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asen. Vroeger waren die twee 
dagen voor mij verbonden met 
een internationaal jeugdhockey-

toernooi. Met de Mattheus Passion op 
een LP, een leven lang al enorme fan, 
had ik mijn Pasen wel afgedekt. De 
vijftig dagen die naar Pinksteren 
leidden, waren dan eigenlijk de voor-
bereiding op het volgende spannende 
toernooi. Inmiddels is het andersom: 
gedurende het kerkelijk jaar is de 
hockeytraining een leuke bijzaak. In 
deze Elkkwartaal natuurlijk een Paas-
meditatie, een uitgebreid verhaal over 
Luther en zijn opvatting van het 
Avondmaal, een jongen van 12 die in 
de Paasnacht belijdenis doet en nog 
veel meer. 
Even heel iets anders: tijdens een 
lunch in het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht, het 
hoofdkwartier van de Protestantse 
Kerk, viel mijn oog op een wel heel 
bijzondere integratie van de lutherse 
traditie in het geheel van de kerk. 
Kijkt u maar naar het folietje om de 
kaas, de ossenworst, de rauwe ham… 
De zwaan is natuurlijk vanwege de 

P

bedrijfsnaam, maar het hart erom-
heen moet toch duidelijk een andere 
inspiratiebron kennen. Eet smakelijk, 
alle PKN’ers tezamen¹!

Praxedis Bouwman     

¹ Bij navraag over de vleeswarenverpak-
king bleek dat het om een incidenteel 
merk gaat, dat geleverd wordt als de 
huismerken niet te verkrijgen zijn.

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
‘De Emmaüsgangers’, 1601, Michelangelo 
Merisi da Caraviggio, National Gallery 
Londen.

Ter gelegenheid van Vijf jaar Protestantse Kerk in Nederland 
verschijnt er een extra Elkkwartaal rond 1 mei 2009
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Onderweg

en bekend verhaal. Je wordt mooi meegenomen in 
de loop van de vertelling. Het gaat vanzelf. Je hoeft 
geen moeite te doen om dat te laten gebeuren.

Onderweg ben ik blij, dat de weg zo lang is. Het heeft zijn 
tijd wel nodig en Jezus neemt die tijd. Zo pastoraal is God, 
zo pastoraal gaat Jezus met de mensen om. Het hoeft niet 
allemaal direct, meteen en op korte termijn. De tijd die 
nodig is, die mag er ook zijn.

Onderweg wordt mijn perspectief missionair. De weg lijkt 
gericht op groei in geloof. Wellicht niet direct op grote 
groei in aantallen, maar wel groei in geloofsdiepte. Door 
uitleg en gesprek komen mensen tot geloof en vinden 
houvast. En op die weg zijn er momenten van echte beke-
ring. Een specifiek moment dat aan te wijzen is, waar iets 
veranderd is. Waar het verschil tussen ervoor en erna 
oneindig is. En dan wordt er mooi uitgelegd, hoe inhoud 
en vorm bij elkaar horen. Hoe uitleg en brood breken bij 
elkaar horen. Er is een tijd van leren en een tijd van vie-
ren, zou je kunnen zeggen. Het een kan niet zonder het 
ander. Woord niet zonder Sacrament en Sacrament niet 
zonder woord. En prachtig, hoe ik in dit verhaal meegeno-
men wordt naar het hoogtepunt. Naar het delen van het 
brood. Daar gaat het uiteindelijk toch om. 
En als ik zo met dit verhaal onderweg ben merk ik, dat ik 
een stuk van het bijzondere kwijt ben. Alles klopt, alles is 
helder, alles past bij elkaar. Het verhaal is rond en helder. 
Je voelt eigenlijk van begin af aan een happy end.

Maar zo zit mijn Paasgeloof niet in elkaar. Pasen is niet de 
goede afloop van de kruisiging. Niet het herstel van een 
dramaturgisch dieptepunt in het verhaal van Christus. Er 
is geen eind-goed-al-goed. Jezus is niet terug. De discipe-
len hebben hem niet zomaar weer terug in hun midden. 
Want hij onttrekt zich weer. Noch in het denken noch in 
het handelen hebben mensen Jezus in hun bezit. En zijn 
verhaal ook al niet.

Wat blijft is de herinnering. Herinnering aan de gesprekken, 
de vragen en de uitleg. En het brandende vuur in hun hart 
bij de uitleg van de schriften.
Eigenlijk is dat de spannende Paasboodschap – wij hebben 
hem toch niet. Ondanks opstanding beschikken wij niet 
over Jezus, niet over geloof, niet over de waarheid.
Wat je kunt zien en hebben is de realiteit. Maar echt in 
vuur en vlam raken doe je voor iets anders. Juist voor dat, 
wat (nog) geen realiteit is. Voor dat wat er soms even is. 
Het gevoel dat Christus aanwezig is bijvoorbeeld in het 
breken van brood – soms, heel soms.
De weg kan oneindig lang zijn. En het blijft een wonder. 
De weg van het niet weten via vragen, luisteren, vertellen 
naar vieren!
 
Gezegend Paasfeest!

Detlef Bohlken

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruza-
lem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek 
waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet her-
kenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, 
die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig 
profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter 
dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar 
inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in 
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwa-
men zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen 
ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei 
hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profe-
ten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaar-
de hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er 
sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten 
einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ont-
trokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De 
twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het bre-
ken van het brood. (Lukas 24 : 13-35) 

E



Het boek ‘Luthers gezien. Een oude 
traditie in een nieuwe kerk’ verschijnt 
binnenkort bij uitgeverij Kok in Kam-
pen in samenwerking met de Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel. 
Leden van de Theologische Commis-
sie van de Lutherse Synode, aange-
vuld met enkele andere lutherse pre-
dikanten, schreven artikelen, die voor 
het merendeel handelen over een 
aspect van Luthers theologie: recht-
vaardiging, wet en evangelie, vrij-
heid, schrift en belijdenis, doop, de 
kerk, het ambt, de biecht en de twee 

rijken. Een en ander is gefocust op de 
Nederlandse situatie. Dat is ook het 
geval bij thema’s als oecumene, Israël 
en de kerk, liturgie en muziek. 
De bijdragen zijn van de hand van 
Wim van Beek, Christoph Burger, 
Wonno Bleij, Joop Boendermaker, 
Ilona Fritz, Alida Groeneveld, Eddy 
Hallewas, Sonny Hof, Hans Mudde en 
Klaas Zwanepol. Eddy Hallewas en 
Hans Mudde, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van de genoemde 
commissie, vormden de eindredactie.
De presentatie zal plaatsvinden op 

Presentatie ‘Luthers gezien’ 
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vrijdag 20 maart 2009 om 15.00 uur 
in de Lutherse kerk in Haarlem, Witte 
Herenstraat 20. Het woord zal onder 
meer worden gevoerd door Ilona 
Fritz, presidente van de Lutherse 
synode en dr. Arjan Plaisier, scriba 
van de generale synode van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. Muzikale 
medewerking zal worden verleend 
door een vocaal en instrumentaal 
ensemble o.l.v. cantor-organist Klaas 
Koelewijn.

Weer meer lutheranen

In Elkkwartaal van december 2008 
zijn enkele basisgegevens over het 
Luthers Genootschap voor In- en 
Uitwendige Zending weggevallen. 
Het bestuur van het genootschap 
bestaat uit: dr. U. Hummel (voorzit-

Luthers Genootschap
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Wereldwijd is het aantal lutheranen, 
net als in 2007, in het jaar 2008 ge-
groeid. Met een groei van 141.792 
komt het totale aantal lutheranen 
dat via hun kerk bij de Lutherse We-
reldfederatie is aangesloten op een 
kleine 68,5 miljoen mensen. De groei 
komt vooral door de continenten 
Afrika, Azië, Latijns Amerika en het 
Caribische gebied. Noord Amerika en 
Europa kenden weer een lichte terug-
loop van lutheranen. 

De LWF kent naast de 140 lidkerken 
ook nog eens tien erkende kerken en 
gemeentes en één erkende kerken-
raad. De LWF lutheranen zijn wereld-
wijd vertegenwoordigd in 79 landen. 
Het totale aantal lutheranen is nog 
groter, namelijk 72 miljoen. De niet-
LWF lutheranen zijn voor het over-
grote deel vertegenwoordigd in de 
International Lutheran Council, van 
wie de LCMS, de Lutheran Church 
Missouri Synod, het grootste is. 
De gestaag groeiende Ethiopische 

Finland; dramatisch verlies kende de 
Evangelisch-lutherse kerk in Frank-
rijk. Bijna alle Duitse kerken verloren 
leden, 84.000 naar een totaal van 
ruim 12,5 miljoen. De Duitse kerken 
zijn veelal georganiseerd als ‘natio-
nale’ kerken van de verschillende 
bondslanden. Opmerkelijk is dat het 
aantal lutheranen in Beieren toenam.  
Aan de rand van Europa, in Rusland 
wisten vijfduizend nieuwe mensen de 
lutherse kerk te vinden. Daarmee 
steeg het ledenaantal van de ELKRAS 
(Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Russland und andere Staaten) naar 
80 duizend. 

Op basis van berichtgeving Lutheran 
World Information (LWI). Statistieken zijn 
te vinden op: www.lutheranworld.org/
LWF_Documents/LWF-Statistics-2008.
pdf ; bewerking: Praxedis Bouwman.

berichten

evangelische kerk Mekane Yesus is, 
na de lutherse kerk in Zweden, de 
grootste kerk wereldwijd. De snelste 
stijger in Afrika is de Evangelisch-
Lutherse Kerk in Kenya, 17,6 procent 
ten opzichte van 2007. Met twaalf 
procent stijging timmerde Rwanda 
ook aan de weg. In India groeide 
de ‘Good Samaritan Evangelical 
Lutheran Church’ in absolute cijfers 
het meest. Procentueel was dat de 
‘Protestant Christian Batak Church 
in Indonesië.

Groot verlies Duitse en Ameri-
kaanse kerken
In Noord-Amerika verloor de kerk 
meer dan 100.000 lutheranen. Van de 
overgebleven 7,8 miljoen horen 4,9 
miljoen mensen bij de bij de LWF 
aangesloten kerken. De Lutheran 
Church Missouri Synod, niet-LWF, zag 
een verlies van 35.000, 1,4 procent.    
De Europese lutherse kerken verloren 
in 2007 gezamenlijk 0,6 procent van 
hun leden. Zakkers waren Zweden, 

ter), drs. E.J.W.Chr. de Haan (vice-
voorzitter), mevr. C. Aartsen-
Kraaypoel, Rietbergstraat 4, 7201 
GJ Zutphen, Tel. 0575-515396, 
email c.aartsenkraaypoel@telfort.nl 
(secretaris), drs. J.B. Val, e-mail: 

jb@val.nl (penningmeester) en 
dr. Chr. Minderhoud (lid). Giften 
zijn welkom op Postbank rek.nr. 
43360 van het Nederlands Luthers 
Genootschap te Woudrichem.
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Samenstelling synode
e definitieve verkiezingsuit-
slag van de evangelisch-
lutherse synode die de ko-

mende drie jaar aantreedt, is bekend 
en goedgekeurd door de synodale 
commissie, het bestuur van de sy-
node. In de afgelopen maanden wa-
ren er verkiezingen in nagenoeg alle 
lutherse gemeenten. De synode zal 
in de komende periode gehalveerd 
zijn ten opzichte van de afgelopen 
bestuursperiode om slagvaardiger te 
kunnen werken. Van de achttien 
leden zijn er zes predikant, twaalf 
niet-predikant. 
Ten tijde van de druk van deze Elk-
Kwartaal was nog niet bekend wie 
daadwerkelijk zitting nemen in de 
synode. Een zorgvuldig traject van 
schriftelijke benadering van de ‘eer-
sten’ op de uitslagenlijst, bedenktijd 
en de schriftelijke aanvaarding van 
de benoeming is daar debet aan. 
Bovendien geldt voor het eerst voor 
deze synode dat mensen met een 
directe familieband niet samen in de 
synode mogen zitten. De uitslagen-
lijst is natuurlijk wel een indicatie, 
maar is beslist niet de definitieve lijst 
van nieuw zittende synodeleden. In 
de synodevergadering van 15 en 16 
mei 2009 zal de oude synode afscheid 
nemen en treedt de nieuwe aan.

predikanten niet-predikanten

1 drs. S. Freytag (Groningen)  905

2 drs. D. Bohlken (Tiel)  885

3 mw. drs. P.K.A. Akerboom-Roelofs      

(Nijmegen)  608

4 drs. T.K. van Dam (Zwolle)  590

5 dr. A.H. Wöhle (Amsterdam)  556

6 drs. K. van der Horst (Amersfoort)  459

7 drs. E. de Fouw (Den Haag)  451

8 drs. S. van Kammen (Haarlem)  405

9 mw. drs. A.E. Reichman-Scheffer 

(Leeuwarden)  290 

10 mw. ds. M.J.A. Schulz (Eindhoven)  263

11 drs. A.C. Verwaal (Hilversum)  246

12 ds. T.S. Smit (Delft)  182

13 mw. ds. K. Hagg (Jisp)  146

1 mw. dr. S. Hiebsch (Amsterdam)  950

2 ing A.K. van der Meij (Leimuiden)  892

3 H.J. Brussel RA (Apeldoorn)  844

4 mw. F.K.A. Akerboom (Amsterdam)  705

5 drs. J.B. Val (Woudrichem)  607

6 R.C. Loggen (Dalfsen)  571

7 mw. M. Aartsen (Utrecht)  502

8 mw. M.F. Lichtenbelt (Vaassen)  438

9 W.J. Littel (Woerden)  408

10 mw. E.E. Aarsen-Schiering 

(Amsterdam)  392

11 mw. L.S. Wagenaar (Leeuwarden)  343

12 N.P. Pellenbarg (Harlingen)  334

13 ir J. Floor (Ede)  299

14 mw. M.A.M. v. Schaik-van de Peppel 

(Haarlem)                                          255

15 mw. B. de Boer (Lunteren)  243

16 E. Fledderus (Woerden)   219

17 A. Vermeer (Barneveld)  218

18 G. Crisson (Alphen ad Rijn)  211

19 mw. H.J.A. Kamp (Colijnsplaat)  199

20 G. Azink (Lochem)  198

21 C. van Boltaringen (Haarlem)  169

22 D.J. Rozema (Almere)  166

23 J.T. van Dijk (Heusden)  156

24 B. van Klaveren (Zeeland)  145

25 mw. K. Storch (Amsterdam)  140

26 U. Rittinghaus (Culemborg)  120

Verkiezing Evangelisch-Lutherse Synode 2009
aantal stemmen per kandidaat

Praxedis Bouwman (op basis van 
gegevens van de synodale commissie)

D

In een aparte werkconferentie zul-
len lutheranen de kerkorde van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
evalueren. Kerkbreed én in een 
speciaal door de generale synode 
van de Protestantse Kerk aange-
stelde commissie worden de regels 
van de nu vijf jaar bestaande Pro-
testantse Kerk grondig bekeken en 
worden eventuele aanbevelingen 
gedaan. Naast het deelnemen aan 
de conferentie, op 18 april, worden 
gemeenten nadrukkelijk opgeroepen 
om commentaren naar de synodale 

commissie te sturen, het bestuur 
van de evangelisch-lutherse synode.
Het accent van de evaluatie ligt op 
het functioneren van de kerkorde-
lijke bepalingen en gaat niet over 
het functioneren van ambtelijke 
vergaderingen op zich. Aan de orde 
komen vragen als: hoe functione-
ren kerkorderegels voor gemeenten, 
voor hun relatie met hun classis en 
voor het landelijke lutherse werk? 
Een tweede invalshoek gaat om 
onderwerpen als: visitatie, fusie of 
combinatie met andere gemeenten, 

Lutheranen evalueren kerkorde Protestantse Kerk

de rol van colleges bij beheersza-
ken, beroepingswerk en ledenad-
ministratie. Een derde facet van de 
evaluatie ligt op het vlak van het 
functioneren van de regels in ver-
houding tot het feit dat de Protes-
tantse Kerk in Nederland op zowel 
de lutherse als de calvinistische 
traditie is gebaseerd. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 
18 april 2009, van 11.00-15.00 uur, 
in het Landelijk Dienstencentrum 
in Utrecht. Aanmelding en reacties: 
r.kegel@pkn.nl
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oenmalig kerkrentmeester John 
Simons greep in en begaf zich 
op het lange, duistere én hoop-

volle pad van fondswerving. Hij had 
het tij mee: het Bossche college van 
B&W besloot in 1995 tot een aan-
zienlijke subsidie ten behoeve van 
restauratie van de lutherse kerk, 
immers ook visitekaartje van de stad. 
Aangevuld met gelden uit andere 
fondsen kon niet lang daarna de res-
tauratie - die ingrijpend en veelom-
vattend was - beginnen.
John Simons begeleidde het traject. 

Regelmatig was hij voor dag en dauw 
op het ‘karwei’ aanwezig, waarna hij 
door kon naar zijn ‘gewone’ baan.
 
Hoe kijkt hij terug op die tijd? Zo 
neutraal als maar kan: ‘Nou, het was 
zeker niet sáái.’ De klus werd voort-
varend uitgevoerd en was nog geen 
jaar later voltooid - voor Simons een 
tropenjaar. De restauratie was 
begroot op 1,2 miljoen gulden, waar-
van 425.000 gulden werd gedragen 
door de gemeente Den Bosch, 
370.000 gulden BRRM-subsidie en 

zo’n 140.000 gulden kwam uit andere 
fondsen. Tekort: een ton. Hectische 
tijden volgden van nieuwe fondswer-
ving, bedelbrieven en synodaal over-
leg. Hij bezwoer de aannemer dat die 
zijn geld zou krijgen… ‘Ja, daar lag ik 
wel eens wakker van’, verzucht hij. 
‘Uiteindelijk, met hulp van de 
lutherse synode en de Nord-Elbische 
Kirche is het toch gelukt’. John 
Simons kon weer van zijn nachtrust 
genieten, totdat nieuwe donkere wol-
ken de Bossche ELG-lucht tekenden.

Fuseren, akkoord - en de 
inboedel dan?
Zoals meer lutherse gemeenten 
kampte ook Den Bosch met een drei-
gende teloorgang. Met amper 125 
leden, verspreid over het gebied Den 
Bosch, Geldermalsen, Oss en Veghel, 
werd het steeds moeilijker het hoofd 
boven water te houden. Simons deed 
er veel aan om als ELG in beeld te 
blijven, bouwde een nuttig netwerk 
op, hanteerde een actieve PR-lijn en 
genereerde extra inkomsten door 
verhuur van het gebouw. Een vaste 
predikant was moeilijk, later geheel 
niet meer, te krijgen. De laatste deel-
tijdfunctie werd vervuld door Marlies 
Schulz (1992-1996), een vruchtbare 
samenwerking.

De Samen op Weg-ontwikkelingen in 
Den Bosch (sinds 2002) resulteerden 
in gemeenschappelijke diensten in de 
protestantse Grote Kerk, waarin ook 
Perla Akerboom en Hans Mudde 
voorgingen. De gesprekken met de 
protestantse gemeente in de daarop-
volgende jaren moesten uitmonden in 
een fusie. Belangrijke gespreks- en 
onderhandelpunten waren: de 
gemeente, het diaconaat, de roerende 
goederen en het gebouw. Dat werd 
even steggelen.
 

ELG ’s Hertogenbosch is 
niet meer; gebouw en 
inboedel wél

T

Den Bosch kreeg in 1678 een lutherse gemeente. Het 

kerkgebouw werd in 1829 met steun van de synode 

gerestaureerd, maar in 1956 verkocht aan een bank 

die het gebouw weldra sloopte voor uitbreiding. De 

lutherse gemeente kocht vervolgens de Waalse kerk 

(uit 1847) en verhuisde haar hele kerkelijk bezit naar 

de nieuwe locatie, inclusief het graf van Anthoni 

Gunther (een nakomeling uit het Deense koningshuis). 

Als naast familielid moest zelfs de Deense koning 

daarvoor nog officieel toestemming verlenen. Het 

gebouw is markant, staat op een karakteristieke plek 

en is daarmee een sieraad voor de stad. Achter de 

kerktuin kronkelt de Binnendieze de stad in. Door 

achterstallig onderhoud stond het kerkje in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw bijkans op instorten; er 

móest iets gebeuren.
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‘Lutherse kerk in de verkoop’
Zo luidde de rellerige kop van een 
lokaal dagblad. De Protestantse 
Gemeente ’s Hertogenbosch wilde 
graag meegaan in de fusie, maar dan 
zonder ‘ballast’: eerst moesten de 
lutheranen hun kerk ‘wegdoen’. Maar 
de burgerlijke gemeente Den Bosch 
zou de verstrekte restauratie-subsidie 
terugvorderen als het kerkgebouw een 
andere bestemming zou krijgen. 
Diverse voorstellen over gebouw en 
inboedel gingen over tafel. Richting-
gevende steun van de Synodale Com-
missies was wenselijk. John Simons 
zucht bij de herinnering: ik heb van 
alles geprobeerd, in overleg en vol-
gens de regels, maar ik kreeg nooit 
een ‘ja’. Iedereen was vol goede bedoe-
lingen, maar niet altijd op het juiste 
moment beschikbaar. De onderhande-
lingen dreigden dood te bloeden.
Met steun van Karel van de Wetering 
en Hans Bas Val kwam er schot in de 
zaak. Het kerkgebouw werd voor 1 
euro verkocht aan het Brabants 
Monumentenfonds. In die verkoop 
zat geclausuleerd dat de aanwezige 
kerkschatten in bruikleen zijn, maar 
eigendom blijven van de lutherse 
synode. Al het andere ging naar de 
Protestantse Gemeente Den Bosch. 
Het avondmaalszilver werd in bruik-

Kerkschatten
Bij de Bossche lutherse kerkschat-
ten behoort een topstuk dat de 
strijd tussen katholieken en hervor-
mers toont. Het is een fraai geres-
taureerd schilderij uit ongeveer 
1600, waarop een weegschaal in 
een kerkinterieur is te zien, met 
enerzijds de paus en kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders die 
kerkelijke attributen in de schaal 
leggen; anderzijds de hervormers 
die de bijbel in de andere schaal 
leggen met boven hun hoofden de 
namen van onder meer Luther, 
Melanchton en Calvijn. Ook een 
eerste druk van de Nederlandse 
Lutherbijbel uit 1648, enige exem-
plaren van de Statenbijbel, avond-
maalgerei uit de 18e en 19e eeuw, 
kansel, kabinetorgel (Strumphler) 
en lezenaars aan banken horen bij 
het kerkschatgoed. De collectie is 
zorgvuldig gedocumenteerd; het 
beheer is geregeld in bruikleen-
overeenkomsten voor langere tijd 
met het Brabants Monumenten-
fonds en het Noord-Brabants 
Museum.

leen gegeven bij het Noord-Brabants 
Museum. Zo ook het fraaie schilderij 
dat de strijd tussen katholicisme en 
hervorming weergeeft, dat in onder-
bruikleen naar het Catharijneconvent 
mag, ‘want dat is in feite dé plek 
waar zo’n kerkschat hoort’, zegt Hans 
Bas Val. ‘Centraal en toegankelijk 
voor iedereen’. 

En de gemeente?
Sinds 1997 zijn er huisbezoeken aan 
gemeenteleden gebracht om de plan-
nen uit te leggen en op reacties in te 
gaan. De gedachte was: we willen 
luthers blijven, maar dat kan ook bij 
u, hier om de hoek. Ook de classicale 
vergadering werd betrokken bij de 
‘zorg’ voor de lutherse gemeentele-
den. Zo werden afspraken gemaakt 
met betrekking tot doop- en uitvaart-
diensten. De fusiepartner (Protes-
tantse Kerkgemeenschap ’s Hertogen-
bosch) stelde zich soepel op. In de 
Grote Kerk is een speciale lutherse 
hoek ingericht, met typisch lutherse 
elementen. Eenmaal per jaar is er een 
lutherse dienst.
De fusie, hoe lastig ook, is uiteinde-
lijk gedragen door de gemeenteleden, 
meent Simons. Het is een ingewikkeld 
traject, zo’n afsluiting, concluderen 
John Simons en Hans Bas Val, maar: 

op zich niet moeilijk. ‘Je moet een 
lange adem hebben, open zijn naar je 
partners (dat ook terugverwachten) 
en gemeenteleden én je moet je zorg-
vuldig documenteren.’ Van dat laatste 
getuigen de forse archieven. Wat 
volgens hen ook zou helpen: één 
coördinator van de synodale commis-
sie, of het nu om restauratiesubsidie 
gaat of om fusieonderhandelingen. 
Ze tonen zich tevreden met de uitein-
delijke afloop, waarvan het resultaat 
zeker ook te danken is aan de inzet 
van onder meer Karel van de Wete-
ring, Hans Mudde, Ria Mijsberg en 
Perla Akerboom.

De Brabantse lutheranen vinden nu 
hun plek in de Protestantse Kerk. Het 
fraai gerestaureerde lutherse kerkje, 
met die eigen geschiedenis, blijft 
bestaan en is in gebruik voor concer-
ten, bijeenkomsten en wellicht ook 
voor lutherse diensten. Met de zeker-
heid dat een projectontwikkelaar er 
geen vat op heeft. 

Alma Evenhuis

John Simons en Hans Bas Val (foto: Alma Everhuis)
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HiP helpt helpen

o spreekt een welbekend oud 
liedje. Deze tekst geldt in ieder 
geval voor mevrouw Van Put-

ten uit Amsterdam. Zij benaderde de 
helpdesk van de Stichting Hulp in de 
Praktijk (HiP) met de vraag of iemand 
haar af en toe een bezoek zou kun-
nen brengen. Door een neurologi-
sche aandoening had ze erg veel 
pijn en was ze aan huis gebonden. 
Familie en vrienden had ze nauwe-
lijks. Voor de huishouding had ze 
een goede thuiszorghulp. Maar 
daarnaast zou het zo fijn zijn als er 
gewoon eens iemand langs zou ko-
men voor een gesprek, een ‘bakkie 
koffie’. Of om eens een keer een uit-
stapje te maken. Om zo de eenzaam-
heid een keer per week gewoon even 
te doorbreken. 
Marja de Koning, lid van een kerk in 
Amsterdam, had al wat langere tijd 
de wens om zich in te zetten voor de 

mensen in haar buurt. Maar waar 
moest ze beginnen? Een antwoord 
daarop kwam toen HiP in haar kerk 
werd geïntroduceerd. Ze gaf zich op 
als hulpbieder en werd twee maan-
den later door HiP gebeld. HiP vond 
Marja bereid om mevrouw Van Put-
ten te gaan helpen. Mevrouw van 
Putten was erg dankbaar.

Stichting Hulp in Prakijk helpt 
helpen
Het verhaal van mevrouw Van Put-
ten en Marja de Koning is een van 
de vele voorbeelden van het werk 
van HiP. HiP mobiliseert christe-
nen in het geven van hulp aan de 
medemens. Veel christenen willen 
wel iemand helpen, maar weten niet 
hoe en waar ze moeten beginnen. 
Stichting HiP zorgt ervoor dat de 
hulpbehoevenden in contact worden 
gebracht met kerk-leden die graag 

hulp willen bieden. Stichting HiP is 
een Nederlandse particuliere organi-
satie die een communicatienetwerk 
onderhoudt. In een database staan 
de gegevens van hulpbieders (leden 
van de kerken), christelijke onder-
nemingen en christelijke hulpverle-
nende organisaties. 

Z
Voorbeelden van 
hulp
• tijdelijke hulp in de huishouding
• klusjes in en om huis
• vervoer en transport
• hulp bij invullen van documenten
• bezoek, kopje koffie, praatje
• even wandelen (met de rolstoel), 

er op uit
• tijdelijk boodschappen doen
• meegaan naar een zorgloket of 

arts
• ondersteuning van mantelzorgers

Hoe werkt HiP?
Mensen kunnen, ongeacht hun cul-
turele of religieuze achtergrond, om 
hulp vragen. Dit gebeurt via een 
telefonische helpdesk 
(0900 – 447 447 4). Deskundige 
maatschappelijk werkers bespreken 
wat de hulpvraag precies is. HiP 
brengt vervolgens de hulpvrager 
in contact met de hulpbieder. HIP 
ondersteunt hiermee de lokale ker-
ken. Stichting HiP is op dit moment 
actief in onder andere de plaatsen 
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 
Gorinchem, Soest, Nieuwegein, 
Waddinxveen en Groningen. Er zijn 
contacten met tientallen andere 
plaatsen. Al vele lokale kerken en 
hulporganisaties participeren in HiP. 
HiP heeft visie voor heel Nederland. 
En voor kerken en hulpvragers zijn 
er geen kosten verbonden aan de 
diensten van HiP.
 
HiP en uw kerk
Wat kan het voor uw kerkleden be-
tekenen als uw kerkelijke gemeente 
besluit te participeren in HiP? Kerk-
leden kunnen zich als hulpbieder 

Een HiP-hulpbieder doet een praktische klus bij een mevrouw (foto: HiP)

Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag.

’t Was even net als vroeger, en je kreeg weer een ballon.

Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon.

’t Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen.
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elkwartaal
Het is dit jaar ‘Calvijnjaar’ en dat zul-
len we weten ook. Het is calvinisme 
wat de klok slaat. Glossy’s, krantenar-
tikelen en rijk geïllustreerde boeken. 
Calvinisme light, dat wel. Op de web-
site van dagblad Trouw kun een test 
doen om uit te zoeken hoe calvinis-
tisch je zelf bent. 

Als neo-lutheraan voelde ik me wel 
ongemakkelijk voordat ik begon. Ik 
zou me als hervormd opgevoede jon-
gen toch niet al te goed door dat exa-
men heen slaan? 
Alle gebruikelijke clichés kwamen bij 
me op. Dat ik toch een zuinige, kouwe 
kikker zou blijken te zijn. Dat ik diep 
in mijn hart toch erg aan de dubbele 
predestinatieleer hang en al mijn 
gemeenteleden zou willen uithoren 
over hun wangedrag, zoals dansen en 

cafébezoek, daarbij vergezeld van een 
streng kijkende ouderling. En dat ik in 
de kerkdienst alleen psalmen op hele 
noten zou willen laten zingen, in 
plaats van lutherse liederen. 
Kortom, zou ik toch die cryptocalvi-
nist blijken, die ik in mijn hart nog 
altijd vrees te zijn, sinds ik in 2003 
luthers werd? 

Ik was klaar voor de test. Daarna 
kreeg ik meteen de uitslag. Oordeelt u 
vooral zelf:

C factor: 53 procent: 
‘Voor een leven als calvinist ben je 
niet in de wieg gelegd. Katholi-
cisme past je beter - een tikje hedo-
nistisch, los en emotioneel. Je bent 
betrouwbaar in relaties, maar het 
mag best eens wat uitbundiger. En 

wees niet bang voor emoties! Jij 
weet hoe je moet genieten. Je tijd 
besteedt je niet altijd even nuttig. 
Hou de balans in de gaten! Zwaar-
moedig hoef je zeker niet te zijn, 
maar het geloofsgoed van Calvijn 
zit tot in je genen. Jij hebt het cal-
vinistische arbeidsethos. Je werkt 
nooit hard genoeg; het is voor jou 
een dure plicht. Je bent gewild op 
de arbeidsmarkt, maar het even-
wicht tussen werk en privé kan 
zoekraken.’

Dat heb ik weer. Cultureel een echte 
hedonist, theologisch en wat werkin-
stelling betreft een hardcore calvinist. 
Lekkere combi voor een predikant. Of 
is dat misschien typisch luthers?

Erwin de Fouw

opgeven bij HiP. HiP neemt telefo-
nisch contact op. Er wordt aan de 
kerkleden gevraagd wat ze leuk vin-
den om te doen, allerlei vormen van 
praktische en/of sociale hulp, en 
hoeveel tijd men beschikbaar heeft. 
Bij geschikte hulpvragen brengt HiP 
de vrager en hulpbieder met elkaar 
in contact.

Wat kan HiP nog meer betekenen 
voor uw kerk? Neem contact op per 
telefoon 0346-330883 of e-mail 
info@stichtinghip.nl en maak een 
vrijblijvende afspraak. HiP komt u 
graag informeren. Of kijk op www.
stichtinghip.nl.

Marianne van der Meij-Seinstra

Toen er rond het jaar 1900 werd be-
sloten tot een nieuwe ‘uitleg’ van de 
stad Amsterdam werd in hoog tempo 
het huidige Amsterdam Oud-West uit 
de grond gestampt. Dit had invloed 
op de verdere ontvolking en secula-
risering van de binnenstad. De beide 
lutherse kerkgenootschappen die er 
toen nog waren (in 1952 herenigd) 
besloten met de mensen mee te gaan, 
de steenwoestijn in. Zo ontstonden 
diverse lutherse wijkgebouwen, ka-
pellen en diaconiehuizen in Amster-
dam-West.
Het Ignatiushuis (centrum voor ge-
loofsverdieping en christelijke spiri-
tualiteit) te Amsterdam organiseert 
in samenwerking met het ‘Documen-
tatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis’ 
op zaterdagmiddag 18 april 2009 een 

wandeling door luthers Amsterdam 
Oud-West, waarbij zal worden stil 
gestaan bij enkele eeuwen lutherse 
kerkgeschiedenis aldaar.  
Om 12.30 uur zal worden gestart bij 
de Ronde Lutherse kerk aan het Sin-
gel en daarna zal worden gewezen op 
het Weeshuis van de Hersteld Evan-
gelisch-Luthersen, de wijkgebouwen 
van de Evangelisch-Luthersen in de 
Van Boetzelaerstraat en op de Bilder-
dijkkade, de voormalige ‘Elim-kapel’ 
en de hofjes ‘Anna Maria Stichting’ 
en ‘De Lutherhof’. Voorts gaat de 
wandeling langs het standbeeld van 
de uitgetreden lutherse predikant 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
(1846-1919) aan het Nassauplein en 
het vroegere woonhuis van de Wijk-
verpleegsters van de Lutherse Diaco-

nessen Inrichting. Omstreeks 16.30 
uur wordt afgesloten op het Staring-
plein 9 waar het diaconiehof ‘De Lu-
therhof’ staat, dat dit jaar (2 juli 2009) 
gedenkt dat het al honderd jaar 
woonruimte biedt aan met name al-
leenstaande vrouwen.

Datum: zaterdag 18 april 2009.
Tijd: 12.30 uur, verzamelen bij de 
Ronde Lutherse kerk a/h Singel.
Kosten: e10,- (graag strippenkaart 
mee voor een stukje tramreis)
Begeleiding: drs. Th. A. Fafié, Luthers 
kerkhistoricus en docent. 
Opgave: Ignatiushuis te Amsterdam, 
tel. (020) 679 82 07, e-mail: 
info@ignatiushuis.nl

Amsterdam te voet
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p basis van uitgebreid archief-
onderzoek behandelt het boek 
niet alleen de geschiedenis 

van het kerkgebouw, maar beschrijft 
het in woord en beeld ook de weder-
waardigheden van de Lutherse 
Gemeente in het destijds voor het 
Lutheranisme zo ongastvrije Maas-
tricht van begin 1500 tot begin 2009. 
In zijn toespraak, die hieronder volgt, 
nam de heer Mes zijn toehoorders in 
vogelvlucht mee langs 500 jaar 
Maastrichtse Lutherse geschiedenis.

‘In de zestiende eeuw, een eeuw van 
oorlogen en godsdiensttwisten, ver-
anderde de godsdienstige situatie 
toen wereldlijke gezagsdragers, 
vooral Duitse vorsten, stelling namen 
tegen de Katholieke Kerk en de paus. 
Zij hadden ideeën die de vorst meer 
en de paus minder macht toekenden. 
Een van de eerste propagandisten 
was Martin Luther (1485-1546). Zijn 
leer week af van de kerkelijke en na 
veroordeling door de paus zette hij 
zich volledig af tegen Rome en de 
paus. Hierbij kreeg hij de steun van 
de Duitse vorsten, maar niet van de 
keizer. De kern van zijn stelling was: 
de bijbel is de enige geloofsbron, de 
mens kan alleen door zijn geloof de 
hemel verdienen, de vorst is het 
hoofd van de kerk en de paus en 

De geschiedenis van de lutheranen in Maastricht staat 

op schrift. In februari van dit jaar werd tijdens een 

plechtige zitting in de Lutherse Kerk in de Limburgse 

hoofdstad door de heer W.A.A. Mes van de Stichting 

Historische Reeks Maastricht het eerste exemplaar 

van het boekje ‘De Lutherse Kerk’ overhandigd aan 

dominee W.J.H. Boon, predikant van de Evangelisch-

Lutherse Gemeente Zuid-Limburg. 

aflaten kunnen worden afgeschaft. In 
Nederland trad Karel V fel op tegen 
zijn aanhangers, evenzo in Maas-
tricht. De invloed van de lutheranen 
bleef echter beperkt. In deze tijd 
stond de benaming luthers voor alle 
ketterse dwalingen, zonder dat speci-
fiek de lutheranen werden bedoeld.

Na de verovering van Maastricht in 
1632 door de Staten Generaal kwa-
men de calvinisten of gereformeerden 
aan bod. Zij eisten dezelfde rechten 
op als de katholieken, de stad wordt 
dan een zogenaamd simultaneum 
innoxium, waarin twee confessies 
vreedzaam naast elkaar bestaan en 
een gelijke verdeling van gelden aan 
onderwijs, armenzorg en stadskerken 
claimden. Dat proces verliep nogal 
stroef. Er bleek bovendien weinig 
plaats voor andersdenkenden, ze wer-
den stelselmatig buiten de deur 
gehouden. Bij de lutheranen lag dat 
anders, zij werden gerekruteerd uit de 
soldaten van het garnizoen en kon-
den zo, tegen de politieke wind in, 
een kleine gemeenschap vestigen. Zij 
kregen hierbij de hulp van de mach-
tige militaire gouverneur, maar toch 
bleef het bij gedogen en geheime 
bijeenkomsten. In de jaren 1673-
1678, bij de verovering door de Fran-
sen, waren de beide heren van Maas-

tricht katholiek en hieven zij het 
simultaneum op. De Fransen tolereer-
den alle protestantse richtingen. Zo 
kreeg de lutherse gemeente, samen 
met de gereformeerden, tijdelijk de 
Sint-Matthijskerk toegewezen. 

Na het vertrek van de Fransen in 
1678 keerde het simultaneum weer 
terug. De lutherse gemeente kreeg 
tijdelijke huisvesting in het gouver-
nement en later in de H. Geestkapel; 
zij kreeg echter geen middelen uit de 
stadskas. Na een grote inzameling in 
Holland en Duitsland kon de 
gemeente een huis met een stuk 
grond aankopen aan de Hondstraat. 
In oktober 1684 was het bescheiden 
kerkgebouw gereed, het mat 19x12 
meter, had sobere raamomlijstingen 
en twee cartouches in de voorgevel 
met het woord Anno en het jaartal 
1684. Via een doorgang van het pand 
aan de straatzijde, de predikantswo-
ning, kon de kerk worden bereikt. De 
verscholen ligging van de kerk, een 
situatie die bij de verbreding van de 
straat pas in 1938 zou worden opge-
heven, droeg bij aan het gesloten en 
bescheiden karakter van de lutherse 
gemeente. De inrichting van de kerk 
was bescheiden: een altaartafel, een 
weinig versierde preekstoel, een hou-
ten koorafsluiting en enig kerkelijk 
zilver. In 1695 kreeg de kerk een fraai 
orgel gebouwd door Heinrich Metzeler 
uit Breda. Door opeenvolgende res-
tauraties en uitbreidingen van het 
orgel is er weinig van het oorspron-
kelijke instrument bewaard gebleven. 
Toch is het een historisch en muzi-
kaal waardevol instrument.

De geschiedenis van de lutherse kerk 
is een bestuursgeschiedenis geworden, 
want weinig is vastgelegd over de 
geloofsbeleving. De gemeente bleef 
klein door een komen en gaan van 
soldaten als lidmaten. Meer bekend-
heid is er over de predikanten en alle 
wederwaardigheden daar om heen 

Luthers Maastricht op 
schrift

O
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De geschiedschrijving over luthers Maastricht werd tijdens de presentatie van het boek mondeling toegelicht door 
W. Mes van de Stichting Historische Reeks Maastricht.

over hun aanstelling, salaris en huis-
vesting. In de negentiende eeuw 
komen er geleidelijk meer burgers als 
lidmaten, bestaande uit arbeiders en 
kleine zelfstandigen. Tussen 1690 en 
1850 telde men met een afnemend 
aantal tussen de 55 en 25 militairen 
en oplopend van 1 tot 83 burgers in 
de kerk. Daarnaast zijn er gegevens te 
vinden over de school, de strijd tussen 
militairen en burgers in de kerken-
raad, de macht van de dominee, de 
financiën, kortom de gewone perikelen 
van een gemeenschap van mensen.

Omstreeks 1830 lijkt het de lutherse 
gemeente voor de wind te zijn 
gegaan, te oordelen naar de bloei van 
het onderwijs. De diaconie onderhield 
toen een school voor kinderen uit de 
gegoede klasse. Meester Bohnensieg, 
een Duitser, gaf daar 44 kinderen les, 
waarvan er slechts acht de lessen 
volgden op kosten van de diaconie 
voor de armen. De meubilering van 
de school was minnetjes, maar het 
onderwijs redelijk, al liet de uitspraak 
van het Nederlands en het Frans te 
wensen over naar het oordeel van 
schoolinspecteur Wijnbeek. Waar-
schijnlijk had de Belgische Opstand 
(1830-1839) alles te maken met deze 

welvarendheid. Het Maastrichtse gar-
nizoen was toen groot en zal een 
aanzienlijk aantal lutheranen in zijn 
gelederen hebben geteld. Daarna 
veranderde de situatie in ongunstige 
zin. De vesting Maastricht verloor 
haar status van een van de eerste 
vestingen in Nederland en kreeg een 
geringer garnizoen. De militairen ver-
dwenen grotendeels uit de stad en de 
lutherse gemeente werd steeds meer 
een gemeente van burgers. Zij werd 
waarschijnlijk op peil gehouden door 
immigratie vanuit Duitsland, zoals in 
de voorgaande eeuwen. In februari 
1860 telde zij 159 leden, iets meer 
dan een half procent van de totale 
Maastrichtse bevolking toen. In de 
jaren na de Eerste Wereldoorlog was 
het aantal leden afgenomen tot drie-
honderd in 1925 en tweehonderd in 
1929. Daarna ging het qua aantal 
steeds meer bergafwaarts. In 1985 
waren er nog twintig leden.

Na de Tweede Wereldoorlog viel de 
neergang van de Nederlandse 
gemeenten, en in het bijzonder de 
Maastrichtse lutherse gemeente, niet 
meer te stuiten door het dalende 
ledental en de voortschrijdende alge-
mene secularisatie. In januari 1991 
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ging de gemeente samen met de 
lutherse gemeente van Heerlen en 
kwam er een einde aan de zelfstan-
digheid van de gemeente Maastricht. 
Zij fuseerden tot de lutherse 
gemeente van Zuid-Limburg. Afwis-
selend wordt nu in Maastricht en 
Heerlen dienst gedaan voor de circa 
tweehonderd leden in Zuid-Limburg. 
In het kader van de groeiende oecu-
menische beweging was er na de 
Tweede Wereldoorlog een algemeen 
streven naar meer samenwerking 
tussen de gemeenten in eigen kring 
en daarbuiten met de gereformeerde 
Nederlandse kerken. Thans zijn alle 
lutherse gemeenten in Nederland een 
onderdeel van het samenwerkings-
verband van de drie protestantse 
kerk, de Protestantse Kerk In Nederland.’ 

W. Mes

Tekst, uitgesproken tijdens de presentatie op 
zondag 15 februari 2009 van het boek ‘De 
lutherse kerk’, geschreven door Jan Fokkens en 
Pierre Ubachs, gepubliceerd in de reeks 
Maastrichts Silhouet (deel 72). ISBN 978 90 
5842 041 1, www.historischereeksmaastricht.nl.
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e Commissie Weekenden 
(Cowe) is een uitvoerend 
orgaan van de Werkgroep 

Evangelisch Lutherse Jeugdactivitei-
ten (Welja), voorheen Lutherse 
Jeugdraad (LJR). De Cowe organiseert 
jaarlijks weekenden voor jeugd van 6 
t/m 15 jaar en jongeren 16+.

Pinksterweekend
In het weekend rond Pinksteren orga-
niseert de Cowe samen met de Stich-
ting Vakantie Kampen (SVK) en het 
zomerkamp uit Den Haag op en rond 
Hoekelum het traditionele Pinkster-
weekend. Een weekend vol plezier en 
spektakel. Veel van het programma 
zal je doen verlangen naar de zomer 
en de dan te houden kampen. Er zijn 
bosspellen, een knapperend kamp-
vuur en natuurlijk een feestelijke 
Bonte Avond! Voor de oudste deelne-
mers staat nog een avontuurlijke 
dropping op het programma! Lekker 
griezelen in het donker…
Het weekend is voor iedereen van 6 
t/m 15 jaar. De oudste groep (11-15 
jaar) slaapt in tenten in het bos.     

De jongste groep (6 t/m 10 jaar) ver-
blijft in het Koetshuis bij het kasteel. 
Het is voor jonge kinderen een goede 
manier om te wennen aan een tijdje 
van huis zijn. Het weekend begint op 
zaterdag 30 mei om 12.00 uur en 
eindigt op 1 juni om 16.00 uur. De 
prijs van het weekend bedraagt e27,-. 
Aanmelden voor het weekend kan 
vanaf 1 maart 2009 via het aanmel-
dingsadres van de Cowe.

Najaarsweekend
In de nazomer van het kampseizoen 
organiseert de Cowe een reünie week-
end voor deelnemers van de Cowe en 
SVK-kampen. Maar ook als je niet op 
kamp bent geweest ben je natuurlijk 
van harte welkom! Tijdens dit week-
end kan je lekker napraten met elkaar 
over wat je op zomerkamp hebt mee-
gemaakt. Ook zullen er natuurlijk 
leuke bosspellen en een kampvuur 
zijn! Nog even de kampsfeer voelen 
na de zomer!
Het weekend is voor iedereen van 11 
t/m 15 jaar en zal plaatsvinden op 26 
en 27 september 2009. De kosten van 

D

Actief naar buiten met 
Cowe 
Met de lente en de zomer voor de deur wordt het aan-

trekkelijk om buiten te verblijven. Een overzicht van 

de komende activiteiten van Cowe. 

het weekend bedragen e17,50. Aan-
melden voor het Najaarsweekend kan 
vanaf 1 juli 2009 via het aanmel-
dingsadres van de Cowe.

©-Weekend
Ook wel het 16+ weekend genoemd. 
Begin november is er een weekend 
speciaal voor jongeren van 16 jaar en 
ouder! Mis jij de kampen of heb je 
gewoon zin in een weekendje kamp-
gevoel? Dan is dit het weekend dat je 
niet mag missen! Dit jaar zal je je in 
het oude Venetië wanen.
De kosten voor het weekend bedra-
gen e17,50, eventueel kan een deel 
van de reiskosten worden vergoed. 
Het weekend zal plaatsvinden op 7 en 
8 november en aanmelden kan vanaf 
1 september 2009 bij het aanmel-
dingsadres van de Cowe.

Nog even alles op 
een rij
Pinksterweekend (6 t/m 15 jaar) 
30 mei-1 juni 2009, e 27,- 

Najaarsweekend (11 t/m 15 jaar) 
26-27 september 2009, e 17,50

©-Weekend (16 jaar en ouder) 
7-8 november, e 17,50

Al eens een kijkje genomen op het 
CoWeb? Hier vind je foto’s en ver-
slagen van de weekenden die plaats-
vonden in 2008 en straks ook van 
de weekenden in 2009! Bovendien 
kun je hier je aanmeldingsformulier 
downloaden. Ga snel kijken op 
www.cowe.nl!

Aanmeldingsadres Cowe:
Diana Perlot
Jacob Catsstraat 94
2613 HD Delft
e-mail: aanmeldingsadres@cowe.nl
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em, kan jij voor onze jonge 
lezers, die nog niet zo 
goed weten wat belijdenis 

is, uitleggen wat het voor jou 
betekent?
Belijdenis doen is bevestiging van je 
doop. Bijna iedereen is gedoopt toen 
hij of zij klein was. Dat hebben je 
ouders besloten. Bij de belijdenis 
word je zelf verantwoordelijk voor je 

S

Sem Loggen is een jongen van net twaalf jaar. Hij 

houdt van hockey, speelt viool, en hij heeft ook iets 

bijzonders. Hij is vastbesloten om belijdenis te doen! 

Belijdenis doen betekent dat je er zeker van bent dat 

je bij de kerk wilt horen en dit ook bevestigt. Meestal 

ben je 16 jaar of ouder als je dit doet. Daarom was ik, 

Daan Leker, erg nieuwsgierig waarom Sem dit, op deze 

toch nog jonge leeftijd, zo graag wil. Ik zocht hem 

thuis in Dalfsen op voor een interview. 

12 jaar en belijden: Sem 

doop. Het is de beslissing om bij de 
kerk te horen.

Wat heeft jou doen beslissen om op 
deze leeftijd al belijdenis te doen en 
niet te wachten tot je 16e?
Mijn moeder heeft me afgelopen 
zomer verteld wat belijdenis doen is. 
Ik vertelde haar dat ik dat ook graag 
wilde doen. Op een dag kwam de 

dominee eten en toen vroeg ik hoe 
oud ik moest zijn voor belijdenis. Zij 
vertelde dat je in de meeste kerken 
zestien moet zijn, maar dat het voor 
haar niet uitmaakt. Zij vertelde dat 
Jezus geen grenzen kent van leeftijd 
en iedereen een afstammeling van 
Jezus is. Ze zei wel dat je zeker moet 
weten wat belijdenis inhoudt. 
Ik heb toen besloten dat ik het wel wil 
doen. Omdat onze dominee eind dit 
jaar afscheid neemt wil ik het nog 
graag doen voordat zij weg is. Ik wil 
mijn belijdenis graag bij haar doen. 
En toen zei ze tegen mij dat er in 
onze kerk in Zwolle in de Paasnacht 
belijdenis gedaan wordt en daarom 
wil ik het ook in de Paasnacht doen.
 
Hoe komt het dat je nu al zo zeker 
weet dat je voor de rest van je leven 
bij de kerk wilt horen?
Ik zie het niet als: voor eeuwig en 
altijd elke zondag naar de kerk gaan. 
Ik wil gewoon graag mijn doop 
bevestigen. Ik kan het niet voor de 
rest van mijn leven beloven. Ik kies er 
nu voor om de rest van mijn leven te 
geloven, maar misschien is het op het 
ene moment meer dan op het andere. 
Ik kan niet beloven dat ik mijn hele 
leven trouw aan de kerk zal blijven.
 
De mensen die gelijk met jou 
belijdenis doen zijn een stuk ouder 
dan jij bent. Hoe vind je dat? 
Mij maakt dat niet zoveel uit, ik kan 
ook wel meekomen met de grote 
mensen en begrijp een boel. Het is net 
als wanneer ik met mijn ouders praat 
maar dan over andere onderwerpen 
en met andere mensen. Bij de voorbe-
reiding gaan de gesprekken nu over 
wie God is en wie Jezus is en wat de 
Heilige Geest is bijvoorbeeld. Je gaat 
praten over hoe je belijdenis gaat 
doen en waarom zo. 

Wil je zelf nog iets kwijt over 
waarom je belijdenis doet?
Omdat het goed voelt!

Daan LekerSem Loggen: ‘Waarom belijdenis doen? Omdat het goed voelt!’ 
(Foto: Daan Leker)
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aandeweg voelde ik mijzelf 
emotioneler betrokken raken 
bij het proces dat uiteindelijk 

zou moeten leiden tot vereniging.’ 
Van der Meer ging ook schaduwzij-
den zien. Voor hem was het ‘legale’ 
ideaal en vertrekpunt de oecumene. 
‘Het bijeenkomen van grote reforma-
torische tradities is buitengewoon. 
Waarin wij Nederlandse lutheranen 
de kleinste fusiepartner zijn. Wij 
moeten kwaliteit opbrengen, we heb-
ben een missie. Ook nu nog.’
Pluriformiteit (veelkleurigheid) is de 
kracht van het samengaan, niet te 
verwarren met pluraliteit (van alles 
en nog wat). Kort door de bocht 
gezegd: ‘Als je Jezus Christus weglaat 
uit de preek, dan stap je naar buiten. 
Zolang wij ons bewegen binnen het 
evangelie, zijn we veelkleurig. Als 
Onze Lieve Heer had gewild dat wij 
in de kerk allemaal precies hetzelfde 
zouden denken en geloven, dan had 
Hij ons wel zo gemaakt. Ik ben blij 
met het feit dat we niet allemaal het-
zelfde zijn. En het bijzondere aan het 
Samen op Weg-proces en de Protes-
tantse Kerk nu, is dat de vereniging 

G

Van hoopvol idealistisch over Samen op Weg naar: we 

hebben geen levensvatbare alternatieven; over de 

noodzakelijkheid van de Protestantse Kerk in Neder-

land. Deel 3, het laatste deel, in een serie terugblik op 

het Samen op Weg-proces: ondanks zijn overtuiging 

dat er geen realistische alternatieven waren, bleven 

bij Hans van der Meer (eerste secretaris evangelisch-

lutherse synode, destijds en nu) toch steeds de twij-

fels knagen.

een breuk is met het verleden. Er is 
vaker gescheurd dan verenigd in 
Nederland.’

Dreigende marges
Pragmatisch is Van der Meer ervan 
overtuigd dat de lutheranen ten 
onder waren gegaan als ze niet in het 
Samen op Weg-proces waren gestapt. 
Binnen de kortste keren zou de 
lutherse kerk naar de marginaliteit 
verwezen zijn. ‘Ik zag alleen een 
oplossing in, wat ik noem, de weg 
naar voren. Misschien was het 
gedoemd te mislukken, misschien een 
succes. Ik dacht: we zien wel. Niets 
doen zou betekenen dat luthers 
Nederland geruisloos was verdwenen.’
De moeite die Van der Meer in de 
loop van het proces kreeg met Samen 
op Weg had te maken met het gevoel 
dat de partners hun verplichting naar 
het lutherse niet altijd serieus leken 
te nemen. Natuurlijk was en is het 
aan de lutheranen om zich te verdie-
pen in de calvinistische traditie (meer 
dan tot nu toe), maar andersom geldt 
dat ook. Dan is het niet genoeg om te 
zeggen ‘maar wij lezen Luther ook zo 

graag’. Naar de partners toe dacht Van 
der Meer: ‘Jullie hebben onze confes-
sie aanvaard, dan moeten jullie ook 
daadwerkelijk helpen de lutherse tra-
ditie te laten groeien’. Voor hem hoe-
ven er op den duur niet perse aparte 
lutherse gemeenten over te blijven, 
maar wél die lutherse traditie en 
lutherse confessie die onlosmakelijk 
aanwezig in de hele protestantse kerk. 
Met name de maanden tussen het 
besluit tot vereniging van de drie 
kerken, hervormd-gereformeerd-
luthers in december 2003, en de 
daadwerkelijke fusie op 1 mei 2004 
drukten zwaar op de eerste secretaris. 
Hij bekent: ‘Nog ’s avonds op 30 april 
schoot de gedachte door mij heen: ik 
teken niet morgen.’ Maar daar kon 
natuurlijk geen sprake van zijn, hij 
had het synodebesluit1 uit te voeren: 
‘Ik heb een sterk ontwikkeld besef 
van bestuurlijk correct handelen, en 
er was uiteraard geen alternatief. Ik 
had gewoon last van koudwatervrees. 
Je plonst erin, je moet mee, ook al is 
het water kouder dan verwacht.’ 
Reflecterend: ‘Je moest wel kritisch 
blijven ten opzichte van je eigen 
kerk. Leuk, gezelligheid onder elkaar 
in kleine gemeenten, alles goed en 
wel maar daar gaat het niet om. Het 
gaat niet om het koste wat kost in 
stand houden van de lutherse 
gemeenten. Onze gemeenten zijn de 
plek waar de lutherse traditie leeft en 
zichtbaar moet zijn. Als dat uiteinde-
lijk dienstbaar kan zijn aan een kerk 
met toekomst waarin die lutherse 
traditie wat voorstelt, is dat beter. Het 
gescheiden denken van de beide tradi-
ties, gereformeerd en luthers, die nu 
de basis zijn van de Protestantse Kerk 
in Nederland, was een denken zonder 
toekomstvisie. Wat betreft de lutherse 
inbreng houd ik steeds de hoop voor 
ogen dat over honderd jaar in de 
geschiedschrijving van de Protestantse 

Vereniging in de Protestantse 
Kerk: van ideaal naar geen andere 
alternatieven 
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Kerk zal staan: de Protestantse Kerk 
was niet zo geworden als de luthera-
nen toen niet waren meegegaan.’

Opleidingen 
Vanuit zijn achtergrond in het uni-
versitair onderwijs was Hans van der 
Meer bijzonder geïnteresseerd in het 
reilen en zeilen van de opleidingsin-
stituten. Na de fusie is uiteindelijk de 
PThU, de Protestantse Theologische 
Universiteit, opgericht. 
De aanloop is een lange. ‘Het begon 
allemaal al in 1989 met het rapport 
van een door het Ministerie inge-
stelde Verkenningscommissie Godge-
leerdheid. De overheid hield de vin-
ger aan de pols en concludeerde in 
1996 dat theologische opleidingen in 
het algemeen te klein en te verbrok-
keld waren. Bovendien lagen de 
manieren van financieren zeer divers. 
Het moest allemaal stukken efficiën-
ter. De hervormden hebben die 
opdracht opgepakt, maar deden dat 
aanvankelijk zonder rekening te hou-
den met de bestaande samenwerking 
met de lutheranen.’
Vanwege de voortrekkende rol van de 
hervormden kwam Amsterdam als 
opleidingsplaats ter discussie te 
staan. De hervormden bleken bepaald 
geen liefdevolle relatie met de Uni-
versiteit van Amsterdam (UvA) te 
hebben. De lutheranen en met hen de 
doopsgezinden en remonstranten wél. 
Dus toen de opleiding bij de UvA 
opgeheven dreigde te worden, werd 
een commissie opgetuigd om met 
oplossingen te komen: Amsterdam 
zou als locatie niet moeten verdwij-
nen, sterker nog, de predikantsoplei-
ding zou aan de Vrije Universiteit een 

plek moeten vinden, het zogenaamde 
‘Plan Amsterdam’. Dat speelde in 
1998. Uiteindelijk, na een lange en 
soms heftige strijd met als inzet ver-
schillende combinaties van vesti-
gingsplaatsen, kwam er een combina-
tie van Utrecht, Groningen, Kampen 
uit de bus. Hierin zou Kampen een 
fusie aangaan met de Vrije Universi-
teit  (VU) in Amsterdam. De Kampe-
naren ‘investeerden’ zelfs al hun stu-
denteninstroom voor dat jaar in de 
samenwerking! Van der Meer: ‘Ieder-
een had het gevoel veren te laten, 
maar op zich was deze verdeling van 
pijn niet slecht. Bij de laatste bespre-
kingen bracht de voorzitter van het 
College van Bestuur van de VU zelfs 
al bouwtekeningen voor een nood-
huisvesting met zich mee, de finan-
ciering was rond, en het leek een 
uitgemaakte zaak. Wie schetst mijn 
verbazing als de volgende dag bij het 
landelijk dienstencentrum een brief 
van diezelfde voorzitter op de mat 
lag, waarin alles weer onderuit 
gehaald werd: de theologische facul-
teit van de VU bleek in opstand 
gekomen, de plannen konden niet 
doorgaan. Alles stortte in. Ik kon niet 
anders concluderen dan dat de ach-
terban in de VU door haar bestuur-
lijke leiding onvoldoende was meege-
nomen in de plannen. Ik herinner mij 
hoe verontwaardigd ik was, “hoe kun 
je nu de ene dag opgewekt over de 
plannen praten en ondertussen finaal 
afhaken?” De lutheranen hadden het 
gevoel alles verloren te hebben. Al 
heel lang was Amsterdam het luthers 
opleidingscentrum van Nederland. 
Voor dit relaas té gedetailleerde 
onderhandelingen volgden2. Om 2 
voor 12 en veel frustraties rijker, gaf 
de taakcommissie de opdracht terug. 
Eind van het liedje was dat de theo-
logische opleidingen in Leiden, Kam-
pen en Utrecht terecht kwamen. Van 
der Meer: ‘De VU heeft nog erg 
gelobbyd, maar met name de gerefor-
meerde synode hield haar rug bewon-
derenswaardig recht. Het contract 
met de VU werd opgezegd. Gelukkig 
hebben wij die universiteit niet hele-
maal uit het oog verloren. Van een 
Berlijnse muur is geen sprake. En nu? 
Eén universiteit, drie locaties. Waarbij 
ik noteer dat de lutheranen niet bui-
tenspel zijn gezet, en hun plaats vin-
den in het onderwijsprogramma. 
Maar de grote visie, mét Amsterdam, 

is compleet gesneuveld. Naar mijn 
idee buiten lutherse, gereformeerde of 
hervormde schuld.’    

Geen levensvatbare alternatieven
Persoonlijk leerde Van der Meer veel 
van al zijn bestuurswerk. Oog hebben 
voor anderen en hun (kerkelijke) cul-
tuur en voor intermenselijke verhou-
dingen springen er boven uit. ‘Ik ben 
van nature niet iemand die makkelijk 
contact maakt. Daarom koos ik voor 
secretaris. Maar in de laatste vijftien 
jaar heb ik anders leren kijken. Dat 
beschouw ik als een verworvenheid, 
op latere leeftijd kun je nog veel leren.’
‘Het Samen op Weg-proces heeft mijn 
handelen als bestuurder volkomen 
opgeslokt. Het was vooral intern 
gericht, ging vooral over organisatie, 
over regels, daar heb ik me op gecon-
centreerd. Iedereen dacht daarom dat 
ik zo ongeconditioneerd pro SoW was. 
Concluderend: ‘In Nederland is de 
Protestantse Kerk in ieder geval nog 
steeds zichtbaar. Anderen, de Rooms-
katholieken uitgezonderd, niet meer 
zo, vind ik. Ik heb nooit andere 
levensvatbare opties gezien dan de 
vereniging in de Protestants Kerk in 
Nederland. De tegenstanders van 
Samen op Weg in het lutherse kamp 
hebben nooit een goed en levensvat-
baar alternatief laten horen.’ Mis-
schien was het wel onvermijdelijk dat 
het verenigingsproces zo bestuurlijk 
van aard was en dat de inhoud daar-
bij zichtbaar minder aan bod is geko-
men. Het is nu het moment om daar 
voluit voor te gaan. Lutheranen heb-
ben iets bij te dragen aan de Kerk, 
wat zij meebrengen is waardevol. 
Anderen dan ik mogen daarvoor nu 
in het volle licht gaan staan.’

Praxedis Bouwman

1 Besluit van de drie synoden (hervormd, gere-
formeerd en luthers) op 12 december 2003 in 
Utrecht.

2 Zie interview met professor Klaas Zwanenpol, 
Elkkwartaal, december 2007.

Hans van den Meer. (Foto: privé)
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kriskraskort
Een bijzondere vastenactie in LEEU-
WARDEN. De Veertigdagentijd is een 
tijd van bewust nadenken over de zin 
en de onzin van de vele zaken waar 
we onze tijd aan besteden. Ieder jaar 
probeert men in Leeuwarden een 
project te vinden in verband met 
mensen die lijden. Dit jaar kwam de 
ziekte MS (multiple sclerose), een 
aandoening aan het zenuwstelsel, in 
beeld. Door een gesprek met een 
gemeentelid die aan de ziekte lijdt 
hoorde men over het wetenschappe-
lijk onderzoek naar deze ziekte en 
over de financiën die daarvoor nodig 
zijn. Zo wordt er onderzoek gedaan 
naar revalidatie van mensen met MS; 
binnen de ergotherapie is een ont-
wikkeling gaande naar een benade-
ring waarbij de persoon met MS cen-
traal staat. Het onderzoek wordt uit-
gevoerd door het VUMC te Amster-
dam en richt zich ook op depressie-
klachten bij MS-patiënten. Daarvoor 
is veel geld nodig. Afgezien van het 
storten van een bijdrage op de reke-
ning van het MS Researchfonds, staat 
in de kerk gedurende de Veertigda-
gentijd een speciale vierkante bus 
waar men een bijdrage in kan depo-
neren. Aan het eind van de periode 
zal de diaconie het eindbedrag op een 
mooi getal naar boven afronden. In 
Leeuwarden hoopt men van harte dat 
andere gemeenten dit initiatief willen 
ondersteunen en overnemen. 
Een ander vermeldenswaardig feit: de 
lutherse gemeente schreef eind 2008 
een lekenpreekwedstrijd uit. De deel-
nemers kwamen uit verschillende 
kerken van de stad en de opdracht-
tekst was het verhaal van de Barm-
hartige Samaritaan. In de finale tra-
den vier prekers in het strijdperk. De 
hoofdprijs werd door de jury toege-
kend aan een lutheraan, de kerkgan-
gers gaven de voorkeur aan een deel-
nemer uit de Protestantse Gemeente 
rond de Grote of Jacobijnerkerk. Met 
deze activiteit werd zelfs de Leeuwar-
der Courant gehaald. 

Er zijn meer gemeenten met een spe-
ciaal project in de Veertigdagentijd. 
Zo richt men zich in ROTTERDAM op 
de campagne ‘Een ramp laat je niet 
los’. Miljoenen mensen worden nog 

elke dag geconfronteerd met de pijn-
lijke herinneringen aan de ramp die 
hen ooit trof. De eerste crisis is voor-
bij en hun leven lijkt weer op orde. 
Maar verdriet en trauma’s verwerk je 
niet zomaar, en voor verzoening is 
blijvend moed en kracht nodig. Kerk 
in Actie en ICCO helpen mensen hun 
leven na een ramp weer op te bou-
wen; bij het herstellen van landbouw 
en visserij, van huizen, van werkge-
legenheid en daarmee het herstel van 
de economie. In Rotterdam wil men 
aandacht schenken aan het thema 
wederopbouw en een antwoord geven 
op de vraag waarom er na een ramp 
zoveel tijd nodig is voor herstel. In 
deze tijd worden zoals in voorgaande 
jaren ook versoberingsmaaltijden 
gehouden. Hiervoor wordt een 
geringe vergoeding gevraagd om de 
kosten te bestrijden. Als er meer 
gegeven is dan uitgegeven, wordt het 
overschot besteed aan het Veertigda-
gentijdproject. 

In HAARLEM worden in de Veertig-
dagentijd interkerkelijke vastenmaal-
tijden gehouden. Het thema voor 
deze diensten is het feit dat het op 10 
december 2008 zestig jaar geleden 
was dat de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens door de 
Verenigde Naties werd aangenomen. 
Het is de bedoeling dat elke kerk tij-
dens de bezinning ‘één recht’ dat 
dichtbij ligt, ter overweging aangeeft. 
Voor de lutheranen is dat symbool 
‘geloof, hoop en liefde’. Brood en thee 
is er bij de maaltijden, de deelnemers 

wordt gevraagd wat fruit mee te 
nemen.

In WOERDEN organiseert de plaatse-
lijke Raad van Kerken iedere vrijdag-
avond een korte vesper gedurende de 
Veertigdagentijd. Met zang, lezing en 
gebed wil men in de vespers met 
elkaar op weg naar het Paasfeest. Dit 
jaar volgt de weg de route ‘Een mens 
te zijn op aarde’, de eerste vesper-
dienst was in de lutherse kerk aan de 
Jan de Bakkerstraat.

En in de Augustanakerk in AMSTER-
DAM komt in de veertig dagen die 
aan Pasen vooraf gaan elke dinsdag-
avond een aantal gemeenteleden bij 
elkaar voor een sobere maar stevige 
maaltijd (brood met soep). De maal-
tijd begint en eindigt met een lied, 
tijdens de maaltijd zal een tafelge-
sprek worden gehouden over een 
bepaald thema. 

Een kaarsje aansteken om aan 
iemand te denken. Veel mensen doen 
dat thuis en tijdens vakanties in 
andere landen waar kerken door de 
week openstaan. Ook in steeds meer 
lutherse kerken in ons land kan men 
op zondag voor de dienst zelf een 
kaarsje aansteken. In ZWOLLE rees 
eveneens de vraag om deze mogelijk-
heid te scheppen. Aarzelend en niet 
wetend hoe groot de behoefte is om 
dit in te voeren heeft men nu beslo-
ten om dit voorlopig als proef te 
doen. Vanaf eind januari tot en met 
Pasen staat op de altaartafel aan de 
kant van de paaskaars een klein ste-
nen plateautje waar maximaal negen 
waxinelichtjes op kunnen staan. Wie 
graag een keer op deze wijze in het 
bijzonder aan iemand wil denken, 
kan voor de dienst, bij het binnenko-
men in de kerk, een lichtje aan de 
paaskaars aansteken.

De lutheranen van MONNICKENDAM 
zijn al enige tijd samen met de 
andere protestantse gemeenten in de 
plaats en gaan op zondag momenteel 
ter kerke in de gereformeerde Opstan-
dingskerk. De Grote Kerk is in restau-
ratie. De lutherse kerk wordt echter 
wel gebruikt: heel regelmatig door 

Preekstoel in Leeuwarden. 
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ontsteken. De lutherse gemeente is op 
weg naar een Protestantse Gemeente 
Amersfoort. Met vreugde heeft men 
kennisgenomen van de positieve 
reacties uit alle wijkgemeenten in 
Amersfoort op de voorgenomen vor-
ming van zo’n gemeente. Nu deze 
vorming dichterbij komt zal de 
lutherse predikant ook in andere 
wijkkerken voorgaan.

In ZAANDAM, in het kerkgebouw 
waar nog steeds zand op de vloer 
gestrooid wordt, is men druk bezig 
met allerlei restauratiewerkzaamhe-
den. Het zijn met name de gevels die 
aangepakt worden en ook zullen 
enkele steunbalken onder de vloer van 
de kerkzaal gerestaureerd worden. 
Hopelijk lukt dit allemaal voor de 
zomer van 2009. In een gemeentebij-
eenkomst om deze zaken te bespreken 
en te bekijken of het allemaal lukt met 
de financiering, rees ook het idee om 
de naamsbekendheid van de gemeente 
te vergroten door het bedenken van 
een eigen naam voor de kerk. De kerk 
is gevestigd aan de Vinkenstraat en 
verschillende ideeën  - bijvoorbeeld 
iets met Zwanen, Vinken of Luther - 
passeerden reeds de revue. De naam is 
er nog niet; wie in de gemeente een 
passende naam weet kan zich bij de 
kerkenraad melden. Een bord met de 
gekozen naam zal door de bedenker 
hiervan op Monumentendag, 12 sep-
tember, onthuld worden. 

ARNHEM heeft sinds enkele maanden 
ook een kindercantorij. Reeds één 
keer heeft de cantorij aan een dienst 
meegewerkt en dat beviel heel goed, 
dus ze gaan door. De cantorij gaat 
kerkelijke liederen zingen. ‘We laten 
onze stemmen dansen, maar mis-
schien dansen we ook wel op onze 
stem; we leren over muziek, over 
noten, over mooie klanken maken.’ Er 
wordt eenstemmig gezongen, maar 
ook meerstemmig, canons en tegen-
stemmen; liederen die passen in de 
dienst en misschien leert de kinder-
cantorij wel een nieuw lied aan de 
gemeente. De liederen zijn geschikt 
voor kinderen en jongeren, maar 
zeker niet kinderachtig. Dit alles 
meldt het blad Concordia.

Aeropagus, een stichting die culturele 
en religieuze evenementen organi-
seert. Onlangs werd in de lutherse 
kerk een Taizé-dienst gehouden, een 
jaarlijks terugkerend fenomeen. Een 
jaarlijkse traditie is tevens de viering 
van het Heilig Avondmaal op Witte 
Donderdag. 

Het ligt alweer even achter ons, maar 
is toch vermeldenswaard: in novem-
ber 2008 nam de gemeente van 
ZIERIKZEE afscheid van organist 
Wim Goudswaard. Meer dan een 
halve eeuw zat hij op de orgelbank. 
De gemeente is blij dat hij er nog 
steeds is en is dankbaar voor zijn spel 
en voor zijn jarenlange trouw. In al 
die jaren ging hij slechts een paar 
keer op vakantie, de redactie van 
‘t Zierikzeese Zwaantje vraagt zich af 
of dat was omdat het orgel Wim niet 
kon missen? Of de gemeente Wim 
niet? Of kon Wim zijn orgel niet mis-
sen? Die vraag blijft even onbeant-
woord, de conclusie is dat ‘we bij 
elkaar horen en dat hopen we zo te 
houden in de toekomst’. 

Een nieuw diaconieproject voor de 
gemeente AMERSFOORT. Op Kerst-
morgen is de start gemaakt: inrich-
ting van een stilte- en aandachtscen-
trum in het kerkgebouw aan de Lan-
gestraat 61. Het is de bedoeling om in 
2009 te beginnen met openstelling 
van de ruimte op bepaalde uren voor 
wie een moment van stilte en bezin-
ning zoekt, wil bidden of een lichtje 

De gemeente NIJMEGEN gaat de 
spannende fase in van een orgelres-
tauratie. Het is een Van Deventer-
Heineman Orgel, het oudste orgel van 
Nijmegen, gebouwd door Nijmeegse 
orgelbouwers (1726-1751), een Rijks-
monument. Op korte termijn vindt de 
demontage plaats en zal de gemeente 
al haar creativiteit benutten om zin-
gend zonder orgel haar vieringen op 
te luisteren. Ondertussen is wel een 
zoektocht gestart naar een vervan-
gend orgel. Daarnaast constateert De 
Lutherroos dat er veel muzikaliteit is 
onder de kinderen, waar mogelijk ook 
gebruik van gemaakt kan worden als 
begeleiding bij de liederen.

In het kerkblad van PEKELA, WIL-
DERVANK/VEENDAM en WINSCHO-
TEN stond een artikel over verschil-
lende bomen die voorkomen in ver-
halen rondom Maarten Luther. Zo 
staat er bijvoorbeeld een Luthereik in 
Wittenberg. Het meest bekende ver-
haal is natuurlijk over de appelboom. 
‘Als ik wist dat morgen de wereld ten 
onder ging, zou ik vandaag een 
appelboompje planten’, zijn woorden 
die aan Luther worden toegeschreven. 
Een mooie uitspraak die niet zelden 
in overlijdensadvertenties aangetrof-
fen wordt. Het mag echter te denken 
geven dat de eerste schriftelijke ver-
melding van deze uitspraak eerst in 
1944 werd aangetroffen. Aldus het 
Oost-Groninger kerkblad. 

Tot slot: veel gemeentebladen vallen 
in de bus bij uw redactie, te veel om 
alle activiteiten in de gemeenten hier 
te noemen maar toch ontbreken er 
ook nog een paar. Ik noem hier bij-
voorbeeld Dordrecht, Deventer, Does-
burg. Als u dit leest, ga het eens na 
bij de administratie van uw blad, ook 
uw blad ontvangt de redactie graag 
op het adres: A. van Bronckhorstlaan 
117, 3201 XB Spijkenisse. 
Digitaal nieuws mag ook aan: 
tjallyeb@orange.nl

Tjally Everaarts-Bilyam

Kerkgebouw ELG Zierikzee. 
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de organiserende groep: liturgie, mu-
ziek, gebruik van kunst in en rond de 
gebouwen, rechtvaardiging, vrijheid, 
diaconie, oecumene, protestants-zijn 
enzovoort. 

We realiseren ons dat niet iedere ge-
meente in staat is een dergelijk eve-
nement te organiseren. We zijn op de 
hoogte van formele en min of meer 
informele banden tussen gemeenten. 
Graag zouden we de activiteiten in 
het kader van de Lutherdecade willen 
laten aansluiten bij bestaande samen-
werkingsverbanden. De eigenheid van 
een groep gemeenten kan op deze wij-
ze benut worden. Het is onze bedoe-
ling om recht te doen aan de variatie 
die luthers Nederland kent: grootste-
delijk gebied, verstedelijkt platteland, 
groot en klein, zelfstandig en gefu-
seerd tot een protestantse gemeente. 
Het inhoudelijke materiaal dat gedu-
rende deze periode tot stand komt, zal 
verzameld worden in een bundel. Het 
is de bedoeling dat deze publicatie in 
2017 in Wittenberg gepresenteerd zal 
worden, tijdens een slotmanifestatie. 
Op deze manier wordt samengewerkt 
aan een verzamelbundel met de stand 
van zaken van luthers Nederland tus-
sen nu en 2017.

Ideeën zijn welkom!
Heeft u concrete ideeën voor een 
thema dat heel goed met uw gemeente 
(of groep van gemeenten) verbonden 
zou kunnen worden? Of heeft u in 
de periode 2010-2017 een jubileum 
van een gemeente? Of is er een ander 

‘evenement’ waarvan u denkt dat de 
Lutherdecade daarbij zou kunnen 
aansluiten? We horen dat graag van 
u. Binnen de brainstormgroep zullen 
wij de reacties inventariseren en de 
plannen uitwerken. U kunt uw reacties 
sturen naar Alida Groeneveld, e-mail: 
agroeneveld@pthu.nl 

Alida Groeneveld

ok in Nederland zal aandacht 
gegeven worden aan deze 
Lutherdecade. Een brainstorm-

groep, bestaande uit Karel van de 
Wetering, Erwin de Fouw en Alida 
Groeneveld, heeft zich over een aantal 
ideeën gebogen. In dit artikel beogen 
we uw nieuwsgierigheid en betrokken-
heid te wekken, en u medeorganisator 
te maken van de reeks ‘Lutherse stek-
ken, Nederland op weg naar 2017’.

Tot 2017 willen we ieder jaar een 
landelijke bijeenkomst houden rond 
een bepaald thema in de buurt van 
31 oktober. We willen dat op steeds 
wisselende plaatsen doen. Tussen 
2010 en 2017 worden verschillende 
lutherse gemeenten (stekken) aange-
daan. Dit heeft een dubbel voordeel: 
zo is er voor iedereen altijd wel een 
bijeenkomst in de buurt, praktisch 
dus. Iedere regio heeft de kans zichzelf 
hierbij te presenteren, het inhoudelijke 
aspect. Ons idee is om aan te sluiten 
bij gebeurtenissen ter plaatse die toch 
al georganiseerd worden, bijvoorbeeld 
een jubileum rond een kerkgebouw, 
en deze een landelijke toets te geven. 
De aftrap zal worden gegeven in Den 
Haag op 31 oktober 2009. Details ko-
men in de volgende Elkkwartaal. 

Ontmoeting en inhoud
Naast ontmoeting is een dag in het 
kader van de Lutherdecade ook be-
doeld voor inhoudelijke verdieping. 
Daartoe zullen ter zake deskundigen 
worden aangezocht. Een aantal the-
ma’s ontsproot al uit het denken van 

Op naar 2017
Met de blik gericht op 31 oktober 1517, de dag dat 

Maarten Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg aan 

de kerkdeur timmerde, staan de komende jaren in het 

teken van de zogenoemde Lutherdecade. Eind vorig 

jaar is in Duitsland op verschillende plaatsen het 

startsein gegeven voor het vieren en gedenken van 

500 jaar Reformatie. 

O

Wittenberg
De activiteiten in het kader van de Lu-
therdecade concentreren zich bijna van-
zelfsprekend rondom Wittenberg. Naast 
de hierboven genoemde aftrap van de 
Lutherdecade in Wittenberg, waar het 
projectbureau van de Evangelische Kir-
che Deutschland een rol in had, zijn er 
meer initiatieven. 
De Lutherse Wereldfederatie (LWF), in 
Duitsland vertegenwoordigd door het 
LWF Duitse Nationale comité, is initia-
tiefnemer van een grote Luthertuin in 
Wittenberg. De LWF werkt nauw samen 
met het gemeentebestuur Wittenberg. 
De gemeente heeft toegezegd de tuin te 
zullen onderhouden. In het jaar 2017 
moeten er vijfhonderd bomen staan. Het 
is de bedoeling dat die bomen van over 
de hele wereld aan de tuin worden ge-
schonken. Voor het ontwerp van de tuin 
die als centrum een lutherroos krijgt, is 
een landschapsarchitect verantwoorde-
lijk. Voor meer gedetailleerde informatie: 
http://www.lutheranworld.org/
Luthergarden.html 
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Conferentie: pastoraat op het web
Het IKON Pastoraat bestaat dit jaar 
vijftig jaar. In dat kader wordt een 
conferentie georganiseerd voor pas-
tores en pastoraal werk(st)ers die 
zich op het web begeven of dat wil-
len gaan doen. Hoe ziet de pastorale 
aanwezigheid op internet er uit? Het 
hoofd nieuwe media van de IKON, 
Peter Dekker, zal laten zien wat zich 
(inter)nationaal aan pastoraat op het 
web aandient. Zijn visuele inleiding 
heeft als titel: ‘Internet als pastoraal 
medium’. Is internet geschikt om 

pastorale functies te vervullen? Be-
zoekers kunnen in gesprek gaan met 
onder anderen de bloggende dominee 
Boele Ytsma, met Eric van den Berg 
over het rooms-katholieke Isidorus-
web (www.isidorusweb.nl), met bin-
nenstadspastores over 
www.pastoralediensten.nl, met Judith 
van der Werf van het IKON Pastoraat 
over de zelfhulpsite www.levensvra-
gen.nl, met gemeentepredikante Ma-
rianne Vonkeman over 
www.sporenvangod.nl en met domi-

nee Coen Wessel over 
www.coenwessel.nl. Theologe dr. 
Ineke de Feijter, docente op het ge-
bied van religie en media aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, geeft 
een reflectie met als titel ‘Cybernauts 
awake’.  De conferentie wordt gehou-
den op 26 maart 2009 in de Regen-
boogkerk, Koningstraat 19 te Hilver-
sum van 13.30 –17.00 uur en kost 
e10. Aanmelden: pastoraat@ikon.nl

Wijzigingen evangelisch-luthers 
dagboek 2008-2009

ebruikers van het dagboek 
zullen het ongetwijfeld al ge-
merkt hebben: er is een aantal 

dagen met meditaties weggevallen 
gedurende het hele kerkelijke jaar. In 
het finale drukproces is er iets mis 
gegaan. De drukker heeft inmiddels 
een erratum gemaakt. Via de SLUB 
(Stichting Lutherse Uitgeverij) zijn 
inmiddels zoveel mogelijk adressen 
achterhaald van de mensen die een 
dagboek in huis hebben. Zij hebben, 
als het goed is, een erratum per post 
ontvangen. Mocht u wél een dagboek 
hebben, maar nog geen erratum, 
dan kunt u een email sturen naar de 
SLUB: slubdenhaag@hetnet.nl 

Adreswijzigingen en correcties
Blz. 207/271: Nieuw e-mailadres 
dr. Andreas H. Wöhle, Amsterdam: 
a.woehle@luthersamsterdam.nl

Blz. 212: de Protestantse gemeente 
Edam (waarin de Lutherse gemeente 
is opgegaan) vermeldt de secretaris op 
Kapsteeg 2. Dat moet zijn: Kapsteeg 
5. Liever voor post de postbus gebrui-
ken: Kerkgemeente Edam, Postbus 
159, 1135 ZL Edam.

Blz. 215: Evangelisch-Lutherse ge-
meente Flevoland, p/a mevrouw G. 

G I. van de Loosdrecht-Arbogast, L. de 
Keystraat 28, 1333 NP Almere, 
gudrunarboloos@orange.nl. 

Blz. 216/265: Drs. E. de Fouw, Wild-
hoeflaan 36, 2566 RW ’s-Gravenhage.

Blz. 220: Evangelisch-Lutherse ge-
meente Hoorn, bij de naam R. Blok 
staat een fout e-mailadres. Dit moet 
worden blok.r@planet.nl 

Blz. 223: Protestantse gemeente 
Purmerend, secretaris is mevrouw D. 
Siersema. Het postadres blijft zoals 
vermeld in het dagboek, e-mailadres: 
secretaris@pgpurmerend.nl. 

Blz. 227: wijziging secretariaat 
Evangelisch-Lutherse gemeente Woer-
den, mevrouw A. van Ansenwoude, 
De Hunze 6, 3448 XH Woerden, tel. 
(0648) 42 58 67, e-mail: 
van.ansenwoude@casema.nl 

Blz. 242: De Stichting Vrienden van 
Hoekelum meldt een bestuurswijzi-
ging: mevrouw Patty Besseling en 
de heer Roel Speklé zijn uit functie. 
Nieuwe penningmeester is de heer 
I(zaäk) van Kralingen uit Nieuwegein. 
Nieuwe secretaris is de heer H(erman) 
van Scherrenburg, Klingelbeek 31, 

6715 HK Ede. Ook het e-mailadres is 
gewijzigd: 
vriendenvanhoekelum@upcmail.nl 

Blz. 253: Ds. H.J.A. Haan, Arnhemse-
bovenweg 78 flat D12, 3708 AE Zeist, 
telefoonnummer blijft hetzelfde. 

Blz. 263: mevrouw Marieke Aartsen, 
Westfalen 30, 3524 KG Utrecht. 
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bestaande of nieuwe activiteiten bin-
nen de kerk. Het is niet bedoeld om 
mensen naar de kerk te krijgen en er 
zitten geen verplichtingen aan. Als 
predikant mag je het zelf invullen. 

Je bent aanwezig op alle keukenta-
fels. Mensen zoeken het programma 
niet op, maar je bent ineens als kerk 
aanwezig bij mensen die daar zelf 
nooit aan zouden denken. Sommige 
mensen hebben de televisie de hele 
dag aan staan als achtergrond, vooral 
regionale tv, en zo kom je opeens 
binnen. Je komt als brenger van de 
meditatie bij mensen in huis waar 
je normaal nooit zou komen en dit 
vraagt om een andere boodschap dan 
voor mensen die ‘s zondags naar de 
kerk gaan. Detlef: ‘Ze mogen weten 
dat we van de kerken zijn, maar het 
is geen reclame voor de kerk. Het 
voornaamste is dat je als kerk op een 
heel andere manier aanwezig bent. 

etlef kreeg het voorstel om 
mee te doen vanuit de Raad 
van Kerken. Er werden niet 

alleen gemeentepredikanten gevraagd 
voor het programma, maar ook zie-
kenhuispredikanten, geestelijk ver-
zorgers voor gehandicapten en ook 
voorgangers. Doordat de mensen op 
verschillende manieren werken kun-
nen ze ook op verschillende manieren 
het publiek aanspreken. Dat levert 
veel variatie op in de meditaties om-
dat iedereen een andere insteek heeft, 
vertelt Detlef. Zo kan het zijn dat er 
een bijbelverhaal wordt voorgelezen 
met een korte uitleg, maar het kan 
ook gaan over een locatie waar een 
verhaal achter zit. 

Keukentafel
Het mooie aan dit programma is 
volgens Detlef dat het kerk-zijn is 
op een andere manier, via een ander 
medium. Het is geen reclame voor 

De ziel van Tiel
Elk weekend is op Stadtv Tiel het programma ‘de Ziel 

van Tiel’ te zien. Een programma bedoeld voor een 

kort moment bezinning waarin elke week iemand een 

korte meditatie houdt. Detlef Bohlken, als predikant 

werkzaam in Tiel en Leerdam, is één van de personen 

die regelmatig zo’n meditatie verzorgt.

D

Dat je niet voor je eigen clubje of 
eigen manier van doen staat.’

Kansen
Als grote kansen noemt Detlef: ‘Aan-
wezig zijn met zin-vragen en met 
vragen die iedereen wel eens bezig-
houden’. Een momentje bezinning 
midden op de dag. Daarom vindt 
hij het van belang dat het heel kort 
is; dan haken mensen niet af. Het is 
gemakkelijk te volgen. Je kunt even 
onder het stofzuigen of aardappels 
schillen kijken.
Detlef vertelt dat de kracht van ‘de 
Ziel van Tiel’ niet alleen ligt in de 
tekst, maar dat er ook iets uitdagends 
gedaan wordt met het beeld. Zelf staat 
hij bijvoorbeeld tijdens een van de 
uitzendingen midden op het ijs tus-
sen schaatsende kinderen. Dit maakt 
het beeld dynamischer en je kunt het 
beeld ook betrekken bij het bijbelver-
haal. Een mooie combinatie, woord en 
beeld. De predikanten en medewerkers 
die de meditaties verzorgen mogen 
zelf de locatie kiezen. Zo is er ook een 
keer bij het thema ‘beweging’ gefilmd 
vanuit een roeiboot.

Detlef ervaart bij zichzelf ontwikke-
ling in het maken van dit programma. 
De eerste keren waren erg spannend. 
Je leest preken meestal van papier 
en bent als voorganger vrij weinig 
geoefend om losjes te spreken. Aan 
het begin probeerde iedereen toch 
dingen op papier te zetten en dat 
stiekem voor te lezen, maar dat is in 
de loop van de tijd veranderd. Het 
gaat nu meer om het bedenken van 
een kernonderwerp en dan over de 
setting waarin dat onderwerp goed tot 
zijn recht zou kunnen komen. Soms is 
dit een bijbeltekst, soms zomaar, soms 
iets uit het kerkelijk jaar. ‘Dat uitwer-
ken en in twee à drie minuten vrij te 
spreken. Dat is een uitdaging!’, aldus 
Detlef Bohlken. 
Nieuwsgierig geworden? Geen ont-
vangst van Regiotv Tiel? De uitzen-
dingen zijn online te bekijken: 
www.stadstv.web-log.nl

Daan Leker

Detlef Bohlken, luthers predikant in de gemeenten Tiel en Leerdam, brengt via 
de televisie op een andere manier ‘kerk’ de huiskamers in Tiel en omgeving 
binnen. (Foto: Daan Leker)
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Eerste vrouwelijke bisschop 
Groot-Brittannië

Nog even een herinnering: het 
kerkkoor in Leeuwarden bestaat 
100 jaar. Dat wordt gevierd op zon-
dag 10 mei (zondag Cantate) met 
een feestelijke eredienst. 
Iedereen is welkom.
Vanwege dit jubileum wordt ook 

bericht

eruma noemde de diversiteit in 
taal en cultuur als specifieke 
kenmerken en bijdrages voor 

het delen in het geloof. Ze sprak tot 
de gemeente in de St. Anne’s Church 
in hartje Londen: ‘We zijn verschil-
lend in onze culturele achtergronden, 
verschillend in onze talen en verschil-
lend in de manieren waarop we kerk 
zijn.’ De gemeente bestond tijdens 
haar inwijding uit de reguliere kerk-
gangers van de St. Anne’s, aangevuld 
met kerkleiders en kerkelijke verte-
genwoordigers uit de hele wereld. Het 
zo samen zijn in één kerk laat vol-
gens de kersverse bisschop zien, dat 

De Lutheran Church in Great Britain (LCiGB) heeft met 

Jana Jeruma-Grinberga haar eerste vrouwelijke 

bisschop. Ze werd in januari tot bisschop gewijd door 

haar voorganger Walter Jagucki. 

J eenheid van mensen veel dieper tot 
uiting komt in hun gezamenlijke ge-
loof, in een gezamenlijke verlichting 
in de genade van God en in de wens 
om getuige te zijn van het evangelie 
in Engeland. 
In zijn felicitatierede tot Jeruma sprak 
Ishmael Noko, secretaris-generaal van 
de Lutherse Wereldfederatie, de hoop 
uit dat deze bisschopswijding een 
teken zal zijn voor kerken waar vrou-
wenordinatie nog niet de gewoonte 
is. ‘En ik hoop dat dit ook een teken 
moge zijn dat ordinatie is weggelegd 
voor alle gedoopten die geroepen 
zijn door de kerk.’ Hij maakte van de 
gelegenheid gebruik om alle gasten, 
onder wie vele oecumenische relaties, 
erop te wijzen dat oecumene voor 
lutheranen geen optie is maar een 
verplichting: ‘Luthers zijn is oecume-
nisch zijn.’ 
 
Letse achtergrond
Een bijzonder gegeven voor de po-
sitie die Jeruma nu heeft, is haar 
Letse achtergrond. Ze werd geboren 
in 1953 bij ouders die als vluchtelin-
gen van Letland naar Londen waren 
gekomen. In de Letse lutherse kerk 

LCiGB en LCGB
De LCiGB waar Jeruma nu leidend 
bisschop is, is de enige lutherse kerk 
in Groot-Brittannië met een bestuur 
op Britse bodem. De kerk heeft 2810 
leden, met naast Londen een aantal 
andere gemeenten. De kerk verzorgt 
diensten in vele talen, zoals natuur-
lijk Engels, maar ook Swahili, Pools 
en Chinees. De LCiGB, lid van de 
LWF, is aangesloten bij de LCGB, de 
Lutheran Council Great Britain, waar 
ook negen andere nationale lutherse 
kerken in zijn vertegenwoordigd. 
Maar al die andere kerken worden 
bestuurd vanuit buitenlanden. Je-
ruma is ook bestuurder in die LCGB. 
Deze council vertegenwoordigt 
130.600 lutheranen in het Verenigd 
Koninkrijk.        

een reis naar Duitsland georga-
niseerd, Speyr en Worms staan 
op het programma op 21, 22 en 
23 mei. De terugreis gaat via de 
Rijn. Kosten: e273,- per persoon 
(inclusief ontbijt, diner en ver-
voer), e40,-  bijbetalen voor een 

100 jaar kerkkoor Leeuwarden: viering en reis

worden vrouwen niet geordineerd. 
Haar inwijding werd overigens volop 
ondersteund door de in Duitsland 
gevestigde Letse Evangelisch-Lutherse 
kerk in het Buitenland. Aartsbisschop 
Elmars Rozitis assisteerde samen met 
een IJslandse bisschop in de wijding. 
Jeruma is in 1997 geordineerd, na 
eerst een loopbaan in de gezond-
heidszorg opgebouwd te hebben. Tot 
juli 2008 was ze de predikant van de 
lutherse gemeente in Londen.

Praxedis Bouwman

1-persoonskamer, lunches en drank 
apart betalen. Voor aanmeldingen 
en mensen die moeite hebben met 
betalen: Henk Bos, Stal 349, 9205 
AN Drachten, e-mail: 
henk_alie349@hotmail.com

Foto: Kalme/M. Uschman
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Aspecten van het Avondmaal
Om te begrijpen hoe Luther het 
Avondmaal in 1519 ziet moeten wij 
met hem het Avondmaal onderschei-
den in aspecten. Drie onderscheidt hij 
er. Het eerste aspect is het teken van 
brood en wijn en ook van lichaam en 
bloed. Het gaat hem in dit aspect om 
het uiterlijke en zichtbare van het 
Avondmaal. Het tweede aspect is de 
betekenis van het sacrament: het gaat 
hier om het innerlijke en geestelijke 
aspect. Wat betekent het voor mij in 
mijn leven? En het derde aspect is het 
geloof in teken en betekenis. Het gaat 
mij allereerst om het tweede aspect. 
Over dit aspect zegt Luther dat de 
betekenis of werking van de maaltijd 
de gemeenschap van alle heiligen is. 
Naar het Avondmaal gaan wil voor 
hem zeggen: gemeenschap ontvan-
gen. Hij schrijft:

‘De betekenis of werking van dit 
sacrament is de gemeenschap van 
alle heiligen. Daarom is ook de 
gebruikelijke naam voor dit sacra-
ment in het Grieks synaxis en in het 
Latijn communio, dat wil zeggen: 
gemeenschap. Naar het sacrament 
gaan is zo in het Latijn: communi-
care, dat wil zeggen: deze gemeen-
schap ontvangen. Deze woorden 
worden gebruikt, omdat Christus 
met alle heiligen één geestelijk 
lichaam vormt, net zoals het volk 
uit één stad één gemeenschap, één 
lichaam vormt.’ (Luther na 500 jaar, 
p. 59 en 60)

De gemeenschap is eerst de gemeen-
schap met Christus en de heiligen. 
Door het Avondmaal wordt de gelo-
vige namelijk in het geestelijk 

lichaam van Christus ingelijfd. Luther 
haalt Paulus in 1 Korintiërs 10 aan: 
‘Wij zijn allen één brood en één 
lichaam; wij die deelhebben aan het 
ene brood en de ene kelk.’ Maar het 
zal niet blijven bij de gemeenschap 
met Christus, zoals ook al wel blijkt 
uit het citeren van 1 Korintiërs 10 en 
later uit 1 Korintiërs 12. In de 
gemeenschap met Christus wordt de 
gehele gemeenschap die rond brood 
en wijn vergaderd is, mee betrokken. 

‘Deze gemeenschap bestaat in het 
volgende: Degene die dit sacrament 
ontvangt, deelt in alle geestelijke 
goederen van Christus en zijn heili-
gen, zodat die gemeenschappelijk 
bezit zijn; op dezelfde manier wor-
den ook alle lijden en zonden 
gemeenschappelijk bezit. Op die 
wijze wordt liefde door liefde ont-
stoken en verenigt zij.’ (Luther na 
500 jaar, p. 60)

Vergeving van zonden
Het is het waard op te merken dat de 
gemeenschap niet alleen in geeste-
lijke goederen bestaat maar ook in 
zonden. Christus kent geen zonde; de 
mens des te meer. Het Avondmaal als 
gemeenschapsmaal zou de zonde 
over het hoofd zien. Niets blijkt min-
der waar. Juist het aspect van de 
gemeenschap houdt voor Luther zon-
devergeving in. God geeft juist de 
gemeenschap in het sacrament om 
ons te sterken en aan te sporen tegen 
de zonde. De gemeenschap van 
Christus en de heiligen leert ons dat 
wij niet alleen tegen de zonde vech-
ten. Wij hebben in onze strijd Chris-
tus en de heiligen naast ons.
‘Wie nu moedeloos is, door zijn zon-
dig geweten verzwakt of door de 
dood verschrikt wordt of anderszins 
een bezwaard hart heeft, die moet, 
als hij daarvan vrij wil worden, 
welgemoed naar het sacrament van 
het altaar gaan en de gemeenschap 
laten delen in zijn leed en hulp zoe-

nze huidige tijd wordt geken-
merkt door individualisme. 
Voor velen is het individua-

lisme een belangrijke winst voor deze 
tijd. Het individualisme betekent dat 
zij los van knellende banden hun 
eigen beslissingen kunnen nemen. 
Anderen, waaronder zogenaamde 
communitaristen, menen dat het hui-
dige individu overgewaardeerd wordt 
en daardoor eenzaam komt te staan. 
Zij zien het ‘onderdeel-zijn-van-
een-groep’ als belangrijke menselijke 
waarde. In de geschiedenis zien we de 
discussies vaak een slingerbeweging 
maken. Op het ene moment wordt 
het individualisme verheerlijkt, op 
het andere moment wordt het ver-
guisd. Luther is onder invloed van 
de waardering van het individu wel 
de eerste individualist genoemd. Dit 
is niet geheel onbegrijpelijk. Voor 
Luther kwam de enkeling voor God te 
staan. Maar dat alleen betekent nog 
niet het begin van individualisme. De 
enkeling wordt in zijn aardse bestaan 
door Luther steeds aan de gemeen-
schap verbonden. Om dit aan te tonen 
neem ik u mee naar 1519 en wel naar 
Luthers ‘Uiteenzetting over het hoog-
waardig sacrament van het heilige 
ware lichaam van Christus’. In dit ge-
schrift wordt duidelijk hoezeer Luther 
de enkeling die het heil van Christus 
krijgt steeds in relatie ziet met zijn 
medemensen.
De vertaling van dit geschrift is te 
vinden in Luther na 500 jaar, uitge-
geven bij Kok - Kampen in 1983. In 
dit artikel wordt gebruik gemaakt van 
deze vertaling. 

Avondmaal – 
gemeenschapsmaal
Individualisme versus communitaristen, of kunnen die 

twee ook samen? Een zoektocht naar de verbinding 

via Luther en zijn begrip van het Heilig Avondmaal.

O
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ken bij alle leden van het geestelijk 
lichaam.’ (Luther na 500 jaar, p. 61)

In het kader van de zondevergeving 
is het ook goed te zien dat Luther 
spreekt over verandering. De 
gedachte ligt zeer dicht tegen de ruil-
gedachte aan, waarover hij later in 
zijn beroemde boek ‘De vrijheid van 
een Christenmens’ zal spreken. Het 
accent mag anders liggen; de thema-
tiek is gelijk. In ‘De vrijheid van een 
Christenmens’ wordt het huwelijk 
genoemd als het instituut waarin wij 
alles delen. Hier in 1519 smeedt de 
liefde ons zelf samen. Zo krijgen wij 
allen alles gemeenschappelijk.
‘Op dezelfde manier zullen wij door de 
liefde ons ook veranderen en de gebre-
ken van alle christenen van ons laten 
zijn en hun gedaante en nooddruft op 
ons nemen en van hen laten zijn alles 
wat wij aan goeds hebben, opdat zij 
hetzelfde genieten mogen. Dat is de 
echte gemeenschap en de ware beteke-
nis van dit sacrament. Zo worden wij 
in elkaar veranderd en worden wij een 
gemeenschap door de liefde, zonder 
welke geen verandering geschieden 
kan.’ (Luther na 500 jaar, p. 64)

Geloof
Het sacrament brengt een heel bij-
zonder soort innigheid teweeg. Het 
brengt gemeenschap die zonde en 
kwaad wegdraagt. Het is een kracht 
in de strijd tegen zonden, boze gees-
ten en de wereld. Christus geeft de 
mens al het goede en neemt van hem 
zijn zonde. Deze ruilgedachte zal in 

1520 verder uitgewerkt worden. De 
metafoor van de ‘ruil’ is niet nieuw. 
Ook andere theologen vóór Luther 
gebruikten die. Maar Luther ontwik-
kelt toch heel eigen theologische 
denkbeelden die in zijn latere werken 
een rol blijven spelen. Het beeld dat 
Luther gebruikt gaat ver, maar geeft 
goed aan waar om het gaat. De mens 
kan zich geheel op Christus verlaten. 
De gemeenschap brengt de vergeving. 
Maar het is niet voor niets dat over 
deze gemeenschap of ruil vervolgens 
gesproken wordt onder het derde 
aspect van het sacrament. Het is het 
aspect dat nog niet aan de orde is 
geweest. Maar hoe wordt de toezeg-
ging van het sacrament mij eigen? 
Het is voor Luther niet voldoende te 
weten van de gemeenschap of de ruil; 
het is ook noodzakelijk te geloven. 
Het Avondmaal brengt gemeenschap. 
Maar het Avondmaal moet ook 
geloofd worden. Daarom gaat het ook 
om het antwoord van de gelovige op 
de genade van God.
‘Want het is niet genoeg dat u weet 
dat het een gemeenschap is en een 
genadige ruil of vermenging van 
onze zonden en ons lijden met de 
gerechtigheid van Christus en al zijn 
heiligen. Maar u moet er ook naar 
verlangen en vast geloven dat u het 
gekregen hebt. Hier strijdt de duivel 
en de natuur het meest, opdat het 
geloof maar niet bestaat.’ (Luther na 
500 jaar, p. 66)

De kerntekst voor het begrijpen van 
Luther en het geloof geeft zuiver 

weer hoe persoonlijk de ruil ook is, 
hoe groot daarbij het gemeenschaps-
element is. In dit fragment wordt 
duidelijk hoe het heil ‘pro me’ (und 
wollen ganz deyn sein) geven wordt. 
Christus en de heiligen zijn er voor 
een ieder persoonlijk maar niet als 
enkeling. De mens die Christus en de 
heiligen ontvangt, staat in de 
gemeenschap van het Avondmaal.
‘Let dus op dat u het geloof oefent 
en sterkt, dat, wanneer u bedroefd 
bent of wanneer uw zonden u voort-
drijven, u zo naar het sacrament 
gaat of de mis hoort, dat u hartelijk 
naar dit sacrament en zijn betekenis 
verlangt en niet eraan twijfelt dat u 
overkomt wat dit sacrament bete-
kent. Dat wil zeggen, dat u zeker 
bent dat Christus en al zijn heiligen 
tot u komen, met al hun deugden, 
lijden en genadegaven, om met u te 
leven, te doen, te laten, te lijden, te 
sterven, en dat ze geheel van u wil-
len zijn en alle dingen met u 
gemeenschappelijk willen hebben.’ 
(Luther na 500 jaar, p. 66)

Conclusies
De gedachte dat de mens zijn zonde-
vergeving in de gemeenschap van het 
Avondmaal ontvangt wordt door 
Luther stevig neergezet. Zijn ‘Uiteen-
zetting’ toont aan, dat het heel zeker 
om de persoon van de gelovige gaat, 
maar nooit als enkeling. De gelovige 
heeft de ander nodig om telkens weer 
de deur naar het geloof en het heil 
open te zien staan. Hij moet boven-
dien de ander in het oog houden als 
degene die hem nodig heeft. Zo heeft 
de gemeenschap betekenis voor het 
individu en andersom het individu 
voor de gemeenschap. Waar wij die 
gemeenschap vandaag vinden is een 
andere, spannende vraag. Bij Luther 
viel de gemeenschap al niet zo maar 
samen met de kerk. Vandaag de dag 
is de plaats van de kerk zo veranderd, 
dat het van hoogmoed zou getuigen, 
als alleen deze gemeenschap als van 
God gegeven beschouwd zou worden. 
God kent zeker meer wegen om de 
mens gemeenschap te geven dan 
door het Avondmaal. Dat neemt niet 
weg dat hij die het Avondmaal kent, 
er een groot goed mee in handen 
heeft.

Trinette Verhoeven (predikante Evan-
gelisch-Lutherse gemeente Den Haag)
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