw, verdriet
en zorgen, maar met vreugde, feest en licht.
Door te vasten kan een mens ondersteuning in zelfdiscipline vinden. Het kan een zelfreinigende functie hebben.
Maar een ding is zeker – door het vasten kom je niet dichter bij God. Je loopt wel het risico, dat je het vasten bij al
je goede werken optelt. Maar juist de goede werken en je
eigen prestaties brengen je niet dichter bij God.
Je kunt het vasten wel gebruiken om je te openen. Om
open te gaan staan voor het grote feest. Om je verlangen
wakker te houden.
Het is van deze tijd om naar verstrooiing en consumptie te
zoeken. Het lijkt allemaal willekeurig. Maar wij zijn uitgenodigd om het alledaagse leven in vreugde vorm te geven,
zonder werkelijke diepgang uit de weg te gaan.
Detlef Bohlken
3

Luther en de joden
Wie krant leest, zal in de afgelopen tijd regelmatig het
onderwerp Luther en de joden onder ogen hebben gehad. Aanleiding van de artikelen was de niet aflatende
klacht van de schrijver van een dissertatie over Luther
en de Joden uit 2005 dat lutheranen in Nederland
onvoldoende afstand nemen van Luthers uitspraken
over joden. Een overzicht en een meer inhoudelijke
beschouwing door Praxedis Bouwman, in samenwerking
met professor Joop Boendermaker.

H

Fragment uit Elkkwartaal,
april 2007:
‘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. Dr. Aartjan
van den Berg las het en doet daarvan
verslag.
Wie 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
laatste verschenen Evangelischluthers 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
christenen 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… 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-Joods
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
anti-Joodse 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
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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
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 antiJoodse 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…’

Uitdaging
De stellingname van Süss in zijn
dissertatie vatten bestuurlijke en theologische lutheranen in eerste instantie op als een uitdaging om met Süss
in gesprek te gaan. Maar gaandeweg
bleek dat, van de kant van de lutheranen, voorwaarden om tot een uitwisseling van gedachten te komen,
onvoldoende aanwezig waren. Publicaties van Süss waarin nogal fel van
leer werd getrokken tegen de vermeende houding van lutheranen in
Nederland en het voeren van de discussie in de pers noopten het lutherse
bestuur tot een reactie.

Lutherse traditie distantieerde
zich 25 jaar geleden van Luthers
anti-joodse geschriften
‘De lutherse traditie nam 25 jaar
geleden na gezamenlijke consultatierondes van lutheranen en de joden
nadrukkelijk afstand van Luthers
geschriften met anti-joodse standpunten. Recente aantijgingen van
dr. René Süss aan het adres van de
lutheranen over het feit dat zij te
vergoelijkend zouden zijn voor
4

Luther, terwijl Luther volgens hem
een van de aanstichters zou zijn van
antisemitisme, worden daarmee
krachtig verworpen. Het dagelijks
bestuur heeft dr. Süss in een brief
laten weten zijn opmerkingen niet
acceptabel te vinden.’ (Verklaring van

de Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, 16 januari 2008).
In 2005 promoveerde Süss in België
op een onderzoek naar Luther en de
joden, de kwestie speelt sinds die tijd

weer. Daarbovenop kwam regelmatig
kritiek van Süss op uitlatingen over
Luther en de joden van de lutherse
emeritus hoogleraar Joop Boendermaker en een onlangs verschenen
boek van dr. Sabine Hiebsch en
drs. Martin van Wijngaarden, ‘Martin
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Verklaring van
Stockholm,
1983, consultatie
lutheranen met
joden.
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Gerhart Riegner, voorzitter Joods
Wereldcongres van 1965-1983; in
Budapest spreker op de 7e LWF
assemblee, 1984. (foto: LWF)

Luther. Zijn leven, zijn werk’. Volgens
Süss wordt Luther steeds vergoelijkt.
De lutheranen, die erop wezen, dat
proberen de historische context van
dit probleem recht te doen absoluut
geen vergoelijken inhoudt, waren in
eerste instantie nog wel bereid met
Süss in gesprek te gaan, maar de
manier waarop Süss te werk gaat
deed de deur dicht en maakte een
redelijke discussie onmogelijk. Om
die reden is het contact met Süss
verbroken.
De lutheranen verwijten Süss meer
inhoudelijk dat zijn dissertatie ‘Luther
en de Joden’ uit 2005 eenzijdig is.
In de omvangrijke literatuur hierover
wordt steeds duidelijk gemaakt, dat
Luthers anti-judaïsme iets heel anders
is dan het racistische antisemitisme.
Men mag zijn uitspraken ook niet los
van de historische context zien om
goed te onderscheiden wat daarin
theologisch houdbaar is en wat niet
en waarom Luther wat de praktijk
betreft later zo verschrikkelijk anders
reageert dan in 1523. Bovendien
onderscheidt Süss Luther en de steeds
in ontwikkeling zijnde lutherse traditie totaal niet van elkaar. Al in 1983
nam de Lutherse Wereldfederatie,
waar de Protestantse Kerk in Nederland lid van is, met intensieve medewerking van professor Boendermaker,
afstand van Luther’s negatieve
geschriften over de joden.
Na drie consultatierondes tussen vertegenwoordigers van de LWF en het

Joods Wereldcongres is door de
lutherse delegatie in Stockholm
(1983) verwoord (dialoog over Luther,
het lutheranisme en de joden): ‘De
heftige anti-joodse geschriften van de
reformator kunnen wij noch waarderen, noch verontschuldigen’. Daarnaast werd erkend dat de geschriften
van Luther zich tot grote spijt van de
lutheranen, leenden voor misbruik
tegen de Joden tijdens het nationaalsocialisme. ‘De lutheranen van deze
tijd verwerpen het om alle uitingen
van Luther over de joden te accepteren.’ De joodse vertegenwoordiging
verklaarde: ‘Wij zijn ons bewust van
het feit dat de Nazi’s Luthers antijudaïsme misbruikt hebben om hun
genocide tegen het joodse volk te
rechtvaardigen.’ Bovendien verwelkomden zij het engagement van de
lutheranen en de belofte dat luthers
geschriften nooit meer gebruikt zouden worden om haat tegen de joden
te onderrichten en het joodse volk te
verloochenen. ‘Daarmee begint een
nieuw hoofdstuk in de verhoudingen
tussen joden en lutheranen…’
In 1984 werden deze verklaringen
aangenomen door de zevende assemblee van de Lutherse Wereldfederatie
in Budapest en daarmee door alle bij
de LWF aangesloten kerken. Met de
toevoeging dat van alle lutherse kerken medewerking gevraagd wordt om
de onderlinge verstandhouding verder inhoud te geven en te ontwikkelen. In 2001 werd wederom een bij-
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eenkomst tussen joodse en lutherse
vertegenwoordigers gehouden om de
actuele stand van de relaties te
bespreken. (Overigens zijn op verschillende niveaus lutheranen wereldwijd voortdurend in dialoog met
Joden of buigen zich intern over de
relatie Joden-Christenen (zie bijvoorbeeld verslag Lutherse Europese Commissie voor Kerk en Jodendom, Elkkwartaal oktober 2006; noot PB).
Süss blijft via diverse openbare kanalen hardnekkig vasthouden aan zijn
stelling dat lutheranen en hun theologen de kwestie uit de weg gaan. Hij
gaat daarin zelfs zover dat hij Joop
Boendermaker, emeritus hoogleraar,
met zoveel woorden beschuldigt van
bewuste misleiding van zijn lezers en
wordt daarbij persoonlijk en beledigend. Süss typeerde in 1991 al eerder
een protestantse theoloog, Karl Barth,
stellig als antisemiet; daarop is destijds nauwelijks gereageerd.

Luther en de joden, ook
passie-leed
Tijd om te rade te gaan bij de lutheraan die zich in Nederland al jaren
met de relatie tussen lutheranen en
de joden, en Luthers geschriften over
de joden, bezig hield en houdt: professor Joop Boendermaker. Boendermaker was, samen met toenmalig
president van de EvangelischLutherse Kerk van het Koninkrijk der
Nederlanden Wonno Bleij, degene die
in 1975 de verhouding tussen lutheranen en Joden aankaartte bij het
dagelijks bestuur van de Lutherse
Wereldfederatie.
Boendermaker legt meteen de relatie
met Pasen en herinnert zich: ‘Het
bewogen slot van H.A. Obermans
deel van het artikel over Luther,
6

Israël en de Joden in Luther na 500
jaar (1983). Dat gaat over de ellende
die de voorpaastijd in de Middeleeuwen en nog lang daarna voor de
Joden betekende. Jezus’ dood zou
immers hun schuld zijn? Oberman
schrijft dan, dat we met dat collectieve denken, waaraan tenslotte ook
Luther zich schuldig maakte, moeten
breken.’
We pakken het boek erbij en lezen
van Oberman: ‘Het is verrassend te
zien, dat zelfs de oude Luther daarvoor al aanknopingspunten biedt.
Niet pas in het latere reformatorische
kerklied wordt ons ingeprent: “’t Zijn
niet de Joden, Heer Jesu, die U kruisten”. Al in het Wittenbergs gezangboek van 1544 werd een strofe opgenomen die, hoewel niet uitdrukkelijk
aan Luther toegeschreven, als oorspronkelijk ‘Luthers’ beschouwd
moet worden. Het heeft immers de
inhoud van de strofe jaar na jaar in
woord en geschrift bijna woordelijk
zo geformuleerd:

Boendermaker slaat het boek dicht en
voegt meteen een aantal citaten uit
het hoofd toe die bovengeciteerde
houding van Luther bevestigen: ‘wie
de passie van Christus waarachtig wil
betrachten, moet zich niet toornig op
de Joden richten. Dat is dus óók
Luther!’
Mooi allemaal, maar je zal maar in je
eentje als Lutheraan in een classis
zitten en er fijntjes op gewezen worden - het komt met golven telkens
weer terug - , dat die door jullie zo
hooggeschatte Luther toch maar heel
lelijke dingen over de Joden gezegd
heeft. Je kunt er dan natuurlijk op
wijzen dat het heel lang geleden is,
eigenlijk nog in de in dat opzicht zo
duistere Middeleeuwen. Je kunt verwijzen naar de velen die er in allerlei
talen en ook in het Nederlands steeds
weer over geschreven hebben en probeerden om zulke dingen niet uit de
context te halen en de historische
situatie recht te doen en de vreemde
omslag bij Luther te verklaren. Luther
hoopte altijd dat ook en juist de
Joden Christus nu als Messias zouden
herkennen en wanhoopte toen daartoe geen schijn van kans bleek.
Boendermaker: ‘Prima allemaal, je
kunt erop wijzen, dat met de lutherse
wereldkerk ook onze kerk er allang
afstand van heeft genomen, met
instemming van het Joodse Wereldcongres, maar het beste is misschien
gewoon te zeggen: We weten het
allang, het klinkt zeker nu ons vreselijk in de oren en na alles wat er in
de vorige eeuw gebeurd is helemaal
tot diep in onze ziel, maar wie zijn
wij om erover te oordelen? Luther
blijft voor ons een gids, maar hij was
geen heilige en net als wij aangewezen op heel veel vergeving en genade.
Moeten wij meer doen? Het Joodse
Wereldcongres vond het goed zo, wie
wil het dan beter weten?’

zware laatste jaren, ligt het aan zijn
angstig verwachten van het einde der
tijden, ligt het aan wat hij las, hoorde, aan terugvallen in de oude, vaak
idiote en altijd onware geruchten
over de Joden in die tijd? Het woelt
allemaal door je hoofd - ik weet niet
meer hoe ik het toen heb aangepakt,
maar het heeft me nooit meer losgelaten en ik heb er vele keren over
gesproken in Duitsland, soms met
mensen uit de synagoge erbij, je
snapt wat dat van je eist. Maar ik heb
het met liefde gedaan en wij beiden,
mijn vrouw en ik, kinderen van de
oorlog, vol schrik dat wij leefden
terwijl zovele Joden bitter stierven,
hadden afgesproken op zulke uitnodigingen nooit nee te zeggen. Dat
was voor een gezin in de vóór GSMtijd lang niet altijd makkelijk, zeker
als je ver het Oosten in moest.

Heeft u zich almaar geconcentreerd op Luther zelf met betrekking tot deze problematiek?

O jij arme Judas, wat heb je gedaan,
dat je je Heer zo verraden hebt.
Daarom moet je lijden,
pijnen in de hel,
metgezel van Lucifer
moet je eeuwig zijn.

Dat was ergens in de jaren zestig,
toen een Duitse studievriend die
benoemd werd tot kerkelijke referent
voor Kerk en Israël mij vroeg om bij
zijn installatie er een verhaal over te
houden. Ieder die met Luther bezig is
weet ervan, lijdt eronder, probeert het
te begrijpen vanuit zijn tijd, maar nu
moest ik er echt mee bezig zijn. Vragen te over: ligt het aan zijn oude,

‘Nee, zeker niet, want al veel eerder
was ik gefascineerd door het Oude
Testament, dankzij mijn leermeesters
in Amsterdam zoals Beek en Kooiman, die er in zijn prachtige Luther
en de Bijbel ook je ogen voor opende.
Ik studeerde ook net in de tijd, dat in
hervormde kring de Jodenzending
veranderde in een oproep tot in
gesprek komen met de Joden, zonder
bekeringsijver. Dat opende heel
nieuwe perspectieven die mij later
zeer van pas kwamen in het OJEC
(Overleg van Joden en Christenen),
maar ook internationaal. Dat begon
al in 1975, toen wij er zo van vervuld
waren, dat wij het aankaartten bij het
Executive Committee van de LWF, dat
toen in Amsterdam vergaderde. Dat
werd voortgezet door ds. Bleij, nadat
hij benoemd was tot lid van dat
dagelijks bestuur. Het is de moeite
waard om hem eens te vragen wat hij
toen allemaal heeft meegemaakt op
dat gebied. Het resulteerde tenslotte
in een belangrijke verandering: de
relatie met het Jodendom verhuisde
van het zendingsdepartement naar de
vragen rond de identiteit van de kerk!
Precies dat wat we nu ook terugzien
in artikel I van de kerkorde van onze
Protestantse Kerk in Nederland.‘
‘Minstens even belangrijk was voor
mij de studiegroep Luther met studenten, docenten, Duitse ook. Zelfs
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Unser grosse sunde und schwere
missethat
Ihesum, den waren Gottes Son,
ans Creutz geschlagen hat.
Drumb wir dich armer Juda(s),
darzu der Jüden schar,
Nicht feintlich dürfen schelten,
die schult ist unser zwar (nämlich).
Onze grote zonde en zware misdaden
hebben Jezus, de ware Zoon Gods,
aan het kruis geslagen.
Daarom mogen wij jou, arme Juda(s),
maar ook de Joden,
niet vijandelijk uitschelden,
de schuld is van ons allen.
De middeleeuwse vorm van dit passielied had Judas (en daarmee de
Joden) als moordenaars van Christus
vervloekt:
O dus armer Judas, was hast du getan,
dass du deinen Herren,
so verraten hast.
Darum musst du leiden in
de Hölle Pein.
Luzifers Geselle, musst du ewig sein.

Wanneer bent u echt in deze
problematiek gedoken?

een uit Tanzania, die ons leerde dat
in het Swahili veel met het
Hebreeuws verwante woorden zitten.
Daar lazen wij Luther, kritisch, open,
vragend, luisterend, zoekend. De studie van het Oude Testament in de lijn
van Beek door mensen als Deurloo
maakte op vele studenten indruk en
dat stimuleerde ons om nog eens
goed daarnaar te kijken bij Luther.
We ontdekten, dat hij niet alleen
steeds weer met Genesis bezig was
geweest, maar dat hij bijna alle vijf
boeken van Mozes, het begin van de
Bijbel, achter elkaar had uitgelegd
voor zijn gemeente in Wittenberg,
een ongelooflijke voorraad, waar in
het onderzoek nauwelijks naar gekeken was, het was immers ‘maar’ het
Oude Testament. Het bleek een bron
van overvloed te zijn; wij hebben er
heel veel van geleerd en twee grote
studies zijn daardoor tot stand gekomen: van Andreas Wöhle over
Luthers Freude an Gottes Gesetz en
van Sabine Hiebsch, Figurae Eccle-

siae over Lea en Rachel in Luthers
Genesisuitleg, beide gelukkig goed
toegankelijk in het Duits. Zelf schreef
ik een artikel daarover in het boek
dat verscheen na het grote congres
over de joden en Luther in 1983,
expres onder de merkwaardige titel
‘Lutherus semi-iudaeus’, Luther half
joods.’

Hoezo Luther half joods?
‘Het is een scheldwoord van zijn
tegenstanders die zich verbaasden
over zijn aandacht voor de grondtalen van de Bijbel en voor het Oude
Testament. Ik laat in dat artikel zien
dat Luther bij alle theologische kritiek op zijn joodse tijdgenoten het
Oude Testament niet alleen las in het
licht van het Nieuwe, maar ook het
Nieuwe Testament in het licht van
het Oude, Eerste Testament. Dat betekent dus ook, dat de gedachte, die ik
nog vaak tegenkwam, dat het goed
luthers is om vrijwel alleen met het
NT bezig te zijn echt nonsens is,

zeker als dat samengaat met de
gedachte, dat wij een heel andere
godsdienst hebben dan de joden.
Onzin: ons geloof is geworteld in het
joodse geloof en het Oude Testament.
In die beloften, in dat verbond mogen
wij delen, maar vergeet niet, zegt
zelfs Luther: ‘zij zijn familie, wij er
maar bijgekomen (asciti)’. Ik merkte
dat het ook voor onze joodse
gesprekspartners belangrijk is, een
rabbijn zei eens, ik dacht vaak dat
jullie het Oude Testament beschouwen als het uitgebrande en afgeworpen deel van een maanraket. Het is
overigens niet alleen van belang voor
het gesprek met Israël, dat we nu
voeren met volledig respect voor
elkaars eigenheid, maar juist ook
voor onze eigen theologie om te
weten waar je vandaan komt! We
kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar dat is nu onze taak, in deze
tijd.’
Praxedis Bouwman

Openingsdienst van de Zevende Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie in Budapest (1984). Tijdens deze assemblee
werd de Stockholm verklaring over de relatie Luther en joden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Joods
Wereldcongres bekrachtigd. (foto: LWF)
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Zijn Jezus en Paulus ook
anti-Joods, mijnheer Süss?
Ingezonden brief naar aanleiding van Luther en de joden

D

ebatten in het Nieuwe Testament tussen Jezus en Joodse
schriftgeleerden zijn dikwijls
uitgelopen op krasse uitspraken van
Jezus; ik noem er enkele (Joh.8:44)
‘de Joden zijn kinderen van de duivel’, (Lucas 11: 39) ‘... van binnen zijt
ge vol van roof en slechtheid’, (Lucas
11:44) ‘Wee, u! Gij zijt gelijk aan
onzichtbare graven, waar de mensen
overheen wandelen’, (Matt. 3: 7, 12:
34) ‘Adderengebroed, wie heeft u
voorgespiegeld dat ge de dreigende
toorn kunt ontvluchten?’,
(Matt.23:33) ‘Slangen, adderengebroed, hoe zult ge het hellevonnis
ontkomen?’.
Wat moet de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) met zulke uitspraken, mijnheer Süss? Ja, ze zijn van
Jezus, maar misschien toch antijoods?? En Paulus (1 Tess.1: 14,15)
‘Broeders... van de joden, die de Heer
Jezus en de profeten hebben gedood

en ons hebben vervolgd...’!! Kan dat
wel van de PKN?
Toen Luther in de 16e eeuw de Paulinistische geloofsweg via het ‘Sola
Fide’ (her)ontdekte, hoopte, verwachtte hij dat dit ook voor de Joden
een begaanbare weg zou zijn richting
Jezus Messias... maar ook toen weigerden zij Jezus te (h)erkennen.
Luther beschouwde dit als een belediging van God, Die Jezus tot het
Joodse, Zijn volk, had gezonden en
heeft dat - zoals bij hem gebruikelijk
- in onparlementaire taal duidelijk
verwoord. Als Gods’ bedoelingen
worden weerstreefd, mag je dan je
hart luchten? En is dat ‘pro God’ dan
ineens ook ‘anti joods’ mijnheer
Süss? Of...

van mij!! En daarmede wil ik zeggen
dat èn Jezus èn Paulus èn Luther
weet hadden van de bijzondere plaats
van het Joodse volk in Gods heilsplan met deze wereld en zij dus niet
de ondergang van het volk wilden
maar zijn opstanding tot leven onder
koning Jezus Messias. Zó hebben zij
het bedoeld/gezien en daar kan geen
schriftgeleerde anno 2008 meer iets
aan veranderen.
Dat er in bijna vijfhonderd jaar
andere theologische inzichten en
opvattingen zullen zijn ontstaan is
zeker, maar deze spelen mijns inziens
hier niet.
Ted L. van Zadel

Een conferencier heeft eens gezegd:
zolang mijn vrouw nog op me moppert of me uitscheldt… houdt zij nog

Lutherse Kerkgeschiedenis
E

ind vorig jaar verscheen een
nieuw nummer van het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (nr. 35, 2007) met daarin
een uitgebreid artikel over de
gebrandschilderde ramen in de
Lutherse kerk te Woerden door drs.
Th.A. Fafié, met elf foto’s. De protestantse predikant van Rijsenhout,
drs. R.F.H. Praamsma maakte studie
van de manier waarop de lutherse
kerkhistoricus J. Loosjes gebruik
maakte van het werk van zijn collega
J.W. Pont. De (Hersteld) Evangelisch-

Lutherse hoogleraren J.W. Pont en
J. Loosjes waren dé kerkhistorici op
het terrein van het Nederlandse
Lutheranisme in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Tenslotte bevat dit
DLK-nummer een artikel van wijlen
dr. G. Fafié (1913-2000), aangetroffen
in zijn schriftelijke nalatenschap,
handelend over de Lutherse aartsbisschop van Zweden Nathan Söderblom
(1866-1931), niet alleen een groot
godsdienstwetenschapper maar ook
één van de inspirerende figuren in de
Oecumenische Beweging.

Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (45 bladzijden) kunnen
worden besteld door het overmaken
van € 3,40 naar postbanknummer
5779925 t.n.v. Documentatieblad
Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem,
onder vermelding van: graag toezending nr. 35/2007. Mocht u ook de
komende nummers (één keer per jaar)
willen ontvangen, geeft u dat dan aan
op de girokaart; bij girotel ook graag
uw naam en adres vermelden.
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Winschoten zit in
nieuw interieur, Pekela’s
orgel galmt als nieuw
Twee lutherse gemeenten in het noorden, Winschoten
en Pekela, vierden eind januari dubbel feest. In Winschoten werd de kerk na een interne restauratie weer
in gebruik genomen, in Pekela is het orgel na een
grondige restauratie weer in bespeling genomen.

W

inschoten smeerde de restauratie van binnen- en
buitenwerk uit over een
aantal jaren, Pekela moest 24 jaar
wachten op groen licht van de seculiere gemeente om het orgel op te
knappen. Dat beide gemeenten voor
één gezamenlijke dag kozen, heeft
alles te maken met de toekomstige
fusie tussen beide.

Art deco schilderingen ontdekt
De evangelisch-lutherse kerk in Winschoten is in 1836 gebouwd. Lutherse
samenkomsten waren er al rond
1680. Zestien jaar later werd een kerk
gebouwd, maar toen de gemeente in
de negentiende eeuw een stuk grond
in het centrum van Winschoten kon
kopen, verhuisden de kerkgangers
naar de huidige kerk. In de jaren
zestig van de vorige eeuw werd de
kerk van binnen opgeknapt. In de
jaren negentig was het tijd voor een
algehele restauratie. Met ondersteuning van gemeentelijke- en rijkssubsidies en particuliere fondsen kon
begonnen worden om in een aantal
jaren de buitenkant aan te pakken.
Het interieur was eind 2005 aan de
beurt. De vervanging van het plaveisel van het gangpad en de tegels van
het liturgisch centrum alsmede het
schilderen en restaureren van het
meubilair waren de hoofdzaken.
elkkwartaal

Tijdens het schilderwerk bleek dat
onder panelen aan het plafond
geschilderde ornamenten zaten. De in
art deco uitgevoerde ontwerpen zijn
waarschijnlijk begin vorige eeuw in
de kerk aangebracht. Ze zijn later
overgeschilderd en waren niet meer
te zien. De uitvoerende restauratieschilders maakten van de verschillende ornamenten nieuwe sjablonen
en brachten het geheel opnieuw aan.
Al het meubilair is in de werkplaats
van de uitvoerder minutieus gerestaureerd. Dat was hard nodig, want de
kansel uit 1713 en de trap vertoonden
gevaarlijke tekenen van verval.

Gebouwen Groningen-Drenthe begeleidden de restauratie. Het werk werd
uitgevoerd door Mense Ruiter orgelmakers in Zuidwolde.
Lutheranen waren er in Pekela al
langer dan de huidige kerk.
De gemeente werd in 1753 gesticht,
de leden kerkten in Winschoten. Toen
tijdens een van de tochten een praam
met kerkgangers kapseisde was de
maat vol. Er kwam een eigen kerk.
In 1762 werd hij in gebruik genomen,
in 1865 brandde de kerk af. De Pekeladers lieten over nieuwbouw geen
gras groeien, in hetzelfde jaar kerkten
de lutheranen in het nieuwe, huidige,
kerkgebouw.
Praxedis Bouwman, op basis van een
persbericht van beide gemeenten.

Het gerestaureerde van Oeckelenorgel
staat weer te pronken in Pekela.
(foto: Jibbo Poppen)

Lang lekkende windlades
Het orgel in de kerk van Pekela stamt
uit 1868. Het werd gebouwd door de
gebroeders Van Oeckelen uit Harendermolen. Na jarenlange goede
dienst, ging het orgel wat haperen.
Registers bleven hangen en de windlades gingen lekken. De evangelischlutherse gemeente kon de restauratie
zelf niet opbrengen. De gemeente
Pekela werd om hulp gevraagd.
Ettelijke verzoeken werden afgewezen
omdat steeds andere restauraties
belangrijker geacht weren. Vierentwintig jaar wachtten de lutheranen
totdat eindelijk geld beschikbaar
kwam. Orgeladviseur Stef Tuinstra
en de Stichting Behoud Kerkelijke
maart 2008
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Leken preken vanaf de
Amsterdamse kansel
Het Huis op het Spui, centrum voor spiritualiteit van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, heeft een
aantal niet-theologen uitgenodigd om tijdens een kerkdienst een preek te houden. Lekenpreken dus. In de Oude
Lutherse kerk aan het Spui, tot en met november 2008.

D

e aanleiding voor dit idee was
een praktisch probleem: door
een ontstane predikantsvacature moest een vrij groot aantal zondagen worden ingevuld. Het initiatief
past ook in het beleid van de
gemeente, om de kerk meer naar buiten en minder naar binnen gericht te
laten zijn. De hoop is, op deze en
andere vernieuwende manieren meer
mensen met een rand- of onkerkelijke
achtergrond te prikkelen naar de kerk
te gaan. Dat de lekenprekers geen
theologische opleiding hebben genoten, is voor de Amsterdamse lutheranen geen bezwaar. Het gaat erom, dat
zij verwoorden hoe een bepaalde
bijbeltekst hen raakt.
Marjoleine de Vos - dichteres en
redacteur van NRC-Handelsblad,
columniste in Happinez en Volzin was het eerst aan de beurt om de
kansel te beklimmen. Vooraf sprak
Erwin de Fouw met haar.

mensen meenemen in iets waarover
ze moeten denken en ook in iets dat
ze kunnen ervaren. Het moeten niet
alleen maar gedachten zijn, zou ik
zeggen. Het moet enigszins beeldend
of poëtisch zijn.

Is dat anders dan bij een lezing?
Ja, je wilt bij een lezing soms juist
wel verrassen door ineens iets heel
anders te zeggen of de mensen even
een schopje te geven of ze aan het
lachen te maken, of expres een stijlbreuk te veroorzaken. Je wilt zo’n
lezing levendig krijgen. En bij een
preek lijkt het me dat het meer een
eenheid moet zijn. Het is de eerste
keer, dat ik preek. Dus een beetje eng
vind ik het toch wel.

Wat is voor u een goede preek?

Nee, hoor. Ik houd geregeld lezingen
en ook vaak over levensbeschouwelijke onderwerpen. Daar schrik ik niet
zo van. De omgeving is wel heel verschillend. Je houdt je verhaal nu
ingebed in de liturgie, dat schept toch
bepaalde verplichtingen. Ik vind dat
de ideale dienst, viering of mis een
opbouw heeft die je meeneemt en die
min of meer per minuut de ontvankelijkheid vergroot. En dat geldt voor
de preek ook. Ik wil bij voorkeur de

Van een goede preek wil ik iets leren.
Dat leren kan zowel iets inhoudelijks
zijn als een geschikte formulering, of
een gedachte die je meeneemt. Ik
hoor ook wel van die preken die
vooral ervaringsverhalen zijn. Dan
wordt er alleen maar op je gevoel van
algemene solidariteit en medemenselijkheid ingewerkt. Daar zit ik niet op
te wachten, moet ik eerlijk zeggen.
De preek is het logische moment om
iets uit te leggen over de teksten die
we gelezen hebben. Dat hoeft niet
stijf te zijn, maar ik houd eigenlijk
wel van exegese in een preek.
De teksten waarover het gaat, zijn het
houvast dat je hebt.

elkkwartaal
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En, bent u al zenuwachtig?

U bent zelf geen theoloog.
Hoe ziet u voor uzelf die rol
van bijbeluitlegger?
Ik kan het niet doen op de wijze
van een theoloog. Maar ik wil wel
uitleggen wat die tekst voor mij
betekent. En in het algemeen zou
kunnen betekenen.

Waarover zal de preek gaan?
Over de woorden van Jezus in de hof
van Getsemane: ‘Niet zoals ik wil,
maar zoals u wilt’. Voor mij gaat die
tekst over overgave en aanvaarding,
op een moment dat die beide dingen
eigenlijk onmogelijk zijn. Want als je
op het punt staat op een gruwelijke
manier ter dood te worden gebracht,
dan kun je dat natuurlijk helemaal
niet aanvaarden. En je in overgave
buigen voor degene, die dat teweegbrengt, dat lijkt me het allermoeilijkste dat van een mens gevraagd kan
worden. Maar dat vind ik ook de
kracht van de Christusfiguur: daar
stijgt de mens boven zichzelf uit, kun
je zeggen. Zeker als je dat ook als
verzoenende dood wilt zien, dus het
voor de anderen willen sterven, dan
is dat iets dat we bovenmenselijk
kunnen noemen. Daarin kan de mens
goddelijk zijn.
Jezus kan dat. Hij is de mens geworden God en aan hem kunnen mensen
zich dan ook optrekken. Aan God
veel moeilijker. Want God is God.
En wij zijn God niet.
Het is de navolging Christi en niet de
navolging Gods. Dat is onmogelijk.
De christelijke - en vooral de protestantse - traditie benadrukt het ‘eens
en voor altijd’ van wat er in Christus’
lijden en sterven is gebeurd. Waarin
kunnen wij Christus dan navolgen?
Op onze manier, natuurlijk. Niet zo
groot en zo zwaar als bij Christus. In
wat ons overkomt zullen wij ons niet
zozeer voor de hele mensheid gekruisigd weten… Maar ieder heeft zo zijn
11

eigen dingen te dragen en te verdragen. Als het goed is, richt het geloof
je leven. Je kunt naar bepaalde beelden kijken en denken: die kant moet
ik op leven, ook al zal ik er misschien
niet aankomen. Maar ik kan daarnaar
streven. Je kunt strevend leven. In
die zin bedoel ik ook navolgen: dat je
probeert Gods wil te doen. Wat dat
ook moge betekenen. Maar, hoe je het
ook opvat, dat is iets anders dan je
eigen wil. Ik vind het zelf een ondersteunende gedachte, dat je de wil van
God zou kunnen doen. Dat je die zou
willen aanvaarden. Hoe ik het precies
ga verwerken in de preek weet ik nog
niet. Het mag natuurlijk niet al te
zwaar en peilloos worden.

Bent u lid van een kerkgenootschap?
Ik heb me nooit aangesloten bij een
kerk. Ik heb wel een tijd lang gedacht
dat ik op een dag katholiek zou worden. Maar dat heb ik nooit gedaan.
Waarschijnlijk is het toch niet wat ik
helemaal wil. Dat mensen geen definitieve keuze willen maken voor een
bepaalde kerk, daar wordt tegen-

Marjoleine de Vos

vatief is naar de vorm en vernieuwend naar de inhoud. Het aantrekkelijke van de Rooms-katholieke Kerk
is, dat je inhoudelijk tamelijk vrij
kunt zijn, juist omdat je daar zoveel
vaste vormen hebt. Want die vormen,

...‘Een beetje schoonheid kan geen kwaad, vind
ik. Dat zit in de lutherse liturgie’...

Tja… Soms denk ik: wat is het verschil? Als je naar de kerk gaat en je
doet mee en je voelt je aangesproken,
wat wil je dan eigenlijk nog meer?
Ik ga naar een Rooms-katholieke
kerk, omdat ik de liturgie er prettig
vind. Ik vind het prettig, dat er een
vaste vorm is en ik houd ook van het
licht theatrale ervan. Maar ik moet
wel zeggen dat ik de wending die de
katholieke kerk de laatste vijftien jaar
steeds duidelijker heeft genomen
bijzonder onaangenaam vind. Ik denk
eigenlijk altijd: ik wil dat het conser-

die houden het wel in een bepaald
verband. Dat vind ik wel eens moeilijk aan de vrijzinnig protestantse
kerken, waartoe ik me intellectueel
het meest aangetrokken voel: die
hebben ook veel van de vormen losgelaten. De vrijheid is er geweldig
sympathiek en verstandig. Maar aan
de andere kant: wat houd je dan nog
over? Daarom kan ik me wel voorstellen dat het lutherse aanspreekt,
want daar heb je toch weer vaste
vormen, meer liturgie en het is tegelijkertijd ook vrijzinniger. In de zin
van: je houdt alles bij elkaar en tegelijkertijd ben je min of meer vrij om
het persoonlijk te interpreteren. Ook
weer dat behoud van vormen en vernieuwing van inhoud. Een beetje
schoonheid kan geen kwaad, vind ik.
Dat zit in de lutherse liturgie. Het
religieuze is voor een deel immers
woordeloos. Daarom moet er veel
gezongen worden en moet er stilte
zijn. Een bepaalde lichtval, hoe die
dan ook is. Ik vind het belangrijk,
dat je in een andere wereld en in een
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woordig altijd zo negatief over
gedaan. Dat heet dan ‘shoppen’ en
‘zich niet willen binden’. Het zijn
vaak de mensen die zelf geheel en al
buitenkerkelijk en ongelovig zijn die
er het slechtst over te spreken zijn.
Ik begrijp nooit zo goed waarom.
Mijn belangstelling is wel serieus,
alleen ik kan me daar niet helemaal
toe bekeren. Blijkbaar.

Wat zou dan voor u ‘zich helemaal bekeren’ zijn?

andere stemming wordt gebracht, die
je ontvankelijk maakt voor wat ik
dan maar even ‘schouwen’ noem.

Dus vorm en inhoud van het
geloof hangen voor u wel
samen?
Natuurlijk! Kijk, als je de vaste oude
formules herhaalt, brengen zij de
traditie van eeuwen mee. Maar tegelijkertijd kun je ze op allerlei manieren voor jezelf betekenis geven. En
ben je dus toch heel vrij. Maar je
weet wel wat je te doen staat en je
hebt een doorgaande lijn. Als ik het
ook zelf allemaal kan verzinnen, dan
kan ik ook thuis blijven. Dat mensen
al eeuwen met deze dingen bezig zijn
geweest, geeft de traditie een belang,
dat een nieuw verzonnen oplossing
niet heeft. Dat mensen al eeuwen
dezelfde woorden hebben gesproken
op dezelfde momenten, daar heb je
iets aan. En als het zo lang ter vertroosting heeft gediend voor zoveel
mensen, waarom dan niet voor ons?
Dan neemt de vorm míj mee en niet
ík de vorm. Dat vind ik een heel
groot verschil.

U heeft wel gezegd dat de persoon van Jezus wat minder aansprak. Hoe denkt u tegenwoordig
over hem?
In dat opzicht is er wel wat verschoven. Ik vind het beeld van Jezus heel
sterk. Dat God ook mens is geworden,
dat is een … een vondst. Lange tijd
12

wilde ik daar niets van weten en deed
ik net alsof Jezus er niet bij hoorde.
Dus ik had wel interesse in het christendom, maar geheimzinnig genoeg
geheel zonder Christus… daar kom je
nooit mee uit. Want het godsbegrip is
te ingewikkeld en ver en groot. Het is
wel goed dat iets van het goddelijke
ook menselijk is of iets van het menselijke goddelijk. Want anders is het
goddelijke onbenaderbaar. Wat ik
veel moeilijker vind, is dat Jezus als
een soort god aanbeden moet worden. Maar Jezus als leidsman, dat
snap ik en ook Jezus als het gezicht
van God naar de mensen. Dus Jezus
als God zoals hij bij de mensen is.

Dat klinkt eigenlijk heel orthodox: Jezus als gezicht van God.
Ja. Maar in de praktijk wordt het me
weer vaak te wee, te bravig. Ik blijf
Jezus een moeilijke figuur vinden. En
toch…vorig jaar, met Pasen, overleed
een goede vriend. Het was de avond
van Stille Zaterdag. We wisten dat hij
zou sterven. Toen werd het Paasmorgen en hij was dood. De wederopstanding vond ik toen een erg moeilijk beeld. Maar wonderlijk snel dacht
ik: het is inderdaad zo: hij is gestorven en hij is weer opgestaan. Het is
aan ons, om te maken, dat hij weer
opgestaan is. In een heel andere vorm
natuurlijk, in onze woorden, gedachten, gedragingen. We verwachten
geen van allen dat zijn lichaam weer
opstaat. En daar wil ik ook niets van
weten. Toch is het iets moois om
elkaar elk jaar opnieuw te vertellen:
hij is gestorven en hij is weer opgestaan.
Maar kerken die zich zo heel erg op
Jezus richten, vind ik eigenlijk altijd
ontzettend vervelend. Veel gejubel en
gehalleluja…

Mag ik u waarschuwen? De
Lutherse kerk is altijd sterk op
Christus gericht geweest. En het
halleluja wordt bijna wekelijks
gezongen, zij het gestileerd…
Ja, dat weet ik wel en een beetje halleluja moet ook wel, maar ik bedoel
dat het zo gemakkelijk kinderachtig
kan worden. Alsof Jezus bij je aan
tafel zit en almaar aan het opletten is
of het met jou wel goed gaat.

En het Avondmaal dan? Dan is
Christus toch bij ons?
elkkwartaal

Dan is Christus symbolisch bij ons.
Zulke beelden of verbeeldingen kunnen, als ze op de juiste manier worden opgevoerd tot doorleefde waarheid worden. Dan krijgen ze écht
betekenis. Als je zegt: het zijn alleen
maar beelden, dan is dat ook weer
mager. Dan kun je wel om het even
welk verhaal gaan vertellen. Het zijn
deze beelden, die verwijzen naar een
waarheid. We kunnen iets van die
andere waarheid meevoelen, door
steeds die verhalen te vertellen en die
beelden voor ogen te houden. En ik
geloof wel, dat je daar dieper in
terecht komt, als je volhoudt.
Al zijn er nog allerlei beelden waar ik
niet zoveel mee kan. Zoals het erfzondeverhaal en het verzoenende
sterven van Jezus. Natuurlijk zie ik
wel in, dat mensen verre van volmaakt zijn. Maar dat kan wel héél
zwaar worden gemaakt als nu juist
daar het volle gewicht aan wordt
gegeven.

Je kunt vastlopen in erfzonde en
verzoening, maar je kunt toch
ook zo voorbijgaan aan het men-

selijk tekort, dat je doorschiet
naar een al te gemakkelijk ‘hallelujageloof’?
Ja. Er is niet altijd een reddende
oplossing. En je kunt ook niet denken
dat je een beschermengel hebt in de
vorm van Jezus. Kijk, een of andere
vorm van aanvaarding willen we
allemaal. Een bekend voorbeeld is dat
van die dominees, die bij de dood
van een kindje als troost aanboden:
‘u moet God maar danken. God heeft
het zo gewild.’ Dat is vreselijk,
natuurlijk. Maar het is ook een heel
onhandige manier om te zeggen dat
sommige dingen nu eenmaal gebeuren. En dat je daarmee moet zien te
leven. We zijn maar mensen, als er
iets gebeurt dat we onrechtvaardig
vinden, dan komt alles in ons in
opstand. Het is zaak om daarin niet
te blijven steken. Ik voel me ook wel
aangetrokken tot de Stoa en de oosterse godsdiensten. Daarin gaat het
om allerlei vormen van aanvaarding.
Oefeningen om het leven op moeilijke momenten te verdragen.
Erwin de Fouw

Voorgangers
24 februari 2008: Marjoleine de Vos
13 april 2008: 	Miek Pot, historica, leefde 12 jaar in Karthuizer
klooster, werkt nu in spiritual counseling en training, woont in Brugge.
25 mei 2008: 	Anton Ent, pseudoniem Henk van der Ent, neerlandicus, schrijver, dichter (heteroniem Marieke
Jonkman), publiceerde ‘Man van twee wegen,
150 gedichten geënt op psalmen.
22 juni 2008: 	Sijbolt Noorda, nieuw testamenticus, oud-voorzitter van College van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, voorzitter begeleidingscommissie Nieuwe Bijbelvertaling.
24 augustus 2008: 	Cokky van Limpt, neerlandica, redacteur Trouw,
religie en spiritualiteit ‘De Verdieping’.
28 september 2008: 	Wil van der Heijden, yogadocente, voormalig
inhoudelijk directeur van vomings- en bezinningscentrum Norbertijner abdij van Berne–
Heeswijk Dinther.
9 november 2008: 	Rosita Steenbeek, neerlandica, wilde ooit dominee worden, maar werd schrijfster van onder
andere ‘De Laatste Vrouw’.
Aanvang van de diensten: 10.30 uur. Oude Lutherse Kerk, Singel 411,
Amsterdam.
maart 2008
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Mieke Lichtenbelt toetst
aankomende predikanten
Luthers synodelid Mieke Lichtenbelt is lid van de geschiktheidscommissie voor predikanten. Hoewel ze al
zes jaar voorbereidende gesprekken voert met aankomende predikanten, leek het Elkkwartaal tijd voor een
interview. De situatie is namelijk door de komst van de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) voor de
Protestantse Kerk net even iets anders geworden.
Kunt u kort vertellen wat de
geschiktheidscommissie doet?
Ongeveer zes jaar geleden werd door
de Triosynode (Samen op Weg) besloten, onder grote druk van de overheid, dat er bij nog maar drie universiteiten predikanten mochten worden
opgeleid. Dat werden uiteindelijk
Kampen, Utrecht en Leiden. Omdat
het Luthers Seminarie, kort door de
bocht, ophield te bestaan en de studenten uit Amsterdam in Utrecht
gingen studeren, werd de noodzaak
gevoeld om zo veel mogelijk te conformeren aan bestaande regels in
Utrecht. In Utrecht werden van oudsher de studenten drie maal per gehele
studie ‘gezien’ door de ‘Adviescommissie ter beoordeling van de aanvankelijke geschiktheid tot het uitoefenen van het predikambt’. Zo’n
gesprek werd en wordt gevoerd door
een predikant en een niet-predikant.
Het idee erachter is dat de hoogleraren en de universiteit de studenten voornamelijk in een onderwijssituatie zagen en meemaakten. Maar
hoe was het met de persoon van de
toekomstige predikant gesteld? Kon
deze hulp vragen indien nodig, een
vergadering leiden, non-verbale
boodschappen opvangen en er wat
mee doen, in staat zijn te luisteren,
instaat zijn tot een kritisch oordeel,
en ga zo maar door. Het verslag van
elkkwartaal

dit gesprek werd voorzien van een
beoordeling en naar de universiteit
gestuurd. Waren er problemen dan
werd het daar opgepikt en wat mee
gedaan.
Echter met de komst van de Protestantse Kerk en de PThU kwamen er
nieuwe inzichten. Er is nu een academische verantwoordelijkheid voor het
toetsen en die is ondergebracht in de
huidige geschiktheidscommissie. De
commissie ziet de kandidaten driemaal gedurende de studie, direct na
inschrijven in het kerkelijk album en
is belast met het oordeel over de volmachtscompetenties. Daar dit laatste
de verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk is, worden de leden
benoemd door het moderamen van de
generale synode.

Hoe bent u terecht gekomen in
de geschiktheidscommissie?
Ik werd indertijd gevraagd door de
synodale commissie op voorspraak
van professor Zwanepol om bereid te
zijn de niet-predikant van een ‘koppel’ te zijn en de lutherse kandidaten
te spreken. Aan mij werd gedacht
omdat ik universitaire theologie had
gehad in Amerika, en in mijn professie veel met mensen te maken heb.
De studenten vielen nu onder
Utrechtse regeltjes. Ik heb dat enkele
jaren met veel plezier gedaan met
maart 2008

ds. Dolf Tielkemejier uit Bilthoven.
Na enkele jaren werd mij gevraagd
gewoon in het geheel van de commissie mee te draaien, niet alleen
voor die enkele lutheraan. Dat heb ik
gedaan. Tielkemeijer stopte en ik
kreeg dominee Leo Smelt uit de Bilt.
Met beide heren heb ik goede gesprekken kunnen voeren, we voelen elkaar
goed aan, complementerend en hebben achteraf altijd hetzelfde oordeel.

Waarom hebt u ervoor gekozen
om ook nu toe te treden tot de
geschiktheidscommissie?
Het kost wel wat vrije tijd, maar het
is, zonder uitzondering, iedere keer
interessant, nuttig en zeer intensief
om zo’n gesprek te voeren. Iedere
kandidaat is weer anders. Vaak kun je
aan het einde nog iets van advies of
overdenking aan de kandidaat meegeven. Als je een kandidaat opnieuw
ontmoet voor een tweede gesprek en
ziet hoe iemand is gegroeid, dan is
dat ontzettend leuk. Ik houd ook
altijd bij in Kerkinformatie waar de
proponent wordt geplaatst.
Ik vind het erg belangrijk dat deze
toetsing wordt gedaan. Je moet na
drie gesprekken vanuit de Protestantse Kerk een ‘geen bezwaar’ kunnen geven op onder meer de
betrouwbaarheid in ambtsuitoefening, persoonlijkheid, persoonlijke
spiritualiteit, de liefde voor en verbondenheid met het geheel van de
kerk en leiding geven en samenwerken. De gesprekken zijn inhoudelijk.
Het is belangrijk om het gesprek als
koppel met de student te voeren,
want ieder kijkt vanuit een andere
hoek en je kunt elkaar aanvullen. Ik
heb een fantastische maat in deze
gesprekken; een man met veel
(levens)ervaring en predikantservaring en staat midden in het leven in
zijn gemeente en in zijn privéleven.
Daan Leker
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Ontmoetingsdag Vrienden
van Hoekelum
Op zaterdag 19 april 2008 wordt er
weer een Ontmoetingsdag van de
Vrienden van Hoekelum gehouden.
De Ontmoetingsdag is bestemd voor
de donateurs van de Stichting en hun
introducés, maar dit maal is deze dag
ook opengesteld voor andere belangstellenden.
De dag begint om 10.00 uur in het
Koetshuis van Kasteel Hoekelum te
Bennekom en eindigt omstreeks
16.00 uur. Het gevarieerde programma omvat onder meer discussie, een
lezing door C.A. Heitink over ‘de rol
van Hoekelum in de streek’, een
lunch in het kasteel, een korte wandeling met toelichting, een Hoekelum-quiz met lichtbeelden en een
barbecue. Het deelnemersgeld is per
persoon € 10,-.
Aanmeldingen (tot uiterlijk 12 april)
en nadere inlichtingen bij de secretaris
van de Vrienden van Hoekelum
R. Speklé, Bredeweg 16, 6595 AT
Ottersum, tel. (0485) 51 20 87, e-mail

Koetshuis Kasteel Hoekelum
vriendenvanhoekelum@hetnet.nl.
Deelnemers die dat willen kunnen na
de Ontmoetingsdag op Kasteel Hoekelum dineren en overnachten. Inlichtingen en opgave bij de secretaris.

LWF-Council buigt zich over
klimaatverandering
Het een-na-hoogste bestuurlijke
orgaan van de Lutherse Wereld
Federatie (LWF), de Council, heeft
als thema voor haar komende vergadering in Tanzania, Arusha: ‘Smeltende sneeuw op de Kilimanjaro:
Christelijke getuigenis middenin de
noodlijdende schepping’. De Council
van de LWF is het orgaan dat het
reilen en zeilen van de LWF tussen
de assemblees in bestuurt. De raad
komt eens in de twaalf tot achttien
maanden bij elkaar; assemblees zijn
eens in de zes jaar.

In een brief aan de lidkerken van de
LWF benadrukte secretaris-generaal
Ishmael Noko dat dit thema goed
aansluit bij de zorgen om de ecologie
en opwarming van de aarde en verwijst naar de schrikwekkende realiteiten en onrechtvaardigheden. Hij
nodigt kerken uit om 29 juni 2008,
de zondag die valt in het midden van
de bijeenkomst in Arusha (25 juni1 juli), te bestempelen als ‘Zondag
van de klimaatverandering’. Noko
doet via de kerkbesturen een dringend beroep op dominees en gemeen-

ten om ontvankelijk te worden en te
zijn voor de ecologische problemen
in Gods lijdende schepping.
Op het programma in Arusha staan,
naast beleidszaken, bezoeken aan
projecten van de LWF en samenwerkingsprojecten met de kerken in Tanzania, Kenya, Rwanda en Uganda op
het programma. De Council bestaat
uit de president van de LWF, de penningmeester en 48 mensen die door
de assemblee werden gekozen.

elkkwartaal
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Praxedis Bouwman

kriskraskort
Enkele woorden, eigenlijk een samenvatting van een preek getiteld
‘De beste wensen’, gehouden in de
lutherse kerk van AMERSFOORT.
Er werd stil gestaan bij de wensen die
Salomo mocht doen. Hij vroeg God
om een opmerkzame geest, om te
kunnen onderscheiden tussen goed en
kwaad. Het zal niet altijd mee vallen
om de minste van twee kwaden te
kiezen en toch moet dat wel vaak
gebeuren. Een parallel die ook getrokken kan worden in veel lutherse
gemeenten. Zelfstandig doorgaan,
federeren, fuseren? Op een bepaald
moment moet worden bepaald wat
wijsheid is. Dat kan een dominee niet
in z’n eentje en dat kan de kerkenraad
niet op eigen houtje. Bepaalde besluiten dienen samen genomen te worden,
luisterend naar elkaar. Met open oor
voor elkaars argumenten en een open
hart voor elkaars gevoelens. Dat valt
vaak niet mee, dat is duidelijk. Een
kerkenraad kan van alles uitdenken en
regelen om de lutherse traditie voort
te zetten, maar als er geen gemeenteleden zijn die dat daadwerkelijk willen
dragen en verder willen doorgeven,
dan houdt het op. Gemeenteleden
hebben elkaar hard nodig, ook als het
gaat om het al dan niet voortbestaan
van een gemeente.
De gemeenten PEKELA en WINSCHOTEN doen hun best om samen één
gemeente te gaan vormen. Alles wat
samen gedaan kan worden in 2008,
wordt ook samen gedaan. De diensten
zijn verdeeld over twee locaties, de
ene week in Pekela, de andere in Winschoten. De taken van de kerkenraadsleden zijn verdeeld over de twee diensten zodat dienstdoende leden zowel
in de ene als in de andere plaats in
actie komen.

om zich te beraden over een mogelijke
bundeling van krachten.
Zoals in de meeste gemeenten hield
men zich ook LEIDEN tijdens een
gemeentebijeenkomst bezig met de
toekomst van de gemeente. Er werden
drie mogelijkheden voor een toekomstvisie voorgelegd: Aansluiten bij
de Protestantse Gemeente Leiden,
samenwerkingsverband met andere
lutherse gemeenten of gewoon doorgaan met wat er nu gedaan wordt. In
praktische zin moet er wel het een en
ander gedaan worden aan het kerkgebouw aan de Hooglandse Kerkgracht.
Begin december begaf de verwarming
in de consistoriekamer het, een koude
ontvangst bij het kerstontbijt! Gelukkig was de kerk wel warm. Inmiddels
is de cv-ketel vervangen maar er liggen nog wel wat werkzaamheden te
wachten. Het houtwerk van de consistoriekamer is dringend aan vernieuwing toe, de lampen hangen niet allemaal meer op gelijke hoogte, de rek is
er een beetje uit. Er wordt onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden tot
vervanging en tevens naar de mogelijkheden om de kamer een wat eigentijdser uiterlijk te geven.
De gemeente ZAANDAM viert de
Paasdienst niet in de eigen kerk aan
de Vinkenstraat, maar in het kerkje
van Jisp, de woonplaats van de predikante. Een bijzonder kerkje, een
soort ‘huiskamerkerkje’, klein en met
de sfeer die je alleen vindt in oude
kerken, je kunt de geschiedenis bijna
aanraken lijkt het wel en je zou niet
eens verbaasd zijn als er zomaar
mensen uit vroeger eeuwen binnen
zouden stappen, aldus het gemeenteblad Opgang.

Ook CULEMBORG en LEERDAM voeren voorzichtig verkennende besprekingen met betrekking tot eventuele
samenwerkingsmogelijkheden. Het is
echter gebleken dat Culemborg er nog
niet aan toe is om echt mee te gaan in
die plannen, althans niet in de plannen zoals de werkgroep die hiertoe is
gevormd, zich had voorgesteld. Voorlopig heeft Culemborg meer tijd nodig

Sinds een aantal jaren werden in
ROTTERDAM de diensten in de Stille
Week beurtelings in de Hervormde,
de Gereformeerde en de Lutherse kerk
gehouden, waarna men op de Paasmorgen weer samenkwam in de eigen
kerk. De laatste keren nam het aantal
deelnemers in die diensten drastisch
af, de terugloop gold in het bijzonder
voor de lutheranen, soms waren er
maar vijf of zes. Een oorzaak is onder
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meer te vinden in het feit dat de
diensten geen consistente samenhang
hadden. Vorig jaar was besloten het
nog één maal te proberen maar gezamenlijk is men op dit besluit terug
gekomen en na verschillende besprekingen is besloten deze diensten niet
te continueren. In de Andreaskerk
wordt nu op de Witte Donderdag en
op Goede Vrijdag een dienst gehouden. In de Paasnacht zal er geen
dienst zijn, mogelijk zal de paasjubel
waarmee op de Paasmorgen altijd
begonnen wordt, nog wat uitgebouwd
kunnen worden. Een bijzonder nieuwtje, ook uit deze stad, is het feit dat
bij besluit van B&W de Andreaskerk,
waarvoor de eerste paal is geslagen
op 13 mei 1948 en die in gebruik is
genomen in 1949, aangewezen is als
gemeentelijk monument. Deze kerk
werd gebouwd nadat de kerk aan de
Wolfshoek bij het bombardement in
mei 1940 was afgebrand.
Ook de lutherse kerk in APELDOORN
is sinds eind december 2007 op de
Gemeentelijke Monumentenlijst
geplaatst. Vanaf dat moment zit er
ook een schildje op de voorgevel van
de kerk. Met de kerk is ook de voormalige kosterswoning en de Lutherzaal als monument erkend. ‘We kunnen nu bij de ofﬁciële instanties subsidie aanvragen voor het onderhoud.’
Een en ander is reeds in gang gezet,
zodat het groot onderhoud aan de
toren hopelijk dit jaar nog kan worden gestart.

Gevelsteen Andreaskerk Rotterdam.
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Achter in de kerk van ARNHEM is een
plaats gereserveerd waar gedachteniskruisjes voor overledenen aan de
wand worden bevestigd. Met Advent
is daarmee begonnen. De kruisjes zijn
vorm gegeven naar het logo van de
voormalige Samen op Weg-kerken, ze
werden vervaardigd door een timmerman in Egypte, een contact van een
gemeentelid. Een ander gemeentelid
kalligrafeert de kruisjes. Als een jaar
na het overlijden de sterfdatum nadert
worden de familie en nabestaanden
van het overleden gemeentelid uitgenodigd om op de zondag het dichtst
bij de sterfdatum het kruisje in ontvangst te nemen.
Interieur Winschoten

In de Oude Lutherse Kerk aan het
Spui in AMSTERDAM staan twee
nieuwe series op stapel. Eentje met
als titel ‘lekenpreken’, de andere ‘de
10 geboden’. Bij de lekenpreken is het
de bedoeling dat in zeven diensten de
Schriftlezing en de preek gedaan
zullen worden door een lekenpreker.
Het geheel van de liturgie wordt
geleid door een predikant. Als lekenpreker komen onder anderen aan bod
een neerlandica, een historica, een
nieuwtestamenticus en een yogadocente (geen lekenprekers dus die hun
wortels hebben in de Lutherse Leken
Opleiding).
Over de serie ‘de 10 geboden’ wordt
gezegd: ‘We leven in een verwarrende
tijd: de grote ideologieën van socialisme en communisme zijn weggevallen, kerk en geloof zijn randverschijnselen geworden en hebben veel
van hun vroegere betekenis verloren;
de Islam deed zijn intrede in Nederland. De individualisatie van de
samenleving schrijdt voort: ieder doet
wat goed is in zijn of haar ogen. Wat
hebben de 10 geboden, deze wegwijzers naar vrijheid, ons in deze tijd te
zeggen? Kunnen ze helpen ons eigen
leven te ordenen, bieden ze een
levenshouding en geven ze handvatten voor ons doen en laten en dat
van onze samenleving? Deze vragen
staan centraal in een tiental diensten
waarin elke zondag een gebod aan de
orde komt.
elkkwartaal

De Protestantse Kerkgemeenschap
’s HERTOGENBOSCH, waarvan de
lutheranen een geïntegreerd onderdeel uitmaken, stuurde aan alle ontvangers van het blad Kruispunt een
Veertigdagentijd Kalender toe. Het
thema is dit jaar ‘De stad van je dromen’, rode draad hierbij: de stad van
je dromen begint bij onszelf. We zullen zelf op moeten staan en onze
verantwoordelijkheid nemen om aan
de stad van onze dromen te bouwen.
Zoals Benedictus zei: ‘horen, zien en
beweging komen’.
In HEUSDEN werd een gemeentedag
gehouden met als thema ‘Noodklok
of feestklok?’. Het beloofde een interessante dag te worden waarin veel
ruimte was gereserveerd voor discussie en gesprekken. Na de viering van
de mis in de Kloosterkerk van de
Abdij van Berne was er een gezamenlijke broodmaaltijd met soep van
het huis.
Voor de restauratie van de kerk in
PURMEREND moest het orgel worden
ingepakt. De beelden van koning
David en de engelen zijn toen verwijderd. In de afgelopen eeuw zijn er
vingertjes verloren gegaan, is de harp
gebarsten en er waren er nog talloze
beschadigingen. De Ornament en
Beeldsnij Academie in Deventer heeft
op zich genomen de beelden kosteloos
te repareren, alleen eventuele externe
deskundigen moeten worden betaald.
Bij deze restauratie kwam de vraag
maart 2008

naar voren: moeten de oorspronkelijke
lichte tinten zoals gebruikelijk in de
18e eeuw, of de 19e eeuwse groene
tinten of de huidige bruintinten aangebracht worden? Deze vraag werd
voorgelegd aan de adviseur op het
gebied van orgelrestauraties en toen
bleek dat de beelden niet voor het
huidige orgel zijn gemaakt, maar voor
de vorige kerk op deze plaats en het
daarin gebouwde orgel. Toen Van
Dam in 1892 zijn orgel bouwde voor
de huidige kerk heeft hij besloten om
weliswaar de beelden van het oude
orgel te gebruiken maar om ze de
nieuwe (bruinachtige) kleuren te
geven die passen bij de rest van het
front en de kast. Het advies om die
kleuren ook nu weer toe te passen,
is overgenomen.
In het lutherse gedeelte van ‘Onderweg’, kerkblad van de Protestantse
Gemeente in WEESP, viel te lezen dat
in 2007 voor het eerst door de predikante een doos vol Bijbels werd afgeleverd bij de Penitentiaire Inrichting
Almere-Binnen. Nu was er weer een
flink aantal Bijbels in allerlei vertalingen bijeengebracht en ook deze werden uitgedeeld aan gedetineerden. En
voor wie zich afvraagt of men nog
steeds Bijbels voor dit doel kan
gebruiken: dat is inderdaad het geval.
Alle overtollige Bijbels, welke vertaling maakt niet uit, kunnen afgegeven
worden op het PDC. Men is er altijd
blij mee.
Op de Startzondag van de Protestantse
Gemeente te Weesp en Driemond werd
een heuse verkiezing van het populairste Weesper kerklied georganiseerd.
Bij de ingang kon men zijn/haar favoriete lied opgeven en een comité stelde
de uitslag vast. Aan het eind van de
dienst werd het lied met de meeste
stemmen gezongen. Het lied is bekend
van de eerste regel: ‘Licht dat ons
aanstoot in de morgen’, een lied van
Huub Oosterhuis en met muziek van
Antoine Oomen, te vinden in onder
meer Tussentijds nr. 118.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Aantal lutheranen
wereldwijd gegroeid naar
meer dan 68,3 miljoen
Met een toename van het aantal lutheranen wereldwijd
zijn meer dan 68,3 miljoen mensen via hun kerken aangesloten bij de Lutherse Wereldfederatie. Daarnaast zijn
nog eens een kleine 2,9 miljoen lutheranen lid van kerken die niet zijn aangesloten bij de LWF. Dat laten de
cijfers over 2007 zien. De groei met 1,6 miljoen ten opzichte van 2006 ligt vooral aan Afrikaanse lutherse kerken en in mindere mate in Azië. In de andere werelddelen nam het aantal lutheranen juist wat af.

E

uropa

In Europa zijn er in vergelijking met 2006 bijna 300 duizend lutheranen minder. De grootste
lutherse kerk in Europa en wereldwijd
is die van Zweden met bijna 6,9 miljoen leden. Finland, Denemarken en
Noorwegen zijn in die volgorde
respectievelijk de nummers vijf tot
en met zeven wereldwijd gezien. In
Duitsland woont het grootste aantal
lutheranen: ruim 12,6 miljoen. De 14
kerken die bij de LWF horen, zagen
een verlies van 0,83 procent ten
opzichte van 2006. De twee niet-LWF
Duitse kerken hebben ruim 40.000
leden.
Nederland staat in de hitlijst van de
LWF op de elfde plaats van landen
met het meeste aantal lutherse inwoners. Met de opgegeven 2,3 miljoen
leden staat de kerk in omvang op de
lijst van grootste lutherse kerken op
de 14e plaats. Dat is natuurlijk voor
de Nederlandse situatie een vertekend
beeld; sinds de vereniging in 2004 is
de Protestantse Kerk in Nederland
elkkwartaal

(PKN) zowel lid van de LWF als van
de WARC (World Association Reformed Churches). De leden van de PKN
worden bij beide wereldorganisaties
ongeacht hun lutherse of gereformeerde identiteit voltallig meegerekend. Dat impliceert overigens niet
dat bij alle ledenaantallen die de LWF
opgeeft vraagtekens gezet moeten
worden: de enige andere kerk die ook
een dubbele inschrijving kent bij
confessionele wereldorganisaties is
de Evangelische Kerk Rio de la Plata
(Paraguay, Uruguay, Argentinië).
Deze kerk is gestoeld op Luther,
Calvijn en Zwingli.

Afrika en Azië
Maar liefst 1,9 miljoen Afrikanen
kozen in 2007 voor het lidmaatschap
van een lutherse kerk die bij de LWF
is aangesloten. Het aantal niet-LWF
kerken behield een gelijk aantal kerkgangers. Grootste groeier in Afrika
was de kerk in Tanzania. De groei
van ruim 1,1 miljoen leden schrijft de
kerk toe aan ‘effectieve evangelisatie
in de kerkprovincies in de afgelopen
twee jaar en het realistisch maken
van de statistieken’. Andere stijgers
waren Nigeria, Ghana, Kenia en
Malawi. De grootste Afrikaanse
lutherse kerk, de Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, groeide
ook en kwam daarmee wereldwijd na
Zweden op de tweede plaats.
In Azië werden ruim honderdduizend
mensen nieuw luthers lid. Kerken in
Papua Nieuw Guinea, Indonesië en
Bangladesh waren de groeiers, Singapore, India, Hong Kong en Macau
zagen de ledenaantallen dalen. De
grootste Aziatische lutherse kerk, de
Protestant Christian Batak Church in
Indonesië, bleef gelijk met 3,75 miljoen leden.
Op basis van LWI No.01/2008,
http://www.lutheranworld.org/LWF_
Documents/LWF-Statistics-2007.
pdf, in een bewerking door Praxedis
Bouwman.

Overzicht van het wereldwijde
lutheranisme (bron: LWF)
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kwartjes
WeLJa: een weekend bezinnen

D

e Werkgroep voor Lutherse
jeugdwerkactiviteiten vergadert om twee maanden. Tijdens de vergaderingen bespreken we
landelijke jeugdwerkactiviteiten. Tot
de landelijke lutherse jeugdwerkactiviteiten behoren onder meer de jongerenkampen die door de Commissie
Weekeinden (CoWe) en de Stichting
Vakantiekampen (SVK) worden georganiseerd. Tijdens de WeLJa vergaderingen worden ervaringen van deze
kampen uitgewisseld. JOP, de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, is ook vertegenwoordigd in de WeLJa, zodat
overige landelijke activiteiten eveneens worden besproken en aangekondigd. De WeJja wil als netwerkorgaan
fungeren voor gemeenten en jeugdwerkers binnen de
lutherse traditie en
de Protestantse
Kerk in Nederland.
Tevens wil de WelJa
de binding behouden tussen de Commissie Weekenden
en de Stichting
Vakantiekampen.

De WeLJa organiseerde voor de
besturen van CoWe en SVK op 18-19
november 2007 een bezinningsweekend. Het weekend vond vooral plaats
om beide besturen met elkaar te laten
kennismaken. In de loop der jaren is
de samenstelling aan beide kanten
behoorlijk veranderd. Niet iedereen
kent elkaar en weet welke functies er
zijn binnen beide besturen.
Daarnaast heeft het bezinningsweekend plaatsgevonden om samenwerking te bevorderen. De Stichting
Vakantie Kampen en de Commissie
Weekenden hebben beide hetzelfde
doel: kinderen een onvergetelijk(e)
weekend/week bezorgen. In het verleden is al wel samengewerkt tussen
beide besturen. Zo is er in 2006 een
gezamenlijk weekend (het My-weekend) georganiseerd voor oud leiding.
En in het voorjaar van 2008 gaan we
opnieuw gezamenlijk een nieuw
weekend organiseren.
Het was leuk en interessant om nader
tot elkaar te komen tijdens het weekeind. Behalve de ‘fun factor’ wierp
het bezinningsweekeind ook een
nieuw licht op de samenwerking,

mede dankzij de begeleiding van een
organisatieadviseur die het weekend
bijwoonde. Naast de nodige teambuilding kwamen we op zeer inspirerende wijze op ideeën/acties, waarin
de SVK en CoWe op een succesvolle
manier met elkaar kunnen samenwerken. Zo is onder meer samenwerken op het gebied van public relations (website,folders) en een spellendatabase genoemd. Daarnaast hebben
we gesproken over (gezamenlijke)
kampregels, en over de vraag:
Waaruit een ‘perfect leidingteam’?
Het is belangrijk om de eigen identiteit van de SVK of CoWe te behouden, maar we willen graag in de toekomst meer met elkaar samenwerken.
Tenslotte kennen beide besturen hetzelfde doel…
Persoonlijk heb ik het weekeind met
een zeer positief gevoel afgesloten
en zie ik een mooie taak voor de
aanwezige commissieleden om hun
achterban te motiveren, zodat een
succesvolle samenwerking gerealiseerd kan worden!
Lodewijk Val
Secretaris WeLJa

Pinksterkamp

H

et jaarlijkse Pinksterweekend
van de Commissie Weekenden
komt er weer aan! Van 10-12
mei 2008 is het weer tijd voor een
weekend vol spel en spektakel!
Elk jaar organiseert de Commissie
Weekenden in samenwerking met
de Stichting Vakantiekampen en het
Haags Kamp een weekend op en rond
landgoed Hoekelum voor kinderen
6 t/m 15 jaar oud!

weekend is vaak een goede manier
om even te wennen aan het van huis
zijn. De groten (11 t/m 15) zitten in
tenten in het bos en kunnen daar
genieten van een heerlijk knapperend
kampvuur en een spannende dropping! Neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee, iedereen is welkom!

De jongere kinderen van 6 t/m 10
verblijven in het koetshuis. Zo’n

Het weekend begint om 12.00 uur op
zaterdag en op zondag kunnen de
kinderen om 16.00 uur moe maar
voldaan weer opgehaald worden.
De kosten bedragen slechts € 25,-.
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Lijkt het je wat, een weekend met
spannende spelen en lekker ravotten
in het bos?! Geef je dan snel op! Kijk
op www.cowe.nl of neem contact op
met het aanmeldingsadres.

Aanmeldingsadres:
Vincent Vreeburg
van Hogendorpweg 20
2253 VW Voorschoten
(071) 572 01 13
vincent@cowe.nl
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Oude kapel in Eindhoven open voor publiek

D

e oude kapel van de stichting
Geestelijke Gezondheidszorg
Eindhoven (GGzE), behorend
bij de bosrijke locatie Grote Beek, is
opengesteld voor belangstellenden.
Het initiatief kwam van de lutherse
Inkeri Hyvärinen, sinds anderhalf jaar
geestelijk verzorgster bij de instelling.
Iedere zondag werd de kapel gebruikt
voor een oecumenische dienst voor
iedereen. De andere dagen van de
week was de kapel niet toegankelijk
voor mensen van ‘buiten’. Bewoners
klaagden over het gebrek aan een

ruimte om stil te zijn op de overige
weekdagen. In samenspraak met de
vrijwilligersbegeleider is besloten tot
dagelijkse openstelling. Inkeri Hyvärinen: ‘De kapel is een plek voor iedereen om even stil te zijn, op adem te
komen, een kaarsje aan te steken, te
gedenken of om er zomaar te zijn.’
De kapel is iedere werkdag geopend
tussen 12.00 uur en 14.00 uur. De
kapel maakt onderdeel uit van een
conferentiecentrum dat bij het van
oorsprong ‘Rijkskrankzinnigengesticht’ hoort.

Kapel de Grote Beek, Eindhoven.
(Foto: Flip Veldmans)

berichten
Geld nodig voor onderhoud Surinaams kerkorgel
De evangelisch-lutherse gemeente
Maarten Luther Kerk in Paramaribo,
Suriname, heeft dringend geld nodig
voor het onderhoud van het kerkorgel.
Het instrument dat dit jaar 175 jaar
bestaat, moet periodiek onderhouden
worden om teloorgang tegen te gaan.
Complicerende factor rondom het
orgel is dat deskundigheid uit Nederland overgevlogen moet worden. De
totale kosten van het onderhoud zullen naar schatting boven de vierduizend euro gaan bedragen. De gemeente ontving een spontane bijdrage in
het onderhoudsfonds van Hans J.
Witte, achterkleinzoon van de bouwer
van het orgel. Sinds half januari is
een derde collecte ingevoerd tijdens
diensten, speciaal bestemd voor het
orgelfonds. Er is de kerkenraad alles
aan gelegen om juist in dit jubileumjaar voor het orgel, de onderhoudsbeurt in mei absoluut te laten doorgaan.
Voor informatie: elks@sr.net

bestuur en de NLVB heeft geïnspireerd
en geënthousiasmeerd, als algemeen
bestuurslid, secretaris, redacteur van
De Brief en tenslotte als president. Ook
Coby Aartsen treedt als bestuurslid af,
maar gelukkig blijft zij het bestuur als
adviseur bijstaan.
De NLVB koos als jaarthema: Gein,
genadevolle humor in geloof en kerk.
Waarom dit thema? Wij willen aan het
sombere doemdenken ontkomen.
Fannie Hafkamp verwoordde het in
Van de Bestuurstafel in het herfstnummer van De Brief zo:

Een dag van elkaar blij ontmoeten;
lichtvoetigheid, verdieping en afscheid, kortom, van vreugde en pijn.
We moeten afscheid gaan nemen van
Fannie Hafkamp, die zestien jaar het

‘Moeizaam en worstelend trachten wij
in onze kerk te overleven, dat is iets
anders dan leven. Wanneer wij als
bestuur vergaderen is dit een thema
dat vaak terugkomt, hoe te overleven?
Op welke wijze kunnen wij al die
vrouwen steunen wiens groep opgeheven wordt omdat er te weinig vrouwen komen of een ieder te oud is geworden? Hoe steunen wij wanneer een
kerkdeur dicht gaat, het gebouw waarin je gedoopt bent, getrouwd, van
waaruit je partner begraven is, je kinderen opgroeiden, verkocht wordt.
Hoe ondersteunen wij vrouwen die
vervreemd een nieuwe gemeenschap
in moeten stappen. Allemaal vragen
waarop wij ook geen antwoord hebben. Het zijn ook onze vragen, twijfels, angsten. En toch….! Altijd is daar
genade! In het Jiddisch is dit woord
verbasterd tot gein.
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Ontmoetingsdag NLVB
2008

Genadevolle humor, helende humor,
die leven doet borrelen en de zwaarte
relativeert. Gein, die niet alleen lach
voortbrengt, maar ook de traan in zich
bergt. Niet kwetsend is, maar ruimte
en licht geeft.’
In het laatste programmaonderdeel
van de ochtend gaan we daar met zijn
allen mee aan de slag in ‘luthers
lachen’. Het middagprogramma wordt
een feest met levende Klezmermuziek,
zang en liederen, van wijsheid en verdieping in de verhalen verteld door
Gottfrid van Eck, verhalenverteller,
klarinettist, schrijver en theoloog. Samen met de accordeonist Geleijn van
Ham van het klezmertrio Vilde Katshke
(Wilde Eend) treedt hij, tijdens de ontmoetingsdag, voor ons als duo op.
Komt u op ons feestje? Dan kunnen
we er met zijn allen, in de genade van
God, iets moois van maken. Van harte
uitgenodigd!
Hannah Schipper (secretaris)
Ontmoetingsdag NLVB
Datum en tijd: Zaterdag 19 april van
10.00-16.00 uur. Locatie: De Schakel,
Oranjelaan 10, Nijkerk. Kosten: € 20,koffie / thee en lunch inbegrepen.
Aanmelden: Penningmeester mw. Erika
Hillebrand, Bierbrouwerweg 9, 7721
KP, Dalfsen, tel. (0529) 48 27 55,
e-mail erika.hillebrand@orange.nl
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elkwartaal
Voornamelijk
namen
Onlangs ontving ik een geboortekaartje, waarbij ik niet duidelijk
kreeg, - én (totdat ik op bezoek
geweest ben) nog niet krijg - of het
om een jongen of een meisje gaat.
Het is een vreemde zaak, dat ik de
naam niet in mijn woordenboek van
voornamen kan vinden: wartaal dus!
Meestal, - als er dopelingen zijn zoek ik de betekenis van namen op.
Het wordt tijd voor een nieuw boek,
zodat ik ook deze ‘wartaal’ weer kan
ontwarren! De laatste vier dopelingen
dragen de namen Sophie en Davina,
Dirk en Tim. Zowel Sophie als Dirk
zijn geen Bijbelse voornamen, maar
de namen Davina en Tim wel. Deze
laatste twee komen voort uit de vrouwelijke vorm van (koning) David en
uit de afgekorte vorm van Timotheüs,
de medewerker van Paulus.
Ooit leefde het idee, dat de reputatie
van voorbeeldfiguren of de oudste
betekenis van een naam nieuwgeborenen, - die naar hen vernoemd werden - kon typeren of beïnvloeden.

Daar is mijns inziens weinig van over.
Namen die generaties lang afwisselend
gebruikt werden, komen ineens niet
meer voor. Nu is het zelfs de vraag, of
velen onder de ouders het erfgoed, waaruit ze putten - wel kenden. Als zij
hun baby al vernoemden naar een
familielid of een bekende persoon, dan
is het niet denkbeeldig, dat zij hun
namen dankten aan een (tóch) onbekende. Maar wie weet worden de zuigelingen van nu zelf wel wijzer uit
hun naam.

langer (twee lettergrepen): Anna, Eva,
Lisa, Sanne en Lieke. Van deze voornamen is de betekenis verstopt, maar
de namen Emma, Fleur, Julia, Lotte
en Sophie kunnen niet Bijbels gemodelleerd zijn. Om verdere wartaal te
kunnen ontwarren bij toekomstige
voornamen, - ook die van buitenlandse oorsprong - zal ik mijn voornemen maar eens waar maken en een
nieuw woordenboek van voornamen
gaan kopen.
Marianne van der Meij-Seinstra

De kerken mogen leger worden en
doopdiensten schaarser, onder de
Nederlandse ouders die een zoon
aangeven, blijven voornamen van
Bijbelse herkomst favoriet. Dat blijkt
uit de ‘top tien’ van mannelijke borelingen, voor wie in 2007 kinderbijslag is aangevraagd. Van de tien zijn
er acht van onbetwist of mogelijk
Schriftuurlijke oorsprong. Zo vinden
we op de lijst: Sem, Tim, Daan,
Ruben, Tom, Jesse, Thijs, Luuk, Milan
en Stijn. Het is even zoeken voor je
de betekenis hebt gevonden. Het zijn
bijna allemaal korte namen (één lettergreep). Onder de meisjes ‘top tien’
is de oogst schraler, maar de naam

Gezocht:
Porseleinen penningen
en gedenkborden uit de
lutherse kerkgeschiedenis. Ds. Klaas Touwen
(026) 325 53 27.

Wie weet of wie is
geïnteresseerd?
Op de foto hierbij staat een lutherse
preekstoel uit de 18e eeuw. Hij is
gekocht door Romke Venema uit
Kampen met het doel om het hout
uit de kachel te houden. De redactie
van Elkkwartaal kreeg een brief van
de huidige bezitter: ‘Het verhaal luidt
dat deze preekstoel in de lutherse
kerk van Veendam heeft gestaan.
Misschien weet u een oplossing, om
eventueel alleen de zwaan een goede
plek te geven.’ Bij deze dus twee oproepen: weet u waar deze preekstoel
vandaan komt? Heeft u interesse
in het goed onderbrengen van de
zwaan? Graag reacties naar: praxedisbouwman@praxedisproducties.nl
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berichten
Wijzigingen Luthers
Dagboek
De voorletters van de organist van de
ELG Apeldoorn, de heer Delsman (blz.
221) moeten veranderd worden in D.F.
Het e-mailadres van mw. drs. K. Hagg,
predikante ELG Zaandam
(blz. 240, 259, 278) is gewijzigd:
karenhagg@gmail.com
Mw. F. Hafkamp, presidente NLVB en
synodelid (blz. 254, 278), is verhuisd:
Kruisstraat 51, 8375 BC Oldemarkt,
tel. (0561) 47 79 64. Dit is tevens het
nieuwe adres van mw. M.M. van Dijk,
penningmeester Werkgroep Vrouwencontactdagen (blz. 254, 276).
Ds. K. Touwen, predikant ELG Arnhem
(blz. 221, 261, 282) heeft een ander emailadres: klaastouwen@tiscali.nl
Ds. A. J. Metske is predikant met
bijzondere opdracht als thuislozen- en
drugspastor van de Stichting ‘Het
Kruispunt’ verbonden aan de ELG
Arnhem. Zijn adres is: Simon Vestdijksingel 43, 6836 SB Arnhem,
tel. (026) 323 53 78, e-mail:
antonmetske@hotmail.com (blz. 221,
267, 280).
De ELG Arnhem (blz. 221) heeft twee
websites:
www.luthersegemeentearnhem.nl en
www.dezaterdagavondkerk.nl
Mw. dr. Chr. De Vos-Wilkens, voormalig luthers predikant (blz. 270, 282) is

verhuisd: Graumansweg 60,
D-22087 Hamburg, Duitsland,
tel. 0049 - 40 - 413 465 33, e-mail
chdevos@t-online.de

lisch-Luthers predikant en oud-landen luchtmachtpredikant.

Het e-mailadres van drs. A.C. Verwaal,
predikant ELG Hilversum en lid Synodale Commissie/Synode (blz. 231, 262,
282) is gewijzigd: dsacverwaal@tiscali.nl en ds.A.C.Verwaal@gmail.com

De heer N. Pellenbarg te Harlingen is
door de Evangelisch-Lutherse Synode
benoemd als secundus-lid in de
Generale Synode naast primuslid
drs. K. van de Wetering in de vacature
Poppen.

Het adres van de ELG Zeist (en de
diaconie) (blz. 240, 283) is gewijzigd:
p/a De Heusplein 25, 3772 DB Barneveld, tel. (0342) 43 49 70,
e-mail loukschip@planet.nl
Het e-mailadres van het Luthers
Buitencentrum Kasteel Hoekelum
(blz. 278) moet gewijzigd worden:
henkjanvanee@tiscali.nl
Mw. ds. K.G. Hage (blz. 264, 278) is
verhuisd naar Nieuwstraat 87,
4141 CB Leerdam, tel. (0345) 63 23 33.
De website van de ELG Amsterdam
(blz. 219) heeft een nieuw adres:
www.luthersamsterdam.nl
Mw. E. Hillebrand (blz. 278), penningmeester NLVB, is verhuisd naar
Bierbrouwersweg 9, 7721 KP Dalfsen,
tel. (0529) 48 27 55,
e-mail erika.hillebrand@orange.nl

Overleden
Op 15 december 2007 is in de leeftijd
van 92 jaar te Uden overleden
ds. K. van de Braak, emeritus Evange-

Benoemingen

Afscheid, intrede en
verandering van beroep
Op 16 december jl. heeft mevrouw
H.W. Muller als pastoraal werkende
afscheid genomen van de ELG Gouda.
Op 16 december jl. heeft ds. W. van
Beek afscheid genomen als predikant
van de ELG Bodegraven.
Op 6 januari jl. heeft dr. H.C. Donga
vanwege emeritaat afscheid genomen
van de ELG Amsterdam.
Op 2 februari jl. heeft mw. drs. I. Fritz
intrede gedaan als predikant van het
brandpunt Amsterdam Zuidoost.
Met ingang van 1 januari 2008 is het
beroepingspercentage van ds. W. van
Beek als predikant van de ELG Woerden verhoogd naar 80%.
Het beroepingspercentage van ds. T.S.
Smits van de ELG Delft is met ingang
van 1 januari 2008 verhoogd naar
70%. Hij wordt voor 20% gedetacheerd
als predikant van de ELG Gouda.

agenda 2008
29 maart
Lutherse Schaakdag, Kasteel Hoekelum, Bennekom
5 april	ontmoetingsdag Stichting Melanchton, Kasteel Hoekelum, Bennekom
19 april
ontmoetingsdag NLVB, Nijkerk
19 april	ontmoetingsdag Vrienden van Hoekelum, Kasteel Hoekelum, Bennekom
16-17 mei
204e zitting Evangelisch-Lutherse Synode, Bennekom
19-21 mei
Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
29 september Algemene Ledenvergadering LDF, Utrecht
10-12 oktober Vrouwencontactdagen, Kasteel Hoekelum, Bennekom
15 november	voortzetting 204e zitting Evangelisch-Lutherse Synode, Bennekom
Voor meer informatie kunt u terecht bij het synodesecretariaat, Coby Aartsen-Kraaypoel, tel. (030) 880 14 35.
elkkwartaal
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Nieuw logo luthers Amsterdam
De evangelisch-lutherse gemeente Amsterdam heeft een
nieuw logo en is te vinden op een veranderd webadres.
In het logo zit het verhaal van Martin Luther en de zwaan
verwerkt, het webadres is: www.luthersamsterdam.nl

D

e oorsprong van de symboliek
van de zwaan is gelegen in
een oude legende. De Tsjechische hervormer Johannes Hus (betekent: gans), voorloper van de reformatie, die door het Concilie van Constanz in 1415 ter dood werd veroordeeld, zou toen hij op de brandstapel
stond, gezegd hebben: ‘Thans braadt
gij een gans, maar over honderd jaar
komt er een zwaan, die jullie niet te
pakken zullen krijgen’. Met de zwaan
zou hij Maarten Luther (1483-1546)
hebben bedoeld. Vanaf het begin van
zijn optreden wordt Luther op gravures en munten afgebeeld met naast
zich de zwaan.

Herkenbaarheid
In het Amsterdamse beeldmerk is de
zwaan naar rechts gekeerd: vooruit
gericht. De vleugels drukken dynamiek uit en kunnen tevens gezien
worden als een vlam. Hierbij kan
gedacht worden aan het vuur van de
Heilige Geest, maar ook aan leven en
warmte (oranje) en tegenwicht aan
onbarmhartigheid en onrecht in onze
wereld (paars, de kleur van het lijden).
De Evangelisch-Lutherse Gemeente
maakt deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland. Die verbondenheid is terug te vinden in de gemeenschappelijke kleuren en in de typografie (letters).

De lutherse gemeente Amsterdam
investeerde in een nieuw logo en
daarmee herkenbaarheid omdat, zoals
voorzitter van de kerkenraad An van
der Sluis-Reuvers het bij de introductie zei: ‘De kerk als instituut brokkelt
misschien af, maar de kerk als beweging is springlevend.’

Preken, een goed verhaal?!

P

reken is nog steeds het pièce de
résistance van de kerkdienst.
Alles daaromheen kan vernieuwend, experimenterend, de kerkbezoeker wil graag een goed verhaal. Handig om te weten hoe dat gaat. In een
symposium wordt preken nader onder
de loep genomen. De presentatie van
het ‘Prekenboek’ van K.H. Miskotte
(Verzameld Werk XIII) is de kapstok
waaraan de dag wordt opgehangen.
Het middagsyposium wordt gehouden
op vrijdag 18 april van 13.00-17.00
uur. Thema: Om de waarheid te zeggen!’, het waagstuk van het preken.

Programma:

Locatie:
Theologische Universiteit,
Koornmarkt 1, Postbus 5021, 8260 GA
Kampen, tel. (038) 337 16 33.
Aanmelding:
www.miskottestichting.nl, of:
Miskotte Stichting, Postbus 138,
5260 AC Vught. Kosten: € 12,50.

13.00 uur
Ontvangt en koffie/thee
13.30 uur 	Opening door dr. Henk van der Sar, directeur Theologische
Universiteit
13.35 uur 	Inleiding op de bijeenkomst door dagvoorzitter dr. Evert Jan de
Wijer (Protestantse gemeente Zoeterwoude, dissertatie Thomas
Mann en Miskotte)
13.45 uur 	Hoofdlezing, dr. Rinse Reeling Brouwer (PThU, hoofddocent dogmageschiedenis en symboliek, dir. onderwijs): Wie neemt de profetenmantel op?
Pauze
14.30
Workshops	
- Adri Sevenster (Rosenzweig-specialist, deelredacteur Miskottes
verzameld werk): Waar Rosenzweig en Miskotte aan elkaar raken.
	
- Jantine Nierop (rechten/theologie, pred. Ned. Gemeente Berlijn,
dissertatie
‘Predigtlehre van Rudolf Bohren’): ‘Liefst ook in den woordvorm
een Godswoord’ - de plastiek van Miskottes preken.
- Ad van Nieuwpoort (predikant Thomaskerk Amsterdam-Zuid,
dissertatie ‘Tenach opnieuw’, over het Messiaanse tegoed van het
evangelie naar Lukas): De predikant als dirigent.
- Klaas Touwen (luthers predikant Arnhem, eindredactie laatste deel
Miskotte): Volwassenheid - Miskotte en zijn hoorders.
16.20
conclusies onder leiding van de dagvoorzitter.
Borrel
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