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fotograaf.
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Lam van Pasen
Foto: Ingeborg Kriegsman

Colofon
Pasen. Feest van licht en leven. Vreugde. 
Hoewel, soms is het nodig even stil te 
zijn en je woorden af te wegen, vooral 
als je écht iets te vertellen hebt. In 
zijn meditatie doelt Detlef Bohlken 
daarmee op de discipelen, voor wie het 
er vanaf nu echt op aankomt. ‘Woorden’ 
zijn ook het thema in een pleidooi van 
Klaas Touwen voor minder saaie preken.
Onderwerpen zoals u die van ons 
gewend bent. Samengesteld en uitge-
voerd door een gemotiveerde redactie 
met mensen die naast Elkkwartaal óók 
andere dingen aan hun werkend hoofd 
hebben, maar in plezierige cohesie 
elk kwartaal weer werken aan de  
productie van het nieuwe nummer. 
Dat blijft, ook al zijn er enkele redac-
tionele verschuivingen.

Na twaalf jaar bevlogen en intensieve 
dienst, legt hoofdredacteur Praxedis 
Bouwman haar functie neer. Haar 
inspirerende invloed op de voortgang 
én uitvoering van Elkkwartaal zijn voor 
ons, redactie, van blijvende waarde. 
Zowel communicatief als inhoudelijk 
wist zij steeds de klemtoon te leggen 
op al die lutherse aspecten die er toe 
doen. Tot waardering van vele lezers. 
Helemaal weg is ze trouwens niet 
want in haar werk binnen het (inter)
nationale lutherse landschap blijven 
we haar volgen en zal ze ons periodiek 
voorzien van relevante verhalen.

De nieuwe hoofdredacteur? Dat zijn er 
twee! Ingeborg Kriegsman en ik gaan 
deze functie samen bekleden. In nauwe 
samenwerking verdelen we de hoofd-
redactionele taken en zien daarbij ook 
uit naar het contact met u, als lezer 
én meedenker.

Ook nemen we afscheid van Detlef 
Bohlken. Als redactievoorzitter hield 
hij ons bij de les en riep ons tot de 
orde als we teveel lawaai maakten; 
als predikant stemde hij menigeen tot 
nadenken met zijn contemplatieve 
openingen van Elkkwartaal. In dit 
nummer leest u zijn laatste meditatie.
De nieuwe redactievoorzitter? Dat is 
Klaas Touwen, predikant van de ELG 
Arnhem, die als redactielid al enige 
tijd meeloopt en vaak verrast met zijn 
fris-kritische blik op ‘grote’ zaken 
zoals sacrament of verkondiging.  
In de komende nummers zullen de 
meditaties worden verzorgd door  
verschillende predikanten.
Wij zetten ons graag in op een vrucht-
bare voortzetting van Elkkwartaal, 
daarin gesteund door de synodale 
commissie en de redactie, die onlangs 
is uitgebreid met drie nieuwe leden.

Zalig Pasen!

Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Meditatie
… stilte … teleurstelling … ontmoeting

Zo kan het toch niet gaan? Dit kan toch niet het einde 
van het verhaal zijn? Dat zullen wel meer mensen hebben 
gedacht, toen zij dit verhaal van Marcus lazen. En het is 
toch het oudste Paasverhaal in de bijbel.

Er wordt verteld dat de vrouwen het lege graf vinden. 
Maar dat is niet wat het verhaal vertelt. Het graf is niet 
leeg, maar er is een jonge man. Over het lege graf horen 
wij van deze jonge man. Misschien past het woord bode 
wel het meest op hem. Want hij vertelt wat er aan de 
hand is. De vrouwen zien het graf niet, maar horen van 
de bode dat het leeg is. En de bode belooft opnieuw de 
aanwezigheid van Jezus.

Wat we bij Marcus van Jezus’ opstanding te weten komen, 
lezen we niet direct. Wij worden getuige van wat de bode 
tegen de vrouwen zegt. Van horen zeggen dus. Dan blijkt 
het laatste juist ook weer niet de bedoeling te zijn.
De sfeer van dit verhaal is niet voluit stralend. Ik zie niet 
een heldere zonnige dag vol kleuren en vrolijke muziek. 
Veel meer zie ik aarzeling, onzekerheid, een zoektocht. 
Ik zie de donkere tinten van een schilderij van Rembrandt.
Onduidelijk blijft wat de vrouwen nou werkelijk komen 
doen. Ze hebben olie bij zich, maar voor een zalving is het 
eigenlijk te laat. De trouwe lezer weet ook dat de zalving 
al geweest is, in Bethanië, toen Jezus nog in leven was.
De jonge man bij het graf geeft zich te kennen als bode 
van God met de woorden: ‘Weest niet bevreesd’. Ook de 
herders op het veld hoorden deze woorden al bij de 
geboorte van Jezus.
Met het horen van de woorden van de bode worden de 
vrouwen zelf tot boden voor de discipelen.

Voor de tweede keer is het de bedoeling dat de discipelen 
alles achter zich laten. Jezus had het hen al gevraagd. 
Maar nu komt het er echt op aan. Nu moeten zij het alleen 
doen. Met deze tweede roeping. Daar waar het allemaal 
was begonnen, waar zij huis en werk, familie en boten 
hebben verlaten, daar worden zij ook nu weer geroepen. 
In Galilea, waar het allemaal gebeurde en waar ook de 
opening naar de wereld vorm kreeg, daar zal het ook nú 
moeten gebeuren. Ook nu weer is dat de plek van het 
diepe vertrouwen en tegelijk van de grootste onzekerheid.
Komt er dan nooit een einde aan? Geloof en twijfel, twijfel 
en geloof… en dan de opdracht om te zwijgen.

De wereld om ons heen roept ons naar buiten met Pasen. 
De wereld gaat weer open. Het wordt weer licht. We willen 
het wel uitschreeuwen - ‘Het leven heeft de dood over-
wonnen! – de wereld gaat weer stralen, vol kleur en geur, 
bloei en kracht.’

Maar dan: zwijgen. In mijn enthousiasme word ik tegen-
gehouden. Zwijgen doet goed, kan nodig zijn. En zwijgen 
bewaart mij voor onnozel gebabbel en voor te veel woorden 
over dingen waar ik geen verstand van heb. Voor woorden 

waar ik beter nog een keer over nadenk. Zoals Prediker al 
schreef: er is een tijd om te zwijgen en een tijd om te praten.
Zwijgen. Ga niet zomaar praten. Pas op je woorden. Want 
jullie hebben iets te vertellen. Dat mogen jullie niet dood-
slaan met te veel woorden. Dat kan beter met enkele  
pennenstreken. Dat valt niet te vatten in een compleet 
beeld, niet in een mooi en kleurrijk schilderij, maar veel 
meer in een fragmentarische schets.

Marcus vertelt ons met Pasen niet over uitbundige vrolijk-
heid, evenmin een verhaal dat in één keer alle pijn weg-
neemt. Dat is maar goed ook; we weten immers al beter.
Marcus stelt aan het einde van zijn verhaal dé centrale 
vraag. Die ene vraag, die van begin af aan aan mij gesteld 
wordt en die iedere dag opnieuw klinkt: Ga ik Hem navolgen?

Detlef Bohlken

De opstanding
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itgangspunt was de lutherse 
traditie als een onmisbare smaak-
maker in de Protestantse Kerk. 

In de lutherse kerk van Woerden werd 
gesproken over diverse mogelijkheden 
om het luthers erfgoed, van zowel 
zelfstandige als samengevoegde lutherse 
gemeenten, levend te houden binnen 
de Protestantse Kerk.

Pionieren
Als eerste spreker gaf Wim den Braber 
van het Landelijk Dienstencentrum 
ons een overzicht rond de pioniers-
plekken. Een pioniersplek is een ver-
nieuwende vorm van kerk-zijn, die 
aansluit bij onze veranderende cultuur 
en allereerst gericht is op mensen die 
het evangelie niet kennen en die niet 
(meer) betrokken zijn bij een bestaande 
kerk. Het doel is dus niet meer mensen 
naar de zondagse eredienst te trekken, 
maar juist mensen te bereiken die 
zich daardoor minder aangesproken 
voelen. Wim den Braber gaf een 
inspirerend overzicht van verschillende 
praktijkvoorbeelden (zoals de maande-
lijkse zaterdagvieringen van de 
lutherse gemeente Amersfoort) en de 
ondersteuning die hiervoor beschik-
baar is. Voor meer informatie zie ook: 
www.protestantsekerk.nl/missionair.

gemeente, als wijkgemeente? Aan de 
hand van drie thema’s zette Markus 
Matthias, hoogleraar Lutherana aan de 
Protestantse Theologische Universiteit 
in Amsterdam, ons aan het denken. 
Het eerste thema ‘de Godsvraag’ leidde 
naar Luther, die spreekt over God als 
de grotendeels verborgen God, die 
ons tegelijk ruimte schenkt. Alleen 
als God zich terugtrekt, zich verbergt, 
verkrijgen wij ruimte voor een eigen 
leven en voor eigen creativiteit in 
wetenschap, cultuur, samenleving en 
godsdienst. Het is Gods verborgenheid 
die ons vrijheid en leven schenkt. 
Gods verborgenheid, niet Zijn forse 
presentie, is een teken van Zijn 
scheppende liefde.
Als het goed gaat kun je dat beleven 
in de eredienst, in de lutherse liturgie 
die het geheim van het leven viert en 
doet beleven. Een leven zonder een 
gevoel voor het wonder der schepping 
en voor de Oneindige is laf. Er moet 
een korreltje zout bij.

Rechtvaardigheid
Volgens Luther is dat wat wij in de 
kerk de vergeving der zonden noemen 
eigenlijk een onderbreken van de 
spelregels van de rechtvaardigheid. 
Als God de zonden vergeeft dan doet 
Hij het volgende: Hij verbreekt de 
verbinding van de werken en de  
persoon, Hij rekent dus de werken en 
daden niet toe aan een mens. God 
onderbreekt de procedure van de 
gewone rechtvaardigheid, van het 
rechtsstelsel. Je zou kunnen zeggen: 
God verklaart de mensen als niet 
toerekeningsvatbaar en neemt ze 
onder zijn hoede. Dat is verlossing. 
De mens staat centraal, niet zijn 
goede of slechte daden.
Luther ontdekte in het Evangelie deze 
andere vorm van Gods rechtvaardig-
heid. God is rechtvaardig als hij 
barmhartig is. Gods rechtvaardigheid 
bestaat erin mensen van hun eigen 
verleden te verlossen. Dat bedoelt 

Synodale commissie
Vervolgens gaf de synodale commissie 
een toelichting op de huidige ontwik-
kelingen en stand van zaken sinds de 
vorige kerkenradendag. Contact met 
de plaatselijke gemeenten is belangrijk 
voor de synode. De bezoekronde langs 
alle lutherse gemeenten is inmiddels 
begonnen. Tegelijk roept de synodale 
commissie gemeenten op zelf tijdig 
aan de bel te trekken als er problemen 
zijn in bijvoorbeeld de zakelijke 
exploitatie van de gemeente. Het 
beleidsplan is vastgesteld en wordt nu 
met het moderamen van de generale 
synode besproken. Internationale 
contacten worden aangehaald, vooral 
op jongerenniveau en in de aanloop 
naar de herdenking van de reformatie 
in 2017. Naast alles wat in het kader 
van de Lutherdecade wordt gemaakt 
en gevierd, wordt ook gewerkt aan 
hervormde, gereformeerde en rooms-
katholieke vieringen op landelijk 
niveau en komt er materiaal voor de 
plaatselijke gemeenten.

De toegevoegde zoutkorrel
De middag stond in het teken van de 
lutherse identiteit en hoe die uit te 
dragen in de eigen omgeving: als 
zelfstandige gemeente, als verenigde 

U

Het zout in het brood. Met dat thema gingen lutherse kerkenraden en synodeleden 
op 28 februari met elkaar in gesprek om zich te bezinnen op de lutherse identiteit 
en op de toekomst van de lutherse gemeenschap. 

Het zout in het brood:
het lutherse als smaakmaker in de Protestantse Kerk

Groepsgesprek (foto: Frank Everaarts)
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Luther als hij zegt: “je moet dagelijks 
opnieuw geboren worden.”
Lutherse vrijheid (het bevrijd-zijn) 
bestaat er niet in iets op te eisen voor 
zichzelf, maar lutherse vrijheid gunt 
anderen de vrijheid los te komen van 
dat wat ze in hun leven bedreigt. Je 
zou uit een lutherse eredienst moeten 
komen met het besef dat je onder de 
hoede van Christus steeds opnieuw 
mag beginnen.
Een samenleving die zich gerieflijk heeft 
ingericht met een perfecte rechtvaardig-
heid is laf, ja zelfs onbarmhartig. Er 
moet een korreltje zout bij.

Nieuwe werkelijkheid
Wij leven in een technische wereld. 
Techniek die veel dingen makkelijker 
maakt, maar tegelijk ons perspectief 
op de wereld beperkt. Hebben wij nog 
oog voor de hele en de ware werkelijk-
heid? Van de grote Michelangelo 
wordt verteld dat hij eens een grote 
marmeren steen naar huis liet brengen. 
Gevraagd wat hij met zo’n steen wilde 
doen, antwoordde Michelangelo: “Er 
zit een engel in, die wil ik eruit halen.” 
Begaafde - en in de woorden van 
Markus Matthias ook godsdienstige 
- mensen zien verder en dieper dan 
anderen. Ze hebben oog voor de ver-
borgen, geestelijke dingen achter de 
schermen, het wonder der natuur, 
van de kunst, van de rede, van de 
mensen. Ze kunnen dingen zien of 
horen die niet op dezelfde manier 
aanwezig zijn als materiële dingen.
Daarom is in de lutherse kerk de 
muziek zo belangrijk. Goede teksten 
zijn mooi. Maar de muziek doet  
dingen beleven die anders niet 
onderkend kunnen worden.
Deze dingen kan je niet vasthouden 
zoals materiële dingen. Je kunt ze 
slechts beleven als ze gebeuren. De 
christelijke hoop heeft met dit soort 
nieuwe of geestelijke werkelijkheden te 
maken. Deze hoop wordt werkelijkheid 
waar mensen bij elkaar komen en met 
elkaar delen: goederen en gedachten, 
vreugde en verdriet, vieren, gemeen-
schap beleven, musiceren of naar 
muziek luisteren, creatief zijn en de 
eerste stappen zetten in hoop voor de 
toekomst.
In de lutherse kerk schrijven wij dat 
toe aan de Heilige Geest die ons ‘op 
aarde roept (en aanspreekt door 
anderen), vergadert (en onderlinge 
gemeenschap schept), verlicht (en 

onze ogen en verstand opent), heiligt 
(om meer te zijn dan een tijdelijk 
gebeuren van aarde, as en stof)’.
Een slechts verstandelijke godsdienst is 
laf. Er moet een korreltje zout bij; dan 
pas is het leven smakelijk. Dat moet het 
doel van een lutheraan zijn: te leven 
onder de hoede van de drie-enige God: 
Schepper aller Goeds, Verlosser van 
ons verleden, Geest van creativiteit!

Lutherse identiteit
Met deze bagage gingen we in groepen 
uiteen. Niet bij alle gesprekstafels 
kwamen dezelfde kenmerken van 
lutherse identiteit naar voren, maar 
terugkerende thema’s waren er wél: 
vrijheid in het denken over God en 
Zijn plaats in jouw leven; de recht-
vaardiging; de liturgie en de muziek- 
waarbij de wisselwerking tussen  
predikant en gemeente regelmatig 
werd genoemd; minder dogmatiek, 
dan wel hoe daarmee om te gaan.  
Dit ontlokte Markus Matthias de  
hartenkreet dat het soms lijkt alsof  
de traditie losraakt van de theologie: 
we dragen meer de traditie over dan 
de theologie. We zouden ons meer 
moeten afvragen waarom we doen 
zoals we doen of denken zoals we 
denken. Voorwaar, een oproep voor 
(hernieuwde) theologische vorming 
van gemeenteleden.

Samen of zelfstandig?
Tot slot werden ervaringen gedeeld 
over hoe je als lutherse gemeente in de 
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toekomst verder kunt. We hoorden de 
praktijk van drie lutherse gemeenten. 
De ELG Flevoland is uiteindelijk 
opgegaan in de protestantse 
gemeente Almere. Daarbij zijn duide-
lijke afspraken gemaakt over de plaats 
en het uitdragen van het luthers 
gedachtegoed in de wijkgemeente 
Almere-Haven. De ELG Deventer is 
twintig jaar geleden volledig opgegaan 
in de PKN-gemeente in de Lebuïnus-
kerk. Daarbij blijken zij, als kleine 
groep, vaak de smeerolie te zijn in 
het denken en doen van de gemeente. 
De bloeiende ELG Zwolle heeft de 
weg naar een samengaan in één  
protestantse gemeente een heel eind 
bewandeld, maar koos uiteindelijk 
toch voor zelfstandigheid met een 
eigen beleid en koers. 
Er is geen one size fits all, maar een 
belangrijke les is wel: wees op tijd 
met het denken over de toekomst.  
In positieve zin viel op dat alle drie 
de sprekers beslist het gevoel hadden 
de, voor hun situatie, beste keuze te  
hebben gemaakt. En daarmee ook het 
zout in het protestantse brood te zijn. 

Natuurlijk werd afgesloten met een 
korte vesper. Bij de slotborrel werden 
veel tevreden geluiden opgetekend 
over het interessante programma en 
was er een levendige uitwisseling van 
informatie en ervaringen. Volgend 
jaar weer!

Frank Everaarts

Terugkoppeling naar aanleiding van tafelgesprek (foto: Frank Everaarts)
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p de tafel in zijn werkkamer 
liggen de statuten van het  
ds. Pieter Groote fonds naast 

een stapel edities van Elkkwartaal. 
‘Er is al eens iets geschreven over het 
fonds in Elkkwartaal’, merkt hij op. Hij 
heeft het echter niet kunnen vinden.
Het feit dat er nu weer vijf Lutherse 
studenten zijn die een opleiding volgen 
aan de Protestantse Theologische 
Universiteit, is een mooie aanleiding 
voor dit gesprek. Zij zijn een van de 
doelgroepen van het fonds.
Dat staat heel mooi omschreven in  
de statuten: ‘Verstrekking van onder-
steuning aan jongelieden die zich 
voorbereiden tot de academische 
studie met het oogmerk predikant te 
worden in een Evangelisch-Lutherse 
gemeente …’
‘Heel veel huidige lutherse predikanten 
herinneren zich denk ik ook de wel 
de boekenbonnen die zij ontvingen 
van het ds. Pieter Groote fonds voor 
de aanschaf van studieboeken’, merkt 
Floor op. Ook vier van de vijf huidige 

lutherse studenten, één studeert in het 
buitenland, hebben enkele maanden 
geleden een boekenbon van 150 euro 
ontvangen. Daarmee is een oude 
traditie weer in ere hersteld. Door de 
wijziging in de studiefinanciering 
werd er jarenlang minder aanspraak 
gemaakt op het fonds, dat zich addi-
tioneel opstelde. 

Scholing
Het fonds was van oorsprong ver-
bonden aan het Evangelisch-Luthers 
seminarium dat in 2007 opging in de 
Protestantse Theologische Universiteit. 
Daarna is het een zelfstandige stichting 
geworden. De doelstelling van het 
fonds is, naast de ‘ondersteuning aan 
jongelieden’ uitgebreid met enkele 
nieuwe doelen. Zo wordt tegenwoordig 
ook geïnvesteerd in de nascholing en 
bijscholing van lutherse predikanten. 
Voorwaarde hierbij is dat deze scholing 
ten dienste moet staan aan het werk 
in de gemeente. Dit past ook in het 
kader van de permanente educatie. 
Er wordt ook een bijdrage geleverd 
aan het Luther-Bulletin, een weten-
schappelijk tijdschrift voor inter-
confessioneel Lutheronderzoek, dat 
sinds begin jaren negentig wordt 
uitgegeven. Aan de leerstoel ‘Lutherana’ 
aan de PThU wordt ook bijgedragen.
Jaarlijks komen er ongeveer tien aan-
vragen voor ondersteuning binnen 
bij het fonds. Deze aanvragen worden 
beoordeeld door het stichtingsbestuur. 
Hierbij wordt gekeken naar een gelijke 
verdeling over de verschillende doel-
stellingen. Aanvragen die niet aan de 
criteria voldoen, dus niet ten dienste 
komen van een Evangelisch-Lutherse 
gemeente binnen de Protestantse Kerk, 
worden afgewezen. 
Er wordt nauw samengewerkt met het 
Luthers Diakonessenhuis Fonds, juist 

omdat het twee verschillende fondsen 
zijn, waarbij soms ook aanvragen 
aan elkaar worden doorgespeeld. Die 
samenwerking kwam ook tot uiting bij 
de uitgave van het boek ‘Lutheranen 
in de Lage Landen’, dat mede werd 
mogelijk gemaakt door beide fondsen. 
Het ds. Pieter Groote fonds heeft 
ervoor gezorgd dat in alle Lutherse 
gemeenten een exemplaar van het 
boek ligt.

Extra steuntje
‘Vroeger’, begint Jaap Floor, ‘was het 
gebruikelijk dat bij de ordinatie van 
een predikant een van de collectes 
werd opgedragen aan het ds. Pieter 
Groote fonds.’ Wanneer dat gebruik is 
afgeschaft of in het ongerede is 
geraakt, is hem niet bekend. Nu komt 
er nog van enkele gemeenten een gift 
binnen, omdat het ds. Pieter Groote 
fonds op het collecterooster staat. 
Het fonds is middelgroot en de bij-
dragen die worden gegeven zijn dan 
ook beperkt. Het varieert meestal van 
een paar honderd tot maximaal een 
paar duizend euro, net genoeg voor 
een extra steuntje in de rug. 
In het beleidsplan staat dat het goed 
is om als stichting wat meer naar 
buiten te treden, waarbij Elkkwartaal 
tot de mogelijkheden kan behoren. 
De van oorsprong lutherse predikan-
ten kennen het fonds, maar nu steeds 
meer predikanten geen lutherse  
achtergrond hebben, is het goed om 
hen hiervan op de hoogte te stellen. 
Het fonds zal voorlopig nog wel blijven 
bestaan. Er staat geen einddatum in 
de statuten en zolang er nog geld in 
het fonds aanwezig is, kan men onder-
steuning aanvragen via de website: 
www.pietergrootefonds.nl

Ingeborg Kriegsman

O

Jaap Floor (foto: Ingeborg Kriegsman)

Het ds. Pieter Groote fonds 
is een levend fonds
Dat fondsen lang mee kunnen gaan, blijkt wel bij het ds. Pieter Groote fonds, 
opgericht op 25 oktober 1928. Het fonds is opgezet door de predikant zelf,  
een jaar na zijn emeritaat. Wat doet het fonds nu precies en hoe actief is het? 
Deze vragen werden voorgelegd aan Jaap Floor, de huidige voorzitter.



elkkwartaal 7 april 2015

e confirmatie – in het Neder-
lands ‘vormsel’ – roept vragen 
op. Het woord op zichzelf is al 

meerduidig. In het calvinisme wordt 
het vaak vertaald als: dat iemand door 
belijdenis te doen zijn doop ‘bevestigt’, 
‘achter zijn doop gaat staan’. Dat 
‘bevestigen’ – confirmare – doet die-
gene dan zelf. Dit is echter niet wat 
oorspronkelijk met confirmatie werd 
bedoeld. De handelende persoon is 
namelijk niet de vormeling, maar dat 
is de Heilige Geest. Confirmatie is 
gesterkt worden door de gaven van 
de Heilige Geest. 

Chrisma
Dit wordt tastbaar met het chrisma, 
de zalfolie waarmee een dopeling of 
geloofsleerling gezalfd wordt tot 
christenmens. Ook in de Protestantse 
Kerk. Het Dienstboek vermeldt uit-
drukkelijk de mogelijkheid van het 
gebruik van zalfolie als de voorganger 
een kruis op het voorhoofd van de 
dopeling tekent, met verwijzing naar 
Openbaring 22:4: ‘Zijn naam zal op 
hun voorhoofd zijn.’ Hoe de kerk aan 

dat chrisma komt, laat het Dienstboek 
echter in het midden. Uit het keuken-
kastje van de dominee? Dat kan. Het 
is immers ‘gewoon’ olijfolie. Maar je 
zou graag willen zien dat die olie apart 
wordt gesteld, toegewijd aan dit bij-
zondere gebruik. Zoals het Dienstboek 
van de Protestantse Kerk in navolging 
van Jakobus 5 ook de ziekenzalving 
kent, en wel weet dat er ter voor-
bereiding een gebed over die olie zal 
worden uitgesproken, maar daar geen 
woorden aan geeft. Uit verlegenheid.

Wijding als viering
In het Dienstboek van 1998 was het 
uitgangspunt dat alleen mensen worden 
gezegend. Geen spullen. In het Dienst-
boek van 2004 echter wordt wel recht 
gedaan aan de bijbelse notie dat niet 
alleen mensen een zegen ontvangen, 
maar ook hun leefomgeving gezegend 
wordt. Dus toch ook de spullen. Zo 
worden op Palmzondag de palmpaas-
stokken en de kleine buxustakjes 
gewijd. Op Aswoensdag wordt de as 
gezegend waarmee wij het askruis 
ontvangen en op de zondag van de 
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Gij zalft mijn hoofd met olie
Soms is het wat behelpen voor lutheranen binnen de Protestantse Kerk.  
En is het zoeken naar creatieve oplossingen om onze eigenheid in te brengen. 
Bijvoorbeeld bij de overkomst naar Nederland van gemeenteleden uit Duits-
land of Scandinavië. Zij hebben Konfirmationsunterricht gehad en zijn op  
dertienjarige leeftijd in, bijvoorbeeld, Finland geconfirmeerd en daarmee  
kerkelijk afgestudeerd. Hoe moeten die ingeschreven worden? Als belijdende 
leden! Want ‘belijdenis doen’ voor achttienjarigen en ouder wordt in de 
lutherse landen niet gekend; daar vindt de kerkelijke socialisatie eerder plaats, 
niet pas bij een vermeende volwassenheid.

Mgr. dr. Joris Vercammen

Doop des Heren is er de wijding van 
het doopwater.
Maar het chrisma en de olie voor de 
ziekenzalving? Het is gebruikelijk dat 
in de Goede Week, aan de vooravond 
van Witte Donderdag, de heilige oliën 
worden gewijd. Met voorbede voor de 
zieken, de dopelingen, de geloofsleer-
lingen, de confirmanten. Met voorbede 
ook voor de ambtsdragers die dat 
moeten doen: dopen, confirmeren, 
zieken zalven. Een troostende, hoop-
volle viering, die de grenzen van de 
plaatselijke gemeente overstijgt. Je zou 
wensen dat in elke classis zo’n viering 
wordt gehouden. Of dat de president 
van de lutherse synode daarin voorgaat. 

Chrismamis
Inmiddels heeft zich een andere moge-
lijkheid voorgedaan. Sinds enkele 
jaren worden delegaties van lutherse 
gemeenten verwelkomd in de chris-
mamis van onze Oud-Katholieke  
zusterkerk. Ook de gemeente die ik 
dien, de lutherse gemeente van Arnhem, 
is daar elk jaar vertegenwoordigd. 
Soms met kerkenraadsleden, dit jaar 
met de confirmanten die straks met 
Pinksteren worden gevormd. Lutherse 
gemeenten die met een officiële dele-
gatie aan deze uitnodiging gehoor 
wensen te geven, kunnen daartoe een 
verzoek richten aan de Oud-Katholieke 
aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris 
Vercammen.

Klaas Touwen

Een impressie van één van de Arnhemse gemeenteleden:
De chrismamis is een indrukwekkend gebeuren dat goede herinneringen 
heeft achtergelaten, niet in de laatste plaats vanwege de ervaring dat de 
Oud-Katholieke Kerk zo open staat naar andere geloofsgemeenschappen. 
Hiervan getuigt het feit dat de oliën ook worden uitgedeeld buiten het  
eigen kerkverband en dat ook de protestantse predikanten deel konden  
uitmaken van de intochtprocessie.
Binnen de Reformatie is het gebruik van de heilige oliën achter de horizon 
geraakt, zij het dat het Dienstboek nu wel weer voorziet in het toepassen 
van de ziekenzalving. De zalvingsceremoniën kunnen een waardevolle  
toevoeging zijn aan de pastorale en liturgische praktijk, zoals ook is  
gebleken in de Paasnacht waar de heilige Doop is bediend en aansluitend 
de dopeling de zalving met chrisma ontving. 

Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over…
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at is kerkordelijk zo bepaald en 
zo vanzelfsprekend dat de rol van 
de classis soms ondergeschikt 

lijkt aan die van de onderhandelende 
samenwerkende partijen. ‘Dat is niet 
erg’, vindt Bert Drost, scriba van de 
classis Heusden-Almkerk, ‘maar áls 
de classicale rol dan genoemd wordt, 
moet die wel correct zijn’. Hij verwijst 
daarmee naar het artikel over de een-
wording van Luthers Brabant (Elk-
kwartaal, juni 2014) waarin de voort-
varende lutheranen in hun enthousi-
asme de betrokken classis wat tekort 
leken te doen. 

Gemeente heeft eigen inbreng
Nadat in Breda de ELG zich verenigde 
met de Protestantse gemeente, 
bereikten drie andere Brabantse 
lutherse gemeenten in januari 2014 
een voor hen optimale samenwerkings-
vorm, die resulteerde in Luthers Brabant. 
Aanloop en uitwerking verliepen in 
sneltreinvaart, met grote inzet van álle 
partijen. Ook die van de drie (later vijf) 
betrokken classes. Bert Drost was 
destijds, als scriba van de classis 
Heusden-Almkerk, nauw betrokken 
bij het traject. Tot zijn verbazing las 
hij in het bewuste artikel over ‘de vrees 
van de ELG Heusden en Bergen op 
Zoom mogelijk zomaar ergens te 
worden ondergebracht....’
‘Inderdaad was voor Heusden door de 
kleine omvang een verder bestaans-
recht onzeker, dus alleen blijven zou 
onverstandig zijn’, zegt hij. Toen de 
ELG Heusden, na mislukte onderhan-
delingen met de Gereformeerde Kerk 
Heusden, in 2013 aangaf mee te willen 
gaan met Bergen op Zoom en Eind-
hoven, zei Bert Drost, namens het 
Breed Moderamen (BM): ‘Prima, als 
jullie dat willen, werken wij daaraan 
mee’. Hoe klein ook een gemeente, de 

classis zal haar altijd onderdak brengen. 
‘Daarbij hebben gemeentes altijd een 
grote eigen inbreng’, zo benadrukt hij, 
‘en worden niet zomaar ergens onder-
gebracht. Het is ook maar de vraag of 
het BM dat zo maar kan doen. Dan moet 
de situatie toch wel heel ernstig zijn en 
dan nog pas na een lang en formeel 
traject. Maar zover komt het zelden’.

Koers op eenwording
De drie ledenbestanden van de ELG’s 
Bergen op Zoom, Eindhoven en Heusden 
werden samengevoegd en centraal 
beheerd. Als luthers Brabants grond-
gebied golden de grondgebieden van 
de drie voormalige ELG’s. De regionale 
grenzen waren dus bepalend. Met 
goedvinden van de classes Heusden-
Almkerk en West-Brabant werd de 
nieuwe gemeente Luthers Brabant 
ondergebracht bij de classis Peel en 
Kemperland (want Eindhoven had het 
grootste ledenaantal). 
Met drie vertegenwoordigers van de 
respectievelijke classes werd het  

ingediende concept beleidsplan en de 
plaatselijke regeling van de drie ELG’s 
besproken; als dat akkoord was kon 
toestemming volgen van het BM. Ook 
gericht op de beoogde snelle datum 
van eenwording. Daarvoor maakte 
Regionaal Adviseur Classicale Ver-
gadering (RACV) dominee Sophie 
Bloemert zich sterk. Vanuit haar functie 
als RACV belegde ze besprekingen met 
de betrokkenen, zag toe op mogelijke 
obstakels, stelde waar nodig kritische 
vragen en was mede-aanjager in het 
werktempo in de relatief korte voor-
bereidingstijd. Sophie Bloemert: ‘Uit-
eindelijk was het ieders inzet om de 
drie onder te brengen bij één classis 
- die van Peel en Kemperland - en 
was er dus geen sprake van dat we de 
beoogde datum niet haalbaar achtten. 
De mensen die het inhoudelijke werk 
moesten doen, hebben daaraan heel 
hard gewerkt’.

Als de kleinste partner in een een-
wordingstraject zich wat onderge-

D

Eenwording, vereniging of samen-
voeging: nooit zonder de classis
In verhalen over verenigingen of samenvoegingen belichten we vaak de rol van 
de samengaande partners. Altijd zijn daarbij ook andere partijen betrokken, zoals 
de classis. Om welk samenwerkingsverband het ook gaat, hoe divers of klein ook 
een gemeente, uiteindelijk wordt een (nieuwe) gemeente altijd ondergebracht bij 
de classicale vergadering in de regio.

Bert Drost, scriba classis Heusden-Almkerk



Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 
nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetings-
dag op zaterdag 25 april, in de lutherse gemeente Zaandam. 
Samen met een aantal Zaanse vrouwen is de dag voorbereid 
en hopen we u in deze prachtige en sfeervolle zeemanskerk 
een fijne dag te bezorgen. Na de aftrap om het jaarthema 
‘Het Woord in beeld’ te centreren rond de schilderkunst van 
Marc Chagall – ‘Kleuren van de ziel’ - doen we dat op de 
ontmoetingsdag rond muziek. In het middagprogramma 
maken we een muzikale reis langs liederen in het nieuwe 
liedboek die een verbinding vormen met de ‘kleuren van 
het kerkelijk jaar’. Er zal veel worden gezongen!

Kleuren van het kerkelijk jaar
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sneeuwd voelt, begrijpt Bert Drost 
dat. ‘Anderzijds, aan onze luthers 
gerichte pogingen hen met specifieke 
uitnodigingen volop te betrekken 
werd maar mager gehoor gegeven.’
Ook Sophie Bloemert herinnert zich 
dat Heusden het lastig had. ‘Persoon-
lijk voelde ik ook wel voor een model 
Breda, waarin drie gezindten samen-
gingen. In zo’n constructie kon het 
luthers eigene behouden blijven,  
ook ten gunste van de gereformeerde 
en hervormde partners, die toen al  
als Protestantse Kerk functioneerde. 
Maar toen de onderhandelingen met 
de gereformeerde gemeente mislukten 
hebben we vol ingezet op de huidige 
eenwording van Luthers Brabant’. 

Lutherse inbreng?
Allebei kijken ze met tevredenheid 
terug op het resultaat, waarbij Drost 
wel zijn vrees uitspreekt voor een 
gebrek aan lutherse inbreng binnen 
sommige Brabantse classes. Anders 
dan bij een samenvoeging waarbij 
gemeenten van verschillende kleur 
samenkomen, betrof het hier een 
samenvoegen van gemeenten van 
dezelfde signatuur: de lutherse. Dit 
tot trotse vreugde van de betrokken 
lutheranen. Drost is voorstander van 
een goede samenwerking binnen 
eigen verband, maar bepleit daarbij 
de kerk in het algemeen niet uit het 
oog te verliezen. ‘Ik hoop toch op 
lutherse inbreng bij de andere  

partners binnen de Protestantse Kerk, 
zoals immers bedoeld in de over-
eenkomst van 2004’. 
Ook dominee Bloemert, wiens taak 
vooral gericht was op het dienen van 
de gezamenlijke belangen, hoopt dat 
door deze clustering het lutherse niet 
teveel gesloten blijft voor de anderen. 
‘Wij staan daar juist voor open’. 

Novum
Dat de totstandkoming van Luthers 
Brabant een succes werd, daarover 
zijn alle partijen het eens. ‘Ook gezien 
de korte tijd waarin dat lukte. ‘Er is 
van alle kanten hard gewerkt om dat 
voor elkaar te krijgen’, zegt Sophie 
Bloemert. ‘De vorming van een een-
heid met niet aan elkaar grenzende 
gemeenten was ook voor ons een 
novum’. Ze vindt het ook interessant 
voor anderen die dit model willen 
volgen, of mogelijk in de toekomst 
willen aansluiten. Blijft de classis zich 
nu bemoeien met het mooie resultaat? 
Dat moet niet, wel is ze benieuwd hoe 
het, ruim een jaar later, Luthers Brabant 
nu vergaat. ‘Op hun eigen verzoek laten 
we ze nu even met rust’. Binnenkort 
zal ze gaan polsen naar hun ervaring 
in het overkoepelende en vragen naar 
de plussen en de minnen, waar het 
goed gaat, waar ze tegen aan lopen.
‘Van dit novum kan iedereen leren, 
ook kerkordelijk gezien, het is een 
pleidooi voor wat kán; flexibel en 
toch binnen de regels’.

Alma Evenhuis

Dominee Sophie Bloemert, RACV

Er is voldoende tijd gereserveerd voor de ontmoeting met 
elkaar, bijpraten op een bankje of wandelend door het 
karakteristieke stadscentrum met de Zaanse huisjes.
Het programma begint om 10:30 uur en eindigt om 16:00 uur.
De lutherse kerk ligt op loopafstand van het NS-station. 
Bij de kerk is zeer beperkt parkeergelegenheid. De kosten 
van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,-. U kunt 
zich opgeven bij Erika Hillebrand, erikahillebrand@ziggo.nl 
of Coby Aartsen, c.aartsenkraaypoel@telfort.nl. Zij kunnen 
u ook nader informeren over het programma. 
Wellicht ten overvloede: de activiteiten van de NLVB 
staan open voor iedereen!!
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e synode van de Protestantse 
Kerk boog zich in november 
van het vorig jaar over een 

‘theologische handreiking aan predi-
kanten, kerkenraden en gemeenten’: 
Brandpunten in de Verkondiging, die 
in sommige opzichten vergelijkbaar 
is met Evangelii Gaudium. Het gaat 
om wat het evangelie in onze tijd en 
cultuur te betekenen heeft. Dat wordt 
nogal antithetisch aangepakt. Een 
paar quotes van de paus: ‘Nee aan de 
idolatrie van het geld, omdat die wijst 
op een diepe antropologische crisis.’ 
‘Nee aan de ongelijkheid die geweld 
produceert.’ ‘Nee aan een bureau-
cratische manier, ook binnen de Kerk, 
van antwoorden op de problemen van 
de mensen.’ ‘Geef nooit een antwoord 
op vragen die de mensen niet stellen.’
En deze: ‘We mogen niet toelaten dat 
de hoop ons afgenomen wordt.’ ‘We 
mogen niet toelaten dat de gemeen-
schap ons afgenomen wordt.’ ‘We 

strijde tegen: naturalisme, cynisme, 
agnosticisme en individualisme. 
Uit de bespreking ter synode bleek 
dat deze ramkoers op de cultuur niet 
breed gewaardeerd wordt. Die wereld 
immers, dat zijn wij zelf. De moderne 
cultuur ademen wij in en uit. En bij 
het van-dik-hout-zaagt-men-planken-
geloof van de opstellers haalt menig-
een de wenkbrauwen op. Vooral het 
agnosticisme is ook anders te benoemen: 
als eerbied, schroom en huivering bij 
al die grote woorden.

Fides quae versus fides qua
Aan het einde van de handreiking wordt 
onderscheid gemaakt tussen fides quae 
(het geloof dát geloofd wordt: geloof 
als kennis, het voor waar houden van 
een set leerstellingen) en fides qua 
(het geloof waarméé geloofd wordt: 
geloof als vertrouwen, een levens-
houding van lofzang, gebed, verzet 
en overgave). Dat laatste had wel wat 
meer naar voren getrokken mogen 
worden. En het zou meer overtuigend 
zijn niet in te zetten bij schepping, 
kosmologie, geloof en wetenschap 
(dus fides quae), maar bij Christus en 
waar wij Hem vandaag ontmoeten: in 
de marge van onze samenleving, bij 
de armen, de zieken, vreemdelingen, 
vluchtelingen, gevangenen. Want 
alleen het engagement (fides qua) 
biedt toegang tot een geloof (fides 
quae) waar ik fiducie in kan hebben.

Zoeken naar de vreugde  
van het evangelie
Luther wordt vaker geciteerd dan 
Calvijn. Toch is dit geen luthers stuk. 

mogen niet toelaten dat de missionaire 
kracht ons ontnomen wordt.’

Met Luther erbij
Ook de handreiking van de Protes-
tantse Kerk staat vol offensieve en 
defensieve gedachten. Dat begint al 
met een fors citaat van Luther: ‘Als ik 
met luide stem en krachtige betoog-
trant elk onderdeel van de waarheid 
Gods verdedig behalve dat ene puntje 
dat de wereld en de duivel op dat 
moment aanvallen, dan belijd ik 
Christus niet, hoezeer ik me ook als 
christen profileer. Waar de strijd 
woedt, dáár wordt de loyaliteit van 
de soldaat bewezen. Standvastig zijn 
op alle andere strijdfronten is slechts 
een vlucht wanneer men terugdeinst 
op dit ene punt.’ Spreekt Luther van 
één punt dat onder vuur ligt, de hand-
reiking van de Protestantse Kerk wijst 
op vier tendensen die weerwoord 
moeten krijgen en trekt dus ten 

D

Om de verkondiging op een hoger plan te brengen, bracht de Vaticaanse Congregatie 
voor de Goddelijke Eredienst onlangs nieuwe richtlijnen uit. Het Homiletisch Directorium 
vloeit voort uit de onverholen hekel van paus Franciscus aan saaie preken. In zijn 
exhortatie Evangelii Gaudium (2013) zegt hij: ‘De homilie is de toetssteen om de 
nabijheid en het vermogen tot ontmoeting van een herder met zijn volk te beoordelen.  
Wij weten immers dat de gelovigen er veel waarde aan hechten; en zij hebben vaak 
te lijden, de gelovigen, omdat zij moeten luisteren, de gewijde bedienaren, omdat 
zij moeten preken. Het is bedroevend dat het zo is.’

Brandpunten in de verkondiging
Er moet beter gepreekt worden

Paus Franciscus
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In de lutherse theologie immers kunnen 
God en mens alleen in relatie gedacht 
worden. Niet op zichzelf, God niet en 
de mens ook niet. Spreken over ‘de 
mens’ is ook wel weer te abstract. Dat 
ben ikzelf én mijn medemens, en beide 
‘in Christus’ gedacht. Dus ook die 
moderne cultuur die het zo ontgelden 
moet, is een vindplaats van God. Wij 
hebben God daar niet in te brengen, 
nee, Hij is daar al, het is aan ons Hem 
daar te zoeken. 
De opstellers van ‘Brandpunten in  
de verkondiging’ stellen zich op het 
standpunt van Tertullianus, die 
meende dat het zoeken van de waar-
heid moet ophouden bij het vinden 
ervan. Maar ik met mijn lek en 
gebrek ben een vergiet, waar het 
geloof telkens weer uitloopt. Ik heb 

het niet, het geloof is niet mijn gees-
telijk bezit (dat is een calvinistische 
gedachte), ik ben het kwijt, het geloof 
is een infuus dat nodig aangebracht 
moet worden (dat is een lutherse notie).
In ‘Brandpunten in de verkondiging’ 
wordt op één punt expliciet de lutherse 
geloofsleer geloochend. Dat is als met 
Calvijn besloten wordt dat het eindige 
het oneindige niet kan omvatten. In 
de klassieke theologie heet dat fini-
tum non capax infiniti: God is zoveel 
meer, groter, hoger, heiliger, dan deze 
aardse werkelijkheid aankan. 
Maar dat alles is buiten de incarnatie 
om gedacht. Want dat is toch wat 
menswording en ontlediging (kenosis) 
beduidt: dat het eindige het oneindige 
heeft omvat! In Christus hebben wij 
met God van doen. In, met en onder 
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brood en wijn is Hij werkelijk tegen-
woordig. Wat wij, de minsten van zijn 
broeders en zusters hebben gedaan, 
hebben wij Hem gedaan. 
In de lutherse theologie heet dat fini-
tum capax infiniti. Dus zonder dat 
non. Het eindige is Godzijdank in 
staat het oneindige te omvatten. Dat 
geldt ook voor de moderne cultuur, 
die werkelijk een vindplaats is van 
geloof, hoop en liefde. Maar je moet er 
wel naar zoeken. 
Dat dat zoeken loont is de vreugde van 
het evangelie (= Evangelii Gaudium). 
Misschien dat de opstellers bij de hun 
opgedragen, grondige herziening van 
de handreiking, daar nog eens te rade 
moeten gaan.

Klaas Touwen

Koninginnezang in Zwolle
Zin in een paar dagen lekker met muziek bezig zijn? Dan ben je van harte welkom op 
de negende editie van Koninginnezang!

oor de negende keer op rij 
organiseert een groep zangers 
Koninginnezang voor deelnemers 

van alle leeftijden. Vanwege de negende 
editie is het thema ‘genegenheid’. Met 
liefde en genegenheid maken we samen 
muziek en zullen we zingen over dit 
thema. Natuurlijk laten we de genegen-
heid ook in de rest van de dagen 
regelmatig terugkomen. Het koor staat 
onder leiding van Jeroen de Haan en 
de kinderen studeren onder leiding 
van Mark Tempelaars. We werken mee 
aan de lutherse eredienst in Zwolle 
en sluiten Koninginnezang af met 
een koffieconcert.

V Kinderprogramma
Overdag begeleidt een vast team van 
kinderleiding alle aanwezige kinderen 
(van 0 tot 14 jaar). Zij hebben een 
eigen programma, afgestemd op de 
verschillende leeftijden. Natuurlijk zien 
we elkaar wel door de dag heen bij de 
maaltijden en de gezamenlijke activi-
teiten. We houden rekening met ouders 
die vanwege hun kind(eren) even 
afwezig zijn. Traditiegetrouw zullen 
ook de kinderen een aantal stukken 
instuderen (zang en instrumenten). 
 
Deelnemers
Koninginnezang maken we met elkaar: 
welkom zijn gezinnen met kinderen, 
volwassenen die het heerlijk vinden 
om samen te zingen en natuurlijk zijn 
er de dirigenten en de kinderleiding. 
We gaan uit van een koor van onge-
veer 40 zangers waarbij we streven 
naar een evenwichtige stemverdeling 
en daarnaast een kinderkoor van 25 
zangertjes. De groep wordt compleet 
met de allerkleinsten en de kinder-
leiding. Al met al rekenen we op zo’n 
90 mensen.
 

Deelname
Koninginnezang begint donderdag  
7 mei om 10.00 uur. Zondag 10 mei 
werken we mee aan de eredienst in de 
Evangelisch-Lutherse Kerk te Zwolle 
(10.00 uur). Na het koffieconcert en 
de lunch nemen we rond 14.00 uur 
weer afscheid van elkaar.
 
Meedoen?
Stuur een berichtje naar  
Koninginnezang@gmail.com of 
bezoek ons op Facebook.
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Tom Naastepad was rooms-katholiek priester en leidde in Rotterdam een heel bij-
zondere parochie: elke zondag kwam daar een ruim oecumenisch gemengde schare 
bijeen, ook voor de viering van de Maaltijd. Alles in die parochie draaide om een 
zeer intensief luisterende Schriftuitleg, verwant met wat wij in Amsterdam leerden 
van Beek, Deurloo, Zuurmond en Hemelsoet. 

Ik ben in mijn hof gekomen ...
unieke paasliederen van Tom Naastepad

e tekst mag het zeggen. Zo leer 
je luisteren naar wat er echt staat, 
zodat jij niet meer met de tekst 

bezig bent, maar dat de tekst iets met 
joú gaat doen. Zijn boeken werden 
veel gelezen; een van de bekendste is 
Het geheim van Rachel. Maar Tom 
Naastepad was tevens een dichter die, 
net zoals de lieddichters Barnard, 
Schulte Nordholt en Jan Wit, in staat 
was de dingen die wij menen te kennen 
zo anders te zeggen dat je verbaasd 
óphoort en geraakt wordt. Gelukkig 
is de wonderlijke oogst van die jaren 
– ze waren er bij de hymnologen in 
Duitsland jaloers op – grotendeels 
bewaard gebleven in het nieuwe lied-
boek en zelfs, wat Naastepad betreft, 
nog uitgebreid. Daarvan wil ik nu graag 
iets laten zien.

De bomen zingen in de tuin
Natuurlijk, het lied over het lege graf 
(nu 628), hadden we al in het Liedboek 
1973 en het werd graag gezongen, ook 
door die klassieke feestelijke wijs. 
Alleen zien we nu pas dat het een echt 
tweespan wil zijn met het volgende 
lied: 628 en 629, beide te zingen op 
een klassieke melodie en 629 van 
Luthers hand. Het eerste lied begint 
in de tuin met de bomen, het tweede 
in de hof. Meteen worden we dus 
gevoerd naar de hof van Eden, de tuin 
voor Adam en Eva. En de bomen 
zingen, ook die boom die Eva en Adam 
in nood bracht. En welk opstandings-
verhaal komt dan in zicht? Natuurlijk 
dat innige paasverhaal, waar Maria 
van Magdala de tuinman ontmoet, de 
‘hovenier’. Zij wordt geroepen bij haar 
naam door deze tweede Adam en tot 
nieuw leven gewekt door dit tot nieuw 
leven herschapen en geroepen mensen-
kind van God. Zijn graf is als een open 
boek, het paradijs is weer open; zelfs 
voor die misdadiger aan het kruis naast 

Jezus, geen vlammend zwaard verspert 
de weg. Het zegel van de dood is 
verbroken, Hij, de Paasmens gaat in en 
uit door al de deuren die men sluit.
Herkent u de beelden? Bijbelse beelden, 
ze buitelen over elkaar, je kunt er niet 
genoeg van krijgen op het hoogfeest 
van Pasen. 

Hooglied
Maar dan het volgende lied! Dat zingt 
er meteen op door, de Tuinman zelf 
zingt de eerste stem, doet de hof - het 
paradijs - herleven en gooit de deuren 
open. En er is nog meer in dit lied te 
horen, want ineens zingt het Hooglied 
mee. De Levende als de bruidegom, 
die de bruid - de kerk, de gemeente, 
ons mensen - omarmt. En sterk is zijn 
liefde, geen grendel kan haar tomen, 
ik brak door de dodenwacht. 
De tweede strofe vind je zelfs bijna 
letterlijk terug in het begin van 
Hooglied 5: Ik ben gekomen in mijn 
hof; mijn zuster, mijn bruid, ik plukte 
mijn mirre en mijn balsem.
Is dit nieuw? Welnee! Het Hooglied, 
dat heerlijke aardse liefdeslied, is van 
eeuw tot eeuw ook gehoord als het 
hemelse lied van de grenzeloze, onbe-
grijpelijke liefde voor ons mensen van 
Hem die ons niet wilde loslaten. En het 
ultieme teken daarvan is de Bruidegom, 
de Paasmens die Maria daar in de tuin 
én ons bij onze naam roept. 

Zo legt dit lied, een oude traditie 
vernieuwend, een diepe warme gloed 
over ook ons paasfeest! De aardse 
liefde mag een beeld zijn van Gods 
verlangen naar ons. Die liefde kan je 
niet bewaren voor alle kwaad, net zo 
min als wij dat kunnen voor wie ons 
zo lief zijn. Maar het haalt je er wel 
doorheen en doet ons telkens weer 
opstaan en nieuw beginnen. Dat geldt 
voor de liefde en warmte van mensen 

om je heen en dat geldt dus ook voor 
de liefde van God die er alles voor 
over had om ons niet te verliezen.  
We zijn gekend, geliefd! 
Dat roept dit lied allemaal bij mij op 
en ik hoop bij velen meer. Zo helpen 
de dichters ons geloven en steeds weer 
hoofd en hart oprichten en verder gaan. 
Zalig Pasen!

Joop Boendermaker

D
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Jan, Laura, Skan en Eva vasten voor de schepping

Lutherse jongeren  
vasten voor de schepping
‘Als ik wist dat morgen de wereld verging, dan zou ik vandaag nog een appelboompje  
planten.’ Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Maarten Luther en is op dit moment 
actueler dan ooit. De klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor mens en 
natuur. Gelukkig zijn jongeren zich hier ook van bewust en komen zij in actie.  
‘Fast for the Climate’ is hiervan het resultaat.

ongeren van de Lutherse Wereld-
federatie (LWF) riepen in 2010 
duurzaamheid uit tot topprioriteit 

en dit werd overgenomen in het stra-
tegisch beleidsplan van de LWF voor 
de periode 2012 tot Lutherjaar 2017. 
De LWF committeerde zich hierin aan 
de zorg voor de aarde, en klimaat-
verandering werd uitgeroepen als 
focus voor advocacy (pleitbezorging). 
De LWF gaf hieraan actief invulling 
via de voorbereiding en deelname 
van jongeren afkomstig uit alle wereld-
delen aan de VN-klimaattoppen. 
Nu al zijn wereldwijd mensen en volken 
slachtoffer van klimaatverandering. 
Daarnaast worden ook toekomstige 
generaties bedreigd. Dat geldt ook 
voor Nederland. 
Wereldwijd is visie en actie nodig om 
de CO2-uitstoot te reduceren, het 
gebruik van fossiele grondstoffen te 
verminderen en over te gaan naar 
duurzame energie. Overgaan naar een 
economie van ‘genoeg’ in plaats 
oneindige groei. Denken vanuit de 
drie p’s: people, planet, profit. En als 
kerk voegen we daar met geestdrift 
een vierde ‘p’ aan toe: ‘pneuma’. De 
belangen pro en contra zijn groot en 
het is ingewikkeld om daadwerkelijk 
het tij te keren. Kerken hebben echter 
het besef dat de aarde ons is toe-
vertrouwd en dat we de aarde dienen 
te bewaren als goede rentmeesters. 
Kerken hebben een boodschap van 
hoop, vertrouwen en onverzettelijkheid. 
En kerken hebben een wereldwijd net-
werk van miljoenen gelovigen (alleen 
al luthers meer dan 70 miljoen) die 
drager kunnen zijn van veranderingen.

Fast for the climate
Bezorgd over het gebrek aan resultaat 
over de klimaattop in Warschau in 
2013 lanceerden leiders van verschil-

lende godsdiensten samen de oproep 
om elke maand een dag te vasten 
voor het klimaat. Als appèl aan de 
wereldleiders om actiever te werken 
aan het oplossen van de klimaat-
crisis. De geboorte van #fastforthecli-
mate. De LWF roept haar lidkerken op 
om actief mee te doen met Fast for 
the Climate op elke eerste dag van de 
maand tot december 2015, wanneer 
de VN-klimaattop in Parijs wordt 
gehouden. Vasten kan op verschillende 
manieren worden gedaan, bijvoorbeeld 
door het niet eten van vlees, sober te 
zijn met energie en water, een dag geen 
social media of tv, of de auto/scooter 
laten staan. Maar natuurlijk kan het 
ook op de traditionele manier. 
Jongeren en diaconie van luthers 
Amsterdam haakten hierop in tijdens 
de 40-dagentijd, vanouds de tijd om 
te vasten. Tijdens de kerkdiensten 
vertelden ze er over en riepen ze op 
mee te doen. Samen met de diakenen 

deelden ze de speciale ansichtkaart  
‘I fast for the climate’ uit. 

Doet u mee?
‘Wanneer een mens alleen droomt, 
blijft het een droom. Wanneer mensen 
samen dromen, dan kan die droom 
werkelijkheid worden’, aldus Bisschop 
Dom Helder Camara. De 40-dagentijd 
zien we als eerste stap, maar na Pasen 
gaat het proces gewoon door, dat is de 
tweede stap. We roepen alle lutherse 
gemeenten op om in te haken bij de 
wereldwijde LWF-oproep om tot 
december 2015 – in een zelf gekozen 
vorm - te vasten op elke eerste dag 
van de maand. Als derde stap plannen 
we vervolgacties na 2015 op weg naar 
Lutherjaar 2017. Meer informatie op  
www.facebook.com/fastfortheclimateNL 
of www.diaconie.com

Hanne Wilzing 
secretaris Diaconie ELG Amsterdam

J
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Internationale gemeenschap 
Slotkerk Wittenberg is voor iedereen
De Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg is voor lutheranen wereldwijd natuurlijk  
HET symbool van het ontstaan van de lutherse confessie. Aan die deur immers 
werden door Maarten Luther zijn beroemde stellingen getimmerd. Voor wie de  
verbondenheid met de kerk, waar Luther (en ook Melanchton) begraven ligt, op een 
andere manier wil uiten dan er eens heen te gaan, ligt sinds Pinksteren 2013 een 
lidmaatschap van de Internationale Schlosskirchengemeinschaft binnen handbereik.

et had nogal wat voeten in de aarde om deze 
gemeente op te richten. Dat had vooral te maken 
met het Duitse kerkrecht en het dilemma hoe om  

te gaan met mensen die lid zijn van een gemeente in de 
eigen context én van deze internationale gemeente. Om dit 
op te lossen is gekozen de internationale gemeenschap een 
niet-zelfstandige gemeenschap te laten zijn die resorteert 
onder de ‘Evangelische Schlosskirchengemeinde’ in 
Lutherstadt Wittenberg. De baten die de internationale 
gemeenschap opbrengt mogen alleen worden gebruikt 
voor de doelstellingen van de internationale gemeenschap. 
De boekhouding en andere administratieve zaken gebeuren 
volgens de richtlijnen van de Landeskirche Mitteldeutschland. 
(Duitsland heeft een kerkelijke inrichting die de structuur 
van de verschillende bondslanden volgt. Deze ‘Landeskirchen’ 
werken over het algemeen Duitsland-breed samen in de 
VELKD, Vereinigte Evangelische Lutherische Kirchen 
(zeven lutherse Landeskirchen), en de EKD, Evangelische 
Kirche in Deutschland). 

Verbinden en groei
Iedereen die zich verbonden voelt met de Slotkerk, kan 
lidmaatschap van de Slotkerkgemeenschap aanvragen. De 
gemeenschap brengt lutheranen en anderen die zich ver-
bonden voelen met de plek die zo’n belangrijke rol speelde 
in de reformatie bij elkaar. Van dichtbij, van ver weg. Dat 
verbinden van mensen is één van de uitgangspunten van 
de gemeenschap. Daarnaast wil de gemeenschap een voor-
trekkende rol spelen in het uitdragen van het geestelijk 
leven, de cultuur en educatie in de rijke omgeving van de 
Slotkerk. De gemeenschap voorziet in onder meer Engels-
talige diensten en preken, maar ook kerkmuziek. De Slot-
kerkgemeenschap wordt geleid door een Curatorium.  

In dat Curatorium zitten vanzelfsprekend de dominee en 
de kerkmusicus van de Slotkerk. Daarnaast zitten er leden 
in die worden aangewezen vanuit de Slotkerkgemeente, 
het Wittenbergse Predikantenconvent, de EKD, de Lutherse 
Wereldfederatie, de Evanglische Academie (om de hoek), en 
van de Evangelisch-Lutherse kerken in de Verenigde Staten 
en Denemarken. 

Voor wie geïnteresseerd is: 
www.internationale.schlosskirche-wittenberg.de

Praxedis Bouwman

H

Herinneringsdeuren van de Slotkerk met de tekst van de 
95 stellingen in het Latijn.

De Slotkerk wordt 
stevig gerenoveerd, 
om er in 2017 
tijdens de herden-
king van 500 jaar 
reformatie weer 
fier bij te staan.
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oals alle taken van de LWF valt 
ook DWS onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de 

LWF-raad. Die commissie behartigt 
de dagelijkse belangen en bereidt 
raadsbesluiten voor, buiten de regu-
liere raadsvergaderingen om. Afgelo-
pen januari vergaderde de commissie 
DWS in het Zwitserse Montreux. 
Voor de Nederlandse PKN zit Daan 
Leker in de LWF-raad, zij is vanuit 
die raad benoemd raadscommissielid 
van DWS.

Christen en Midden-Oosten
Het is voor World Service niet mak-
kelijk geweest om te opereren in het 
Midden- Oosten. En dat frustreerde. 
De behoefte aan ontwikkelingshulp 
werd steeds groter maar doordat 
World Service een christelijke achter-
grond heeft was het bijna onmogelijk 

om daar te komen waar het nodig 
was. Vorig jaar is World Service een 
samenwerkingsverband aangegaan 
met Islamic Relief, een Islamitische 
ontwikkelingsorganisatie. Zij werken 
samen aan vredestichting en het pro-
moten van hygiëne. Door deze 
samenwerking werd het voor World 
Service makkelijker om te werken in 
het Midden-Oosten.

Syrische vluchtelingen
‘Wij werken om te voldoen aan de 
behoefte van de Syrische vluchtelin-
gen in Jordanië en om het lijden te 
verzachten van kwetsbare Syriërs en 
Jordaniërs die getroffen zijn door de 
heersende crisis. Wij dienen alle men-
sen, ongeacht etniciteit, sekse, religie, 
ras of politieke achtergrond’. Deze 
tekst is te lezen op de website van 
DWS Jordanië. In Jordanië is in de 

afgelopen jaren een grote influx van 
Syrische vluchtelingen geweest. Voor 
deze vluchtelingen is in juli 2012 het 
Za’atari vluchtelingenkamp opgericht. 
Dit kamp herbergt ruim 80.000 Syri-
sche vluchtelingen. Vluchtelingen die, 
toen ze aankwamen, dachten snel 
weer naar huis te kunnen. Nu wonen 
ze al jaren in het kamp en is er nog 
geen zicht op terugkeer. Toen World 
Service net werkzaam was in het 
kamp lag het accent op het uitdelen 
van ‘non-food’  basisbenodigdheden, 
zoals kacheltjes en hygiëne-pakket-
ten. Nu ligt de nadruk op de organi-
satie van psychosociale hulp, vrede-
stichting, conflictbemiddeling, 
beroepsonderwijs en recreatie.
Midden in het Za’atari kamp staat de 
‘Peace Oasis’. Een initiatief van World 
Service Jordanië. Een plek waar jon-
geren van 14 tot 30 jaar bij elkaar te 
komen. Hier krijgen ze psychosociale 
hulp en trainingen. De Syrische 
vluchtelingen worden gemobiliseerd 
om hier trainingen te kunnen geven. 
De UNHCR (mensenrechtenorganisatie 
van de Verenigde Naties) benadrukt 
de waardevolle samenwerking met 
DWS omdat World Service zich pri-
mair richt op de ménsen en wat die 
nodig hebben om weer in hun kracht 
te komen. Ze zijn ook op plekken 
waar andere organisaties liever niet 
zijn omdat het te gevaarlijk is. Voor 
meer projecten van World Service in 
Jordanië: jordan.lutheranworld.org.

Daan Leker

Z

‘Wij zijn LWF Jordanië’ 
Daar zijn waar het nodig is, dat is waar de dienst Wereldservice (Department for 
World Service, DWS) van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) voor staat. ‘Wij zijn 
geen egocentrische gemeenschap’, zei secretaris-generaal Martin Junge van de LWF 
in de laatste vergadering over DWS. ‘Het is onze roeping onze buren te helpen. Wij 
zijn waar mensen lijden, waar rechten geschonden worden.’ En dat is wat DWS doet. 

Lutheranen werken samen met Moslims
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Lutherse Wereldfederatie en 
Islamic Relief Worldwide (IRW) is de eerste overeenkomst in zijn soort 
tussen een mondiale christelijke en een mondiale islamitische humanitaire 
organisatie. Beide organisaties zijn trots op deze overeenkomst. Van de 
kant van de LWF werd het hart van de samenwerkingsovereenkomst 
‘gedeelde waarden’ genoemd: waardigheid, rechtvaardigheid, compassie en 
betrokkenheid, het uitgangspunt om juist de kwetsbare groepen en indivi-
duen die getroffen zijn door rampen te sterken en te steunen. Die waarden 
verbinden, ondanks de religieuze verschillen.
Vanuit IRW wordt aangehaald dat de kwetsbare wereld meer verscheurd 
lijkt door menselijk lijden, waarin religie vaak wordt uitgelegd als scheids-
lijn tussen mensen die in een conflict leven; maar dat juist op geloof geba-
seerde humanitaire organisaties het beste toegerust zijn om een krachtig 
model van wederzijds respect, dienstbaarheid en samenwerking ter verbete-
ring van de mensheid te bieden.
De UNHCR (de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties) juicht 
deze samenwerking toe en noemt het een droom genoemd die uitkomt, met 
de wens dat hij mag dienen als voorbeeld voor anderen om hetzelfde te 
doen. Het eerste project in de samenwerking was een onderzoek in het 
vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia, om te zoeken naar de beste manier 
om mensen met een beperking, die zo snel worden vergeten in dit soort 
situaties, bij te staan.

Praxedis Bouwman

Met een lied
De Noorse zangeres en LWF-
bestuurslid Jenny Moe werkte 
mee aan een liedopname en 
videoclip ter promotie van het 
werk van World Service.
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nmiddels zijn we aangeland in het 
achtste jaar van de Lutherdecade 
en Duitsland maakt zich op voor 

een grote happening in de komende 
jaren, met als slotjaar 2017. De her-
denking van de reformatie wordt 
groots aangepakt en er komen steeds 
meer activiteiten rond de reformatie 
tot leven. Daarbij gaat het niet alleen 
om Luther, maar om de reformatie op 
zich, waarvoor Luther de aanstoot gaf 
op 31 oktober 1517 door het plaatsen 
van zijn stellingen. Die stellingen werden 
een van de belangrijkste documenten 
in de geschiedenis van Duitsland en 
Europa. Luther schreef deze vanuit 
zijn overtuiging en die bleek te worden 
gedeeld door heel veel gelovigen. Mede 
door de boekdrukkunst ging het balletje 
rollen en werden zijn ideeën in korte 
tijd verspreid. De datum 31 oktober 
1517 is daarmee definitief het begin 
van de reformatie.
Luther heeft op veel plaatsen in Duits-
land zijn sporen nagelaten. Wanneer 
je op een overzichtskaart kijkt in 
welke steden hij werkzaam was, dan 
blijkt dat hij vooral in het midden 
van Duitsland actief is geweest, van 
oost naar west, met de nadruk op de 
voormalige Oost-Duitse staten Sachsen-
Anhalt, Sachsen en Thüringen. 
Zesendertig belangrijke plaatsen uit 

het leven van Maarten Luther kunnen 
nu worden bezocht via acht routes, 
zo is een ‘Lutherpad’ ontstaan van 
1200 km. Alle routes worden weer-
gegeven op internet (zie kader).

Reformatie – Beeld en Bijbel
Ieder jaar van de decade heeft een 
thema en dit jaar is dat ‘Reformatie 
- Beeld en Bijbel’. Bijna tegelijkertijd 
met het begin van de reformatie kwam 
ook de drukkunst in opmars. Waar 
voorheen allerlei pamfletten en boeken 
met de hand werden vervaardigd, 
werden deze nu gedrukt. De uitvinding 
van de drukkunst heeft grote gevolgen 
gehad voor de ontwikkeling en de 
kennis van de mensen. 
In 1521, tijdens zijn verblijf op de 
Wartburg bij Eisenach, begon Luther 
met de vertaling van het Nieuwe 
Testament in het Duits. Omdat hij 
deze vertaling schreef voor het volk, 
probeerde hij dit zo begrijpelijk 
mogelijk te doen en bedacht daarbij 
ook nieuwe woorden. In 1534 kon 
een compleet Duitstalige bijbel wor-
den gedrukt in Wittenberg. Hiermee 
kwamen de mensen in contact met 
nieuwe communicatiemiddelen en 
media. Bijna 500 jaar later zijn we 
dat nog steeds aan het verbeteren. 
Dit jaar is er met name aandacht voor 

de 500e geboortedag van de schilder 
Lucas Cranach de jongere. Tijdens de 
vele exposities die in 2015 in Duits-
land worden georganiseerd, wordt 
ook aandacht besteed aan het werk 
van zijn vader, Lucas Cranach de 
oudere, een goede vriend van Maarten 
Luther. Cranach de oudere voorzag 
diverse pamfletten van Luther van 
illustraties en was naast schilder ook 
drukker. De familie Cranach woonde 
en werkte in Wittenberg. 
Naast Abrecht Dürer zijn zij de meest 
belangrijke Duitse schilders uit de 
renaissance. Het totale oeuvre bestaat 
uit meer dan 5000 werken, waaronder 
meerdere portretten van Maarten 
Luther, zijn vrouw Katharina von 
Bora en van Philipp Melanchton. De 
portretten van Luther zijn bij velen 
van ons bekend, omdat er in de  
consistorie een reproductie hangt. 

Wie nu al op zoek wil gaan naar de 
sporen van Luther en het ‘Lutherpad’ 
alvast wil volgen of de werken van 
de familie Cranach wil bewonderen, 
kan dat op eigen gelegenheid doen. 
Bekijk de diverse websites en maak 
een keuze uit het grote aanbod van 
activiteiten in 2015.

Ingeborg Kriegsman

I

Luther 2017
‘In den beginne was het woord’, is de eerste regel  
op de brochure van het Duits Verkeersbureau. Een 
prachtige brochure met informatie over Luther 2017,  
500 jaar Reformatie. 

Luther en Cranach op 
internet:
www.germany.travel/luther
www.luther2017.com
www.martinluther.de
www.wege-zu-cranach.de
www.cranach2015.de

Luther Denkmal, Worms (Foto: Ingeborg Kriegsman)
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In memoriam 

Nely Johannes-van den Brink
p 3 januari jl. is op 95-jarige leeftijd mevrouw 
Nely Johannes-van den Brink overleden, een  
half jaar na haar echtgenoot ds Henri Johannes. 

Zij waren lange tijd verbonden aan de Maarten Luther 

O Kerk in Amsterdam. Mevrouw Johannes was niet zomaar 
een predikantsvrouw. Zij heeft zich ingezet voor de plaat-
selijke en landelijke Lutherse kerk, had zitting in de Synode 
en was lange tijd lid van de redactie van Elkkwartaal.

In memoriam 

Karla Georgina Hage 1932-2015
arla Georgina Hage had een 
bewogen leven, met vele hoog-
tepunten. Ook met dalen, waar 

ze door haar sterke wil altijd zelf uit - 
kwam. Eén van de hoogtepunten was 
haar inzegening als predikant in 1968 in 
de Amsterdamse Maarten Luther Kerk. 
Haar eerste gemeente was Utrecht-noord 
waar ze samenwerkte met dominee C. 
Visser. Die samenwerking én een mee-
levende gemeente droegen bij aan wat 
ze ervaarde als een prachtige, waarde-
volle tijd. In dezelfde periode (1968-
1973) was ze predikant bij de evan-
gelisch-lutherse gemeente Leerdam. 
Gemeenteleden uit die plaats waren 
bij haar afscheidsdienst en spraken 
met veel warmte over ‘hun’ Karla.

Daarnaast gaf ze godsdienstles op 
openbare scholen. Ook werkte ze als 
verpleegkundige in het oude Sint 
Anthoniusziekenhuis. Van 1978 tot 
1981 was ze predikant in Deventer. 
Vervolgens kwam ze in dienst van 
het Maarten Lutherhuis in Amsterdam 
waar ze goed ‘viel’ bij de bejaarde 
bewoners die Karla volledig accep-
teerden, ongeacht hun eigen kerkelijke 
gezindheid. ‘Er is maar één God’, zo 
zeiden ze. Toen de bewoners een nieuw 
onderkomen moesten zoeken heeft ze 
hen allen begeleid. Een zware taak, 
die ze met liefde deed. Ze heeft daar 
lang gewerkt, van 1981 tot 1998.
Vele jaren leidde ze op haar eigen, 
gezellige wijze ook de Vrouwendagen 

K

in Hoekelum. Ze woonde in Wieringen-
werf, later in Leerdam en verhuisde 
uiteindelijk naar ‘verzorgd wonen’ in 
Dordrecht. Dat viel haar niet altijd 
makkelijk; toch beleefde ze daar nog 
vijf mooie jaren.

In de Maarten Lutherkerk vierden we 
op 10 februari de Dankdienst, geheel 
volgens de lutherse liturgie en voor-
bereid door Karla zelf: alle liederen, 
de schriftlezingen en de gebeden had 
ze nauwkeurig opgegeven.
In crematorium Westgaarde namen we 
afscheid van Karla met de tekst uit 1 
Korinthe 15: 55-57: Dood, waar is uw 
overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 
God zij dank, die ons de overwinning 
geeft door onze Heer Jezus Christus.
Dank, Karla, voor alles wat je voor de 
mensen hebt betekend. Moge je nage-
dachtenis ons tot zegen zijn.

Tine de Vlieger
emeritus predikant Enkhuizen

Herinnering aan Karla Hage van een gemeentelid
Dominee Hage is bij ons in Leerdam predikant geweest van 1968 – 1973. 
Een jonge vrouw die net haar ordinatie had ontvangen in de Maarten 
Luther Kerk Amsterdam. Ze leidde jongeren- en belijdenisgroepen, ze heeft 
natuurlijk gedoopt, begraven en gehuwd. Ook gaf ze hier godsdienstles op 
twee scholen. Ze was een echte lutherse dominee die van ons kerkje heel 
voorzichtig een meer liturgische gemeente wenste te maken.
Vooral de belijdeniskandidaten, waaronder ikzelf, nodigde ze uit om naar 
Utrecht te komen, waar ze ook haar gemeente had. Een vrouw met idealen 
die ons vertrouwen meegaf in wat zij zelf dacht dat goed was. We blijven 
haar preken herinneren als zéér waardevol. 
Bij haar afscheidsdienst op 10 februari in de Maarten Luther Kerk was het 
alsof ze zelf voorging en ons met vertrouwen heenzond. Zoals zo vele keren 
bij ons in Leerdam. 
Dank je Karla voor alles, zelfs je allerlaatste dienst.
….er is een land van louter Licht, in bloei staat elke plant....

Marty van Kooten, Leerdam

foto: Andreas Wöhle



elkwartaal
Of ik deze keer Wartaal wil schrijven. Mag zelf weten 
waarover, ik heb alle vrijheid. De vrijheid om te schrijven 
wat ik wil. Wanneer ik na de redactievergadering weer 
huiswaarts ga, kruip ik niet meteen achter mijn computer. 
Ik kijk het journaal en zie honderdduizenden de straat op 
gaan met een pen in de lucht gestoken. Demonstrerend 
voor de vrijheid van meningsuiting. Opkomend voor de 
vrijheid om te zeggen en te schrijven wat je wilt. 

Mijn handen weifelen boven het toetsenbord. Ik heb alle 
vrijheid. Toe maar, doe maar! Kan dat wel: alles zeggen wat 
we willen? Wat bereiken we met satire, kritiek, of een mening 
die een ander kwetst? Is het soms niet beter om een toontje 
lager te zingen, of leveren we dan in op onze vrijheid?
Vrijheid, we hebben er onze mond vol van. Ik kijk weer naar 
het journaal. Herdenking van 70 jaar bevrijding Auschwitz. 
En het wordt al gauw 5 mei: Nederland 70 jaar bevrijd.
Schrijven voor het Paasnummer van Elkkwartaal. 
Pasen: ook zo’n feest dat overloopt van bevrijding.

Ik heb de vrijheid. Ik leef in een vrij land, ik ben niemands 
slaaf. Alles is mogelijk. Ik associeer door en er komt een 
Bijbeltekst boven drijven: Alles is geoorloofd, maar niet 
alles is nuttig. Alles is geoorloofd maar niet alles bouwt 
op. Klinkt dat niet naar enige censuur?
Vrijheid klinkt mij vaak als een recht in de oren. Ik heb het 
recht van meningsuiting, dus zeg ik wat ik wil. Maar zijn 
we vrij als we ons zowat verplicht voelen te zeggen wat 
we willen? Daarmee dreigt vrijheid een nieuwe verslaving 
te worden. Soms is het gewoon niet handig om zomaar wat 
te zeggen of te schrijven. En soms neem ik mijn woorden 
terug of verontschuldig me. Wat heb ik aan vrijheid als een 
ander daardoor gekrenkt door het leven gaat? Wat heb ik 
aan vrijheid als er onoverbrugbare kloven ontstaan?
Vrijheid is voor mij ook de ruimte nemen om iets niét te 
doen of niét te zeggen. Mezelf die ruimte gunnen is ook 
bevrijdend. Ik mag alles zeggen, maar het hoeft niet.

Rien Sprong
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In memoriam 

Arie Cees Verwaal 1952-2015
p 7 januari, in de Epifaniëntijd, 
de tijd van het aanlichten van 
wat ons in Christus geschonken 

is, sloot Arie Cees de ogen voorgoed. 
Wij missen hem zeer hier in Hilversum 
als onze predikant sinds 1991, na zijn 
jaren in Amsterdam.
Nog op 7 september 2014 in een stamp-
volle dienst met mensen uit allerlei 
kringen, ook joodse vrienden, ging 
hij ons voor in het openen van de 
Schriften en de dienst van de Tafel, 
samen met Lieske Keuning. Hij liet ons 
zien, hoe voor Abraham Gods belofte 
aan het licht treedt via deze menselijke 
gasten (Genesis 18), medemensen, maar 
boden van de Allerhoogste, getuigend 
van wat zijn leven zou veranderen.
Tot deze dienst wist hij zich geroepen, 
de Schriften wijzen ons de weg, maar 
je moet ze leren lezen, leren luisteren; 
goede uitleg is het hart van ons werk en 
dat vergat hij nooit. Daarvan getuigen 
ook zijn zo zorgvuldig geschreven 
stukken in ons gemeenteblad. 
Hoe dat alles voor hem leefde en 
wáár was tot diep in zijn ziekte die 
hem zo lang gevangen hield en hem 
maar niet klein kreeg, lees het ook in 

het brede en veelzeggende interview 
in Elkkwartaal van oktober vorig 
jaar. Het is zijn testament geworden. 
Ik kan en wil er alleen maar aan toe-
voegen, dat ik in hem mijn voorganger 
en een goede vriend verloren heb. 
Het was een band van zijn studietijd 
tot nu toe en ook met Cornelia en 
Anna - en met Lies - steeds verbonden; 
ook als gemeente met hem in ons 
vertrouwde Hilversum en tot in hun 
latere woonplaats Freiburg. 
Samen missen wij hem, veel te vroeg 
zweeg zijn stem, maar we blijven 

O

samen met de herinnering aan alles 
wat we gezamenlijk beleefden en 
vierden. Samen rondom zijn naam, 
onvergetelijk voor ons en velen hier, 
ook in Amsterdam en elders. En 
onvergetelijk voor Hem die hij levens-
lang zocht en nu gevonden heeft, 
want ‘bij Hem is de gedachtenis der 
namen en de vrede die alle verstand 
te boven gaat’. In die vrede is hij ons 
nu voorgegaan.

Joop Boendermaker



uit alle hoeken van het winkelcentrum 
zangers tevoorschijn, ze brachten een 
aantal carols ten gehore terwijl ze 
flyers uitdeelden met de aankondiging 
van de cantatedienst. Het werkte prima, 
er kwamen zeker twee keer zoveel 
mensen af op de cantatedienst als bij 
andere gelegenheden.

HOORN. Hier nam op 7 december de 
heer Jasper Veldhuyzen van Zanten 
afscheid van de kerkenraad. Hij was 
lid sinds 1979 en diende de raad als 
secretaris en als voorzitter. Het 
afscheid ging vergezeld van het boek 
‘De Wittenbergse nachtegaal’.

BODEGRAVEN. 10 Jaar Songs of Praise 
in deze plaats. Het begon in 2014 met 
een bezoek van een paar mensen aan 
een samenkomst van het Leger des 
Heils, bij zo’n samenkomst wordt veel 
gezongen begeleid door koperblazers, 
piano of soms gitaar. Het ongecom-
pliceerde zingen van de heilsoldaten, 
gewoon blij met het geloof, zingen tot 
eer van de Heer trof deze bezoekers en 
daardoor ontstond het idee om zulke 
samenkomsten te gaan organiseren in 
de lutherse kerk van Bodegraven, dat 
was het begin van ‘Songs of Praise’. 
Deze songs gaan nog steeds door,  
een goede reden dit te vieren, dat 
gebeurde op 1 februari, deze keer in de 
Ontmoetingskerk omdat de Lutherkerk 
naar verwachting te klein zou zijn 
voor het grote aantal bezoekers. 

slechts enkelen, enthousiaste schouders 
dat wel, maar op den duur zal dit niet 
meer houdbaar zijn, bovendien komt 
de bodem van de diverse schatkisten 
in zicht. De gebouwen – het gaat hier 
om Wildervank-Veendam, Winschoten, 
Pekela en Stadskanaal - vragen veel 
tijd van inzet en middelen terwijl men 
zich liever zou richten op de inhoud en 
de activiteiten van het gemeente-zijn. 
In de gevoerde gesprekken en alles 
overwegende kwam men tot de conclusie 
dat het vormen van één gemeente de 
beste organisatievorm voor de toe-
komst is, die zou dan geconcentreerd 
zijn op de stad Groningen. Deze 
gesprekken waren slechts een eerste 
verkenning; in goed overleg met de 
kerkenraden zal gewerkt worden aan 
de organisatievorm voor de toekomst 
van de lutherse traditie in de regio. 
Het moge duidelijk zijn dat de ver-
schillende gemeenten hier niet echt 
om staan te springen, het liefst wil 
men zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven, dat blijkt uit de verschillende 
gemeenteblaadjes. 

APELDOORN. In februari 2015 was 
het 70 jaar geleden dat de lutherse 
predikant P. Borgers en de kerkrent-
meester van de gemeente de heer  
A. Koot, nadat zij waren gearresteerd 
en weggevoerd door de Duitse bezetter, 
omkwamen in kamp Neuengamme. 
In 1948 werden hun namen ter her-
denking in de nieuwe luidklok van de 
kerktoren gegraveerd. Dit jaar wilde de 
gemeente hen beiden voor een ieder 
zichtbaar herdenken, door aan de 
straatzijde van het kerkgebouw een 
herdenkingsplaquette waarop hun 
namen staan, te onthullen. Familie-
leden van de beide mannen waren 
daarvoor uitgenodigd, de plechtigheid 
heeft plaatsgevonden op 10 februari jl..

TWENTE. Een bijzonder evenement in 
de periode voor kerst afkomstig uit de 
preekplaats ‘Hengelo’ Twente. Voor-
afgaand aan de uit te voeren cantate 
van Buxtehude ‘In Dulce Jubilo’ op  
4 januari in de Lebuïnuskerk in  
Hengelo voerde de cantorij een flash-
mob uit. Onder het zingen van ‘Once 
in royal David’s City’ kwamen tot 
verbazing van het winkelend publiek 

DEN HAAG. Het kerkgebouw staat in 
het centrum van de stad en bij ver-
schillende gelegenheden zocht men al 
contact met omwonenden. Voor de 
kerst werd in de straten rondom de 
kerk een kerstkaart bezorgd met 
daarop aangegeven alle diensten die 
in die dagen gehouden zouden worden. 
Deze actie leverde een zeer hoop-
gevend resultaat op, een volle bak 
met het kerstconcert, met het kinder-
kerstfeest waren er 70 kinderen, 
vooral ook uit de buurt en voor alle-
maal was er of een engeltjeskostuum 
of een schapenpak, allen konden 
meedoen aan het spel. Op kerstavond 
weer een volle dienst en ook op 
kerstmorgen. Zo’n actie voor de buurt 
verdient navolging!
Op 1 maart was er ook feest in Den 
Haag, het was 25 jaar geleden dat 
organist Aart Bergwerff op de orgel-
bank plaatsnam. Het werd gevierd met 
een feestelijke dienst en aansluitend 
een receptie. 

LEEUWARDEN. Ook hier een organisten-
jubileum. Op 1e Kerstdag herdacht de 
gemeente dat organiste Catharina de 
Vries ook al 25 jaar het orgel bespeelt. 
Een gekwalificeerde en muzikale 
organiste, haar improvisaties na de 
zondagse meditaties en haar orgel-solo’s 
aan het einde van de dienst worden 
niet zelden met applaus beloond, zo 
meldt de Friese Lutheraan. 

GRONINGER LUTHERSE GEMEENTEN. 
Sinds kort vindt er een regio overleg 
plaats tussen de verschillende gemeenten 
in de provincie Groningen over de 
toekomst van de regio. De huidige vorm 
van gemeente-zijn in de gemeenten 
in Oost-Groningen is eigenlijk niet 
meer houdbaar. De organisatie van de 
gemeenten rust op de schouders van 

kriskraskort
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Kerstkaart Den Haag

Bodegraven (foto: Wim van Beek)



samen met architecten en deskundigen 
bezig geweest om de mogelijkheden 
betreffende het kerkgebouw op een 
rijtje te zetten en de consequenties 
daarvan uit te zoeken. Op een onlangs 
gehouden gemeentebijeenkomst zijn 
drie scenario’s besproken, t.w. de 
gemeente blijft eigenaar van het 
gebouw maar zoekt naar meer moge-
lijkheden om te verhuren; het kerkge-
bouw wordt verkocht en de lutherse 
gemeente huurt een klein deel ervan 
om haar diensten en activiteiten te 
kunnen voortzetten of het kerkgebouw 
wordt verkocht en de gemeente gaat 
elders kerken.

ROTTERDAM. Een eerdere melding 
over de fusie van deze gemeente met 
Dordrecht behoeft aanvulling, de fusie 
is nl. niet doorgegaan. Begin vorig 
jaar dacht men dat na instemming 
van de gemeente een en ander snel 
zijn beslag kon krijgen, later bleek 
dat in Dordrecht het idee postgevat 
had dat de ELG-Rotterdam tot meer 
taken dan beoogd verantwoordelijk 
gesteld zou moeten worden. Dat zou 
de druk op de kerkenraad, de predikant 
en de financiën van de gemeente 
onverantwoord groot gemaakt hebben. 
Dat gehoord hebbende heeft Dordrecht 
gezegd een andere samenwerkings-
partner te willen gaan zoeken. Aldus 
Contact, het blad van Rotterdam. 

Tjally Everaarts-Bilyam

ALKMAAR. Op 21 december jl. nam 
de heer Rob Herrmann na 30 jaar 
officieel afscheid van de kerkenraad. 
Hij heeft de kerkenraad met toewijding 
gediend en al die jaren meestal met 
plezier. De afscheidsdienst was goed 
bezet en feestelijk. Het samenzijn na 
de dienst en het muzikale optreden 
daarna was imponerend en van hoog 
niveau. 

AMSTELVEEN. Op 28 december nam 
de gemeente afscheid van de Johannes-
kapel. Ik citeer een deel van het 
gedicht ‘Afscheid van mijn kerk’ van 
Robert Klaassen. “Nooit meer die 
vertrouwde kerkgang; nooit meer lopen 
langs die gevelzwaan, dat appelboompje 
in de tuin zien staan; nooit meer die 
opgang op, die trap naar de kapel; 
nooit meer kunnen zitten op die  
vertrouwde plek; nooit meer die 
begroetingen van bekende kerkgenoten; 
nooit meer die bekende liturgie in  
’t hoofd geprent na 22 jaren; nooit 
meer aan de koffietafel met diezelfde 
eigen mensen. De kapel Johannes zong 
in ’t laatste uur van het bezuinigings-
vuur uiteindelijk toch haar zwanen-
zang”. Amstelveners zijn voor de 
kerkgang nu aangewezen op Amster-
dam Nieuwe Stad of Haarlem. 

PURMEREND. De lutherse gemeente 
maakt deel uit van de Protestantse 
Gemeente ter plaatse maar de kerk 
wordt nog wel gebruikt voor ver-
schillende activiteiten. In december 
kwamen de Schatgravers, kinderen 
van deze gemeente, bijeen in een 
voor hen afwijkende locatie nl. die 
lutherse kerk. Niet alleen de ‘eigen’ 
kinderen maar ook vriendjes en 
vriendinnetjes kwamen mee. Op de 
uitnodiging die hiervoor verstuurd 
was stond een symbool met naar later 
bleek Griekse letters, het Ichthusteken, 
dat betekent Jezus Christus, Zoon van 
God, Redder. Dit was een onderdeel 
van het programma waar de Schat-
gravers al een poosje mee bezig zijn. 

ARNHEM. Al een tijd bezint de 
gemeente zich op de vraag “hoe nu 
verder met onze gemeente”, aangezien 
de financiële mogelijkheden steeds 
beperkter worden. Een commissie is 

DELFT. Hier vierde de predikant, ds 
Taco Smit zijn 25-jarig ambtsjubileum. 
De juiste datum was 10 december, in 
de dienst van 25 januari werd dit 
heuglijke feit herdacht. 

ZWOLLE. Het Leeflangorgel in de kerk 
is nog niet zo vreselijk oud maar toch 
toe aan renovatie. Om het geld hier-
voor bijeen te brengen zijn veel acties 
op gang gekomen. Afgezien van giften 
die met gulle hand gegeven werden 
was er een kerstmarkt met hippe en 
(door gemeenteleden) handgemaakte 
artikelen, er was een boeken- en cd-
markt, een gemeentelid liet muziek-
doosjes overkomen uit Wittenberg 
met het lied ‘Een vaste burcht’ en 
verkocht ze ten bate van ‘de grote 
muziekdoos’ en er worden tijdelijk 
twee-wekelijks maaltijden georgani-
seerd in restaurant ‘het orgelpijpje’ in 
Zwolle-Zuid waarbij de deelnemers 
zelf kunnen bepalen wat die maaltijd 
hen waard is.  

HAARLEM. Op 9 februari 1615 werd in 
een feestelijke dienst het kerkgebouw 
in Haarlem ingewijd. Tijdens de Open 
Monumentendagen dit jaar zal dit 
feestelijk jubileum herdacht worden 
met de presentatie van een boek over 
de geschiedenis van de lutherse kerk 
in de stad en er zal een expositie in 
de kerkruimten gehouden worden. 
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Haarlem (foto: Alice Nederkoorn)

Alkmaar (foto: Herman Lambrechts)
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‘Ordet’ was het eerste stuk dat 
Kaj Munk schreef in zijn pastorie. 
Het beschrijft met lichte humor 
de kerkelijke situatie van zijn 
dagen, met enerzijds de lutherse 
staatskerk van volksopvoeder 
Grundtvig waarvan hij zelf deel 
uitmaakte, en anderzijds de pië-
tistische conventikels van vrome 
oefenaren, de leefwereld van 
sommigen van zijn parochianen.

Overtuiging 
Toen Kaj Munk het stuk schreef was hij de jonge lutherse 
dominee van Vedersø, een klein dorp in het westen van 
Jutland. Een wereld van verschil met het studentenleven 
van Kopenhagen. Tijdens zijn theologiestudie kwam hij in 
aanraking met de filosofie van Kierkegaard (naar wie in 
‘Ordet’ ook verwezen wordt). Kaj Munk schrijft over die 
overgang van hoofdstad naar provincie: ‘Het kwam er nu 
niet meer op aan over het christendom te filosoferen, 
maar ernaar te leven. Je worstelde niet langer met je eigen 
moeilijkheden; neen, nu moest je aan die van anderen 
denken en hen op weg helpen, hen onverdroten bemoedigen, 
hen met tact in het rechte spoor leiden.’

Dominee, dichter/schrijver en herder
Kaj Munk was een dorpsdominee die tevens dichtte en 
schreef; zijn toneelstukken worden ook nu uitgevoerd in 
het Koninklijk Theater van Kopenhagen. Maar vooral 
wordt hij herinnerd als de trouwe en moedige pastor die 
zijn mensen sterkte in het verzet tegen het nazisme en dat 
met de dood moest bekopen. In zijn laatste preek zei hij: 
‘Ik begeef mij nu al maanden geen enkele keer te ruste, 

zonder tegen mezelf te zeggen: Zullen ze je vannacht 
komen halen? En dat is geen vrolijke gedachte voor 
iemand die het leven liefheeft, die nog veel werk heeft  
te verrichten en die gelukkig is met vrouw en kinderen.  
En toch kan ik niet haten. Want de mensen zijn zo  
verschillend, bezeten door verschillende geest en de  
Verlosser heeft ons leren bidden: Vergeef het hun, want  
ze weten niet wat ze doen’.

Ordet in Zwolle
Ordet is een tamelijk trage registratie, natuurlijk in  
zwart-wit; het lijkt eerder een toneelstuk dan wat wij 
tegenwoordig van film verwachten. Niettemin werd  
Ordet beschreven als een cinematografisch monument,  
een ‘essentieel stuk’, het archetype van ‘difficult art 
cinema’. De film ‘Stellet Licht’ bijvoorbeeld, van Carlos 
Reygadas uit 2007, refereert aan Ordet met een slotscène 
waarin een van de hoofdpersonen uit de dood verrijst.
Als passend onderdeel van de cursus ‘Het relationele in  
de Lutherse theologie’ én voor andere liefhebbers wordt 
Ordet op 26 april vanuit de Lutherse kerk van Zwolle  
vertoond en besproken (zie kader).

Klaas Touwen

Met het toneelstuk Ordet – het Woord – bepleitte de Deense predikant Kaj Munk een 
levenswijze naar christelijke praktijk. Dit stelde hij tegenover het ‘louter filosoferen over 
het christendom’. In 1925 kwam Ordet op de planken en in 1955 werd het verfilmd 
door regisseur Carl Theodor Dreyer. Die film - als onderdeel van de cursus ‘Het rationele 
van de Lutherse theologie’ - wordt op 25 april ingeleid, getoond en besproken in Zwolle.

Kaj Munk en zijn toneelstuk ‘Het Woord’

Ordet in Zwolle, zaterdag 25 april:
11.15:  ontvangst met koffie en broodje in de Lutherse 

kerk, Koestraat 2 
12.30:  inleiding en vertoning van Ordet in filmtheater 

Het Fraterhuis, Praubstraat 9 (t.o. Koestraat)
14.30: nabespreking, terug in de kerk
16.15: afsluiting

Luther op de Wartburg
Recent verscheen bij uitgeverij Den Hertog in Houten het 
boek ‘Luther op de Wartburg’, met als subtitel ‘Brieven in 
ballingschap’. 
Luther verbleef na de Rijksdag in Worms in 1521, bijna 
een jaar op de Wartburg bij Eisenach. Hij zat daar in  
ballingschap en noemde het ‘mijn Pathmos’, vanwege de 
enorme eenzaamheid. Afgezonderd van de buitenwereld 
werkte hij aan de Bijbelvertaling, zijn belangrijkste werk. 
Via de brieven die hij schreef hield hij contact met de 

mensen die hem zo dringend nodig 
hadden. In die brieven komt ook zijn 
eenzaamheid duidelijk naar voren, 
maar ook de kracht van zijn geloof.

Luther op de Wartburg door  
drs. P. Den Ouden – EAN-code 
9789033125010 – Uitgeverij  
Den Hertog - € 19,90.

Entree:
e 5,-
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Kerkenradendag
Zoals de vorige keer al aangekondigd 
werd op zaterdag 28 februari 
opnieuw een kerkenradendag georga-
niseerd door de Synodale Commissie. 
In de kerk van de lutherse gemeente 
in Woerden, die afgelopen najaar het 
450-jarig bestaan vierde, gingen we 
na het ochtendgebed door ds Trinette 
Verhoeven, president van de ELS, in 
gesprek over pioniersplekken. Wim 
den Braber, projectsecretaris binnen 
de PKN van de Protestantse Pio-
niersplekken, heeft veel ervaring met 
deze nieuwe vorm van kerk-zijn. In 
een tijd waarin veel gemeentes op 
zoek zijn naar nieuwe vormen van 
bestaan, is het goed om te horen op 
welke manier de pioniersplekken 
inspelen op de uitdagingen van van-
daag. Na een rondleiding door de kerk 
en lunch vervolgden we met het 
onderwerp ‘wat zijn de mogelijkhe-
den om in de toekomst als lutherse 
kern aanwezig te zijn’. De gemeentes 
uit Zwolle, Deventer en Almere deel-
den hun ervaringen. Daarnaast stelden 
we op speelse wijze de veelbesproken 
maar lastig vast te pakken lutherse 
identiteit centraal. Een verslag van de 
dag leest u elders in deze Elkkwar-
taal.

Jaarrekening en kerkbalans
Voor kerkrentmeesters is dit een drukke 
periode (geweest). Na het opmaken 
van de begroting is er de actie ‘Kerk-

Officiële mededelingen
balans’ – dit jaar met het thema ‘Mijn 
kerk viert – mijn kerk in balans’ – en 
tot slot wordt de jaarrekening opge-
maakt. Het lijkt af en toe wel erg om 
geld te gaan. Het gebed bij inzameling 
van de gaven benadrukt álle gaven: 
de tijd die veel vrijwilligers steken in 
talloze activiteiten en zorgen voor 
anderen, en de financiële – hoe groot 
of klein ook.
Wanneer je als gemeente onverhoopt 
een beroep moet doen op een steun-
fonds, dan is het van belang om de 
cijfers goed op orde te hebben. De 
Synodale Commissie heeft in overleg 
met diverse RCBB’s gevraagd om er 
voor te zorgen dat daar geen achter-
stallig ‘onderhoud’ ontstaat. Maar 
sommige fondsen willen ook zien dat 
een gemeente er alles aan doet om 
‘levende gaven’ te verenigen: inzet 
van de gemeenteleden om datgene te 
doen waar de gemeente toe geroepen 
is, zowel wat betreft tijd als financieel. 
Dan is er sprake van een levende 
gemeente, waar het Goed toeven is. 
Met ingang van belastingjaar 2014  
is het vastleggen van de jaarlijkse 
financiële bijdrage aan een ANBI 
(ANBI: Algemeen Nut Beogende 
Instelling), zoals een kerk, makkelijker 
geworden. Neem eens een kijkje op 
de website van de belastingdienst, 
bijvoorbeeld ‘Overeenkomst periodieke 
giften’. En laat de ANBI meedelen in 
het financiële voordeel dat u daar - 
mee hebt.

Overlijdensberichten
De afgelopen maanden bereikten ons 
diverse overlijdensberichten. Van een 
aantal is het gelukt om in deze Elk-
kwartaal een ‘in memoriam’ te krijgen:
•		mw.	Neeltje	Willemijntje	(Nely)	

Johannes – van den Brink, weduwe 
van emeritus predikant ds. Henri 
Johannes, op 3 januari 2015;

•		ds.	Arie	Cees	Verwaal,	echtgenoot	
van mw ds Cornelia Hübner, op  
7 januari 2015;

•		mw.	ds	Karla	Hage,	emeritus	 
predikant, op 3 februari 2015;

•		dhr.	Niek	Hermanides,	drijvende	
kracht achter o.a. de jeugdmuziek-
dagen, en lid van de Stichting 
Lutherse Werkgroep voor Kerk-
muziek, op 5 februari 2015;

•		dhr.	Joop	Schaap,	echtgenoot	 
van mw ds Susanne Freytag,  
op 9 februari 2015.

We gedenken hen, en nabestaanden, 
in onze gebeden, en wensen naaste 
familie en vrienden troost en de 
nabijheid van de Eeuwige toe.

Eind 2014 is het secretariaat van de SLUB overgegaan van Tjally Everaarts-Bilyam naar Irene Burghoorn-van der Kam, 
Verdistraat 41, 2555 DB Den Haag. Telefoon: 070-4061033, email: ireneburghoorn@gmail.com
Voor het bestellen van boeken of inlichtingen kunt u als vanouds terecht bij slubdenhaag@hetnet.nl, telefoon  
070-3648094. En uiteraard kunt u alles over de SLUB vinden op www.slub.nl
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Met deze film heeft regisseur Ramón 
Gieling (Johan Cruijff: en un momento 
dado) een universeel menselijk lijdens-
verhaal willen laten zien dat kan 
troosten; ter illustratie noemt Gieling 
twee zwervers in de film die buiten in 
het park met elkaar praten over hoe erg 
het moet zijn om gekruisigd te worden. 
Ook theaterregisseur Peter Sellars 
benadrukt het universele karakter van 
het lijdensverhaal als hij het heeft over 
alle tranen die in het stuk vergoten 
worden: het leed van Jezus relativeert 
je eigen leed en biedt troost.

Met het opvoeren van daklozenkoor 
De Straatklinkers als publiek heeft 
Gieling een statement willen maken. 
Het hysterische gedoe rond de op-
voeringen van de Matthäus Passion 

Nu in de bioscoop: Erbarme dich
De film Erbarme dich ontvouwt zich als een labyrintische vertelling, waarin o.a. 
theaterregisseur Peter Sellars, schilder Rinke Nijburg en schrijfster Anna Enquist 
hun speciale band met Bachs Matthäus Passion toelichten. In een vervallen kerk 
delen ze hun relaas, terwijl op de achtergrond daklozenkoor De Straatklinkers en 
Pieter Jan Leusinks Bach Choir & Orchestra het stuk repeteren.

Erbarme dich, regie: Ramón Gieling, 
producent: KeyDocs

waar alleen de welgestelden kaartjes 
voor kunnen kopen, daar moet hij niks 
van hebben. En ja, het ‘ecce homo’ 
(zie de mens), speelt ook een rol:  
‘Dit zijn de mensen die dagelijks  
lijden doordat ze op straat leven.  
Als je die gezichten ziet, daar zitten 
hele werelden achter.’

Luisterend naar de muziek van de 
Matthäus Passion word je terugge-
worpen op jezelf, vertrouw je je eigen 
verhaal toe aan de muziek. En die 
verhalen heeft Gieling gezocht om te 
laten zien. Want hij is tenslotte film-
maker, altijd op zoek naar goede  
verhalen. In die zin ziet hij Erbarme 
dich als monumentale vertelling waarin 
de muziek van Bach aanleiding, 
begeleiding en katalysator is.


