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Kleuren van de ziel
Ad den Besten: zijn stem spreekt en zingt blijvend
Rooms-katholieken en lutheranen op weg naar 2017
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fotograaf.
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Ten geleide
In dit nummer de aanzet tot een
bepaalde thematiek. Zoals kerkmuziek
en -taal, met als vast onderdeel de
uitlichting van invloedrijke liedteksten.
Joop Boendermaker wijdt nu zijn
bijdrage geheel aan Ad den Besten
die overleed op 31 maart, als laatste
van de grote lieddichters.
Op 24 juni wordt de geboortedag van
Johannes de Doper ‘gevierd’, bijvoorbeeld met grote Sint-Jansvuren. In zijn
meditatie signaleert dominee Wim van
Beek echter dat er weinig gevierd wordt
als het om de eigen doop gaat. Hij legt
uit waarom wij de doop nodig hebben,
als houvast in ons leven.
Weer nemen we afscheid van een
redactielid. Na ruim dertig jaar trouwbevlogen dienst, vindt secretaris
Tjally Everaarts-Bilyam het welletjes.
Luthers gepokt en gemazeld als zij is,
altijd gedreven en alert, was zij een

ingevoerde zonder weerga. Stad en
land reisde ze af, netwerkte (vér voor
dat woord bestond) voor de lutherse
‘zaak’, was synodelid en minutieus
redactiesecretaris. Naam, feit, historie...
je hoefde maar te vragen en ze wíst
of vond het – tot steun van menig
redactielid. Verderop blikt Tjally
terug op die dertig jaar en levert zij
haar laatste bijdrage aan de rubriek
KrisKrasKort. Dank, Tjally, voor veel!
In Rien Sprong, als nieuwe secretaris,
vinden we Tjally’s patente opvolger;
KrisKrasKort wordt voortgezet door
Chris Eekel. Volgende keer ziet u ons
in de nieuwe, uitgebreide redactiesamenstelling.
Goede zomer.
Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman

Kopij volgend nummer

Inleveren voor 21 september bij
redactie.elkkwartaal@gmail.com

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: Abonnementenadministratie Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk in Nederland,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht,
e-mail: abonnementen@protestantsekerk.nl,
telefoon (030) 880 1880.

Website

Dit nummer en vorige nummers
Elkkwartaal zijn te raadplegen op
www.protestantsekerk.nl. Klik vanaf de
homepage in de oranje balk onderaan via
Actueel naar Abonnementen, dan aan de
linkerkant van de pagina naar Tijdschriften
en kies dan Elkkwartaal. Download daar
de aflevering die u wilt zien.
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Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).

Bij de voorplaat

Koepel Berliner Dom, Berlijn
(foto: Ingeborg Kriegsman)

Inhoud
Ten geleide
Meditatie
De synode bijeen
Luthers jeugdwerk
De diverse uitvoeringen van de Lutherroos
Aart Bergwerff vijfentwintig jaar organist in Den Haag
Tussen doopvont en Maria-altaar
Gods vijanden vergaan
Koorschool Arnhem
Luthers kerkgebouw te Haarlem vierhonderd jaar
De Molenpage-Stichting: een geschiedenis
Rooms-katholieken en lutheranen trekken samen op naar 2017
Vasten na de veertigdagentijd
Wartaal
Kleuren van de ziel
In memoriam Joke de Jager-van der Kam
In memoriam echtpaar Siregar
In memoriam Ad den Besten
KrisKrasKort
Hus en Luther, allebei ketters
Het labyrint in christelijke kerken
Officiële mededelingen
Frysk Lieteboek
Lutherse activiteiten

2
3
4
5
7
8
10
11
13
14
14
15
16
17
18
20
20
21
22
24
26
27
28
28

Meditatie
Ik ben toch gedoopt
Er zijn zo’n veertig ambtsdragers bijeen gekomen. Ik ben
uitgenodigd om over de doop te spreken.
“Wie is gedoopt?”
Natuurlijk gaan alle vingers de lucht in. Zonder doop ben
je geen lid van de gemeente, en als je geen belijdenis hebt
gedaan, dan word je belijdend lid door de inzegening in
het ambt.
“Wie weet wanneer hij of zij gedoopt is?”
Nou, dat scheelt veel vingers. Hooguit tien. Sommigen
proberen het nog met: “Dat zal wel de zondag na m’n
geboorte geweest zijn.” Dat was in de gereformeerde kerken
lange tijd de gewoonte. Enkelen weten het precies, omdat
ze op oudere leeftijd gedoopt werden. Ja, hén staat het
nog helder voor de geest.
“En wie viert jaarlijks z’n doop?”
Nu zijn de vingers op één hand te tellen. Ik kan niet
anders concluderen dan dat men de doop blijkbaar niet
erg belangrijk vindt. Het is in de protestantse kerken dan
wel een van de twee sacramenten, maar om het nou te
víéren…
Uiteraard is men het niet eens met mijn conclusie. Toch
voelt iedereen wel aan dat de slordige omgang met de
doop hen tegenspreekt.
Hoe het komt, dat de doopkaart in het laatje met het
trouwboekje en de begrafenispolis belandt? Ik denk omdat
de doop in de kerk bijna altijd gezien is als een soort toegangsbewijs voor het heil en de hemel. Eenmaal gedoopt,
ben je voorgoed ‘binnen’. Niet gedoopt, tja, dan val je
buiten de heilsboot.
Op een dag zei een oma dat ze toch evenveel van al haar
kleinkinderen hield, ook al was de een wel, en de ander
niet gedoopt. Zou de liefde van God dan beperkt blijven
tot alleen die gedoopte kinderen, zo vroeg ze zich af. Ze
kon en wilde het zich niet voorstellen. En ík kon en wilde
haar geen ongelijk geven.
Luther heeft mij behartigenswaardige zaken over de doop
geleerd: God kan een mens ook zonder diens doop wel
zalig maken. Wíj echter hebben die doop nodig, als een
concreet houvast in ons leven. Daar, bij die doop, klinkt
immers de stem uit de hemel: Ik wil jouw God zijn, Ik
verbind me levenslang aan jou. Dat is het goddelijk woord
waaraan je niet hoeft te twijfelen. Je mag er altijd op
teruggrijpen. Je mag God aan zijn woord houden:
“U hebt toch gezegd dat u mijn God bent?”

Doopschaal uit 1617, een legaat van Ida de Bont, die op
16 december 1616 overleed. De gravure in de bodem van
de schaal toont de doop van Jezus, staand in de Jordaan.
Johannes de Doper met gekruiste staf giet het water met
de hand over Jezus uit. Twee engelen terzijde, waarvan
één het nieuwe doopkleed draagt. De duif als beeld van de
Geest, en daarboven de stralen uit de open hemel waaruit
Gods stem klinkt. Bomen als in de Hof van Eden. Nieuw
begin van leven.

Dat geloof van God in de mens gaat altijd voorop. Of je nou
groot bent of klein. Je wordt gedoopt op het geloof van
God. Want als mijn wankele geloof de basis zou moeten
zijn, wordt het niet veel.
Om dat te kunnen zeggen, moet je natuurlijk wel weten
dat je gedoopt bent. Waarom zou je wel je geboortedag
vieren, en niet je doopdag? Door die doop immers weet je
dat je elke dag weer met een schone lei mag beginnen, en
ook déze dag mag leven in Gods licht.
De doop is als een dagelijks kleed. Als je dat geleerd hebt,
zullen er nooit meer mensen zijn die zeggen: ik ben als
baby gedoopt, daar weet ik niks van.
Dus vier maar veel en vaak je doop. Dan weet je zelfs in
de donkerste tijden dat God onze God is. En dat jij er zijn
mag, Godzijdank, ook al ben je soms een stomme oen.
Gedoopt zijn betekent dus niet dat je een nieuwe ‘status’
hebt gekregen. Dat is veel te statisch. Je hebt je hele leven
nodig om je doop te leren. Je wordt een nieuw mens.
Vroeger noemden ze gedoopten ‘mensen van de weg’. Zij
volgden de weg van Christus: vrede stichtend, troostend,
dienend.
Wim van Beek,
emeritus predikant ELG Woerden
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De synode bijeen
In goede sfeer, met oog en aandacht voor elkaar, ontmoetten de zeventien
synodeleden elkaar op 9 mei in hun halfjaarlijkse vergadering. Het beleidsplan
2014-2018 kreeg daarin een definitieve versie; zorg was er ook.

S

inds de laatste synodevergadering
(november 2014) is hard gewerkt
aan de rondes-EL-gemeenten,
toegespitst op steunverlening in en bij
nieuwe constructies, advies bij ‘grens
bereikende’ problemen (financieel,
beperkte menskracht). Steeds met het
doel gemeenten te versterken en te
verbinden met elkaar én met ondersteuning vanuit de Protestantse Kerk
in Nederland met daartoe aangestelden.
Het stimuleren van kennisvergroting
binnen de lutherse gemeenten in en
met vormen van samenwerking (zowel
met lutheranen als daarbuiten). Dit
mede indachtig het advies van de
Generale Synode toch vooral niet
te vergeten dat de lutherse traditie
beschikbaar moet komen voor de héle
kerk. Er waren meer speerpunten.

Katern bij het Liedboek
Met de deur in huis: dat katern komt
er niet! Althans niet ingebonden bij
de volgende druk van het Liedboek.
Gerrit Baas, adviseur voor de commissie
Liturgie en Kerkmuziek, legt uit waarom.
Een van de eerste opdrachten die de
synode vorig jaar uitzette was de
actualisering van het luthers katern
bij het Liedboek. Want het oude (1973)
paste niet meer. Naar verwachting zou
de aangepaste voorlopige versie eind
2014 beschikbaar zijn. De commissie
liturgie en kerkmuziek boog zich over
een mogelijke echte vernieuwing van
het katern; er kwam een voorlopige
lijst van zondagliederen, uitgaand van
het luthers rooster. Het aantal gemiste
liederen bleek mee te vallen. Maar
hoe geef je vorm aan net afwijkende
vertalingen, vermijd je rompslompige
uitleg en welke liederen moeten er
dan wél in? In de werkgroep was
onduidelijkheid over de voorlopige
lijst. Uiteindelijk gaf de Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied (ISK) de
doorslag: ‘wij accepteren geen katern
van welke bloedgroep ook’. Dus: geen
ingebonden katern in de volgende
druk van het Liedboek. Wat dan? De
4

Synodeleden tijdens de vergadering met in het midden Andreas Flade.
commissie stelt als alternatief voor:
een los katern met de orde van hoofd
dienst en zondagliederen, eventueel
aangevuld met getijdendiensten, liedmis
et cetera. Zelf in te plakken of gewoon
als los boekje, waar je als lutheraan
mee uit de voeten kunt en beter te
verspreiden.

Plaatselijk of bovenplaatselijk
Er zijn minder lutherse gemeenten
gefuseerd dan in 2004 was voorzien.
Het huidige synodebeleid hierin telt
zwaar: stimuleer je gemeenten om
fusies aan te gaan of streef je naar
het overeind houden van een aantal
lutherse gemeenten. En hoe daarbij
de lutherse traditie voor de toekomst:
op plaatselijk of op bovenplaatselijk
niveau? Nu er minder lutherse
gemeenten overblijven en de bestaande
in omvang afnemen (plaatselijk niveau),
neemt ook de beschikbare capaciteit
in het land af (bovenplaatselijk). Dat
zie je in kerkgang, en in beschikbaarheid voor bestuurstaken. Het is de taak
van de synode het ‘luthers eigene’ te
bewaren en uit te dragen. Of dat nu
zelfstandig is, of als onderdeel van
een gemeente van de Protestantse
Kerk in Nederland.
In het kader van ‘de buitenlutherse
wereld opzoeken’ ontstaat het voorstel
tot oprichting van een commissie
gemeenteoprichting. “Wij zijn vooral
juni 2015

bezig op plaatselijk vlak”, zegt president
Trinette Verhoeven, “maar er ligt nog
zoveel braak; dáár moeten we ons op
richten.” Er zijn veel evangelischlutherse-aanvragen om beoordeeld
te worden. Zij bezoekt gemeenten
met hiervoor aangewezen gemeenteadviseurs en ondervindt, bijvoorbeeld,
grote moeite met het vinden van
lutherse visitatoren. “Moet er dan
per se een lutheraan bij?”, vraagt ze
retorisch. “Gebruik elkaars mensen,
in de buurt.” Een groter appèl op de
gemeenten wat betreft hun beleidsplan tot voortbestaan ligt in de verwachting, uiteraard met synodale
ondersteuning, maar meer in een
tweerichtingsverkeer. Niet alleen naar
lutheranen-intern, ook met accent op:
wat doen we zélf, inclusief naar andere
partners van de Protestantse Kerk in
Nederland. Vaak willen die best.
Het beroemde (soms beruchte) Luthers
eigene wordt specifieker geformuleerd
en gevisualiseerd in diverse acties.
Staande de vergadering ontstaat de
opdracht tot oprichting van een forum,
nadrukkelijk gericht op jongeren,
waarin landelijk gereageerd kan
worden op stellingen. Veel gemeenten
maken actief gebruik van sociale
media, ook in te zetten voor de aanzet tot het koppelen van gemeenten en
lutheranen; lutherse pioniersplekken
elkkwartaal

aanwijzen; de productie van een
geschriftje waarin traditie en theologie
samenkomen, als handreiking naar
gemeente én anderen (te verschijnen
vóór 2017).

Kerkenradendag en Lutherdecade
De voorbereidingscommissie van de
kerkenradendag 2016 vraagt om
assistentie. Die wordt geboden door
dominee Marlies Schulz mits zij het
thema Lutherse Wereldfederatie (LWF)
daarin kan aandragen. De LWF was
nooit een kerk maar een gemeenschap
van kerken, waarin Nederland zich
wat afwachtend opstelde. Lidmaatschap van de LWF is een theologische
keuze die ook de gemeenten aangaat.
De volgende kerkenradendag wordt
vastgesteld in maart 2016. Tevens te
koppelen aan een ander groot thema:
de Lutherdecade 2017 waarvoor vele
activiteiten in voorbereiding zijn,
voornamelijk intern, luthers, gericht. Dit
is een goede kans om het lutherse ook
breed uit te dragen. LWF-materiaal
met oog op de vieringen wordt geschikt
gemaakt voor Nederlands gemeentegebruik. Geld en tijd ter facilitering
van gemeenten om dit jubileum te
helpen vieren wordt in bescheiden
mate vrijgemaakt.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor
jongeren. Twee Young Reformers zijn
aangewezen voor een project in de
LWF om als jongeren mee te denken
over speerpunten vanuit de reformatie
voor deze tijd. Trinette Verhoeven is
lid van een landelijk platform dat de
herdenking op nationaal niveau
voorbereidt. Op dit moment zijn er
gesprekken over samenwerking met
de Rooms-Katholieke Kerk over een
mogelijke gezamenlijke viering (zie
ook pagina 15.)

Kerk is óók omgeving en
maatschappij
Namens de Nordkirche sprak afdelingshoofd Missie en Oecumene, Oberkirchenrat Andreas Flade, over hoe we
kunnen laten zien dat we kerk zijn en
waarom de kerk, juist nu, zo nodig is.
De kerk heeft als opdracht de vrede
van God tegenover alle conflicten te
zetten waarin God de wereld niet aan
zijn lot overlaat. Hij benadrukt daarin
de rol van de gemeente (inclusief
pastor, anderen en vrijwilligers) en de
vorm waarin zij die uitdraagt: Aufgabe
und Gestallt. Betrek de omgeving,
van maatschappij tot wereld, erbij,
zo moedigt hij aan. Dat omvat zowel
duurzaamheid (bewuste klimaatkeuzes

maken) als vluchtelingenproblematiek
(spreek je regering aan op een ontmoedigingsbeleid). De kerk – liever als
geheel dan als de drie waarover wij
sinds 2004 nog steeds onderscheidend
spreken – heeft daarin een voorbeeldfunctie. Missie, oecumene en internationale religieuze contacten zijn
speerpunten. Andreas Flade overnachtte
in Rotterdam, waar hij ook stil stond
bij het ‘destijds door Duitsers veroorzaakte leed’. “En kijk”, zei hij, “zeventig
jaren geleden waren we elkaars vijand
in heel andere sfeer en nu zijn en
blijven we in dialoog met elkaar.
Dát is een teken van vrede.”
Alma Evenhuis

In het volgende nummer: een
uitgebreide toelichting op de
hoofdpunten van het definitieve
beleidsplan van de synode zoals:
communicatie; ondersteuning en
toerusting van gemeenten (plaatselijk en bovenplaatselijk); jeugdwerk; uitwisseling synode en
gemeenten; de verplicht te leveren
(gemeentelijke) jaarrekening en
op weg naar kerk 2025.

Luthers jeugdwerk
de CoWe: springlevende oudgediende in het jeugdwerk
Het lutherse jeugdwerk was in de vorige eeuw georganiseerd in de Nederlandse
Lutherse Jongeren Bond (NLJB). Daarvoor kwam de Lutherse Jeugd Raad in de plaats
en nu heeft Welja het stokje overgenomen. Blijvende factor in al die wisselingen en
afkortingen is de Commissie Weekenden, kortweg CoWe. Wat doet deze commissie?
Een gesprek met bestuursleden Roos Jutten, Krijn Schut, Vincent Vreeburg, Willemijn
Paijmans, Ruth van Werven en Bob van den Heuvel.
Wat is het geheim van de CoWe
om na zoveel decennia nog steeds
actief te zijn?
Daarover hoeft niet lang nagedacht
te worden. De bestuursleden kennen
elkaar goed en voelen zich met de
leiding van de weekenden een hecht
team. Ze ontmoeten elkaar graag om
samen activiteiten te organiseren. Het
enthousiasme dat ze uitstralen slaat over
elkkwartaal

op de deelnemers: als ze de leeftijd van
deelname ontgroeien willen ze graag
als leiding mee helpen organiseren.

Waar raak je nou zo enthousiast
van in de weekenden?
Er is veel ruimte om de fantasie en
creativiteit de vrije loop te laten in de
activiteiten. En dat met anderen te
delen en er plezier aan te laten beleven.
juni 2015

Veel leiding draait in de zomermaanden
mee in de vakantiekampen van de
SVK (Stichting Vakantiekampen) en
Hét Vakantiekamp van de lutherse
gemeente Den Haag. Het zijn dus echte
enthousiastelingen die de weekenden
organiseren. Qua deelnemers is er
een kerngroep van trouwe kampgangers, die soms weer vriendjes of
vriendinnetjes meenemen.
5

CoWeekend (foto: CoWe-archief)

Wordt het dan niet een beetje
incrowderig?
De PR richt zich in eerste instantie op
de kinderen in lutherse gemeenten.
De CoWe geniet niet overal in luthers
Nederland echt bekendheid. Daar is
dus nog werk te doen.
Maar ook kinderen die niet luthers of
helemaal niet kerkelijk zijn melden
zich aan. Daardoor is de samenstelling
van de groepen erg gemêleerd. Voor
CoWe is een grote drijfveer: kinderen
van verschillende achtergronden en
streken met elkaar verbinden, en laten
ervaren dat samen spelen ondanks
verschillen gewoon leuk is.

Heb je dan als CoWe een missie
met de weekenden?
Kinderen worden niet alleen uitgenodigd voor het leuke programma.
De CoWe wil ook vanuit het luthers
gedachtegoed een extra dimensie aan

de weekenden geven. Bijvoorbeeld:
tijdens het pinksterweekend was er
een bezinningsactiviteit. Een maatschappelijk thema wordt dan op speelse
wijze uitgewerkt en kinderen kunnen
nadenken en met elkaar delen wat zij
er van vinden. Voor de CoWe is het
belangrijk dat kinderen leren over
waarden en normen na te denken.
Dat er respect is voor ieders eigenheid.
Belangrijk is dat elk kind zich op z’n
gemak voelt in zo’n weekend. Daar
werkt de leiding hard aan. En soms zie
je schuchtere kinderen, die op school
gepest worden, in zo’n weekend
helemaal opbloeien. Gewoon omdat
ze erbij horen. Da’s toch geweldig?

Is dat onderscheidend van andere,
niet-kerkelijke kampen?
Hier is de drive wel het lutherse gedachtegoed. Je mag er zijn zoals je
bent, dat klinkt in de kerk, en dat willen

19 en 20 september:
Najaarsweekend voor 11-15 jaar
7 en 8 november:
16+ weekend
www.cowe.nl

we de kinderen in hun spel en ontspanning ook echt laten ervaren. En we
doen dat ook op een typisch lutherse
manier; het ligt er allemaal niet zo
dik bovenop, maar je brengt gewoon
in de praktijk waar je voor staat.

Heeft CoWe toekomst?
Dat is altijd een punt van zorg. Na
zoveel decennia zou je zeggen dat er
wel continuïteit in zit. En toch zijn
er zorgen over wie het stokje gaat
overnemen. Dan moet je als oudere
generatie ook gewoon een stapje
terug durven doen zodat een nieuwe
generatie ook de ruimte voelt om op
de staan. Het is dus een kwestie van
investeren én vertrouwen.

Dat lijkt verdacht veel op hoe er
over de toekomst van de lutherse
kerk gesproken wordt.
Misschien is dat ook wel hetzelfde
principe. Investeren en vertrouwen.
En je enthousiasme behouden zodat
anderen ook willen blijven meedoen.
Rien Sprong

Pinksterweekend 2015 (foto: CoWe-archief)
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De diverse uitvoeringen
van de Lutherroos
Dat zelfs een Lutherroos aanleiding kan zijn tot discussies, had de redactie niet verwacht. Er is wat verwarring ontstaan over de stand van de blaadjes in de Lutherroos.
Drie of twee boven, oftewel twee of drie onder. Wat is de oorspronkelijke vorm en
waarom zijn er meerdere variaties? Met andere woorden: welke Lutherroos is echt?

H

et idee achter de Lutherroos is
van Luther zelf, dat is duidelijk.
Al in 1516 maakte hij dit ontwerp en hij gebruikte het als een
handtekening onder zijn geschriften.
Daarmee gaf hij aan dat het werkelijk
zijn tekst was en geen vervalsing.
Vaak wordt gedacht dat de Lutherroos
een verwijzing is naar zijn familie
wapen, maar dat is wellicht wat ver
gezocht. In het wapenboek van Siebmacher komt een wapen voor van de
familie Luther, omdat Fabian Luther
(Luder) in 1413 in de adelstand was
verheven in Praag. In dit wapen staan
twee rozen boven elkaar van het soort
dat veel wordt aangetroffen in Bohemen
en Moravië, verder toont dit geen
enkele gelijkenis met de Lutherroos.
De vorm van deze roos is ook het teken
van de familie Rosenberg (Rožmberk),
een familie die veel bezittingen heeft
nagelaten in deze streek.

Merkteken
In een beschrijving van de Lutherroos
geeft Luther ook duidelijk aan dat het
gaat om een merkteken van zijn geloof
en niet om een familiewapen: ‘Een
merkteken van mijn theologie. Het
begint met een zwart kruis in het hart
dat zijn natuurlijke kleur heeft, zodat
ik mijzelf eraan herinner dat het geloof
elkkwartaal

in de gekruisigde ons zalig maakt. Want
als men gelooft vanuit het hart, zal
men gered worden. Het hart zal in het
midden van een witte roos geplaatst
worden, om aan te geven dat geloof
vreugde, troost en vrede geeft. Daarom
moet de roos wit zijn en niet rood,
want wit is de kleur van de geesten
en van alle engelen. De roos wordt
omgeven door een hemelsblauw veld,
omdat zoveel vreugde in geest en
geloof het begin is van de toekomstige
hemelse vreugde. En om dat veld een
gouden ring, omdat een dergelijke
gelukzaligheid in de hemel voor eeuwig
is en geen einde kent, en ook kostbaarder is dan alle vreugde en goederen,
zoals goud het hoogste, meest kostbare
erts is.’
Het bovenstaande schreef Luther in
1530 aan Lazar Spengler in Nürnberg, nadat hij van Kurprinz Johann
Friedrich een zegelring met het merkteken had ontvangen tijdens zijn
verblijf in de Veste Coburg. Spengler
was benieuwd of het zegel in orde
was, omdat hij het had vervaardigd.
De zegelring lijkt drie blaadjes boven
en twee blaadjes onder te hebben.

papegaaienvenster in de Augustiner
Dom in Erfurt. Het prachtige glas-inloodraam uit het begin van de veertiende eeuw bevat namelijk een witte
roos met een rood hart. Van 1505 tot
1512 leefde Luther als monnik in het
klooster van de Augustijnen. Hij
moet dit venster, dat een roos met
drie blaadjes boven en twee onder
toont, toen dagelijks hebben gezien.
Een deel van dit venster, het deel waarin
de roos tussen de leeuwen staat, is nu
het symbool van de Internationale
Martin Luther Stiftung met betrekking
tot de prijs voor sociale verantwoordelijkheid en ondernemersmoed.

Klooster

Later werd in het hemelsblauwe veld
van de Lutherroos het woord ‘vivit’
toegevoegd, Latijn voor ‘Hij leeft’.
Alle afbeeldingen met dit woord zijn
voorzien van twee blaadjes boven en
drie onder. Zo ook op de ingang van
het Lutherhuis in Wittenberg, naar
een idee van zijn vrouw.
Eigenlijk maakt het niet zo veel uit
voor welke Lutherroos gekozen wordt,
het is het symbool van de lutheranen
en er bestaan wereldwijd diverse
uitvoeringen. Ze beogen echter allemaal hetzelfde, en daar gaat het om.

Mogelijk ook heeft Luther zich laten
inspireren door het leeuwen- en

Ingeborg Kriegsman
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Aart Bergwerff
vijfentwintig jaar organist in Den Haag
Cantor-organist Aart Bergwerff werd bevestigd in het ambt bij de evangelischlutherse gemeente Den Haag. Dat was op 1 februari 1990. Inmiddels is zijn
vijfentwintigjarig ambtsjubileum feestelijk gevierd. Elkkwartaal tafelt nog even na.
Een gesprek over groeien en veranderen in een traditie.

H

oe voelt het om vijfentwintig
jaar in dienst te zijn? “Best wel
oud”, is Aarts eerste reactie.
Na mijn schaterlach nuanceert hij:
“Het is vooral dat ik ervaar in een
andere levensfase te zijn.”
Aart Bergwerff is nog geen dertig
wanneer hij solliciteert op de vacature
van cantor-organist. Het is vooral de
muziektraditie in de lutherse kerk die
hem roept. Een kerk waarin een kerkmusicus veel ruimte krijgt om zich te
uiten, meer dan in andere protestantse
kerken.

Verruiming
Die muziektraditie is volop in beweging. In 1990 werd er in luthers Den
Haag uitsluitend Nederlands gezongen.
Door de jaren heen zingt men ook
liederen in andere talen. En onlangs,
op Goede Vrijdag, was de evangelielezing opgenomen in de Engelstalige
‘Crucifixion’ van John Stainer.
De evangelielezing niet meer in de
volkstaal; dat was vijfentwintig jaar
geleden ondenkbaar.
Dergelijke verschuivingen gaan heel
geleidelijk. Zoals je zelf verandert in
je leven – en dat soms ineens achteraf
beseft – zo is dat ook met de muziek.
Het is een wisselwerking; veranderingen
in je leven vinden hun weerslag in de
muziek én veranderingen op muziekgebied zetten veranderingen bij
organist en gemeente in gang.
Voor Aart is het hart van de wekelijkse
diensten de beleving van het samen
bidden en samen zingen. Dat mensen
zich telkens weer in de oeroude liederen
vinden is voor hem een wonderlijke
gewaarwording. Tegelijkertijd verandert ons taalgebruik en dat vraagt
ook om ruimte voor nieuwe liederen.
In het Liedboek van 2013 is het
liederenpalet enorm verruimd.
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Aart Bergwerff (foto: Mikhail Veneev)
Aart gaat op zoek naar nieuwe verbanden. Waar kun je muziek uit andere
tradities invoegen? Hoe kun je andere
culturen in Nederland tot hun recht
laten komen? Daar ligt zijn uitdaging.

Lutherse kerkmuziek
Wat lutherse kerkmuziek is, laat zich
niet makkelijk definiëren. Niet alle gewaardeerde kerkmuziek is van lutherse
oorsprong en niet alle lutherse muziek
wordt gewaardeerd. Het is ook niet
alleen een kwestie van een luthers
etiketje plakken, maar veel meer de
manier van omgaan met kerkmuziek
bij de lutheranen. Steeds weer zoeken,
juni 2015

openstaan voor nieuwe wegen, soms
huiverig, soms enthousiast, dat is de
ruimte die lutheranen zichzelf gunnen.
Wat is dan de rol van de lutheranen in
de ontwikkeling van de kerkmuziek?
“Sinds de tweede helft van de vorige
eeuw heeft de lutherse kerk een voortrekkersrol gespeeld in de kwaliteit
van de muziek in de liturgie. En tegelijk is ook de lutherse kerk altijd sterk
beïnvloed door de calvinistische
muziekstijlen. Misschien moeten we
dat als Nederlandse lutheranen ook als
onze couleur locale durven beschouwen,
en gewoon toegeven dat we daarin
elkkwartaal

veel minder uitgesproken zijn dan
bijvoorbeeld de Scandinavische
zusterkerken.”
De pioniersfase is voorbij. Het liturgisch
besef is in de protestantse kerken
doorgedrongen. Er is op veel plaatsen
mee geëxperimenteerd en het heeft
inmiddels zijn plek gevonden. De focus
kan nu verschuiven naar de kerk als
wereldkerk. Kijk naar de verschillende
tradities die we inmiddels herbergen
en naar de verbondenheid met die
tradities binnen de kerk wereldwijd.
Tijdens de viering van de paaswake
zongen enkele gemeenteleden liederen
in hun moedertaal, het Maleis. Die
liedteksten ademen een evangelicale
inslag die we normaal gesproken
niet terugvinden in onze diensten.
Dan is er toch even scepsis; zou dat
wel passen in zo’n ‘hoogliturgische’
dienst als de paaswake? Maar de
liederen werden zo oprecht en met
zoveel overgave gezongen, dat ze
juist een prachtige bijdrage leverden
aan het geheel.
Wereldwijd zijn er vele tradities. De
westerse kerkmuziek is sterk verweven
met kunst. Zowel qua inhoud als qua
vorm. Dan ligt de verleiding op de
loer om andere muziek langs die lat
te leggen. Maar de kerkmuziek moet
geen keurslijf worden. Liturgie gaat
over dienstbaarheid, over mensen, over
ieders eigen verhaal. De kracht van
de muziek ligt in de intentie waarmee
ze uitgevoerd wordt. Dat is de maatstaf voor goede kerkmuziek. Eigenlijk
kun je pas achteraf zeggen wat waardevolle kerkmuziek is, wanneer die
muziek in de harten is gesloten.
Tijdens de jubileumdienst refereerde
ds. Trinette Verhoeven aan de grote
rol die Luther de muziek toebedacht
omdat muziek de ervaring aanspreekt.
Wilde Calvijn het vooral bij het woord
houden en zich niet laten afleiden door
eigen gevoelens, Luther is daar niet zo
bang voor en ziet wel degelijk ruimte
om daarin iets van God te ervaren.
In de lutherse traditie is muziek dan
ook een deel van de verkondiging.
Maar wat is verkondiging wanneer er
geen woorden aan te pas komen?
Muziek kan mensen raken; het mysterie
gaat dwars door je heen. Als organist
voelt Aart zichzelf het instrument
van dat mysterie. Daarin zit altijd een
onverwacht element. Er zijn organisten
elkkwartaal

die het gevoel bespelen en bewust
een stemming creëren. Daar ligt een
grote valkuil voor sentiment. Het is
zaak om integer te blijven en geen
allemansvriend te willen zijn.

Canto Ostinato
Een van de werken waarmee Aart
Bergwerff een bijzondere band heeft
is Canto Ostinato van Simeon ten
Holt. Hij voert dat regelmatig uit op
het orgel. In het kader van ‘Oost
ontmoet West’ werkt hij samen met
Kadir Sonouk, een Turkse derwisj
danser. Ook in de Haagse lutherse kerk
gaven zij een uitvoering. Het publiek
reageert vaak lovend. De muziek en
dans maken het geheel tot een spirituele
ervaring. Dan ontdek je dat religies
die theologisch uiteenlopen, spiritueel
veel verbinding hebben. Maar het is
geen religieuze ervaring, vindt Aart.
Voor hem hoort zoiets niet in een dienst
thuis. Daar blijf je bij de christelijke
uitgangspunten. Maar dat de kerk als
plek van spiritualiteit ruimte biedt
om de dialoog tussen verschillende
religies te faciliteren is wel bijzonder.
In de concertzaal kom je voor de voorstelling, voor de kunst, maar in de kerk
krijgt de muziek een extra lading.
Voor Aart is die dialoog een persoonlijk engagement. En zo faciliteert hij
ook het engagement van de kerk in
de interreligieuze dialoog. Het kerkorgel is misschien wel hét symbool van
de christelijke cultuur in Europa; zo
kun je dat ook inzetten bij die dialoog.

Het orgel moet zingen
Toch is in kerkelijk Nederland het
orgel niet overal meer geliefd. Uit een
recent onderzoek van Trouw bleek dat
veertig procent van de kerkgangers
het wel een beetje gehad heeft met de
orgelmuziek.
Volgens Aart staat of valt de muziek
met de kwaliteit ervan. Mensen haken
af bij broddelwerk. Zoals preken een
theologische kwaliteit vragen, zo heeft
muziek dat ook nodig.
Wanneer is er sprake van kwaliteit?
“Dat lukt juist doordat je lang een
instrument bespeelt. Het Haagse
Bätzorgel geeft zich niet gemakkelijk.
De aanslag van de toetsen is zwaar en
de veelheid van registers biedt veel
verborgen combinaties aan klanken.”
Tot 2012 was Aart ook cantor in Den
Haag. Het cantorschap is een leerschool geweest. Met de menselijke
juni 2015

De verbinding tussen woord en muziek
(foto: Rien Sprong)
stem kun je dynamiek aanbrengen, je
moet adempauzes nemen. Het orgel is
machinaal, maar het blijft een blaasinstrument. Je moet durven loslaten,
niet altijd maar doorjakkeren op die
toetsen. Een organist moet het orgel
laten zingen. Daarmee breng je de ziel
van het instrument boven. Je moet
durven om de wind ‘de geest’ te laten
zijn. Het Grieks kent niet voor niets
hetzelfde woord voor geest en wind.
Na vijfentwintig jaar is Aart zo langzamerhand vergroeid met het orgel,
maar nog steeds ontdekt hij nieuwe
mogelijkheden en klanken. Hij weet
klokken en belletjes uit het orgel te
toveren, en soms kan een ongewone
combinatie van registers de tekst van
het gezongen lied extra accentueren.
Hij is nog lang niet uitgekeken op
Tante Bätz, zoals de Haagse lutheranen
hun orgel liefkozend noemen. Toch
beseft Aart dat hij een van de vele
bespelers door de eeuwen heen is.
Ook hij zal uiteindelijk plaats maken
voor een organist die weer een eigen
stempel op de muziek drukt.
Rien Sprong
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Tussen doopvont en Maria-altaar
ritueel in dagen van rouw
In voorbije eeuwen maakte de rouwstoet hooguit een rondje om de kerk. De deuren
bleven gesloten. Als rechtgeaard protestant deed je dat niet: ter kerke gaan in
dagen van rouw, dat was van de Roomschen. ‘Lijkpredicatiën of lijkdiensten zullen
niet worden ingesteld’ (Dordtse Kerkenordening 1619). Wat bleef was het klokluiden, al heeft men in 1574 getracht ook dat ‘af te stellen’. Een protestant werd
vanuit huis of na een samenzijn in Verenigingsgebouw Ons Genoegen begraven,
met naoberplicht en de ouderling die de avond tevoren op bezoek kwam om te
bidden en Bijbel te lezen.

D

e niet-kerkelijke achtergrond
van de protestantse uitvaart
blijkt dikwijls nog uit de plaatsing van de kist, nu inmiddels wel in
de kerk, maar nog steeds met de
manier van doen in het gebouwtje.
De overledene staat van hoofd tot
voeten opgebaard tegenover je, zodat
jíj afscheid kunt nemen; dat uit zich
in de vormgeving. Soms worden de
verschillen met Rome breed uitgemeten:
wij zetten de kist andersom, alsof hier
sprake zou zijn van paaps tegenover
protestants. Dat berust op een misverstand. Wat zich hier voordoet is een
kerkelijke tegenover een onkerkelijke
manier van doen.
Kerkelijk: de overledene maakt, ook
al is zij gestorven, deel uit van de
gemeente en richt zich met alle
levenden en doden op het oosten,
althans in een georiënteerde (= op de
Oriënt gerichte) kerk. Vanouds zijn
christelijke graven te herkennen aan
hun georiënteerde ligging, zoals ook
alle middeleeuwse kerken het koor op
het oosten hebben, want zo heeft
Christus gezegd: ‘Zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot
in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.’ (Matteüs 24:27)
Dat spreekt allemaal mee in de liturgie van de uitvaart. Wij geloven in de
gemeenschap der heiligen. De lieve
dode staat, net als de gemeente die
rondom de baar is samengekomen, op
het altaar gericht. De lezingen uit de
heilige Schrift klinken zo ook in de
dode oren. Van hoofd tot voeten
getuigt zij van de verwachting van
Gods heerschappij. Maranata!
De enige uitzondering op deze regel
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betreft de uitvaart van de voorganger.
Hij heeft zijn leven lang ambtshalve
met de rug naar het heil toegestaan.
Zo zal het ook bij zijn uitvaart zijn:
van hoofd tot voeten gericht op zijn
samengekomen gemeente. Dat in hun
ogen zijn dode ogen het licht van de
Komende weerspiegeld zien!

Bij het Maria-altaar
Ik kende haar als een confessioneel
gereformeerde vrouw. Zij lag in het
ziekenhuis, ik bezocht haar, zij wist
dat ze niet lang meer te leven had:
“Dominee, ik vind dat u het veel te
weinig hebt over Maria!”
Ik stond versteld: “Dat kunt u alleen
maar zeggen, als u haar zelf hebt
leren kennen.”
“Ja, dominee, ik heb ook een kind
verloren.” Zij deed het hele verhaal,
het ongeluk, een meisje op de fiets, al
lang geleden. En ik vertelde van oude
kerken waar vooraan bij het Mariaaltaar de kleine zerkjes liggen. Inderdaad, want Maria weet wat het is om
een kind te verliezen.
Dus dat doet ook mee in de vorm
geving van de uitvaartdienst: in een
middeleeuwse kerk heeft de rouw om
een kind een eigen plaats. Hier in het
noorderdwarsschip zijn al eeuwen
lang kinderen betreurd en hebben
mensen troost gevonden bij Maria,
moeder onder het kruis (Johannes
19:25-27). ‘O gij zalige maagd en
moeder Gods, welk een grote troost
heeft God in u aan ons getoond, dat
hij uw onwaardigheid en nietigheid
heeft aangezien. Daardoor zijn wij
voor de toekomst eraan herinnerd dat
Hij ons, arme, nietige mensen, naar
juni 2015

uw voorbeeld ook niet zal verachten
maar genadig aanzien.’ (Luther)

Waken in de kerk
Steeds vaker komt het voor dat de
overledene al daags voor de uitvaart
naar de kerk wordt overgebracht,
opdat daar, in een grotere kring dan
thuis mogelijk zou zijn, een avondwake wordt gehouden.
In mijn beste herinneringen daaraan:
wij vormen een grote kring rond de
baar, paaskaars en altaar en bidden
een getijdengebed, de vespers of
completen. Dat betekent vooral dat
wijzelf niet veel uiteen te zetten
hebben. Het gebed komt niet uit ons
diepste innerlijk op, want daar heersen
leegte, gemis, vermoeidheid. Het komt
voort uit de Schrift. Wij zingen en
bidden drie psalmen: ‘In uw handen
Heer, beveel ik mijn leven. Want Gij
Heer God, hebt ons verlost, uw waarheid heeft ons vrijgemaakt. In uw
handen Heer, beveel ik mijn leven.’
(Liedboek 196) Goddank, die psalmen
zijn ons voorgezegd om ons het
geloof en het ongeloof weer binnen te
brengen. Die psalmwoorden trekken
onze ziel open, naar omhoog en naar
de diepste diepten.
Iemand, die eerder genoemde ouderling, slaat het goede boek op en leest.
Stilte. Geen preek, niets uitleggen.
Wij zingen een hymne en het
Magnificat (Lied 157) of Nunc Dimittis
(Lied 159). En dan de gebeden, de
voorgezegde gebeden: ‘Heer, ontferm
U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm
U!’ met alle zieken en blinden van
het evangelie mee, en het Onze Vader.
Pas dan een eigen voorbede, stilte en
elkkwartaal

een avondgebed: ‘Heer, blijf bij ons
aan de avond van de dag, aan de avond
van het leven, aan de avond van de
wereld.’ Die nacht blijft de overledene
in de kerk. Er wordt om beurten
gewaakt. De Godslamp brandt.

Bij de doopvont
De volgende dag, aan het einde van
de uitvaartdienst – van Woord en
Sacrament – staat de predikant bij de
kist. Allen staan. ‘Broeders en zusters,
om de laatste eer te brengen aan deze
mens, om recht te doen aan zijn leven
en sterven staan wij hier rondom het
dode lichaam dat ons van haar is
overgebleven.’ Nogmaals wordt de
naam uitgesproken: ‘Meer dan haar
lichaam is ons de naam van deze mens
gebleven. Die naam spreken wij hier
uit met eerbied en genegenheid.’ Haar
doopnaam wel te verstaan. ‘Heer God,
herinner U haar naam, die zij van
mensen heeft ontvangen en waarin zij
gekend wordt ook al is zij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt in
de palm van uw hand.’
Hier wordt een beroep gedaan op de
doop als begin van een leven van
geloof, hoop en liefde. Op de genade
van de doop mag je je altijd beroepen:
‘Ten teken van ons geloof in de verrijzenis zegen ik dit dode lichaam in de
naam van de Vader en de Zoon en de

(Foto: Simonet Schoon)
Heilige Geest.’ En met een buxustakje
wordt de baar besprengd met water
uit de doopvont (immers alle wijwater
is doopwater!).
Nogmaals Luther: ‘Zo moet men de
Doop zien en zich ten nutte maken,
dat wij ons daarmee troosten en versterken als onze zonde en ons geweten
ons bezwaren, en dan zeggen: ‘Ik ben
toch gedoopt; maar als ik gedoopt
ben, is mij beloofd dat ik de zaligheid
en het eeuwige leven zal hebben,
beide voor ziel en lichaam.’’
En in de Grote Catechismus schrijft

hij: ‘De doop maakt ons tot Gods
eigendom, sterkt dagelijks de nieuwe
mens en blijft altijd werkzaam, totdat
wij uit deze ellende tot de eeuwige
heerlijkheid komen. Daarom moet
iedereen de doop houden voor zijn
dagelijkse kleding, waarin hij altijd
heeft te gaan, opdat hij zich altijd in
het geloof en in zijn vruchten laat
vinden.’ Daarmee wil gezegd zijn dat
een mens zich altijd mag beroepen op
de genade van de doop.
Klaas Touwen

Gods vijanden vergaan
Als een van de grote liedboekdichters, bracht Ad den Besten door zijn liedvertalingen
de Bijbel dichterbij. Een lied kreeg grote poëtische aandacht en moest goed te zingen
zijn. Ook met de liederen van zijn eigen hand leverde hij een belangrijke bijdrage
aan het Liedboek. Hij overleed op 31 maart, tegen de paastijd, 92 jaar oud. Zijn stem
blijft spreken en zingen, elke keer als wij aan een lied van hem onze stem lenen.

H

et is 1941, ik breng de post naar
mijn vader in zijn studeerkamer.
Hij sprak nooit over de mensen
uit de gemeente, maar nu draaide hij
zich naar mij toe en liet een briefje
zien van een catechisante, een meisje
dat verliefd was geworden op een
kopstuk van de nazi-ideologie en zich
bij de dominee verontschuldigde: “Ik
ben tot een ander geloof overgegaan.”
Mijn vader zei iets als “zie je wel, het
is god tegen God”. Maar ik zag hoe
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geschokt hij was omdat hij dit meisje
niet voor die dwaalleer had kunnen
behoeden. Ik zag zijn verdriet en
vergeet dat nooit meer. Juist dat trilt
mee als ik in het nieuwe liedboek voor
het eerst een lied vind voor Bevrijdingsdag (Lied 709), van Ad den Besten:
Nooit lichter ving de lente aan,
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
juni 2015

En ik wist meteen wat er in die
gewaagde laatste regel meeklonk: de
onvergetelijke preek van Miskotte in
de dankdienst op 9 mei 1945, bij de
bevrijding van Nederland, in de
Amsterdamse Nieuwe Kerk. Gods
vijanden vergaan. Niet meteen ónze
vijanden, maar een streven dat
gerechtigheid en recht in het tegendeel verkeerde, dat joods bestaan zo
bedreigde en daarin ook Christus
opnieuw kruisigde is vijandschap
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tegen de Rechtvaardige. En zo heidens
vroom, dat zelfs goedwillende mensen
verblind raakten en daarin heil meenden
te vinden. Was ik elders geboren of
met een andere vader, zo bedenk ik
met angst, dan was ik er wellicht ook
ingetrapt.

’t is kil rondom en in ons midden, in
onze mond verstart het bidden…
Dan wordt het lied een gebed, smekend
om de levensadem:
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan,
God, laat ons niet vergaan.

Voor mijn vader die helemaal opging
in de muziek van het lied, was de
eenheid van tekst en toon, de zingbaarheid het eerste. Tevens zag hij de
grote oecumenische waarde van dat
ene boek voor zovelen; van zoiets
had hij eerder gedroomd.

Lied als gebed

Christus’ vrijheid

En zoveel meer

Miskotte zegt: vergis je niet – niet
ónze vijanden zijn vergaan, maar Gods
vijanden. Dat betekent veel. Nee, geen
kruistocht – dat leerde Luther ons al af.
Oorlog en verzet zijn een menselijk,
gruwelijk bedrijf dat zoveel levens
opoffert, alle ooit gedragen en ontvangen in liefde. We vergeten hen
niet, zonder haat en biddend voor wie
vrede ook nu nog een ver woord is.
Die vrede moest bevochten worden,
maar door zo te spreken tilt Miskotte
de dank voor de bevrijding op een
ander plan. Dat het Gods vijanden
waren betekende ook: niet ons is de
wraak, maar Hem en dat was in het
wraakzuchtige land van destijds een
profetische roep.
Blijft het een jubellied? Allerminst.
Zoals vaak is Ad den Besten ook hier
kritisch-profetisch: de nieuwe mens
zo droomden wij, verbrak de slavernij.
Maar winters werd het in dit land,

De dichter leidt ons van de bevrijding
naar een andere vrijheid: de vrijheid
van een christenmens – woorden die
Luther scherp omlijnde – naar de
vele (lutherse) liederen die Ad als
germanist vertaalde en die hij vooral
als christen zo kende en liefhad. De
vele vertalingen voor ons 1955-liedboek, ook door mijn vader, hield hij
niet allemaal bij. We begrepen dat
toen wel; de dichters zaten in een
‘ander’ circuit. Ze waren als de dood
voor (nieuwe) kerkelijke inkapseling
en om op die manier niet meer
ernstig genomen te worden in de
literaire wereld. Een kwaal waaronder
ook Willem Barnard leed.
Vergelijk de vertalingen maar niet.
Voor Ad gold: het moet een nieuw
Nederlands lied en gedicht worden,
goed te zingen, met de taal op de
eerste plaats om het oorspronkelijke
lied vooral poëtisch recht te doen.

De vertalingen van Ad den Besten
zijn ons inmiddels, al zingend, zo
vertrouwd geworden dat ik ook wijs
op een paar belangrijke bijdragen van
zijn eigen hand, in dit liedboek weer
zingend te horen. Kort na Pasen hoor
ik nog de stilte van het ontroerende
lied (590) dat de Goede Vrijdag uitluidt: Nu valt de nacht. Het is volbracht
waarin de laatste strofe onze gedachten
richt op wat in de paasnacht zal klinken,
Genesis 1, gaande naar de vruchtbare
sabbat, de rust Gods:
Hoe wonderlijk, uitzonderlijk,
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft hij het juk
van ons afgenomen.
Ad schreef dit lied samen met Jan
Wit; het is een lied dat blijvend het
hart raakt.
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Dan Lied 718, dat ik profetischdiaconaal zou willen noemen:

juni 2015

1494

God die leven hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we u vergelden
dank voor ’t dagelijks brood.
In de volgende strofe leidt hij ons
naar cruciale bijbelplaatsen, zoals
naar de man die grote schuren laat
aanleggen en met zijn eigen ziel
tevreden in gesprek is, maar niet
lang. En wie daar aan de poort van
de rijke ligt, dat weet elke bijbellezer.
Een lied dat ons niet met rust laat
met die meeslepende melodie, sterk
en vrij als in de laatste woorden.
Met dat thema hield Ad zich trouwens
zeer bezig; er is nog zo’n lied (995),
twaalf regels maar, en ineens bleef
de derde regel van de tweede strofe
bij mij haken: Gij hebt gezegd: geef
gij hun brood. Want met de melodie
(van Vater unser im Himmelreich,
Luthers Onze Vader-lied) kwamen
de woorden van het Onze Vader mee
en nu eens niet als bede tot de Vader,
maar als bede van de Vader en de
Zoon aan ons: geef gij hun, de hongerige bidders, dat dagelijkse brood dat
te vaak ontbreekt! Dan wordt het lied
van Ad een gebed:
Doe ons hun naasten zijn in nood,

opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Vrede
Een paar regels om over na te denken
en wijs te doen, want de vrede
– shalom – die Ad bezingt en waarnaar wij snakken, komt naar voren in
zijn geliefde én actuele Lied 1012.
Lees en zing alle vijf strofen van
‘Verleih uns Frieden gnädiglich...’
Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden: de groten
slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.
Dit verlangt naar meer, zoals het
troostende Lied 960 en dat van de
sterren en dé ster in 919.
En dat echte bijbel- en evangelielied
over de roeping van de apostelen én
ons, een lied waar Frits Mehrtens en
Ad elkaar ontmoetten en een blijvende
literaire en muzikale eenheid schiepen
(531), Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep...

Klein verhaal bij groot lied
Bij het ontstaan van de liederenschat
van 1973 waren Ad en ik betrokken
bij een voorval dat zelfs in het grote
Compendium bij het Liedboek 1973

niet ontbreekt.
Het ging om dat bekende en geliefde
loflied van Johann Jakob Schütz, nu
Lied 869. Elke strofe eindigt met
Geeft onze God de ere (Gibt unserm
Gott die Ehre). Ad pleitte toen voor
zijn vertaling, ook vanwege de bijzondere melodie van Johann Crüger.
Maar er waren al zoveel lofliederen.
Nu had ik van dat lied al eens een
vrome vertaling aangetroffen in een
spannend indianenboek van Karl May
uit mijn jongenstijd. Het was dus al
een keer vertaald uit het oorspronkelijke Duits. Ik had de euvele moed om
te vragen: wij willen toch zeker niet
het lied overslaan dat Old Shatterhand
citeert bij Winnetou’s bekering en
dood? Nooit vergeet ik de klaterende
lach van Ad na deze opmerking. Het
lied kwam erin en het is er nog, al
gaf mijn herinnering allicht niet de
doorslag.
Zo was deze dichter Gods een méns.
Met humor en een sprankelende
geest. Hij was taalman en poëet, die
de Bijbel dichterbij brengt, een mens
om van te houden. Wat moeten we
toch dankbaar zijn voor wat Ad ons
heeft geschonken, ad gloriam Dei.
Joop Boendermaker

Koorschool Arnhem
klinkende toevoeging aan het ‘goud’ van de gemeente
In de ELG Arnhem wordt veel en hartstochtelijk gemusiceerd. Niet voor niets staat
de kerkmuziek dik onderstreept in haar beleidsplan. Naast de ‘gewone’ cantorij werd
enkele jaren geleden ook een lutherse kindercantorij opgericht die, onder leiding
van Thea Endedijk, de sterren van de hemel zong maar in een klein ledental bleef
steken. Daarom werd in 2011 de kindercantorij binnenstebuiten gekeerd. Zonder
de kerk als directe thuisbasis maar op een basisschool. Met klassiek repertoire,
waarin kerkmuziek én seculiere muziek zijn vertegenwoordigd. Sindsdien groeit
Koorschool Arnhem, zowel in ledental als in koorklank.

I

nmiddels zijn zo’n twintig kinderen
bij de koorschool betrokken. Elke
woensdagmiddag werken ze, onder
deskundige leiding van Thea Endedijk,
aan stemvorming, ademtechniek, ritme,
melodie, improvisatie en solfège volgens
‘Jongleren’, een methode van Silvère
elkkwartaal

van Lieshout. Na de zomervakantie is
het steeds weer spannend hoeveel
kinderen ook in het nieuwe seizoen
zullen meedoen. Niettemin krijgt
Koorschool Arnhem steeds meer basis,
naamsbekendheid en... enige faam.
De kinderen hebben de scheidende
juni 2015

burgemeester uitgezongen en de nieuwe
ingezongen. De Koorschool is een van
de culturele instellingen die met een
Gelre-pas toegankelijk is, zodat ook de
deelname van kinderen die in armoede
opgroeien is zekergesteld.
Het repertoire is klassiek met een
13

aangename mix van kerk- en seculiere muziek, zoals Carnaval
des animaux van Camille Saint-Saëns of de Carmina Burana
van Carl Orff. Dit alles in samenwerking met de lutherse
gemeente, maar ook met het Apeldoorns Vocaal Ensemble
en de Nijmeegse Bachvereniging. Met muziek die nog steeds
in de kerk wordt uitgevoerd, maar ook in Musis Sacrum
(Arnhem) en het Amsterdamse Muziektheater. Tweemaal
per jaar verleent de Koorschool medewerking aan de
lutherse eredienst – waaronder de Kerstnachtdienst.

Kinderen in en met de muziek
Er is sprake van voorzichtig succes. De koorschool wordt
met regelmaat uitgenodigd voor bijzondere projecten van
het Gelders Orkest, zoals het Concert voor Rafiq (2014) op
basis van Mahler’s eerste symfonie en de Symfonie voor
angsthazen en durfals (2015) op de muziek van de
Schilderijententoonstelling van Moessorgski.
De ELG Arnhem voelt zich enorm rijk met al dit muzikale
‘goud’; óók omdat de gemeente er nadrukkelijk voor kiest
haar kinderen te laten opgroeien in en met (kerk)muziek.
Naast de bestaande kinder- en jeugdkerk biedt de Koorschool daarvoor een uitgesproken plaats. Koorschool
Arnhem is een zelfstandige organisatie die met steun van
de lutherse gemeente (via de Stichting Lutherse Kerkmuziek
Arnhem) opereert. Dit jaar is de koorschool verzelfstandigd
tot een eigen stichting, maar de band met de kerk blijft.

Koorschool Arnhem
Juist ook onkerkelijke ouders dringen daarop aan, omdat zij
daarmee de kwaliteit gewaarborgd zien. Over het repertoire
voor de lutherse kerstnacht wordt al volop overlegd.
Klaas Touwen

Voor meer informatie over Koorschool Arnhem:
bel of mail met Thea Endedijk 026-389 13 75
info@koorschoolarnhem.nl.

Luthers kerkgebouw
te Haarlem vierhonderd jaar

I

n 1614 werd de eerste steen gelegd
van de huidige lutherse kerk te
Haarlem. Een jaar later kon dit
nieuwe kerkgebouw worden ingewijd.
Plek voor het nieuwe Godshuis was
de Witte Herenstraat, waar ooit de
Norbertijnen of Witheren een proosdij
hadden gehad. In het najaar van 2015
verschijnt een opstellenbundel met

verhandelingen over de lutherse kerk
geschiedenis van Haarlem.
Er is ook aandacht voor de lutherse
gezangboeken door de eeuwen heen
en voor de orgels die de lutherse
kerkzang kleur hebben gegeven.
De redactie van dit herdenkingsboek
wordt gevormd door Arno Fafié,
Tony Lindijer en Alice Nederkoorn.

Het boek wordt uitgegeven door
‘Spaer en hout’ te Haarlem en zal rijk
worden geïllustreerd.
Deze bundel zal in het najaar 2015
worden gepresenteerd en kost ca.
€ 25,-. U kunt nu alvast intekenen
bij het secretariaat van de Lutherse
Gemeente Haarlem: nedcupido@
hetnet.nl.

De Molenpage-Stichting: een geschiedenis

D

e Molenpage-Stichting ontstond
in 1917 als gevolg van het
testament van mevrouw Hendrina
Maria Molenpage met als doel: het
huisvesten van alleenstaande lutherse
en hervormde dames op leeftijd. De
laatste vier bewoners zijn in 2011
verhuisd naar de Lutherhof aan het
Amsterdamse Staringplein. Zij leverden
met hun verhalen ook een bijdrage
aan de geschiedschrijving van de
Molenpagestichting zoals Arno Fafié
onlangs deed.
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Met zijn kenmerkende gedrevenheid
doorzocht hij notulen, archieven,
talloze bronnen en tekende zijn ontdekkingen op in het boek ‘De Molenpage-Stichting, een historisch overzicht van een Hervormd-Luthers hofje
sedert 1918’, vanuit diaconaal-kerkhistorisch perspectief. Met veel oude
Amsterdamse afbeeldingen én nieuwe
foto’s van Annemarie Mast.
Het boek De Molenpage-Stichting, door
drs. Th. A. Fafié, werd gepresenteerd
juni 2015

in de bestuurskamer van de Lutherhof
aan het Staringplein in Amsterdam. Het
is gratis verkrijgbaar bij de Stichting
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel
(de verzendkosten
bedragen € 5,-).

SLUB, Lutherse
Burgwal 7, 2512
CB Den Haag,
e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl.
elkkwartaal

Rooms-katholieken en lutheranen
trekken samen op naar 2017
De Lutherse Wereldfederatie en de rooms-katholieke Pontificale Raad voor de Eenheid
van Christenen houden in het najaar van 2016 een oecumenisch evenement. Het wat,
waar en hoe is nog niet duidelijk, maar de bedoeling is om te getuigen van de dialoog
tussen lutheranen en rooms-katholieken wereldwijd en uiteraard een gezamenlijke
stap te zetten op weg naar de herdenking van 500 jaar reformatie in 2017.

D

e gezamenlijke activiteit is een vervolg in het proces
dat ‘From Conflict to Communion’ is gaan heten.
Na de gemeenschappelijke Verklaring over de
Rechtvaardigingsleer is het proces (en document) ‘From
Conflict to Communion’ een eerste gezamenlijke geschiedschrijving van de internationale reformatie. Daarnaast
geeft het document ingrediënten voor een oecumenische
dialoog met als doel om een gezamenlijke liturgie te ontwikkelen die in zowel lutherse als rooms-katholieke kerken
gebruikt kunnen worden. Of, zoals de rooms-katholieke
kardinaal en voorzitter van de pontificale raad Kurt Koch
onlangs bij een bijeenkomst van Europese lutheranen zei:
“om uiteindelijk samen avondmaal te kunnen vieren.”

Oecumene
“Een van de doelstellingen van de herdenking van de
reformatie voor de Lutherse Wereldfederatie (LWF, red.) is
om dat te doen in de sfeer van oecumenische verantwoordelijkheid en verantwoording”, zegt LWF secretaris-generaal
Martin Junge. Kardinaal Koch: “Door ons samen te focussen
op de centraliteit van de vraag ‘God’ en een christocentrische
benadering, zullen lutheranen en rooms-katholieken in de
gelegenheid zijn om de reformatie oecumenisch te herdenken.
Niet slechts op een pragmatische manier, maar vanuit een
diep gevoel van geloof in de gekruisigde en opgestane
Christus, die Luther weer over het voetlicht gebracht heeft.”
Paus Franciscus voegde eraan toe: “Bij deze gelegenheid
hebben lutheranen en rooms-katholieken voor het eerst de
kans om één oecumenische herdenking over de hele wereld
te delen, niet in de vorm van een triomfale viering, maar als
getuigenis van ons gezamenlijk geloof in de drie-enige God.”

Eerste communie
Het in de praktijk uitdragen van de verkenningen in de
‘gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardigingsleer’
(1999) en het document ‘van conflict naar communio’ (2013)
gebeurde begin december vorig jaar al in de wijk Pamplona
Alta, in Lima, Peru. In een gezamenlijke dienst werden de
eerste communie van lutherse en rooms-katholieke jongeren
die belijdenis deden, gevierd. De lutherse gemeente werkte
met het materiaal van de rooms-katholieke parochie, omdat
‘de veelzijdigheid en de benadering van de Peruaanse
realiteit en haar diverse omstandigheden met betrekking tot
gezin, buurt en persoonlijke situaties’ aansprak; aldus de
lutherse predikant Pedro Bullón.
elkkwartaal

Martin Junge (LWF) en Kurt Koch (Vaticaan) met het document ‘From Conflict to Communion’. (Foto: LWF, S. Gallay)
De samenwerking begon tijdens de week van eenheid van
gebed in 2012. De twee naburige confessies wilden wat meer
dan bidden alleen; ze wilden gezamenlijk avondmaal vieren
in iedere katholieke en lutherse gemeenschap. In die week
bezochten rooms-katholieken en lutheranen elkaar over
en weer. Het was duidelijk dat mensen van beide kanten
dit veel vaker wilden. Het slechtte drempels zodat meer
mogelijk is dan alleen samen leven in een inter-confessionele
gemeenschap. “We wilden meer toe naar de bevrijdende
ervaring van de genade van God”, zeggen Bullón en zijn
rooms-katholieke collega Marco Agüero Vidal.
Naast het geloofsgesprek en het toewerken naar veel meer
gezamenlijke vieringen, gaan de twee gemeentes ook heel
praktisch tuberculose te lijf door de wijkbewoners op te
roepen preventieve maatregelen te nemen die door een
gezondheidscentrum worden verstrekt. Een tweede praktische
samenwerking vonden lutheranen en rooms-katholieken
in de deelname in een herbebossingsprogramma dat door
de stad Lima wordt geïnitieerd en dat een voordelig effect
heeft op de wijk Pamplona Alta.
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Nederland
Met een vertaling van het document ‘From Conflict to
Communion’ in het Nederlands hopen de EvangelischLutherse Synode en de Katholieke Vereniging voor Oecumene
bij te dragen aan een impuls voor de dialoog tussen de
rooms-katholieken en protestanten (de Protestantse Kerk
is in zijn geheel lid van de Lutherse Wereldfederatie) in
Nederland. De presentatie van de Nederlandse vertaling is

naar verwachting het komende najaar. Voor wie niet kan
wachten op het Nederlands is het document in meerdere
talen op de website van de Lutherse Wereldfederatie te
vinden. In het Engels op: www.lutheranworld.org/sites/
default/files/From%20Conflict%20to%20Communion.pdf.
Praxedis Bouwman

Vasten na de veertigdagentijd
Onder het kopje ‘Lutherse jongeren vasten voor de schepping’ werd in de vorige Elkkwartaal melding gemaakt van een project onder Lutherse jongeren in Amsterdam.
Hoe is het hen vergaan en welke respons kregen ze op dit project? En wat misschien
nog belangrijker is: hoe gaat het verder, na de veertigdagentijd?

H

et project ‘Fast for the climate’ is niet gestopt na
Pasen, het gaat verder. Dat is het goede nieuws uit
Amsterdam. Deze vastenactie voor het klimaat haakt
in op het wereldwijde project van de Lutheran World
Federation, waarin wordt opgeroepen om elke eerste dag
van de maand, tot december 2015, te vasten. Vasten op een
moderne manier, waarbij men zelf bepaalt wat men laat staan,
bijvoorbeeld een dag geen vlees, geen snoep of geen alcohol.
Na afloop van het veertigdagen-project zijn gemeenteleden
van luthers Amsterdam benaderd om hun ervaringen te
delen. Een oproep om ervaringen te delen leverde weinig
reacties op. Volgens een van de gemeenteleden kwam dat
omdat vasten niet zo past bij lutheranen en wordt gezien als
‘werkheiligheid’, het geloof dat men door eigen verdiensten
en/of goede werken zalig kan worden. Lutheranen houden
juist van lekker eten en drinken. Maar ook dat kan op een
goede manier, waarbij het klimaat zoveel mogelijk wordt
ontzien. Toen gemeenteleden direct werden aangesproken,
kwamen er wel reacties. In veel gevallen had men ervoor
gekozen om geen of minder vlees te eten of niet te snoepen.
Ook het afzien van alcohol gedurende de veertig dagen
kwam regelmatig terug. Er was over gesproken op het werk,
op school of tijdens een stage. Al 240 personen hebben
inmiddels de facebookpagina, die door de jongeren werd
aangemaakt voor het veertigdagen-project, geliked. Deze
pagina is nog steeds beschikbaar en wordt regelmatig
voorzien van nieuwe informatie: www.facebook.com/
FastfortheClimateNL.

Hoe gaat het verder?
Met Pasen is namens de lutherse gemeenschap in Amsterdam
een brief gestuurd naar premier Rutte en staatssecretaris
Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
In deze brief werden de bewindslieden geïnformeerd over
Fast for the Climate en de inzet tijdens de veertigdagentijd,
zie onderstaande passage uit deze brief:
De Nederlandse regering zal een belangrijke inbreng kunnen
leveren aan de belangrijke VN-klimaattop in december.
Via deze brief willen we u laten weten dat we ons zeer
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bezorgd maken over de klimaat
veranderingen en dat we van harte
achter u staan bij het bepalen van
moedige keuzen in Parijs. Ook als
deze keuzen in ons eigen vlees snijden.
Bij het vasten hebben we geleerd dat
je van loslaten en verminderen niet minder wordt.
Integendeel. Minder is genoeg. We moedigen u van harte
aan om in Parijs te knokken voor fundamentele keuzen.
Het moderne vasten gaat niet alleen om het verminderen
van voedselconsumptie. Het doel is het terugdringen van
CO2. Dat kan ook door meer gebruik te maken van het
openbaar vervoer of te fietsen, door korter te douchen, de
verwarming wat lager te zetten. En zo zijn er nog veel
meer mogelijkheden te noemen om te vasten. Daarmee
krijgt het woord vasten een nieuwe betekenis. Na Pasen is
men verder gegaan met het project, met de inspiratie van
Pasen. Wat zou het mooi zijn wanneer dit project een
sneeuwbaleffect krijgt, waardoor steeds meer mensen
gaan aanhaken bij de wereldwijde actie Fast for the
Climate op elke eerste dag van de maand tot december
aanstaande.
Meer info op www.lutheranworld.org/fastfortheclimate.
Fast for the Climate is er niet alleen voor lutheranen. Het
zou geweldig zijn als, naast de lutherse zustergemeenten,
ook andere kerken in Nederland gaan inhaken bij Fast for
the Climate. Niet vanuit ‘werkheiligheid’ maar omdat men
weet heeft van dat dwarse appelboompjes planten, omdat
met weet heeft van het rentmeesterschap over het goede
wat ons geschonken is en omdat men weet heeft van
barmhartigheid voor mensen nu en na ons die lijden aan
de klimaatveranderingen. En ook opdat – met de woorden
van Psalm 98 – ‘heel de aarde’ met ons een nieuw lied
voor de Eeuwige kan zingen.
Hanne Wilzing,
secretaris diaconie ELG Amsterdam
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Afscheid
In 1979 kwam op Hoekelum een groep lutherse vrouwen
bijeen om met elkaar te praten over vrouwen in de kerk,
feministische theologie et cetera. In die tijd zaten er weinig
vrouwen in de synode en ook de redactie van ELK, zoals het
blad toen heette, bestond voor het grootste deel uit mannen.
Ik was erbij op Hoekelum en we besloten met ons allen dat
daar verandering in moest komen.
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We richtten een verzoek aan de redactie van ELK om regelmatig een stukje, geschreven vanuit vrouwenoogpunt, te
mogen plaatsen. ELK was toen een tweewekelijks blad en we
vonden dat we toch wel elke maand een pagina tot onze
beschikking moesten krijgen. Het bladformaat was destijds
A5, de helft van het huidige formaat. Dat verzoek werd na
enig overleg ingewilligd. We bedachten de naam ‘Kritisch
Vrouwengeluid’ en er werd een collectief gevormd van
schrijfsters, van wie ik er eentje was. In augustus 1980
verscheen mijn eerste stukje in ELK. De rubriek bestond tot
1993, honderdvijftig afleveringen zagen het licht en zo’n
twintig vrouwen hebben eraan meegewerkt.
Tjally Everaarts-Bilyam (foto: Rien Sprong)
In 1985 werd ik gevraagd lid te worden van de redactie
van ELK, nog steeds een tweewekelijks blad. Ik maakte al
een tijdje het Rotterdams gemeenteblad Contact, dus enige
ervaring was er wel. Ik nam meteen de rubriek ‘KrisKrasKort’
over van ds. John Melin; daarnaast schreef ik in de loop
der jaren ook veel andere stukken en verslagen.
Er zaten destijds vier predikanten in de redactie, de hoofdredacteur was journalist Jibbo Poppen, u herinnert zich hem
vast nog wel. De secretaris was een vrouw, maar zij schreef
niet voor het blad. Ook was er een vertegenwoordiger van
de Synodale Commissie. Die synodale vertegenwoordiging
is steeds gebleven, nu ook duidelijker; een aantal van hen
trad toe tot de redactie. In 1998 volgde ik de secretaris op.
In 1993 werd ELK een maandblad, in 2000 gingen we
verder als kwartaalblad en werd de naam ‘Elkkwartaal’.
Als je om de twee weken KrisKrasKort moet schrijven, valt
dat soms niet mee. Je hebt dan weinig gemeenteblaadjes
tot je beschikking. Maar om de drie maanden kan ook
lastig worden omdat je dan een flinke stapel hebt. Tegenwoordig komt ook veel digitaal binnen, dan zit je een
hele tijd te lezen en is de keus soms moeilijk. Door hun
blad te lezen, leerde ik veel gemeenten kennen. Slechts
enkele gemeenten sturen dit niet op. Een aantal bladen
is opgegaan in een plaatselijke protestantse uitgave,
sommige kreeg ik steeds, andere verdwenen uit beeld.
Bij mijn verschillende landelijke functies (vooral gedurende
de 24 jaar dat ik synodelid was en nogal wat visitatie
bezoeken aflegde en vaak de generale kerkelijke vergadering
bijwoonde) heb ik veel lutheranen in het land persoonlijk
ontmoet. Dat was bijzonder leuk. Een inleider op zo’n
elkkwartaal

vergadering zei eens dat KrisKrasKort hem inspireerde,
omdat de rubriek ideeën gaf voor de eigen gemeente.
Natuurlijk leuk om te horen.
In mijn dertig jaren als redactielid heb ik zeven hoofd
redacteurs meegemaakt en zo’n dertig verschillende redactieleden. We vergaderden in Amsterdam Zuidoost bij John
Melin thuis, waar Barbara ons altijd op een heerlijke lunch
vergastte. Daarna in de Handboogstraat in Amsterdam, een
paar keer in de kapel van de diaconessen – ook Amsterdam –
en vanaf de jaren negentig in het dienstencentrum van de
Gereformeerde Kerken in Leusden. Toen kregen we in het
kader van Samen op Weg ook ondersteuning van een
medewerker van het dienstencentrum. Dat is nog steeds
het geval. Toen de fusie van de drie protestantse kerken
een feit was, verhuisden we voor de vergaderingen naar
het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.
Het eind van mijn redactielidmaatschap is nu aangebroken,
in dit nummer vindt u mijn laatste bijdragen. KrisKrasKort
wordt voortgezet door Chris Eekel, naar hem mag u voortaan uw gemeenteblad sturen.
Vijfendertig jaar, niet helemaal mijn halve leven, maar toch
een eind in die richting, heb ik geschreven in ons blad.
Ik heb het met veel plezier gedaan en door de jaren heen
samen mogen werken met veel fijne mensen! Het ga u
allen en ons blad goed!
Tjally Everaarts-Bilyam

juni 2015
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Kleuren van de ziel (foto: Martje van der Heijden)

Kleuren van de ziel
Op de studiedag van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is de leidraad het
jaarthema van de Lutherdecade ‘Bild und Bibel’, ‘Het Woord in beeld’. Voor de
activiteiten in 2015 zijn bijbelse kunstkenners uitgenodigd om een brug te slaan
tussen hun specialisatie in de bijbelse kunst en de manier waarop wij ons kunnen
laten inspireren en voeden. De studiedag kreeg als thema ‘Kleuren van de ziel’.

H

et is 7 maart, lentefris, maar de
zon schijnt krachtig genoeg om
opgewekt gestemd te zijn. In de
lutherse kerk aan de Hamburgerstraat
in Utrecht is het druk: vrouwen én
mannen komen samen voor de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse
Lutherse Vrouwen Bond (NLVB).
Dominee Marlies Schulz, voorzitter
van de NLVB, heet een ieder welkom
en introduceert theoloog en beeldend
kunstenaar Ruud Bartlema. Hij is al
even met emeritaat, dus wijdt hij zich
volop aan zijn kunstenaarschap en het
geven van lezingen. Vandaag neemt hij
ons mee in de wereld van Marc Chagall.
Marc Chagall wordt als Moshe Segal
op 7 juli 1887 in Vitebsk (Wit-Rusland)
geboren in een chassidisch gezin.
Zoals iedere jongen gaat hij naar de
cheider en wordt hij op zijn twaalfde
bar mitswa. Dat is meteen de laatste
keer dat hij in de synagoge komt.
Het past binnen de religieuze cultuur
18

waarin hij opgroeit: binnen het chassidisme is het mogelijk ook buiten de
synagoge God te ontmoeten. Mystieke
ervaringen in het alledaagse leven zijn
niet ongewoon. Een oom ontdekt zijn
schilderstalent en brengt hem bij zijn
eerste leraar Joeri Pen. Pen is een
realistische schilder terwijl Chagall
graag wil schilderen wat hem van
binnen bezielt. Hoewel zijn vader het
vanwege zijn orthodoxe geloofs
opvattingen niet eens is met die keuze,
mag Chagall naar de keizerlijke kunst
academie in Sint-Petersburg. Daar raakt
hij geïnspireerd door kunstenaars als
Picasso, Monet, Manet en Van Gogh.
In 1909 ontmoet hij Bella Rosenfeld,
zijn muze. Ze is acht jaar jonger en
komt uit een rijke juweliersfamilie.
Haar ouders zien een verbintenis met
arme sloeber Marc Chagall niet zitten.
Ze verloven zich weliswaar in 1910
maar Chagall weet donders goed dat
hij zich tegenover zijn toekomstige
juni 2015

schoonouders zal moeten bewijzen.
Hij vertrekt nog datzelfde jaar naar
Parijs. Overdag werkt hij als dienstknecht, ’s nachts wijdt hij zich aan de
schilderkunst. Ver weg van Vitebsk
schildert hij de dingen van thuis: hij
graaft in zichzelf naar de beelden en
verhalen van zijn grootouders. En
zijn stijl verandert. Het surrealistische
krijgt vorm; Chagall schildert dromerige
beelden waarin kleuren steeds meer
betekenis krijgen.

Ziel en wereld
Ruud Bartlema laat verschillende
schilderijen zien om te illustreren hoe
Chagall kleuren inzet om betekenis te
geven aan een op het eerste gezicht
alledaags beeld. Een daarvan is het
schilderij De Violist. Dit schilderij
– te zien in het Stedelijk Museum in
Amsterdam – is een hommage van
Chagall aan zijn lievelingsoom Neuch.
We zien een violist in een besneeuwd
elkkwartaal

landschap met huizen, Vitebsk. Zijn
hoofd reikt tot in de hemel en uit zijn
hoed lijkt een engel te ontsnappen.
Waar hij zijn voet neerzet, ligt geen
sneeuw meer. Zijn gezicht is groen.
De kleur groen is een secundaire kleur,
opgebouwd uit blauw (kleur van aardse
spiritualiteit) en geel (kleur van de
essentie). Als deze twee werelden
samenkomen ontstaat er een mystieke
verbinding, een moment van extase.
Dan is het niet zo gek dat De Violist
een groen gezicht heeft! Zo is de kleur
wit de kleur van het onnoembare,
God, het geheim dat in het alledaagse
leven als sneeuw overal kan neerkomen.
De drie figuurtjes die de violist gadeslaan en getuige zijn van deze mystieke openbaring zijn oom Neuch,
Chagall zelf en Bella. Dit is wat Chagall
wilde: de wereld van de ziel en de
zichtbare wereld met elkaar verbinden.
Zo is rood de kleur van liefde, passie,
haat en hartstocht. Als Chagall de
kleur rood gebruikt, dan zien we ook
vaak Bella verschijnen, zijn bron van
verlangen. Ze is nooit uit zijn gedachten,
en als hij terug is in Vitebsk vlamt de
liefde op en krijgt het stel uiteindelijk
toestemming om te trouwen.

Hoe het verder ging
Na het uitbreken van de Russische
Revolutie lukt het Marc Chagall om
via Estland Berlijn te bereiken. Daar
ontwikkelt hij zijn grafische talent en
legt hij zich toe op het maken van etsen.
Echtgenote Bella en dochter Ida,
geboren in 1916, reizen hem achterna.
Vanuit Berlijn gaat het naar Parijs.
Eind jaren dertig schildert hij het
onheil dat de joden boven het hoofd
hangt, zowel van de nazi-kant als van
de bolsjewieken. In 1940 vlucht hij met
zijn gezin naar Zuid-Frankrijk en via
Lissabon bereiken zij in 1941 New York.
Daar sterft Bella in 1944; Chagall is
lange tijd ontroostbaar. Hij schildert
in datzelfde jaar ‘De gekruisigde’
waarin hij alle joden herdenkt die in
de oorlog in Vitebsk zijn vermoord. In
zijn schilderij maakt hij een duidelijk
statement over de identiteit van Jezus:
Jezus was een jood.
Huishoudster Virginia Haggard wordt
zijn nieuwe muze aan wie hij, door
middel van zijn schilderijen, zijn
levensverhaal vertelt. Het lukt Haggard
niet om hem Bella te doen vergeten
en ze verlaat Chagall in 1951.
elkkwartaal

Liturgisch bloemschikken (foto: Martje van der Heijden)
Marc Chagall vestigt zich opnieuw in
Frankrijk en ontmoet daar Valentina
(Vava) Brodsky, dochter van een rijke
suikerfabrikant. Onder haar hoede komt
Chagalls kunstenaarschap weer tot
bloei. Zijn glas-in-loodramen dateren
uit deze tijd. Ook zakelijk gaat het hem
voor de wind. Op 28 maart 1985 sterft
Marc Chagall – tussen hemel en aarde,
in de lift, op weg naar de tweede
verdieping van zijn atelier in SaintPaul-de Vence.

Niets is raar
Ruud Bartlema enthousiasmeerde de
deelnemers voor het tweede deel van
de studiedag. Na de lunch mag ieder
in verschillende workshops de kleuren
van de eigen ziel ontdekken en vorm
geven. Onder leiding van beeldend
kunstenaars Paula van Cadsand en
Irene Keyzer wordt geschilderd en
gewerkt met krijt. Irene Burghoorn
zet aan tot nadenken over de veertigdagentijd met haar workshop ‘Liturgisch
bloemschikken’, werkend met vooral
paarse bloemen. Coby Aartsen leidt
een gespreksgroep over door de deelnemers meegebrachte kunstafbeeldingen.
Marlies Schulz gaat in gesprek over
Rembrandts pen- en penseeltekening
van de Samaritaan die de gewonde
man verzorgt.
juni 2015

Wat in alle workshops naar voren komt
is de vrijheid om zelf te associëren:
niets is raar, goed of fout. De geboden
veiligheid nodigt uit om vrijuit te
spreken. Er wordt ruimte gecreëerd voor
authentieke expressie. Wat gebeuren
er bijzondere dingen op deze dag!
Geïnspireerd door de lezing van Ruud
Bartlema durven de deelnemers kwetsbaar te zijn en zichzelf en elkaar een
blik in hun ziel te gunnen. Dat ontroert
en stemt tot nadenken. Want wat heb
je aan kleuren als er geen licht op valt?
Martje van der Heijden

De Nederlandse Lutherse Vrouwen
Bond (NLVB) organiseert regionale
ontmoetingsdagen, excursies, een
jaarvergadering en een jaarlijkse
thema-studiedag. Nieuwe leden
(m/v) zijn zeer welkom. Contributie:
€ 17,50 per jaar, inclusief de
kwartaaluitgave van ‘De Brief’.
Aanmelden? Dat kan bij secretaris:
Coby Aartsen-Kraaijpoel,
0575-51 53 96,
c.aartsenkraaypoel@telfort.nl.
website: nlvb.net
Facebook: Lutherse vrouwen
bond – NLVB
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In memoriam

Joke de Jager-van der Kam

O

p 29 maart 2015 overleed Joke
de Jager-van der Kam. Zij werd
geboren op 23 mei 1937 te
Buitenpost en is overleden in haar
woonplaats Bennekom. Ze was lid van
de synode en de synodale commissie en
van 1997 tot 2001 vice-president van
de synode. Als niet-theologe zat zij de
agendapunten voor van wereldlijke
aard, zoals de financiën. Zij deed dat
doortastend, met humor en met vaardige
en – als ik dat mag zeggen – strakke
hand, altijd to the point. Joke was lid
van de gemeente Ede, ze was daar
pastoraal actief, jaren voorzitter van
de kerkenraad en een enthousiast lid
van de cantorij.
Van jongs af aan had Joke een sterk
gevoel voor rechtvaardigheid en voor
de gelijkwaardigheid van mannen en

vrouwen. In de loop van haar leven
werd zij onder meer voorzitter van
het bestuur van verschillende grote
ziekenhuizen en stond zij als enige
vrouw aan het hoofd van een voornamelijk mannelijke hiërarchische
wereld.
Ze is geruime tijd ziek geweest en in
het gemeenteblad van Ede is te lezen
dat niemand, ook zijzelf niet, had
gedacht dat zij die laatste maanden
van haar leven er zomaar bij kreeg:
‘een tijd om te denken en te vieren en
afscheid te nemen’. Dat heeft ze heel
zorgvuldig en intens gedaan, omgeven
door haar familie en vrienden en ieder
die haar lief was, en die zo goed en
hartelijk voor haar zorgden in die
laatste maanden.
Ik leerde haar de laatste jaren wat

beter kennen doordat ik mijn vakanties
doorbracht in de buurt van haar woonplaats en we dan altijd probeerden af
te spreken. Vorig jaar september
spraken we elkaar voor het laatst.
Een hartelijke en sterke vrouw is van
ons heengegaan, op Witte Donderdag
is zij begraven. Gedenken wij haar in
dankbaarheid.
Tjally Everaarts-Bilyam

Margaretha Theodora Wilhelmina (Greet) Siregar-Emck (1924-2015)
Siparini Pajoengbarani Siregar (1928–2015)

T

wee bijzondere mensen zijn kort
na elkaar overleden, respectievelijk op 22 april en 15 mei.
Allebei betekenden ze veel voor de
Evangelisch-Lutherse Kerk en verschillende protestantse kerken in
Indonesië. Margaretha Theodora
Wilhelmina (Greet) Siregar-Emck, als
beginnend diaconnesse, behaalde in
1947 de diploma’s ziekenverpleging
A én godsdienstonderwijs van de
Evangelisch-Lutherse Kerk. Ze studeerde theologie aan de UvA en het
Evangelisch-Luthers Seminarie. Hier
ontmoette ze Siparini Pajoengbarani
Siregar, met wie ze trouwde in 1956.
Vervolgens combineerde ze studie
(medicijnen en specialisatie gynaecologie), werk én moederschap (zes
kinderen) op indrukwekkende wijze.
In 1975 werd Greet Siregar geordineerd. Van de ELG Amsterdam kreeg
ze de opdracht een lutherse gemeente
in het nieuwe stadsdeel Amsterdam
Zuidoost op te bouwen. Tevens begeleidde ze gemeenten als consulente.
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Ze was lid van de evangelischlutherse Zendingsraad en het Nederlands Luthers Genootschap voor Inen Uitwendige Zending waar ze haar
kennis en eigen Nederlandse en
Sumatraanse ervaringen inbracht en
zo medebepalend werd in het beleid.
Greet Siregar was een betrokken,
wijze predikant en arts.
Siparini Pajoengbarani Siregar studeerde in Nederland (eind jaren veertig)
om daarna in Indonesië te gaan werken.
Na zijn studie werkte hij als voorzitter
van de christelijke vereniging Perki,
ging voor in lutherse gemeenten, was
docent Duits aan de Indonesische school
in Wassenaar en was gevangenis
predikant in de Amsterdamse Bajes.
Ook startte hij een samenwerkingsverband van protestantse gemeenten
in Amsterdam Zuidoost. Het gezin
vertrok naar Indonesië, waar Siparini
docent werd aan de theologische
opleiding van de Universiteit HKBP
Nommensen in Pematangsiantar. In
juni 2015

deze functie was hij betrokken bij
projecten van de Batakse kerk HKBP
in Noord Sumatra en daarbuiten. Hij
zette zich in voor ‘gastvrijheid’ wereldwijd, onder meer met de bouw van
ontmoetingsplaatsen voor iedereen,
ongeacht hun geloof, en analyseerde
wereldgebeurtenissen, daarin zoekend
naar Gods verbindende kracht ook
buiten de christelijke gemeenschap.
Siparini Siregar bundelde zijn analyses
en visioenen in het boek: Berkant
kelimbahan, theologi kelimbahan. Hij
was een betrokken man die kritisch
vooruit dacht. Een belangrijk visionair.
Ilona Fritz
elkkwartaal
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Ad den Besten: dichter, vertaler,
essayist en psalmberijmer 1923 - 2015

O

p 31 maart 2015 overleed dichter en vertaler Ad den Besten,
als laatste van de vijf lieddichters met wie hij ‘Het Landvolk’
vormde.Van zijn liederen in het ‘Liedboek voor de kerken’ (1973), waaronder
28 eigen teksten en 59 vertalingen
(van met name Duitse gezangen), is
een aantal ook opgenomen in het
nieuwe ‘Liedboek - Zingen en bidden
in huis en kerk’ (2013). Ook de serie
‘Zingend geloven’ bevatte zijn liederen.
In 1998 verscheen zijn bundel ‘Poëzie
om te zingen’ met oorspronkelijke en
vertaalde liedteksten, voor zover deze
niet in het ‘Liedboek voor de kerken’
waren opgenomen.
Sinds 1953 kwam de dichtersgroep
Het Landvolk jaarlijks bijeen om aan
nieuwe psalmberijmingen te werken.
Naast Ad den Besten waren dat Willem
Barnard, Klaas Heeroma (pseudoniem
Muus Jacobse), Jan Willem Schulte
Nordholt en Jan Wit. De nieuwe
psalmberijming verscheen in 1967.
Den Besten publiceerde, net als zijn
mede-liedboekdichters, regelmatig over
liturgie en was steeds sterk betrokken
bij theologische en culturele ontwikkelingen. Vanuit deze invalshoeken
formuleerde hij de wezenlijke trekken
van het kerklied, met grote aandacht
voor de piëtistische traditie in kerk- en
liedcultuur: ‘Om geloof en theologie
gezond te houden, moeten we op
gezette tijden te gast gaan in de
piëtistische geschriften van Van
Smytegelt en à Brakel. Als we niet een
hart-aan-hart-relatie met Onze Lieve
Heer hebben, verbleekt het kerkelijk
bedrijf in een humanistisch-politiek
streven.’ Ook hierin volgde hij zijn
leermeester Miskotte.
Ad den Besten is te typeren als een
ondogmatisch christen. Hij bewoog
zich zowel in het protestants-christelijke
leven als in de overwegend seculiere
wereld der dichters. Voor zijn vertalingen kreeg hij in 1989 de prestigieuze
elkkwartaal

Martinus Nijhoffprijs. Zes jaar eerder
promoveerde hij op de oorsprong van
het volkslied Wilhelmus van Nassouwe.
Het dichterschap in dienst van de
gemeente groeide uit tot een van zijn
grote levenspassies, aldus Tjerk de Reus
(in Laetare, tijdschrift voor liturgie &
kerkmuziek) die de continuerende lijn
van Den Besten illustreert met de
opstellenbundel ‘De dichter en de
gemeente’ (1995) en de uitgave ‘Poezie
om te zingen’ (1998).

In ‘Loflied voor een tegenstem’ (1965)
verzamelde Den Besten 38 liedteksten,
die hij representatief vond voor zijn
bijdrage aan het kerklied tot dan toe.
Zelf zei hij: ‘Wanneer het geestelijk
lied, waarin hoe dan ook de mens zijn
God looft en belijdt, niet bereid of in
staat is de tegenstem van de twijfel,
de klacht en de aanklacht, het appèl
en de kritiek ook in zich op te nemen
– zoals dat bij de psalmen het geval
is – zou ik niet weten hoe de kerk in
de toekomst nog zingen moet. De zin
van het zingen bestaat erin dat het ons
doet ademen in de allereigenlijkste,
door God bedoelde dimensie van ons
zijn; het is de mogelijkheid bij uitstek
om thuis te komen uit de vervreemding
waarin wij leven en zo wezenlijk
onszelf te vinden, onszelf te worden.’
Ad den Besten wil een tegenstem zijn
én worden verstaan door de gemeente
waarvoor hij schrijft: hij slaagt in
beide. Waarschijnlijk is het wezenlijkste
van zijn omvangrijke bijdrage aan de
liedboeken dat hij eigentijdsheid en
traditionaliteit, met een scherp gevoel
voor de zingende gemeente, als vanzelfsprekend bijeen bracht en met
elkaar vervlocht.

Net als zijn dichtervrienden bracht
Den Besten een artistieke maat aan in
het liturgische tekstbedrijf. Hij wilde
voluit dichter zijn, ook in kerkelijke
dienst. Maar ‘dichterlijk niveau’
betekende voor hem niet alleen qua
vorm, woordkeus en versificatie hoogstaand werk afleveren. Dichterschap
was een existentiele kwestie, meende
hij en dat betekent in elk geval dat
een liedtekst geen preekje-op-rijm is,
maar ook geen gladgeslepen taalkristal.
In de beeldtaal van het lied verkent
de dichter zijn eigen ervaringswereld
en die van zijn tijd, met een persoonlijke affiniteit voor bijbels beseffen
en voor de geloofstraditie. Die eigen
ervaringswereld bracht Den Besten
ertoe een ‘tegenstem’ te laten horen.
juni 2015

Willemijn Roodbergen
(op basis van een artikel door Tjerk de Reus in
Laetare, tijdschrift voor liturgie & theologie)

Tjerk de Reus
(journalist theologie/religie) werkt aan een
dissertatie over Ad den Besten
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kriskraskort
EDE. De kerkenraad hier voelt zich
verantwoordelijk om in voorkomende
gevallen de gemeenteleden en belangstellenden snel te kunnen informeren
over het wel en wee in de gemeente.
Natuurlijk worden belangrijke zaken
afgekondigd in de wekelijkse eredienst
en het mededelingenblad staat op de
website. Maar toch, er kunnen situaties
ontstaan waarin deze mogelijkheden
te beperkt zijn om elkaar te kunnen
bereiken als men wel zou willen,
bijvoorbeeld bij het overlijden van
een gemeentelid. Dat kan tot pijnlijke
ervaringen leiden. Daarom is besloten
een e-mailbestand aan te leggen
waarin zoveel mogelijk adressen van
leden en belangstellenden opgenomen
kunnen worden en dat te gebruiken
als dat nuttig of nodig is.

vrouwen, die daartoe vooraf bij de
kerkenraad een vergunning moesten
aanvragen. In het begin ging dat goed,
totdat zij zich gingen misdragen door
onder het zingen elkaar luid toe te
roepen. Het grote aantal lutheranen
maakte dat de kerk zo vol zat dat
ordebewakers moesten toezien op
handhaving van de goede orde. Met
name dienden zij ervoor te zorgen
dat er geen vrouwen op de mannengaanderijen zaten. Voorzanger Caspar
diende een klaagschrift in over de
herrie en dat heeft de bouw van een
orgel bespoedigd.’ Na drie en een halve
eeuw organisten in de Oude Lutherse
is voor hen ook een prachtig bord
aangemaakt. Bij de foto ziet u oudvoorzitter van de brandpuntraad, de
heer Peter Ohm.

AMSTERDAM. Veel gemeenten kennen
borden met daarop de namen van
predikanten, ouderlingen, diakenen
dan wel kerkrentmeesters. In de Oude
Lutherse Kerk aan het Spui is sinds
maart van dit jaar ook een bord waarop
alle organisten van de kerk vermeld
worden, vanaf 1658 tot heden. Toen
de kerk in gebruik werd genomen in
1633 was er geen orgel, men bediende
zich van een voorzanger. Hier hoort
een curieus verhaal bij. Ik citeer: ‘Als
er geen dopelingen waren mochten
ook kerkgangers in het doophuis
plaatsnemen. Dat waren voornamelijk

UTRECHT. Met Pinksteren heeft de
gemeente het jaarthema ‘Vrij om te
ontmoeten’ feestelijk afgesloten met
een bijzondere gelegenheid tot ontmoeting. Men begon eerste Pinksterdag met een eredienst waarin onder
meer aandacht werd besteed aan het
tachtigjarig bestaan van de gemeente
Eger in Hongarije, een gemeente
waarmee men contacten heeft. Na de
dienst waren er een interactieve
workshop, een gesprek en een lunch
en ’s middags een concert met als
thema: liefde en inspiratie. Er werden
liederen van Henry Purcell in een

ZEIST. Hier vond dit jaar op 31 mei de
traditionele regiodienst plaats van de
gemeenten Amersfoort, Woerden,
Utrecht en Zeist. Een dienst met drie
predikanten, muzikale medewerking
werd verleend door het koor Vlechtwerk en organist Dick Andel. Na de
dienst, de koffie en de lunch was er
een rondleiding door Slot Zeist.
ZWOLLE. Op zondag 10 mei organiseerde de commissie toerusting van
de lutherse gemeente een bijzondere
activiteit om de joodse Zwollenaren
te herdenken, die in de oorlog door de
nazi’s vervolgd en vermoord werden.
Er werd verzameld bij de synagoge
waarna aangesloten werd bij een
rondleiding, verzorgd door de heer
Jaap Hagedoorn. Tijdens de rondleiding
werd verteld over joods leven en joods
geloven in deze tijd en over de huidige
joodse gemeenschap in de stad en de
geschiedenis van de synagoge. Hierna
werd nog een wandeling gemaakt
langs de zogenoemde Stolpersteine
(struikelstenen) die door de hele stad
in het wegdek of de trottoirs zijn
aangebracht bij huizen waar in de
oorlog vermoorde joodse Zwollenaren
voor hun deportatie woonden.
HOORN. In april bezochten zeven
Hoornse lutheranen de zustergemeente
Alkmaar. Ze werden er hartelijk ontvangen in de prachtige kerk, een schuilkerk die dateert uit het eind van de
zeventiende eeuw en een wat kleiner
(vermoedelijk) Müller-orgel heeft. Na
de dienst volgde een korte uitleg over
de geschiedenis van het gebouw. In
het ‘Swaennest’ was tijdens de koffie
een andere kennismaking. Daarna
volgde nog een toeristisch tochtje, de
dag werd besloten in café De Vriendschap met witte wijn en bitterballen.
Een dag met een gouden randje, aldus
De Driehoek, gemeenteblad van Hoorn.

Oude Lutherse kerk aan het Spui (foto: Tess Jungblut)
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bewerking van Benjamin Britten ten
gehore gebracht; enige volksliederen
uit Engeland en Schotland werden
afgewisseld met volksmuziek uit
Oost-Europa in de pianoversie van
Béla Bartók en tussendoor klonk een
nocturne van Chopin waarin flarden
van een (volks)dansje voorbij zweefden.

juni 2015
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AMERSFOORT. Hier wordt al geruime
tijd gewerkt aan fondswerving ten
bate van de restauratie van het
prachtige Bätzorgel dat volgend jaar
zijn 250e verjaardag viert. Stel dat
het orgel in zijn oude luister hersteld
zou kunnen worden, dat zou fantastisch zijn! De totale begroting beloopt
€ 175.000 waarvan € 40.000 reeds
toegezegd is door diverse grote fondsen,
dus het begin is er. Er kan voor € 25
een orgelpijp geadopteerd worden,
maar elke bijdrage is uiteraard welkom.
Voor meer informatie: de kerkenraad
van Amersfoort.
CULEMBORG. Op 28 juni viert de
gemeente samen met de lutheranen
uit Leerdam haar 375-jarig bestaan,
een memorabel feit. Van 13-14 uur is
er een ontvangst, om 14 uur begint
de dienst met H. Avondmaal waarin
voorgaat ds. Detlef Bohlken en waaraan het Luthers Bach Ensemble onder
leiding van Tymen Jan Bronda zal
meewerken. Het thema van de viering
is: ‘Als morgen de wereld vergaat
plant ik vandaag een appelboompje.’
NIJMEGEN. Nijmegen: een van die
kleine gemeenten die zich ernstig
zorgen maken over hun voortbestaan.
Eind februari heeft de kerkenraad
gesproken met die van het huidige
Luthers Brabant. Er waren een kennismaking en een presentatie van mogelijk gezamenlijk toekomstig werken
als regiogemeente; de Nijmeegse
kerkenraad wordt dan een ‘wijk
kerkenraad’. Vooralsnog kan het kerkgebouw als kerkplek blijven en de
diensten kunnen worden voortgezet.
Voor beheer en onderhoud zal een
stichting worden opgericht die daar
op termijn verantwoordelijk voor zal
zijn. De lutherse gemeente blijft
eigenaar van het gebouw, de voor
bereidingen voor de stichting zijn in
volle gang. Er is een denktankje gevormd om zich te beraden op de toekomst en om plannen te ontwikkelen
voor eventuele nieuwe activiteiten.
GORINCHEM. Op zondag 19 april
werd een bijzondere dienst gehouden
in de schuilkerk ‘Dit is in Abrahams
schoot’. Drie klassiek geschoolde
elkkwartaal

Gorinchem (foto: archief ELG Gorinchem)
muzikanten werkten mee aan de
dienst. Het ging om de groep Duende
uit Gorinchem met de volgende
muzikanten: Ton Graafland, gamba;
Bart Oostdam, blokfluit en Jan Paul
Peet, theorbe (een snaarinstrument
uit de luitfamilie). Ze speelden werken
van Henry Purcell, Ignazio Sieber,
Anne D. Philidor en Andrea Falconiero.
DELFT. Eind september/begin oktober
zal begonnen worden met de restauratie
van het orgel. Niet alle gelden zijn
nog binnen maar de kerkenraad vertrouwt erop dat het ontbrekende ook
nog binnen komt. Het bedrijf in
Heerde dat de restauratie zal uitvoeren
heeft de gemeente en belangstellenden
uitgenodigd de werkplaats op 18 april
te bezoeken en die uitnodiging is in
dank aanvaard. Op Facebook kunt u
hier interessante foto’s van bekijken
op de pagina Luthers in NL.
ZIERIKZEE. ‘Een fijne lutherse dienst
in Middelburg’ staat in gemeenteblad
’t Zwaantje. Begin dit jaar was er
namelijk in de Nieuwe Kerk van de
Protestantse gemeente in Middelburg
een mooie kerkdienst. Voor deze
‘gewone’ kerkdienst van deze gemeente
van de Protestantse Kerk in Nederland
waren de lutherse gemeenteleden in
Zeeland uitgenodigd, de laatste
lutherse predikante van Middelburg
ging voor en de lutherse orde van
dienst werd gevolgd. In de liturgie
waren de onderdelen van een heldere
toelichting voorzien. Dat was niet
alleen voor de vaste kerkgangers van
juni 2015

deze kerk informatief, maar ook voor
een geboren en getogen lutheraan
goed om te lezen. Een feestelijke
dienst waarin ook werd gedoopt. Na
afloop was iedereen blij en de dienst
werd door allen zeer gewaardeerd.
Een mooi begin van een opbloeiende
samenwerking.
PEKELA. Dit jaar werd de noordelijke
buitendag voor de gemeenten Zwolle,
Kampen, Leeuwarden, Groningen,
Stadskanaal, Winschoten/Pekela en
Wildervank/Veendam gehouden in
Pekela. De gemeente had de gelegenheid
aangegrepen om zich te presenteren
in andere gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, zo was men
te gast in onder meer Bellingwolde
en Bourtange. De ontvangst was in
Bellingwolde, daarna was er een luxe
Westerwoldse koffietafel in de vesting
van Bourtange met daarop volgend
een rondleiding met museumbezoek.
Om 15 uur was er een ‘kanonschot op
het marktplein’ en vrijheid om rond
te wandelen. De dag werd afgesloten
met een vesper.
LEEUWARDEN. In april werd volgens
een al jaren bestaande traditie de
jaarlijkse muziekmiddag gehouden,
iedereen die een bijdrage wilde leveren
kon zich aanmelden. Het thema deze
keer was: ‘Laat eens wat van je horen’.
Zoals gebruikelijk kwamen weer
diverse instrumenten voorbij die je
niet altijd hoort in de kerk.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Hus en Luther, allebei ketters
Jan Hus en Martin Luther, twee voormalige priesters, die allebei in opstand kwamen
tegen het beleid van de rooms-katholieke kerk in hun tijd. Ze hebben elkaar niet
gekend, leefden ook niet in dezelfde periode. Maar hun ideeën en levens hadden
veel overeenkomsten. In 2017 gedenken we 500 jaar reformatie, het Lutherjaar.
Dit jaar gedenken we de 600e sterfdag van Jan Hus.

J

an Hus werd geboren rond 1371 in het dorpje Husinec
en bezocht de Latijnse school in Prachatice, waarna
hij studeerde aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hier
promoveerde hij tot magister in de vrije kunsten. Tijdens
zijn studie theologie doceerde hij filosofie aan de Karelsuniversiteit, en bracht het tot rector magnificus. In 1401
werd hij tot priester gewijd.
Langzaam kreeg hij steeds meer kritiek op de handelwijze
van de kerk, met name na het lezen van de geschriften
van John Wyclif uit Engeland. De enorme rijkdom van de
kerk was in zijn ogen niet in overeenstemming met de
manier waarop Jezus had geleefd.

Brandstapel
In maart 1402 werd Hus aangesteld als prediker in de
Bethlehemskapel in Praag, waar hij preekte in het Tsjechisch

en niet in het Latijn. Hus was van mening dat iedereen het
woord van God tot zich moest kunnen nemen in de eigen
taal. Hij schreef liederen op oude volkswijsjes, maar
vertaalde die ook vanuit het Latijn in het Tsjechisch.
Deze liederen werden tijdens de eredienst gezongen door
de hele gemeente in plaats van door een koor. Hierdoor
werden de gemeenteleden meer betrokken bij de eredienst.
Hus uitte zijn kritiek in diverse geschriften en was fel
gekant tegen de aflaat, zoals hij duidelijk liet blijken in
1412, toen paus Johannes XXIII geld nodig had voor een
kruistocht tegen de koning van Napels en om die reden
aflaten liet verkopen in drie kerken in Praag.
Vanwege zijn ‘ketterse’ opvattingen werd hij in de ban
gedaan door de paus en was hij genoodzaakt Praag te
verlaten. Veel van zijn werk werd op bevel van de kerk
verbrand. Hij vertaalde de Bijbel in het Tsjechisch tijdens
zijn ballingschap.
Tijdens het Concilie van Konstanz moest hij zich verantwoorden voor zijn kritiek op de kerk. Hij kreeg daarvoor
een vrijgeleide van koning Zikmund van het DuitsRoomse Rijk, die ook aanwezig was bij het concilie. Men
vroeg Hus zijn mening te herzien, wat hij weigerde. Dit
resulteerde in zijn veroordeling tot de brandstapel op
6 juli 1415. Het vonnis werd dezelfde dag voltrokken.

Gans
Voor zijn straf werd voltrokken zou Hus nog de volgende
profetische woorden hebben gezegd: “Vandaag verbrandt
gij een gans, maar uit zijn as zal een zwaan opstijgen en
deze zult gij niet kunnen braden.” Hierbij zou hij een toespeling hebben gemaakt op de betekenis van zijn naam,
het Tsjechische woord hus betekent namelijk gans. In het
Oudduits werd het woord Luder gebruikt voor zwaan. In
de volgende eeuw stond Martin Luther op als reformator,
zijn oorspronkelijke achternaam was Luder. Hij wordt
gezien als de zwaan waar Hus van profeteerde. De zwaan
is als teken zichtbaar op de torens van de kerkgebouwen
van de lutherse kerk in Nederland.

Volkszang

Standbeeld Jan Hus, Karelsuniversiteit Praag
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Martin Luther werd in 1483 geboren in Eisleben en bezocht
de Latijnse school in Mansfeld, Magdeburg en Eisenach en
studeerde daarna aan de Universiteit van Erfurt. In 1507
werd hij tot priester gewijd in het Augustijnenklooster in
Erfurt. Hij doceerde filosofie aan de Universiteit van
Wittenberg tijdens zijn studie theologie.
juni 2015
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Net als Hus schreef ook Luther diverse liederen, die
werden gebruikt voor de volkszang tijdens de eredienst.
Deze liederen worden nu nog steeds gezongen en zijn ook
deels opgenomen in het Liedboek 2013.
Luther verzette zich in 1517 tegen de verkoop van aflaatbrieven, waarvan het geld deze keer ten goede kwam aan
de bouw van de Sint Pieterskerk in Rome. Naar aanleiding
hiervan presenteerde hij zijn 95 stellingen in Wittenberg,
waarna ook hij bestempeld werd als ‘ketter’. Geschriften
van Luther werden op bevel van de kerk verbrand.
Tijdens de Rijksdag van Worms moest Luther zich verantwoorden voor zijn geschriften tegenover keizer Karel V
van het Duits-Roomse Rijk. Hiervoor kreeg hij een vrij
geleide van de keizer. Hij weigerde zijn kritische mening
te herzien. De keizer maakte niet dezelfde fout als zijn
voorganger koning Zikmund door Luther te veroordelen,
maar sprak wel de rijksban over hem uit. Luther woonde
enige tijd in ballingschap op de Wartburg bij Eisenach als
Jonker Jörg en vertaalde daar het Nieuwe Testament in
het Duits.

Boekdrukkunst
Het is bijzonder zoals de gedachten van twee personen die
in verschillende tijden leefden lange tijd zo synchroon
hebben gelopen. Jan Hus was al ruim 68 jaar overleden
toen Martin Luther werd geboren. Tussen het overlijden
van Hus en de geboorte van Luther werd de boekdrukkunst
uitgevonden. Een gebeurtenis waardoor de ideeën van

Hus en Luther tijdens het avondmaal –
Lucas Cranach de oudere

Luther veel sneller en verder werden verspreid dan die van
Hus. Jan Hus is de katholieke kerk trouw gebleven tot zijn
dood, Martin Luther heeft deze kerk verlaten.
Ingeborg Kriegsman

Een boek over het leven van Jan Hus is verkrijgbaar
via de website van de auteur:
www.ingeborgkriegsman.com.

Het Woord en de Waarheid en Jan Hus in 1415 en
600 jaar later, twee tentoonstellingen die van 7 juli
tot 31 januari naast elkaar lopen in het Comenius
Museum in Naarden. Over de ontwikkeling van de
Reformatie van Jan Hus tot Jan Amos Comenius en
daarna. Jan Hus had het over ‘de waarheid zal overwinnen’, maar de discussie over Het Woord en de
Waarheid wereldwijd is nog lang niet verstomd…
Meer informatie: www.comeniusmuseum.nl.

Standbeeld Martin Luther, Dresden
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Het labyrint in christelijke kerken:
wat betekent dat?
Tijdens het culturele weekend in juli 2014, waarvoor alle kerken in de Utrechtse
binnenstad hun deuren openden, lag er in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat
een labyrintkleed. Bezoekers konden het labyrint lopen, bekijken en met elkaar
bespreken. Het succes van die middag inspireerde Margrietha van Huysen, in
samenwerking met dominee Christiane Karren (ELG Utrecht), tot het ontwikkelen
van een workshop waarin betekenis en oorsprong van het labyrint in christelijke
kerken verder werden uitgelicht. Zo lag op Palmzondag het labyrintkleed weer
uitgespreid voor de (lutherse) gemeente en andere belangstellenden.

A

ls symbool voor het menszijn
en de levensweg op aarde verschijnt het labyrint al zo’n
drieduizend jaar geleden in spiraalvormige rotstekeningen. Gaandeweg
veranderde die spiraalvorm in de nu
bekende labyrintvorm. Het bekendste
labyrint is dat van Knossos op Kreta.
In pre-christelijke tijden danste men
het labyrint naar het midden om daar
verbinding te vinden tussen hemel en
aarde, zodat de mens in harmonie op
aarde kon leven. Dat gebeurde buiten
in de natuur, op een speciale ‘krachtplek’. Van betekenis werd later ook het
motief van Theseus die het terroriserende monster Minotaurus verslaat:
midden in het labyrint van Knossos.

Motieven
In christelijke kerken werden motieven
als ‘jezelf ontmoeten in het midden’ en
‘je eigen draak verslaan’ overgenomen
door de priester die op paasmorgen,
bij zonsopgang, naar het midden van
het labyrint danste om de overwinning
te vieren van Christus op onze ‘draak’.
Zo kreeg al vroeg het labyrint een
plek in kerken en kathedralen – toegankelijk voor iedereen en te zien als
pelgrimsweg naar Jeruzalem. Het
bekendste labyrint, uit het jaar 1220,
ligt in de kathedraal van Chartres.
Kerkelijke labyrinten zijn ook vernietigd,
uit angst voor het heidense element
van de dans. Vervolgens ontstaat aandacht voor het lopen van een labyrint.

Een labyrint lopen
De bedoeling van het lopen van een
labyrint is bezinning, meditatie,
26

Labyrintkleed in Utrecht (foto: Margrietha van Huyzen)
In een labyrint, niet te verwarren met een doolhof, kun je niet verdwalen.
Steeds als je denkt het doel te bereiken neemt de weg een andere wending,
als fysieke uiting van de spirituele weg. Die weg te gaan vraagt geduld en
volharding. Ook in de christelijke traditie was het labyrint een spiritueel
symbool. Het oudste gevonden labyrint in El Asnam (Algerije) dateert uit
324. Veel middeleeuwse kathedralen hebben een groot labyrint in de vloertegels. Het verbeeldt de pelgrimage naar Jeruzalem, de weg van Christus en
de weg van de mens naar God. Pelgrims liepen, soms knielend, het labyrint
aan het eind van hun pelgrimstocht. Het labyrint hielp bij contemplatie,
bijvoorbeeld tijdens de Goede Week, of na doop of vorming. Er zijn labyrinten
als muurschilderingen (Scandinavië), vingerlabyrinten bij de ingang van een
kerk (Lucca) en labyrinten uit gras die de ‘weg naar Jeruzalem’ verbeelden.
Ook de zevenmalige ommegang rond Jericho werd geuit in een labyrint.
De spirituele betekenis van het labyrint raakte na de Middeleeuwen in
vergetelheid en werd in de twintigste eeuw herontdekt. Nieuwe labyrinten
worden gebouwd; het spreekt velen aan. Ik zag kinderen erin dollen, volwassenen dansen of schrijden in stilte… In meditatie voor lichaam en geest.
De weg door een labyrint is voor iedereen anders. Zoals de wisselende periodes
in ieders leven, zo verandert ook je ervaring met en in het labyrint.
Christiane Karrer (predikant ELG Utrecht)
juni 2015
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gedenken. Je loopt letterlijk naar het
midden, naar je krachtbron, je innerlijk middelpunt. Voor verbintens met
je diepste wezen – met God. In dat
midden bezin je je op vragen als ‘wat
mag ik loslaten en waarvoor komt
nieuwe ruimte?’. Je ervaart nieuwe

inzichten of gevoelens van dankbaarheid, liefde en verwondering. Die je
vervolgens meeneemt naar je dagelijks
leven. Het labyrint lopen kan ook zonder
specifieke vraag; dan merk je vanzelf
wat het met je doet. We putten kracht
uit het midden van het labyrint en ver-

binden ons zo met vernieuwde levenskracht, door Christus gebracht. Zo
keert het labyrint weer terug in de kerk.
Margrietha van Huyzen
Meer info: 030-228 00 92

Officiële mededelingen
Ronde langs de gemeenten

Op weg naar 2017

Internationaal

De president van de evangelischlutherse synode, dominee Trinette
Verhoeven, is begonnen met het maken
van een ronde langs de lutherse
gemeenten in het land. Zij doet dit
samen met de desbetreffende gemeenteadviseurs. De geplande bezoeken zijn
vaak op provinciaal niveau, tot nu
toe waren dat Zuid-Holland, de kop
van Noord-Holland en Utrecht. Ook
is een afspraak met de gemeenten in
Noord-Nederland in de maak.

Het belooft een mooi jaar te worden,
vol met activiteiten rondom en naar
aanleiding van ‘500 jaar reformatie’.
De Luther Stichting Nederland
organiseert al enige jaren activiteiten
in het kader van de Luther Decade.
Met de werkgroep voor kerkmuziek
en de commissie voor liturgie en
kerkmuziek wordt nagedacht over
hun bijdrage aan de herdenkingen.
Ook internationaal wordt er natuurlijk
door de Lutherse Wereldfederatie
(LWF) een en ander voorbereid. In het
bijzonder is er samen met de RoomsKatholieke Kerk in 2013 het rapport
‘From conflict to communion’ uit
gebracht. Op weg naar 2017 wordt
dit rapport vertaald en uitgegeven
door de Katholieke Vereniging voor
Oecumene en de evangelisch-lutherse
synode: ‘Van conflict naar gemeenschap’. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de Nederlandse
oecumene. In het najaar van 2015 zal
samen met de Katholieke Vereniging
voor Oecumene een studiedag worden
gehouden. De lijst van initiatieven is
nog niet compleet; we noemen nog
– niet onbelangrijk – het landelijk
platform dat de herdenking van 2017
op nationaal niveau voorbereidt.
Trinette Verhoeven, president van de
evangelisch-lutherse synode is lid
van dit platform. Er zijn op dit
moment gesprekken met de RoomsKatholieke Kerk over een mogelijke
gezamenlijke viering. Op 31 oktober
is er in ieder geval een landelijke
viering in de Domkerk in Utrecht.
Voorts wordt gedacht aan een
estafette van gemeenten. Dit wordt
nog nader uitgewerkt.

Tijdens de mei-bijeenkomst van de
evangelisch-lutherse synode hadden
we bezoek van Oberkirchenrat
Andreas Flade, die namens de Nordkirche sprak. Hij is afdelingshoofd
Missie en Oecumene bij de Nordkirche.
De aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit de Nordkirche is
opnieuw opgepakt na een bezoek aan
de Nordkirche in september 2014.
In september van dit jaar is er een
internationale partnerconsultatie in
Hamburg waarvoor de Synodale
Commissie ook twee mensen mag
afvaardigen. Meer nieuws hierover
in een volgende ‘aflevering’.

De aanleiding voor zo’n ronde zijn
de vragen die in verschillende
gemeenten leven:
• over het aanvragen van steun bij
de commissie steunverlening of bij
de nieuwe commissie die geld heeft
om gemeenten te steunen voor het
uitdragen en onderhouden van de
lutherse traditie;
• over het feit dat veel gemeenten
tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan lopen, sommigen tegen
de grenzen van hun financiële
mogelijkheden, anderen tegen de
grenzen van hun menskracht.
Wij willen gemeenten versterken en
met elkaar verbinden, we doen dit met
de mensen die vanuit de Protestantse
Kerk in Nederland zijn aangesteld ter
ondersteuning van de gemeenten.
Daarbij willen wij bij onze ronde ook
vanuit de dienstenorganisatie mensen
meenemen om kennis binnen de
lutherse gemeenten te vergroten over:
• samenwerkingsvormen, zowel
onder lutherse gemeenten als met
andere gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland;
• ondersteuning vanuit de dienstenorganisatie van de kerk.
elkkwartaal
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Foto: Henk Postma

Frysk Lieteboek
Twee jaar na de verschijning van het nieuwe Liedboek is er nu ook een Friese
vertaling in onze tweede officiële taal: Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke.
Het Frysk Lieteboek werd op 18 april
gepresenteerd in een tjokvolle Grote
of Jacobijnerkerk te Leeuwarden,
onder leiding van dr. Cor Waringa.
Hiervoor was een gelegenheidskoor
samengesteld met participatie van
leden van het kerkkoor Maarten Luther.
Een feestelijk en vrolijk gebeuren zo
werd mij gemeld. Er zijn vierduizend
exemplaren van het boek gedrukt.
De laatste week voor verschijning
verliep niet zonder slag of stoot.
Kort voor de presentatie maakten
enkele auteurs bezwaar tegen het feit
dat Liedboek B.V. geen contact had
gelegd tussen auteurs en vertalers.
De auteurs waren het niet eens met
sommige vertalingen. Het conflict
werd op het laatste moment bijgelegd;

een erratum zal aan het Lieteboek
worden toegevoegd.
De eerste kerkdienst in het Fries was
een eeuw geleden, in Tzum (april 1915).
In heel Friesland zijn nu regelmatig
Friese diensten, ook in de lutherse kerk
van Leeuwarden én in protestantse
gemeenten elders in het land.
Ter gelegenheid van ‘100 jaar Friese
kerkdiensten’ was er op de zondag na
de presentatie van het Lieteboek in
De Jouwer (Joure) een Friese eredienst,
te volgen op Omrop Fryslân, waarin
werd gezongen uit het Lieteboek.
Voorganger was Cor Waringa. De dienst
klonk mij als muziek in de oren!
Tjally Everaarts-Bilyam

Lutherse activiteiten
Alle activiteiten die worden georganiseerd door Lutherse organisaties en
die interessant zijn om landelijk te
delen, kunnen worden aangemeld op
de website van de Landelijke
Agenda voor Lutherse Activiteiten:
www.la-la.nl.
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Zo ontstaat een goed overzicht van
alles wat er te doen is op luthers
gebied en kan er bij de planning van
nieuwe activiteiten rekening worden
gehouden met overlap. Maar ook is
het een bron van inspiratie waaruit
geput kan worden.
juni 2015

De website bevat ook een overzicht
met namen van de lutherse gemeentes
in Nederland, de lutherse besturen en
adressen en websites.
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