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LWF-assemblee: Munib Younan president
Taizé Ontmoeting in Rotterdam
Een zon diep in de nacht

Colofon

Ten geleide
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elkkwartaal verschijnt vier keer per
jaar en wordt gratis toegezonden aan
degenen, die ingeschreven staan in het
register van evangelisch-lutherse leden
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Overname van artikelen is toegestaan,
mits vermeld wordt uit welk nummer
van elkkwartaal deze afkomstig zijn.
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Redactieadres

ammer, dat de meesten van u er
niet bij waren in Stuttgart tijdens
de 11e Assemblee van de Lutherse
Wereldfederatie! Het was zo inspirerend om te vieren, gevoed te worden,
te zingen, te ontmoeten, te voelen
wat luthers zijn in kan houden.
Samen met de piano, mijn stem en
het groene liedboek van de assemblee
probeer ik daar in de afgelopen tijd
een glimp van terug te halen, ik ben
bevoorrecht en was er met zes andere
gedelegeerden en een vrijwilligster. In
deze ElkKwartaal vind u impressies in
woord en beeld.
Als bijdrage aan de komende generale
synode van de Protestantse Kerk is
deel twee van Luthers ‘spreken over

God’ te vinden, alsook een tweede
bloemlezing over de dialoog met
moslims.
De redactie worstelt altijd wat met
de pagina ‘Kwartjes’, bedoeld voor
jongeren/kinderen. De worsteling
gaat niet om de onderwerpen, maar
wel het medium. Wie leest er tegenwoordig nog zo ouderwets? In het
vorige nummer maakte u al kennis
met een digitale kerk, vanaf nu
starten we een serie waarin verschillende lutherse gemeenten vertellen
wat zijn doen met en voor de jongste
en iets minder jongste gemeenteleden.
Lees ze,
Praxedis Bouwman

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

Kopij volgend nummer

Inleveren bij de redactie voor
8 november 2010.

Adreswijzigingen of klachten
over bezorging

Als u lid bent van een evangelischlutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het
landelijke lutherse ledenbestand óf als u
geen lutheraan bent: Synodesecretariaat,
Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht, e-mail:
synodesecretariaat@pkn.nl. Vermeld er
alstublieft duidelijk bij dat het om het
blad Elkkwartaal gaat.

Website

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

De nieuwe president van de Lutherse
Wereldfederatie, bisschop Munib A.
Younan, werd samen met 48 gekozen
LWF raadsleden geinstalleerd tijdens de
afsluitende avondmaalsdienst van de
11e assemblee van de LWF in Stuttgart.
© LWF/Luis E. Ramírez
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Meditatie

Meer van hetzelfde
31 Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied
van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om
deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en
raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’,
wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36 Hij
beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe
meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed:
zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’ (Marcus 7: 31-37)

E

en wonderverhaal. Een doofstomme man, door
Jezus genezen. Niet zomaar – er komt aanraking
aan te pas, en speeksel. Ook het gesproken woord is
nodig. En ondanks de grote groep mensen die aanwezig is
vraagt Jezus om geheimhouding.
Hoe intiem kan geloof zijn? Hoe dichtbij mag God komen?
Marcus beschrijft allereerst een grensoverschrijding, de
overschrijding van mijn eigen grens. Heel lichamelijk
komt God nabij. Tot op de huid – toch echt de laatste
grens van intimiteit, de grens tussen binnen en buiten.
Wil ik dat wel? Kan ik dat wel toelaten? En wat gebeurt
er als ik toelaat dat God deze grens over gaat?
Het verhaal vertelt ons, dat leven zo vernieuwd en verrijkt wordt. Door deze grenservaring of eigenlijk: grensoverschrijding.
Wanneer wij aan geloof denken, dan is voor velen van
ons het beeld stom en stamelend te zijn ineens helemaal
niet zo vreemd. Bij geloofsvragen is mijn vaardigheid om
te spreken ook ontzettend beperkt door mijn onvermogen
om te horen, te luisteren. Hoe moeilijk is het voor mij om
over mijn geloofsvragen met anderen te praten? Om
gewoon over mijn vertrouwen of mijn twijfel te vertellen?
Als je het scherp stelt, is leven als doofstomme man meer
een sociaal dan een lichamelijk probleem. Je staat er
alleen voor, bent afgesloten van de wereld om je heen.
Het is dan ook vooral spannend hoe Jezus omgaat met de
sociale situatie waarin de man zich bevindt. Wie is deze
mens en zoon van God, die niet alleen zieken geneest,
maar ook onder doofheid en sprakeloosheid van zijn
omgeving leed? En wat moet er gebeuren, voordat een
mens zich kan openen voor het geloof?
Er loopt een scherpe lijn tussen het openbare en het persoonlijke handelen van Jezus. Aan de ene kant de aandacht
en toewijding voor de man in zijn lichamelijke en sociale
isolatie. Aan de andere kant het bevel om vooral hierover
te zwijgen. Wonderen en het geloof in wonderen liggen
gevoelig. Persoonlijk worden mensen geraakt en bevrijd
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voor hun eigen leven. Hun leven gaat als het ware open,
daar waar het eerst afgesloten was. Publiekelijk bergt een
wonder altijd het grote risico in zich, dat het een soort sensatie wordt. De mens, die door het wonder wordt genezen
wordt ineens tot object, degene die het wonder overkomt.
Genezing wordt – gezien vanuit het grotere geheel – pas
mogelijk wanneer je tot voorwerp wordt, terwijl deze man
juist als persoon tegenover God staat.
Maar dat is hier dus juist niet aan de hand. Veel belangrijker
dan het wonder dat de man overkomt is, dat hij apart
eigen aandacht van Jezus krijgt. Misschien is dat nog wel
het grootste wonder – niet de genezing, maar het gegeven,
dat de man er mag zijn, dat hij gehoord en gezien wordt.
Het gaat om de persoonlijke toewijding, niet om een toverspreuk. Doordat Jezus op zijn levensweg zelf ervaart en
doormaakt wat het betekent om buitengesloten te worden,
zijn mensen als de doofstomme met hun lot al genezen.
Wat in de genezing wel heel opvallend is, is dat Jezus als
het ware homeopathisch te werk gaat – hij geneest door
meer van hetzelfde te doen. Hij steekt zijn vingers in de
oren. Als je als normaal horende minder wilt horen doe je
precies dát. Je stopt je vingers in je oren om minder te
horen. Maar hier gebeurt het tegenovergestelde. Het lijkt er
op, dat de man bevrijdt werd van alle overvloedige geluid
om zo weer te kunnen horen.
Om dat te bewerkstelligen was meer nodig dan woorden
alleen. Werkelijke aandacht, maar ook het lichamelijke
aanraken.
Luther heeft in een preek over deze tekst geschreven, dat
je je moet hoeden voor de verachting van het uiterlijke
Woord en Sacrament. Jezus wil hier laten zien, dat wij het
geloof niet bereiken of vasthouden zonder de prediking en
de sacramenten. Daarom zijn vader en moeder, dominee en
prediker de vinger van onze Heer, dienaar en speeksel,
waarmee hij onze tongen vrijmaakt en onze oren opent.
Detlef Bohlken
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Thema elfde LWF-assemblee: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’

Over ontvangen en delen,
de schepping als geschenk
en verzoening
‘Waarlijke mensheid zit in ontvangen en delen; de
schepping is een geschenk en niet onze verrichting’, zo
luidt de essentie van de eerste zinnen van de boodschap
die de 11e Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie,
die van 20 – 27 juli in Stuttgart werd gehouden, aan
haar lidkerken wil meegeven. Even verder spreekt de
stem van de hoogste besluitvormende vergadering van
de 145 lidkerken in 79 landen over de verdeeldheid op
velerlei niveaus: in de lutherse en christelijke wereld,
tussen verschillende tradities, tussen mensen en in de
schepping. Maar als lutheranen bewijzen we dat verzoe
ning in Christus mogelijk is, ‘getuige de intense uiting
van berouw en vergeving tussen lutheranen en men
nonieten (doopsgezinden)’. De boodschap bestaat uit
ingrediënten van de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks
brood’, het thema van de assemblee.

S

taande of geknield konden de
ongeveer 350 gedelegeerden
hun instemming betuigen met
het aanbieden van excuses en verzoening aan de mennonieten voor de
vaak gruwelijke vervolgingen van de
dopers in de begintijd van de Reformatie. Daarna ging het in processie
naar de ruimte die voor de assemblee-dagen was ingericht als kerkzaal. Met de martelaarsliederen en
voorgelezen getuigenissen van vervolgden van weleer kreeg de vergeving en de verzoening zo een zeer
indrukwekkende liturgische vorm.
Voor Nederlandse lutheranen wellicht
wat vreemd. Vanwege het geringe
aantal leden van beide tradities werkt
men plaatselijk bijna als vanzelfsprekend samen; ook vroeger was dat al
het geval bij de theologische oplei-

dingen. Toch heeft deze verzoening
wel degelijk invloed op de Nederlandse oecumene. Doopsgezinden en
de Protestantse Kerk bezinnen zich
op een Nederlands vervolg. Wereldwijd is in ieder geval afgesproken dat
in elkaars leerteksten afstand wordt
genomen van die passages waarin
(weder)dopers worden veroordeeld.

Nu de ‘kerkzaal’ toch ter sprake komt:
daar vond ik als gedelegeerde de kern
van het wereldwijde samenzijn van
lutheranen. Op de achterpagina van
ElkKwartaal is het lied ‘Give, give us’
dat speciaal voor deze bijeenkomst
werd geschreven, gepubliceerd. Als je
het lied eenstemmig zingt klinkt het
als een prettig deuntje, in een zaal
met honderden mensen in canon

wilde ik niet stoppen. Iedere dag
begon om acht uur met een eucharistieviering, iedere ochtend verzorgd
door een andere regio van de LWF.
Prachtig om de dag te beginnen met
‘luthers’ én een culturele/contextuele
invulling, die bovendien ook iedere
dag in krachtige visuele vorm door
een theatergroep werd uitgebeeld.
Samen vieren, wat een feest!
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De locatie: Liederhalle in Stuttgart,
20-27 juli 2010. (foto: ©LWF)

Samen vieren!

Impressies delegatieleden
De zeven mensen die namens de Protestantse Kerk deelnamen aan de assemblee, schreven elk een column. Een
kleine bloemlezing daaruit:
Dag 1. Daan (Danielle) Leker: ‘De dienst in de Stiftskirche in Stuttgart was de openingsdienst. Rond duizend mensen,
camera’s, lampen, een koor, acteurs én een televisieuitzending. Want tja, als je gastheer bent van de assemblee moet je
er wel een hele attraktie van maken. Het was een mooie dienst, er werd veel gezongen en het gevoel van samen zijn
werd er versterkt.‘
Dag 2. Praxedis Bouwman: ‘ Het is voor het eerst dat de assemblee van de Lutherse Wereldfederatie zeven dagen
duurt, twee dagen korter dan anders. Begrijpelijk want zo veel mensen bij elkaar kost veel geld. Het betekent dat
mondelinge rapporten van de president en de secretaris-generaal wel de gedelegeerden wel voldoende uitgebreid
bereiken, maar ruimte voor discussie en vragen is er nauwelijks.’
Dag 3. Susanne Freytag: ‘Twee hoogtepunten van de assemblee vielen op één dag: het hoofdreferaat van Rowan
Williams, de aartsbisschop van Canterbury, en de besluitvorming over de verzoening met de (weder)dopers […] De
bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ herinnert ons eraan dat we behoeftige mensen zijn. Waar mensen elkaar
voeden wordt de menselijkheid in onze relaties hersteld. Niet voor niets, zo zei Williams, volgt op de bede om het
dagelijks brood de bede om vergeving: “Vergeving is een van de radicaalste methoden waardoor we de menselijkheid in onze medemens kunnen voeden”.’
Dag 4. Ilona Fritz: ‘Na de dienst, de bijbelstudie en de koffiepauze moesten alle mannen eerst in de grote vergaderzaal gaan zitten. De vrouwen volgden in processie zingend het themalied: Give, give us our daily bread. Zonder
vrouwen leek de zaal leeg. Zingend vroegen zij om hun dagelijks brood, ook in de kerken […]. De jongeren stelden
daarna de paradoxale situatie van de overvloed en het tekort aan bronnen in beeld en woord aan de kaak, van rijkdom en armoede. Wanneer we daar wijzer en meer verantwoord mee om zouden gaan, zouden er aanzienlijk minder mensen hoeven te sterven!’
Dag 5. Andreas Wöhle: ‘Met de twee hearings over illegitieme schulden en HIV/AIDS kwamen weer meer inhoudelijke thema’s aan de orde. Vanuit Nederlands perspectief was het spannend om te zien dat en hoe ook de moeilijke
vraag van de ‘Icesave’-deal (schuldenproblematiek tussen Nederland, Groot-Brittanië en IJsland, PB) aan de orde
kwam. […] Na alle vergaderdrukte volgde een ‘avond van ontmoeting’ in de binnenstad van Stuttgart. Ontmoetingen
met gemeenteleden die in groten getale waren gekomen om kennis te maken met de veelkleurige groep van gedelegeerden en te vertellen over hun kerk en gemeenten, over wat hen beweegt en inspireert.
Dag 6. Arjan Plaisier: ‘Na de eredienst de village-group, een ‘dorpsgroep’. Ik maak deel uit van een groep waarin elke
dag de grote wereldproblemen worden besproken: schoon water, economische rechtvaardigheid, armoede. Ik vind het
wel wat jammer dat we niet vanuit een bijbelstudie spreken. Nu lijken we soms een christelijke ngo-groep. Maar het
is wel goed om van elkaar te horen dat deze thema’s zoveel verschillende bellen laten rinkelen.’
Dag 7. Martijn van Leerdam: ‘Toch werd ons vanmorgen, in de village group, voorgehouden dat we allemaal bedelaars zijn.[…] Na zeven dagen assemblee moet ik toegeven: het enthousiasme en de uitstraling van Afrikaanse zangeressen, muzikanten en voorgangers werkt zeer aanstekelijk. En te worden uitgemaakt voor bedelaar, nou ja - zo
ver staat dat niet af van de lutherse geloofsbeleving. We zijn immers allemaal afhankelijk van Gods genade.’

LWF intern
Even de zaken als bestuurder van de
LWF: vijf nieuwe lidkerken werden
toegelaten, constitutionele veranderingen om ruimte te geven voor vernieuwing goedgekeurd, een nieuwe
raad (het dagelijks bestuur) werd
gekozen en een nieuwe president.
Voor de Protestantse Kerk zit Daan
(Danielle) Leker de komende jaren
samen met 48 anderen in het bestuur
van de LWF. De verkiezing van president Munib Younan werd met een
overtuigende meerderheid van stemmen genomen, waarmee ook twijfels
over de gevoeligheid van deze keuze
werden weggenomen. Younan is
Palestijn, in een vluchtelingengezin
opgegroeid in Jeruzalem, nu bisschop
van de lutherse kerk in Jordanië en

het Heilige Land en zeer actief in de
dialoog in het Midden-Oosten. Bisschop Marc Hanson (ELCA, lutherse
kerk in de VS), die met bekwame
hand de LWF in de afgelopen jaren
voorzat, zal zijn kennis ter beschikking stellen als gewoon raadslid. Op
de laatste dag van de vergadering
werd hij uitvoerig geprezen voor zijn
leiderschap. Tijdens een diner te zijner ere nam de lutherse wereld onder
grote dank afscheid van secretarisgeneraal Ishmael Noko, die dit najaar
vertrekt. Waar Younan in zijn acceptatierede refereerde aan de ‘lutherse’
chocolademelk die hij als Palestijns
vluchteling kreeg, dankte Noko de
lutheranen met het verhaal van Ruth:
‘Uw volk is mijn volk; in de (16)
jaren dat ik de LWF mocht dienen als
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Iedere ochtend begon met een
avondmaalsdienst. Een speciaal
voor de assemblee aanwezige bakker bakte gedurende de week al het
benodigde brood voor de diensten.
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Het vieren van het dagelijks brood was het thema van een muurschildering dat gedurende assemblee ontstond in de
expositie hal, een blikvanger van ‘Brot für die Welt’. (foto: © LWF/J. Latva-Hakuni)
secretaris-generaal kan ik zeggen: u
bent mijn volk.’

Klippen omzeilen
Natuurlijk wordt er aan politiek
gedaan tijdens een assemblee: daar
waar mensen zijn, is politiek. De
wandelgangen gonzen van het
bekokstoven, maar gelukkig ook
vooral van de menselijke ontmoetingen. Van kerken die elkaar vooruit

helpen, van mensen die blij zijn
elkaar te ontmoeten. Behendig werd
na het rapport van de secretarisgeneraal het onderwerp homoseksualiteit, dat helaas zo pregnant naar
voren komt uit een grotere discussie
over ‘familie, huwelijk en seksualiteit’, in veilig vaarwater geloodst.
Door hem zelf, en door een eerste
reactie van een Afrikaanse gedelegeerde bisschop. Er is al eerder een

Bisschop dr Munib A. Younan (59) werd in 1976 geordineerd na studie in
Palestina en Helsinki (Finland). Younan was eerst jongerenpastor en leraar,
na zijn ordinatie diende hij gemeentes in Jeruzalem, Beit Jala en Ramallah.
In 1998 werd Younan geïnstalleerd als bisschop van de EvangelischLutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL).
Younan was de eerste die de Augsburgse Confessie, een basis document
voor de lutherse kerk, in het Arabisch vertaalde.
De Palestijnse bisschop was in de afgelopen jaren al actief in het bestuur
van de Lutherse Wereldfederatie, de laatste jaren als een van de vicepresidenten. Hij is voorzitter geweest van de Gemeenschap van evangelische
kerken in het Midden-Oosten en hij is een van de medeoprichters van de
‘Raad van religieuze instituties in het Heilige Land’, een raad waarin de
twee hoofdrabbi’s van Israel zitting hebben, leiders van de lokale kerken, de
opperrechter van het islamitische hof in Palestina en andere moslimleiders.

stilteperiode afgesproken, die tot
2012 zal duren. Met de oproep van
deze bisschop om vooral geduld met
elkaar en met de zeer uiteenlopende
opvattingen te hebben, was de angel
uit het onderwerp.

Stem van de assemblee
Ik had het genoegen om in het zogeheten ‘policy and references committee’ van de assemblee te zitten, een
zevenkoppige commissie die alle
resoluties, publieke verklaringen en
de assembleeboodschap ‘beslissingsrijp’ moest maken. Hard werken, tijdens iedere lunchpauze, vaak ook
nog op andere momenten, maar erg
inspirerend. Met al die uitspraken,
zoals de eerder geciteerde boodschap,
maar ook resoluties die vragen om
actie op het gebied van illegitieme
schulden, zorg voor het milieu, de
situatie van de kasteloze Dalits in
India en de problematiek van de
Roma in Europa, krijgt een assemblee
gezicht. Dat gezicht van de verzamelde lutheranen in Stuttgart valt in
het Engels na te lezen en te zien op
www.lwf-assembly.org; ervaringen
van de Nederlandse delegatie op
www.pkn. nl onder het kopje ‘Actueel; Dossier LWF 2010’.

Munib Younan is getrouwd, heeft drie kinderen en een kleinkind.
Praxedis Bouwman
elkkwartaal

oktober 2010

6

Op de ‘avond van de ontmoeting’
troffen leden van lokale gemeenten
en de internationale gasten elkaar
onder het genot van muziek, eten
en drinken. (foto: © L. Ramírez)

Tijdens de dienst van verzoening: LWF secretaris generaal Ishmael Noko, LWF
president Mark Hanson en Danisa Ndlovu, president van de Mennonitische
Wereldconferentie. (foto: ©LWF)

In de Stiftkirche liep tijdens de
openingsdienst de temperatuur
nogal op: camera’s en lampen voor
de televisie én de zon waren de
oorzaak. In een prachtige dienst
werd het thema ook visueel door
een theatergroep uitgebeeld.
(foto: ©LWF/Erick Coll)

Het hoekje in de immense vergaderzaal waar de Nederlandse delegatie
zetelde. (foto: ©LWF/Ratna Leah)

De LWF jeugd presenteerde zichzelf onder meer door het uitbeelden van gender stereotypen die de door God gegeven menselijke waardigheid aantasten.
De jongeren tot 30 jaar riepen op die te bestrijden. (foto: © LWF/Erick Coll)
elkkwartaal

oktober 2010

Rowan Williams, aartsbisschop van
Canterbury, sprak de LWF vergadering toe over het thema.
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WCRC: de nieuwe eenheid
van gereformeerde kerken
Grand Rapids (VS) zal de geschiedenis ingaan als de
plaats waar twee gereformeerde wereldbonden besloten
samen verder te gaan in één organisatie, de WCRC
(World Communion of Reformed Churches). De
gemeenschap verbindt wereldwijd 230 kerken met
80 miljoen leden uit 108 landen, waaronder ook de
Protestantse Kerk in Nederland.

V

oordat de eerste assemblee van
de WCRC kon beginnen, moesten eerst de twee gereformeerde wereldbonden - de World
Alliance of the Reformed Churches
(WARC) en de Reformed Ecumenical
Council (REC) – het besluit nemen
zich te verenigen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat voor deze assemblee het thema ‘Eenheid’, of vollediger ‘Eenheid van de geest door de
band van de vrede’ (Ef 4:3) gekozen
werd. Daarin klinkt het besef door
dat eenheid niet vanzelfsprekend
ontstaat uit de organisatorische
samenvoeging van twee organisaties.
Het samengroeien naar eenheid is
een proces dat tijd en aandacht

vraagt. De Protestantse Kerk in
Nederland, die uit een vereniging van
drie kerken en twee tradities is voortgekomen, is hiermee vertrouwd.

Eenheid herkennen
Wat houdt eenheid in als eenheid
meer of iets anders is dan samen
gevoegde organisaties? Of anders
gezegd: waarin ervaren of herkennen
we eenheid? De vraag wat eenheid
als gereformeerde wereldgemeenschap betekent werd aan de verschillende regio’s voorgelegd.
Vertegenwoordigers uit Indonesië
antwoordden hierop dat ze, komend
vanuit een westers vormgegeven
calvinistische traditie, zich in de

theologie en de uitingen daarvan
meer en meer gaan oriënteren op de
eigen context. Daarbij wil men in de
calvinistische traditie blijven, maar
het westerse ervan afleggen. Voor de
Afrikanen is gemeenschap de basis
voor eenheid. Gemeenschap is een
levend netwerk van complexe verbindingen. In dit levend netwerk is
ritme en beweging. Eenheid groeit
daar waar meer mensen deel uitmaken
van het netwerk. Latijns-Amerika
benadrukte dat de eenheid gevonden
wordt in de gezamenlijke inzet voor
gerechtigheid. De kerken in de Pacific ervaren eenheid en verbondenheid het meest in de gemeenschap
van het heilig avondmaal of de
eucharistie. Dit herinnert aan eenheid in deze gemeenschap als een
geschenk van God. Het betekent
openheid om gaven te schenken en
te ontvangen van hen die anders zijn
dan wijzelf. Vertrouwend op de eenheid in Christus ben je bereid je te
openen voor de woorden van genade
uit verschillende contexten. Vanuit
Noord-Amerika en het Caribische
gebied werd opgemerkt dat eenheid
niet gemakkelijk bereikt kan worden
omdat echte eenheid en gemeenschap zonder gerechtigheid niet
mogelijk is. Gemeenten, gemeenschappen, kunnen sprankjes van
hoop zijn in een lang, langzaam en
hoopvol proces naar humaniteit en
menselijke waardigheid voor alle
mensen.

Eenheid fascineert

Delegatieleden van de Protestantse Kerk Bas Plaisier en Susanne Freytag.
Plaisier werd gekozen tot één van de vice-presidenten van de WCRC.
elkkwartaal
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Wat eenheid zo lastig, spannend of
fascinerend maakt, hield Indiaan en
theoloog Richard Twiss van de
Lakota Sioux Rosebud-stam de vergadering voor: ‘Zonder diversiteit is
er geen eenheid’. Diversiteit is juist
de basis voor eenheid. Want waar
geen diversiteit meer is, is sprake
van uniformiteit, conformiteit en
gelijkvormigheid. Als gescheidenheid de overhand krijgt boven eenheid kan diversiteit uiteraard ook tot
8

God. Samen vierend, zingend, biddend zijn we verbonden met God en
delen we in de eenheid van God die
in zichzelf de radicale diversiteit van
Vader, Zoon en Heilige Geest verenigt. Dit thema van de eenheid zat
verweven in de dagelijkse bijbelstudies waar ieder eigen ervaringen kon
inbrengen.

Indianen en christenen
Richard Twiss - zijn eigenlijke naam
is Taoyete Obnajin - beschreef met
de geschiedenis van de assimilatieprogramma’s voor indianen, hoe
kinderen bij hun familie weggehaald
werden om op kostscholen Engels te
leren en gedwongen werden hun
eigen cultuur te verloochenen. Zoals
de trom, de trom die de missionarissen altijd weer als heidens hadden
bestempeld omdat er geesten mee
werden opgeroepen. Maar Richard
Twiss vroeg: Wat onderscheidt een
eerlijke, met de hand gemaakte trom,
die heidens zou zijn, van een gelakte
tamboerijn met het logo Yamaha
erop? Ook met de trom kun je God
loven en danken. Zo vertelde hij van
zijn lange zoektocht naar hoe je
Indiaan en christen kon zijn.
De ontmoeting met de Indianen liep
als een rode draad door de assemblee. Indianen ontvingen en begroetten de deelnemers en adviseurs van
de WCRC op hun grond; de assembleegangers vierden met hen de ‘Pow
wow’ mee aan de oever van de
Grand River en ze werden aan het
einde uitgezonden.
Indiaan en theoloog Richard Twiss van de Lakota Sioux Rosebud-stam
tijdens de assembly van de WCRC: ‘Zonder diversiteit is er geen eenheid’.

een kracht worden die mensen uit
elkaar drijft. Twiss maakte de
samenhang van diversiteit en eenheid duidelijk aan de hand van de
triniteit: God is één omdat God drie
is. God zelf is de eenheid van Vader,
Zoon en Heilige Geest. Eenheid is
niet mogelijk in de afwezigheid van
diversiteit; eenheid is alleen mogelijk in het midden van diversiteit.
Dat zien we bij God en dat zien we
in de diversiteit tussen mensen,
volkeren, stammen en culturen. Deze
diversiteit is deel van Gods schepping en dat is goed nieuws voor de
Indianen en andere oorspronkelijke

bevolkingsgroepen (indigene volkeren),
omdat ze een eigen plaats hebben in
de context van Gods eeuwige drieene gemeenschap.
Eenheid kan dus geen eenheidsworst
zijn, maar gedijt juist daar waar de
onderlinge diversiteit begroet en
gerespecteerd wordt door met elkaar
te communiceren.Eenheid is niet
vanzelfsprekend, maar daagt uit om
over de eigen grenzen heen in contact te treden met de ander - in de
gemeente, in de leefomgeving, met
andere kerken en ga zo maar door.
Eenheid wordt tegelijkertijd
geschonken in de communicatie met
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Bestuursleden gekozen
In de dagen tussen begin en eind
werd ook het gewone werk van een
assemblee gedaan. De Zuid-Afrikaan
Jerry Pillay werd tot eerste president
van de WCRC gekozen. Samen met
hem de overige 21 leden van het
dagelijks bestuur, onder wie de voormalige scriba van de Protestantse
Kerk, Bas Plaisier, tot een van de
vicepresidenten. In verschillende
groepen werd gewerkt aan het beleid
voor de komende zeven jaar.
De gebruikelijke boodschap aan de
kerken kreeg een vernieuwende aanvulling met een boodschap voor
kindere,n waarin hen verteld werd
wat deze bijeenkomst inhield.
Susanne Freytag
9

Spreken over God –Luthers
perpectief (2)
De generale synode van de Protestantse Kerk houdt
zich dit najaar bezig met ‘Spreken over God’. Aanleiding
om het onderwerp op de vergaderagenda te zetten is
de ‘kwestie’ Hendrikse, de Zeeuwse predikant en zijn
uitspraken over God. Elkkwartaal draagt aan de hand
van professor lutherana Markus Matthias (PThU) van
uit de lutherse invalshoek bij aan dit gesprek. ‘Wat
betekent een God hebben of wat is God?’, was de
centrale vraag in de eerste aflevering (Elkkwartaal juni
2010). In dit nummer deel 2, over de vragen: ‘Wat is
het nu, een heer zijn?’ en ‘Hoe gaat dat heiligen in
zijn werk?’.

de toerekeningsvatbaarheid voor mijn
handelen en verantwoordelijkheden.
De prijs voor de trotse autonomie is
het feit dat ik deze verantwoordelijkheid niet kan ontberen, maar dat ik
haar ook nooit voldoende of zelfs
maar gedeeltelijk kan waarnemen.
Daarom leidt deze autonomie tot de
dood, niet alleen als een deel van de
natuur in de vorm van de natuurlijke
dood, maar ook als een persoon in de
‘eeuwige’ dood. De gedachte dat men
op zijn minst in de herinnering van
mensen of zelfs van de mensheid
verder leeft, is niet meer dan een
illusie.

Wil
‘Wat is het nu, een heer zijn?’
(BSLK 651, 33f)*
Identiteit
De mens vindt zijn identiteit (cognitio
suipsius), de aanspreekbaarheid als
een persoon, in de ervaring van zijn
eigen spontaniteit. Dus in de ervaring
zelfbeschikkend onderwerp van handelen te kunnen zijn, die mij dientengevolge als subject toegerekend kunnen

en moeten worden. Ik ben ervoor
verantwoordelijk en daarop aanspreekbaar. Ik kan me hier niet aan
onttrekken noch ontsnappen (Wet).
Deze aanspreekbaarheid is tegelijkertijd zowel de waardigheid als het
dilemma van de mens. Geen enkele
theorie van nauw of breed determinisme kan me van die wet bevrijden.
Het niet uit te wissen bewustzijn van
de eigen (beperkte) vrijheid impliceert

‘The eye of God’, zoals deze opname van de Nasa in de ruimte is gedoopt,
‘het oog van God’.
elkkwartaal
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Hoewel ik zelf het bewustzijn van een
bepaalde handelingsvrijheid heb,
moet ik toegeven dat ik niet heer en
meester over mijn wil ben. Wel kan
ik het gevoel hebben te handelen
overeenkomstig mijn wil. Ik zou ook
uit plichtsbesef (inzicht, angst voor
straf, enz.) kunnen lijken op te treden
tegen mijn wil, maar uiteindelijk blijft
altijd mijn wil tot zelfhandhaving de
laatste motivatie van denken en
doen. Deze laatste motivatie van mijn
wil kan ik zelfs niet wijzigen of bepalen, noch in haar concrete voorkomen,
noch in het algemeen. In dit opzicht
ben ik niet meester over mijzelf, kan
ik niet uit mijn huid.
Dit betekent:
(a) Ik zie mezelf niet alleen tegenover
aardse en gelijkwaardige instanties
mijn verantwoordelijkheid hebben,
maar ook tegenover een oneindig
hogere autoriteit waaraan ik mezelf
te danken heb en waarvoor ik mezelf
moet rechtvaardigen om mezelf te
winnen.
(b) Ik moet erkennen dat ik niet echt
meester ben over mijn gedachten,
woorden en daden, terwijl ze me toch
worden toegeschreven.
(c) Daarom tref ik mezelf aan onder
de heerschappij van zonde, dood en
duivel.
10

Gods zegen op mijn leven.
(d) Dit is de specifieke betekenis van de
christelijke vrijheid en christelijke heiliging: Een christenmens is heer over
alle dingen en niemand onderworpen.
En een christenmens is dienstbare
knecht en iedereen onderworpen.

‘Hoe gaat dat heiligen in zijn
werk?’ (BSLK 654, 4f)
Rechtvaardiging
Doordat God het geloof voor zijn
evangelie in de mens opwekt, doordat
God de mens duurzaam vrijmaakt
van de banden van de wereld, rechtvaardigt HIJ de mens. Deze rechtvaardiging bestaat uit twee delen: dat
de mens onvoorwaardelijk wordt
aanvaard door God en dat de mens
vernieuwd wordt door de geest van
de vrijheid.

Evangelie
‘Voor wie wordt dat huis? vraagt mama. Voor God, zegt Kees. Dat kan niet,
zegt mama. God is te groot om in jouw huis te wonen....’; uit: ‘Een huis voor
God’, Trinette Verhoeven.

Vrij
Voor het christelijk geloof is kenmerkend dat het weet heeft van een verlossing van bovengenoemd dilemma.
Deze verlossing ervaart hij die Jezus
Christus als zijn Heer erkent, namelijk
als diegene die hem ‘van zonde, duivel, dood en alle ongeluk’, vrijmaakt
(BSLK 651, 35F). Verlost en vrij zijn
we als we onder zijn beschermende
heerschappij leven, die voert ‘door zijn
rechtvaardigheid, wijsheid, kracht,
leven en zaligheid’ (BSLK 652, 11f), en
zo leven in Gods genade.

maar een scheppende en schenkende
gerechtigheid is. De gerechtigheid
Gods leidt tot zaligheid in het hier en
nu (en in eeuwigheid).

Verlossing
De verlossing in Jezus Christus maakt
dat ik al het geschapen leven als goed
erken. Niet de vergelijking tussen
meer en minder, niet de maat van
gerechtigheid of iets dergelijks, maar
slechts het aannemen van alles uit de
hand van God bepaalt de verhouding
van de verlosten tot de wereld.

Kruis

Bevrijding

Deze verlossing komt ons tegemoet in
het Evangelie, in het licht van het
kruis en de opstanding van Jezus
Christus. In Jezus Christus heeft God
geleden en de menselijke zelfzucht op
zich genomen en belooft hij nieuw
leven uit de genade van God. Het
kruis van Christus is niet een middel
ter bescherming van de rechtvaardigheid van God, de verlossing dient niet
om het laatste oordeel te kunnen
doorstaan, maar in het kruis van
Christus word de gerechtigheid van
God geopenbaard, die - in tegenstelling tot de menselijke rechtvaardigheid
- geen oordelende en vergeldende,

De verlossing is dus een ervaring van
bevrijding.
(a) Ik ervaar mijzelf als handelend
onderwerp (subject) vrij van de noodzaak om mezelf te constitueren als
subject (of door handelingen of van
buitenaf) en daarvoor verantwoordelijk te worden gemaakt.
(b) De ontheffing van dwang om
mezelf te constitueren maakt me ook
vrij voor handelingen ten behoeve
van anderen.
(c) In de in het geloof geleefde relatie
tot God (vroomheid) ervaar ik de vrijheid van de banden van de wereld
(vrijheid van de kinderen van God) en
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Het geloof begint met de prediking
van het evangelie en daarmee met de
Kerk als de gemeenschap waarin het
evangelie wordt gepredikt in woord
en sacrament. Kerk is waar het evangelie verkondigd wordt en waar dit
zo gepredikt wordt dat het geschikt is
om geloof te laten ontwaken. Daarom
moet de preek theologisch verantwoord kunnen worden.

Vergeving
In het bijzonder wordt de vrijheid
vernieuwd door de toezegging van het
steeds opnieuw vergeven van zonden.

Opstanding
De grootheid van de genade blijkt uit
de opstanding van het vlees, dus in
de acceptatie van het zwakste, meest
voorbijgaande, maar ook meest individuele deel van de mens.

Eeuwige leven
Haar vervulling vind de rechtvaardiging in het eeuwige leven, in het
leven bij en met God, in de hemelse
vreugde door het zien van God.
Markus Matthias

*

De ‘Bekenntnisschriften der evangelisch-luthe-

rischen Kirche (BSLK)‘ zijn een verzameling
belijdenisteksten uit de 16e eeuw. Die teksten
zijn naar aanleiding van de reformatie van
Martin Luther ontstaan.
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Islam en de LWF in dialoog:
verleden, heden, toekomst
In de dialoog tussen Moslims en Chris
tenen is het belangrijk om zowel het
verleden, het heden en toekomstige
uitdagingen te bespreken. Het één kan
niet zonder het ander.

Z

o luidt een van de aanbeve
lingen waartoe de Lutherse
Wereldfederatie komt in 2006
na een uitgebreide wereldwijde consultatie. Het gesprek tussen Moslims
en Christenen kan niet worden losgekoppeld van de onderliggende theologie van de Joods-Christelijke dialoog
ondanks het verschil in benadering.
De thematiek van de dialoog moet in
onderling overleg worden vastgesteld.
In 2009 werd tijdens een symposium
het leven in vrijheid en verantwoordelijkheid samen met anderen specifiek
uitgewerkt als onderdeel van het
gesprek tussen Moslims en Christenen.
Deel twee in een verkenning voor de
dialoog met de Islam, naar aanleiding
van de agenda van de Generale
Synode in november. Vanuit het perspectief van de Lutheranen is kijken
naar het verleden van belang. Want
alhoewel de lutherse traditie in haar
fundament open staat voor vrijheid
van religie en het bestaan van andere
geloven, de negatieve retoriek die
Luther heeft gebruikt tegen de Turken
en die is vastgelegd in sommige
confessionele geschriften moeten
herbezien en herbeoordeeld worden.
Net zoals dat het geval is met de
zendingsactiviteiten en kolonisatie in
islamitische contexten. De vraag is
waar vergeving, verzoening en helen
van de herinnering nodig is.

besmettelijke ziekten-conflicten. Ineen
gerijptere dialoog zouden moeilijkere
thema’s als mensenrechten, vrouwenrechten, vrijheid van geloven, de relatie
geloof-cultuur en het begrip wet in
relatie tot de maatschappij aan bod
kunnen komen. En, zo zegt het rapport
uit 2006, om goed in de dialoog te
zitten, is het nodig om de eigen identiteit goed te kennen. Daarvoor is verdere
theologische studie vanuit Luthers perspectief met het oog op de relatie met
de Islam nodig.

Luther en Islam

Vanuit christelijk denken zouden mogelijke thema’s voor dialoog kunnen liggen in het verstaan van de openbaring
en de wil van God, de betekenis van
gebed en spiritualiteit in de tradities,
het begrijpen van Gods rechtvaardigheid, samenwerken op het gebied van
ecologie en milieu vanuit het verstaan
van God als Schepper en het samenwerken rondom armoede-natuurrampen-

In verschillende bijeenkomsten en consultaties van of samen met de Lutherse
Wereldfederatie is in de afgelopen
jaren Luther in relatie tot de islam aan
de orde gekomen.
Zo werd in 2008 een bijeenkomst
gehouden bij Genève waar rond de
vijftig theologen en moslim schrift
geleerden zich bogen over het christelijke zelfbegrip in relatie tot de islam
en de dialoog met moslims. Een van de
sprekers, theologe Simone Sinn, refereerde aan een principieel inzicht van
Martin Luther en liet zien dat rechtvaardiging niet alleen een substantie
of kwaliteit is die de christenen toebehoort, maar een levendige relatie tussen God en de mens. ‘Ontmoetingen
tussen christenen en moslims hebben
een rijk potentieel om niet alleen de
onderlinge relaties te verdiepen, maar
ook het begrijpen van de relatie van
God met ons. Tijdens deze ontmoet
ingen krijgt theologie en spiritualiteit
belangrijke vormen.’
In 2009, tijdens een LWF consultatie
over de verhouding kerk-staat-maatschappij, sprak de rechtsgeleerde
Gerhard Robbers in Budapest uit dat
Martin Luther van groot nut kan zijn
om de Islam in westerse maatschappijen in te bedden. Hij herinnerde
eraan hoe Luther, tijdens de introductie
van een Duitse vertaling van de Koran,
zei: ‘Lees de Koran om de Islam beter
te begrijpen, om de moslims beter te
begrijpen, en uiteindelijk, lees de
Koran om jezelf beter te begrijpen.’
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Thema’s

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Tijdens een LWF consultatie in Indonesië (2009), christenen en moslims aan
tafel, werden vrijheid en verantwoordelijkheid theologisch beschouwd. In
relatie tot de interreligieuze dialoog
pleitten twee professoren ieder van een
andere traditie, Banawiratma en Husein,
voor samenwerking die zich niet
beperkt tot academische kringen, maar
ook in religieuze gemeenschappen en
de hele maatschappij. Het accepteren
van elkaars vrijheid houdt niet meteen
in dat de verschillende zienswijzen
geïsoleerd moeten blijven. ‘Interreligieuze dialoog is de manier om vrijheid
en verantwoordelijkheid te beoefenen.’

Diapraxis
Een initiatief van de LWF, IFAPA (Interfaith Action for Peace in Africa), is een
levendig voorbeeld van praktisch interreligieus samenwerken. Overigens is dat
niet beperkt tot christenen en islam,
veel meer tradities vinden elkaar voor
vrede in Afrika. Basis van die samenwerking is de diapraxis. Samen doen
doet elkaar leren kennen, doet elkaar
ontmoeten, doet elkaar respecteren.
Concrete projecten zoals watervoor
ziening in Rwanda kwamen in samenwerking met overheden van de grond.
Daarnaast zet dit initiatief zich nadrukkelijk in voor vrede in Afrika, op basis
van eigen kracht en respect voor elkaar.

Open kerken
Tot slot een laatste, heel realiseerbare
tip uit de LWF consultatie van 2006:
kerken zouden het idee van de ‘open
moskee’ navolging moeten geven. Het
zou van grote gastvrijheid getuigen om
specifieke dagen aan te wijzen
waarop Moslims en andersgelovigen
genoemd worden in gebed en welkom
zijn in ‘open kerken’.
Praxedis Bouwman
Op basis van rapporten van DTS (Department for Theology and Studies, LWF),
nieuws en achtergronden van LWI (Lutheran World Information) en artikelen van
ENI (Ecumenical News International).
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Een zon diep in de nacht:
Willem Barnard 90 jaar
OP 15 augustus 2010, Maria Hemelvaart, werd Willem
Barnard 90 jaar. De dag werd vanwege zijn gezond
heidstoestand op bescheiden wijze maar even dank
baar gevierd.

I

n Trouw verscheen een uitstekend artikel over hem en zijn
betekenis voor de liturgie, zang
en nog zoveel meer waardoor voor
velen ook de bijbel weer op een nieuwe
manier open ging. Hij liet er op een
veelzijdige wijze de beeldende en poëtische kracht van zien en ervaren.
De schrijfster van het artikel, Gerda
van de Haar die heel goed thuis is in
literatuur en theologie, eert hem
hierin als dichter van vrije poëzie én
kerkliederen en laatt zien hoe deze
bij elkaar horen. Dat heeft men in de
literaire wereld maar al te vaak niet
willen zien. Barnard was altijd blij
met mensen die dat wel begrepen.
Zoals ook ‘onze’ Maria Pfirrmann, die
in haar proefschrift aantoont hoezeer
een aantal van zijn gedichten en kerkliederen op elkaar betrokken zijn.

Nieuwe liturgie
Gerda van de Haar geeft in dit artikel
ook aan, dat Barnard ons heeft doen
horen en zien, hoe beeldend de liturgie zijn kan en hoe een zoektocht
daarnaar in de traditie juist vernieuwend kan werken.
Hij had ook weer oog voor het weefsel
van het zondagse lees- en zingrooster.
Dat herkennen wi. En het is daarom
ook niet toevallig, dat hij in Nijmegen
zoveel contact had met de lutherse
dominee De Vries. Zo merkte hij hoe
een gewone gemeente, met een weliswaar voor deze dingen gevoelige
predikant en een uitstekende organist,
door zijn werk opleefde. Het was in de
tijd dat de toen ‘nieuwe’ liturgie bij
ons ingang vond.
Ook de hervormde liturgische beweging die in de dertiger jaren zo sterk
elkkwartaal

was, met Den Haag als middelpunt,
kreeg door Barnard een krachtige en
nieuwe impuls. Wie in Amsterdam
een van de ‘nocturnediensten’ meemaakte, die hij samen met een organist
als Frits Mehrtens en met behulp van
musici als Willem Vogel en theologen
als dominee Overbosch verzorgde,
zag en beleefde dat. Ook het Avondmaal maakte altijd deel uit van deze
diensten.
Daar ook ontstonden de liederen die
vaak geheel opbloeiden uit wat het
‘eigene’ van die zondag aanreikte.
Als je dat ziet, gaan zulke liederen
nog meer voor je spreken. Een prachtig voorbeeld is het bekende en
geliefde gezang 223. Aan de eerste
regel ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’ herken je al, dat het voor
de tweede zondag na Pasen, ‘Misericordias Domini’ geschreven is, de
zondag van de barmhartigheid, de
goedertierenheid van God. Pak het
Luthers Dagboek erbij en je herkent
nog veel meer; ook dat dit gezang
helemaal met het paasfeest verbonden is. En zo zijn er meer. Zulke
liederen hadden wij toen nog niet. Ik
hoop en vertrouw, dat men dat ook
zal herkennen bij de samenstelling
van het nieuwe liedboek. Ze waren er
in Duitsland jaloers op, al hebben ze
er tenslotte niet zo heel veel mee
gedaan.

Gezang 446
Wat Willem Barnard ook aan ons
heeft geschonken – en hij niet alleen,
ik weet het – zijn goede vertalingen
van liederen uit de wijde wereld. Ik
geef daar hier maar een voorbeeld
van Over dit lied valt bovendien nog
oktober 2010

iets markants te vertellen.
Toen ik een keer dat mooie lied van
Newton (niet de natuurkundige, hoewel
dat ook een vrome man was!), gez.
446 ter sprake bracht, schreef Barnard
mij iets wat ik niet wist: bij het vertalen van dat lied werd hij er zo door
gegrepen, dat hij er een couplet bij
maakte, het vijfde vers:
Zolang gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik u verwacht.
Toen pas ontdekte ik, wat een volmaakt vers dit is om in de paaswake
te zingen. Dat beeld van de zon diep
in de nacht laat je dan niet meer los.
Bovendien is het een en al troost als
je zelf soms in een diepe nacht terecht
komt. Die tweede regel is niet voor
niets ook de titel van zijn Dagboekuitgave (bij Skandalon, Vught).
Bedankt, Willem voor deze toevoeging, deze ode aan het paaswonder
en zo dus ook aan de oorspronkelijke
dichter.
We zijn blij dat je dat laatste tiental
vóór de honderd bent ingegaan en
dat je nog steeds leest en schrijft en
zingt én viert in die kerk daar vlakbij.
Want dat was en is de kern van je
bestaan.
En daar plukken wij nog steeds de
vruchten van. Een zegen voor jou,
van je JPB.
Joop Boendermaker
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Europese Jongerenontmoeting
Rotterdam 2010
Met zo’n 25.000 jongeren Oud&Nieuw vieren – dat
doen de broeders van Taizé al jaren, en elk jaar in een
ander land van Europa. Dit jaar is Nederland aan de
beurt: de 33e Europese Jongerenontmoeting is in
Rotterdam. De jongeren, die vanuit de hele wereld
naar Rotterdam zullen komen, worden opgevangen in
gastgezinnen.

H

et wordt een bijzondere
gebeurtenis die zelfs de sfeer
in de stad zal veranderen, zo
blijkt uit de reacties van de autoriteiten in alle steden waar de Europese
Jongerenontmoeting gehouden werd.
Dat komt bijvoorbeeld doordat jongeren elke middag gebruikmaken van
het openbaar vervoer om naar de
gebedsbijeenkomst te gaan. Bij het
wachten beginnen ze soms spontaan
te zingen of ze gaan gesprekken aan
met andere reizigers.

viering gaven de broeders tekst en
uitleg bij wat de jongeren kunnen
verwachten, en hoe zij zelf hun
steentje bij kunnen dragen. Ook
degenen die met jongeren werken
waren bij deze bijeenkomsten uitgenodigd. Doel van de avonden was om
jongeren en degenen die hen een
warm hart toedragen enthousiast te
maken voor het grote evenement in
december. Aan de stroom aanmeldingen is te merken is dat ook gelukt.

Meewerken

De broeders roepen alle jongeren op
om op een of andere manier mee te
doen aan deze ontmoeting: door deel
te nemen én te helpen. Een van de
mogelijkheden is het zogeheten
‘adoptieplan’: er worden jongeren uit
het hele land gezocht om, voorafgaand aan de ontmoeting, gemeenten
of parochies in Rotterdam tijdelijk te
komen versterken. Het gaat om
gemeenten met weinig jongeren, die
niet berekend zijn op de komst van
zoveel jongeren naar hun kerk. Een
jongere uit een heel ander deel van
Nederland kan zo’n gemeente of
parochie ‘adopteren’ door komend
najaar mee te denken in een plaatselijke voorbereidingsgroep. Een leerzame ervaring, een soort stage.
Ook worden er jongeren gezocht om
reclame te maken voor de Jongerenontmoeting. Een specifieke opleiding
is niet nodig: wie zijn/haar eigen
verhaal wil vertellen op scholen, bij
studentenverenigingen, catechisatiegroepen enzovoorts kan zich daarvoor aanmelden. Adressen zijn

Begin 2010 waren twee broeders van
Taizé in Nederland om vieringen bij
te wonen in verschillende plaatsen in
het land en in Rotterdam en omgeving.
Deze bezoeken maakten deel uit van
de voorbereidingen op de Europese
Jongerenontmoeting. Na een gebeds-

De gemeenschap van Taizé
(Frankrijk) telt een honderdtal
broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst,
uit bijna dertig landen. Uit alle
werelddelen komen jongeren
massaal naar Taizé om deel te
nemen aan de wekelijkse ontmoetingen. Een verblijf in Taizé
is een mogelijkheid om gemeenschap met God te zoeken door
het gemeenschappelijk gebed, het
zingen, stilte en persoonlijke
bezinning. Eén keer per jaar is er
een grote Jongerenontmoeting in
een Europese stad.
elkkwartaal

‘Adoptieplan’
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De 33e Europese Jongerenontmoeting wordt van 28 december 2010
– 1 januari 2011 in Rotterdam
gehouden. Onder de titel ‘Pelgrimage van Vertrouwen’ wordt
gebouwd aan vrede door de uitwisseling tussen jongeren over
geloof, leven en cultuur. De organisatie van de Jongerenontmoeting
is in handen van de broeders van
Taizé. Om de ontmoeting voor te
bereiden hebben de broeders een
stuurgroep samengesteld met
daarin vertegenwoordigers van de
Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Deze stuurgroep is
bereikbaar via taizeinnederland@
live.nl en via (06) 2940 9575.
Meer informatie over de Europese
Jongerenontmoeting is te vinden
op www.taizeinnederland.nl.

beschikbaar bij een door de broeders
aangestelde coördinator.

Promotie
Voor het promoten van de Europese
Jongerenontmoeting zijn verschillende
berichten en artikelen beschikbaar.
Deze kunnen bijvoorbeeld overgenomen worden in kerkbladen of gebruikt
worden als opstap voor gesprekken
met jongeren. Ook kan het materiaal
naar plaatselijke kranten gestuurd
worden, met het verzoek dit te plaatsen. Het is toegestaan om de artikelen
naar eigen inzicht te bewerken zodat
het afgestemd wordt op de eigen
situatie, met bronvermelding. De mate
rialen zijn te vinden op de website.
Irene Versnel
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Kinderbijbelsymposium
‘Heb je wel gehoord van
Abraham?’
Kinderbijbels – wie is er niet groot mee geworden?
Nederland is een kinderbijbelland bij uitstek. Er zijn er
in de loop van de geschiedenis honderden verschenen,
vanuit uiteenlopende theologische en pedagogische
visies. En er komen jaarlijks tal van nieuwe uitgaven
bij. Waarom zo veel en waarom zo veel verschillende?
Hoe kun je ooit kiezen uit het aanbod? Wat bezielt
mensen die vandaag de dag een kinderbijbel schrijven
of illustreren? Wat kun je met een kinderbijbel in de
geloofsopvoeding?
Kinderbijbels en
geloofsoverdracht
De Evangelisch-Lutherse gemeente
Den Haag en STEK (voor stad en
kerk) organiseert een symposium om
antwoorden te zoeken op deze vragen.
Initiatiefnemers en trekkers van het
symposium zijn predikante Trinette
Verhoeven en jeugdouderling
Elma-Timmers-Dekker.
‘Vorig jaar was ik op een groot kinderbijbelsymposium in Zwitserland’, vertelt Verhoeven. ‘Daar realiseerde ik me
hoe weinig aandacht er is voor het
fenomeen kinderbijbel, terwijl er zoveel
kinderbijbels gemaakt worden. Ik wilde
graag het gesprek op gang brengen
over de theologie achter al deze kinderbijbels. Want het is niet om het
even wat je voorleest.’
Verhoeven denkt dat er veel onzekerheid over het geloof leeft: ‘De ontzuiling van de maatschappij legt een grote
verantwoordelijkheid bij het individu.
Daarom is het goed dat de kerk mensen
de gelegenheid biedt met anderen van
gedachten te wisselen over het geloof
en de geloofsoverdracht.’
Een van de sprekers is theologe,
pedagoge en kinder- en jeugdpsychologe Dorothea Timmers-Huigens. Zij
promoveerde in de praktische theoloelkkwartaal

gie, op de geloofscommunicatie tussen de generaties in de christelijke
gemeente. Volgens haar zijn kinderbijbels bruikbaar in die communicatie
en dus in de opvoeding in geloofswaarden. Timmers: ‘Kinderbijbels zijn
belangrijk, omdat ze een vertolking
van het bijbelverhaal en de geloofsinhoud geven die aansluit op het
taalniveau en het voorstellings
vermogen van kinderen.’

Gevarieerd programma
Naast Timmers werken ook andere
specialisten mee aan het symposium.
Zo komt een tweetal kinderbijbelauteurs naar Den Haag. Karel Eykman,
schrijver van onder meer Woord voor
Woord, presenteert een proeve van
psalmen voor kinderen en Nico ter
Linden vertelt over zijn beweegredenen
om een kinderbijbel te schrijven.
Willem van der Meiden, auteur van het
proefschrift Zoo heerlijk eenvoudig,
vertelt over de geschiedenis van de
kinderbijbel in Nederland. Marike de
Reuver deed een mini-onderzoek naar
het gebruik van kinderbijbels thuis. Ze
presenteert haar resultaten. Zij ontdekte
bijvoorbeeld dat het gemiddelde gezin
maar liefst uit vijf verschillende kinderbijbels voorleest.
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Verder zijn er workshops, onder leiding
van onder anderen Tineke Lous van
Ark Mission en de Haagse predikant
René de Reuver. Als u nog een kinderbijbel moet aanschaffen kunt u naar de
workshop ‘Kiezen en Keuren’. Maar u
kunt zich ook bezighouden met kinderliederen en kindergedichten. Of praat u
liever over het wonder in het bijbelverhaal? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte is er een kleine tentoonstelling met kinderbijbels.
En natuurlijk is ook aan de kinderen
gedacht. Onder de bezielende leiding
van Mascha de Haan kunnen zij een
Bijbels toneelstuk instuderen, dat ter
afsluiting van de dag wordt opgevoerd.
Om het niet alleen bij woorden te laten,
wordt ook gezorgd voor muziek. Arjan
Veen bespeelt het monumentale Bätzorgel en Simon en Nienke Rosier spelen
op viool en fluit.

Kinderbijbelsymposium ‘Heb je
wel gehoord van Abraham?’
Met: Karel Eykman, Nico Ter
Linden, Willem van der Meiden,
Marike de Reuver, Dorothea
Timmers-Huigens en anderen
Datum: Zaterdag 20 november
2010, 10.00 – 16.00 uur.
Plaats: Lutherse Kerk Den Haag,
Lutherse Burgwal 7-9, te bereiken
met tram 2 en 6, Randstadrail
3 en 4, halte Grote Markt
Entree: € 20 p.p inclusief koffie,
thee en lunch; studenten € 10 en
kinderen gratis
Aanmelding: via
kinderbijbel@hotmail.com
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kriskraskort
Onlangs was er in AMSTERDAM een
bespreking met een documentairemaker
om de mogelijkheid te bezien om een
film over luthers Amsterdam te
maken. Hij zei: ‘Ik zie een Amsterdamse lutheraan voor een beeld van
Luther en ik vraag: wat heb je met
hem?’ Wat zeg je dan? Je hebt vragen
van anderen nodig om je eigen identiteit te ontdekken, zo zegt het
A’dams gemeenteblad. Het zijn vaak
niet-lutheranen die de vraag stellen:
‘Wat is nou Luthers?’. Een veelheid van
antwoorden kun je te horen krijgen en
de nodige inzichten komen dan op
tafel. Uiteraard wordt altijd opgemerkt dat lutheranen van een feestje
houden en graag een wijntje drinken.
Het adagium ‘vrolijk en vrij’ klinkt.
De genadige ruimte om te mogen zijn
wie je bent. De letterlijke en figuurlijke veelkleurigheid. Het bewustzijn
van de eigen geschiedenis en de
trouw daaraan. Je durven verzetten.
Openheid voor cultuur. Ook hoor je
mensen zeggen: ‘Ik ben niet kerks,
maar wel luthers’. Het gesprek gaat
uiteraard nog veel verder, maar deze
kleine bloemlezing geeft wel weer
wat je vaak hoort in gesprekken over
het luthers-zijn en wat heel herkenbaar is. Luther zelf zei zoals u
ongetwijfeld weet: ‘Ik verzoek u
vriendelijk om over mijn naam te
zwijgen en u niet lutheraan, maar
christen te noemen’.

jaar (of ouder), zo staat het in De
Wachter. Het thema was ‘De OMGEKEERDE wereld’. Dit werd uitgelegd
via een folder die werd toegestuurd
of kon worden meegenomen vanuit
de kerk, maar niet in het gemeenteblad.
In Opwaarts, het gemeenteblad van
APELDOORN, worden drie themamiddagen over Maria aangekondigd. De
middagen worden gehouden in Apeldoorn, Arnhem en Zutphen. Als dit
blad verschijnt is de eerste al achter
de rug, de volgende twee zijn op
26 oktober en 23 november, respec
tievelijk in Apeldoorn en Zutphen.
De eerste middag was gewijd aan de
vraag wat Maria betekende voor
Maarten Luther, de tweede gaat over
Maria in de (kunst)geschiedenis en de
laatste over gedichten die betrekking
hebben op Maria. Als mensen de
middagen wel zouden willen bijwonen maar overdag niet kunnen, dan
zullen bij voldoende belangstelling
ook drie avonden worden gepland.

Het 17e jeugdweekend alweer in de
gemeente WOERDEN, zoals gebruikelijk ter versterking van de onderlinge
band tussen de jongeren. Het werd
eind september gehouden in Huizen
en was bestemd voor de jeugd vanaf
groep 4 van de basisschool tot 18

Bijzondere activiteiten in LEEUWARDEN en omstreken. Eerst dient
gemeld te worden dat in de Grote
Kerk te Drachten regelmatig bijzondere godsdienstoefeningen worden
gehouden. In juni was het de beurt
aan de lutheranen om te laten zien
hoe het er in een echte lutherse
dienst aan toegaat. Veel lutheranen
uit Drachten, maar ook uit Leeuwarden,
waren op de dienst afgekomen. De

lutherse kerk in Leeuwarden was die
dag gesloten. Men had een lutherse
predikant uit Amsterdam bereid
gevonden voor te gaan. De organisatie
in Drachten had veel bekendheid
gegeven aan het gebeuren. Er zaten
zo’n honderd mensen in de kerk. De
plaatselijke organist was goed voorbereid door de eigen organiste uit
Leeuwarden en wist de liturgie uitstekend te vertolken. Inmiddels is er een
volgende dienst gepland in oktober.
Op 30 mei, de buitendag voor de
noordelijke gemeenten, was de kerk
in Leeuwarden ook gesloten en werd
gastvrijheid verleend aan de gelovigen
van het Russisch-orthodoxe klooster
in Hemelum. Een Leeuwarder
gemeentelid vierde met hen mee en
deed verslag. De kerk was voor deze
viering speciaal ingericht met een
iconostase met heiligenbeelden. Stoelen
waren aan de kant geschoven: de
gelovigen staan tijdens de dienst. Een
hele prestatie, want een dienst duurt
al gauw twee uur. Vader Jewsewy
van het klooster leidde de dienst met
hulp van twee diakenen. Een koor
van drie dames en twee heren zongen
meerstemmig en feilloos, zoals
gebruikelijk zonder begeleiding. Er
was gelegenheid tot biechten; er
vormde zich een lange rij biechtelingen. Daardoor ontstond een lange
‘pauze’ die werd opgevuld door twee
lectoren die beurtelings de gebeden
lazen die dienden ter voorbereiding
op de eucharistie. Intercommunie was
er niet: de toegang tot brood en wijn
was gereserveerd voor orthodoxe
gelovigen. ‘Een wondermooi spiritueel
feest, dat mij hier en daar buitengewoon raakte’, zo meldt de verslaggever.
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In BUSSUM heeft de Oecumenische
Werkgroep Avondgebed voor Vrede na
bijna twintig jaar besloten per 1 oktober te stoppen met het Avondgebed
dat iedere eerste woensdag van de
maand werd gehouden. Er is met veel
inzet en inspiratie gewerkt met fijne,
heldere en betrokken mensen, zo
meldt Voorloop, maar de werkgroep is
nu te klein geworden om de traditie
voort te kunnen zetten. Wel heeft men
zich voorgenomen om in ieder geval
een Avondgebed te verzorgen in de
Gebedsweek voor de eenheid van de
Christenen, in aansluiting op de
Wereldmaaltijd in de Goede Week en
ook in of rond de Vredesweek.

De gemeente ROTTERDAM had sinds
1988/1989 een partnerschap met een
lutherse gemeente in Dresden. Door de
jaren heen vond een aantal uitwisselingen plaats, maar nu hebben beide
kerkenraden besloten het partnerschap
niet langer voort te zetten. In de loop
der jaren zijn er vriendschappen
gegroeid tussen gemeenteleden van
Dresden en van Rotterdam en die laten
zich niet zonder meer beëindigen. Dit
jaar was weer een aantal Dresdenaren
op bezoek in Rotterdam. Het is nu dus
min of meer een particulier initiatief
geworden. Enerzijds jammer, maar
anderzijds toch mooi dat het zo ook
kan. De plannen voor een tegenbezoek
in het komende jaar zijn al gesmeed.
Meer nieuws: In de Andreaskerk werd
dit jaar voor de zesde maal de lutherse
zomerschool gehouden, deze keer
gewijd aan Melanchton, wiens 450e
sterfjaar dit jaar gevierd wordt. Er
waren verschillende sprekers, onder
meer over de invloed van Melanchton
op het Nederlandse lutheranisme, er
was een beeldpresentatie over reformatoren op postzegels en een inleiding
met als onderwerp ‘Martin Luther en
Philip Melanchton’. De cursus werd
gehouden op 1 september en er waren
vijftig deelnemers, waarvan de helft
uit de gemeente en de helft van daarbuiten.
De voormalige kosterswoning van de
Andreaskerk is sinds enige tijd in
gebruik als pastorie. Bij de woning
hoort een binnentuin; deze tuin is in
de loop van dit jaar geheel vernieuwd
en bestraat. De tuin werd officieel
geopend op 29 augustus en heet thans
Katharinahofje, naar Katharina von
Bora, zoals u zult begrijpen.
‘Wat is christelijk leven in HOORN?’
Een manifestatie die op zondag
3 oktober plaatsvond rond de rooms-
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katholieke Koepelkerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Het initiatief ging
uit van de plaatselijke Raad van Kerken. De jeugd van de Protestantse
Kerk met medewerking van de
lutherse jongeren, die van de roomskatholieke parochies en van de Do-Re
(Doopsgezinde - Remonstrantse)
gemeenten, formuleerden enige stellingen die aan de kerkdeuren werden
‘aangeslagen’. Dit uiteraard naar voorbeeld van de stellingen van Maarten
Luther in 1517. Maar tegelijkertijd ter
vernieuwing en verlevendiging van
het gesprek met Rome. In de lutherse
kerk werd een lezing gehouden over
Luther en zijn betekenis voor het
christelijk leven in Hoorn. Als afsluiting werd een vesper gevierd.
In het lutherse deel van het blad De
Goede Rede (ALMERE-HAVEN) werd
een werkdag aangekondigd met
Willigis Jaeger en Beatrice Grimm.
Laatstgenoemde is lerares contemplatie
en Jaeger is Benediktijn en Zenleraar
van de Benediktushof bij Würzburg.
Jaeger hield een lezing over ‘mystieke
wegen’ en Grimm gaf een workshop
over ’bidden met je lichaam’.
In PURMEREND werd uitgebreid
gesproken over de toekomst van het
lutherse kerkgebouw. Men is samen
gegaan met de Taborkerk en de vraag
was: wat is de beste oplossing voor de
gebouwen. De voor de hand liggende
optie was het lutherse gebouw af te
stoten maar uiteraard stuitte dit op
verzet bij de lutheranen. Veel argumenten voor en tegen kwamen ter
tafel en na de zaak van alle kanten
bekeken te hebben werd besloten dat
de kerkenraad een andere bestemming
zal zoeken voor het gebouw. Het streven is vanaf begin 2011 alle diensten
in de Taborkerk te houden. Er zal een
commissie worden gevormd die zich
zal gaan bezighouden met de toekomstige bestemming van de lutherse
kerk. Daarbij zal worden gekeken op
welke manier men gebruik kan blijven
maken van het gebouw, bijvoorbeeld
voor rouw- en trouwdiensten en incidentele activiteiten. Ook heeft de kerkenraad uitgesproken dat men vorm
wil geven aan een goed afscheid.
oktober
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Voor een aardig aantal lutherse
gemeenten geldt het adjectief ‘klein
maar dapper’. Ook PEKELA/WINSCHOTEN kan hier aanspraak op maken.
Geprobeerd wordt zoveel mogelijk de
zondagse eredienst in stand te houden,
al wordt dat met het invullen van het
preekrooster toch wel wat lastig.
Luthers predikanten worden schaarser
en de afstand kan ook bezwaarlijk
worden. Als het helemaal niet lukt een
voorganger te vinden zal men in de
toekomst proberen zelf de dienst in te
vullen. Naast dat men een eigen programma heeft van gemeentebijeenkomsten is er ook een programma
beschikbaar voor vorming en toerusting, in samenwerking met de protestantse gemeente in Winschoten. Ook
regionaal wordt er nog gewerkt aan
een programma. De zondagsschool
gaat ook weer van start en al met al
gaat men optimistisch het nieuwe seizoen in. Na de zomervakantie is men
begonnen met het werk aan de glasin-loodramen van de kerk in Pekela.
Her en der zijn er ruitjes stuk; ook zijn
er andere beschadigingen. Dit werk
wordt gedaan door een gespecialiseerd
bedrijf. Aan de buitenkant zal voorzetglas geplaatst worden, zodat de ramen
beter beschermd zijn en tevens een
isolerende werking krijgen.Dat scheelt
uiteraard ook in de stookkosten.
De lutherse kerk van BERGEN OP
ZOOM is al enige tijd gesloten zoals
u heeft kunnen lezen in Elkkwartaal.
Maar in elke aflevering van Rondom
de Kerken, het orgaan van de Protestantse Gemeente, verschijnt nog
steeds een stukje van lutherse hand.
Hopelijk blijft zo toch enigermate de
band tussen de lutheranen in de stad
en haar omgeving bestaan.
Tjally Everaarts-Bilyam
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kwartjes

Bloemenproject en jeugdcantorij
houden gemeenten jong
Ruim drie jaar geleden organiseerde de lutherse synode
in samenwerking met KALME (het communicatie
comité van lutherse minderheidskerken in Europa) een
symposium over ‘hoe jongeren te bereiken’. De con
clusie luidde: wees niet bang om jongeren ruimte en
eigen verantwoordelijkheid te geven. Kwartjes inven
tariseert de komende tijd initiatieven voor kinderen
en jongeren in de lutherse gemeenten. Ter lering en
vermaak: deel 1.
Nieuwe Bloemenproject
Het driejarige ‘Nieuwe Bloemenproject’
in Zutphen is half september aan haar
derde jaar begonnen. Aan dit project
nemen moeders deel (vaders mag ook)
van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Sommige moeders en hun kinderen
zijn lid van de lutherse gemeente;
andere moeders met hun kinderen zijn
er bij gekomen, soms via contacten op
de basisschool, maar ook als gevolg
van persoonlijke contacten. Deze moeders krijgen tijdens het jaar dat ze
meedoen de status van huisgenoot van
de gemeente. Zij horen erbij. Zij bepalen zelf de intensiteit van de lutherse
contacten. Een keer per maand kunnen
ze samen met de kinderen een kerkdienst meemaken.
De moedergroep, de kern van het project, komt eenmaal per maand ’s
avonds samen in het gemeentecentrum. Er wordt gepraat over kinderen,
over hoe je met hen over de wereld en
God kunt praten, over wat je in je
eigen gezin aan vormen en rituelen
kunt gebruiken, en hoe jij zelf daarmee
probeert om te gaan.
De lutherse gemeente Zutphen afficheert zich als een kleinschalige,
elkkwartaal

betrokken, innovatieve en oecumenische gemeente, met leden uit protestantse en katholieke kerken. Een open
en kleine gemeente die erop gericht is
ieders eigenheid te waarderen. In dat
kader is ook dit project ontstaan.
Het project loopt elk jaar vanaf het
einde van de grote vakantie tot aan
Pasen. Naast de moeders/vaders nemen
de coördinator van het project Coby
Aartsen en de predikant deel aan de
avond, die in verschillende werkvormen is opgedeeld. De leiding daarvan
berust bij Carla Boven, projectmedewerkster van het oecumenisch Jeugdwerkbureau Lava te Arnhem.
Het is een project waarvoor lange adem
nodig is. Maar de sfeer in de gemeente
verandert. Zo zelfs, dat de predikant
soms overstemd wordt door kindergeluiden, inspirerend en goed, en soms
ook lastig. Samen gemeente zijn krijgt
nieuwe diepgang (Jacques Bras).

Sinds twee jaar heeft de Lutherse
gemeente Arnhem een jeugdcantorij,
die bestaat uit twee leeftijdsgroepen:
kinderen van 7 tot 11 jaar (dus vanaf
groep 3: ze moeten kunnen lezen) en

tieners van 12-18 jaar (vanaf groep 8).
De leiding is in handen van Thea
Endedijk-Griffioen, die haar sporenwel
verdiend heeft in het kindercantoraat.
Het is een groot voorrecht dat deze
mogelijkheid zich in onze gemeente
voordoet. Ongeveer de helft van de
kinderen komt uit onze eigen
gemeente, andere zijn rooms-katholiek, EBG of niet kerkelijk.
De repetities worden wisselend gehouden op vrijdagmiddagen en ’s zondags
na de kerkdienst. Per half jaar zingt de
jeugdcantorij ongeveer drie maal in
een dienst: bijvoorbeeld een Gloria,
een tafelgebed, liederen uit Zingend
Geloven of Engelse kerkmuziek, begeleid door piano, koororgel, fluit en
tamboerijn.
Jaarlijks doen de kinderen ook mee
aan de landelijke Liedboekdag en er
zijn uitwisselingen met een van onze
zustergemeenten: de kerk van
Rozendaal. Er zijn bovendien plannen
om in het nieuwe seizoen een muziekspel uit te voeren, met theater en dans
en om een kerkmuzikaal concert te
geven in ‘De Zaterdagavondkerk’
(Klaas Touwen).
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Jeugdcantorij Arnhem

berichten
BibleDate gaat door op verzoek van scholen
De BibleDate, een rondreizend programma voor jongeren in het voortgezet onderwijs, wordt nog een jaar
voortgezet en wel tot juli 2011. Het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
heeft dit besloten omdat scholen
grote behoefte bleken te hebben aan
een doorstart. Leerlingen en leerkrachten vroegen regelmatig om een
vervolg van het programma, dat in
een uitschuifbare ‘bijbeltrailer’ wordt
aangeboden.
In de BibleDate krijgen leerlingen van
het voortgezet onderwijs een interactief programma over de bijbel te zien.
Zij kijken naar een film over de invloed
van de bijbel, ze doen een quiz met

echte stemkastjes, discussiëren over
een bijbels thema en maken een eigen
filmpje over een bijbelverhaal.
Het project BibleDate werd vanaf de
start hoog gewaardeerd. Leerlingen
en leraren reageren heel positief als
ze eenmaal met het interactieve programma kennismaken. Veel scholen
boekten de BibleDate opnieuw voor
een volgend jaar.
In totaal hebben ruim 30.000 leerlingen een ‘date met de Bijbel’ gehad.
Alleen dit voorjaar al zo’n 7.000 leerlingen. Voor velen van hen was dit
ook de eerste keer dat ze echt met de
bijbel in aanraking kwamen.
Aanvankelijk was het de bedoeling

dat de BibleDate per 1 augustus 2010
zou stoppen. Veel leraren gaven aan
dat te betreuren. Het NBG is dan ook
zeer verheugd dat er financiële middelen zijn gevonden om een jaar
extra door te gaan. Ook Mark Koelewijn, presentator in de BibleDate, is
blij dat de BibleDate doorgaat.
Mark: ‘Je merkt dat het programma
echt aanslaat bij jongeren. Ze komen
vaak binnen met een houding van ‘de
bijbel - dat zal wel saai zijn’. Maar als
ze na vijf kwartier naar buiten gaan
is de stemming compleet omgeslagen.
Vooral het zelf maken van een filmpje, dat ‘s avonds op de site te zien is,
is een topper.”

Lutherse penningen te boek gesteld
Er is geen kerkhistorische figuur die zo
vaak op penningen is afgebeeld als
Martin Luther (1483-1546). Ook in
Nederland zijn in de loop der eeuwen
ruim honderd penningen verschenen
die Martin Luther, de lutherse reformatie of lutherse instellingen en personen
als onderwerp hebben. Veruit de meeste
zijn uitgebracht door de Amsterdamse
lutherse gemeenten en haar instellingen. De numismatische traditie in deze
gemeente is zelfs zo sterk dat ook in de
eenentwintigste eeuw nog penningen
in opdracht geslagen worden.
Al deze penningen zijn met hun gede-

tailleerde beschrijvingen in dit boek
opgenomen. Ook wordt de symboliek
op de penningen verklaard. De penningen die door andere lutherse gemeenten en instellingen in Nederland zijn
uitgegeven zijn eveneens afgebeeld en
besproken. Verder is er aandacht voor
lutherse avondmaalsloodjes. Dit zijn de
loden tekens die nodig waren om aan
de Avondmaalsviering deel te kunnen
nemen.
De penningen van de lutheranen uit
Salzburg, die vanwege hun geloof
moesten vluchten en zich in 1732 in
Zeeland vestigden, vormen een apart

hoofdstuk in de Nederlandse lutherse
penningengeschiedenis. Ook de
unieke lutherse penningen in de
museale collecties in Nederland, voor
zover bekend, passeren de revue.
Tenslotte blijken veel van de bekendste Nederlandse medailleurs van
lutherse huize te zijn.
Geslagen verbeelding, Lutherse penningen in Nederland, door Harry Donga
(tekst) en Carel van den Berg (foto’s);
uitgeven door Verloren BV te Hilversum, in samenwerking met de SLUB;
288 pagina’s in kleur, € 25.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis
In het onlangs verschenen nummer
van het ‘Documentatieblad Lutherse
Kerkgeschiedenis; nr. 38, 2010.’ schreef
drs. J.K. Loman verscheen een derde
artikel over de lutherse hoogleraar
A.D. Loman. Dit maal met aandacht
voor zijn werk als muziekhistoricus en
maatschappelijk betrokken burger.
De oud-studentenpredikant van
Kampen, J. Faber, schreef over ‘De
Lutherhof’ aan het Staringplein te
Amsterdam naar aanleiding van het
jubileumboek Schuiling gezocht (uitg.

SLUB te Den Haag). De lutherse kerkhistoricus drs. Th.A. Fafié achterhaalde een aantal biografische gegevens over ‘Een Nederlandse (Lutherse)
theoloog in Amerika: J.A.C. Fagginger Auer (1882-1964)’.
Tenslotte wordt geattendeerd op de
wandelingen ‘Lutherse kerkgeschiedenis te voet: Amsterdam Oud-West’,
die van tijd tot tijd georganiseerd
worden door het Ignatiushuis te
Amsterdam.

Losse nummers van dit kerkhistorische
tijdschrift (41 bladzijden) kunnen worden besteld door het overmaken van
€ 3,50 naar postbanknummer
5779925 t.n.v. Th.A. Fafié inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van:
‘graag toezending nr. 38/ 2010’.
Mocht U ook de komende nummers
(één keer per jaar) willen ontvangen,
geeft U dat dan aan op de girokaart;
bij girotel ook graag uw naam en
adres vermelden.
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Leiden herdenkt kerkhervorming 31 oktober
op eigen wijze
Op 31 oktober zal er zo hier en daar wel aandacht
worden geschonken aan ‘Hervormingsdag’, want deze
dag valt dit jaar op zondag. Om Hervormingsdag eens
uit een andere hoek te belichten vroegen we een paar
collega’s uit Leiden naar de manier waarop zij deze
gedenkdag vieren.
De Protestantse Gemeente Leiden blijkt in ieder ge
val niets gezamenlijks reformatorisch of oecumenisch
georganiseerd of opgezet te hebben. Deze ‘Gedenkdag
der Kerkhervorming’ wordt op geheel eigen wijze
ingekleurd.

D

e stad Leiden heeft heel verschillend georiënteerde christelijke (wijk)gemeenten. De
protestantse wijkgemeenten van de
Vredeskerk en de Maranathakerk
vieren sinds kort hun diensten
samen. Hervormingsdag wordt in
deze wijkgemeente niet apart gevierd.
Als het op of in de buurt van een
zondag valt, worden er wel accenten
gezet. Het kan de eredienst een
bepaalde kleur geven. Dit jaar zal op
31 oktober de gedachtenis van overledenen zijn, dus de aandacht gaat
deze dag een heel andere kant op. Er
zal weinig extra aandacht zijn voor
Hervormingsdag, óf het moest zijn
dat men ingaat op de omgang met
dood en sterven ten tijde van de
Reformatie.

De binnenstad gedenkt
De Leidse Binnenstadsgemeente, die
in de Hooglandse Kerk bijeen komt,
houdt verschillende diensten. Op zondagmorgen wordt aandacht besteed
aan het begin van de Reformatie: in
verkondiging, liederen en gebeden. Er
is die zondag een bevestiging van een
ambtsdrager wat het thema van de
dienst (mede rood) kleurt.
elkkwartaal

Er is ook bijzonder kerkenwerk in de
stad. Men organiseert naast kerstnachtdiensten en hooggetijden ook
‘Cantates’ en ‘Evensongs’. In de Cantatedienst op Hervormingsdag zingt
deze keer in de Pieterskerk het ‘Collegium Musicum’ onder leiding van
Gilles Michels. Van J.S. Bach (BWV
131) klinkt het: ‘Aus der Tiefe rufe
ich Herr zu dir’. De predikant van de
Hooglandse Kerk zal daarbij uitleg
geven en tegelijk een fragment uit
leven, geloof en theologie van Martin
Luther vertellen.
De Leidse Studenten Ekklesia (LSE)
besteedt zelden aandacht aan Hervormingsdag. Dit najaar zal Huib Godding in de Hooglandse Kerk voorgaan. Hij is een oud rooms-katholieke
dominicaan en is vast van plan aandacht te schenken aan de Reformatie.
Het wordt vast interessant om juist
hem daarover te horen vertellen.

eerstvolgende zondagse dienst na 31
oktober. Men zingt dan wel altijd het
zogeheten ‘Lutherlied’ gezongen: ‘Een
vaste burcht is onze God’. Dit jaar valt
de gedenkdag dus op een zondag, wat
de keuze voor de gemeente vergemakkelijkt. Tijdens de eredienst en vooral
tijdens de prediking wordt aandacht
geschonken aan de thema’s: ‘sola
scriptura’, sola gratia’, en ‘sola fide’.

Hervorming en Allerzielen
De oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk houdt haar
diensten in het gebouw ‘De Regenboog’. De leden van deze gemeente
zijn rooms-katholiek of protestants.
Hervormingsdag wordt er gelijktijdig
gevierd met Allerzielen en/of Allerheiligen. In een litanie gedenkt de
oecumenische gemeenschap de mensen die ons zijn voorgegaan, maar
ook passeren dan de personen van
Johannes Calvijn en Martin Luther de
revue. Afhankelijk van de voorganger, rooms-katholiek of protestants,
wordt ook in de prediking stil
gestaan bij wat zij voor de kerk betekend hebben.
Met dank aan mijn Leidse collega’s,
Marianne van der Meij-Seinstra

‘Een vaste burcht’
De Hervormde Marewijk-gemeente
heeft in het verleden Hervormingsdag
‘gevierd’ in de vorm van een zangavond met een meditatie. Tegenwoordig besteedt de gemeente er op
bescheiden wijze aandacht aan in de
oktober 2010

20

Liturgische voorwerpen
Doesburg naar Amsterdam
Liturgische voorwerpen van de gefuseerde gemeente
Doesburg zijn overgedragen aan de Luther Collectie
Amsterdam (LCA). Al in augustus 2009 kreeg het
bestuur van Luther Collectie een bericht van de
kerkenraad van Doesburg met de mededeling dat de
lutherse kerk op korte termijn samen verder zou gaan
met de Protestante Gemeente Doesburg. Dat betekende
sluiting van de kerk. Aan LCA de vraag of er belang
stelling was voor een aantal voorwerpen dat geen
dienst meer zou doen.

E

nige tijd later is een aantal
bestuursleden naar het oosten
van het land getogen. Zij werden hartelijk ontvangen in Doesburg
met zijn prachtige Gasthuiskerk,
gelegen aan een verstild hofje in het
midden van deze schitterende Hanzestad. De kerkenraad waardeerde
het als bepaalde voorwerpen uit de

Gasthuiskerk een plekje zouden krijgen in de collectie van LCA, maar
wel pas na de afscheidsdienst van
dominee Karin Wedemeijer in april
2010.

Amsterdamse geschenken
Twee weken na het afscheid zijn de
voorwerpen officieel overgedragen.

In Amsterdam krijgen ze een prachtige plek temidden van de andere
kunstvoorwerpen die daar getoond
worden. Het bijzondere is dat een
aantal liturgische voorwerpen in de
eerste helft van de 18e eeuw door de
Lutherse Gemeente van Amsterdam
is geschonken aan de gemeente in
Doesburg. En nu, na bijna drie eeuwen zijn ze weer terug in de stad
waar ze vervaardigd zijn.
We zijn verheugd dat Doesburg op
deze manier heeft bijgedragen aan
het behoud van het Luthers erfgoed.
Paul Toorenburgh
Luther Collectie Amsterdam

Overdracht van de Doesburgse voorwerpen. Vlnr: (achter) Anneke Hoenderdos
en Karin Wedemeijer; (voor) Wim Bot en Paul Toorenburgh.
elkkwartaal
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Jibbo Poppen, 1949-2010
J

ibbo Hendrikus Poppen overleed
op 24 juni op 60-jarige leeftijd.
Jibbo Poppen was, naast actief
lid van zijn eigen lutherse gemeente,
jarenlang lid van de synode van de
Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden. Zijn
kunnen uit zijn dagelijkse professie,
de journalistiek, bracht hij een groot
deel van de jaren ’80 van de vorige
eeuw in als hoofdredacteur van de
voorlopers van ElkKwartaal. Hij bleef
nadien in de redactie en sprong
hoofdredactioneel bij wanneer nodig.
Met het einde van de zittingstermijn
van de synode die uiteindelijk besloot
tot het tot stand komen van de Protestantse Kerk in Nederland, nam
Poppen in 2005 afscheid van de
synode. Jarenlang verschenen er
synodeverslagen van zijn hand ter
publicatie in kerkbladen.

Poppen, die werkte een regionaal
dagblad in het noorden van het land,
zette zich jarenlang in voor het
bevorderen van lutherse communicatie op Europees niveau. Nagenoeg
vanaf de oprichting was Poppen tussen 1981 en 2004 actief als bestuurslid (secretaris) van KALME
(communicatiecomité van lutherse
minderheidskerken in Europa), een
programma van de Lutherse Wereldfederatie. Daarnaast was hij jarenlang
lid van de Luther Stichting, weer een
tijd als secretaris. De Nederlandse
Luther Stichting maakt deel uit van
de Martin Luther Bund dat vanuit het
Duitse Erlangen wereldwijd lutherse
gemeenten ondersteunt. Alsof het
nog niet genoeg was in de vrije tijd
ging hij ook nog eens voor als lector
in Leer en omgeving.

Anderhalf jaar geleden overleed zijn
vrouw Grietje na een slopende ziekte.
Begin dit jaar vond hij opnieuw
geluk en trouwde met Alide. Een
ernstige ziekte waar geen kruid tegen
gewassen was, maakte Jibbo echter
duidelijk dat een gelukkige oude dag
niet voor hem was weggelegd. Zoals
Willem Boon, die mede de uitvaartdienst leidde, beschrijft: ‘De lutherse
kerk ... had het zaad van het evangelie ook bij Jibbo zelf niet vergeefs
uitgestrooid. Vol verwachting keek
hij uit naar dat ‘land van louter licht’
waar hij wist dat daar geen lijden
meer zou zijn.’
Met dank aan: Willem Boon, Detlef
Bohlken, Praxedis Bouwman

Jitske Lindijer-Banning
O

p 16 juli 2010 is overleden
mevrouw Jakoba (Jitske)
Lindijer-Banning op de leeftijd van 88 jaar. Haar grote betrokkenheid bij kerk en samenleving had
ze van huis uit meegekregen. Haar
vader was hoogleraar in de theologie.
Hij raadde haar aanvankelijk af om
ook theoloog te worden. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan
en ze ging toch theologie studeren. In
haar werk bij het Vrijzinnig Jeugdwerk in Rotterdam ontmoette ze haar
latere man Koert Lindijer. Na hun
trouwen werd Koert achtereenvolgens
predikant te Doetinchem, Rotterdam
en Utrecht en zoals dat een domineesvrouw betaamt, ging zij natuurlijk
mee en had de handen vol aan het
groeiende gezin. Pas nadat Koert in
1968 hoogleraar werd aan het
Luthers Seminarie te Amsterdam
vatte ze de studie weer op en rondde
dat af met een proponentsexamen.

Van 1971-1975 was mevrouw Lindijer predikant van de lutherse
gemeente van Amsterdam ten
behoeve van de Rogatekapel in Oost.
In die periode en ook daarna leidde
ze veel zogenaamde ontmoetingsgroepen, verder gaf zij les aan de
lutherse lekenopleiding. Ook de perspectiefweekenden konden op haar
support rekenen. Samen met haar
echtgenoot schreef ze het boek:
‘Groepsgewijs’.
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tijd woonde ze in een verpleeghuis
in Haarlem. De afscheidsdienst werd
in familiekring gehouden in het crematorium te Amersfoort. De tekst
van de preek was uit Spreuken 31:
‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ Haar gedachtenis zij ons tot
zegen.
Harry Donga

Na het vertrek uit Amsterdam
woonde de familie Lindijer eerst in
Nibbixwoud. Het leven en werken op
de boerderij had haar hart, ze
kweekte er naast duiven zelfs geitjes.
Toen de leeftijd een te zware tol
ging eisen verhuisden de heer en
mevrouw Lindijer naar Amersfoort.
Na het overlijden van haar echtgenoot in 2008 ging het met haar
gezondheid bergafwaarts. De laatste
22
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Vervelen
Steeds vaker komt het woord vervelen in mij als in een wolkje voorbij
drijven, of hoor ik het in echo. Het
woord kwam uit de ether vallen, toen
ik per radio een filosoof hoorde zeggen dat verveling hartstikke hard
nodig is omdat dan juist de meest
creatieve gedachten en inzichten
ontstaan. Cato (de oudere, 234-149
vChr), denker en staatsman schreef
al: ‘Nooit is de mens actiever dan
wanneer hij niets doet.’ Gek genoeg is
die uitspraak redelijk paradoxaal in
zijn leven: hij stond op de discipline
van het individu en van de samen
leving, hij was een harde meester,
behandelde zijn vrouw zo ongeveer
als de slaven en: alleen door economisch met beschikbare tijd om te
gaan, haalde hij een enorme productie in zijn leven.
Kijk, ik snap die man. Tenminste, het
tweede deel van de paradox, economisch omgaan met tijd voor een
hoge productie. Ik denk altijd maar,
als ik dood ben heb ik tijd genoeg.

Om te slapen bijvoorbeeld. ’T Is best
aardig in dit leven, laat ik er maar
uithalen wat er in zit, ik doe leuke
dingen. Tja, dat ik moe ben, dat ik af
en toe moeite heb om vanuit het
niets maar weer iets te maken… hmm.

was ik boos, toen moest ik zin maken
als ik hem dan niet had, toen raakte
ik kribbig, maar ook toen maakte ik
uiteindelijk mijn mooiste en ingewikkeldste vliegtuig van lego, mijn
mooiste tekeningen.

VERVELEN, het blijft maar stuiteren.
Ik weet niet meer wanneer ik dat
voor het laatst heb gedaan, verveeld
zijn is echt iets anders. In mijn herinnering moet ik terug naar het blonde
meisje dat ik was, naar die zondagmiddagen, na de kerk (1,5 tot 2 uur,
nee, niet luthers), na de middagmaaltijd met GBJ Hilterman die de toestand in de wereld doornam, naar het
huis aan de Kerkeweg in een Gronings dorp, waar de buurkinderen
wél buiten mochten en ik niet, het
was immers ZONDAG. Geïnteresseerd
volgde ik meestal nog de eerste ‘toestand’, maar haakte af bij de tweede.
Het leek de bel voor het begin van de
oneindige leegte van die zondag die
opgeheven werd met de beker chocolademelk van de zondagavond. Toen

Als het zo is dat vervelen de beste
gedachten en inzichten oplevert..
help, hoe dodelijk saai ziet de productie van mijn hersenen er nu dan
uit. Of heb ik op al die zondagen
zoveel creativiteit verzameld dat ik
daar ook nu nog op kan teren?
Verleidelijk, de moeite waard om dat
gevoel weer op te zoeken en te testen
of het echt zo is dat het beste en
opmerkelijkste bovenkomt. Durf ik
wel los te laten met als doel verveling? Ik denk dat ik er voor ga, want,
kun je je vervelen als je dood bent?
Praxedis Bouwman

Evangelisch-luthers
Dagboek 2010-2011
B

innenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 20102011. Dit boek kan voor u een
dagelijkse begeleider worden voor
het komende kerkelijk jaar. Elke dag
wordt een bijbellezing aangereikt met
een bijbehorende uitleg, gedicht, lied
of gebed. U heeft met dit boek een
waardevolle verzameling van teksten
in handen.
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de
zon- en feestdagen met de bijbel
lezingen van het Luthers rooster en

het gemeenschappelijke rooster, het
zondagslied en de liturgische kleuren
van de zondagen.
Een boek dat zeer de moeite waard is!
De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 12,50 (exclusief verzendkosten).
De verspreiding is in handen van de
Stichting Lutherse Uitgeverij en
Boekhandel (SLUB). Bestellen is
mogelijk via de intekenlijst, die de
secretaris van de gemeente inmiddels
ontvangen heeft.
U kunt ook rechtstreeks bestellen via

het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl
of per post/ telefonisch bij de SLUB,
Lutherse Burgwal 7, 2512 CB
’s-Gravenhage, tel. 070- 3648094
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Protestantse Kerk plant
boom van oecumene en
verzoening in Wittenberg
De Protestantse Kerk in Nederland is door het planten van een es in de zogeheten
Luthertuin in het Duitse Wittenberg verbonden met een wereldwijd oecumenisch
netwerk van bomen. In de stad waar reformator Martin Luther het grootste deel
van zijn leven woonde en werkte, stak dominee Susanne Freytag in juli jl.
namens de Protestantse Kerk de spa in de grond tijdens een speciale viering.

D

e Luthertuin is een initiatief
van de Lutherse Wereldfederatie in samenwerking met de
verenigde Duitse lutherse kerken en
het gemeentebestuur van Wittenberg.
Ter voorbereiding op de herdenking
van 500 jaar Reformatie in 2017
heeft een landschapsarchitect op de
grond waar vroeger de muren van de
stad Wittenberg stonden een park
ontworpen met als kern de lutherroos. Middenin de lutherroos plantten
vorig najaar representanten van
wereldwijde christelijke tradities

zoals de gereformeerden, de anglicanen, methodisten, orthodoxen en
natuurlijk ook de lutheranen bomen.
Vanuit de lutherroos verspreiden rijen
bomen, die door afzonderlijke kerken
geplant kunnen worden, zich als stralen over het gebied. Iedere organisatie of kerk die in de Lutherstad een
boom plant, plant in eigen land op
een voor die organisatie belangrijke
plek een inheemse boom. Op die
manier ontstaat via de bomen een
wereldwijd oecumenisch netwerk van
verbondenheid en verzoening.
Susanne Freytag, president van de
evangelisch-lutherse synode én lid
van de generale synode van de Protestantse Kerk, refereerde na de eerste
begieting van de boom met water aan
de noodzaak van water voor al wat
groeit en leeft, zowel fysiek als geestelijk. In dezelfde viering plantten
ook lutherse kerken uit Liberia en
Zuid-Afrika een boom. De komende
tijd zal worden nagedacht over de
locatie en het moment van het planten van de ‘tegenboom’ in Nederland.
Praxedis Bouwman
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