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Kerstmis en muziek
Jacques Bras: veelzijdig predikant
Hoe luthers wordt het nieuwe liedboek?

Colofon
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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Ten geleide
‘Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die
Tage’, de titel van de eerste van de zes
delen waaruit Johann Sebastian Bachs
‘Weihnachtsoratorium’ bestaat, jubelt de
geboorte van Christus al uit. In alle vertellingen over de geboorte van Jezus
hoor je zingen, hoor je muziek. Van
Bach zelf is bekend dat in één van zijn
bijbels in de kantlijn van 2 Kronieken 5:
13 (dat gaat over de inwijding van de
tempel: ‘op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten
gehore brengen ter ere van de HEER.
Zodra het geluid van de trompetten,
cimbalen en andere instrumenten
opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt
zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis
van de HEER, zich met een wolk’) de
volgende opmerking stond: ‘Bij een
aandachtige muziek is God altijd met
Zijn genade aanwezig’. Kerst en muziek,
u kunt erover lezen in deze ElkKwartaal.

Verder vindt u een artikel van de hand
van de secretaris van het interimbestuur waarin hij nog eens de procedure van verkiezingen voor de evangelisch-lutherse synode uiteen zet. Voor u
even in herinnering: de huidige synode
zette zichzelf bijna een jaar geleden op
non-actief na aanhoudende spanningen
die het werk van de synode belemmerden. Het moderamen van de Protestantse Kerk kreeg het mandaat om een
interim-bestuur te benoemen dat een
aantal taken kreeg, onder meer het realiseren van een huishoudelijk reglement
voor de synode, het organiseren van
synodeverkiezingen volgens nieuwe
regels en het herverschijnen van ElkKwartaal.
De redactie wenst u een gezegend kerstfeest en een goed uiteinde
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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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in het museum Orientalis. (foto met
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Meditatie
...zeg tegen Achaz … Alleen als jullie vertrouwen, houden jullie stand. De HEER liet verder tegen Achaz
zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk
hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER
niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de
mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Jesaja 7: 9-14

W

ij zingen voor U Immanuel – God met ons. Dat
is toch wel de kern van de Bijbelse boodschap.
God met ons – God heeft een relatie met ons
mensen. Met mij persoonlijk. Maar wie is deze
God? Voor mij, in onze tijd? Niet abstract of dogmatisch,
maar heel persoonlijk. Wie is deze God voor mij?
God met ons – juist in politiek spannende tijden, zoals de
waarin Jesaja zijn tekst schrijft, of zoals nu of misschien
wel alle tijden is het een teken van trouw, van belofte en
tegelijk een protest: laat je toch niet bepalen door andere
machten! God is met ons! Laat je niet meeslepen met wat
om je aandacht schreeuwt.
God met ons – helaas is dat maar al te vaak misbruikt.
Denk maar aan oorlogen, die in de naam van God worden
gevoerd. Alsof God zich laat gebruiken voor particulier
machtstreven.
God met ons – een naam die in onze wereld werkelijkheid
is geworden.
Wij zingen van U Immanuel – God met ons – omdat zingen ten diepste uitdrukking is van vertrouwen.
Alleen als jullie vertrouwen, houden jullie stand.
Vertrouwen – waarop? S. Kirkegaard heeft een keer een
verhaal verteld. Een wilde duif had in het bos een nest.
Op een boerderij in de buurt woonden de tamme duiven.
Op een dag kwamen zij in gesprek over de voor en nadelen, over de zorgen van de dag, over wat je zo nodig
hebt. ‘Ik laat iedere dag zijn eigen zorgen hebben en zo
leef ik in de wereld’, zei de wilde duif. ‘Wij hebben hier
bij de boer een zekere toekomst. Heeft de boer veel voedsel in de schuur, dan leven wij zonder zorgen.’ De wilde
duif dacht lang daarover na. Op gegeven moment werd
zij bang, dat zij in de toekomt in nood zou kunnen
komen, niet voldoende voedsel zou kunnen hebben. Het
was over met haar rust. Haar vlucht heeft zijn lichtheid
verloren. Zij vloog naar de boerderij en samen met haar
tamme vrienden naar de schuur. Op een avond zag de
boer de vreemde duif en sloot haar op in een kleine kooi.
De volgende dag werd zij geslacht.
Alleen als jullie vertrouwen, houden jullie stand.
Het gaat niet om de angst voor wat er gaat komen, niet
om de blik op de wereld zoals die is, maar het gaat om de
blik baar boven, niet gericht op jezelf, zodat je jezelf
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‘Isaiah prophecies the Christ’ - Harry Anderson (1906-1996).
vasthoudt op je standpunt, maar de ruimte in. Wanneer je
helemaal bij jezelf bent, dan loop je het risico dat je niet
verder kunt komen, niet boven jezelf uit kunt stijgen. Een
(stand-)punt is juist geen ruimte, maar vooral beperking;
geen openheid, maar geslotenheid. Blijven staan betekent
moe worden en anderen moe maken. Wanneer er geen
beweging is, dan helpen alleen nog de verzekeringspakketten, die je rondom veilig verzorgen.
Ik zing met kerst om het geloof steeds weer aan te durven.
Een crisis is altijd een kans – niet alleen een probleem.
Ik zing met kerst als overwinning van mijn grote IK, dat
verder wil kijken, dat verandering aan durft over mijn
kleine bange ik, dat blijft draaien in een te kleine cirkel.
Ik zing voor de verrassing, voor het kleine waarin het
grote al zichtbaar wordt. Ik zing om mee aan te moedigen.
Ik zing voor het kind in de kribbe, in de stal in Bethlehem.
Ik zing, omdat het mij vleugels geeft. Omdat ik mijn vertrouwen wil laten groeien. Om ruimte te nemen, om
ruimte te vullen.
Want alleen als ik vertrouwen heb, houd ik stand.
Gezegende kerstdagen.

Detlef Bohlken
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‘Vom Himmel hoch’:

Kerstmis en kerkmuziek
Geen kerkelijk hoogfeest wordt zo grondig en tijdig
voorbereid als Kerstmis. Vlak na de zomervakantie, en
vaak genoeg daarvóór, worden bindende afspraken
gemaakt en voor de verschillende kerstvieringen de
grote lijnen reeds uitgezet. Het is iedere keer met een
mengeling van reserve en evenzo grote betrokkenheid
dat predikanten en kerkmusici zich inzetten voor het
geboorte feest van de Heer.

T

egenstellingen zijn er te over.
Niet alleen het feest zelf kent
vele paradoxen en ontleent
waarschijnlijk juist daaraan voor een
groot gedeelte haar aantrekkingskracht, ook de tegenstelling met
Pasen en vooral Hemelvaart is groot.
Zitten er bij ‘ascendit in coelum’
ieder jaar steeds minder mensen in de
kerk en blijven met Hemelvaart op
vele plaatsen de kerken zelfs helemaal gesloten, bij ‘descendit de coelis’ zijn er daarentegen ieder jaar
weer stoelen tekort. Het tegenstrijdige
van deze situatie roept bij de ‘hoogliturgisten’ een flinke dosis scepsis
op. Ook ontkomt de kerkmusicus en
de theoloog niet aan enig schuldgevoel bij het doen van het nodige
water bij de liturgische kerstwijn.

Het Kerstfeest wordt per saldo zeker
volkomen serieus genomen - daarover verderop meer - maar velen
zullen zich herkennen in Willem
Mudde’s verzuchtingen bij Kerstmis
in het algemeen en een lied als ‘Stille
nacht’ in het bijzonder. Hij lucht zijn
zo scherp liturgisch en kerkmuzikaal
gevormde gemoed als volgt: ‘ “Stille
nacht, heilige nacht” zal, ondanks
zijn gebreken wel net zolang gezongen blijven worden als wij Kerstfeest
vieren met onze gebreken! Want met
zijn naïviteit past het immers geheel
bij onze vlucht op Kerstmis uit de
werkelijkheid van Kerstmis. En met
zijn zoetelijkheid begeleidt het ons
loslaten van de kerkelijke stijl in de
kerstnacht. Het identificeert zich met

de geur van onze kerstbomen en
kerstkaarsjes. Het past bij onze kersttafels en rode besjes, sterren en linten, kerststallen en brokaten engelen
met krulhaar en roze glimlach, die als
je ze op het lichtnet aansluit, zonder
een mond te verroeren, het ‘Stille
nacht’ ontroerend zacht laat klingelen. “Stille nacht” is zelf één der middelen geworden waarmee wij het
echte Kerstfeest omzetten in het
schijn-kerstfeest van intimiteit en
zachtaardigheid. Het is als het ware
zelf een kerstkaarsje geworden, dat
wat zacht licht werpt in de winterse
duisternis en dat, hoe dan ook, wat
warmte lijkt te brengen in de koude
menselijke verhoudingen. Wie weet
of dit klinkende kaarsje, terwijl het
vet der gevoeligheid van haar
afdruipt, sommigen misschien nog op
één of andere manier herinnert aan
de oorspronkelijke zin van ons
behaaglijk midwinterfeestelijke Kerstfeest. Wie weet heeft het toch nog
waarden, die door de vakkundige bril
onzichtbaar zijn. En wie zou ook
durven beweren, dat het afgeschaft
zou kunnen worden zonder schade
voor anderen?’
Hoe sceptisch Mudde ook is, ook hij
laat aan het eind ruimte voor de
mogelijkheid dat de betekenis van
Kerstmis ver uitstijgt boven onze
liturgische en kerkmuzikale opvattingen. Het wonder van de geboorte,
van de schepping valt met onze ratio
onmogelijk te verklaren, het bericht
van Kerstmis en Pasen kan slechts
met verwondering en verbazing
geloofd worden. Een al te zeer tech-
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Mudde-Stille Nacht

nische analyse zou de kern van de
boodschap zelfs wel eens plotseling
kunnen doen wegspringen.
De kerk heeft het niet gemakkelijk
met Kerstmis. De ‘wereld’ komt verwachtingsvol op bezoek en hoopt iets
mee te kunnen nemen, iets te ontvangen; want, hoe sceptisch je ook
mag zijn, de vele rand- en buitenkerkelijken hebben diep in zich wel
degelijk een antenne voor de werkelijk waardevolle zaken. Zeker ‘naar
buiten toe’ zal de Kerk volkomen
integer moeten zijn, wil ze geloofwaardig blijven overkomen. Woord
en muziek zal díe toon moeten vinden die aan de ene kant de kern van
de gemeente aanspreekt, maar aan de
andere kant tevens de velen die zich
slechts eenmaal per jaar naar de kerk
begeven. Kerstmis is voor een groot
gedeelte inderdaad een commercieel
gebeuren geworden, maar dat zeker
niet alleen. Het christelijk geloof
heeft voor de ‘geseculariseerde
wereld’ nog een verborgen kerkelijke
ingang via Kerstmis. Verscholen in de
massa kan de enkeling door het sleutelgat van de kerkdeur naar binnen
gluren, ergens wetend dat daar bijzondere dingen geschieden. De Kerk
heeft vooral met Kerstmis een grote
verantwoordelijkheid, juist voor die
enkeling.

Lucas 2
Het is duidelijk dat de verschillende
kerstvieringen ieder een eigen karakter zullen hebben. In de kerstnachtdiensten zal de toon anders zijn dan
in de kerstochtenddiensten en op het
kinder-kerstfeest en schoolvieringen
zullen andere liederen gezongen worden dan bij de kerstmaaltijd in de
gemeente. De toon is iedere keer
anders, het liturgisch kader zal niet
overal even streng ingevuld hoeven
worden en de kerkmuziek zal opeens
de souplesse moeten bezitten zich
aan de telkens veranderende omstandigheden aan te passen. Het gaat op
de beslissende momenten om de
geloofwaardigheid van de toon, in
wat voor omgeving die toon ook
4

gezongen of gesproken wordt. De
Kerk weet dat het heil is verschenen
‘aan alle mensen’, zoals in de epistellezing van Titus 2:11 in de Kerstnacht
vanouds gelezen is en zoals Heinrich
Schütz op fraaie wijze heeft verklankt
in zijn motet ‘Es ist erschienen die
heilsame Gnade allen Menschen’ uit
de ‘Geistliche Chormusik’. Zeer
nadrukkelijk ‘toont’ Schütz ons door
schier onbeperkte herhaling van het
woord ‘allen’ dat het heil werkelijk
aan ‘àlle’ mensen is verschenen.
Niemand is dus uitgesloten en zo zal
met Kerstmis zeker niet ‘liturgischarrogant’ met de Kerstboodschap
omgesprongen mogen worden. Het
juiste woord op de juiste plaats en op
het juiste moment.
Opvallend is dat zowel bij de engelenzang uit Lucas 2:14 als bij de lofzangen van Maria (Lucas 1:46-55),
Zacharias (Lucas 1:68-79) en Simeon
(Lucas 2:29-32) in het geheel niet
gesproken wordt van zingen of musiceren maar van ‘zeggen’. Maria
‘zeide’, Zacharias ‘profeteerde, zeggende’, de grote hemelse legermacht
‘loofde God, zeggende’ en ook
Simeon ‘loofde God en zeide’. Hoewel
de kerkmuziek er altijd prat op gaat
telkens zo nauw betrokken te zijn
geweest bij de belangrijke heilsfeiten
en voor de oorsprong van het Gloria
graag verwijst naar de Kerstnacht,
moet nog maar bewezen worden dat
de hemelse legermacht indertijd echt
gezongen heeft. Loven kan inderdaad
ook zeggend, sprekend. Liturgisch
spreken op enigszins verhoogde toon
is geen echt spreken en ook geen echt
zingen maar heeft wel dezelfde ‘carmen’ dezelfde bezwering als zingen.
Goede liturgisten weten díe extra
ademsteun en ritmiek te ontwikkelen
welke de tekst de diepte kan geven
die de inhoud en betekenis helder
voor ogen doet staan. Het wekt een
grote mate van concentratie en ontvankelijkheid op, de luisteraar wordt
van toehoorder participant, wordt
actief in het verwerken van het
gesprokene. Zo heeft de muziek zeker
niet het alleenrecht op het tot leven
laten komen van het woord (èn
Woord met een grote letter). Muziek
elkkwartaal

kan een beslissende meerwaarde
geven, maar goed gesproken is beter
dan slecht gezongen.

‘Singen und Sagen’
Het is bijvoorbeeld in Luthers kerstlied ‘Vom Himmel hoch da komm ich
her’ dat het ‘zeggen’ naast het ‘zingen’ een evenwaardige plaats heeft
gekregen. In Luthers gedachten over
kerkmuziek komt dit gegeven regelmatig terug. Het is jammer dat dit
‘Singen und Sagen’ in de Nederlandse
vrije vertaling van Jan Wit geen
plaats heeft kunnen krijgen.
				
‘Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.’
‘Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.’
Luther plaatste de muziek direct
naast de theologie en Johann Walter,
zijn naaste muzikale medewerker,
dichtte in zijn ‘loflied op de muziek’:
				
‘Sie sind in Freundschaft nahe verwandt, daß sie für Schwestern wern
erkannt.’

publiceerde Luther in 1535 het kinderlied ‘Vom Himmel hoch da komm
ich her’ met de bedoeling dit door de
kinderen te laten uitspelen en er zo
nog een extra dimensie aan toe te
voegen. Een soort totaaltheater dus!
Kinderen betrekken bij de bijbelse
verhalen was ook in de 16e eeuw van
groot belang, spelenderwijs blijken
veel zaken gemakkelijk geleerd te
kunnen worden. In onze tijd is het
onder anderen Romano Guardini die
deze gedachte verder uitwerkt en
stelt: ‘De vierende mens moet niet
gaan analyseren of ‘verstandig’ denken. De liturgie doet iets van hogere
allure. In haar krijgt de mens de gelegenheid om de diepste zin van zijn
bestaan te verwerkelijken, om helemaal te zijn wat hij volgens zijn goddelijke bestemming moet zijn en mag
zijn: kind van God. In de liturgie
moet hij zich ‘verblijden over zijn
jeugd’. Het wonderbaarlijke van de
liturgie is: kunst en werkelijkheid zijn
één in dit op bovennatuurlijke wijze
kind-zijn voor God. Datgene wat
anders alleen bestaat in het rijk van
het irreële is hier werkelijkheid. Ze
zijn de bestaans- en uitingsvormen
van een reëel, hoewel bovennatuurlijk leven. Maar ook dit leven heeft
één ding gemeen met dat van het
kind en dat van de kunst: het kent
geen doel, doch heeft een zeer diepe
zin. Het is geen arbeid, maar spel.’

Kerstevangelie in notendop

Ook Michael Praetorius stelde woord
en muziek vlak naast elkaar in het
voorwoord van zijn ‘Polyhymnia
Caduceatrix et Panegyrica (1619), als
hij Cantio (gezang) en Concio (prediking) op één lijn plaatst. ‘Singen und
Sagen’, woord en toon dus broederlijk, zusterlijk naast elkaar. Elkaar
inspirerend en elkaar aanvullend. Het
verhaal moet verteld worden, de
kerstboodschap moet de wereld in. Zo

Luther ging bij zijn lied uit van het
oude wereldse rondedanslied ‘Ich
komm aus fremden Landen her’, dat
door rondtrekkende zangers en speellieden op de marktpleinen werd
gezongen als inleiding op de laatste
nieuwtjes die ze gingen brengen. Hij
gebruikte aanvankelijk deze speelse
melodie die vooral voor kinderen zeer
geschikt was, maar gaf later het lied
de nu bekende, meer volwassen
melodie mee toen het lied zich alom
verbreidde en opgenomen werd in de
liedbundels van Schumann (1539) en
Valentin Babst (1545). De eerste
melodie gebruikte Luther weer later
voor zijn lied ‘Vom Himmel kam der
Engel Schar’ dat in het Evangelisch-
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Luthers Gezangboek van 1955 als
lied 20 een plaats kreeg met de ietwat
ongelukkige vertaling ‘Van boven
kwam de Eng’len stoet’. Tekst en
melodie zijn zowel in Duitsland als in
Nederland altijd in de schaduw blijven staan van het veel sterkere ‘Vom
Himmel hoch’.
‘Vom Himmel hoch’ is vooral door
haar actualisering van het kerstverhaal geliefd geworden. Het ‘Hodie’ in
‘Hodie Christus natus est’, maar ook
in zovele andere hymnen bepaalt de
gemeente telkens bij het ‘hier en nu’
van het evangelie. Hoe sterk actualiserend kerstliederen kunnen zijn
beschrijft Ignace de Sutter in zijn
boek ‘Vijftig kerstliederen van vroeger en nu’. In het lied ‘Maria die
zoude naar Bethlehem gaan’ is de
plaatsbepaling wel heel duidelijk
Vlaams met: ‘Het hagelde, het
sneeuwde, het miek er zo koud, de
rijm lag op de daken’.
Langs de rivier de Leie werd zelfs
gezongen:
‘Sint Jozef die moest er om watertje
gaan,
de Leie lag toegevrozen,
Sint Jozef sloeg er een lommetje in
al met zijn toebakdoze...’
Het Kerstevangelie komt zo heel dicht
bij huis, vrijblijvende afstandelijkheid
en gereserveerdheid krijgen geen
kans.
‘Vom Himmel hoch’ is zo een kerstlied bij uitstek. Zeer direct wordt de
gemeente bij de tekst betrokken, het
is het Kerstevangelie in een notendop.

Gouden octaaftoon
De sterke melodie leent zich uitstekend voor allerlei contrapuntische
variaties. Het is geen toeval dat de
grote componisten op het gebied van
de contrapuntiek, Johann Sebastian
Bach, Johann Nepomuk David en zelfs
een Igor Strawinsky zich intensief met
juist dit lied hebben beziggehouden.
De melodische structuur van het lied
vraagt zeer sterk om een polyfone,
elkkwartaal
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contrapuntische behandeling.
De hoge, korte aanhef plaatst deze
melodie bij de groep van ‘Ein feste
Burg’, ‘Ein neues Lied wir heben an’
en ‘All Morgen ist ganz frisch und neu’.
Een groep van liederen met een sterk
proclamerend en annoncerend karakter. In de kerkmuziekwetenschap wordt
wel gesproken over de ‘gouden octaaftoon’ waarmee deze liederen beginnen.
Niet aarzelend of weifelend, zoekend of
vermoedend, maar klaar en helder
verkondigend op de hoge c. Fraai is in
het Duits de woord-toon-verhouding
van dit lied dat vooral in de tweede en
vierde regel zo’n duidelijke dalende
richting heeft (Vom Himmel hoch!).
Ook dit is in het Nederlands helaas niet
meegenomen kunnen worden.
Naast genoemde componisten heeft
een groot aantal andere toondichters
zich met dit kerstlied beziggehouden.
In het boek ‘Orgelliteratuur bij het
Liedboek voor de Kerken’ verzamelde
Liuwe Tamminga liefst meer dan 100
koraalvoorspelen en koraalvariaties bij
dit lied. Ook de koorliteratuur laat
zich niet onbetuigd. In letterlijk alle
toonaarden, van C, D, F en zelfs G
grote terts wordt dit vrolijke kerstspeellied bewerkt.
Hoe dan ook, ieder jaar is het weer
een wonderlijke confrontatie tussen
kerk en wereld. Op geen ander
moment in het jaar treffen zij elkaar
intenser dan in deze dagen. Meer dan
ooit blijkt dat de wereld de plaats is
waar de Kerk staat en de Kerk er ‘vrolijk zingend en sprekend’ er is (en
blijft) voor die wereld!
Hans Jansen (eerder verschenen in
Musis Sacra)
1. Willem Mudde, In de hof der evangelische kerkmuziek. Sittard 1977,
p. 144.
2. Romano Guardini, Bron van
levend water. Lannoo, Tielt 1962,
p. 101.
3. Ignace de Sutter, Vijftig Kerstliederen van vroeger en nu. Lannoo,
Tielt 1983, p. 13.
elkkwartaal
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Festival of lessons and carols
In verschillende kerken in Nederland
en daarbuiten worden de lezingen en
liederen in zogeheten ‘festivals of
lessons and carols’ uitgevoerd. Daarbij
hebben sommige lutherse gemeenten
inmiddels een traditie van jaren, zoals
bijvoorbeeld de lutherse gemeenten
Arnhem en ’s-Gravenhage, als ook
Zwolle. Niet alleen wordt er gevierd
op een andere dag en in de Nederlandse óf Engelse taal, maar ook worden andere of de officiële lezingen
gevolgd, - zoals ze ooit ontworpen
zijn. Voor meerdere kennis over dit
‘Festival’ ging ik te rade bij één van
de Haagse kosters, Nigel Lamb. Zijn
wortels en oorsprong liggen in de
Anglicaanse traditie.

Geschiedenis
Het festival van ‘Nine Lessons and
Carols’ is één van de vormen voor
een christelijke eredienst, - meestal
gehouden op kerstavond, 24 december om 22.00 uur - die de geboorte
van Jezus beschrijft. Deze dienst
wordt traditioneel gevolgd door de
viering op de volgende dag, Kerstmis
zelf. Het verhaal wordt verteld in
negen korte lezingen: van de val van
de mensheid, de belofte van de Messias, en de geboorte van Jezus. Het
begin ligt in de lezing uit Genesis,
gevolgd door profetische lezingen én
de lezingen uit de evangeliën. De
lezingen worden onderbroken door
het zingen van ‘Christmas Carols’,
gemeenteliederen en andere muziek.
De eerste opzet voor kerstnacht (24
december) 1880 is gebaseerd op een
orde van dienst opgetekend door
Edward White Benson - later aartsbisschop van Canterbury - maar in
de tijd van zijn ontwerp bisschop van
Truro in Cornwall. De traditie zegt
ervan, dat hij deze eredienst om
22.00 uur ’s avonds heeft georganiseerd om vooral de mannen uit de
cafés te houden op die avond. De
eerste viering vond plaats in een
houten noodschuur.

de Anglicaanse kerken, maar toch
ook in de rooms-katholieke parochies, in de evangelisch-lutherse kerken en de presbyteriaanse kerken.
Talrijke christelijke gemeenschappen
hebben deze dienst, - of een andere
vorm - overgenomen als een deel van
hun kerstfeesten. In het Verenigd
Koninkrijk is de eredienst een standaard opzet geworden voor scholen
met hun gezongen ‘Christmas Carols’.
De meest bekende versie wordt jaarlijks [sinds 1918] in de kerstnacht
gezongen door het ‘King’s College’ te
Cambridge. Er zijn daar 650 zitplaatsen. Het geeft de gezongen ‘Carols’
speciale aandacht, doordat het uitgevoerd wordt door het beroemde koor
van het ‘King’s College’. De ‘School of
Groton’ (Massachusetts) heeft het
festival langer uitgevoerd dan enig
ander instituut. Deze school hield de
eerste ‘Lessons and Carols’ al in het
jaar 1928.

Uitzending
Dit festival werd voor het eerst uitgezonden door de ‘British Broadcasting
Corporation’ in 1928 en, behalve in
1930, elk jaar daarna. Zelfs, ondanks
allerlei gebroken glas en geen verwarming, was het te horen gedurende
de tweede wereldoorlog. Men merkte,
dat er miljoenen mensen naar luisterden. In de Verenigde Staten van
Amerika werd het gehoord op de
algemene radiostations sinds 1979.
De meeste stations herhaalden de
uitzending op Kerstmis. Vanaf 1963
werd het geheel gefilmd voor een
televisie-uitzending. Het programma
werd genoemd: ‘Carols from King’s’.
Vaak werden er dan zeven lezingen
gehouden, die niet allemaal vanuit de
Bijbel werden genomen.

Viering

De originele liturgie is sindsdien aangepast en wordt gebruikt door andere
kerken over de hele wereld. ‘Lessons
and Carols’ komen het meest voor in

De opzet van het eerste festival verschilde niet veel van de dienst die wij
nu kennen. De volgorde van de lezingen werd herzien in 1919 en sinds die
tijd begint de dienst altijd met de
hymne ‘Once in Royal David’s City’.
Tegenwoordig wordt dit lied als solo
gezongen door een jongen (sopraan).
Aan deze koorjongen is niet van te
voren verteld dat hij solo moet zin-

elkkwartaal

december 2012

Liturgie

gen. Vanwege de spanning vertelt
men hem dat pas vlak voor de dienst
begint. De negen lezingen, die elk
jaar hetzelfde zijn, worden voorgelezen door leerlingen en vertegenwoordigers van het college zelf of door
afgevaardigden van de gemeente
Cambridge. Zij lezen uit de King
James versie van de Bijbel (1611),
vergelijkbaar met de oude vertaling
van de Nederlandse Statenbijbel. Het
zingen van de carols wordt gedaan
door het koor zelf; de hymne’s worden gezongen door koor en
gemeente. Een zogeheten ‘Bidding
Prayer’ is ook een vast onderdeel. De
gezongen carols verschillen van jaar
tot jaar, terwijl er af en toe een
nieuwe wordt gecomponeerd en uit-
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Het ‘Festival of Lessons and Carols’
wordt in Zwolle gevierd met ouders
en kinderen op kerstavond. Het
muzikale verhaal wordt gebracht
door ouders met hun verklede
kinderen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van allerlei instrumenten. In
de lutherse kerk van Arnhem werd de
‘Service of Lessons and Carols’ vorig
jaar een week voor 24 december
gehouden. Het werd georganiseerd
door het Oecumenisch Platform van
Arnhem. Er was medewerking van

The American Singers en The Choir
of the Anglican Church, met hun
dirigenten en twee plaatselijke
voorgangers. De dienst werd
gehouden in de Engelse taal, met
negen lezingen. In Den Haag wordt
het festival gevierd op woensdagavond, ongeveer een week voor
Kerstmis. Ook daar worden negen
lezingen gehouden, maar dan in het
Nederlands. Cantorij en gemeente
wisselen elkaar af in het zingen van
carols en kerstliederen. Op diezelfde
woensdagmiddag, dit jaar op 19
december, organiseert het buurtoverleg ‘Het Oude Centrum’ een
gezellige kerstmarkt rondom de
lutherse kerk van 16.00 tot 20.00 uur.
Door de herinrichting van de

Lutherse Burgwal is er een mooie
plek ontstaan, die erom vraagt door
de buurt gebruikt te worden. Er
komen diverse kramen, waar
buurtbewoners hun waren aanbieden.
Kinderen maken kerstspullen onder
leiding van vrijwilligers uit de buurt.
Ook de lutherse gemeenteleden
helpen mee met de verkoop van eigen
gemaakte kerstversieringen. ’s
Avonds na de markt kan iedereen de
warme kerk binnenkomen om
kerstliederen te zingen. De sfeer
wordt bepaald door de grote
kerstboom en veel kaarslicht, licht als
symbool voor de geboorte van Jezus
en zijn aanwezigheid in ons midden.
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gevoerd, maar ze worden in latere
jaren weer herhaald. De orde van
dienst eindigt met de hymne ‘Hark!
The Herald Angels Sing’.

In Nederland

Marianne van der Meij-Seinstra

Kerststallen
in Heilig Landstichting
In verband met de restauratie van het Museumpark
Orientalis in Heilig Landstichting werd de traditionele
kersttentoonstelling de afgelopen twee jaar niet
georganiseerd. De prachtigste kerststallen zijn dit jaar
vanaf 15 december opnieuw te bewonderen in de
speciale sfeer van het museumpark.
gehouden in 1988, in wat toen nog
het Bijbels Openluchtmuseum werd
genoemd. Daarna werd het een jaarlijks terugkerend evenement met
bezoekers uit het hele land. Waar
anders kan men zoveel fraaie kerstgroepen bekijken in een mooie omgeving. Naast de tentoonstelling in het
hoofdgebouw kunnen de bezoekers
ook een kijkje nemen in de geboortegrot, waarvoor men door een deel
van het park wandelt. Ook tijdens de
vijf avondopenstellingen kan men de
grot via een speciale verlichte route
bereiken.

Aanvulling collectie

E

De collectie bestaat niet alleen uit de
nalatenschap van mevrouw Houtzager. Er worden nog regelmatig kerststallen en kerstgroepen aan de collectie toegevoegd, die allemaal van een
bijzondere kwaliteit zijn en ambachtelijk zijn vervaardigd.

Kersttentoonstelling in
Museumpark Orientalis
15 december 2012 t/m 6 januari 2013, van 10.00-17.00 uur.
Nieuwjaarsdag is het park
gesloten.
Van 26 t/m 30 december is het
park geopend tot 21.00 uur met
een speciaal avondprogramma
met lampionnenoptochten en
muziek.
Toegangsprijs: € 5,00 per persoon voor kinderen vanaf 4
jaar en volwassenen. Kinderen
tot 4 jaar, museumjaarkaarthouders en rolstoelbegeleiders
hebben gratis toegang.
Voor informatie zie
www.museumparkorientalis.nl

Het oudste object dat u kunt bewonderen is onderdeel van een Napolitaanse groep. Het kindje Jezus dateert
uit de 18e eeuw.
Naast de eigen collectie worden er
ook objecten getoond die in bruikleen
zijn gegeven, vaak uit privéverzamelingen. Dit jaar omvat de tentoonstelling ongeveer honderd kerstgroepen,
van heel klein tot heel groot.
Ingeborg Kriegsman

en groot deel van de collectie
kerststallen en kerstgroepen is
aan het museum geschonken
door mevrouw Elisabeth Houtzager
en is afkomstig uit diverse landen.
Gezien de enorme omvang van deze
collectie, die uit meer dan 800 stukken bestaat, kan slechts een beperkt
deel worden bekeken. Mevrouw
Houtzager, ex-directrice van het Centraal Museum in Utrecht, was zeer
reislustig en verzamelde tal van
voorwerpen uit de landen die zij
bezocht. Naast kerststallen en kerstgroepen bestond haar verzameling
onder andere uit paaseieren, Gouds
plateel, wijwaterbakjes, glas, Kerstmannen en Sinterklazen.
De eerste kersttentoonstelling werd
elkkwartaal
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Verkiezingen voor de
evangelisch-lutherse synode 2013
De evangelisch-lutherse synode is een belangrijk instrument om de lutherse traditie zichtbaar te maken en te
houden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het is
daarbij van groot belang dat alle evangelisch-lutherse
leden van de kerk betrokken blijven bij de samenstelling
van deze synode. Daarom worden er elke vier jaar verkiezingen gehouden. Conform de reglementen treedt in
2013 een nieuwe synode aan.

Daarna volgde een evaluatie van de
kandidaten door het interim bestuur of
zij aan de kerkordelijke voorwaarden
voldeden en aan de eerder genoemde
profielschets. Te denken valt hierbij aan
contactuele eigenschappen die onder
meer inhouden communicatieve vaardigheden en het zich kunnen verplaatsen in de gedachtenwereld en emoties
van anderen, kennis van (deel)gebieden
die de evangelisch-lutherse synode
betreffen, zoals juridische en financiële
zaken, gemeenteopbouw en afspiegeling
van regiovertegenwoordiging. Een juiste
balans van de beoogde vertegenwoordigers is voor het interimbestuur een
belangrijke maatstaf. Vervolgens werd
de voorlopige lijst opgesteld . Daarbij
had het interimbestuur de bevoegdheid
om de lijsten zo nodig aan te vullen met
inachtneming van de bovengenoemde
criteria. Rondom 1 december is aan de

wordt voor een voldoende mix van kennisverdeling, communicatievaardigheden, geografische spreiding en betrokkenheid.
U vult de kieslijsten in door het aankruisen van maximaal zes dienstdoende
predikanten op de lijst en op de andere
lijst maximaal 12 niet-predikanten. U
mag ook minder kruisjes zetten, maar
meer kruisjes maken het formulier
ongeldig. Dit formulier doet u in de
geheel blanco enveloppe en plakt deze
dicht. Aansluitend plaatst u de gesloten
potentiële kandidaten gevraagd of zij
enveloppe in de omslagenveloppe waar
een plaats op de kieslijst accepteren.
de adressering opstaat. De enveloppe
moet uiterlijk 20 januari 2013 binnen
Verkiezingen
zijn. Houdt u dus rekening met mogeDe verdere afhandeling kan dan beginlijke vertraging met de post. Te laat ontnen. Het opstellen en drukken van de
vangen formulieren zijn niet geldig.
definitieve kandidatenlijsten, brieven
met uitleg hoe de procedure verder ver- Op ons bureau worden de buitenste
loopt en natuurlijk de verzending aan de enveloppen verwijderd en de inhoud in
evangelisch-lutherse leden op hun huis- een gesloten bus geplaatst. De buitenste
enveloppen worden na registratie van de
adres. Volgens de planning zult u de
codes vernietigd. Hierdoor is een herleikieslijsten met bijlage(n) vóór 1 januari
ding naar de inhoud niet meer mogelijk.
2013 in de bus hebben. Mocht u niets
Uiterlijk 1 februari 2013 vindt lediging
ontvangen hebben en bent u van
van de stembus plaats en begint het
mening dat u wel voldoet aan de
telwerk. De registratie zal per computer
kiesnormen dan dient u contact op te
plaatsvinden met ingebouwde controlenemen met uw ledenadministrateur
functies. Dit resulteert in een voorlopige
(vaak de secretaris van de kerkenraad)
uitslag. Het interim bestuur vraagt aan
om na te gaan of u wel op de juiste
manier in het evangelisch-lutherse regis- de voorlopig gekozenen of zij hun positer bent opgenomen. De verzending van tie accepteren. Mocht dit niet het geval
de kandidatenlijsten vindt plaats naar de zijn dan wordt de volgende op de lijst
stand van 1 november 2012 in het regis- benaderd. Als resultaat krijgen wij dus
ter. Latere wijzigingen worden voor deze 6 gekozen predikanten en 12 gekozen
niet-predikanten. Ook wordt een lijst
verkiezingen niet meegenomen.
opgesteld van vervangers.
Dan komt een heel belangrijk deel van
Na afwikkeling van alle bescheiden
het gehele proces. De evangelischmaakt het interim bestuur de definitieve
lutherse leden brengen hun stem uit.
samenstelling van de nieuwe synode
Dit staat gepland voor de periode van
bekend. Het bestuur geeft ook aan wan3 januari 2013 tot 19 januari 2013 en
neer de installatievergadering zal plaatsgeschiedt schriftelijk.
vinden. Als beoogd moment ligt de
U ontvangt een formulier waarop twee
datum in mei 2013.
kieslijsten zijn aangegeven. Eén lijst
Wij zien uit naar dat moment waarop
voor de categorie dienstdoende prediwe onze verantwoordelijkheden kunnen
kanten en een andere lijst met nietoverdragen aan een nieuwe, door de
predikanten en eventueel niet-dienstdoende predikanten. Het interim bestuur evangelisch-lutherse leden van onze
kerk gekozen synode.
zal u tevens een advieslijst voorleggen
			
met een aanbeveling van kandidaten
Horst Oosterveer,
waarvan het interim bestuur vindt dat
bij hun verkiezing een bijdrage geleverd secretaris interim bestuur ELS
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H

et interim bestuur is sinds zijn
aantreden bezig met de organisatie van de verkiezingen voor deze
synode. Aan de kerkenraden is de profielschets bekend gemaakt waaraan een
kandidaat dient te voldoen om binnen
de nieuw gekozen synode te kunnen
functioneren. De kerkenraden hebben op
voordracht van gemeenteleden tijdens
de openbare kerkenraadsvergadering de
kandidaten voorgesteld en de gemeente
heeft daarbij de keuze als voordracht
voor maximaal twee lutherse kandidaten
bekrachtigd. Het interim bestuur heeft
aansluitend de kandidaten in een voorlopige lijst opgenomen. Daar stond als
sluitingsdatum 15 november 2012 voor.

Kwaliteiten kandidaten
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De wereld is sektarisch,
de kerk is katholiek
Een nieuw initiatief, het Katholiek Appèl, werd begin
november in de lutherse kerk van Utrecht gepresenteerd
door de Oud-Katholieke aartsbisschop Joris Vercammen.
Hij draaide de veelmisbruikte uitspraak van Cyprianus:
‘Heil is er niet buiten de kerk’ om en de kerk binnenste
buiten. ‘Daar waar aan mensen heil gebeurt, daar is ‘kerk’
te ervaren, want daar is sprake van liefde en vergeving,
vertrouwen en zorg, verbondenheid en geborgenheid,
bevrijding en overgave. Samen vormen ze de afdruk van
de voetstap van de Allerhoogste, die in Christus naar ons
is toegekomen om als tochtgenoot met mensen door hun
leven en hun geschiedenis te gaan.’

A

artsbisschop Vercammen dynamiseerde nóg een stem uit het
verleden, de stelregel van de
Gallische priester Vincentius van
Lerimun uit de vijfde eeuw: ‘Katholiek is wat overal en altijd en door
allen geloofd is.’ Dat is niet een pleidooi voor de status quo. ‘Trouw aan
de traditie impliceert meteen ook de
verantwoordelijkheid voor het actualiseren ervan.’
Een paar citaten:

worden vergeven’ (Lucas 24,47-48).
Gelovigen van alle tijden zullen zich
stevig weten staan op de vaste grond
van dit apostolisch getuigenis. Het
vertelt hen dat de Verrezene ook met
hen op weg is naar een toekomst die
hun stoutste dromen overtreft. Het
doet hen delen in de zegen die de
apostelen van de Verrezene ontvingen. De Geest zal ook ons nog in
beweging brengen!’

Overal

‘Christenen mogen een eenheid beleven die ruimte schept en mensen hun
waardigheid als kind van God garandeert. De eenheid die Christenen aan
de Tafel der Eucharistie beleven, is de
sleutel voor een samenleving van
recht en gerechtigheid en nog veel
meer dan dat. Christenen kunnen een
doorbraak bewerken naar een inclusieve samenleving op alle niveaus
waarbij mensen, hoe verschillend
ook, niet alleen tot hun recht komen
en zichzelf mogen zijn. De kerk is
katholiek omdat ze inclusief is.’

‘Wat overal geloofd wordt heeft niet
altijd hetzelfde uitzicht. Met andere
woorden: geloof is contextueel
bepaald. Christenen uit al deze contexten hebben elkaar nodig. Ze leren
van elkaar en ze corrigeren elkaar.
Samen doen ze de ervaring op van de
universaliteit van het evangelie dat
in staat is bevrijding te bewerken
voor alle mensen hoezeer hun culturen ook kunnen verschillen van
elkaar.’

Door allen

kenen en waait de Geest met kracht
door de gewelven. Veel kerkelijke
cultuur blijkt vandaag de dag ineens
gedateerd en heeft dan ook zijn tijd
gehad, ook als die nog krampachtig
in stand wordt gehouden.’
En ingaand op de drieslag van Vincentius van Lerimun: ‘Het Katholiek
Appèl is een terecht appèl om in deze
eenheid te blijven, en daar steeds
naar terug te keren. Daarbij helpen
de woorden altijd, overal en allen. Er
is immers gevaar om sektarisch te
worden. De wereld is sektarisch, de
kerk is katholiek. De wereld kan niet
anders dan sektarisch zijn, hoe universeel er ook gedacht wordt en hoe
mondiaal er ook gehandeld wordt.
Het echte fundament van de eenheid
ontbreekt. Het is hooguit broddelwerk, pappen en nathouden, en dat is
dan nog maar het beste ook. Vaak
wordt de hand overspeelt, en krijgen
we uitstulpingen van eenheidsrijken
of ideologieën, maar dat is geen eenheid, dat is terreur. De enige eenheid
die houdt is er een die ons wordt
geschonken, die een vrije gave van
God is. Het is de eenheid van de
liefde, gebaseerd op het offer van de
liefde en de overgave. Dat brengt
samen, al het andere drijft uit elkaar.
Het is de Geest van Christus die bij
machte is om wat uit elkaar valt
bijeen te brengen in een vrede die
geen product is van menselijk werk,
maar gave van God.’

Canon, credo en episkopè

‘Geloof mag dan zich uiten in verschillende gestalten, samen staan we
op de schouders van de apostelen die
‘te beginnen met Jeruzalem over de
hele wereld getuigenis hebben afgelegd van de naam van de Heer opdat
ze tot inkeer komen en hun zonden

Katholiciteit en eenheid
Arjan Plaisier, scriba van de generale
synode van de Protestantse Kerk,
reageerde op het appèl door een
sterke relativering van onze kerkmuren uit te spreken: ‘Ineens blijken
dan de muren niet veel meer te bete-

In het Katholiek Appèl staan drie
garanties van katholiciteit centraal.
Ze worden aangeduid in het Grieks
en Latijn. Dat lijkt vervreemdend,
maar ze staan niet ver af van het
Latijn dat wij ook in de lutherse traditie bezigen: sola scriptua, sola fide
en sola gratia.
De canon dat is de heilige Schrift,
waarvan het lutherse sola scriptua
benadrukt dat de kerk al haar kaarten zet op de Schrift alleen en niet
op allerlei aanslibsel, hoe mooi en
waardevol ook, want Schrift ver-
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Altijd

wordt zomaar tot doctrine. De
lutherse schriftopvatting wordt onder
spanning gebracht door het bekende:
was Christum (accusativus!) treibt. De
heilige Schrift is niet overal gelijkelijk Gods woord, maar hangt van
Christus af. De heilige Schrift is een
schapendrift waarover het Messiaanse
leven wordt voortgedreven.
Ook credo heeft een lutherse equivalent: sola fide, door het geloof alleen.
En dat geloof niet in de zin van een
set van allerlei onwaarschijnlijke
waarheidsclaims (waarmee Pauw en
Witteman gewoonlijk ‘de gelovigen’
wegzetten), maar als ultiem waagstuk: wij hopen op God en verwachten zijn Rijk.
Het episkopè, dat is het ambt, is de
derde pijler van katholiciteit. Hoe
moet dat vertaald worden? Als
‘opzicht’? Zoals in de Protestantse
Kerk bijvoorbeeld toegedacht aan de
classes? Dat episkopè kan moeilijk
zonder een episkopos, een bisschop,
of hoe wij hem maar noemen willen:
iemand die voor een bepaalde regio
de eerste verantwoordelijkheid
draagt, een eerst aangewezene,

iemand met ‘de brede blik’ (zo vertaal
ik dat episkopè) van het ambt.
De scherpte van het Katholiek Appèl
zit natuurlijk in deze laatst aangewezen waarborg: het ambt, en dan in
het bijzonder dit gezichtsbepalend
ambt van een lokale kerk (een stad,
een classis, een bisdom).

Episkopè extra
Ik ben geneigd het lutherse sola gratia daarbij te plaatsen: door Gods
genade alleen. Luthers is de nadruk
dat die genade ervaringswerkelijkheid
moet worden, bediend moet worden.
Onze moedige Augsburgse Geloofsbelijdenis benadrukt dat deze genade
‘door slechte gelovigen’ wordt
bediend, maar niettemin werkzaam is.
Het ambt is dus niet slechts een
kwestie van bestuur en beleid, van
‘regeren’, maar komt voort uit het
voorgaan in de liturgie en het bedienen van de sacramenten. Onlangs is
in de Raad van Kerken een pleidooi
gevoerd voor een plaatselijke doopkapel. Dus dat alle denominaties,
bijvoorbeeld van Arnhem, de heilige
doop bedienen in één en dezelfde

kerk, bijvoorbeeld de Walburgisbasiliek.
Het benadrukken van het episkopè is
opnieuw een pleidooi voor zo’n
plaatselijk herkenbaar gezicht. Niet
een kerkelijk voorlichter, geen manager, niet een bemoeial. Wel een voorganger – de liturgie staat voorop –
en pastor pastorum, die over kerkgrenzen heen de zo node gemiste
eenheid van kerken en christenen
gestalte geeft.
In de ene stad zal zij een predikant in
de Protestantse kerk zijn, in de
andere regio een Anglicaans geestelijke, een Russisch-Orthodoxe monnik of een Katholieke bisschop. Nogmaals aartsbisschop Joris Vercammen: ‘Een bisschop is er per definitie
niet om de grenzen van de eigen
confessie te bewaken, een bisschop is
er om christenen zoveel mogelijk
samen te brengen. In dat opzicht is
het bisschopsambt van oecumenische
betekenis.’
Klaas Touwen
www.forumkatholiciteit.nl

Mgr. dr. Joris Vercammen en dr. Arjan Plaisier bij de presentatie van het Katholiek Appèl
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Luthers leerhuis gestart
in Oost- en Noord-Nederland
Sinds dit najaar slaan luthers Oost- en Noord-Nederland
de handen ineen met een gezamenlijk en breedschalig
cursusaanbod: leren van Luther. Het is een verdiepend
weten en denken over de invloed van Maarten Luther op
het kerkelijk, theologisch en maatschappelijk leven.
‘Studie vormt een speerpunt voor het weten wat en hoe
je gelooft’, aldus dominee Louisa Vos, een van de vijf
initiatiefnemers en docenten van dit luthers leerhuis,
‘maar de laatste decennia heeft het daaraan wel geschort
binnen de kerk’. Als leidraad in het project ziet ze leren,
formuleren en argumenteren om zo te spreken dat het
geloof wekt en aanmoedigt.

H

et project is opgezet om het
gedachtegoed van Maarten
Luther en de invloed daarvan
op het Europese kerkelijke en maatschappelijk leven te verhelderen en
zo ook de hele protestantse theologie
inzichtelijker te maken. ‘Het is niet de
functie van de kerk om ons klakkeloos te laten aannemen wat wordt
gezegd’, vindt Louisa Vos. ‘De kerk
moet juist appelleren aan de verantwoordelijkheid van onszelf en daarin
onderscheidend durven zijn. De
genade krijgen we - voor niets maar wel met de taak te weten waar
en hoe je eigen verantwoordelijkheid
ligt.’ Kennis is daarbij belangrijk,
blijvend leren en studeren ziet ze als
voorwaarde om mythevorming of
dogmatische clichés te voorkomen.

geloofs- en handelingsverantwoordelijkheid ervaart ze ook in haar eigen
studiekring, waar ze samen met collega-predikanten (de preekclub)
wekelijks de grondtekst leest en
bespreekt voor de komende zondag.
‘Het is naast preekvoorbereiding ook
een doorgronden van de ontwikkelingen op theologisch gebied.’

Luthers voor álle PKN’ers

De aard van het leerhuis is ook om
moeilijke onderwerpen begrijpbaar te
(laten) maken en het zélf denken en
formuleren hierover te stimuleren.
Daarvoor is inhoud nodig, niet om
‘langs’ te laten gaan maar om op te
gaan ‘zitten’. ‘Voor lutheranen is het
bestaanbaar dat alles komt van Gods
genade, maar heeft de mens daaraan
niets toe te voegen?’, stelt Vos retorisch, ‘het heil is puur van God, maar
als mens ben je verantwoordelijk
voor uitdraging van het goede.’
Dat studie bijdraagt in de eigen

In de leerhuisopzet zoals die in oktober van start ging wordt dus het
luthers gedachtengoed uitgedragen,
tevens een omschrijving van de
lutherse taak in de fusie-formulering
van 2004. Namens de participerende
lutherse gemeenten Zutphen, Groningen, Arnhem, Leeuwarden en Zwolle,
verzorgen de respectievelijke predikanten elk een luthers thema in vijf
sessies waarmee zij een maand ‘toeren’ door Oost- en Noord-Nederland
(zie kader). Het is de bedoeling dat
cursisten zich steeds voorbereiden
(studie!) aan de hand van de bij
inschrijving geleverde reader. De
behoefte aan een dergelijk concreet
leeraanbod blijkt groot en levend,
want de participatie en opkomst na
de eerste maand noemt Louise Vos,
waar het Zutphen betreft, zeer bemoedigend: ‘De deelnemers waren
razend positief en gemotiveerd om
mee te doen. Ruim de helft is luthers
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of daarmee verwant, maar zoals we
al hoopten is er ook goede deelname
van leden uit andere gemeenten binnen de Protestantse Kerk.’
Na de vijfde sessie (april 2013) krijgt
het luthers leerhuis een vervolg in
seizoen 2013-2014 met aanvullende
onderwerpen, ter verdere verdieping
en in aansluiting op de evaluatie.

‘Dat willen wij ook wel’
Het uiteindelijke resultaat van dit
project moet nog blijken, maar de
aftrap was voor zowel docenten als
cursisten succesvol, niet in het minst
door initiatief, uitvoering, organisatie
en deelname van alle betrokkenen.
Heel fijn dus, voor Oost en Noord,
maar hoe gaat dat elders in het land?
‘Dat willen wij ook wel’! zo klonk
een voorzichtige stem uit een andere
regio. Of: kunnen jullie dit ook bij
ons doen? Structureel gezien denkt
Vos van niet, hoewel zij best bereid
is eens naar bijvoorbeeld Middelburg
of Zaandam te komen. ‘Maar’, zegt
ze, ‘dit kun je heel goed zélf, met de
eigen (regionale) gemeente(n) en
predikanten opzetten. Het zou mooi
zijn dit initiatief landelijk uit te breiden door de lutherse gemeenten ter
plekke.’ De opzet en invulling van dit
leerhuisproject, ook te zien als een
pilot, kan worden overgenomen en
vooral: aangepast op de eigen regionale mogelijkheden.
Heeft ze daarbij nog tips? ‘Voorwaarde is wel dat je een goed samenwerkend team hebt, hoe klein ook,
om het werk te verdelen en elkaar te
kunnen waarnemen als dat nodig is.
Want de organisatie vergt wel wat.
Ook is nodig de positieve houding en
medewerking van de kerkenraad.’ Als
toegevoegde voorwaarde noemt ze:
veel onderling plezier.
Hoe het verder gaat in het ‘Luthers
leerhuis’? Lees daarvoor het volgende
nummer van Elkkwartaal.
Alma Evenhuis
14

Hoe ziet ‘Leren van Luther’ eruit?
Leren van Luther is een cursus van vijf avonden die ‘toert’ langs vijf deelnemende gemeenten, met als opbouw:
1. 	De persoon van Maarten Luther. Ds. Erwin de Fouw (Zwolle) gaat in op de mens Luther en de context waarin
deze leefde en werkte. En welke theologische inzichten hem tot de overtuiging brachten dat de Kerk een
ingrijpende hervorming nodig had.
2. 	De kern van Luthers theologie. Ds. Louise Vos (Zuthpen) gaat in op de achtergrond waartegen Luther zijn
theologie ontwikkelde en de menselijke verantwoordelijkheid in het wéten van en wat je gelooft.
3. 	De kerk volgens Lutheranen. Ds. Jan van Twist (Leeuwarden) gaat in op de nadruk die Luther legde op het
ambt en betekenis van álle gelovigen en het eigene van de beleving van de traditie (die niet altijd hetzelfde
is). Ook karakter en structuur van de kerk komen aan de orde.
4. 	Luthers visie op de doop. Ds. Klaas Touwen (Arnhem) gaat onder meer in op het verschil tussen ‘ik heb
mij laten dopen’ en ‘ík heb de heilige Doop ontvangen’. Ook komt aan de orde de lijfelijke kant van de doopgedachtenis: bekruising, wijwater en hernieuwing van de doopgelofte.
5. 	Luther en de liturgie. Ds. Susanne Freytag (Groningen) gaat in op theologie in de praktijk: de eredienst.
Verdieping in onder meer Luthers’ intenties met de hervorming van de katholieke mis en de invloeden hiervan
op de latere en huidige liturgische bewegingen binnen de evangelisch-lutherse kerk.
Meer informatie: ds. Louisa Vos, louisa.vos@gmail.com
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Jacques Bras: een veelzijdig
katholiek luthers predikant
Op 1 oktober 2011 brak voor dominee
Jacques Bras de dag aan dat hij na
veertien jaar predikant van de lutherse
gemeente Zutphen te zijn geweest met
emeritaat ging. Het afscheid van ‘zijn’
gemeente vond plaats op Pinksterzondag in een hoofddienst waarin hijzelf
en de lutherse predikant van de Poolse
partnergemeente voorgingen. Gewoon
een dienst met de Zutphense en
Twentse gemeenteleden, de cantorij,
de kinderen, en de collega’s van de
lutherse buurgemeenten met wie hij
had samengewerkt. Een volledige
hoofddienst met natuurlijk de viering
van het Heilig Avondmaal, dat wat
hem betreft elke zondag gevierd mag
worden! En voor hem is vieren pas
echt vieren als de gehele Avondmaalsliturgie gezongen wordt.

J

e kunt zeggen dat Bras ‘laat
geroepen’ werd. Pas op zijn
52-ste werd hij geordineerd. Toch
was de wens om theologie te gaan
studeren er al veel langer. Hij begon
na de middelbare school met een
opleiding aan het seminarie van de
Witte Paters om klaargestoomd te
worden voor het missiewerk in
Noord-Afrika. Het liep anders. Hij
werd groepsleider in de jeugdzorg en
werd later docent aan de opleiding
inrichtingswerk van een Sociale Academie. Als directeur van een academie voor de gezondheidszorg in Hengelo kreeg hij als gevolg van nieuwe
regelingen die werden ingevoerd door
de toenmalige onderwijsminister Deetman te maken met verschillende
fusies in het HBO. Na een periode als
bestuurslid van een grote gefuseerde
hogeschool ontstond de mogelijkheid
om zijn loopbaan in het onderwijs,
waar hij met veel plezier op terugkijkt, af te sluiten. Daarmee brak
tegelijk het moment aan dat hij iets
nieuws kon beginnen en een langgekoesterde wens kon realiseren.

Luthers Seminarium in Amsterdam.
Van 1993 tot 1998 werkte hij als
luthers predikant met een bijzondere
opdracht in de nieuwe wijk AlmeloZuid, waar de gezamenlijke kerken
vanuit een informatiecentrum met
het stadspastoraat begonnen en waar
hij in een later stadium ín het predikantenteam ging meewerken. In 1997
nam hij het beroep aan naar de
lutherse gemeente Zutphen. Hij kreeg
een dienstverband voor twintig procent, waarbij je je kunt afvragen of je
daar zelfs in een kleine gemeente in
de Achterhoek nog iets zinvols mee
kunt doen. Jacques Bras lukte dat.
Omdat het een klein dienstverband
was, was er ook tijd om andere studies op te pakken: een studie architectuur en kunst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een studie taal
en cultuur aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Voor de afronding
daarvan schreef hij een scriptie die
nu door de lutherse uitgeverij SLUB
zal worden uitgegeven en die de titel
heeft ‘Hoe het jaar 1541 ons leven
beïnvloedt – het godsdienst gesprek
in Regensburg’. Het gaat over de
gesprekken die de lutheranen, calvinisten en katholieken voerden om de
onderlinge problemen op te lossen
en in ieder geval tweespalt te voorkomen. Dit mislukte helaas op het nippertje. Later zou dit uitmonden in de
30-jarige oorlog.

Geïnspireerd predikant

Hij begon in deeltijd met de theologiestudie aan de Universiteit van
Utrecht en later aan het Evangelisch-

De verdeling studie/gemeentewerk
bleek een gelukkige combinatie. In
zijn studies deed Bras inspiratie op
voor zijn predikantschap. De Zutphense gemeente plukte daar de
vruchten van en kan met vreugde
terugkijken op de leerhuisbijeenkomsten over kerkelijke kunst en de bijzondere exposities die Bras organiseerde in het mooie intieme kerkje
midden in het stadscentrum. Maar
ook de jaarlijks terugkerende leerhuisavonden rond Luther, het dienstboek en de rol van de cantorij daarbij
werkten stimulerend en niet alleen
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Deeltijdstudent

Jacques Bras gaat voor in zijn
afscheidsdienst, samen met de dominee
van de Poolse partnergemeente.
voor de lutherse gemeente. Onder de
deelnemers waren ook altijd leden
van de Protestantse Gemeente Zutphen.
De lutherse gemeente maakte een
groei door. Het jeugdwerk werd opgezet en de persoonlijke contacten met
de Poolse lutherse predikant Waldemar Kurzawa die hij had leren kennen bij een talencursus van de Martin
Luther Bund in Erlangen werden
uitgebouwd tot een partnerschapsrelatie. De laatste jaren waren er leerhuisavonden rond het nieuwe Liedboek en startte een nieuw project: de
Nieuwe Bloemengroep, die moeders
en vaders met jonge kinderen wil
ondersteunen bij de geloofsopvoeding en die eveneens ‘mensen van
buiten’ naar binnen haalt.
Jacques Bras heeft in zijn werk als
gemeentepredikant veel hoogtepunten om dankbaar op terug te zien.
Dat hij met emeritaat moest gaan,
vindt hij nog steeds moeilijk. Predikant blijf je voor je leven en hij zal
zijn diensten beschikbaar blijven
stellen aan de kerk: als gastpredikant,
als docent Hebreeuws en wie weet
wat er in de toekomst nog meer voor
hem is weggelegd.
Coby Aartsen
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kwartjes
Jong in Zwolle
In de lutherse gemeente Zwolle stijgt
het kindertal en men kan er op zondagen soms wel zo’n dertig kinderen van
allerlei leeftijden aantreffen. Het is
daarbij zeker al jaren zó, dat de kerkruimte beslist vol is en ook te klein.
Dat is niet onopgemerkt gebleven en
zodoende ontstond er een interview
met dominee Erwin de Fouw. Hij
betrekt de groep vrijwilligers erbij en
bedenkt samen met hen stukjes en
projecten voor de feestdagen.

Voorbereiding
De groep vrijwilligers houdt zich in
hun vergaderingen bezig met de zondagen door het liturgisch jaar heen.
Els Bos coördineert deze vergaderingen én het rooster van de
leiding voor de kindernevendiensten. Vrijwilligers en
predikant putten hun creativiteit uit de kinderbladen
zoals ‘Kind-op-Zondag’.
Men hoeft dus niet voor
alles zelf het wiel uit te
vinden, maar voor de grote
feesten wordt dat wel
gedaan! Op Kerstmis, Pasen
en Pinksteren en de tijd
eromheen probeert deze
groep iets bijzonders te
organiseren voor de kinderen. De huidige jeugdouderling Andrea Nijland is
dan ook, samen met Erwin de Fouw,
zeer bedreven in het verzinnen van
speciale projecten daarvoor. De verwachting is, dat het ook met de toekomstige jeugd-ouderling Saskia Post
zo zal gaan. Op kerstavond wordt er
een muzikaal verhaal met ‘Carols’
opgevoerd met ouders en kinderen.
Kostuums en muziekinstrumenten
worden erbij gebruikt. Ook de
gemeente mag ‘breed’ meedoen,
onder leiding van organiste Gea
Hoven.

van de kindernevendienst zich bezig
met het oecumenisch rooster. In de
eredienst vertelt de predikant, die
alweer bijna twee jaar in deze
gemeente staat, een verhaal over iets
geheimzinnigs, wat hij meeneemt in
zijn togazak. Dat voorwerp hoort bij
de lezingen van de zondag en er
wordt later meer over verteld óf iets
mee geknutseld. Buiten deze kring
van peuters en kinderen tussen vier
en negen jaar gaat één van de vele
vrijwilligers op zondag in gesprek
met de negen- tot twaalfjarigen. Voor
hen zijn de verhalen en knutsels
natuurlijk alweer iets te eenvoudig.
Er wordt dieper ingegaan op een
verhaal, gebed of een lied.

Catechese

Op het totaal van de kinderen wordt
een ‘verdeelsleutel’ losgelaten van
ongeveer nul tot drie jaar: kleintjes
voor de crèche en oppasdienst. Daarnaast houden de iets grotere kinderen

De catechisatie wordt meestal op
zondag na de eredienst gehouden
voor vijf jongeren tussen de 12 en 16
jaar. Het afgelopen jaar is er gesproken over alle feesten en gedenkdagen
op de kerkelijke kalender, zoals Kerst,
Epifanie, Goede Week, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Naar aanleiding daarvan is er gediscussieerd
over de geloofsthema’s die dan aan
de orde zijn. Als creatieve verwerking
resulteert dit in een tentoonstelling,
waarvoor de catechisanten getekend,
geschilderd en collages hebben
gemaakt. In de Goede Week werd
gezamenlijk een seidermaaltijd klaargemaakt. De ‘seider’ is de maaltijd
vlak voor het Joodse paasfeest, wanneer de huisvader die avond verklaart
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Kinderleeftijd

en vertelt voor zijn gezin. Wij kennen
deze avond als de laatste maaltijd van
Christus met zijn discipelen. Ook hebben de catechisanten tijdens de Noordelijke Buitendag, die dit jaar in
Zwolle werd gehouden, interviews
gemaakt. Daarvan werd een film
gemaakt voor de website. De catechisatie van dit najaar is gericht op de
oud-testamentische ingrediënten rond
Kerst. Tot besluit zullen de catechisanten gezamenlijk een specifieke
bijbelse kerstmaaltijd koken voor hun
ouders.

Gezin en kind, opvoeding
Een andere groep valt buiten deze
zondagse acties, maar men heeft speciale activiteiten door het
jaar heen op het oog. Zo
wordt er iets speciaals georganiseerd voor Drie-Koningen (januari) en kunnen er
vóór zondag Palmpasen
stokken gemaakt worden óf
vóór Sint Maarten (11
november) lampions. Deze
aparte bijeenkomsten zou
men kunnen noemen als
‘kind, gezin en opvoedingbijeenkomsten’. Daarnaast is
er een ‘schoenendoos-actie’
aan het begin van de
maand november. Deze
groep kan gezien worden
als een soort kleine ‘zwaantjes’, die
met hun ouders minstens tweemaal
per jaar om de tafel gaan zitten. Uitwisseling vindt dan ook plaats over
het bijbels opvoeden binnen het
gezin. Men kan er vrij uit spreken
over kinderbijbels, kinderliederen en/
of kindergebeden. Het is fijn om
elkaar als ouders en kinderen zó te
mogen ontmoeten én steeds samen te
vieren.
Heeft u ook zo’n gloedvol en enthousiast verhaal over de kinderen in uw
gemeente en geloofsgemeenschap?
Deel het dan met iedereen, die de
Elkkwartaal leest. De bladzijde van de
z.g. ‘Kwartjes’ staat voor u allen open!
Marianne van der Meij-Seinstra
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Ole van Dongen, predikant van de ELG Hoorn:

‘Vanuit verschillende tradities
valt goed te werken’
Ole van Dongen werd in juli 2011 bevestigd als predikant
van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Hoorn. Een jaar
eerder was hij als gastpredikant in Hoorn en na afloop bij
de koffie kwam een prettig gesprek op gang met kerkenraadsleden. Hij was toen proponent, stond dus open voor
een beroep. ‘Maar dat was aanvankelijk geen doel, het
was gewoon heel gezellig’. De Hoornse kerkenraad vroeg
hem zijn CV op te sturen want er was een vacature. Vervolgens bleek hij de favoriete kandidaat te zijn. Er was
snel een wederzijdse klik, en veel mensen die hem lagen.

heid verschillen dus ook op dit
gebied, desondanks is er eenmaal
per jaar een gezamenlijke lezing en
een niet-persé-educatief uitje. ‘s
Zomers is er een gezamenlijke openluchtdienst en een pinksterpelgrimage (tussen Pasen en Pinksteren)
met vespers, waarin ook roomskatholieken en leden van de evangelische broedergemeenschap participeren.

Liturgische uitwerking

Eigentijds typerende mix

Presentie en werkzaamheid

De ELG Hoorn is een kleine gemeente
(45 leden) waar de diensten in het
fraaie kerkgebouw (ingewijd in 1631)
niet alleen door lutheranen worden
bezocht, maar ook door andere leden
van de Protestantse Kerk, roomskatholieken en leden van pinkster- en
Grieks-orthodoxe gemeenten. Ook de
kerkenraadsleden hebben diverse
achtergronden. Een voor deze tijd
typerende mix die Ole van Dongen
wel bevalt. Als zoon van een gereformeerde Hollandse vader en een
lutherse Deense moeder kreeg hij al
vroeg te maken met gemengde tradities.
Via zijn moeder raakte hij geïnspireerd door het lutheranisme, het verschil intrigeerde hem: ‘In Denemarken is het lutheranisme getoetst en
doorgenomen op het protestants zijn;
het Nederlandse lutheranisme zie ik
meer tegen de rooms-katholieke traditie aan, overigens niet te verwarren
met RK-light’. Ole van Dongen kerkte
vele jaren in de Maarten Lutherkerk
in Amsterdam. Tijdens een dienst in
Utrecht werd hij geraakt door de
antifonen, een gebruik dat hij bij zijn
eigen gemeente in de wekelijkse erediensten ook invoerde, waarbij hij
– bij gebrek aan een cantorij – de
voorzang voor zijn rekening neemt.

Door geboorte dus half luthers, maar
gereformeerd opgevoed, dat verhoudt zich - wat hem betreft prima tot elkaar. Hij kreeg een leeslijst van zijn voormalig docent Marcel Barnard, lid van de Lutherse
raad voor het beroepingswerk, verdiepte zich in Zwanepol, met name
diens hoofdstukken over liturgiegeschiedenis, en zocht naar overeenkomst en verschil in de lutherse en
calvijnse avondmaalopvatting.
‘Allebei bieden veel moois en in
presentie liggen ze niet eens zo ver
uiteen, maar de werkzaamheid is
wel anders, zoals in het lutherse:
...dit is mijn lichaam, ter vergeving
van uw zonden... en het calvijnse:
...wij nemen deel, opdat wij deelnemen aan de opstanding...’ De
Hoornse ELG noemt zichzelf blijmoedig orthodox. De oudere leden
zijn wel eens nostalgisch naar ‘vroeger’ – niet zozeer naar de leerstellingen of dogmatiek, maar naar het
verenigingsleven van weleer. De
samenwerking met andere gemeenten die behoren tot de Protestantse
Kerk noemt Van Dongen niet bijzonder. ‘Dat ligt wat gevoelig, we
lieten wel wat wederzijdse proefballonnetjes op maar die werken nog
niet echt’. Presentie en werkzaam-

Ole van Dongen wil niet teveel tegelijk veranderen en in die zin aansluiten bij het behoud van wat was
en is. Hij streeft ernaar het luthers
element ook in breder verband te
onderhouden en onderstreept de
verschillen op liturgisch vlak. Hij
werkt graag met de twee oude
dienstboeken waarin de vaste en
wisselende delen van de hoofddienst, avondmaal, doop ook ruimte
bieden voor bijvoorbeeld een eigen
liedkeus. Dat laatste doet hij in wisselwerking met de gemeente, ‘en
dan merk je gauw genoeg of liederen aanslaan of juist meer tijd nodig
hebben. Zo is er een A en B variant
op bijvoorbeeld ‘God zij geprezen’
in het avondmaallied, zelf heb ik
geen voorkeur voor A of B, maar als
B beter aanslaat dan is dat goed.’
Aan de door hem ingevoerde antifonen is de gemeente inmiddels
gewend. Voor de komende adventstijd gaat hij het groot Kyrie uit
Haarlem gebruiken. ‘Spannend,
want ik weet niet hoe de gemeente
daarop zal reageren’.
Bij en voor zijn liturgische uitwerking is hij mede geïnspireerd door
het Anglicaanse book of Common
Prayer. ‘Heel mooi, zoals alles
daarin terugkomt in ritme en regelmaat en zo deel is van een eigen
vocabulaire in het geloof en het
spreken over God.’
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Ole van Dongen (foto: Natasha Hadfield 2011)
Hij heeft soms moeite met de voor
iedere dienst door de dominee
geschreven gebeden vanuit diens
eigen perceptie, met als risico dat
het een ‘domineesshow’ wordt. Van
Dongen vindt dat in ‘vaste’ gebeden
vaak niet duidelijk is wanneer je
klaar bent met de verootmoediging.
‘Ik wil dat graag horen want ik vind
dat het juist níet vaststaat’.
Voor eigen gebruik in de eredienst
vertaalde hij een Deens openingsgebed, waarin hij voor het oorspronkelijke ‘ik’ consequent ‘wij’ gebruikt en
door een zinswending de verootmoediging plaatst:

Heer,
wij zijn hier in Uw huis gekomen, om te horen
wat u God, onze vader en schepper,
U Heer Jezus, onze verlosser,
U Heilige Geest, in leven en dood onze trooster,
tot ons wilt zeggen.
Heer, open nu door uw Heilige Geest
om Jezus wil ons hart,
opdat wij van uw woord mogen leren
te rouwen over onze zonden,
en bij leven en dood ons vertrouwen op Jezus te stellen,
en ons elke dag mogen verbeteren in een heilig leven.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Oorspronkelijke einde:
Dat hore en verhore God, door Jezus Christus, Amen.
Alma Evenhuis
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Een nieuw liedboek tussen
katholiciteit en pluriformiteit
In 2007 besloten de kerken die nu het Liedboek voor de
kerken als hun officiële bundel gebruiken dat er een
nieuw liedboek gaat komen. De opdracht tot samenstelling werd gegeven aan de Interkerkelijke Stichting voor
het Kerklied (ISK) en deze stichting benoemde in 2008
een redactie met redactionele werkgroepen om het
omvangrijke selectieproces ter hand te nemen.

D

e redactionele arbeid is inmiddels afgerond en op zaterdag
25 mei 2013 zal het Liedboek
– zingen en bidden in huis en
kerk worden gepresenteerd tijdens
een feestelijke dag in Monnickendam
(zie www.liedboek.nl).
In dit artikel richt ik mij op enkele
vragen: Hoe luthers is het nieuwe
liedboek? Hoe katholiek is het nieuwe
liedboek? Hoe pluriform is het
nieuwe liedboek? En kan dat samengaan? Maar om te beginnen: het
versnipperde landschap in de liturgische praktijk van de deelnemende
kerken.

1973 en 2013
Veertig jaar geleden verscheen het
Liedboek voor de kerken. Precies
veertig jaar later wordt het Liedboek
– zingen en bidden in huis en kerk
gepresenteerd, en hopelijk door veel
gemeenten in gebruik genomen.
Veertig jaar waarin de kerken volledig veranderd zijn. Dat zijn de kerken
die vanaf 1973 het huidige liedboek
gebruiken (de hervormden, gereformeerden en lutheranen die nu de
Protestantse Kerk in Nederland vormen, maar ook doopsgezinden,
remonstranten en de vrijzinnige Protestantenbond) en de kerken die
gedurende het samenstellingsproces
van het nieuwe liedboek zich er
graag bij voegden: de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands
Gereformeerde Kerken, de Verenigde
Protestantse Kerk in België en de
Evangelisch-Lutherse Kerk in België.
Samen een bont gezelschap met een
grote diversiteit in liturgie en liedelkkwartaal

praktijk. Die veelkleurigheid is alleen
al in de verschillende gemeenten van
de Protestantse Kerk in Nederland
duidelijk herkenbaar en soms pijnlijk
voelbaar.
De veranderingen in de liturgische
praktijk in de afgelopen veertig jaar
hebben duidelijk invloed gehad op
het kerklied. Naast het klassieke kerklied, ruim vertegenwoordigd in het
Liedboek voor de kerken, kwam er
meer en meer behoefte aan andersoortige liederen met een ander taalen muziekidioom. Liederen geïnspireerd door de oecumenische beweging of door de basisbeweging, liederen die hun oorsprong vinden in de
evangelische beweging, liederen met
inclusieve taal om meer recht te doen
aan vrouwen; liederen waarin kinderen en jongeren zich herkennen.
Tegelijkertijd nam in die decennia de
polarisatie ook toe en liederen of
liedbundels werden tot een etiket van
een bepaalde beweging of spiritualiteit. De start van de redactionele
arbeid van het nieuwe liedboek viel
onder het gesternte van een versnipperd liturgisch landschap. Maakten
de kerken het zich niet te moeilijk
door te streven naar een gezamenlijk
liedboek? Maar de kerken vroegen
erom en dat was al een uiting van
‘katholiciteit’: het lied is van belang
voor de eenheid van de kerk. Liederen kunnen verbinden, zingen schept
eenheid.

deelterrein voor te dragen aan de
redactie) werden gevraagd om mee te
doen op basis van hun deskundigheid als theoloog, musicus, hymnoloog, liturgist of taalkundige. Vaak
kwamen verschillende deskundigheden in één persoon samen. De redactie en de werkgroepen waren zo
gemengd samengesteld, ook met
betrekking tot leeftijd en kerkelijke
achtergrond, maar men vertegenwoordigde geen kerk of stroming
daarbinnen!
Openhartige gesprekken maakten het
mogelijk dat men begrip kreeg voor
het lied dat men eerder tot een
andere geloofsstroming rekende. Eén
woord kwam opeens veelvuldig voor:
‘verbinden’. Liederen kunnen verschillen overbruggen en verschillende tradities verbinden. Men kreeg
begrip voor ‘het lied van de ander’,
ging het respecteren en soms waarderen. Zo kreeg ‘katholiciteit’ binnen
de redactionele arbeid gestalte, werd
een aanvankelijke opdracht om te
zoeken naar een ‘gemeenschappelijk
midden’ nader ingevuld. Een oecumenisch uitgangspunt werd meer en
meer zichtbaar: de traditie van de
ander kan mij verrijken.
Katholiciteit en eenheid zijn geen
synoniemen voor uniformiteit. Geen
kerk of geloofstraditie heeft de
katholiciteit alleen in pacht. Katholiciteit en pluriformiteit sluiten elkaar
dan ook niet uit. Of met de woorden
van de Augsburgse Confessie: ‘verscheidenheid doet de eenheid van de
kerk geen schade’ (slot artikel XXVI).

Hoe luthers is het nieuwe
liedboek?

De leden van de redactie en de redactionele werkgroepen (die tot taak
hadden om liederen op een bepaald

In de afgelopen jaren kwamen mij
enkele signalen ter ore: zal men zich
als lutheraan wel voldoende in het
nieuwe liedboek kunnen herkennen?
Wordt het lutherse liedgoed in de
uitverkoop gedaan?
Allereerst zat er een aantal lutheranen in redactie en redactionele werkgroepen. De lutheranen waren ver-
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Katholiciteit en pluriformiteit

Een voorbeeld van een lied uit het nieuwe liedboek, afkomstig uit de Lutherse Kerk van Zweden; een lied waarin
katholiciteit en pluriformiteit (eenheid en verscheidenheid) aan de hand van verschillende bijbelse beelden wordt
verwoord.
van de katholieke traditie, waarin
geldt dat het gezongen woord niet
ondergeschikt is aan het gesproken
woord, het is één geheel: we zingen
niet in de liturgie, maar we zingen de
liturgie! Liturgische gezangen, veel
onberijmde vormen, komen uitgebreid voor in het nieuwe liedboek!

Lutheranen zijn nogal sterk geneigd
om naar het oosten te kijken: wat
brengt het Duitse liedgoed? Maar wij
hebben bewust ook naar andere
windstreken gekeken: naar het noorden: we werden getroffen door bij-

zondere liederen uit de lutherse kerken van Scandinavië; naar het westen, niet alleen naar de Anglicaanse
Kerk in Engeland, maar ook naar de
Lutherse Kerk in de Verenigde Staten.
En natuurlijk keken we ook naar het
zuiden, naar al die andere tradities,
die zo verrijkend kunnen zijn voor
het liedgoed van de kerk.
Maar wat is het eigene van de
lutherse traditie, in het bijzonder in
liedgoed en liturgie? Is dat niet
vooral zorgvuldige een liturgische
vormgeving met veel toewijding,
geworteld in de klassiek-oecumenische traditie? De lutherse traditie
moet vooral gezien worden als deel
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houdingsgewijs ruim vertegenwoordigd! Maar van alle medewerkers
werd gevraagd om vanuit de verschillende tradities te kunnen denken.
Je hoeft niet luthers te zijn om de
lutherse traditie te kennen. Daarnaast
heeft de Protestantse Kerk een aparte
supervisiegroep ‘Lutheranisme’ aangesteld om de redactie adviezen te
geven.

Wie ‘katholiek’ wil denken, zal vanaf
25 mei kunnen bevestigen: het
nieuwe liedboek is volop luthers en
biedt kansen om de katholiciteit van
de kerken te versterken.
Pieter Endedijk,
coördinator project nieuw liedboek

kriskraskort
WEESP De Lutheranen hier kerken
inmiddels al een hele tijd in de Grote
of St. Laurenskerk. In het gezamenlijke gemeenteblad Onderweg wordt
op de lutherse pagina de aandacht
gevestigd op het voorbedenboek.
Suggesties betreffende voorbeden
kunnen daarin opgeschreven worden
en zo kan iedereen aandacht vragen
voor iemand of voor een situatie
waarvoor gebeden of gedankt kan
worden. Op deze manier kan ook het
omzien naar elkaar vorm krijgen.
LEEUWARDEN Vanaf 31 oktober is de
kerk aan de Nieuwe Oosterstraat
iedere woensdag van 12.00 tot 13.00
uur open. De kerkruimte biedt de
gelegenheid aan passanten, werkers
in de buurt en wie maar wil om tussen de middag even op adem te
komen, om een kaarsje aan te steken, om genietend van de zelf meegebrachte lunch te luisteren naar
muziek van Bach en om deel te
nemen aan het middaggebed dat van
12.30 tot 12.45 gehouden wordt.
Flyers en posters met deze tekst zijn
verspreid in de omgeving van de
kerk. Het idee hierachter is onderdeel
van het beleidsplan. Daarin is uitgesproken dat de gemeente de kerk een
plaats wil geven in de buurt, zo
worden initiatieven ontwikkeld om
de kerk meer zichtbaar te maken.
Met de bouw van een parkeergarage
dicht bij de kerk, komt het gebouw
ook meer in de loop van mensen te
liggen.
PURMEREND Tot voor kort kwamen
hier twee kerkelijke publicaties uit:
De Karavaan met ook het lutherse
nieuws en het MOG bulletin. Deze
twee uitgaven gingen steeds meer op
elkaar lijken en dat was onder meer
de reden om ze samen te voegen
onder de naam Mozaïek. Deze naam
benadrukt de veelkleurigheid en de
samenwerking van de gemeenten. In
dit eerste nummer werd onder
andere een orgelconcert in de
Lutherse kerk aangekondigd dat voor
16 november gepland stond. Op het
programma stonden werken van
Bach, Mendelssohn, Franck en
Ligetti. Toegang gratis en bij de uitelkkwartaal

gang een collecte ten gunste van de
activiteiten van Muziek in de Kerk.
ALKMAAR In september kwam de
vrouwenkring voor het eerst na de
vakantie weer bijeen. Er werden herinneringen opgehaald aan de dameskring van vroeger waar veel gehandwerkt werd. De handwerken werden
verkocht en het geld kwam ten goede
aan de restauratie van de kerk. Het
plan is om deze bijeenkomsten voort
te zetten, zoveel mogelijk bij de leden
thuis. Voor de volgende bijeenkomst
staat het boekje ‘Gevangen momenten’ op het programma.
GRONINGEN Op de eerste Adventszondag nodigde de lutherse
gemeente, voor het vierde opeenvolgende jaar iedereen uit voor een traditionele ‘gemütliche’ Adventsmiddag
voor groot en klein in de Duitse taal.
De uitnodiging was niet alleen
bedoeld voor de eigen gemeenteleden
waaronder een aantal dat zelf uit
Duitsland komt, maar het was de
bedoeling zoveel mogelijk mensen,
ook buiten de eigen kring, die
belangstelling zouden kunnen heb-

Kerkgebouw ELG Groningen
ben, te bereiken en de gemeenteleden
werd gevraagd: kent u mensen uit
Duitsland of liefhebbers van de
Duitse cultuur in uw omgeving? Probeer hen dan op deze middag te
attenderen.
ARNHEM In de maand september
deed de kerk weer een weekend mee
met ‘Wijken voor Kunst’. De kerk was
december 2012

Oude Lutherse Kerk Amsterdam
hiervoor open tussen 12.00 en 18.00
uur. Op zaterdag kwamen er 25 mensen langs, op zondag drie keer zoveel.
Op zondag was er tevens een concert
waar helaas weinig mensen op
afkwamen, wellicht omdat het erg
vroeg in de middag gepland was. Er
kwamen nogal wat ‘toevallige’ mensen binnen, veelal uit de buurt. ‘Ik
woon hier al jarenlang en zie de kerk
nu pas voor het eerst’. Of ‘We wandelden hier toevallig langs en wat is
het hier mooi!’ Er waren veel vragen
over de kerk, een aantal wordt
genoemd in Concordia, een bloemlezing: Wat is dit voor kerk? Wie was
Luther ook alweer? Waarom zijn hier
geen heiligenbeelden? Is hier ook
verwarming? Waarom die glas-inlood-ramen, dat is toch niet protestants? Waarom staat op deze kerk een
zwaan? Is hier ook een wc? En tot
slot: Mag je hier eigenlijk wel praten?
HOEKELUM De Open Monumentendag was dit jaar in Bennekom geheel
op Hoekelum gericht. De organisatie
lag in handen van onder meer de
Historische Verening Oud Bennekom
in samenwerking met Kasteel Hoekelum en de Vrienden van Hoekelum.
Er was via de plaatselijke pers veel
aandacht aan gegeven en het gevolg
was een grote belangstelling, naar
schatting waren er een kleine duizend
bezoekers. Er was vooral ook veel
belangstelling voor het kasteel zelf,
in de verschillende zalen werd door
medewerkers uitleg gegeven. In de
huiskamer was een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van
Hoekelum ingericht. In de Hoekelumberichten, uitgave van de Vrienden
van Hoekelum een verslag van de
dag met als conclusie: het was een
groot succes!
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UTRECHT Er zijn meer gemeenten
waar af en toe het fenomeen ‘met
elkaar praten voor de dienst’ opduikt.
Veel mensen vinden dat storend. In
Utrecht heeft men het opgelost door
voor de dienst de koffiekamer open te
stellen zodat onder het genot van een
kop koffie bijgepraat kan worden en
anderen van het orgelspel in de kerk
kunnen genieten.

APELDOORN Vanaf begin januari zal
begonnen worden met het uitvoeren
van de voorgenomen plannen om
met grote regelmaat op zondag een
dienst te houden met een uitgebreide
muzikale omlijsting. Om ook die
jonge mensen te trekken die gewoon
zijn om op zondag uit te slapen maar
die een dergelijke dienst aantrekkelijk
vinden, is besloten om op die
‘muziekzondagen’ de Lutherzaal open
te hebben om 11.00 uur en de dienst
te laten beginnen om 11.45 uur.
NIJMEGEN Een bijzonder belangrijk
aandachtspunt voor de kerkenraad is
op dit moment het ontwikkelen van
een toekomstvisie voor de gemeente.
Samen met de consulent van de
gemeente hebben gesprekken plaatsgevonden over de situatie van de
gemeente en de mogelijkheden voor
toekomstige activiteiten, dit zal onder
zijn begeleiding verder uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan het organiseren van muzikale activiteiten en het
weer opstarten van de cantatediensten.

Orgel ELG Utrecht
AMSTERDAM In de Oude Lutherse
Kerk aan het Spui was op Allerzielen
‘een plek voor alle zielen’. Mensen vergeten hun dierbare overledenen nooit.
Of het kort geleden is of jaren terug,
veel mensen weten precies de sterfdatum van degenen die hen ontvallen zijn.
Het is voor velen goed om alleen of
samen met andere mensen samen stil te
staan bij degenen die we moeten missen. Veel van de rituelen rondom gedenken zijn weggevallen, wel worden in
kerken op eeuwigheidszondag de namen
genoemd van hen die in het afgelopen
jaar gestorven zijn maar zo’n plek voor
alle zielen, allen die ons zijn voorgegaan en die we missen, is er tegenwoordig vaak niet. Daarom was op 2 november de Oude Lutherse open voor allen en
was er voor een ieder de gelegenheid
om zijn of haar geliefden te herdenken
en voor hen een kaarsje te branden.
Deze Alle Zielen-avond was geen kerkelijk programma, de kerk stond open
voor iedereen die stil wilde staan bij de
dood en het verlies van een dierbare. Er
was een muzikaal programma en er
klonken gedichten en moderne liederen.
elkkwartaal

DEN HAAG Een bijzondere herdenking van de Reformatie op 31 oktober, de gemeente vierde deze dag
samen met de Lukaskerk, een protestantse wijkgemeente in de binnenstad
waar dominee Verhoeven 50% van
haar tijd werkt. ‘s Morgens stond de
historie centraal, men ging van de
Lukaskerk, via de Grote Kerk, de
Oud-Katholieke kerk en de Nieuwe
Kerk naar de Lutherse Burgwal. ’s
Middags werd de film Yentl gedraaid
in de Lukaskerk, een film met als
thema ‘verzet tegen knellende banden
van geloof’. ’s Avonds was er nog een
heel bijzonder concert in de Lutherse
kerk. Het programma begon om 9.30
uur en het slotconcert begon om
20.15 uur. De lunch was in de
Lutherse Kerk en een warme maaltijd
werd geserveerd in de Lukaskerk.
WOERDEN Het jaarlijkse jeugdweekend stond deze keer in het teken van
de Olympische spelen. Er was zelfs
een vuurtje dat de hele dag aanbleef,
het Olympische vuur dus. Ruim twintig kinderen en jongeren deden voortreffelijk hun best in allerlei ongedecember 2012

wone spelen en er konden heel wat
bekers uitgereikt worden. Er wordt al
gedacht over het thema van volgend
jaar, het kamphuis in de bossen van
Huissen is weer besproken. Ook de
catechisaties zijn intussen weer
begonnen. Er zijn drie groepen en
elke groep komt om de drie weken bij
elkaar, in totaal 25 deelnemers. De
jongste twee groepen op vrijdagmiddag en de oudste groep (20+) op zondagmiddag. Vanaf half vijf staat thee
en fris klaar, daarna het catecheseprogramma en tenslotte wordt er
samen gegeten. Hopelijk komen er in
de loop van het seizoen ook weer
gesprekkenop gang met ouders, niet
‘over’ hun kinderen maar vooral over
hun eigen rol in de godsdienstige
opvoeding van hun kinderen.
NAARDEN-BUSSUM e.o. Naar aanleiding van een discussie in het dagblad
Trouw en overdenking in het gemeenteblad over ‘preken’. Het is het moeilijkste onderdeel van de eredienst,
soms lukt het om heel inspirerend te
zijn en soms absoluut niet. Groot zijn
vaak de verwachtingen van een verkondiging en groot is soms de teleurstelling als niet gezegd is wat de
gemeente had willen horen. Op artikelen in krant of tijdschrift volgt soms
een polemiek over het geschrevene,
een predikant wordt zelden aangesproken op wat hij/zij gezegd heeft,
waardoor het ook lastig is om de
gedachten te scherpen en te toetsen.
Misschien zou het goed zijn om hierover eens met elkaar, als predikant en
gemeente, van gedachten te wisselen.
Aldus de overdenking in Voorloop.
Tjally Everaarts-Bilyam

Kerkgebouw ELG Den Haag
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In memoriam
Johannes Cornelis Vink 1 januari
1942 – 25 september 2012 Van 1972
tot 1975 was Kees Vink predikant
van de gemeente Leeuwarden. Na
zijn afscheid als predikant trok hij
zich terug uit het ambt. Zijn studie
theologie had hij met groot plezier
gedaan, dat bleef ook van nut in zijn
latere leven maar het vak van predikant en het werken in de kerk voldeed helaas niet aan zijn verwachtingen. Per 2 januari 1975 trad hij in
dienst van de NCRV, in 2002 ging hij
met vervroegd pensioen. Het journalistieke werk gaf hem grote voldoening. Met enthousiasme werkte hij

o.a. als verslaggever bij Hier en Nu
radio en televisie. Hij werkte aan Weg
van de Snelweg en de laatste jaren
aan Man bijt Hond.
Tjally Everaarts-Bilyam

Mw. ds. L.B. Poppezijn, emeritus,
overleed op 27 januari 2012 (geb. 4
november 1933). Mevrouw Poppezijn
werd in januari 1964 geordineerd en
was tussen 1962 en 1964 hulppredikante van de ELG ’s Gravenhage. Van
1964-1968 was zij predikante in
Eindhoven.

Dick Helmhout is overleden op 26
april 2012. Hij is plaatsvervangend
lid en daarna lid van de EvangelischLutherse Synode geweest en heeft
zitting gehad in diverse commissies
van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op 26 april 2012 overleed
drs. A. Duyvendak. Hij was in de
periode 1963-1970 evangelischluthers predikant in Zeist en daarna
als docent verbonden aan de Sociale
Academie de Horst.

Veertigste nummer Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis

O

nlangs verscheen een nieuw
nummer van het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (nr. 40, 2012). Sinds de
Lutherse najaarssynode 1987 rolt dit
periodiek met regelmaat – nu al 25
jaar - van de pers.
Vier bijdragen trekken in dit nummer
voorbij: mevr. drs. A.E.C. (Tony) Lindijer schrijft over de (lutherse) diaconie in beweging. Drs. Th. A. Fafié
levert een bio- en bibliografie van de
lutherse wijnkoper en (kerk-)historicus D.C. Meijer jr. Drs. B.J. van Kampen doet verslag van het boek Mijn
Protestant. Persoonlijke ontmoetingen en drs. Th.A. Fafié vraagt om

meer informatie over de actieve
lutheraan J.F. Wichard.
Tenslotte wordt de lezer(es) attent
gemaakt op het boek Schuiling
gezocht, over de Lutherhof aan het
Staringplein te Amsterdam.
Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (41 bladzijden) kunnen worden besteld door het overmaken van € 4,50 naar postbanknummer 5779925 t.n.v. Th.A. Fafié inz.
Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van: graag toezending nr. 40/
2012. Mocht U ook de komende nummers (één keer per jaar) willen ontvangen, geeft U dat dan aan op de

girokaart; bij internet bankieren –
gezien de verzending - ook graag uw
naam en adres vermelden.

Luthers antiquariaat
De SLUB in ’s-Gravenhage heeft een
nieuw onderdeel: het Luthers antiquariaat. Via www.boekwinkeltjes.nl
is dit antiquariaat bereikbaar. Verkrijgbaar is onder andere bijna het
gehele oeuvre van de lutherse theoloog en cultuurhistoricus prof. dr.
C.W. Mönnich. Maar ook de geschriften van prof. dr. W.J. Kooiman,
dr. C.Ch.G. Visser en dr. Ant. Johannes zijn voorhanden. Informatie via
e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl.

NLVB studiedag: ‘Reformatie en tolerantie’
Het bestuur van de NLVB heeft voor
het jaar 2013 voor haar jaarthema
besloten aan te sluiten bij de thema’s
van de Lutherdecade. Voor 2013 is dat
‘Reformatie en tolerantie’.

knapt heel Nederland van op!’

een aantal workshops op verschillende
manieren (o.a. creatief, bibliodrama,
gesprek) het thema ‘tolerantie’ verder
uit te diepen. De dag wordt afgesloten
met een vesper.

Over het begrip ‘tolerantie’ valt veel te
zeggen. Een open houding naar
andersgelovigen, andersdenkenden,
anderslevenden, de kennismaking met
elkaar en het respectvol voeren van de
dialoog kan je leven verrijken, zeker.
Maar tolerantie kent wel grenzen en
dat is buiten beschouwing gelaten in
bijvoorbeeld de campagne die SIRE
momenteel voert: ‘Tolerantie, daar

Voor de studiedag die op zaterdag 9
maart 2013, van 10.00 – 16.00 uur, in
de Evangelisch-Lutherse Kerk te
Utrecht zal plaatsvinden is als gastspreekster uitgenodigd mevrouw
Kathleen Ferrier bekend vanwege haar
werk voor de migrantenkerken en als
CDA-politica, die zich uitsprak tegen
samenwerking met de PVV van Geert
Wilders.
In het ochtendprogramma zal zij een
inleiding verzorgen en met ons in
gesprek gaan. In het middagprogramma is er de mogelijkheid om in

Ieder, vrouwen en mannen, wordt van
harte uitgenodigd deze dag bij te
wonen. De kosten bedragen € 15,-.
Voor koffie en thee wordt gezorgd, een
lunchpakketje neemt u zelf mee.
U kunt zich tot uiterlijk 24 februari a.s.
opgeven bij de secretaris van de NLVB,
Coby Aartsen-Kraaijpoel, tel. (0575) 51
53 96, email c.aartsenkraaypoel@
telfort.nl
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‘Vecht niet met je lot, maar zing ermee!’

Lutherdag 2012:
Reformatie en muziek
De zaterdag voorafgaand aan Hervormingsdag werd in de
Lebuïnuskerk in Deventer de jaarlijkse Lutherdag gehouden, georganiseerd door de Werkgroep Lutherdecade, de
Luther Stichting en geheel vanzelfsprekend in dit decadejaar: de lutherse werkgroep voor kerkmuziek. Zo’n honderd mensen uit alle windstreken verzamelden zich in de
prachtige monumentale kerk om samen het feest van de
reformatie te vieren en te gedenken.
Koud was het in de kerk, want de verwarming weigerde
alle medewerking. De zon gelukkig niet! Zijn zonnestralen
die door de glas-in-lood ramen vrolijk naar binnen schenen en de kerk in een prachtig licht toverden, gaven
daarnaast ook nog wat warmte af, waarin we ons konden
koesteren. ‘Vecht niet met je lot, maar dans ermee’, lazen
we op een tuimeltekstposter in de stationshal. Nou, dat
gingen we doen, maar we maakten van het woord ‘dansen’ ‘zingen’!
Bartimeüs

Gezangboek 1955

Na de ontvangst met koffie en
natuurlijk Deventerkoek gingen
dominee Ingrid de Zwart van de PG
Deventer en kerkenraadslid Elfried
Pinkster ons voor in het morgengebed. Het verhaal van Bartimeüs stond
hierin centraal: wie ziet Christus en
de weg die Hij gaat, wie hoort de
roep om op te staan en die weg te
gaan?
Voordat de groep zich zou splitsen in
zangers en toehoorders luisterden we
eerst gezamenlijk naar een boeiende
inleiding van dr. Akerboom over de
visie van Luther op kerkmuziek en de
geschiedenis van de lutherse kerkmuziek vanaf de reformatie tot nu. Een
aantal van de genoemde liederen
zouden later die dag nog terugkomen
in zowel de koorzang als de lezingen.
De zangers bleven met hun jassen
aan in de kerk, de toehoorders - de
bofferds - gingen naar de verwarmde
Latijnse school.

Onder de sprankelende en deskundige
leiding van Els Hermanides en Jan
Kleinbussink, de huiscantor-organist
van de Lebuïnus, begon het koor te
oefenen voor de muzikale stukken die
’s middags in de afsluitende hoofddienst waren opgenomen. Dat we
allemaal ouder worden en dat gelijktijdig daarmee voor velen de stem
lager wordt, bleek weer uit het megaaantal alten en bassen, waardoor de
tenoren en de sopranen ver in de minderheid waren. Met wat ‘hoge alten’
bij de sopranen gingen we er toch het
beste van maken. De liederen kwamen
allemaal uit het Evangelisch-Luthers
Gezangboek van 1955, het Evangeliemotet naar Johannes 2: 19 was van
Hans Jansen. Voor de ‘musica sub
communione’ studeerde het koor op
het motet ‘Non moriar sed vivam’ van
een onbekende componist en het
motet ‘Dank zij de Heer’ van Schütz.
Zo zongen we ons gewoon warm….
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Stadsdiaconaat
De deelnemers in de Latijnse school
kregen een gevarieerd aanbod voorgeschoteld. Dominee Paul Oosterhoff
uit Nijmegen vertelde over zijn werk
voor het stadsdiaconaat dat door de
gezamenlijke kerken wordt uitgevoerd. Hier valt het vluchtelingenwerk en opvang van dak- en thuislozen onder, waarbij ook predikante
Perla Akerboom actief betrokken is.
De voedselbank en bijstand op het
gebied van schuldhulpverlening
horen er ook bij. Op maandag- en
donderdagochtend is de lutherse kerk
beschikbaar gesteld voor het inloopspreekuur van de budgetbegeleiding
van de Protestantse Diaconie. Een
mooie samenwerking.
Dominee Hermien Günther-van Dijk
vertelde over de weg die gegaan is
voor de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Deventer, waarbinnen het lutherse gedachtegoed
volledig geïmplementeerd is en
onderhouden wordt. Zij benadrukte,
dat het heel belangrijk is bij een fusie
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van een Protestantse Gemeente met
een Lutherse Gemeente, dat de
lutherse predikant meegaat in de
fusie en een aantal jaren blijft als
predikant in het geheel.

Geschiedenis
Gerard van Manen hield een inleiding over de wording van de
Lutherse gemeente in de Hanzestad
Deventer en de lutheranen aldaar.
Door het open karakter van de Hanzesteden werden met name Deventer
en Zwolle het centrum van de
Moderne Devotie. De geschiedenis
van de lutheranen die vanaf de eerste
helft van de 16e eeuw in Deventer
bijeen kwamen, is vergelijkbaar met
die van de andere Hanzesteden.
Gevangen in de calvinistische
machtsgreep mochten zij hun godsdienst niet uitoefenen. In 1672, het
zogeheten rampjaar, kwam voor hen
de vrijheid van godsdienst en doordat
Deventer in Spaanse handen viel,
kwam er een eind aan de calvinistische ‘overheid’.

het lied ‘Christus met eer gekroonde’
van Elisabeth Cruciger bestudeerd. De
huidige tekst zoals die is opgenomen
in het Liedboek voor de Kerken werd
vergeleken met de oorspronkelijke
tekst ‘Ein Lobsanck von Christo’ uit
het Erfurter Enchiridion en met de
tekst ‘O Jezus Christus Here’ uit het
Gezangboek der Evangelisch-Lutherse
Kerk van 1955.
Tenslotte informeerden de voorzitter
en secretaris van de Luther Stichting,
Perla Akerboom en Femke Akerboom,
de aanwezigen over het werk van de
Martin Luther Bund, de partnerschappen en de bestuursperikelen: het
bestuur van de Luther Stichting is
dringend op zoek naar een nieuwe
secretaris.

In een klein select groepje werd
onder leiding van dr. Dick Akerboom

In een afsluitende hoofddienst met de
viering van het Heilig Avondmaal
kwam ieder weer samen. Voorgangers
waren de predikanten Hermien
Günther-van Dijk, Perla AkerboomRoelofs en Ingrid de Zwart. De Evangelielezing was naar het Evangelie van
Johannes: het verhaal van de tempelreiniging: stel je ontvankelijk op, door
de genade en ‘vermarkt’ God niet.
Gesterkt door het Woord - gezongen,

elkkwartaal

december 2012

Tekstvergelijking en besturen

gesproken en gebeden - èn door het
samenzijn met elkaar, de ‘communio’,
namen we afscheid van de gastvrije
Lebuïnusgemeente en van elkaar. De
verwarming deed het ondertussen
weer zodat de Deventer protestanten
de volgende morgen er weer warmpjes bij zouden zitten voor hun zondagse viering!
Coby Aartsen
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Vakantie
met een steuntje in de rug
Ruim honderd mensen gingen het afgelopen jaar tegen weinig kosten met vakantie.
Jonge gezinnen, alleenstaande ouders en hun kinderen, ouderen en mensen die hulp
nodig hebben. En allemaal door de ondersteuning van de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA).
Kort gezegd: ‘de SLOA biedt tegen
een geringe prijs vakantieweken aan
voor lutherse gemeenteleden die op
geen enkele andere manier op vakantie kunnen gaan. Hetzij door lichamelijke dan wel door financiële
beperkingen’, zoals te lezen valt in de
nieuwe brochure.

Elf jaar hulp
De SLOA is zo’n elf jaar geleden als
stichting opgericht op initiatief van
een vijftal lutherse diaconieën en
fondsen. Die vijf dragen de volledige
verantwoordelijkheid voor de kosten
en de criteria van deelname aan de
vakantieweken. Inmiddels werkt SLOA
ook samen met het protestantse
vakantiebureau in Lunteren, het ISDV,
waardoor het aanbod van bestemmingen en de mogelijkheden tot hulp
tijdens de vakantie aanzienlijk zijn
toegenomen. Binnen het ISDV werken
2500 vrijwilligers die één keer per jaar
een training krijgen om zorgtaken op
zich te nemen. Het aanbod van zorg
varieert daarmee van vakanties voor
visueel gehandicapten, doven, dementerenden (vaak met hun mantelzorger),
tot gehandicapten.
In tegenstelling tot niet-lutheranen
moet voor het aanbod van ISDV het
bedrag uit de catalogus worden voorgeschoten door de vakantieganger.
SLOA hanteert een ander systeem: de
vakantieganger betaalt een klein aandeel, voor het grootste bedrag zorgen
de samenwerkende fondsen. Filosofie
achter deze methode is dat de zelfstandigheid van mensen met minimale
budgetten belangrijk gevonden wordt;
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het vakantiegeld dat mensen binnenkrijgen kunnen ze beter besteden aan
noodzakelijke goederen.

Ook individuen
Tot nu toe waren vakanties via de
SLOA alleen beschikbaar als de diaconieën van de lutherse gemeenten
mensen aanmeldden. Daar is het
bestuur van de SLOA inmiddels van
afgestapt. Reden van die verandering
is de enorme toename van de
behoefte aan dit soort vakantie en de
vergrijzing. Lang niet iedereen die in
aanmerking zou kunnen komen voor
dit soort vakanties komt in de kerk.
Ouderen blijven thuis omdat ze niet
meer kunnen komen, zo zijn ze veelal
niet meer in zicht van de gemeentelijke diaconieën.
En niet alleen ouderen zijn in nood.
De vraag van jonge gezinnen die in
een schuldsaneringtraject zitten
neemt toe. De afgelopen jaren klopten ook steeds meer eenoudergezinnen aan voor hulp.
Daarnaast deden zo’n twintig lutherse
gemeenten met enige regelmaat een
beroep op de SLOA voor gemeenteleden, de andere lutherse gemeenten
niet.
Door het aanbod open te stellen voor
particulieren hoopt de SLOA tegemoet te komen aan de toenemende
behoefte.

zelf kunnen doen, aan huis gebonden
zijn, een vakantie niet of nauwelijks
kunnen betalen of een eenoudergezin
hebben.
Die ene week is echt bedoeld om
even van de zorgen van alledag af te
zijn. Mensen worden vaak van huis
gehaald en weggebracht. Even helemaal géén zorgen voor die ene week!
Praxedis Bouwman
Voor meer informatie: zie advertentie
achterkant Elkkwartaal en:
www.sloavakantie.nl

Criteria
Wie in aanmerking wil komen voor
een vakantieweek van de SLOA moet
aan bepaalde criteria voldoen. Eenzaamheid is er zo één, niet meer alles
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Een weekend
catechesekamp
M

ensen ontmoeten is leuk –
met nieuwe mensen iets
samen ontdekken al helemaal.
In veel gemeenten is er veel te doen
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kindernevendiensten, uitjes, kinderkoren of andere evenementen. Het
is ook goed, dat kinderen in de leeftijd tot 2 jaar in de eigen gemeente
een plek hebben. Maar gaandeweg
wordt de wereld groter.
Je wilt zelf gaan ontdekken wat de
verhalen, die je al die jaren hebt
gehoord, voor je zelf betekenen. Wat
kun je ermee? Is het meer dan een
mooi verhaal? Dan is het leuk, wanneer je dat met anderen samen kunt
uitvinden.

lopen door de week ook maar al te
snel vol. Soms is er wel een aanbod
in de regio, maar meestal zonder
lutherse inbreng.
Een gezamenlijk weekend, waar echt
even tijd is voor de eigen vragen in
het geloof. En dat vanuit luthers perspectief – naast de bestaande kampen
en muziekweekends zou dat veel toevoegen.

In veel gemeenten zijn de groepen
jongeren vrij klein. Het lukt daarom
lang niet altijd, om een catechesegroep samen te stellen. De agenda’s

Het is bedoeld voor jongeren vanaf
12 jaar. Als thema hebben wij een
oer-luthers thema gekozen: genade.
Er mogen zijn ondanks je fouten,

Begonnen is dit idee als projectvoorstel van Daan Leker binnen de
Lutherse Wereldfederatie. Met dit
voorstel zijn Marlies Schulz, Erwin de
Fouw en Detlef Bohlken aan de slag
gegaan om een dergelijk weekend op
te zetten.

steeds opnieuw mogen beginnen. Wij
gaan dit thema uitwerken met een
biblioloog, een gesprek tussen ons en
figuren uit de bijbel. Ook gaan wij
creatief aan de slag met film of foto.
De locatie staat op dit moment nog
niet vast, ook de datum niet. Dat
heeft ermee te maken, dat wij eerst
willen polsen waar er belangstelling
is voor een dergelijk catechesekamp.
Wel liggen er plannen om te kamperen in het museumpark Orientalis.
Daarmee zouden wij van begin af aan
in een prachtige catechetische omgeving verblijven – met veel inspiratie
voor ons gezamenlijk leren.
Heb jij zin? Laat het weten
(dbohlken@dds.nl) – want alleen bij
voldoende belangstelling is het mogelijk om dit kamp te organiseren.
Detlef Bohlken

Veel of
weinig zorg
Al 10 jaar!

Panel Protestantse Kerk
De dienstenorganisatie is benieuwd naar de
mening van predikanten en andere ambtsdragers,
maar ook gemeenteleden die een cursus volgen,
producten afnemen of als donateur Kerk in Actie
steunen. Met deze informatie kan zij voortdurend
werken aan verbetering van de dienstverlening.
Wat vindt u?
U kunt het laten weten via het Panel Protestantse
Kerk. Wie zich laat inschrijven ontvangt een paar
keer per jaar een verzoek om een vragenlijst in te
vullen. Deelname is anoniem.
Informatie en aanmelden: www.pkn.nl/panel

Diaconale Vakantieweken
Stichting Lutherse
Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten

Lutheranen met beperkingen vanwege
bijvoorbeeld ouderdom, handicap,
financiën of eenzaamheid kunnen via de
diaconie tegen geringe kosten een week
vakantie doorbrengen in een aangepaste
vakantiehotels.
Eventueel kunt u ook rechtstreeks
ons bureau bellen.
Bureau SLOA - Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam - 020 40 44 708
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