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aat ik eens van de gelegenheid 
van het ‘geleiden’ door weer 
een nieuwe Elkkwartaal 

gebruik maken en een oproep doen 
om aandacht te besteden aan de 
LWF-zondag, een jaarlijks terug-
kerend fenomeen in de lutherse 
wereld rond hervormingsdag. Dit jaar 
met het oog op de 11e assemblee van 
de LWF: ‘geef ons heden ons dage-
lijks brood’. Toen ik erover schreef 
dacht ik nog: daar zijn wij niet zo 
van in Nederland;  van al die ‘thema’ 
dagen, waar je vanuit allerlei inter-
nationale en andere gremia wordt 
opgeroepen. Meteen sprong mijn 
herinnering naar Curaçao, onderdeel 
van het koninkrijk. Daar wordt dat 
soort dagen omarmd. Bedrijven, 
instellingen en zelfs personen buite-
len op advertentiepagina’s over 
elkaar heen om te feliciteren dat het 
een lieve lust is: met de dag van de 
ouderen, van het analfabetisme, van 
de kinderen, van Bonaire, van cul-
tuur, van de vlag (de belangrijkste, 

L deze Dia die Bandera), van … 
Uitersten in het gebied van een 
Nederlands paspoort. Of prettige 
veelkleurigheid.  

Dat brengt mij kriskras (te vinden op 
pagina 12) naar de inhoud van deze 
Elkkwartaal. Verrassend veelkleurig. 
Vanuit de geografische windstreken, 
bijvoorbeeld Israël en Moskou, maar 
ook vanuit perspectief: theologisch, 
jongeren, de Delftse gerestaureerde 
torenklok tot de nieuw gekozen 
secretaris generaal van de Wereldraad 
van Kerken en lutherse liedcanon. 
En: dit jaar is het tien jaar geleden 
dat de gemeenschappelijke verklaring 
over de rechtvaardigingsleer door de 
LWF en ‘Rome’ werd ondertekend. 
Wat dat ook al weer was? Dat kunt u 
lezen. En wanneer? 31 oktober, her-
vormingsdag. 
Ik laat een ballonnetje op: 
31 oktober, dag van…

Praxedis Bouwman

Ten geleideColofon

Bij de voorplaat
In augustus werd dominee Louisa Vos ge-
ordineerd én bevestigd als predikant van 
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Apel-
doorn. Een interview met haar staat op 
pagina 28-29. (foto: Praxedis Bouwman). 
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Meditatie

Toekomst door verandering

at is mijn leven? Waar gaat het in mijn leven om, 
wat houdt het in?
Dit verhaal vertelt over veiligheid en zekerheid.

De drijfveer in mijn leven is mijn levenshonger. Ik wil zo 
veel mogelijk daarvan genieten. Ik wil zien wat het leven te 
bieden heeft. En ja, ik wil ook in de toekomst van het leven 
genieten. Ik wil mijn leven niet verloren laten gaan. Niet 
verspillen. Ik wil de mogelijkheden van het leven zo lang 
als het kan open houden. En daarvoor heb ik toekomst-
zekerheid nodig, planningszekerheid. Niet voor het eerst 
staat hier de menselijke behoefte naar zekerheid tegenover 
het Bijbels verhaal dat zich tegen de mammon afzet. Mate-
riële geruststelling staat tegenover de belofte dat iedere dag 
voldoende rijkdom zal brengen.
Daarbij is het maar de vraag of dit verhaal een waarschu-
wing tegen het aanleggen van voorraden is. Waarschijnlijk 
niet. Zelfs de rijkdom van de man is hier niet echt het 
probleem.

Er zijn drie punten waar het mis gaat. Waar de boer iets mist.
Het eerste is verbazing en dankbaarheid. Zijn overvloedige 
oogst is voor de boer heel gewoon. Hij is er niet verwon-
derd over en laat ook geen dank zien. Daarin mist hij de 
relatie met God. Hij ziet het allemaal als vanzelfsprekend 
aan. Een God is voor hem niet nodig.
Het tweede is het leven en het vieren in het nu. Hij kan niet 
genieten van zijn rijkdom, van zijn goederen. Hij heeft er 
zelf niets aan, omdat hij alleen maar aan opslag denkt. 
Dat staat steeds weer voorop. Daarin mist hij de relatie met 
zichzelf. Hij bestaat voor zijn goederen en niet andersom.
En hij mist tenslotte de medemenselijkheid. Hij slaat op, in 
plaats van met anderen te delen. Hij houdt alles voor zich-
zelf en mist daarin de relatie met de ander.
Al met al een man, die op het gebied van relatie alles inle-
vert in ruil voor veiligheid. Je kunt ook zeggen, dat hier 
vrijheid tegenover vermeende zekerheid staat. 
Door zijn houding wordt de boer zijn eigen slaaf. Gevangen 
in zijn denkwijze, in zijn systeem.
Het verhaal vertelt van overvloed van de dag. En het vraagt 
om te genieten, om te delen en te danken. Genieten dat 
betekent leven. Hier en nu. Werkelijk leven, niet ooit in de 

toekomst, maar nu. Met dat wat er is. Delen is de verbon-
denheid met de schepping. Met alles wat mij omgeeft en 
daarbij zeker in eerste plaats de mens. En danken stelt de 
vraag, waar mijn eigen rijkdom vandaan komt.

In alle scherpte en helderheid gaat het verhaal echter ook 
voorbij aan de werkelijkheid. Het verhaal doet alsof wij niet 
weten dat wij ons geld en bezit niet mee kunnen nemen. 
Dat geld niet alles is. Kijk maar naar de kredietcrisis en je 
weet genoeg. Hoe snel je rijkdom ook weer verdwenen is.
Maar nog opvallender is, dat het verhaal voorbij gaat aan 
mensen die helemaal geen rijkdom hebben. Klopt het dan 
wel dat ik er altijd op kan rekenen, dat ik voldoende zal 
ontvangen? Voor een grote groep mensen wereldwijd en 
dichtbij lijkt het helemaal niet te kloppen.
Daar gaat deze tekst niet over.
Ik zie wel dat de boer niet anders kan, dan bewegingsloos 
af te wachten. Hij lijkt wel rustig met al zijn menselijke 
veiligheid, maar hij moet constant gespannen opletten of 
zijn rijkdom wel veiliggesteld is. Dat zijn vermeende zeker-
heid in stand blijft. Het is geen rust, maar bewegingsloos-
heid die wil voorkomen, dat er iets in zijn situatie veran-
dert. Rust zonder toekomst, omdat alles zo moet blijven als 
het is.
Zo als wij al jaren doen met ons klimaat. Het gaat maar al te 
lang goed. En als wij maar een klein beetje stil houden, af 
en toe wat bijstellen, dan zal het toch wel goed komen met 
onze veiligheid? Steeds meer lijkt het erop, dat dat niet op  -
gaat. Stilstaan is geen rust, maar is angstvallig vasthouden 
aan wat ik nu heb. En dat gaat mis. Er moet iets gebeuren.
Soms helpen kleine signalen al verder. Op 13 december zijn 
alle kerken opgeroepen om in de middag om 15.00 uur de 
klokken te luiden. Dit is een oproep van het Europese kerke-
lijke milieunetwerk. In het kader van de klimaatconferentie 
worden de kerken op deze manier betrokken en roepen de 
leiders van de wereld op om niet krampachtig stil te blijven 
staan, maar om in beweging te komen. Er moet iets gebeu-
ren. Er is toekomst. En die is echt de moeite waard. Dat is 
de uitnodiging die van God komt.

Detlef Bohlken

Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezit-
tingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van 
een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn 
voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, 
waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voor-
raad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: ‘Dwaas, nog deze 
nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?’ Zo vergaat 
het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ (Lucas 12 : 15-21)

W



elkkwartaal                                                             oktober 2009 4      

aat hen allen één zijn’, her-
innerde Tveit in een toe-
spraak waarin hij zijn visie 

op de Wereldraad gaf. Die spreuk uit 
Johannes 17:21 is: ‘de basis van de 
Wereldraad van Kerken. Iedere visie 
op dit werk zal die visie zichtbaar 
moeten maken. Het is niet de oude 
agenda, het is de nieuwe agenda, net 
zo goed.’ Tveit is nu secretaris-gene-
raal van de raad voor oecumenische 
en internationale relaties van de 
Noorse Kerk.
Volgens Tveit heeft de Wereldraad 
specifieke gaven voor de wereld: een 
bewezen staat van dienstbaarheid, 
unieke toegang tot de wereld door 
haar netwerk van kerken en een 
getalenteerde groep van stafleden en 
leden die Gods hand in de wereld 
kunnen zijn. Tveit stelde prioriteiten 
in het werk van de Wereldraad: soli-
dariteit onder Christenen op de 
wereld, interreligieuze relaties, uitge-
breidere oecumenische verbindingen 
en thema’s op het gebied van recht-
vaardigheid. 
Tveit zal per 1 januari 2010 het werk 
overnemen van de Keniaanse Metho-
dist Sam Kobia, die verkoos om om 
persoonlijke redenen niet voor een 

tweede termijn te gaan. Door publici-
teit over een onduidelijk verkregen 
doctorstitel kwam Kobia ruim ander-
half jaar geleden onder vuur te lig-
gen. Hij nam kort daarna tijdens een 
zitting van het centraal comité in 
februari 2008 zelf de beslissing geen 
tweede termijn te willen. 

Luthers
Onder de eerste felicitaties aan het 
adres van de Noor zat die van de 
Lutherse Wereldfederatie (LWF). ‘Tveit 
brengt ervaring met zich mee die 
hem voorbereidt om alle aspecten 
van het werk van de Wereldraad te 
leiden,’ stelde Ishmael Noko, secreta-
ris-generaal van de LWF. ‘Tveit 
werkte op alle niveaus in de kerk, 
van gemeentedominee tot nationale 
en internationale posities. ‘Hij is the-
oloog en ervaren in bedrijfsvoering. 
En hij is een diepgelovig persoon, 
bescheiden in optreden en hij heeft 
een onomwonden manier van praten,’ 
aldus Noko. ‘Bijzonder verheugend is 
het dat hij de Wereldraad al heel goed 
kent. Als hij zijn taken opneemt en 
naar Genève verhuist, zal hij zich 
snel thuis voelen.’
De secretaris-generaal van de LWF 
liet niet na om op het belang van de 
Wereldraad te wijzen. ‘De raad speelt 

Noorse lutheraan Tveit 
hoogste ambtenaar van 
de Wereldraad 
De nieuw gekozen secretaris-generaal van de Wereld-

raad van Kerken, dominee Olav Fykse Tveit (48), is 

geordineerd in de (lutherse) Kerk van Noorwegen. 

Tveit werd eind augustus door het centrale comité, 

het hoogste bestuurlijke orgaan van de Wereldraad, 

in Genève verkozen boven de presbyteriaanse Zuid-

Koreaan Seong-Won Park. 

L‘
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een unieke en vitale rol in de oecu-
menische beweging: als we nog geen 
Wereldraad hadden, hadden we er 
één uit moeten vinden. Wij kijken 
naar de raad als een mondiale orga-
nisatie waarbinnen de kerken van 
over de wereld op basis van gemeen-
schappelijk geloof in de drie-ene God 
met elkaar kunnen communiceren en 
samenwerken, in dienstbaarheid aan 
de christelijke eenheid en het welzijn 
van de mensheid.’ 
De komende tijd wordt er één van 
zaaien en oogsten, een tijd waarin 
buitengewone dingen bereikt kunnen 
worden met gewone middelen. Vol-
gens Noko wordt het de taak van de 
gekozen secretaris-generaal om de 
Wereldraad op zo’n manier te leiden 
dat de grote mogelijkheden, die zich-

zelf te midden van uitdagingen laten 
zien, benut worden. 
Noko uitte hoop op intensivering van 
de samenwerking tussen Wereldraad 
en LWF. Daarbij haalde hij het recent 
gestarte ACT Alliance (Action by 
Churches Together) aan, een netwerk 
van nood- en ontwikkelingshulp, als 
voorbeeld van nieuwe vormen van 
oecumenische samenwerking. 

Tveit
Voor zijn huidige functie bij de raad 
voor oecumenische en internationale 
relaties van de Kerk van Noorwegen, 
was Olav Fykse Tveit secretaris van 
de opleidingsraad van de kerk en van 
de raad voor relaties tussen kerk en 
overheid. Binnen de Wereldraad van 
Kerken is hij lid van de ‘Faith and 

Order Plenary Commission’ en hij zit 
in het moderamen van de Noorse 
Raad van Kerken. 
Tveit zelf ziet zijn verkiezing aldus: 
‘Ik voel deze taak werkelijk als een 
roeping van God. Ik voel dat we een 
boel te doen hebben, samen.’ Hij 
spoorde de leden van het centraal 
comité aan om voor hem te blijven 
bidden: ‘Alstublieft, stop niet!’

Praxedis Bouwman
Op basis van artikelen en persberich-
ten van ENI, LWI, WCC en de 
toespraak van Tveit.

LWF-zondag  

at deze wens wereldwijd niet 
een reëel gegeven is, is evident. 
De kloof tussen niet genoeg 

hebben en teveel hebben is groot. De 
meeste mensen hebben niet genoeg. 
‘De roep om ‘dagelijks brood’ is niet 
alleen een grote ethische, morele en 
theologische vraag, maar ook een 
existentiële en spirituele uitdaging 
voor onze wereldwijde familie van 
lutherse kerken,’ aldus secretaris-
generaal Ishmael Noko in zijn voor-
woord.  

Liturgie  
De aangeboden liturgie die bij de LWF 
zondag hoort, komt dit jaar uit een 

De LWF-zondag, een jaarlijks terugkerend initiatief 

van de Lutherse Wereldfederatie rond hervormings-

dag, is vormgegeven rond het thema voedselveiligheid 

en –soevereiniteit. In een speciale uitgave van het 

nieuwsblad LWI (Lutheran World Information) wordt 

het thema vanuit allerlei perspectieven belicht. Het 

thema staat in het kader van de elfde assemblee in 

2010: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 

D Noord-Amerikaanse context. Door de 
wereldwijde recessie zijn de prognoses 
dat aan het eind van het jaar één op 
de tien Amerikanen werkeloos zal zijn 
en tegen het eind van de recessie is de 
schatting dat vijftig miljoen Amerika-
nen in armoede zullen leven. Dat is 
ongeveer één op de zes, nagenoeg 
dezelfde statistische verhouding 
wereldwijd. LWF president Mark Han-
son vraagt zich in de inleiding op de 
liturgie af ‘wat het betekent om rond 
de tafel samen te komen en de over-
vloed van God te vieren’.  
De LWF zondag is bedoeld om de 
veelzijdigheid van de 140 lidkerken 
in 79 landen te vieren. Het is daar-

naast een zondag om als gezamen-
lijke lutherse kerken de verbonden-
heid met de wereldwijde christelijke 
kerk te laten zien. 
Meer informatie: 
http://www.lutheranworld.org/
Essentials/LWF-Sunday.html
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e Maarten Luther Kerk (1937), 
één van de vijf brandpunten, 
staat middenin in de Amster-

damse Rivierenbuurt. Om structurele 
redenen én een navenant afnemend 
aantal bezoekers zijn in deze lutherse 
wijkgemeente de wekelijkse eredien-
sten gestaakt. Wel is er volop activiteit 
op andere gebieden. Met als motto 
‘spoorzoekers en bruggenbouwers’ 
wordt hier hard gewerkt aan een 
nieuwe vorm van gemeenteopbouw.

‘Iets’ anders
Drijvende kracht is de lutherse predi-
kant én buurtbewoner Andreas Wöhle 
die zich sinds mei 2008 met passie 
stort op het ‘gewone’ gemeenteleven 
in en rond de Maarten Luther Kerk-
buurt. Oude lutheranen zijn er nog 
maar weinig, daarom gaat zijn energie 
naar het doen ontstaan van een nieuw 
soort gemeenschap, met als pijlers: 
spiritualiteit, cultuur en sociale cohe-
sie. Waar gaat het om?
‘Het belijden en beleven van het evan-
gelie in woord en daad als boodschap 

Amsterdamse Maarten Luther Kerk: 
nieuwe vorm van gemeenteopbouw

D

Met de Oude Lutherse Kerk (1633) aan het Spui als 

centrale spil is de Evangelisch-Lutherse Gemeente 

Amsterdam ingedeeld in vijf zogeheten brandpunten. 

De vijf brandpunten fungeren als centra van het 

gemeenteleven in de respectievelijke stadsdelen. 

Samen streven ze naar versterking en vernieuwing van 

(hun) gemeente ‘tot centra van spiritualiteit, met 

ruimte voor bestaande en nieuwe doelgroepen, met 

een gevarieerd aanbod op het gebied van de christe-

lijke (lutherse) spiritualiteit’, aldus de kerkenraad van 

Amsterdam. Elk brandpunt opereert onder een eigen 

motto, toegespitst op de eigen buurt en doelgroep 

binnen het geheel van ELG Amsterdam.

gericht aan alle mensen, die zich in 
verschillende vormen van het Woord 
ontvouwt en daarom ook verschil-
lende vormen van antwoord, toenade-
ring kent’, zo schrijft hij in zijn 
jaarplan 2008/2009. Nog een uit-
gangspunt: ‘wij luisteren in ons werk 
eerst naar vragen en behoeften die 
vanuit de samenleving (…) worden 
aangedragen. (…) Daarbij zullen we als 
consequentie, uit het theologisch seri-
eus nemen (…) van het aanwezig zijn 
van God, de táál van wijk en wereld 
in haar seculiere beeldspraak op 
waarde moeten leren schatten.’
Tot november 2008 was de Maarten 
Luther Kerk onderdeel van de ‘Samen-
stroomgemeente’ met de hervormden 
en gereformeerden. Na de opdeling 
van het hervormde en gereformeerde 
deel in de andere wijken van de Pro-
testantse Kerk Amsterdam, bleek het 
aantal lutheranen en sympathisanten 
te klein om zonder meer als wijkge-
meente verder te gaan. De zondagse 
erediensten werden twee jaar geleden 
gestaakt, gemeenteleden moesten 

voortaan naar één van de andere 
brandpunten. Alle opties met betrek-
king tot het kerkgebouw werden over-
wogen: verkopen óf … iets anders. Het 
werd ‘iets’ anders, wat Andreas Wöhle 
verwoordt als: ‘Openstaan voor andere 
vormen van “spreken over leven en 
betekenis”, voor andere godsdiensten en 
met andere sociale acteurs in een wijk’.

Luthers is open staan
Er kwam een doorstart in de vorming 
van een christelijk, spiritueel centrum. 
Rondom een kleine kern van welwil-
lende lutheranen en sympathisanten 
(voornamelijk 75+) ging de aandacht 
naar nieuwe doelgroepen waarvoor 
nieuwe activiteiten werden opgezet 
op het gebied van spiritualiteit, cul-
tuur en sociale cohesie, waarbij ook 
kerkdiensten.
Wöhle: ‘Het concept is: spiritueel, 
cultureel, sociaal, een centrum mét 
kerkkarakter. Luthers is: open staan 
voor iedereen.’
Als buurtbewoner ging Andreas 
Wöhle wervend te werk. Op straat, in 
de winkels en in het café legde hij 
contacten om duidelijk te krijgen wat 
leefde onder de mensen en de 
gemeentebehoeften te peilen. Ze leer-
den hem kennen (zoek je de dominee? 
Die zit in ’t café) en dat sloeg aan. 
Hij nodigde ze uit mee te denken over 
‘iets’ met cultuur, thematisch, ontmoe-
ting met kinderen en… muziek, vooral 
veel muziek. ‘Wij durven iets verder te 
denken dan alleen het klassieke genre’, 
licht hij toe. ‘En omdat de beeldtaal 
van de muziek en de beeldende/klan-
kende kunst, net als de beeldtaal van 
het geloof, boven het zegbare uitrei-
ken, ontstaat er een haast natuurlijk 
bondgenootschap.’
De nieuwe gemeenschap die zo moet 
ontstaan, biedt ruimte aan verschil-
lende (doel)groeperingen die elk hun 
eigen activiteit vormen en uitvoeren 
in en rond het kerkgebouw, met daar-
naast de ontwikkeling van gezamen-
lijkheid.

Diaconale steun
Zoveel activiteit in een bruisender 
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gemeenteleven met zo’n diversiteit, in 
een wijk met potentieel goede ‘rand-
voorwaarden’ zoals: veel jonge twee-
verdieners, veel kinderen, een 
vruchtbaar, divers netwerk met de 
juiste contacten. Maar het handjevol 
lutheranen dat er nog is, zit er voor 
hen ook wat bij? Het moet toch voor 
de voornamelijk ouderen even slik-
ken zijn geweest dat er geen eredien-
sten meer zijn? Wöhle: ‘We hebben 
de oud-gemeenteleden gevraagd hoe 
vaak en óf ze eigenlijk nog naar de 
kerk willen. Daaruit bleek dat er wel 
degelijk behoefte was.’ Het resultaat 
is dat er nu gemiddeld acht keer per 
jaar een lutherse eredienst is waarin 
hij voorgaat. De variatie in het cultu-
rele en spiritueel aanbod van de kerk 
maakt dat deze diensten ook worden 
bezocht door ‘vreemden’ uit andere 
christelijke tradities en niet-gelovi-
gen. Ook ontstaat zo ‘doorstroom’ 
naar de traditionele, wekelijkse 
erediensten in de Spuikerk.
Een kern van ouderen is wezenlijk 
voor de groei van de nieuwe MLK-
gemeenschap, aldus Wöhle. Voor het 
project ‘kopje-thee-plus’, kreeg hij 
steun van de diaconie die deze acti-
viteit bezag als bijdrage aan bevor-
dering van duurzaamheid. ‘Als de 
diaconie zich inzet voor duurzaam-
heid in het samenleven van mensen 
en als de diaconie wordt gedragen 
door de kerkelijke gemeenschap, dan 
moet de diaconie ook gelegen zijn 
aan de duurzaamheid van de 
gemeente zelf.’  Zo werd Sofia Nap 
aangesteld als diaconaal medewerker 
met de taak: het bevorderen van de 
sociale cohesie binnen de groep 
ouderen van de gemeente (en van de 
wijk).
 
 

Samenwerking
Inherent aan deze vorming van een 
nieuwe gemeenschap is: heel veel 
werk. De veertig procent waarvoor de 
predikant in de MLK-wijk is aange-
steld dekt de werkelijke tijd nauwe-
lijks (de overige zestig procent is 
voor de Spuikerk). Behalve met vele 
vrijwilligers werkt Andreas Wöhle 
nauw samen met Sven Bergström, 
de koster-nieuwe-stijl van de Maar-
ten Luther Kerk.  Deze koster woont, 
traditiegetrouw, naast de kerk en 
heeft een achtergrond in toneel en 
clownerie wat een waardevolle 
inbreng blijkt bij de opzet en uitvoe-
ring van de activiteiten. Zijn enthou-
siasme werkt aanstekelijk (en is 
wellicht erfelijk?) als tijdens het 
gesprek een reusachtig nieuw vaandel 
wordt ontrold, waarop het 2-jarige 
kosterszoontje met geheven armpjes 
een dansende sprint trekt. 
Wöhle stelt zich tot doel de nieuwe 
gemeenschapsvorm over drie jaar in 
‘vol bedrijf’ te hebben. Zichtbaar, 
hoorbaar, merkbaar en…. betaalbaar. 
Ondanks subsidies en persoonlijke 
giften draait de Maarten Luther Kerk 
nu nog met verlies. ‘Anders dan 
bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost 
waar tachtig procent van de gemeen-
teleden van Surinaamse afkomst is, 
en de kinderen vanzelfsprekender 
lijken mee te gaan in de traditie, kun 
je in deze wijk mensen niet of moei-
lijker aanspreken op hun traditionele 
band. Die is hier niet, het is hier van 
alles wat in wisselende samenstellin-
gen. Maar de gemeenschapszin neemt 
toe, zo constateert hij, ‘en aan die 
behoefte appelleren wij.’

Alma Evenhuis

Activiteiten sinds 
vorig jaar 
Sinds 2008 bruist het in en rond 
de Maarten Luther Kerk van de 
volgende activiteiten
- modern klassiek, een serie 

maandelijkse concerten geor-
ganiseerd in overleg met twee 
muzikanten (een daarvan is de 
vaste organist van de Maarten 
Luther Kerk, de andere met 
goede contacten in het alter-
natieve muziekcircuit in 
Amsterdam en het conservato-
rium), waarbij verschillende 
kunstdisciplines met elkaar ‘in 
gesprek ‘gaan; zoals: action 
painting op muziek, moderne 
dans, performance en video. 
Hieruit worden ook activitei-
ten met kinderen opgezet.

- Tabula Rasa. Een serie maan-
delijkse ‘jazz&free improvisa-
tion’- concerten, georganiseerd 
in overleg met twee jazzmuzi-
kanten.

- Open podium akoestisch; een 
maandelijkse jamsession in de 
activiteitenzaal, georganiseerd 
mbv vrijwilligers- ontstaan uit 
de 1e activiteitengolf in de wijk

- Een wekelijkse koffie-inloop 
en themalunches voor senioren

- Medelanderstafel: maande-
lijkse maaltijden voor vluchte-
lingen en wijkbewoners 

- Meditatiebijeenkomsten
- Tentoonstellingen in het kader 

van ‘open ateliers rivierenbuurt’ 
- Met onderwijsinstellingen in 

de buurt is contact over ‘win-
terfeest/kerstfeest’ voor school 
en wijk

- Contacten met de Rietveld 
Academie via Kroatische en 
Japanse musici rond de Maar-
ten Luther Kerk.

In uitvoering 
- bijeenkomsten over het thema 

‘slachtoffers van elkaar ver-
scheidenheid?’ (eind 2009- 
begin 2010)

-  inrichting van een ‘jeugdhonk’ 
in één van de kerkvertrekken 
als een soort hangplek voor 
scholieren (incl. draadloze 
internetvoorziening)

Bezoekers van de ‘medelanderstafel’.
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e conferentie zelf werd 
bezocht door ruim veertig 
mensen vanuit de hele wereld, 

die allemaal iets bijzonders hadden 
met liturgie. Verrassend was, dat er 
deelnemers waren met gemeenschap-
pelijk gekende vakbroeders en –zus-
ters. Dan is het goed om te merken 
dat Nederland echt iets te zeggen 
heeft over de inhoud van liturgie. 
De mensen die een voordracht hiel-
den kwamen uit allerlei denominaties 
van de christelijke kerken: rooms-
katholiek, oosters orthodox, luthers, 
anglicaans, presbyteriaans, pinkster-
kerk. Dat gaf een mooie, brede visie 
op wat oecumenische liturgie bete-
kent, dan wel zou kunnen betekenen 
in onze kerken. Dat is ook de vraag 
die ik mij zowel vaarafgaand aan de 
conferentie als ook na afloop heb 
gesteld: Is liturgie wel een kans en/of 
uitdaging om de oecumene te bevor-
deren? Zijn wij in onze culturen niet 
té verschillend om samen zonder 
controverse de eredienst te vieren?

Femenologie van liturgie
Prof. dr. Meyer-Blanck, hoogleraar 
liturgiek aan de universiteit van 
Bonn, gaf een boeiende lezing over 
de fenomenologie van liturgie. Als 
eerste is liturgie, afgeleid van ‘laios’ 
(volk) en ‘orgia’ (het handelen), een 
openbare gebedsdienst van mens en 
kerk. Het religieuze deel is daar maar 
een onderdeel van, maar wel waar we 

het nu over hebben. Het is nadrukke-
lijk openbaar, dus geen vereniging, 
waar je lid van moet zijn of de geslo-
tenheid van een broederschap. 
Daarom ook dat de kerk haar klokken 
luidt als er een liturgie gevierd gaat 
worden: iedereen moet het horen, 
want het is voor iedereen. De ver-
schillende talen hebben zo hun eigen 
woord voor de kerkdienst, maar 
vooral het Duitse ‘Gottesdienst’, 
dienst aan God, geeft vrij nauwkeurig 
weer waar het hier om gaat. Refor-
matoren als Luther en Calvijn hebben 
dat ook gebruikt: liturgie is voor 
iedereen met God in het middelpunt.

Liturgie als cultuuruiting
In relatie tot mijn vraag stelt Meyer-
Blanck dat liturgie ook een cultuur-
uiting is. De ontmoeting met de 
Eeuwige gebeurt in tekenen van de 
cultuur. Daarom was het in Straats-
burg ook zo goed om de dagelijkse 
morgen- en avondgebeden mee te 
maken, waarin steeds een voorganger 
uit een ander land de liturgie vorm 
gaf. Iedere dienst kreeg zo haar eigen 
karakter en bevestigde daarmee dat 
kerk-zijn ook te maken heeft met de 
cultuur van de mensen. 
En ieder volk doet dat met de tekenen 
van zijn eigen cultuur. Dáár handelt 
de mens als antwoord op het hande-
len van God. Luther stelde het zo in 
zijn Torgauer Formule: ‘De nieuwe 
kerk is niets anders dan dat God met 

ons spreekt door zijn Woord en wij 
alleen met Hem spreken door lofzang 
en gebed. In de liturgie kunnen we 
uiting geven aan ons geloof, waar-
door wij gerechtvaardigd worden. 
Dat gebeurt verder buiten ons om. 
‘Actieve passiviteit’ noemde Meyer-
Blanck dat, een term die tot veel 
ophef aanleiding gaf. Toch is het juist 
die term, die voor mij belangrijk is in 
waar we de oecumene van de liturgie 
zouden kunnen vinden. Daarin zou-
den we elkaar, onafhankelijk van 
onze cultuur kunnen ontmoeten. In 
lofzang en gebed, al dan niet gepaard 
gaand met allerlei vormen van kunst 
zoals muziek, beeldende kunst en 
taal, geven wij ons over aan de door 
God gewilde rechtvaardiging. Wij 
kunnen dat door ons handelen niet 
bewerkstelligen. Het is en blijft een 
initiatief van Hem en dat staat los 
van culturen.

Liturgie en de mens
Dit alles neemt niet weg, dat de 
dialoog tussen God en mens, de ont-
moeting door het transcendente, niet 
vanzelf ontstaat. De liturgie van de 
pinksterkerken, maar ook in veel 
West-Europese kerken, verandert 
regelmatig, wordt in overeenstem-
ming gebracht met hoe mensen 
uiting geven aan hun gevoelens. Toch 
is de Anglicaanse liturgie voorname-
lijk nog vorm gegeven naar het litur-
gisch model van 1552, hoewel er de 
laatste honderd jaar wel wat oecume-
nische veranderingen zijn gekomen. 
De oosters-orthodoxe kerken vieren 
hun liturgie met riten uit de vierde 
eeuw. Dr. Tamara Grdzelidze, al jaren 
werkzaam bij de Wereldraad van 
Kerken, hield een lezing over het 
oecumenisch gebed. Is dat nou een 
zegen of toch vooral een struikel-
blok? Vanuit de oosters orthodoxe 
kerken is dat een probleem, omdat 
zij niet met anders-gelovigen mogen 
bidden. Contact met elkaar maken 
kan wel, maar voor hen is liturgie 
direct ook eucharistie en daar liggen 

Oecumenische liturgie 
als kans en uitdaging

D

Samen met mijn collega, Kersten Storch, ben ik de 

eerste week van juli naar een conferentie geweest met 

als onderwerp: ‘De liturgie als oecumenische kans en 

uitdaging’. Deze conferentie werd georganiseerd door 

het oecumenisch instituut in Straatsburg, een door de 

Lutherse Wereldfederatie opgezet instituut (1965) 

voor interconfessioneel onderzoek.
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onoverkomelijke interpretatiever-
schillen. In de praktijk blijkt het 
zelden een zegen en vooral een strui-
kelblok. En, ondanks allerlei lokale 
oecumenische activiteiten met name 
in West-Europa, is ook de Rooms-
Katholieke Kerk geen voorstander 
van een oecumenische dienst. Positief 
is dat beide laatste kerkgenootschap-
pen wel degelijk streven naar één 
heilige, apostolische en katholieke 
kerk, maar de liturgie zal voorlopig 
zeker niet de beste mogelijkheid zijn 
om die eenheid te bereiken. Daarvoor 
zijn de ecclesiologische en theologi-
sche verschillen nog veel te groot. 

Liturgie en verschillen
Toch is er hoop volgens prof. dr. 
Sarah Hinlicky Wilson, onderzoekster 
aan het oecumenisch instituut. Zij 
erkent dat er grote verschillen zijn, 
die zeker niet genegeerd moeten 
worden, maar er is iets wat we alle-
maal samen delen: het geloof in 
Jezus Christus. Zij adviseert om in 

een vreemde liturgie niet te kijken 
wat je niet snapt, maar naar wat je er 
wel van kunt begrijpen, waarderen en 
misschien wel kunt overnemen. 
Misschien moeten we inderdaad 
voorlopig niet streven naar een geza-
menlijke liturgie, maar naar een 
gezamenlijk leren: geen gelijkheid 
van liturgie, maar gelijkheid van 
geloof. Ook ecclesiologisch heeft zij 
een interessante suggestie: kijk eens 
naar de oude, toen nog onverdeelde 
kerk. Daar ligt de hoop, want daar 
liggen ook de wortels van alle chris-
telijke kerken. Ook toen was de litur-
gie divers, want gevormd naar de 
locale tradities. Laten we pluraliteit 
als normaal beschouwen en ons bezig 
houden met hoe we ons geloof uit-
drukken. Daar ligt de kern van alle 
kerken en daar ligt ook de toekomst.
Er valt veel meer over dit onderwerp 
te zeggen, maar de mij beschikbare 
ruimte staat dat niet toe.

Bernadette van Litsenburg

Groep Straatsburg.
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at was voor mij iets verwar-
rend nieuws. Oorspronkelijk 
uit (Oost)Duitsland komend, 

heb ik enkele jaren bij de Wereldraad 
van Kerken in Genève voor de Com-
missie van Geloof en Kerkorde 
gewerkt. Sinds één jaar ben ik werk-
zaam als geestelijk verzorgster in De 
Wartburg in Utrecht. Hoewel ik me 
ondertussen in Nederland best thuis 
voel, ben ik natuurlijk nog steeds 
bezig om de verschillende aspecten 
van de Nederlandse cultuur en 
samenleving te verkennen. Er zijn 
veel dingen, die voor elke Nederlan-
der ‘gewoon’ zijn, die voor mij nieuw 
en anders en juist daarom niet altijd 
‘gewoon’ zijn, en die aanleiding zijn 
voor vragen en reflectie. Dat is zeker 
zo wat het kerkelijke leven in Neder-
land betreft, en met name de situatie 
van en in de Protestantse Kerk in 
Nederland.
Hier stond ik nu, in Straatsburg, 
samen met mijn collega Bernadette 
van Litsenburg, met wie ik ook 
samenwerk in de werkgroep Eredienst 
van de Protestantse Kerk. Samen 
vertegenwoordigden wij in zekere zin 
deze verenigde kerk in een conferen-
tie die zich met ‘oecumenische litur-
gie’ bezig zou gaan houden. Dit is 
een onderwerp dat voor een ver-
enigde kerk bijzonder belangrijk zou 
moeten zijn en waarvan je toch ook 
zou verwachten dat zij substantiële 
ervaringen en inzichten kan bijdra-
gen. Maar, zo heb ik mezelf voor het 
seminar afgevraagd, hoe staat het 
eigenlijk met de ‘oecumenische litur-
gie’ in onze Protestantse Kerk in 
Nederland? Of iets meer bescheiden: 
wat zijn mijn ervaringen ermee? 

Eenheid der kerken – een 
concept in beweging

D

Het was een bijzondere ervaring om in Straatsburg 

rond te lopen, voor de eerste keer in een internatio-

nale context, met een bordje op de revers dat onder 

mijn naam als herkomstland  ‘Nederland’ vermeldde.

Vereniging = 1 liturgie?
Toen ik in Nederland kwam werken 
was ik er ‘vanzelfsprekend’ van uit-
gegaan dat een verenigde kerk – 
bovendien een kerk die zo veel tijd 
en moeite heeft gestoken in het 
verenigingsproces – haar zondags-
diensten ook volgens een gezamen-
lijke liturgie viert. Wie schetst mijn 
verbazing toen ik begreep dat dit 
‘vanzelfsprekend’ – ten minste in de 
praktijk - niet het geval is!
Zeker, de Protestantse Kerk kent een 
dienstboek met orden van dienst die 
door de generale synode worden 
vastgesteld. Maar een blik in dit 
dienstboek laat gauw zien hoeveel 
keuzemogelijkheden en ruimte voor 
variatie er op de vastgestelde orden 
bestaat. In Straatsburg was geen dui-
delijk antwoord te geven op de vraag 
of de Protestantse Kerk in Nederland 
nu over een oecumenische liturgie 
beschikt of niet. Theoretisch wel, 
maar de praktijk ziet er anders uit. 
De verschillende leesroosters die in 
gebruik zijn en het feit dat sommige 
gemeenten en predikanten gewoon 
hun eigen ‘roosters’ volgen, draagt er 
ook al niet toe bij dat de eenheid van 
de kerk in de zondagsvieringen zicht-
baar en hoorbaar wordt.

Eén liturgie noodzakelijk?
Maar is dat noodzakelijk, wenselijk 
en realistisch: een gezamenlijke, als 
het ware verenigde liturgie? 
Bernadette heeft in haar overwegin-
gen al de vraag opgeworpen of litur-
gie wel geschikt is om de oecumene 
te bevorderen, of dat wij toch te 
verschillend zijn om samen zonder 
controverse de eredienst te vieren. 

Die vraag klonk ook in Straatsburg 
voortdurend. Natuurlijk ging het daar 
over veel grotere verschillen in cul-
tuur en kerkelijke tradities dan waar-
mee wij in onze Protestantse Kerk te 
maken hebben. Toch laat de vraag 
zelf al zien hoe anders wij vandaag 
naar de eenheid van de kerken kijken. 
Toen vijfentwintig jaar geleden de 
– ondertussen zwaar onder kritiek 
geraakte – Lima-liturgie suggereerde 
dat een oecumenische - protestanten, 
rooms-katholieken en orthodoxen 
verenigende - viering van het Heilige 
Avondmaal, de eucharistie, mogelijk 
zou zijn, werd dat met groot enthou-
siasme en hoop opgenomen. Wie 
gezamenlijk aan de tafel van de Heer 
kan komen en brood en wijn kan 
delen, die zal ook in staat zijn alle 
andere (nog) bestaande scheidingen 
te overwinnen. Daarvan waren de 
oecumenisch geëngageerden in de 
kerken, en dit waren niet weinigen in 
de jaren tachtig, overtuigd.
Maar het werd vrij snel duidelijk dat 
noch een echt oecumenische sacra-
mentsviering noch een theologische 
doorbraak over de meest verdelende 
dogmatische vragen tussen de grote 
kerkelijke tradities mogelijk was. 
In het gevolg veranderde ook de visie 
op het ‘hoe’ van de ‘eenheid van de 
kerken’. Het model van de ‘verzoende 
verscheidenheid’ kwam – met name 
voor de protestantse kerken – 
centraal te staan. Daarin hebben 
oecumenische vieringen net zo hun 
plaats als het meevieren van en de 
volledige deelname aan de diensten 
van de telkens andere tradities. 

Gedifferentieerde consensus
Sinds de ondertekening van de Geza-
menlijke Verklaring over de Recht-
vaardigingsleer tussen de Lutherse 
Wereldfederatie en de Rooms-Katho-
lieke Kerk in 1999 is er sprake van een 
nieuw model voor de eenheid der 
kerken: het model van een ‘gedifferen-
tieerde consensus’. Wat de concrete 
inhoud van deze terminologie ook 



Wereldwijd zijn de voorbereidingen 
op de 11e Assemblee van de 
Lutherse Wereldfederatie in volle 
gang. De assemblee wordt gehou-
den in het Duitse Stuttgart, van 
20-27 juli 2010. Het thema is: ‘geef 
ons heden ons dagelijks brood’. 
De assemblee is het hoogste be-
stuurlijke orgaan van de LWF. 
Alle regio’s van de LWF, de jonge-
ren en vrouwen zijn volop bezig in 
de aanloop naar de assemblee. 
De Protestantse Kerk, voor wie de 
evangelisch-lutherse synode het 
aanspreekpunt is binnen de LWF, 
hoort bij de regio west- en midden 
Europa. De komende maanden zal 

bericht
LWF 11e Assemblee

een aantal voorbereidende verga-
deringen plaatsvinden, die uitein-
delijk uitmonden in de Europese 
pre-assemblee die in maart volgend 
jaar in Bratislava wordt gehouden. 
Een van de belangrijkste punten op 
de agenda van de 11e assemblee is 
de vernieuwing van de LWF. Vanaf 
de volgende ElkKwartaal zult u hier 
uitgebreid over kunnen lezen.  

World Communion of 
Reformed Churches
De huidige twee wereldwijde sa-
menwerkingsverbanden van gere-
formeerde kerken, WARC (World 
Alliance of Reformed Churches) en 
REC (Reformed Ecumenical Coun-
cil) houden in juni 2010 hun, door 
henzelf zo genoemde. ‘historische’ 
Generale Raad ter vereniging van 
de twee verbanden in de World 
Communion of Reformed Churches. 
Het thema van de bijeenkomst in 
Grand Rapids -Michigan, Verenigde 
Staten- is ‘Eenheid van de Geest 
door de band van de vrede’ (Ef 4)  
De WCRC zal 80 miljoen hervorm-
den wereldwijd vertegenwoordigen. 
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moge zijn, op liturgisch gebied heeft 
deze consensus nog niets of ten min-
ste niets nieuws opgeleverd. 
Is dat misschien zo omdat de liturgie 
inderdaad niet het geschikte medium 
is om de eenheid der kerken te bevor-
deren of gestalte te geven? Die notie 
heb ik bij een groot aantal deelnemers 
in Straatsburg bespeurd. De culturele 
en theologische verschillen zijn te 
groot om ze liturgisch te kunnen over-
bruggen, zo werd vaak geargumen-
teerd. Ook ervaringen en verhalen 
over diepe teleurstellingen of kwetsin-
gen werden in deze context verteld, en 
niet zelden speelden daarbij ook de 
verhoudingen tussen meerderheids- en 
minderheidskerken een belangrijke rol 
– een trouwens ook in Nederland niet 
onbekende ervaring. Maar bovendien: 
heeft niet eigenlijk elke kerk, 
gemeente en predikant er al de han-
den vol aan om het gewone werk aan 
de gang te houden of nieuwe dingen 
voor de eigen gemeenschap te beden-
ken, om elke zondag een leuke, aan-
trekkelijke, spiritueel diepgaande 
dienst te vieren? Waar zou je dan nog 
de energie en de tijd vandaan halen 
om oecumenisch actief en creatief te 
zijn? Het is vermoeiend en ingewik-
keld genoeg de eigen kudde – ook 
liturgisch - bij elkaar te houden. 
In Straatsburg klonk echter niet alleen 
terughoudendheid bij de vraag of 
oecumene op liturgisch gebied moge-
lijk zou zijn. Eigenlijk stond het begrip 
‘eenheid der kerken’ zelf ter discussie: 

is en kan dat vandaag nog een doel 
zijn voor de oecumene? Beschouwen 
wij pluraliteit en het naast elkaar 
bestaan van verschillende kerken 
inderdaad als iets wat wij moeten 
beslechten, of spiegelt het veel meer 
de levendigheid en veelvoud van het 
christelijke geloof? Zouden wij 
daarom onze verschillen wellicht lie-
ver vieren in plaats van ze te willen 
verzoenen?

Protestantse Kerk als antwoord?
Kan de oprichting van de Protestantse 
Kerk in Nederland als een soort ant-
woord worden beschouwd op dit soort 
vragen? 
Waarom niet? In elk geval hebben 
drie, in veel opzichten heel verschil-
lende protestantse kerken in Neder-
land, er voor gekozen om zich tot één 
kerk te verenigen en dus eenheid niet 
als een ondenkbaar en ondoenlijk 
concept af te schrijven. Maar binnen 
deze eenheid leeft een grote verschei-
denheid. Soms, zo beleef ik het, leeft 
binnen de Protestantse Kerk zo veel 
diversiteit, dat het zelfs moeilijk is om 
nog te zien of te kunnen beschrijven 
waaruit de eenheid nu bestaat of 
waarin ze gestalte krijgt. 
En precies om de gestalte gaat het 
onder meer in de liturgie – om de 
gestalte ook van de eenheid in onze 
kerk. Volgens mij valt op dit gebied 
binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land nog veel theologisch en liturgisch 
werk te doen. De discussie over de 

eenheid die wij als kerk nastreven en 
willen beleven zal vermoedelijk nooit 
ophouden. Te discuteren, theologisch 
te discuteren, valt in dit kader dan ook 
over de methodiek die het dienstboek 
van onze kerk kiest, waar een groot 
aantal verschillende liturgieën gewoon 
naast elkaar wordt neergezet.
Waar over de eenheid van de kerk(en) 
gereflecteerd wordt, hebben wij vanuit 
de lutherse traditie een onmisbare 
bijdrage in te brengen: het bewuste 
weten van de katholiciteit van de kerk, 
van het waarachtig oecumenisch 
karakter van wat de kerk is - en als 
dat er om vraagt, liturgisch gestalte te 
geven. 
De principiële - door pluraliteit geken-
merkte - situatie van de kerken serieus 
nemen en tegelijk blijven zoeken naar 
vormen, wegen en inhouden waarin 
eenheid zich kan manifesteren, dat 
lijkt mij vandaag de uitdaging voor de 
oecumene te zijn. Wat de rooms-
katholieke theoloog Erik Borgman met 
het oog op de moderne samenleving 
heeft geformuleerd zou daarbij ook 
voor de toekomstige theologische (en 
liturgische) discussie over eenheid een 
creatieve benadering zijn:
‘Niet de eenheid, maar de verscheiden-
heid moet dus uitgangspunt zijn in het 
denken (…) en het gaat (…) om het 
scheppen van een eenheid die past bij 
de gegeven verscheidenheid.’

Kersten Storch
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In ZWOLLE: Modellen gezocht voor 
de startzondag! Het evenement vond 
plaats op 6 september en deze bij-
zondere startzondag vroeg wel wat 
meer voorbereiding. Op het pro-
gramma stond een show van de 
WereldModeWinkels van SARI, een 
organisatie die kleding in de handel 
brengt die vervaardigd is in ontwik-
kelingslanden door duizenden man-
nen, vrouwen en kinderen die werken 
in de textiel- en kledingindustrie. Een 
groeiend aantal arbeiders organiseert 
zich in coöperaties en samen door-
breken ze zo de afhankelijkheid. De 
winkels bieden kwalitatief hoogwaar-
dige producten aan met een eigen 
verhaal, een verhaal dat het vertellen 
waard is. In Nederland zijn volgens 
de Flambouw zo’n twaalf winkels, in 
de regio van Zwolle zijn dat er drie. 
Het leek een goed idee om de 
gemeente van Zwolle kennis te laten 
maken met het werk van SARI. 
Tijdens de startzondag werd verteld 
over de achtergrond van het werk, 
je kon een diaserie bekijken over een 
productengroep en er was gelegen-
heid om stoffen en kleding of andere 
spullen te bekijken en te kopen. En 
dus een modeshow, waarvoor zes tot 
acht modellen, vrouwen en mannen, 
gezocht zijn die het leuk zouden vin-
den kleding te showen. Als u wilt 
weten of in uw regio dergelijke win-
kels zijn, kijk dan op 
www.sari-wereldmodewinkels.nl. 
Daar is ook een webwinkel!

In 2007 werd in ROTTERDAM voor de 
eerste keer de ‘Nacht der kerken’ 
gehouden. Toen vonden zo’n vier-
honderd bezoekers hun weg naar één 
of meer kerken. Nu deden dubbel zo 
veel kerken mee. Maar liefst 38 ker-
ken, kapellen en gebedshuizen zetten 
hun deuren open voor een breed 
publiek. Op 20 juni vond het evene-
ment plaats. In Rotterdam-Noord, 
waar de lutherse Andreaskerk staat, 
waren zes kerken open. Op het pro-
gramma in de Andreaskerk stond: 
koffie met appeltaart en tentoonstel-
lingsborden met informatie over 
Lutheranisme, meditatieve muziek, 
zwanenbord voor kinderen én andere 
zwanen die graag aankleven, een 

vesper met medewerking van leden 
van de Andreascantorij, rondleidin-
gen door het pand en aandacht voor 
lutherse kunst en liturgie. Van 20.30 
tot 22.30 uur kon men naar de Luther 
Opera kijken (dvd van de Finse com-
ponist Kari Tikka met Engelse onder-
titeling) en om 23.00 uur vond de 
sluiting plaats. 

In DEN HAAG wordt gedurende de 
maand oktober een Bätz-Orgelmaand 
georganiseerd, met elke zaterdagmid-
dag om 16.00 uur een concert aan de 
Lutherse Burgwal door verschillende 
organisten. De laatste keer, 31 okto-
ber, wordt het 
orgel bespeeld 
door de eigen 
organist Aart 
Bergwerff en is er 
medewerking van 
het Collegium 
Vocale Briela, ook 
onder leiding van 
Aart Bergwerff. 
Dat concert staat 
in het teken van 
de 100e geboorte-
dag van dr. Wil-
lem Mudde. 

Op 25 september was er een bijzon-
der muziekevenement in de lutherse 
kerk van GRONINGEN. Er werd een 
filmconcert gehouden van de oerver-
sie van de film ‘The phantom of the 
opera’, een zwijgende film van Rupert 
Julian uit 1925. De film werd nu 

begeleid door organist Geert Bierling 
die het deftige orgel in de kerk liet 
kreunen, zuchten, dansen én spette-
ren bij deze horrorfilm met vele 
momenten met ontzetting, angst, 
opwinding en onbeantwoorde liefde. 
Het verhaal, gebaseerd op de roman 
van Gaston Leroux, is naderhand nog 
vele malen verfilmd, er zijn toneel- 
en televisiebewerkingen en natuurlijk 
ook de musicalversie, maar deze oude 
film die onderaards werd opgenomen 
in de kerkers onder de Parijse opera 
werd destijds mede door de special 
effects, het spectaculaire grimewerk 
en het acteerwerk van Lon Chaney al 
een gigantisch kassucces.

ZUTPHEN is thans een lutherse 
gemeente met twee preekplaatsen. 
Er heeft een grenswijziging plaatsge-
vonden waardoor de huisgemeente 
van Twello gevoegd is bij Zutphen. 
Voorheen behoorde Twello bij Doe-
tinchem, maar omdat die gemeente 
samengegaan is met de protestantse 
gemeente aldaar waren de leden in 
Twello min of meer dakloos gewor-
den. Een ongewenste situatie waar zo 
spoedig mogelijk een eind aan moest 
komen. De voorkeur bij de leden in 
Twello ging uit naar aansluiting bij 
Zutphen en na een aantal gesprekken 
tussen kerkenraad Zutphen, de werk-
groep Twente, de classis Zutphen en 
de Synodale Commissie is besloten 
tot een officiële grenswijziging. Het 
kerkblad van de huisgemeente Twello 
zal samengevoegd worden met De 
Omroeper van Zutphen. 

De kerkenraad van NIJMEGEN heeft 
besloten tot restauratie van de bui-
tenkant van de klokkenstoel. De 
klokkenstoel is de ophanging van de 
luidklok aan de binnenkant van de 
toren. De ijzeren ophanging, het 
mechaniek, vertoont namelijk corro-
sie. Dit was geconstateerd door 
Monumentenwacht Gelderland en nu 
het orgel weg is uit de toren is één en 
ander goed te zien en is er beter aan 
te werken. De luidklok is van 1945, 
een geschenk van de Noorse Lutherse 
kerk. Er staat op ‘Een vaste burg is 
onze God; geschenk van de Noorse 
kerk, 1940-1945’. In de bovenrand 

Ingang Andreaskerk Rotterdam 
(foto: Tjally Everaarts-Bilyam)

Bätzorgel Den Haag 
(Foto: Liesbeth 
Visser)
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staat nog een tekst die nader bestu-
deerd moet worden als ook de klok is 
schoongemaakt. 

Heel af en toe wordt in Amsterdam 
een dienst in de Groninger taal geor-
ganiseerd, maar deze zomer werd 
onverwacht in STADSKANAAL ook 
weer een grunnegerdainst gehouden. 
Er waren twee zondagen waar geen 
voorganger voor te vinden was en 
aangezien men in Knoal niet voor 
één gat is te vangen kwam men op 
het idee een dienst in de eigen spraak 
te houden. De liturgie stond nog in 
de computer en de man die in elk 
nummer van De Kerkklok een grun-
neger verhaaltje schrijft, werd 
gevraagd voor de meditatie. De bij-
bellezingen zijn uiteraard geen 
probleem sinds er een bijbel in het 
Gronings is verschenen en voor de 
vertaling van het zondagsgebed en de 
geloofsbelijdenis werd een deskun-
dige van buiten de gemeente 
gevraagd. De dienst verliep vlekke-
loos, de meditatie in de eigen spraak 
is zo dichtbij en zo herkenbaar. In het 
kort gezegd: voor herhaling vatbaar!

De zondagsschool van PEKELA 
bestaat in oktober 115 jaar! De zon-
dagsschool gaat al jaren samen met 
die van Winschoten, maar de plaats 
van samenkomst is Pekela. Het mag 
dan geen kroonjaar zijn, het is toch 
wel zo dat men dit niet ongemerkt 
voorbij wil laten gaan. Allereerst 
wordt er met de kinderen een reisje 
gemaakt naar Hellendoorn en op 25 
oktober is de officiële herdenking in 
een speciale dienst samen met een 
groep uit Warsingsfehn in Duitsland. 
Een vroeger gemeentelid dat thans in 
Duitsland woont, zocht contact met 
haar oude gemeente en stelde voor 
een bezoek te brengen en iets geza-
menlijks te doen omdat de zondags-
school/club daar tien jaar bestaat. 
Ze komen met een bus vol, samen 
met een kinderkoor en een gitaarclub.

Bidden voor vrede en verzoening. Het 
gebeurt iedere vrijdag in honderdzes-
tig steden over de hele wereld, die in 
het verleden zijn geteisterd door oor-
logsgeweld. Ook ARNHEM doet mee. 

Dit vrijdaggebed is begonnen in het 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
woeste Coventry. In de ruïnes van de 
kathedraal St. Michael zijn bij opruim-
werkzaamheden spijkers gevonden die 
in kruisvorm lagen, het ‘Coventry 
Cross of Nails’. Na 11 september 2002 
heeft ook New York zich aangesloten. 
In Arnhem vindt het plaats in de Wal-
burgbasiliek; deze kerk is tijdens de 
slag om Arnhem zwaar beschadigd 
maar weer opgebouwd tot een huis 
van vrede en gebed. 

Groot feest in ZAANDAM op Open 
Monumentendag want op die dag 
heeft het kerkgebouw (wat er al 310 
jaar staat) van de lutherse gemeente 
een naam gekregen. Vele mogelijkhe-
den zijn de revue gepasseerd en uit-
eindelijk is gekozen voor ‘Maarten-
kerk’. Om recht te doen aan het 
beleidsplan ‘Zichtbaar Zorgzaam Zijn’ 
is naamsbekendheid van belang. Van-
daar het idee van een naam op de 
gevel. Het feestprogramma was als 
volgt: Koffie, daarna verzamelen op 
het kerkplein waarna een wethouder 
de naam op de gevel onthulde. Ilona 
Fritz doopte de kerk met Zaanwater 
en een wijwaterkwast geleend van de 
rooms-katholieke pastoor. De eigen 
predikante van Zaandam, Karen 
Hagg, plantte - naar de legende van 
Maarten Luther - een appelboompje 
op de plek van de kastanjeboom op 
het plein die wegens ziekte gekapt 
moest worden. Het bleef feest die dag 
met diverse muzikale momenten en 
de mogelijkheid van rondleiding-met-
handleiding. De zondag erna werd 
een feestelijke startdienst gehouden 
met als thema ‘Jij hebt een naam’. 

In GOUDA zijn de doopbogen na 
tachtig jaar afwezigheid terugge-
plaatst in de kerk. In 1934 waren 
deze bogen in bruikleen gegeven aan 
het Gouds gemeentemuseum. Ze 
waren gemaakt in 1680 voor de aan-
gekochte Sint Joostkapel die in 1682 
werd ingewijd. In 1926 werd het inte-
rieur van de kerk ingrijpend veran-
derd. Daardoor ontstond één gangpad 
in het midden in plaats van de twee 
die naar de dooptuin leidden. Het 
doophek werd toen in tweeën 

gezaagd en er was geen plaats meer 
voor de bogen want die zouden het 
uitzicht op de preekstoel belemmeren. 
Na een lange correspondentie zijn de 
in eerste instantie onvindbare bogen 
opgediept uit een vochtige kelder 
naast de dolcellen van de gasthuis-
kerk. Het metaal was onherkenbaar 
verweerd maar is nu gereinigd en 
gepolijst en er zijn prachtige klossen 
vervaardigd die als standaard dienen. 
In alle glorie staan de bogen nu weer 
te pronken. Het pad is nog steeds in 
het midden maar de bogen staan aan 
de zijkanten daarvan opgesteld. 

Lutherkapel Zeist (foto: Tjally 
Everaarts-Bilyam)

Het dak van de Lutherkapel te ZEIST 
eist dringend reparatie wegens 
herhaald optredende lekkage. De 
dakpannen worden verwijderd, 
vervolgens wordt een nieuwe laag 
onderdakfolie, panlatten en tengels 
bevestigd, waarna de dakpannen 
worden teruggelegd, waarbij de 
beschadigde worden vervangen. De 
zondagse erediensten gaan gewoon 
door tijdens de werkzaamheden. Er is 
een flink bedrag gemoeid met dit hele 
werk en dat valt voor een kleine ge -
meente niet mee. Daarom is een actie 
gestart onder de naam ‘adopteer een 
dakpan’. Voor € 5,- per dakpan kan 
men er eentje adopteren, meer mag 
natuurlijk ook. Wilt u hier meer over 
weten dan kunt u contact opnemen 
met iemand van de gemeente, adres-
sen vindt u uiteraard in ons Dagboek. 

Tjally Everaarts-Bilyam
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oen ik de afgelopen tweeënhalf 
jaar aan het gedenkboek 
werkte, dat op donderdag 

2 juli 2009 verscheen onder de titel 
Schuiling gezocht, met als ondertitel 
‘De Lutherhof aan het Staringplein te 
Amsterdam (1909-2009)’, heb ik heel 
veel lutheranen ontmoet. Tijdens het 
schrijven kwam ik de tientallen 
regenten en regentessen op het spoor, 
die in de afgelopen eeuw hun schou-
ders onder het besturen en beheren 
van dit hof hebben gezet. Ik ken de 
namen van de lutherse predikanten, 
die hier hebben gesproken. Ik ken de 
namen van de hoofdbeambten, later 
huisbewaarders genoemd, die hier de 
touwtjes in handen hebben gehad, en 
zich lieten bijstaan door een huisarts, 
een apotheker, een stoker, een 
schoonmaker, een verpleegster en een 
portier. Ik ontmoette honderden 
bewoonsters, later ook bewoners, met 
hun eigenaardigheden of hun posi-
tieve inzet. Ik ben bekend geraakt 
met de voorgeschiedenis van dit nu 
één eeuw oude hof, waarvan de wor-
tels in de Amsterdamse Jordaan nog 
een beetje zijn te vinden.

Van bouwgrond naar hofje
Toen omstreeks het jaar 1650, zo’n 
360 jaar geleden, de Lutherse Kerk 
aan het Spui op zondag de vele dui-
zenden kerkgangers niet meer kon 
bevatten, werd naar een tweede 
preekplaats omgezien. Men kocht een 

stuk grond in de Jordaan, waar een 
nieuwe lutherse kerk werd gepland. 
Het stuk grond lag aan de Konijnen-
straat. De stedelijke overheid was 
echter niet gelukkig met deze locatie. 
Wel ging de burgerlijke overheid 
akkoord met een kerk aan het begin 
van het Singel. Daarom kocht het 
lutherse consistorie (de kerkenraad) 
daar enkele stukken grond en enkele 
huizen, die werden afgebroken om 
plaats te maken voor wat wij nu de 
Ronde Lutherse Kerk aan het Singel 
noemen. De toen door de lutherse 
kerkenraad niet bebouwde grond aan 
de Konijnenstraat werd in 1670 door 
de lutherse diaconie van Amsterdam 
gebruikt om er acht huisjes te bou-
wen; in 1720, vijftig jaar later, 
gevolgd door nog eens acht huisjes. 
Die acht huisjes kregen namen: 

T

De Lutherhof aan 
het Staringplein te 
Amsterdam (1909-2009) 
Deze zomer verscheen een fraai geïllustreerd boek-

werk over De Lutherhof in Amsterdam. Een boeiend 

verhaal over diakenen, regenten en huisbewaarders, 

legaten en bouwplannen, en over een eeuw lang 

‘beschermd wonen’ aan het Staringplein.

Geloof, Hoop en Liefde, Vrede, 
Oprechtheid, Waarheid, Standvastig-
heid en Overwinning; stenen die in 
1909 werden ingemetseld in de bin-
nenplaats van het gebouw aan het 
Staringplein en zo nog steeds te zien 
zijn. De huisjes bevatten eenenvijftig 
woningen, die ieder twee bedsteden 
hadden en dus voor twee bewoon-
sters geschikt waren. Zo woonden er 
in de 17de, 18de en 19de eeuw gemid-
deld tachtig vrouwen in het Konij-
nenhofje, ieder meer dan veertig 
levensjaren oud. Zij woonden er kos-
teloos, twee op één kamer, met 
gedeeltelijke verzorging en ook 
ondersteuning en zorg bij ziekte. 
Daarmee was het eerste diaconale 
lutherse hofje geboren.
In 1738 vermaakten Gerrit van Loe-
nen en Annetje Abrahams aan de 
Amsterdamse Lutherse Diaconie enige 
huisjes in de Tuinstraat, ook gelegen 
in de Jordaan. De huizen lagen in de 
Zwaardvegersgang en daarom werd 
het hier alzo ontstane hofje het 
‘Zwaardvegershofje’ genoemd. 
Dit hofje omvatte zes woningen. 
Dit hofje werd in 1844 herbouwd en 
telde doorgaans tien bewoonsters.
Eind negentiende eeuw, zo rond het 
jaar 1890, begonnen deze beide 

De Lutherhof (foto: Anna Johannes, zelf bewoonster van De Lutherhof)



lutherse diaconale hofjes in de 
Amsterdamse Jordaan langzaam 
maar zeker in elkaar te zakken. De 
regenten, zijnde diakenen van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente te 
Amsterdam, kozen niet meer voor 
restauratie maar voor nieuwbouw. 

Nieuwbouw
Honderd-en-tien jaar geleden, in 
1899, werd een bouwcommissie inge-
steld onder voorzitterschap van de 
heer J.M. Domela Nieuwenhuis, in 
1905 als voorzitter opgevolgd door 
de heer H.C. Delsman. Men over-
woog: of één groot nieuw hofjesge-
bouw of twee kleinere hofjes aan 
verschillende uiteinden van de stad. 
Men koos, gezien de kosten, uiteinde-
lijk voor één gebouw. Een terrein, 
gelegen aan de Roelof Hartstraat, 
werd in 1900 aangekocht, maar uit-
eindelijk - gelet op de grootte - 
ongeschikt geacht. Daarom liet de 
bouwcommissie haar oog vallen op 
een stuk grond aan de Van Ostade-
straat. Maar alles liep anders. In 1904 
kregen de regenten van de twee 
lutherse hofjes een testament in 
handen dat hen meldde, dat een stuk 
grond aan de Tolstraat werd gelega-
teerd aan de Evangelisch-Lutherse 
Diaconie- en Zwaardvegershofjes. Er 
zat een bepaling aan vast: op dit stuk 
grond moest het nieuwe hofje worden 
gebouwd. De erflater heette J.W.J. 
Peterman. De burgerlijke gemeente 
Amsterdam stond echter geen nieuw-
bouw op het perceel aan de Tolstraat 
toe. De erfgenamen van de heer 
Peterman stonden de regenten van de 
hofjes toe de grond aan de Tolstraat 

voor een stuk grond elders te ruilen. 
En zo voerde de bouwcommissie 
besprekingen met de wethouder van 
publieke werken en kwam het voor-
stel op tafel de grond aan de Tolstraat 
te ruilen voor een perceel aan het 
Staringplein. Het terrein aan de Roe-
lof Hartstraat werd verkocht en uit-
eindelijk zouden ook de panden aan 
de Tuinstraat en de Konijnenstraat 
van de hand worden gedaan.

De Lutherhof
Toen verrees tussen 1906 en 1909 
De Lutherhof aan het Staringplein te 
Amsterdam. Het nieuwe hof ging 
zo’n tachtig bewoonsters tellen, kreeg 
de oude hoofdbeambte van de Jor-
daanhofjes als toezichthouder, de 
heer C.F. Roelofs, en een bestuur 
waar sedert 1907 ook regentessen 
deel van gingen uitmaken.
De officiële opening van De Luther-
hof vond plaats op vrijdag 2 juli 
1909 en geschiedde door de voorzit-
ter van de Lutherse Diaconie, de heer 
H.J. Bunjes. De inwijdingsrede werd 
gehouden door de voorzitter van de 
Grote Kerkenraad, dominee P. Groote. 
Op zaterdag 3 juli 1909 mochten de 
toekomstige bewoonsters een kijkje 
komen nemen en op zondag, maan-
dag en dinsdag 4, 5 en 6 juli 1909 
was er ‘open huis’ en kwamen onge-
veer duizend mensen dit Hof bezich-
tigen. 
Een eeuw later, in juli 2009, gebeurde 
ongeveer hetzelfde. Het eeuwfeest 
werd de afgelopen maanden in etap-
pes gevierd. In het boek Schuiling 
gezocht (met fraaie kleurenfoto’s, 
gemaakt door Anna Johannes) pas-

seren honderd jaren De Lutherhof de 
revue. Mocht u willen weten wie 
De Lutherhof hebben bestuurd, be -
waard, schoon gemaakt en gerepa-
reerd, wie de verbouwingen en 
renovaties van 1985 en 2002-2003 
op hun naam hebben gezet, alle 
namen trekken in de driehonderd 
bladzijden van het boek Schuiling 
gezocht aan ons voorbij. Nog steeds 
wonen hier zo’n zeventig vrouwen en 
mannen in, wat wij noemen, een 
vorm van ‘beschermd wonen’. 

Arno Fafié

 

Bestellen
Het boek ‘Schuiling gezocht kan 
besteld worden bij de SLUB (Stichting 
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel) te 
’s-Gravenhage, Lutherse Burgwal 7, 
2512 CB ’s-Gravenhage, tel. (070) 364 
80 94 of e-mail: 
slubdenhaag@hetnet.nl. Het boek 
kost € 24,50 (excl. verzendkosten). 

Zaterdagavond 31 oktober geeft het 
Collegium Vocale Briela om 20.15 
uur een concert onder leiding van 
Aart Bergwerff, cantor-organist 
van de Lutherse Kerk Den Haag. Zij 
stellen de werken van dr. Willem 
Mudde centraal vanwege de 100e 
geboortedag van deze componist. 
Dr. Willem Mudde is zelf eveneens 
jaren cantor-organist geweest in 
deze kerk en heeft veel repertoire 
geschreven in de periode dat hij 

bericht
Herdenkingsconcert dr. Willem Mudde Ev. Lutherse Kerk Den Haag

aan Den Haag verbonden was. 
Het concert sluit aan op de lande-
lijke Lutherdag die overdag plaats 
zal vinden in Den Haag. Tevens 
wordt het concert gehouden ter 
afsluiting van een serie orgelcon-
certen in het kader van de 200e 
geboortedag van Felix Mendels-
sohn Bartholdy. Elke zaterdag in 
oktober wordt om 16.00 uur een 
concert gegeven waar alle zes or-
gelsonates van Mendelssohn ten 

gehore zullen worden gebracht op 
het onlangs prachtig gerestaureerde 
Bätz-orgel.
De toegang van de middagconcer-
ten bedraagt € 8,-/6,- en die van 
het concert op 31 oktober € 10,-
/8,-. Tevens is er een passe partout 
verkrijgbaar voor € 35,-/30,- 
waarbij u gratis een programma-
boekje ontvangt t.w.v. € 1,-.
Zie voor meer informatie en pro-
gramma’s: www.hetbatzorgel.com
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it leidde in de tweede helft van 
2007 tot de concrete aanpak en 
uitwerking van het fusieproces 

van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort (PGA). Daarbij werd de 
bereidheid tot verankering van het 
lutherse erfgoed al in het eerste soli-
dariteitsprincipe opgenomen. Er was 
voldoende draagvlak; juni 2009 was 
de feitelijke streefdatum van de fusie. 
De viering daarvan zou zo mooi 
samenvallen met het 750-jarig 
bestaan van de stad Amersfoort. 
Dat is net niet gelukt. Er waren 
vertragende obstakels van zowel 
kerkrentmeesterlijke als diaconale 
aard en een tussentijdse voorzitters-
wissel, maar op 1 januari 2010 is de 
PGA een feit. Scriba Berteke van 
Rooij, namens de hervormde partner, 
noemt het leerzame jaren. ‘Wel vaak 
lastig, vooral toen we al heel ver 
waren en het in oktober vorig jaar 
stagneerde op te weinig transparan-
tie. Maar verder is het proces zonder 
al te grote problemen en met af en 
toe een beetje doordouwen verlopen.’

Identiteit en zelfstandigheid
Kees van der Horst, predikant van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amersfoort, blikt terug. ´We stonden 
er niet rooskleurig voor. Er was een 
wisselende opkomst op zondag, de 
kindernevendienst was gesneuveld en 
we hadden weinig te bieden aan 
jonge gezinnen, er was “overloop” 

D

Vanuit een federatieve samenwerking met hervormde 

en gereformeerde partners, gaat de Evangelisch-

Lutherse Gemeente Amersfoort per 1 januari 2010 op 

in de Protestantse Gemeente Amersfoort. Medio jaren 

negentig werd de intentie uitgesproken tot koerswijzi-

ging van de drie denominaties én federatieve samen-

werking.

naar andere wijkgemeenten. In 2001 
was de prognose: over vijf jaar is het 
geld op.´
De opgerichte voorlopige algemene 
kerkenraad (de VAK), met vertegen-
woordigers van de drie betrokken 
partners, streefde naar een PGA van 
protestantse wijkgemeenten met een 
heldere identiteit en een zo groot 
mogelijke ruimte voor zelfstandig 
beleid.
Van der Horst: ´Daarin zijn wij een 
wijkgemeente van buitengewone 
aard, maar dat moet ook rechtsgeldig 
zijn door middel van een goed 
bezette kerkenraad en die hebben we 
niet meer’. De ELG beschikt over te 
weinig kader en ´leent ´ daarom een 
diaken uit de gereformeerde kerk.
De stemming onder de lutheranen 
over fuseren was gelaten. ‘Nee, het is 
niet leukste scenario’, zegt hij, ‘maar 
wel het beste. Het stemt weemoedig 
maar je moet ook nuchter blijven en 
we zijn blij met de mogelijkheden die 
er nu liggen. Grote zorg betrof ook 
het kerkgebouw, midden in de stad en 
te mooi om ´weg te doen´. Dat von-
den ook de partners die zich sterk 
maakten voor het (voorlopige) 
behoud hiervan. 

Lutherse belangen
Opvallend in dit fusieproces is de 
zorgvuldige aandacht van de her-
vormde en gereformeerde partners 
(met respectievelijk zeven en vier 

wijkgemeenten, voor de belangen 
van de lutheranen en de opheffing 
van hun gemeente. ´Dat de beoogde 
fusiedatum twee keer werd uitgesteld 
was vooral voor de ELG een pro-
bleem want zelfstandig voortbestaan 
was fysiek vrijwel onmogelijk´, zegt 
assessor Reina van Mourik namens 
de gereformeerde partner. Al in een 
vroeg stadium werd door de VAK een 
aparte kerkenraadscommissie inge-
steld voor het borgen en vruchtbaar 
maken van de lutherse traditie binnen 
de PGA. Deze commissie ziet toe op 
onder meer beleidswijzigingen, het 
aantal lutherse diensten mét mini-
maal zes keer per jaar avondmaals-
viering, een gekwalificeerde organist, 
de pastorale verzorging en draagt 
verantwoording naar de verbonden 
lutherse gemeenteleden. Ook vespers, 
(kerk)muzikale bijeenkomsten, 
vorming en toerusting en catechese 
horen bij het takenpakket. In het 
kloeke gezamenlijke kerkblad ‘Drie-
luik’ participeert de ELG met specifiek 

Amersfoort: fusie biedt 
toekomst 

Reina van Mourik (links) en 
Berteke de Mooij.



lutherse berichtgeving. De commissie 
beschikt over een bescheiden wijkkas.
Verder is er een bijzondere band met 
de wijkgemeente Bergkerk en met de 
Oud-Katholieke parochie van de Hei-
lige Gregorius, met wie een paar keer 
per jaar gezamenlijke diensten zijn. 
Ook onderhoudt de commissie het 
contact met de lutherse synode; alle 
ingeschrevenen worden zo in staat 
gesteld deel te nemen aan de perio-
dieke verkiezingen van de synode.

2010: haalbaar
De oprichting en werkwijze van een 
Voorlopige Algemene Kerkenraad 
(VAK) noemt assessor Reina van 
Mourik een aanrader voor vergelijk-
bare processen. De verschillende 
werkgroepen rapporteren aan de VAK 
die de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid draagt in het traject ‘op weg 
naar één protestantse gemeente’. 
Er was consensus bij de drie partners 
over de wens tot samengaan; de 
manier waaróp wisselde. ‘Ieder moet 
inleveren’, zegt Van Mourik, ‘maar 
niet per se door te verliezen’. De ver-
schillende wijken moesten worden 
ingedeeld in een geografisch, protes-
tants geheel (kerkordelijk bepaald), 

wat vaak betekent dat mensen wonen 
buiten de wijk waar ze kerken.
Cultuurverschillen tussen de partners, 
ook tussen de hervormden en gere-
formeerden, waren en zijn er. 
Zo hielden de hervormden, die veel 
belang hechtten aan de voogdij en 
omschrijving van bezit, zich nauwge-
zet aan de regels. De gereformeerden, 
met een groot eigen vermogen, 
konden zich wat soepeler opstellen. 
Kernstuk voor de fusie is het beleids-
plan 2010-2013. ‘De datum van 
1 januari 2010 is haalbaar’, aldus 
Reina van Mourik. Eerdere knelpun-
ten zijn opgelost en de hervormde en 
gereformeerde jaarrekeningen (tot 
voor kort afzonderlijk gepresenteerd) 
zijn goed gekeurd door de respectie-
velijke kerkenraden. Het vermogen 
van de ELG is ingebracht als geoor-
merkt geld ten behoeve van lutherse 
pastorale en liturgische verzorging.
Reina van Mourik en Berteke de 
Mooij stellen dat, mede dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers, de uitge-
werkte gezonde en eenvoudige struc-
tuur zal bijdragen aan een bloeiend 
en inspirerend Amersfoorts kerkelijk 
leven in de toekomst. Missie: een 
herkenbare open gemeente in de 

protestantse traditie; missionair, 
diaconaal, wervend, ontvangend, 
vrijmoedig en kwetsbaar.

Alma Evenhuis

Kees van der Horst.

elkwartaal

Er was eens een kind. Het kind had 
ouders, het kind groeide op. Het kind 
had ouders die het opvoeden en bege-
leiden van het kind onmachtig waren. 
Van hét kind werd het dát kind daar…
Dat kind daar belandde onder cura-
tele, of liever gezegd: die ouders. Dat 
kind daar werd uithuis geplaatst, dat 
kind werd pleegkind, werd tehuiskind, 
werd vanwege plaatsgebrek in een 
jeugdgevangenis gezet of dat kind 
werd na een tijdje weer terugge-
plaatst. Van dát kind werd het rot-
kind, aan alle kanten kind van de 
rekening.
Het werd overgeleverd aan:…, aan wie 
eigenlijk? Aan een bureau, aan een 
voogd, aan diverse psycho-logische 
en –iatrische volwassenen, aan weer 
de ouders, aan pleegouders, aan 
groepsleiders, aan bewaarders, aan 

hulpverlenende gastouders, aan bege-
leidende speciale onderwijzers, aan 
remedial teachers, aan zorgboerde-
rijen, aan de Raad voor de Kinderbe-
scherming, aan allemaal. 
En allemaal hebben ze hun eigen 
bureaucratie, hun regeltjes, hun 
modellen voor die kinderen, voor die 
gezinnen, samenwerken is moeilijk, 
verbanden leggen lastig. Praten over 
het kind gebeurt genoeg, praten met 
het kind: ik weet het niet, niet daad-
werkelijk. Gedragsdeskundigen voor 
advies tussen alle regels? Eentje, per 
een heleboel van die kinderen. Inten-
sief onderzoek? Tja, het is maar hoe 
compleet je het plaatje rondom het 
kind wilt krijgen. Advies? Regelmatig 
tegen al diegenen om het kind in. 
En dan? Als het kind mazzel heeft, 
stappen omringenden naar de recht-

bank. Dat is geen sinecure. Mét advo-
caat, met veel argumentatie, tegen 
prestigieuze en machtige instellingen 
in en nagenoeg geen precedenten. 
Gelukkig zijn daar de kinderrechters, 
vaak mensen met juridisch én gezond 
verstand, mensen van hoor en weder-
hoor, met inzicht in verhoudingen, 
mensen vóór kinderen. Uiteindelijk 
zijn zij het die verantwoordelijk zijn 
voor het wel en in dit geval het wee 
van kinderen. ’t Wordt wel eens ver-
geten. Net zoals wel eens wordt ver-
geten dat het kind recht heeft op zo 
gewoon mogelijk. Gelukkig zijn er 
sommige mensen…   
Mensenkinderen, waren en zijn we 
niet allemaal eens kinderen? Waarom 
is echt luisteren dan zo moeilijk?  

Praxedis Bouwman

Mensenkinderen: kinderen
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kwartjes

zelfstandige afdeling werd in de 
Dienstenorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Voorheen viel het jeugd-
werk onder de afdeling Binnenland. 
Harmen noemt dit een belangrijke 
ontwikkeling omdat jeugdwerk nu 
een apart beleidterrein is geworden.

Ruimte verschillende tradities
Daarnaast is hij dus ook directeur 
van de HGJB (Hervormd Gerefor-
meerde Jeugd Bond). Die functie valt 
nu samen met die van programma-
manager Jeugdwerk. Dit is een 
gevolg van het feit dat de HGJB 
nauwer is gaan samenwerken met de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
De HGJB heeft sinds 1 januari 2009 
de kerkelijke verantwoordelijkheid 
gekregen om dát deel van de 
gemeenten te ondersteunen die meer 
een binding voelen met de ortho-
doxere kant van de kerk. ‘We werken 
vanuit één geheel en daar vanuit 
geven we ruimte aan verschillende 
tradities waar we ingaan. Dat is voor 
mij een beetje een ideaal beeld van 
de kerk als geheel. We zijn één pro-
testantse kerk en belijden één geza-
menlijk geloof, maar hier kan wel op 
verschillende manieren invulling aan 
gegeven worden.’ 
Naast JOP en HGJB zou Harmen 
graag zien dat de evangelisch-
lutherse jongerenbeweging ook een 

armen van Wijnen is program-
madirecteur van het Jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk. Deze 

functie bestaat sinds 2006 en omvat 
sinds januari 2009 het werk van JOP 
(Jeugdorganisatie Protestantse Kerk) 
en van de HGJB (Hervormd-Gerefor-
meerde Jeugd Bond, oorspronkelijk 
vooral gericht op gereformeerde-
bondsgemeenten in de Hervormde 
Kerk). Harmen vertelt dat hij binnen 
de Dienstenorganisatie eindverant-
woordelijk is voor al het jeugdwerk. 
Dit betekent dus zowel het landelijke 
als het plaatselijke. En hij werkt zowel 
op beleidsmatig als op uitvoerend 
niveau. Gemeenten kunnen voor 
ondersteuning van hun jeugdwerk 
aankloppen bij JOP en de HGJB.
Harmen werd tot programmamanager 
benoemd toen het jeugdwerk een 

Ruimte voor jongeren 
van alle tradities in de 
Protestantse Kerk

In de vorige editie van Elkkwartaal 
was een interview te lezen met 
Marieke Aartsen, de voorzitster van 
de Welja. Zoals toen beloofd volgt nu 
een interview met Harmen van 
Wijnen, programmamanager voor het 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk 
en directeur van de HGJB. Ik was 
benieuwd naar zijn visie op het 
lutherse jeugdwerk en waar wij nou 
staan binnen het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk.

H eigen plek heeft binnen de Protes-
tantse Kerk. Welja was eigenlijk een 
aandachtsgebied van JOP en staat er 
nu naast als een eigen traditie met 
een eigen gezicht en ook een eigen 
programma dat JOP graag wil stimu-
leren om zichtbaar te zijn. Ook 
strategisch vindt hij het van belang 
dat de lutherse traditie voor jongeren 
zichtbaar blijft. ‘Ik zou het leuk 
vinden als de jongeren van de HGJB-
achterban weet hebben van wat de 
lutherse jongeren doen en denken, en 
andersom. Dat er oog is voor andere 
tradities om van elkaar te leren.’ 

Predikant
Harmen is ook predikant. Hij is niet 
aan een plaatselijke gemeente ver-
bonden maar aan de generale synode. 

Harmen van Wijnen over Welja
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Dus predikant met bijzondere 
opdracht, namelijk: leiding geven 
aan het jeugdwerk. Niet alleen als 
manager maar ook binnen het ambt, 
als extra stimulans, uitdaging en 
prikkel om ook de inhoudelijke theo-
logie vast te houden. Hij leidt dan 
ook regelmatig kerkdiensten.

Specifiek luthers?
Dat is wat Harmen van Wijnen doet. 
Maar heeft hij ook een duidelijke 
visie over de Welja? Harmen: ‘Het 
valt op dat die qua aantal klein is. 
Maar dit maakt de Welja niet minder-
waardig.’ Opvallend vindt hij ook dat 
er hele kleine kern is die graag wat 
wil doen en  heel gemotiveerd is. Een 
soort kleine gemeenschap binnen het 
geheel van de lutherse gemeenten. 
Deze jongeren hebben onderling ook 
wat met elkaar. Hij ziet het haast als 
een soort betrokken gemeenschap op 
elkaar. Het mooie taalgebruik in de 
mailtjes (‘Lieve mensen’) geeft aan 
dat er een betrokkenheid is op elkaar. 
De vragen, wat nou specifiek luthers 
is en waarom Welja nog steeds zo 
heet, of: wat maakt een weekeinde of 
een week nou luthers?, vindt hij heel 
boeiend en een uitgangspunt om 
samen aan de slag te gaan! ‘Hoe kun-
nen we de vraag: wat is er bijzonder 
aan het luthers zijn?, weer ontdekken 
en vormbaar maken voor het geheel, 
ook voor jongeren? Hier zou ik graag 
zelf ook mijn bijdrage in leveren en 
in meedenken. De basis is er abso-
luut.’ 

Jongeren bereiken
Harmen legt uit: ‘Je hebt het instituut 
kerk met de traditie en de vormen 
elke zondag. En de vraag: hoe krijg je 
jongeren in en betrokken bij de kerk? 
Aan de andere kant heb je de jeugd-
cultuur, die heel anders is dan de 
kerk. De laatste decennia is deze 
extra ontwikkeld. De jongeren doen 
de dingen zoals ze ze doen. De uitda-
ging waar je voor staat is: helemaal 
focussen op hoe je jongeren naar de 

kerk krijgt. Maar daar-
naast ook: hoe kun je 
jongeren bereiken bin-
nen hun cultuur? Kun 
je in kleine groepen 
samenkomen en dan 
als kleine groepen in 
die jongerencultuur 
gaan staan? Dit moet 
niet gebeuren in plááts 
van de kerk maar 
náást de kerk. Het is 
belangrijk om wel de 
oude waarden door te 
geven. Maar ook om te 
kijken hoe je in de 
jeugdcultuur van 
tegenwoordig, binnen 
het leven en de praktijk van de jon-
geren, hen kunt helpen met hun 
geloof bezig te zijn en dingen te 
doen. Hoe kan dat allemaal tegelijk 
en hoe kunnen die elkaar beïnvloe-
den over en weer, dat is een vraag-
stuk.’

Harmen ziet de Welja als een groep 
betrokken mensen die aan de ene 
kant in relatie staat tot een eeuwen-
oude traditie maar ook als jongeren 
die midden in het leven staan. Dit is 
te zien doordat ze in houding, doen 
en laten mensen hoop geven. ‘De 
vraag moet niet alleen zijn: hoe krij-
gen we meer jongeren in de kerk? 
Maar: hoe krijg je jongeren die altijd 
wel religieus zullen blijven binnen 
hun jeugdcultuur zó betrokken, dat 
ze iets kunnen betekenen voor hun 
omgeving?’
Harmen vertelt: ‘Jongeren zijn niet 
alleen afwachtend maar zelf ook reli-
gieuze gelovige wezens, die ook kun-
nen participeren en zelf bezig zijn 
met hun geloof. Ouderen hoeven niet 
alleen maar over te brengen en door 
te geven. We moeten ook realiseren 
dat ze op hun eigen manier bezig zijn 
met geloof, hoop en liefde. Heel mis-
schien kunnen anderen daar ook wat 
van leren.’

Van hart tot hart
Een gevaar in het streven naar veran-
dering is de angst dat alle tradities 
overboord gegooid moeten worden, 
weet Harmen. Het is belangrijk om 
hierin een balans te vinden. ‘We 
mogen een hele mooie en rijke tradi-
tie meenemen uit het verleden, die 
staat als een huis. Daarnaast is het 
belangrijk om volop in de jeugdcul-
tuur te staan en met de dingen van 
alledag bezig te zijn. De Geest werkt 
altijd, niet alleen op zondag. Daar 
waar mensen en groepen elkaar ont-
moeten gebeurt er iets. Dingen delen 
met elkaar en elkaar van hart tot hart 
spreken is net zo essentieel.’
‘Er zijn jongeren die wel gelovig zijn 
maar die misschien niet in de kerk 
zitten. Het is goed om te weten waar 
deze jongeren zitten. De vraag is niet: 
waarom zijn er geen jongeren meer 
in de kerk?, maar: hoe ga je als kerk 
op de plekken zijn waar jongeren 
zitten?’
Tot slot is Harmen blij dat jongeren 
nu beleidsmatig echt een aandachts-
punt zijn en dat er ruimte wordt 
geboden hiermee bezig zijn. Dit moet 
gezamenlijk met respect voor de 
bestaande tradities!

Daan Leker

         Harmen van Wijnen.
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p naar Moskou dus, met geen 
idee wat ik moest verwachten. 
Het schema van de week had 

ik al gekregen maar verder wist ik 
niets! Aangekomen op het vliegveld 
in Moskou was het eerste wat me 
opviel dat ik niemand kon verstaan 
en de borden niet kon lezen. Ik werd 
hartelijk ontvangen door Yanna, onze 
Russische coördinator van de week 
en Dmitry, onze gids. Daarna werd ik 
samen met Joanna (Polen) en Janna 
(Slowakije) in een Russische taxi 
gezet op weg naar onze bestemming. 
Na een half uur in doodsangst te 
hebben gezeten (in Rusland hoef je 
echt niet te wachten tot de stoplich-
ten op groen gaan en als je een heel 
klein gaatje tussen twee auto’s ziet 
móet je daar natuurlijk tussendoor!) 
kwamen we aan bij accommodatie 
dat het eigendom is van baptisten. 
Hier zouden we de rest van de week 
bivakkeren.
In de loop van de avond kwamen de 
andere deelnemers aan. We waren 
met zijn negenen, allemaal jongeren, 

Een paar maanden geleden werd mij verteld dat er een 

jonge-leiderschapscursus gegeven zou worden vanuit 

de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Het zou zijn in 

Moskou en er zouden twaalf jongeren uit twaalf ver-

schillende landen aanwezig zijn. De aanmeldingsda-

tum was bijna verlopen, dus ik moest er snel bij zijn. 

Geen idee wat me te wachten stond, maar ik gaf me 

op. Voor de aanmelding moest ik vele formulieren 

invullen en een essay schrijven over het thema ‘Geef 

ons heden ons dagelijks brood’, tevens het thema van 

het World Assembly van de LWF in 2010. En wonder 

boven wonder, ik werd uitgekozen!

variërend in leeftijd van 18 tot en 
met 27, de één getrouwd, de ander 
een student theologie en weer een 
ander student bedrijfskunde. Geko-
men uit de landen Frankrijk, Duits-
land, Tsjechië, Oekraïne, Zweden, 

Finland, Polen, Slowakije en Neder-
land. En verder onze docent Roger 
Schmidt, die werkt en woont in 
Genève, maar van oorsprong uit 
Duitsland komt. Een gemêleerd gezel-
schap dus. En iedereen even zenuw-
achtig omdat niemand wist wat we 
nou eigenlijk moesten verwachten. 

Contextueel project
Het doel van de week was een project 
opzetten voor in je eigen context. 
Eerst moesten we duidelijk krijgen 
welke maatschappelijke of kerkelijke 
onderwerpen en vraagstukken er 
speelden in onze gemeenschap. Van 
daaruit formuleerden we een doel 
waar we aan wilden werken in de 
week. Elke dag begon met een gebed 
en twee gezangen en eindigde met 
een gebed, twee gezangen en een 
overdenking. Ook was er bijna elke 
dag een Bijbelstudie. 

Interculturele discussie
We leerden ook veel van elkaar. Het 
was mooi om te zien dat iedereen 
zijn eigen mening mocht hebben en 
deze ook gewaardeerd werd. Er zijn 
pittige discussies geweest, over het 
homohuwelijk en echtscheidingen 

O

Koekhappen Nederlands? Europees!
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bijvoorbeeld, maar hoe verschillend 
de meningen ook waren, het was 
altijd goed. Voor mij was het ook 
waardevol om te horen hoe de 
lutherse kerk in andere landen vorm 
gegeven is. 
En het was niet alleen maar hard 
werken. In de tijd dat we vrij hadden 
leerden we elkaar en een groep Rus-
sische studenten, die ook op onze 
compound verbleven, kennen. Het is 
mooi om te zien dat je het zo goed 
met elkaar kan vinden ook al spreek 
je elkaars taal niet! Zo werden er 
samen met onze nieuwe Russische 
vrienden vele potjes tafeltennis 
gespeeld, tot onze Poolse alles won 
en de mannen niet meer durfden. We 
hebben ook een avond gevolleybald, 
wat heerlijk is na een dag hard wer-
ken. Ook gingen de meeste van ons 
(behalve ondergetekende in verband 
met het niet aanspreekbaar zijn ’s 
ochtends) naar de diensten die de 
Russische studenten ’s morgens om 
acht uur hielden. Wat ook een band 
smeedde was het boodschappen doen 
in een supermarkt. Ik kan zeggen dat 
dit echt een uitdaging is wanneer je 
geen woord Russisch spreekt, maar 
samen kwamen we er wel uit!

Gaarkeuken
Op de derde dag werden we meege-
nomen naar een gaarkeuken. Daar 
hebben we een middag eten uitge-
deeld aan mensen die geen geld heb-
ben om eten te kopen. Met een norse 
kokkin in de keuken en mensen die 
in het Russisch tegen je aan praten 
en die het niets uitmaakt of je wel of 
niet de taal verstaat, was het een 
zowel bijzondere als bizarre ervaring. 
Het was pijnlijk om te zien dat deze 
mensen allemaal 65+ waren. Het was 
erg leerzaam maar het voelde ook 
dubbel om daar rond te lopen. Je 
deelt wat eten uit, bent daar twee uur 
en dan wordt je bedankt voor je hulp. 
Ik had heel graag meer gedaan! 

Uitwisseling gebruiken
Natuurlijk kon een culturele avond 
niet ontbreken! Iedereen had iets 
voorbereid wat te maken had met het 
eigen land. Er was een interactief 
Duits sprookje, een Bratwursten quiz, 
we hebben een Finse volksdans 
gedaan en ik kan iedereen aanraden 
om te gaan koekhappen met mensen 
die dit fenomeen niet kennen!

Een dagje Moskou kon natuurlijk ook 
niet uitblijven. Begeleid door onze 
Russische gids (die Nederlands stu-
deerde en waarmee ik samen in de 
Moskouse metro ‘Nijntje lief klein 
konijntje’ heb gezongen) zagen we 
het Rode Plein, een orthodoxe kerk, 
gingen we naar een lutherse dienst. 
Waarbij, als we weer ergens weg 
moesten, zijn standaard uitspraak 
was: Now, Everybody; one, two, 
three, GO GO GO! En die steevast 
iedereen aansprak met: My Polish 
friend of My German friend. Wat 
hebben wij gelachen om en met hem. 
Over alles wist hij wat te vertellen en 
hij heeft ons veel laten lopen, maar 
daardoor hebben we ook veel kunnen 
zien van deze indrukwekkende stad. 
De kerkdienst was ook indrukwek-
kend. De preek werd gehouden in het 
Duits en vertaald door een tolk in het 
Russisch (en dan voor ons weer 
vertaald in het Engels). De kerk had 
vroeger meer dan tienduizend leden, 
maar werd verboden tijdens het com-
munisme. Nu zitten ze op zevenhon-
derd leden en zijn ze aan het groeien. 
Omdat we net op een feestdag kwa-
men werden we ook uitgenodigd om 
na de dienst mee te picknicken met 
de gemeente! 

Jeugdassemblee
Dit alles werd begeleid door Roger 
Schmidt die ons hielp onze projecten 
op te stellen. Elke dag een stukje en 
aan het einde van de week had ik het 

idee dat ik niet echt hard gewerkt had, 
tot we onze plannen gingen presente-
ren. Toen bleek dat we een hele hoop 
werk verzet hadden maar doordat het 
zo gezellig was leek de tijd te zijn 
voorbij gevlogen. We hadden dan wel 
elke dag van negen uur ’s ochtends tot 
tien uur ’s avonds gewerkt, zo voelde 
het niet. 
Een paar voorbeelden van de door ons 
ontwikkelde projecten zijn:

- Een fototentoonstelling opstarten 
met foto’s over leven en geloof.

- Een cursus opzetten voor jongeren 
om weer een richting in hun leven 
te geven.

- Jongerendiensten opzetten in de 
kerk.

En mijn project…? Daar wordt nog aan 
gewerkt. Het is bijna af en tegen de 
tijd dat het af is zult u daarover vast 
nog wel een stukje lezen in Elkkwar-
taal. Maar nu houd ik het nog even 
voor me! Het was een indrukwek-
kende, leerzame en bovenal dierbare 
week! Ik heb vrienden gemaakt voor 
het leven en heb negen nieuwe logeer-
adressen in Europa. Volgend jaar zien 
we elkaar weer in Dresden op de Youth 
Assmbly van de LWF. Ik kan niet 
wachten tot het zover is! En mocht u 
geïnteresseerd zijn in onze blog of 
aanvullende informatie over deze 
week, kijk dan op www.lwfyouth.org.

Daan Leker

Typisch Moskou, mét de deelnemers van de jeugd-leiderschaps-
conferentie van de LWF.
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‘Salvator is mijnen naem’

et zal even vreemd geklonken 
hebben, sinds jaar en dag 
klinkt de klok alleen op zon-

dag. Echt verbaasd zal de voorbijgan-
ger geweest zijn toen om vijf over 
half zes opnieuw de tijd werd gesla-
gen. Dit keer met een heel ander 
geluid, van wat duidelijk een andere 
klok was. Een geluid dat al sinds de 
eerste helft van de negentiende eeuw 
niet meer gehoord werd in het buurtje 
aan de rand van de Delftse binnen-
stad. Het was de stem van de kleine 
Salvator, de kleine luidklok die vanaf 
1548 dienst deed in het torenuurwerk 
van de kapel van het Sint Joris Gast-
huis. De naam van de klok staat op de 
rand te lezen: ‘Salvator is mijnen 
naem jan moer maechten mij int jaer 
onzes heeren mcccccxlviii’. 
Salvator diende bijna drie eeuwen als 
vertreksignaal voor de veerboten die 
vanaf het Noordeinde over de Vliet 
naar Den Haag voeren. De klok liep 
vijf minuten achter op het luiden van 
de klok van de Grote Kerk, zo hadden 
de mensen die met de trekschuit naar 
Den Haag wilden varen, nog tijd om 
scheep te gaan. 
Die situatie duurde tot omstreeks het 
jaar 1834. In dat jaar werd vermoede-
lijk het torenuurwerk van de kerk 
stilgezet. Men hing een nieuwe klok 
van negenhonderd kilo in de toren, 
die men ‘Maarten Luther’ noemde. 
Maarten legde Salvator het zwijgen 
op, omdat hij technisch gezien niet 
gecombineerd kon worden met het 
mechaniek van het oude torenuur-
werk. Het uurwerk werd stilgelegd en 
de oude klok raakte in vergetelheid. 

Schone slaapster
Totdat… de restauratie van het uur-
werk voltooid was, op zaterdag 12 
september 2009. De ingebruikname 
van het torenuurwerk, waardoor de 

Het torenuurwerk van de lutherse kerk van Delft doet 

het weer. Gerestaureerd en wel werd het tijdens de 

Open Monumentendag op zaterdag 12 september om 

vijf over vijf de klok geluid. 

H kleine Salvator voor het eerst na al 
die tijd weer werd beroerd, was als 
het wakker kussen van de schone 
slaapster door de prins. 
Het was een ontroerend moment. 
Wethouder Ronald Vuijk had de rol 
van prins op zich genomen en de 
volle kerk was er stil getuige van hoe 
het bescheiden geluid van het uur-
werk en het slaan van de klok om 
precies vijf over vijf de kerk vulde. 
Sinds dat moment loopt het uurwerk 
weer als vanouds, alhoewel…De res-
taurateurs hebben het weliswaar 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht, maar er werd ook 
een aantal aanpassingen aan de 
moderne tijd en het gemak van de 
mens gedaan. De Delftse lutherse 
gemeente heeft immers geen klokop-
winder meer in dienst om elke dag de 
gewichten op te hijsen: het uurwerk 
loopt automatisch, en op tijd via 
impulsen van het atoomuurwerk te 
Frankfurt. 

Vereende krachten
De restauratie, door de firma Dael-
mans uit Helmond, kon door inzet 
van de Stichting Kerkelijk Erfgoed 
Delft (SKED), die via fondswerving 
het geld bijeenbracht en daarbij kon 
rekenen op de medewerking van de 
Gemeente Delft. De lutheranen zelf 
brachten technische en historische 
kennis in. Ook was er lutherse finan-
ciële steun, zoals van het Luthers 
Diaconessenhuisfonds.

Feestelijke dag en het vergaan 
van de wereld
Voorafgaand aan de uiteindelijke 
ingebruikname van het uurwerk, wis-
selden toespraken, film, muziek en 
rondvaarten elkaar af. 
Dominee Taco Smit, predikant van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente, 

memoreerde in zijn toespraak de 
goede band tussen de burgerlijke 
gemeente en de Delftse lutheranen, 
sinds de achttiende eeuw. In 1764 
kregen de lutheranen de voormalige 
kapel van het Sint Joris Gasthuis van 
het stadsbestuur geschonken. Tot die 
tijd had de kapel tijdelijk dienst 
gedaan als wijnpakhuis. Het uurwerk 
was van groot belang voor de dienst-
regeling van de veerboot naar Den 
Haag. Dat laatste moest zo blijven. 
De lutheranen moesten de klok en het 
uurwerk blijven onderhouden, ‘zodat 
in het afvaren van de Haagsche veer 
geen confusie wordt veroorzaakt’.
Aan het einde van de middag hield 
prof. dr. S.B. Kroonenberg, hoogleraar 
Geofysische Aardwetenschappen aan 
de Technische Universiteit, een bevlo-
gen beschouwing over de menselijke 
maat in de beleving van de tijd. Hij 
onderscheidde drie benaderingen van 
tijd: als stroom, als cyclus en als 
chaos. Tegen de omineuze achter-
grond van dat laatste aspect zag hij 
nog een bijzondere rol weggelegd 
voor het torenuurwerk: ‘Maar als de 
wereld vergaat, dan moeten we naar 
de Lutherse kerk in Delft, want daar 
gebeurt alles vijf minuten later!’

Hele klim
Voordat de redacteur van Elkkwartaal 
zich de wijn op de receptie liet sma-
ken, klom hij via  trappen en ladders 
omhoog naar het uurwerk en nog 
verder, tot de plek waar Salvator en 
Maarten nu broederlijk bij elkaar 
hangen en samen de hele en halve 
uren slaan. 
De klim naar boven is de moeite 
waard, maar alleen voor wie durft en 
voldoende soepel ter been is! Neem 
voor een kijkje contact op met de 
heer Niek Schmidt. Zijn gegevens 
vindt u in het Luthers dagboek.

Erwin de Fouw
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Studieverlof broodnodig!

k weet nog goed hoe het in de 
synode ging, geen wonder want ik 
was erbij betrokken. Ik was syno-

delid en prof. Mönnich zei tegen mij: 
‘Wij vinden een studieverlof heel 
hard nodig. Als jij het nu voorstelt, 
dan zal ik er een advies over geven’. 
Nu, dat advies mocht er wezen: als 
dominees niet of te weinig studeren 
en dat niet af en toe ongestoord kun-
nen doen, zijn ze binnen de kortste 
keren lekenpredikers! Daar schrok de 
synode zo van, dat het zonder man-
keren werd aangenomen, nu dus 45 
jaar geleden. En niemand die er ooit 
spijt van heeft gehad. Een dergelijke 
regeling kwam in de andere kerken 
pas veel later tot stand, maar ook 
daar zag men de noodzaak toen in. 

Koesteren
Maar nu: in het onlangs in de synode 
behandelde (en stevig bekritiseerde!) 
rapport van de Stuurgroep Werk in 
de Wijngaard (voorzitter prof. dr. 
Cees Veerman) wordt heel laatdun-
kend gesproken over dat studieverlof: 

Momenteel werk ik mee aan een boek over de 

geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme, onder 

de mooie werktitel LLL: Luther in de Lage Landen. 

En zo ontdek je heel wat. Een van de dingen die ik me 

heel goed herinner is de instelling door onze synode 

van een studieverlof voor de predikanten, al in 1964. 

Iedere kerkenraad heeft er sindsdien wel mee te 

maken gehad: eenmaal in de vijf jaar drie maanden de 

dominee op sabbatsverlof, het bleek nooit een ramp. 

De dominee komt terug, verfrist en wel en met nieuwe 

energie en inspiratie door eens even te hebben kun-

nen doorwerken aan een project, een boek of een 

thema, begeleid – dat was wel een voorwaarde - door 

een van de Seminarium-hoogleraren.

I dominees gaan dan naar Taizé of 
Sanatiago de Compostella… Nu: in 
Taizé kun je heel wat leren over 
jongeren en liturgie en ik heb maar 
één keer meegemaakt dat een domi-
nee die pelgrimstocht maakte en daar 
een diepbewogen onvergetelijk 
verslag van maakte. Maar dat zijn 
uitzonderingen, daarvan kan ik 
getuigen. Niet alleen, omdat ik er 
zoveel begeleid heb, maar ook omdat 
ik ook nu nog heel wat predikanten 
uit de hele kerk ontmoet die zich 
intens op een onderwerp geworpen 
hebben. Een belangrijk resultaat in en 
voor onze kerk is het boek van domi-
nee C. Pel, ‘Avondmaalsgast en 
kerklid’, een grondig onderzoek uit 
1968, dat leidde tot de aanbeveling 
kinderen mee te nemen naar het 
Avondmaal, het begin van een heel 
belangrijke ontwikkeling en dat niet 
alleen in onze kerk toen. 

Zonder het studieverlof was het 
mooie boek ‘Mediteren met Luther’ 
van Jan Happee niet geschreven; ook 

heel wat plannen en eerste aanzetten 
tot dissertaties kwamen zo bij ons op 
tafel.

Goud waard
Ja, ik ken ook predikanten die inder-
daad gereisd hebben. Uiterst nuttig, 
bijvoorbeeld om te zien en te horen 
hoe elders het kerklied zich ontwik-
kelt in verband met het werk aan het 
toekomstige liedboek. Zulke versla-
gen zijn goud waard voor de com-
missies.
Ik weet ook van iemand die zich gaat 
verdiepen in de geschiedenis en de 
actualiteit van de van de regel van 
Benedictus, onder meer vanwege de 
vele protestanten die af en toe in een 
kloostergemeenschap bijtanken. En 
zo was en is er nog veel meer. 
Weg ermee, zegt dat rapport, ze moe-
ten maar af en toe naar Hydepark 
voor een cursus, dan weten we 
tenminste wat er gebeurt. Zulke cur-
sussen zijn natuurlijk prima, meest 
op de praktijk gericht trouwens, ook 
nodig, maar dat is heel wat anders 
dan een studieverlof.
Wij hebben het studieverlof in goed 
vertrouwen meegenomen en inge-
bracht in de kerk die uit de vereni-
ging groeide. Dat mag niet met één 
pennenstreek even geschrapt worden. 
Dus, lutherse synodeleden, kijk uit en 
wie dit leest als lid van de generale 
synode, idem! Wees zuinig op onze 
predikanten en hun kunde en kennis, 
juist in deze moeilijke tijd nu ieder-
een zonder al teveel kennis zich met 
theologie of wat daarvoor doorgaat 
meent te moeten bemoeien. Dat heeft 
ook wat, maar dan moeten er wel 
mensen zijn die nuchter en wel een 
paar heldere lijnen trekken in al die 
discussies. En ja, daarvoor moet je 
studeren.

J.P. Boendermaker
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Inburgeren aan de Ulpan 
Akiva in Netanja (Israël) 

ls buitenlands student, met 
intern verblijf in prefab kamers 
uit de jaren zestig, heb ik twee 

opeenvolgende perioden van vier 
weken de cursus gevolgd. Meelopen 
met nieuwe emigranten die bezig zijn 
een nieuw Joods leven op te bouwen; 
een ervaring die heel bijzonder is, en 
voor mij uniek. Het is een ervaring 
die mij nieuwe inspiratie oplevert. 
Het herinnert mij ook aan de tijd dat 
ik als 25-jarige als groepsleider een 
half jaar werkte in een Joods kinder-
huis in Amsterdam.

Ulpan lesmethode
De lesmethode is voor Nederlandse 
gevoelens grondig en zeer intensief. 
Het houdt nooit op voor 13.00 uur 

Vijf dagen per week les van 8.00-
13.00 uur, drie uur huiswerk per dag, 
volgens de Ulpan methode. Cursus-
plaats: Israël. Cursist: Jacques Bras, 
dominee van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Zutphen. Doelstelling: 
wens tot onderdompeling in Joods 
leven. Hoe: tijdens het studieverlof in 
de instelling ‘Ulpan Aquiva’ te 
Netanja, drie kwartier ten noorden 
van Tel-Aviv. Handig: aan deze cur-
sus kunnen ook zogenoemde ‘toeris-
ten’, buitenlanders, deelnemen die 
niet van plan zijn in Israël te komen 
wonen. Een verslag van een deel-
name van ‘toerist’ Bras.

A

precies. Er wordt alleen Ivriet 
(modern Hebreeuws gesproken). In 
mijn groep zaten Russen (soms ook 
nog met Duitse achtergrond), Fran-
sen, een Amerikaan en ik. Mijn eigen 
kennis viel tegen. Hard werken in een 
‘eenvoudige omgeving’ werd per 
periode afgesloten met een serieuze 
toets. Soms zwaar, niet alleen voor 
mij. En acht weken zonder Anneke is 
heel lang; gelukkig verzacht door 
iedere dag goedkoop mobiel bellen 
via Israel Phones.

Shoa
De eerste week van het 
verblijf, tevens de 
week voorafgaand aan 
de viering van de 
onafhankelijkheidsdag, 
stond nadrukkelijk in 
het teken van de 
herdenking van de 
slachtoffers van de 
Shoah. Hieraan wordt 
op de Ulpan extra aan-
dacht gegeven in een 
tijd waarin de Shoah, 
waarvan de gevolgen 
nog iedere dag in het 
leven van veel mensen 
voelbaar is, geminima-
liseerd wordt of ont-
kend. Op dag twee van 
mijn verblijf stond de 
Kibbutz Tel Yitzhak, 
met een wereldbekend 

centrum voor het bestuderen van de 
daders van de Shoah, op het pro-
gramma. Een tentoonstelling over de 
berechting van Eichmann, aangevuld 
met de tragedie van de deportatie van 
zoveel Joden stond centraal.
In de Kibbutz werd een grote herden-
king gehouden met zeer veel deelne-
mers. Het was ontroerend en aangrij-
pend. Zes slachtoffers werden onder 
begeleiding van een kind naar de 
plaats gebracht waar zij een kaars 
aanstaken. Eén kaars voor 1 miljoen 
mensen. Woorden van de stafchef van 

Israëlisch inburgeren
In mei 1948 werd als gevolg van een beslissing van de Verenigde Naties de onafhankelijkheid van de staat Israël gepro-
clameerd. In Israël leefden toen 650.000 Joden. Sindsdien zijn er 1.700.000 nieuwe immigranten de bevolking komen 
vergroten. Van 1948-1951 kwamen er 700.000 Joden uit Jemen, Irak, Bulgarije en Libië. Van 1954-1955 kwamen er 
160.000 uit Noord-Afrika en Oost-Europa. In de jaren zestig kwam er een nieuwe immigratiegolf uit Oost-Europa en 
Rusland. Op het ogenblik komen de meeste emigranten uit Frankrijk, Rusland, Oekraïne en Siberië. 
Het opvangen van de emigranten is een geweldige opgave voor de staat Israël: huisvesting, werk, integratie in de samen-
leving, kennismaken met cultuur en taal (vijf maanden, fulltime, met levensonderhoud van de staat). Emigranten zijn per 
definitie Joden die om economische of religieuze reden naar Israël emigreren. Voor niet-joden is het niet uitgesloten ook 
welkom geheten te worden in Israël.

   De ‘toeristen’ huisvesting.
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het leger en verhalen van mensen. 
Oude mensen konden hun tranen niet 
bedwingen. Zij leven dag en nacht 
met de realiteit dat broers en zussen 
of vrienden en bekenden er niet meer 
zijn, omdat zij op een wrede en 
geplande wijze zijn uitgemoord. 
Tijdens de volgende dag werd ook op 
de campus van de Ulpan een derge-
lijke gedachtenis gehouden. 
Toevallig waren in deze periode drie 
Palestijnse artsen uit Gaza en de 
Palestijnse gebieden en een Jordaanse 
islamitische vrouw deelnemers aan de 
Ulpan. De artsen gaan voor bijscho-
ling in Israëlische ziekenhuizen 
werken, minimaal Hebreeuws moeten 
ze kunnen spreken. De confrontatie 
met het leed en de consequenties 
voor Israël is hen niet voorbijgegaan, 
naast hun eigen leed.
De Shoah is en blijft het fundamen-
tele ankerpunt waarom de Israëliërs 
vinden dat Israël zijn bestaansrecht 
als Joodse staat heeft en dat zij dit 
bestaansrecht moet verdedigen. 

Onafhankelijkheid van de staat 
De onafhankelijkheidsdag van Israël 
werd de week daarop vanuit verschil-
lende gezichtspunten aan de orde 
gesteld. We bezochten de ceremonie 
bij Yad Lebanim. Hier worden de 
gevallen strijders herdacht uit de tijd 
van de onafhankelijkheidstrijd ten 
tijde van het Britse mandaat over 
Palestina en andere gevallen soldaten 
uit oorlogen erna. Op deze feestdag, 
want dat is het ook, viert Israël dat 
zij op deze dag de Nobelprijs heeft 
ontvangen: de onafhankelijkheid. 
Als Nederlander denk je dan dat je 
het na de onafhankelijkheidsdag wel 
gehad hebt. Maar geenszins. Dit 
gevoel beschouwden de docenten als 
het feit dat je toch nog niet goed 
begrepen hebt wat er eigenlijk speelt 
in Israël en hoe belangrijk en actueel 
die verdediging van de staat is. 
Dus op naar Yad wa Sjem. Het grote 
Museum van de Holocaust in Israël. 
Helemaal vernieuwd. Iedereen krijgt 
een koptelefoon en kan de begeleider 
horen ook al ben je even uit de buurt. 
De onvoorstelbare dingen die gebeurd 
zijn. Het gevoel in Israël dat niemand 
het eigenlijk voor de joden heeft 
opgenomen, ofschoon men in Europa 
wist wat er gebeurde in de concentra-
tiekampen. Een zuinige eenmalige 
verklaring van tekortkomen en 

schuld voldoet in deze context totaal 
niet. Zeker niet als je het confronteert 
met het steeds maar weer gedenken 
wat de Joden zelf doen. Gedenken 
om te leven.
Vanuit luthers perspectief zou het 
goed zijn jaarlijks te herdenken hoe 
(lutherse) christenen tegenover de 
Joden zijn tekort geschoten. In de 
Lutherse Agende wordt op de 10e 
zondag na Trinitatis de verwoesting 
van Jeruzalem herdacht. Misschien 
zou dit zo ingevuld kunnen worden.
Ondertussen wordt op de Ulpan een 
lezing gehouden over de motieven 
van Joodse mensen om vanuit de 
hele wereld naar Israël te emigreren: 
de Alieja. 

Noord-Israël
Het noorden van Israël biedt een 
glooiend en dikwijls relatief vrucht-
baar landschap met een mengeling 
van Joodse en Arabische dorpen. In 
het uiterste noorden blijven toch 
steeds nog af en toe raketten vallen. 
In de weekenden valt de sabbat voor 
een alleenstaande toeristenstudent 
toch wel erg zwaar: alleen autobezit-
ters en taxirijders beschikken over 
vervoer. Ik trok dat weekend weg 
naar Tiberias, het meer van Tiberias 
of in de oudste akkadische benaming 
het meer van Kinneret. Van daaruit 
een uitstapje naar Nazareth, het Ara-
bische dorp in de buurt, nog geheel 
in het teken van het voorbije pausbe-
zoek. De oude West-Europese nadruk 
in de schilderkunst op de annunciatie 
was hier in levende lijve te zien. 
Onder andere in de nieuwe basilica 
van de annunciatie. Een teken van 
christelijke presentie, zoals er niet 
echt veel zijn in Israël. Toch ook weer 

een christelijke dienst kunnen mee-
maken in de avond. Ongeveer 250 
Arabische christenen kwamen in de 
basilica bijeen. Een franciscaan ging 
voor, met een schitterende Arabische 
uitspraak. De orde van dienst in het 
Arabisch. Die oude streng van Arabi-
sche, melkitische christenen uit de 
eerste eeuwen. Onder de kerk, die 
tegen een heuvel ligt, staat nadruk-
kelijk de moskee. Met een tekst uit de 
Koran: ‘En wie een nieuwe religie 
zoekt, anders dan de islam, het zal 
van hem nooit geaccepteerd worden. 
In het hiernamaals zal hij een van de 
verliezers zijn’. 
Terug in Tiberias. Bij vroegere 
gevechten zijn de Arabische inwoners 
uiteindelijk uit de stad vertrokken of 
verdreven. Tiberias is het symbool 
van de Joodse vernieuwing. Na de 
verwoesting van de tempel is Tiberias 
de plaats geweest van Joodse overle-
ving en revival. In de rotspartijen in 
het noorden van Galilea hebben rab-
bi’s overleefd in grotten onder de 
bezetting van de Romeinen. In die-
zelfde rotsen verborgen verzetstrij-
ders zich. 
Ik kon het niet laten om naar het 
Hula natuurpark te gaan. De vogels 
in Israël zijn buitengewoon mooi. 
Vanuit mijn kamer in de Ulpan Akiva 
kon ik ’s morgens zo tegen zessen de 
prachtige Hop zien lopen. Een ver-
rukking, zo even de natuurpracht de 
boventoon te laten voeren.
En wat een weelde dat ik een beetje 
kon delen in de grote stap die joodse 
emigranten in 2009 zetten, dat ik 
mede met hun ogen naar Israël heb 
kunnen kijken.

Jacques Bras   De ‘toeristen’ huisvesting.

Even een pauze op de campus.
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Een ‘verboden’ luthers kerstlied: 
het Ere zij God! 

e predikant, of eerder nog de 
kerkmusicus, zal dan uitleggen 
dat de tekst ouderwets is en 

dat de melodie van geen kant deugt. 
En bovendien is er lied 134 uit het 
liedboek dat een perfecte vervanger 
is. Discussie gesloten! 
Merkwaardig toch dat er tegen dat 
Ere zij God zo negatief wordt aange-
keken. Te meer nu de tekst ervan 
rechtstreeks uit de bijbel (de Staten-
vertaling) komt en de melodie goed 
in het gehoor ligt en graag gezongen 
wordt. Bovendien is de componist 
een lutheraan! 

Ferdinand Schulz
Eerst iets over het lied. De melodie is 
van Ferdinand Schulz (1821-1897). 
Deze muziekpedagoog en cantororga-
nist van de lutherse Sophienkirche in 
Berlijn componeerde naast instru-
mentale muziek ook koorwerken. 
Een onbekende Nederlander heeft 
onder de sopraanpartij van een koor-
werkje van Schulz de Nederlandse 
tekst van de Engelenzang gezet. Dat 
zal rond 1860 zijn geweest. Populair 
werd het lied pas toen Johan de Heer 
het in 1905 in zijn succesvolle bundel 
opnam in een eenvoudige vierstem-
mige zetting. Zelfs de befaamde 
hymnoloog ds. H. Hasper nam het in 
de jaren dertig van de vorige eeuw op 
in de zangbundel die hij voor de 
Gereformeerde Kerken in Hersteld 
Verband samenstelde. In kerkelijke 
liedbundels van daarna komt het 
evenwel niet meer voor.

U heeft het misschien wel eens meegemaakt. Aan het 

einde van een gemeentevergadering, bij de rondvraag, 

stelt een gemeentelid, wat schuchter, de vraag: 

‘Wanneer zingen we op kerstavond weer eens het Ere 

zij God? Want zonder dat lied is het voor mij nooit 

echt Kerstfeest’.

D Boze brief
De diepe afkeer van het Ere zij God 
maakt nieuwsgierig en roept vragen 
op. Vanwaar die aversie? Een voor-
beeld uit 1996. In dat jaar noemde een 
hervormde predikante te Assen in een 
locale krant het Ere zij God fascistisch! 
Zij zag bij het horen van dit lied de 
Hitlerjugend marcheren en het meesle-
pende karakter van de melodie (sic!) 
belette de zingende gemeente kritisch 
te zijn op wat ze zong. Ook de Gronin-
ger liturgist dr. Jan Luth, universitair 
docent, deed desgevraagd een kritische 
duit in het zakje. De melodie zou een 
Pruisische mars zijn, militaristisch dus, 
en met onnodige herhalingen. En 
bovendien: ’Het is ook het toppunt van 
simplisme met een demagogische en 
massapsychologische werking’. Grote 
woorden maar geen argumenten van 
wetenschappelijk niveau, vonden som-
migen. De kerkmusicus Herman Zandt 
zond zelfs een boze brief aan het cura-
torium van de Groninger Universiteit: 
hoe kon een universitair docent zich in 
het openbaar zo onwetenschappelijk 
laten gaan! Wat een blamage voor de  
universiteit!  

Zondebok
Ja, hoe kan een graag gezongen ever-
green voor Kerst de gemoederen zo 
verhitten? Tot op de dag van vandaag 
zijn er heel wat gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland waar 
het Ere zij God op het muzikale kerst-
repertoire contrabande is. Men zou 
haast denken, dat er in de negatieve 
beoordeling van het lied een rancu-

neuze ondertoon meeklinkt. Immers, 
als de melodie al simplistisch zou zijn, 
dan geldt dat evenzogoed voor de 
melodie van andere godsdienstige 
liederen, denk maar aan lied 456 uit 
het liedboek en op menig ander 
gezang daaruit valt uitstekend te 
marcheren. Maar daarover hoor je 
niemand. Het lijkt er dan ook sterk op, 
dat sommigen hun ongenoegen ten 
aanzien van de kerkmuzikale praktijk 
- het gewone kerkvolk dat de ‘verant-
woorde ‘ liederen niet mooi vindt en 
liever uit z’n dak gaat door ‘rommel’ te 
zingen - projecteren op dat ene popu-
laire lied dat iedereen kent en dat 
iedereen binnen en zelfs menigeen 
buiten de kerk graag meezingt. Een 
melodie, en daarmee zijn componist, 
als zondebok dus. Zo wordt een brave 
lutherse Musikmeister uit Berlijn een 
eeuw na zijn dood in Nederland 
zowaar als proto-fascist en demagoog 
in de hoek gezet! Maar als we dit 
‘zondebokmechanisme’ doorhebben, zo 
heeft de Franse filosoof René Girard 
ons laten zien, betekent dat tevens dat 
die negatieve kijk op het Ere zij God 
kan worden gecorrigeerd. Intussen is 
er al een gemeente waar dit inzicht 
zich heeft weten baan te breken en 
waar de eerstkomende kerstnacht 
Schulz’s Ere zij God  na jaren weer uit 
volle borst kan worden meegezongen! 
En als er één schaap over de dam is, ja 
dan volgen er zeker meer.

Hans Sparrius, organist van de ELG 
Gouda

Bij dit stuk is gebruik gemaakt van 
een artikel van kerkmusicus Herman 
S.J. Zandt gepubliceerd in de Leeu-
warder Courant van 27 december 
1996, te raadplegen op de site 
www.archiefleeuwardercourant.nl. 
Gegevens over de componist Schulz 
zijn o.m. te vinden in Theodore 
Baker, A biographical dictionary 
of musicians en in F.J. Fetis, 
Biographie universelle des musiciens, 
tome VII, beide te raadplegen via 
www.books.google.nl.
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Doop: eens gegeven, blijft gegeven 

Ontmoetingsplaats: de doop
De doop is zo’n soort ontmoetings-
plaats, een plek waar je een ‘rendez-
vous’ kunt hebben, een ontmoeting 
van God en mens. Het is ook de 
plaats, waar mens en God elkaar niet 
eenmalig, maar steeds weer kunnen 
ontmoeten. God ontmoet jou en dat 
is bevrijdend voor elk mens. De doop 
geeft je een door God geschonken 
schat vol van genade en geluk, - dus 
een geschenk ‘om-niet’ in handen - 
dat jou telkens nieuw leven geeft. Bij 
Maarten Luther is de doop geen een-
malig ritueel, waardoor je binnen de 
beschermende muren van de kerk 
komt, niet een ‘rite de passage’. Maar 
wie door het ‘durchgottet’ water van 
de doop is gegaan, kan niet zomaar 
veilig achterover leunen. Ook na je 
doop kan het misgaan met je leven, 
dan heb je die ontmoeting met God 
weer nodig. Je gaat dan niet naar de 
kerk om nogmaals gedoopt te wor-
den, - dus géén wederdoop - maar je 
gaat terug naar je eigen doop. Wie 
zich de doop voor ogen stelt, hoort 
weer zijn Woord: ‘Ik ben met jou!’. Je 
doop is je dagelijkse kleed, waarin je 
moet groeien. Doop is beweging en 
het moet jou in beweging zetten om 
steeds meer te leren.

Het boek ‘Eens gegeven, blijft gege-
ven’ waarover hier verteld wordt, is 

Een boek kun je lezen, maar je kunt 
er ook enorm veel bij denken, - medi-
teren zelfs - en soms God ontmoeten. 
Door ‘Eens gegeven, blijft gegeven; 
de doop in de theologie van Maarten 
Luther’ van Wim van Beek te lezen 
en de onderstaande recensie te maken 
kwam mij steeds de icoon in gedach-
ten, die ik al jarenlang in mijn stu-
deerkamer heb. Zo’n icoon, - eigenlijk 
een gestileerde vlakke voorstelling 
van Christus’ doop - is een soort ven-
ster op de eeuwigheid. Net als de 
schildering van de doop van Jezus in 
de Jordaan berust het op de leer van 
(het beeld van) God, - in de mens 
gelegd. Maar ook aan de mens gege-
ven: een schat, die God ons geeft in 
zijn ontmoeting aan ons.

geschreven door Wim van Beek, 
predikant van de lutherse gemeente 
Woerden. De ondertitel is: ‘de doop in 
de theologie van Maarten Luther’, in 
Nederland sterk onderbelicht en 
onbekend. Luther geeft ook in onze 
tijd een verrassend actuele bijdrage 
aan de huidige vragen rond de doop, 
bijvoorbeeld: over de gelovigendoop 
en de wederdoop. Maar hij geeft 
vooral een bijdrage om de doop haar 
betekenis terug te geven in het leven 
van mensen van nu.

Luthers visie op de doop
In dit boek zijn de meest belangrijke 
teksten over de doop in vertaling 
bijeengebracht, een aantal voor het 
eerst in het Nederlands, want tot nu 
toe alleen via Latijnse en Duitse 
bronnen bereikbaar. Ook is het de 
eerste keer, dat Luthers doopteksten 
op deze wijze in vertaling bijeen 
staan. Een prettige structuur - de 

wijze van samenstelling van de 
onderdelen - wordt vastgehouden 
door het hele boek heen. Steeds volgt 
er op een inleiding de eigenlijke (ver-
taalde) tekst en er volgt een zeer uit-
gebreide toelichting. Elk hoofdstuk 
wordt met een kleine samenvatting 
‘kortom’ afgesloten. Achtereenvol-
gens staan de doopgedeelten, door 
Luther geschreven en door Wim van 
Beek vertaald, uit het ‘Sermoen’ 
(1519), de ‘Babylonische Ballingschap 
van de kerk’ (1520), het ‘Doopboekje’ 
(1523, herziening in 1526), de 
‘Wederdoop’ (1528), doopgedeelten 
uit ‘Kleine en Grote Catechismus’ 
(1529) in chronologische volgorde 
achter elkaar. Daarnaast zijn er 
preken van Luther te vinden over 
Romeinen 6 (1525), Matteüs 3 (1534) 
en Titus 3 (1537). Deze teksten zijn 
(ook) voorzien van alineanummering, 
wat gemak geeft bij verwijzingen, die 
de auteur geeft bij de verwijzingen in 

       Icoon: Christus’ doop bij de Jordaan.
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Dominee Vos: 
luthers is gelovige theologie 

n een bomvolle kerk – nog een 
paar erbij en er had uitgeweken 
moeten worden naar de grotere 

buurkerk - kreeg Vos de zegen van 
synodepresident Bohlken, waarna 
collega’s hun kersverse ambtgenoot 
één voor één de hand oplegden en 
haar bedes meegaven. Dominee Vos 
en de gemeente kennen elkaar al een 
poosje. Nadat ze beroepbaar was 
heeft de gemeente haar beroepen. Ze 
werd vervolgens bevestigd door de 
consulent van het jarenlang vacante 
Apeldoorn, dominee G.W. van Dun-
newold. De gemeente is opgelucht, 
met eindelijk weer een dominee 
begint een nieuw tijdperk. Vos: ‘Een 
ongelooflijk taaie gemeente die jaren 

Louisa Vos, 46 jaar, is in augustus geordineerd én 

bevestigd als predikant van de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente Apeldoorn: ‘Ik voel me prima hier. Om nou 

te zeggen dat dat door de vrijheid komt is me te wei-

nig. Lutheranen hebben alle ruimte voor het gelovige 

aspect van theologie. Niet alles wordt dood gediscus-

sieerd. De liturgie spreekt mij enorm aan, juist daarin 

is ruimte voor geloof.’

I het verkondigen van het Woord, de 
bediening van sacramenten, het dia-
conaat en het pastoraat overeind 
heeft gehouden. Door inzet van velen.’ 

Psychologe-theologe
Ruim tweeëntwintig jaar werkte 
Louisa Vos als psychologe, de laatste 
jaren poliklinisch in Kampen met de 
specialisaties angststoornissen en 
traumaverwerking. De studie theolo-
gie stond na de middelbare school 
eigenlijk als eerste verlangen op haar 
lijstje. Maar ze wist dat ze vanuit de 
thuiskring Gereformeerde Bond (de 
rechter vleugel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk) als vrouw geen 
kans maakte dat te worden wat ze het 

liefst wilde: dominee. ‘Ik was de 
Bond toegewijd en ik heb nog steeds 
veel sympathie voor de Gerefor-
meerde Bond, alhoewel ik me niet 
meer kan vinden in de Bijbelopvat-
ting en in hun benadering van ethi-
sche vraagstukken.’ Vos heeft nooit 
boosheid gevoeld, heeft nooit een 
knak gehad ten opzichte van haar 
toewijding van vroeger. Maar ik ben 
een andere weg gegaan. ‘En nu zit ik 
aan wat door velen vaak wordt 
gezien als de andere kant van de 
Protestantse Kerk: luthers.’ 
Na de geboorte van de jongste van de 
drie kinderen van Louisa en haar 
partner Marjon hakte ze de knoop 
door: dat was het moment om dat 
oude verlangen dat nooit van haar 
weg was geweest tot werkelijkheid te 
maken. Met de keuze voor de studie 
theologie richtte ze haar werk anders 
in. ‘Ik werkte lange tijd met mensen 
met ernstig, niet aangeboren, hersen-
letsel veroorzaakt door een beroerte 
of een ongeval. Dat werk werd meer 
en meer een rondreis langs locaties, 
ik had het gevoel in een helikopter te 
zitten. De behoefte om weer direct 
met mensen te werken werd groter. 
De wens om dominee te worden 
groeide en ik wisselde vier jaar gele-
den mijn baan in voor de poli in 
Kampen. Ik kreeg weer meer tijd om 
de mensen zelf te ontmoeten. Het 

Voor uzelf, 
of voor een 
gesprekskring: 
Wim van Beek, Eens gegeven, 
blijft gegeven, de doop in de the-
ologie van Maarten Luther. Uit-
geverij Kok in samenwerking met 
Stichting Lutherse Uitgeverij & 
Boekhandel. Kampen 2008, 
www.kok.nl , 272 p., ISBN 
978.90.435.1552.8 NUR 700.

elk deel van de toelichting.
Ten slotte wordt een dooplied in 
eigen vertaling geschreven, dat in -
zicht verschaft over de relatie tussen 
de dooptheologie én de kruistheolo-
gie. Maarten Luther legt verschillende 
accenten om de doop als Gods gave 
duidelijk te maken. De kracht van de 
doop van Christus is de kracht van 
Christus’ bloed bij het kruis. We hoe-
ven voor de dooie dood niet meer 
bang te zijn! Vader, Zoon en Geest 
vormen bij de doop een hechte een-
heid. In Christus geeft God zichzelf, 
helemaal. Dat is de schat, die de 
mens bij de doop ontvangt. 

God kan op vele manieren tot een 
mens komen, daarvoor heeft Hij 
Woord en Sacrament niet nodig. 
Maar Hij heeft ervoor gekozen zich 
aan dit hoorbare Woord en de uiter-
lijke zaken als water, brood en wijn 
te verbinden. Dat doet Hij in vrijheid, 
voor ons. Dat is één van de grote 
ontdekkingen van Luther: de doop 
blijft gelden, want het is het werk 
van God. God heeft zijn jawoord 
gegeven, én… ‘eens gegeven, blijft 
gegeven’! 

Marianne van der Meij-Seinstra
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Apeldoornse vijftig procent beroep 
kan Louisa goed combineren met 
‘half’ Kampen. Bij dringende pasto-
rale nood in Apeldoorn springen in 
Kampen de collega’s bij - ‘fijn dat ik 
die afspraken met volledig begrip heb 
kunnen maken’ - of wordt de agenda 
wat veranderd.

Liturgie en geloof
Louisa Vos’ eerste kennismaking met 
een liturgische gemeente was begin 
jaren negentig van de vorige eeuw in 
een Samen op Weg-gemeente in 
Zwolle. ‘Ik maakte kennis met een 
andere theologie dan ik gewend was.’ 
Ze liep er ook haar stage, ‘daar heb ik 
zoveel van geleerd’, en raakte de 
laatste jaren steeds meer met luthera-
nen, lutherse gemeenten en Luther in 
aanraking. Genoeg om zich samen 
met haar gezin in te verdiepen en 
goed te voelen. ‘De liturgische teksten 
brengen je terug op de vraag: hoe zit 
dat nou? En tegelijk houden ze theo-
logie en geloof overeind. De liturgie 
draagt heel veel, maar neemt niet de 
vrijheid weg. Alles is te bediscussië-
ren, maar wordt niet dood bediscus-
sieerd.’ Vos komt terug op de gelovige 
theologie van de lutheranen: ‘Die 
spreekt mij aan. In de samenhang 
met de liturgie is ze bestand tegen 
tendensen die tweestrijd geven in de 
kerk. De evangelische tendensen 
monden ook nog al eens uit in rich-
tingenstrijd binnen gemeenten. Het is 

spijtig te zien dat in zoveel gemeen-
ten van de Protestantse Kerk in 
Nederland zo’n strijd gaande is, 
waarbij stevige pijlers vaak verloren 
gaan aan persoonlijke beleving. 
Begrijp me goed, ik ben niet tegen 
persoonlijke beleving - natuurlijk niet 
- maar op persoonlijke beleving kun 
je geen gemeente bouwen.’

Luthers Apeldoorn e.o.
In Apeldoorn kerken overwegend 
oudere lutheranen. Op papier staan 
ook mensen van jongere leeftijd. 
Daar gaan de kerkenraad en Louisa 
de aandacht op richten. ‘De veertigers 
en vijftigers weten nog heel goed wat 
kerk-zijn en luthers-zijn betekent. 
Het is een groep die zeker zou kun-
nen aansluiten bij de ouderen en dat 
heeft weer een goede uitwerking op 
hun (grotere) kinderen. We gaan de 
komende tijd kijken of we de klik 
kunnen maken.’ Niet dat alles met de 
komst van Vos ineens anders wordt. 
‘Ik heb ook mijn beperkingen, in tijd 
en natuurlijk zijn er dingen die ik 
niet kan.’ Maar de motivatie is er bij 
predikant en bestuur, mét veel hoop 
en mét het besef reëel te blijven.
Uiteraard neemt Vos zitting in het 
werkverband van predikanten in 
Apeldoorn. Daarnaast maakt Apel-
doorn maakt deel uit van de zogehe-
ten AZA-gemeenten. ’s Ochtends had 
ze net het eerste predikantenoverleg 
van dit samenwerkingsverband tus-

sen luthers Arnhem, Zutphen en 
Apeldoorn: ‘Ik trof nadenkendheid en 
vitaliteit. Geen hectisch overleg. Heel 
ondersteunend. De drie gemeenten 
zijn vergelijkbaar en met deze heren 
(Bras en Touwen - red.) gaat het wat 
mij betreft zeker lukken.’

Gezin
De vraag of er nog iets is dat mist in 
dit verhaal doet Louisa Vos, over het 
algemeen weloverwogen reagerend, 
in stilte nadenken. ‘Opmerkelijk vond 
ik een opmerking tijdens de receptie 
na de ordinatie en bevestiging: ‘Kijk 
ze daar toch staan met zijn vijven!’ 
Voor Louisa een zin met veel lagen. 
‘Regelmatig werd mij gezegd dat ik 
het wel extra moeilijk zou krijgen om 
een gemeente te vinden, vanwege het 
feit dat ik leef met mijn partner Mar-
jon en onze drie kinderen. Marjon die 
trouwens zoveel ondersteuning heeft 
gegeven tijdens de studie en ook nu. 
Dat is fijn en belangrijk. Ik ben heel 
blij dat ik nu predikant ben.’ Ze 
vraagt zich af of dit echt in het ver-
haal moet. Het is weer even stil… 
maar dan: ‘Hier staan we dan, in een 
oudere gemeente, in een gemeente 
die weg weet met onze “moderne” 
samenlevingsvorm. Het heeft te 
maken met wat ik eerder zei over 
ruimte. In deze stevige ruimte zit 
levenswijsheid en vertrouwen.’

Praxedis Bouwman
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Tien jaar rechtvaar digingsleer, 
een beschouwing

p 31 oktober 1999 werd in St. 
Anna in het Duitse Augsburg 
de gemeenschappelijke verkla-

ring (GV) aangenomen. In deze 
gemeenschappelijke verklaring spra-
ken de LWF en de Pauselijke Raad 
voor Bevordering van de Christelijke 
Eenheid uit dat de leer van de recht-
vaardiging, die de kern van de 
lutherse theologie is, geen scheiding 
tussen de kerken mag legitimeren.

Augsburgse getuige
Dominee Peter Thorn, destijds predi-
kant van de St. Annakerk, meende 
toen ‘in de dom en in St. Anna iets 
gemerkt te hebben van de macht van 
de goddelijke geest… Lang hebben we 
naar een tafel gezocht die recht deed 
aan de grootte en waardigheid van de 
gebeurtenis. Uiteindelijk vonden we 
hem bij de diaconessen en zetten de 
tafel tegenover de kansel. De twee 
oude leren fauteuils uit de sacristie 
markeerden de plaats voor de 
ondertekenaars. Als één van de twee 
ceremoniemeesters, zoals ze ons 
noemden, mocht ik samen met een 
rooms-katholieke pastoor de twee te 
ondertekenen documenten klaarleg-

De Lutherse Wereldfederatie (LWF) en 
de Rooms-Katholieke Kerk kwamen 
tien jaar geleden tot een gezamenlijke 
verklaring over de leer der rechtvaar-
diging. Het was een poging om 
veroordelingen en de verschillen 
tussen de protestantse en de rooms-
katholieke kerk uit de 16e eeuw te 
overwinnen, die werd beschouwd als 
de oorzaak van het zogeheten Westers 
Schisma: de leer van de rechtvaardi-
ging van de zondaar, die Luther als 
het centrale thema van de theologie 
had ontworpen. Na bijna vijfhonderd 
jaar zouden beide partijen van elkaar 
moeten hebben geleerd. De oude ver-
delende oordelen zouden slechts als 
historisch feit moeten bestaan en voor 
eens en altijd overwonnen moeten 
zijn. De kerk(en) leek (leken) naar de 
vroegere grootte samen te smelten.

O

gen. Verschillende toespraken gingen 
daaraan vooraf. Een rooms-
katholieke kardinaal op de kansel van 
St. Anna, alleen dat al was een 
onvergetelijk moment. Met gemeen-
tezang en gebeden, koorgezang, 
orgelmuziek en de voordracht van de 
wezenlijke onderdelen van het docu-
ment, naderden we het hoogtepunt. 
Bisschop Kasper en secretaris-
generaal Noko stonden op en lieten 
zich door de ceremoniemeesters naar 
hun plaatsen aan de tafel leiden. Wij 
reikten ze de pennen en het te onder-
tekenen document aan, daarna wis-
selden we de documenten om om 
wederzijds te ondertekenen. De twee 
stonden op. Wij trokken de stoelen 
een beetje naar achteren. Noko en 
Kasper wendden zich naar elkaar. Het 
was muisstil in de kerk, alleen de 
fotografen die zich massaal naar de 
tafel gemanoeuvreerd hadden, waren 
te horen. En toen gebeurde wat ik als 
lutherse dominee nauwelijks voor 
mogelijk achtte: Noko en Kasper 
omarmden elkaar…Ik was blij met het 
losbrekende applaus in de overvolle 
kerk, want ik kon mijn ontroering 
bijna niet verbergen. Zo kan het zijn 
in verzoenende verscheidenheid, 
dacht ik. Met dit beeld kan onze hoop 
niet meer getemperd worden.’ 
Bij mij (Markus Matthias - red.) roe-
pen deze gebeurtenis én de gemeen-
schappelijke verklaring gemengde 
gevoelens op. Aan de ene kant ben ik 
blij met de oecumenische dialoog, 
omdat het helpt barrières af te breken 
en noodzakelijke taken van de kerken 
in de wereld samen aan te pakken. 
Wij, christenen in de landen waar 
destijds de Reformatie plaats vond, 
zijn slechts een (klein) deel van de 
christenen in de wereld, die in vele 
verschillende contexten hun geloof 
beleven. En daar mag ook de samen-
werking met de Rooms-Katholieke 
Kerk een belangrijke rol in spelen. 
Het is een zegen als protestantse en 
rooms-katholieke christenen samen 
een dienst kunnen vieren.
Maar aan de andere kant ben ik als 

wetenschapper en theoloog teleurge-
steld, omdat de Gemeenschappelijke 
Verklaring een formule is, op basis 
van compromis dat de theologische 
verschillen om kerkpolitieke redenen 
bedekt en niet serieus neemt. Het is 
een compromis vanwege het feit dat 
elke partij zijn eigen concept heeft 
van wat ‘kerk’, dus Gods volk, kan 
betekenen (GV 5, noot 9). Het is een 
compromis, als een overeenstemming 
eerst zeer ruim geformuleerd wordt 
en achteraf erg verschillend geïnter-
preteerd mag worden.
Het is een compromis, als er op de 
verklaring van woorden geen daden 
volgen, als aan rooms-katholieke 
kant in het ‘leven van alledag’ aan 
faciliteiten word vastgehouden die al 
volgens Luther diametraal in tegen-
stelling tot de rechtvaardiging van 
zondaren stonden, zoals de mis (GV 
30), de aflaat of de kerkelijke hiërar-
chie.
Verder blijkt, dat in de poging tot 
toenadering tussen de LWF en de 
Rooms-Katholieke Kerk in de kern 
van de rechtvaardigingsleer, de LWF 
met de theologische erkenning van 
Luther weinig kan beginnen. In de 
verklaring (41) wordt gesteld dat ‘in 
de leer die in deze verklaring van de 
Lutherse kerken voorgelegd wordt, de 
veroordelingen van het Concilie van 
Trente niet betrokken zijn’, en indien 
wij menen dan dat daarmee iets is 
veranderd, dan zouden we onszelf 
moeten afvragen of wij echt wel 
weten wat Luther met zijn leer 
bedoelde.

Het menselijk zijn
Als het probleem van het eigen men-
selijke zijn voor God alléén in de 
kennis van de eigen onvolmaaktheid 
bestaat, kan men zich gemakkelijk 
met de vergeving troosten, die de 
lieve God aan ons overdraagt. Zo 
kunnen wij leuk leven! 
Luther hoorde in de Bijbel een andere 
boodschap. Hij zag elke poging van 
de mens om op deze manier met 
zichzelf in het reine te komen, als 
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opstand tegen God. Elke poging van 
de mens om de waarde van zijn leven 
vast te stellen anders dan als een 
geschenk van God, is een opstand 
tegen God: Want wie zijn leven voor 
zichzelf houdt, zal het verliezen 
(Mattheus 16: 25). Maar wij mensen 
zijn blijkbaar gedwongen onszelf als 
(vrije) persoonlijkheden (‘moreel’) te 
beoordelen, omdat het voor ons zelf-
besef noodzakelijk is dat wij ons door 
onze werken constitueren. Wie ik 
ben, de eenheid van mijn persoon, 
wordt duidelijk door onze handelin-
gen, onze gedachten, woorden en 
gevoelen; misschien zelfs door ons 
lichaam. En daar ligt het probleem. Ik 
moet altijd (en meestal op heel sub-

tiele manier) mezelf proberen te over-
winnen. Theologisch kunnen wij dus 
als volgt argumenteren: dat ik als 
individuele, onmiskenbare mens kan 
bestaan, dat ik enigszins met mijn 
gaven en mogelijkheden mag leven 
en handelen, is op goede voorgave 
van de schepper. 
Maar wij menen onze individualiteit 
slechts te krijgen door ons van ande-
ren te onderscheiden, anderen te 
beoordelen en ons voor anderen af te 
sluiten. Op die manier verliezen wij 
God als onze schepper. Dat noemt 
Luther de oerzonde. God houdt ons 
sterk met onze poging van de zelf-
constitutie en laat ons die mislukking 
ervaren. Het blijft toch een onmoge-

lijke onderneming. In Jezus Christus 
heeft God de geschiedenis van de 
menselijke pogingen van de zelf-
constitutie doorbroken. Hij open-
baarde zich als liefde, die vertrouwen 
wekt op basis van constitutie van het 
menselijke leven in Christus alleen en 
door Christus alleen. Wij mogen 
daarom instabiel in deze wereld 
blijven, mogen een niet-identieke 
identiteit blijven, doordat wij met de 
mislukking van onze zelfconstitutie 
naar hoop toe leven. 

Markus Matthias (hoogleraar 
Lutherana aan de Protestantse 
Theologische Universiteit)

a een aanwezigheid van 311 
jaar van een lutherse 
gemeente in Bergen op Zoom 

werd op 29 juni van dit jaar de laat-
ste dienst gehouden in de kerk aan 
de Fauréstraat. Een goed bezochte 
dienst waarin de dominees F. Kalis 
en S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen 
voorgingen, mét Heilig Avondmaal. 
Aan het slot van de dienst werden de 
sacrale parafernalia, zoals de Paas-
kaars, de doopschaal, de bijbel en het 
avondmaalsstel de kerk uitgedragen. 
Na afloop waren er wat toespraken 
en er volgde een receptie. 
De genoemde parafernalia zullen een 
plaats krijgen in de nog te bouwen 
vitrines in de Gertrudiskerk, een kerk 
die vooral gebruikt wordt voor spe-
ciale gelegenheden als concerten en 
exposities, maar waar ook nog wel 
eens een dienst gehouden wordt. Het 
monumentale Rogier-orgel uit 1857 
is gedemonteerd en zal na een ver-
bouwing in de Gertrudiskerk weer 
opgebouwd worden. 
Gemeenteleden die in Bergen op 
Zoom zelf wonen, zullen voorname-
lijk aansluiting zoeken en vinden in 
de gastvrije Ontmoetingskerk, vlak 
bij de voormalige lutherse kerk. 
De lutherse traditie in Bergen op 
Zoom zal zeker niet verloren gaan: 
de Ontmoetingskerk staat enthousiast 

Voor het laatst: ELG Bergen op Zoom

N

open voor de inbreng van het luthe-
ranisme. De ‘buitenleden’ zullen nog 
gehoord worden over wat zij willen 
en er zal verder overleg plaatsvinden 
met aangrenzende lutherse gemeen-

ten. Het gebouw is verkocht aan 
’t Rijks, de aanpalende scholen-
gemeenschap. 

Tjally Everaarts-Bilyam
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ÝÞ Ł Ł
at liedboek moet er in 2012 
zijn. Althans, dat is het streven 
van de Interkerkelijke Stichting 

voor het Kerklied (ISK). De ISK heeft 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Algemene Doopsge-
zinde Sociëteit, de Remonstrantse 
Broederschap en de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB de opdracht 
gekregen om die nieuwe oecumeni-
sche liedbundel te maken.
Makkelijk vond u het niet, gaf u aan. 
Uit zoveel mooie liederen is het moei-
lijk kiezen. Maar op basis van de 
inzendingen ontstond wel een voor-
lopige top 3:                                                             

Ý
Þ Ł
D Niels Dijkman (ELG Haarlem-

Beverwijk) geeft een kort en krachtige 
motivatie voor ‘Een vaste burcht’: 
‘Kan dat anders als je als Lutheraan 
een liederen top 3 samenstelt?’

Otto van Soldt motiveert zijn keuze 
voor ‘Wij geloven allen in één God’: 
‘in het licht van de lutherse inbreng in 
de Protestantse Kerk zou toch het lied 
van de geloofsbelijdenis niet mogen 
ontbreken’. Adri Steenis uit Tiel over 
dit lied: ‘Dit lied sterkt mij telkens in 
mijn geloof.
Over gezang 479 mijmert mevrouw 
D. Janssen van Raay-Robertson: ‘Het 
leven op aarde kan prachtig zijn, als je 
ogen en oren er voor openstaan, als je 
van de goede momenten echt kunt 
genieten en als je Gods tekenen in je 
leven weet te verstaan’. Voor mevrouw 
Van Nieuwkerk is met name het vierde 
vers een leidraad: ‘voor het opvangen 
van signalen die me duidelijk maken 
wat me te doen staat’. 

Lied 477, ‘Geest van hierboven’, scoort 
ook hoog, direct onder de top 3. Ineke 
Peereboom uit Den Haag schrijft: 
‘Inspirerend en hoopgevend!’
Tjally Everaarts-Bilyam (Spijkenisse) 
heeft al twintig jaar een oud gezang-
bord uit de Leeuwardense kerk in haar 
huis hangen. Lied 490 ‘Hier is een stad 
gebouwd’ staat er op krijt op aangege-
ven. Voor haar een topper: ‘Helaas 
zingen we het te weinig’.

Andere bronnen en liederen
U greep ook naar andere bundels dan 
het Liedboek voor de Kerken 1973. 
Mevrouw Boer uit Hoensbroek 
schreef: ‘ik heb ‘onze’ oude Lutherse 
bundel en het PKN-Liedboek (het 
Liedboek voor de Kerken, red.) naast 
elkaar gelegd...het zijn er zeven 
geworden, geen van allen uit het lied-
boek.’ Mevrouw noemde de liederen 
231 (Met U, mijn God leg ik mij neer) 
en 167 (O God van hemel, zee en aard) 

uit de Lutherse Bundel. Ze geven haar 
kracht en troost om verder te gaan. 
De bundel Evangelisch-Luthers 
Gezangboek (1955) is populair bij veel 
mensen. Elly Muurling draagt daaruit 
lied 236 aan, ‘Blijf bij mij Heer’, op 
een volgens haar ‘ontroerende tijdloze 
melodie…de vraag is essentieel wan-
neer je je eigen leven vorm wilt geven, 
je vrijheid en verantwoordelijkheid 
aanvaardend.’ 
W.J. van de Horst uit Naarden gaat 
nog verder terug, naar de bundel 
‘Liederen voor lutherse zondagsscho-
len en huisgezinnen’ uit 1928: ‘naast 
de vele modernere en vaak ook zin-
volle liederen zijn dit type liederen 
een must; en niet alleen voor ons 
ouderen, onze kinderen erven ze ook 
en zingen ze.’ 
 ‘Abide with me’ van William Henry 
Monk in een vertaling van W. Barnard 
‘Blijf mij nabij’ (gezang 392) is de 
nummer 1 van Coen Plenge uit 
Rotterdam.
En Sipco Bosma uit Zwolle schrijft 
over zijn keus: ‘dat is een kwestie van 
gevoel, het vertrouwde, steungevende, 
het eigene.’ Hij heeft onder meer 
gezang 13 ‘D’Almachtige is mijn 
Herder en Geleide’ uitgekozen.
Nog maar een lied van Martin Luther 
zelf, één van de favorieten van Ursula 
Naumann uit Alkmaar: gezang 241 
‘Nu bidden wij de heilige geest om een 
recht geloof het allermeest.’
Corrie Godschalk zingt in haar 
lutherse gemeente Arnhem, die aan de 
wieg stond van de bundel ‘Waar de 
lofzang wordt gezongen’, het gelijkna-
mige lied met tekst van Hans Mudde 
op muziek van Jan van Rossem.
Meneer Flentge tot slot wijst op het 
belang van behoud van liturgische 
gezangen. Hij ziet graag het ‘Sanctus’ 
op een melodie van de Duitse evange-
lisch-lutherse bundel terug, het groot 
Kyrie en Gloria, en de metten en de 
vespers mogen wat hem betreft niet 
ontbreken. Ach, en als we dan toch 
bezig zijn: ‘een lijst met de namen van 
de zondagen!’ 

Praxedis Bouwman
Voor meer inzendingen: 
lutherslied@praxedisproducties.nl

‘Een vaste burcht’ móét in het nieuwe liedboek

1. Gezang 401
Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

2. Gezang 331
Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;
ons als kinderen aanvaarde.
Hij wil dagelijks ons voeden,
’t vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden
en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons, houdt 
de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.

3. Gezang 479
Aan U behoort, o Heer der heren,
De aarde met haar wel en wee,
De steile bergen, koele meren, 
Het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Ł
Lutheranen en zingen, dat is een combinatie die u, lezers, in de 
pen laat klimmen: enthousiaste e-mails en brieven bereikten de 
redactie met de liederen die volgens lutheranen in het nieuw te 
maken liedboek een plaats moeten krijgen.


