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Colofon
In de lutherse kerk van Zwolle krijgen 
Syrische vluchtelingen Nederlandse 
les; er wordt gepraat, gebeden,  
gemusiceerd en er zijn schrijnende 
verhalen. Gelukkig ook dadelkoekjes 
en Zwolse balletjes.

De lutherse identiteit: een veel gebezigd 
begrip, maar wat omvat die eigenlijk? 
Met ingang van dit nummer presen-
teren verschillende auteurs uit diverse 
lutherse disciplines steeds een ‘stelling’ 
die bijdraagt aan de zoektocht naar en 
formulering van de lutherse identiteit. 
Aan u, lezers van Elkkwartaal, de 
vraag daarop te reageren. Professor 
Markus Matthias bijt het spits af op 
pagina 23. 

In 2017 gedenken lutheranen en rooms-
katholieken gezamenlijk 500 jaar 
Reformatie. In het proces naar die 
oecumenische herdenking ontstond 
het document Van Conflict naar 
Gemeenschap. Dat vormde ook het 
thema van een oecumenische studie-
middag, georganiseerd door de  
evangelisch-lutherse synode en de 

Katholieke Vereniging voor Oecumene, 
waar lutheranen en katholieken in 
dialoog gingen over waarom déze 
herdenking anders zal zijn dan alle 
eerdere.

Ook oecumenisch was de ontmoetings-
dag over Maria in de Oude Lutherse 
Kerk in Amsterdam met, onder meer, 
een pleidooi voor een oecumenische 
viering van het feest van de Annun-
ciatie (aankondiging) op 25 maart.

Choral Evensong, Christmas Carols... 
een lange traditie. Wat maakt de 
Anglicaanse muziek toch zo aantrek-
kelijk en hoe past die ook in de 
lutherse traditie?
Gezongen wordt er volop deze maand 
door het hele land (pagina 28), dat is 
weliswaar niet typisch luthers, maar 
toch wel heel ‘eigen’.

De redactie wenst u een gezegende 
kerst.
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Meditatie

n de afgelopen weken en maanden klonk in de pers 
herhaaldelijk de roep: ‘de Protestantse Kerk moge zich 
verontschuldigen voor de weerzinwekkende anti-Joodse 

uitspraken in zijn tijd gedaan door Luther’. Bij alle mooie, 
diepreligieuze vergezichten en bevrijdende vernieuwingen 
die we aan de oude Maarten te danken hebben, blijven die 
volledig uit de toon vallende anti-Joodse uitlatingen je in 
de keel steken… en het vervult je met schaamte en verbijs-
tering om ze te lezen. Hoe kan zoiets uit één en dezelfde 
mond komen, vraag je je af. 

Ontstaan
In Elkkwartaal krijgt deze vraag op verschillende wijze 
een plek, maar als reformatorisch denkende en gelovende 
christenen zullen we ons die vraag ook persoonlijk moeten 
blijven stellen. 
Waar ik het persoonlijk in de doorgaande gesprekken 
soms moeilijk mee heb, is dat vaak gebezigde woord  
ver-ont-schuldiging. Alsof door iets wat ik doe of zeg een 
schuld tegenover het joodse volk in het algemeen of  
specifieke joodse medemensen teniet gedaan kan worden. 
En alsof er iemand zou bestaan die zo’n verontschuldiging 
rechtens zou kunnen ‘aannemen’ namens de vele slacht-
offers van antisemitisch geweld. Nee, een schuld die is 
ontstaan door Luthers openbaar spreken in zijn tijd, en 
nog veel meer door hen die zijn uitlatingen later en in 
andere contexten citeerden en voor hun mensverachtende 
ideologieën misbruikten, zo’n schuld zal niet zomaar  
kunnen verdwijnen. Al is het natuurlijk wel goed om al 
dit ook in een helder historisch perspectief te zetten en de 
dwarsverbanden te zien, er studie van te maken. 

Schuld als iets verschuldigd zijn
Wat wel van ons verwacht mag worden is, dat uit onze 
verbondenheid als reformatorische christenen met Luthers 
denken en theologiseren ook een verbondenheid in schuld 
ontstaat, wat diens anti-Joodse uitlatingen betreft.  
Die mogen wij niet wegwuiven, maar we moeten ze vertalen 
in een bijzondere vorm van ‘verschuldigd zijn’. De verbonden-
heid met Luthers reformatorisch gedachtegoed maakt 
allereerst dat wij ook met zijn verschrikkelijk falen moeten 
omgaan. Van daaruit zijn we het aan het Joodse volk  
‘verschuldigd’ om op tendenties van anti-judaïsme en 
antisemitisme bijzonder alert te reageren en deze waar 
mogelijk bij het eerste begin al tegen te werken en spreken. 
De verbondenheid met Luthers theologie en wijze van 
geloven leert ons daarnaast dat ook wij persoonlijk niet 
zonder meer en bij voorbaat gevrijwaard zijn van bevat-
telijkheid voor anti-Joodse paradigma’s en vaak daarop 
bouwende antisemitische opvattingen. Dat vraagt dagelijks 
om een scherpe blik op ons eigen handelen en spreken, als 
enkelingen en als kerk, in de politieke en maatschappelijke 
en religieuze uitdagingen waar wij vandaag mee te maken 
hebben. Schuld als ‘het Joodse volk iets verschuldigd zijn’… 
daar kan ik me dus wel in vinden; dat onderstrepen en 
uitspreken en vooral praktisch te doen, is een goede zaak. 
Gelukkig is dat op veel plekken en door veel medechristenen 
in onze zusterkerken al eerder en vaak met goede woorden 
vertolkt, recentelijk nog door de Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD). Daar zijn we het toch van harte mee 
eens! Moet er dan nu nog meer en anders gezegd?

Andreas Wöhle
predikant Brandpunt ‘Amsterdam Centrum’
(samenvoeging van brandpunten Oude Lutherse Kerk, 
Maarten Luther Kerk en Augustanakerk

Ver-ont-schuldiging?

I
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e Duitse kerk koos als thema 
voor de reformatieherdenking: 
‘oogsten en helen’. Oogsten wat 

500 jaar reformatie heeft opgeleverd; 
helen wat de reformatie heeft aange-
richt en waarvan we nu zeggen: dat 
moet anders.
“Het is een spannende tijd om te vieren. 
Ook Luther was op zoek en riep de 
kerk op terug naar de kern van haar 
boodschap te gaan. We vieren de 
actualiteit van die vraag: wat betekende 
’terug naar de kern’ toen, en wat kan 
dat voor nu betekenen?”, zegt Trinette 
Verhoeven.
Ze vindt het niet moeilijk om te bepalen 
wat de kern is. “Ik word altijd weer 
geraakt door de rechtvaardiging door 
het geloof. Ook na Luther zijn daar 
boeiende inzichten bij gekomen. Met 
name in onderzoek van de brieven 
van Paulus in de vorige eeuw en 
begin deze eeuw verschuift de recht-
vaardiging van de zondaar naar iets 
universelers. De hele wereld komt bij 
Paulus in beeld. De rechtvaardiging 
geldt de hele wereld. In een wereld 
met godsdiensten naast en door elkaar 
levend, soms elkaar tegenwerkend is 
het spannend om dan een universeel 
verhaal te hebben. Daar valt nog veel 
te oogsten.”

Op welke manier kan die oude 
boodschap met nieuwe inhoud 
zichtbaar gemaakt worden? Zo 
toegankelijk is het thema nou 
ook weer niet.
Op mijn vraag klapt ze enthousiast in 
haar handen: “Een nieuwe inhoud… 
ja, dat moet!” De LWF doet een aanzet 
met de drieslag “Salvation not for sale; 
Human Beings not for sale; Creation 
not for sale”. Voor Trinette zit hier ten 
diepste de erkenning van de menselijke 
waardigheid; dat God de mens ziet en 
tot z’n recht laat komen. Wij zijn 

hoofd weet dat God ieder mens aan-
ziet, dan ligt in het verlengde daarvan 
een enorme opdracht voor ons.” Ze 
ziet een weg waarlangs we opnieuw 
reformeren.

Maar hoe voorkomen we dat 2017 
niet alleen een terugblikkend feest 
voor Luthers actie in 1517 wordt?
“Er ontspringt van alles uit Maarten. 
Zijn vragen zijn nog steeds actueel in 

geroepen om de ander recht te doen 
en niet om de ander en de schepping 
uit te buiten. “Zo zijn we niet meer met 
het klassieke denkbeeld bezig, maar 
worden we getriggerd om er met de 
huidige problematiek in de wereld mee 
aan de slag te gaan. We moeten gaan 
’omdenken’ over rechtvaardiging.” 
Als predikant in de Haagse Schilders-
wijk ontmoet ze veel moslims en 
hindoes. “Wanneer ik in mijn achter-

D

Trinette Verhoeven (foto: Geert van Dartel)

Oogsten en helen 
Op weg naar 2017, vijfhonderd jaar reformatie. De voorbereidingen om dit te  
gedenken zijn in volle gang. Intussen komt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
met het rapport Kerk 2025. Ingegeven door terugloop en toenemende secularisatie  
moeten we terug naar de kern. Valt er eigenlijk wel wat te vieren? In gesprek  
met Trinette Verhoeven, predikant in Den Haag en president van de evangelisch-
lutherse synode.
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een veranderde context. De vraag over 
zondigheid en rechtvaardiging leeft 
niet meer zo. Die verhouding tot God 
is veranderd.” We weten het allemaal 
niet meer zo zeker en dan lijkt onze 
laatste strohalm te zijn dat we ons 
best doen een goed leven te leven.

Is dat niet waar Luther zich juist 
zo over opwond? Zijn we dan 
niet terug bij af?
“Het is jammer als geloven verwordt 
tot moraal. Maar mensen zijn minder 
wanhopig dan toen. Er is een optimisme 
in ons zelf dat we goede intenties 
hebben. Mensen staan anders in het 
leven, maar wat blijft is: Hoe kijk je 
naar jezelf? God kijkt naar ons als 
zonen en dochters. Aan ons om door-
drongen te raken hoe we onszelf, 
elkaar en de schepping respecteren, 
niet elkaar te gebruiken en voor je 
karretje te spannen. De focus gaat naar 
leven met elkaar - elkaar tot ieders 
recht laten komen. En God draagt dat 
geheel, dat is de drijvende kracht.”

Gaat die boodschap binnen-
komen bij de mensen binnen de 
Protestantse Kerk die toch meer 
de traditionele opvattingen over 
zonde en redding aanhouden?
Ze is even stil…“Weet je, ik hou me 
daar eigenlijk niet mee bezig. Ik heb 
op mijn plek te staan waar ik voor 
sta. Misschien kan niet iedereen daar 
wat mee, het is wat het is.”
Ze vervolgt: “Als ik denk aan helen, 
noem ik de Joden met wie we in 
1983 in gesprek zijn gegaan over de 
uitlatingen van Luther. In de jaren 
negentig gingen we met de rooms-
katholieke kerk in gesprek en later 
met de doopsgezinden, waar Luther 
destijds ook geen goed woord voor 
over had. Ik hoop dat zo wereldwijd 
weer bondgenootschappen ontstaan. 
En of dat dan protestants-breed uit-
gelegd kan worden… Ik wil uit alle 
geloven mensen meekrijgen om recht 
te doen aan elkaar.”

Hebben we een nieuwe Luther 
nodig?
“In een crisistijd als nu is er eigenlijk 
iemand nodig die de nieuwe recht-
vaardiging aan de deuren spijkert.  
Ik zie mezelf niet als spijkeraar, maar 
ik maak me wel degelijk zorgen over 
de woede en angst ten opzichte van 
vluchtelingen. Wat moet er worden 

van mensen die hier komen en zoveel 
haat en vijandigheid ontmoeten?  
Ik leer ze kennen, merk dat ze bang 
zijn, ze kunnen niet meer terug, maar 
krijgen hier ook geen perspectief. 
Daar hebben we iets tegenover te 
stellen. Kijk eens door de ogen van 
God naar die ander. Of ben je blind 
geslagen door je eigen angst?”

Angela Merkel zei onlangs dat 
de vluchtelingenproblematiek 
de lakmoesproef voor Europa is. 
Misschien ook voor de kerk?
“Wat we nodig hebben is trouw. 
Kerkmensen moeten elkaar trouw zijn 
om het vol te houden. Daar ligt een 
pastorale opdracht voor ons allen om 
elkaar door de angst heen te helpen. 
Zo vat ik mijn taak op.”

Vind je daarin landelijk 
erkenning en herkenning?
“Ik ben bang dat we nu teveel bezig 
zijn met de survival van de kerk. Het 
is goed om de kerk te hervormen, 
kleiner te maken om zo aan de echte 
vragen toe te komen. Maar dan laten 
we ons weer verleiden eindeloos te 
steggelen over de organisatievorm.”

Moeten we veranderen om te 
kunnen handelen, of moeten we 
gewoon handelen en wellicht 
verandert de kerk daardoor dan 
wel?
“Laten we wel wezen: de Protestantse 
Kerk heeft al veel gedaan. Zo heeft ze 
bijvoorbeeld de Bed-bad-en-brood-
regeling bij het Europese Hof aan-
hangig gemaakt, dat zich daarover
uitgesproken heeft. Zo komt de recht-
vaardiging anno nu al tot uitdrukking. 
Een belangrijk feit, uit diepe over-
tuiging, waarvoor we ons niet op de 
borst slaan over onze rol daarin. Dat 
had best wat harder mogen klinken. 
We moeten helderder zijn over wat 
we geloven, zowel naar buiten als 
naar onszelf.”

Waar moeten we beginnen?
“Het ontbreekt ons soms aan elan en 
er is veel getob over onze kleinheid 
en de complexiteit van de wereld 
waarin we leven. Voor mij begint het 
bij de zondagse eredienst. Dat is 
iedere week weer elkaar bemoedigen 
en elkaar aanspreken op waar het om 
gaat. Trouw aan de kerkgang helpt om 
overeind te blijven en is een remedie 
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tegen de angst en moedeloosheid. Zo 
kunnen we dicht bij huis beginnen 
aan de kern van rechtvaardiging: 
elkaar tot recht laten komen en ons 
toewenden naar de wereld.”

Rien Sprong
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erst maar een beetje geschiedenis. 
‘Lessons and Carols’ is eigenlijk 
een afkorting van A Festival of 

Nine Lessons and Carols. Op kerstavond 
1918 wordt dit festival voor het eerst 
gehouden op initiatief van de toen-
malige deken van King’s College in 
Cambridge, Eric Milner-White. Hij 
heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aan het front gediend als legerkapelaan. 
Zijn frontervaringen met de soldaten 
die hij heeft bijgestaan, hebben hem 
ervan overtuigd dat de anglicaanse kerk 
behoefte heeft aan een toegankelijke 
liturgie die meer aan de verbeelding 
overlaat. Muziek en zang bieden 
daarvoor prima mogelijkheden, boven-
dien beschikt hij over een goed koor.
De orde van dienst neemt hij groten-
deels over van de orde die bisschop 
E.W. Benson al in 1880 had opgesteld 
voor de kerstavond in de kathedraal 
van Truro in Cornwall. Deze orde  
van dienst is gebaseerd op het oude 
lectionarium. De dienst heeft een 
laagdrempelige insteek en is ook 
bedoeld om de mannelijke bevolking 
op die kerstavond uit de kroeg weg  
te houden. Helemaal passend bij de 
Engelse klassenmaatschappij worden 
de lezingen volgens de kerkelijke 
hiërarchie gehouden: een lid van het 
koor doet de eerste lezing, de laatste 
wordt door de bisschop gedaan.
Vanaf 1919 staan de lezingen, gekozen 
uit de verschillende vieringen rond 
Kerst (nachtmis kerstavond, dageraads- 
en hoogmis kerstmorgen, getijden-
vieringen) vast. Datzelfde geldt voor 
een aantal van de gezongen carols, met 
dien verstande dat Stephen Cleobury, 
sinds 1982 Director of Music van 
King’s College, heeft besloten dat er 
ieder jaar in opdracht één nieuwe, 
hedendaagse carol (commissioned 
carol) wordt gecomponeerd.

uitgave bij Stichting Centrum voor  
de Kerkzang A Festival of Lessons 
and Carols met Nederlandse teksten. 
De viering is helemaal Nederlandstalig 
en de lezingen komen grotendeels 
overeen met de lezingen in de Engelse 
versie. De liederen zijn eerder bewer-
kingen die aansluiten bij de vooraf-
gaande lezing, dan vertalingen. Dichters 
als Huub Oosterhuis, Henk Jongerius, 
Sytze de Vries, Andries Govaart en 
Willien van Wieringen verleenden 
hun medewerking aan deze uitgave, 
waarin ook vergelijkbare orden van 
dienst zijn opgenomen voor advent 
en epifanie.

Evensong
Een ander, niet aan Kerst gebonden, 
anglicaans fenomeen dat je steeds 
meer in Nederland tegenkomt is 
Evensong (of Choral Evensong). Het 
is de naam van een kerkdienst in de 
late middag of avond waarbij het 

Al vanaf 1928 zendt de BBC jaarlijks 
vanuit King’s College in Cambridge  
A Festival of Nine Lessons and Carols 
uit, eerst via radio en vanaf 1963 ook 
via televisie.
Liefhebbers die aanwezig willen zijn 
moeten uren van tevoren in de rij 
gaan staan, plaatsen kunnen niet 
gereserveerd worden.

Nederland
In Nederland worden steeds meer 
diensten gehouden onder deze veel-
belovende naam. Het is natuurlijk 
mogelijk om de Engelse liedteksten te 
gebruiken, maar er wordt ook gebruik 
gemaakt van Nederlandse vertalingen. 
Van bepaalde liederen bestaan al 
mooie vertalingen (Komt allen tezamen 
en Hoor, de eng’len zingen d’eer) maar 
als de meerstemmige carol-muziek 
ingewikkelder wordt, maakt dit de 
vertaalbaarheid ook gecompliceerder. 
In 2011 verscheen een vernieuwde 

Festival of Lessons and Carols, Schola Davidica, Janskerk Utrecht  
(foto: Jaap Boeschoten)

O come, all ye faithful
Engelse ‘Lessons and Carols’ en ‘Evensong’: in Nederland is er steeds meer  
belangstelling voor en in Engeland staan mensen ervoor in de rij! Nu de kersttijd 
aanbreekt worden we zowel in de kerk als op straat en televisie overspoeld met  
Engelstalige kerstmuziek. Waar komt deze muziek eigenlijk vandaan, wat spreekt 
de luisteraar aan in de Engelse zang- en koortraditie en hoe zou die kunnen  
passen binnen de lutherse traditie in Nederland?

E
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grootste deel van de dienst gezongen 
wordt. Je zou een Evensong kunnen 
zien als het equivalent van de vespers 
in de rooms-katholieke en de lutherse 
kerk. Bij Choral Evensong is een koor 
betrokken dat zowel a capella als met 
orgelbegeleiding zingt. De bezoekers 
kunnen soms meezingen, maar dat 
hoeft niet. 

Aantrekkingskracht
Waarom spreekt deze muziek veel 
mensen aan? Om die vraag te beant-
woorden gaan we te rade bij twee 
mensen die het kunnen weten: Gerrit 
Baas en Hanna Rijken. Beide hebben 
zitting in de Commissie voor Liturgie 
en Kerkmuziek. Musicus Gerrit Baas 
was nauw betrokken bij de uitgave 
van A Festival of Lessons and Carols 
met Nederlandse teksten. Wat is voor 
hem de aantrekkingskracht van deze 
vieringen?
Baas: “We zijn natuurlijk binnen de 
Nederlandse lutherse traditie altijd erg 
op Duitsland georiënteerd geweest. 
De romantiek in de muziek is een 
tijdlang weg geweest, mocht een tijd 
ook niet, en die wordt nu weer binnen-
gehaald met de Engelse traditie. Dat 
vind ik mooi. Wat je bij de anglicanen 
ziet is een andere mentaliteit. Door-
dat ze zich onder Hendrik VIII van 
Rome en de paus hebben losgemaakt 
is er van oudsher tot op zekere hoogte 
meer ruimte voor nieuwe dingen. Ik 
vind die anglicaanse mentaliteit ook 
wel passen bij de Nederlandse luthe-
ranen. En daarbij is Groot-Brittannië 
toch een eiland, wat je meer eigen 
baas maakt en waardoor je de dingen 
zelf kunt organiseren.”
Gerrit Baas is er vóór om naast de 
hoofddienst meer variatie aan te 
brengen in de liturgie. Natuurlijk zijn 
er de getijden waarmee, wat hem 
betreft, meer gedaan kan worden maar 
A Festival of Nine Lessons and Carols 
en Evensong passen ook prima in de 
Nederlandse lutherse traditie: “Wij 
lijken liturgisch op de anglicanen en 
voor de broodnodige variatie zijn 
dergelijke vieringen prima toe te  
passen in onze eigen liturgie. Week in 
week uit alleen een hoofddienst, dat 
is me te krampachtig. Er is zo veel 
meer mogelijk! We moeten ons niet 
alleen beperken tot de Duits-lutherse 
traditie. Als je alleen al kijkt naar 
Groot-Brittannië maar ook naar wat 
er voor moois allemaal in Scandinavië 

te vinden is. Ik vind dat je daar gepast 
misbruik van mag maken.”

Hanna Rijken is theoloog en musicus. 
Ze werkt aan de Protestantse Theolo-
gische Universiteit (PThU) Amsterdam 
aan haar dissertatie-onderzoek over 
de toe-eigening van de anglicaanse 
muziek in de Nederlandse context. 
Daarbij kijkt ze vooral naar de Anglican 
Choral Evensong in Nederland. Haar 
promotor is Marcel Barnard, hoog-
leraar Praktische Theologie en Liturgie-
wetenschap aan de PThU. Omdat ze er 
nog middenin zit – in 2016 rondt ze 
haar onderzoek af - kan ze nog niet 
met definitieve resultaten komen. Maar 
voor haar research- masterscriptie 
heeft ze al vooronderzoek gedaan 
waarbij ze participanten van de  
Choral Evensongs in de Janskerk in 
Utrecht interviewde over wat voor 
hen de kwaliteiten van de anglicaanse 
liturgie zijn.
Hanna Rijken: “Als kwaliteiten kwamen 
naar voren: muzikaliteit, ritualiteit, 
aandacht voor traditie en vernieuwing, 
‘flow’ en spiritualiteit. De hoge kwali-
teit van de muziek is een belangrijk 
element. Ook wordt de ritualiteit 
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gewaardeerd: het binnenschrijden in 
de ruimte, de kaarsen die ontstoken 
worden, de speciale kleding die 
gedragen wordt door het koor, de 
esthetiek van het (vaak monumentale) 
kerkgebouw. Alles ademt een bijzon-
dere sfeer. Bezoekers vinden de open-
heid bijzonder: je kúnt participeren in 
de zang maar je kunt de schoonheid 
van de muziek ook luisterend onder-
gaan. Er wordt gezongen, gelezen en 
gebeden; meestal is er geen preek.  
Je kunt je onderdompelen, maar hoeft 
je niet te binden. Dat ongebonden 
willen zijn hoort ook wel bij onze 
postmoderne tijd. Ten slotte, en dat 
zou je de spirituele kwaliteit van de 
Choral Evensong kunnen noemen, 
mensen – gelovig en niet-gelovig – 
verlangen ernaar uitgetild te worden 
boven het alledaagse. Ze willen hun 
ziel laven.”

Martje van der Heijden

Hanna Rijken: www.hanna.rijken.nl
Kings College Choir:  
www.kings.cam.ac.uk/events 
Stichting Centrum voor Kerkzang: 
www.kerkzang.nl

De opbouw van A Festival of Nine Lessons and Carols is als volgt:
Organ Preludes
Processional Hymn: Once in royal David’s city
Bidding Prayer (openingsgebed/nodiging)
(Carol)
First Lesson: Genesis 3:8-15; 17-19 (de tuin van Eden)
Second Lesson: Genesis 22:15-18 (belofte aan Abraham)
Third Lesson: Jesaja 9:1; 5-6 (aankondiging van het licht)
Fourth Lesson: Jesaja 11:1-3a; 4a; 6-9  
(vrede en gerechtigheid door een telg van Isaï)
Fifth Lesson: Lukas 1:26-35; 38 (aankondiging van de geboorte van Jezus)
Sixth Lesson: Lukas 2:1; 3-7 (de geboorte van Jezus)
Seventh Lesson: Lukas 2:8-16 (herders en engelen)
Eigth Lesson: Matteüs 2:1-12 (de ster brengt de wijzen bij Jezus)
Ninth Lesson: Johannes 1:1-14 (het Woord is mens geworden)
Hymn: O come, all ye faithful (Komt allen tezamen)
Collect and Blessing
Hymn: Hark! The Herald Angels Sing (Hoor, de eng’len zingen d’eer)
(Organ voluntaries)
Organ Postlude
Na iedere lezing zingt het koor twee carols, een verdubbeling van de  
originele versie van 1918.

Uit: Hanna Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’ in:  
Gregoriusblad nr. 4 – 2012, p. 24-27.



en deel van de mannen vindt al 
gauw de weg naar de kerk, een 
deel wacht nog bij de IJsselhallen. 

Daar worden we begroet door bekenden: 
mannen met schrift en pen in de hand, 
nog van de vorige keer. Een mannelijke 
vrijwilliger mag mee naar binnen van 
het COA. Met schotten is enige privacy 
gecreëerd zodat kamers voor acht 
personen zijn ontstaan. Daglicht is er 
nauwelijks, wel tl-lampen. Buiten, in 
grote tenten, is extra ontmoetings-
ruimte gemaakt. Bij de balie ligt een 
lange lijst namen, volgens het opgave-
systeem. Meestal komen er nog  
anderen, vaak meer dan zich hebben 
opgegeven. In een lange stoet lopen 
we naar de kerk. De mannen passen 
met wat extra stoelen precies in het 
gemeentecentrum. De vrijwilligers 
heten hen welkom. In het Nederlands 
natuurlijk, de meesten antwoorden 
met ‘goedemorgen’.

Dadelkoekjes en Zwolse balletjes
Na de koffie en thee begint de les.  
De taalvrijwilligers, uit onze gemeente 

én daarbuiten, verspreiden zich over 
de tafeltjes. Het is een oecumenische 
onderneming onder een luthers dak. 
Lerares Josina Poeder begint haar les 
praktisch en concreet. Vandaag gaat 
het over eten: pannenkoeken bakken. 
Ze heeft thuis een flinke stapel 
gemaakt en de mannen smullen ervan. 
Net als van de Syrische dadelkoekjes 
trouwens, gebakken door één van de 
vrijwilligers. Voor de couleur locale 
zijn er ook nog ‘Zwolse balletjes’, 
gekleurd suikergoed, ook te eten voor 
moslims. Beleefd neemt ieder een 
snoepje. Van de later aangeboden 
haring wordt gegruwd, al neemt een 
enkele durfal een hapje. De proeverij, 
waarbij een hele haring de mond van 
de predikant inglijdt, trekt hen niet over 
de streep; er heerst lichte ontsteltenis, 
maar ook hilariteit...

Divers en rumoerig
De les verloopt geanimeerd en intensief. 
De cursisten tonen grote wil om het 
Nederlands machtig te worden, dat 
delen ze. Natuurlijk zijn er ook  

verschillen: in leeftijd, opleiding, de 
beheersing van het Engels én tussen 
het aantal universitair geschoolden 
en analfabeten. Dat maakt klassikaal 
lesgeven lastig. Daarom werd het 
klassikale deel beknopter, zodat er meer 
tijd was voor het studeren in groepjes. 
Het vraagt van de vrijwilligers intense 
bereidheid en tijd om alles in een kalm 
tempo uit te leggen en te herhalen. 
Ook krijgen de cursisten steeds een 
uitdraai van de les, zodat ze er in hun 
IJsselhallen-verblijf mee verder kunnen. 
Voorafgaand aan de les vertelt iemand 
over goed toegankelijke activiteiten: 
de vredesdienst van komende zondag 
(met nagesprek) en de film ‘Selma’ 
(over de geweldloze strijd tegen rassen-
discriminatie in de VS, onder leiding 
van Martin Luther King). Ongeacht of 
ze erbij zijn: we voelen allemaal dat 
wij hierin dezelfde zorgen delen, al is 
hun belevingssituatie vele malen 
ernstiger dan de onze.

Muzikaal intermezzo
Ghaeth (22) kwam vanmorgen met een 
vriend binnenlopen. Hij is klarinettist, 
opgeleid aan het conservatorium van 
Homs. Tijdens de vlucht is zijn klarinet 
onherstelbaar beschadigd. In het 
gemeentecentrum wacht hem een 
cadeau, uit handen van klarinettist 
Hanka van Doesum. Zij reageerde op 
een Facebook-oproep van gemeente-
lid Karin Vrieling. Ghaeth slaat vol 
overgave aan het musiceren. Als dank 
geeft hij een klein concert, na de 
oecumenische vredesviering in de 
Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Dat was 
ontroerend voor ons én voor de  
Syrische mannen die zich herkenden 

Zomaar een vrijdag- of dinsdagochtend, najaar 2015. Tussen tien en half elf 
stroomt het gemeentecentrum van onze lutherse kerk vol. Zo’n vijftig mannen  
komen hier twee keer per week voor Nederlandse les. Namens onze gemeente  
coördineert diaken Hanneke Buurman. Zij heeft, in nauw contact met het  
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de vrijwilligersorganisatie Present, 
het draaiboek uit 2014 weer in werking gezet. Toen begonnen we uit het niets;  
nu gaat het gestroomlijnd.

Als wij hen onze taal willen leren, is het handig ook een paar Arabische 
woorden te kennen. Marlies Tjalingii gaf ons een basislijstje:

Marhaba   Welkom
Shukran   Dank je wel 
Afuan   Alsjeblieft
Sbach al cheer   Goede morgen  
Msach al cheer   Goede morgen als antwoord
Schlunack  Hoe gaat het?
Na’am   Ja
Lá   Nee
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Syriërs in de lutherse kerk van Zwolle
een doordeweekse impressie



in de muziek. Ghaeth begon met het 
Wilhelmus (uit het hoofd!), volop door 
ons meegezongen. Een nagesprek kwam 
er niet van maar iedereen voelde hier 
‘vrede’. Via Facebook zette Hanka een 
inzamelactie op touw, met als resultaat 
een ud (Arabische luit) voor Nazeer en 
een draagbaar keyboard voor pianist 
Obbay. Ze oefenen in onze kerk, de 
Oosterkerk en bij enkele Zwollenaren 
thuis die hun piano hiervoor op 
afspraak ter beschikking stellen. 
Belangrijk, want in de IJsselhallen 
mag nauwelijks gemusiceerd worden 
(geluidsoverlast). Als later Majd 
schuchter vraagt of hij ook een ud 
kan krijgen beloven we niets, maar 
via Hanka ontvangt Majd de ud uit 
handen van Henriëtte uit Rotterdam, 
die hem het instrument van haar 
overleden broer schenkt.

Vragen en verhalen
Steeds meer mannen komen met hun 
verhalen. Over de oversteek op de 
Middellandse Zee in overvolle en 
vaak lekke rubberboten. Over mensen 
die voor hun ogen verdronken en de 
pogingen om anderen te redden. We 
zijn blij dat ze hun verhaal doen, 
maar wat terughoudend om dóór te 
vragen; ook omdat we, officieel 
gezien, voorzichtig moeten zijn. Maar 
volgens Marlies Tjallingii, voormalig 
docent interculturele communicatie 
aan Hogeschool Windesheim, is het 
stellen van vragen aan de vluchtelingen 
juist goed. Zij richtte de Zwolse 
‘Ruzieleerschool’ op, waar ze cursussen 
conflicthantering geeft. “Nieuwsgierig 
zijn mag,” zegt ze op een informatie-
avond voor vrijwilligers, “als het maar 

Syriërs tijdens de Nederlandse les (foto: Jaap Kloosterziel)
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respectvol gebeurt. Stel open vragen, 
emoties zijn niet erg, die zijn er toch 
al”. Door goed te luisteren kan weder-
zijds contact ontstaan tussen (Syrische) 
vluchtelingen en Nederlanders.  
De bestaande zorg en angst over de 
vluchtelingenstroom valt niet te 
negeren, maar elkaar leren kennen is 
misschien de beste manier om die te 
verminderen. Hier in Zwolle merken 
we hoe waar dat is.

Geloof
De groepen die wij in onze kerk ont-
vangen zijn religieus en cultureel 
divers. In Syrië is de meerderheid 
moslim. Daarvan is een groot deel 
soennitisch, een kleiner deel is alevi-
tisch of sjiitisch. Daarnaast zijn er 
andere groeperingen, zoals de Koerden, 
de Druzen en de Yezidi’s. Een minder-
heid vormen de christenen met 
Grieks-orthodoxen, Grieks-katholieken, 
Syrisch-orthodoxen, Syrisch-katho-
lieken, maronieten en ... protestanten. 
Natuurlijk worden spanningen in Syrië 
ook op etnisch en religieus gebied 
geuit en beleefd. Maar ik moet zeggen 
dat van die spanningen bij ons weinig 
te merken was. Bij het aansteken van 

de kaarsjes aan de ‘worldpeaceflame’, 
aan het eind van iedere les, doen  
ook de moslims mee. En de muziek 
verbindt hen allen. Vooral die van de 
Libanees-christelijke zangeres Fairuz 
én het Syrische volkslied. Voor de 
christenen onder hen kunnen we iets 
betekenen met een Arabische bijbel-
vertaling. Mee te nemen uit de kerk 
of op aanvraag via Jaap Kloosterziel.

Zelf wat doen?
Wat in Zwolle kan, gebeurt op meer 
plaatsen. Misschien ook bij u in de 
buurt. Aarzel niet om in uw woon-
plaats via het COA of een interkerke-
lijke organisatie in contact te komen 
met vluchtelingen. In het wederzijds 
contact worden mensen mens voor 
elkaar en stappen ze uit de anonieme 
massa. Wat sommigen als een probleem 
ervaren kan een gezicht krijgen. Dat 
kan op allerlei manieren: Nederlandse 
les, koken, musiceren of gewoon door 
een gesprekje op straat.

Namens alle (taal)vrijwilligers en 
diaken Hanneke Buurman,
Erwin de Fouw
Predikant ELG Zwolle

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor  
de opvang, bege-leiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in 
Nederland. Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties binnen 
de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
De Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst  
Terugkeer en Vertrek (DT&V).
Voor informatie over opvanglocaties, activiteiten, hulpprogramma’s:
(t) 088 715 7000, www.coa.nl
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n 2010 neemt Kees van der Horst, 
voormalig predikant van de  
evangelisch-lutherse gemeente, 

afscheid en fuseert de lutherse gemeente 
met andere plaatselijke kerken tot 
Protestantse Gemeente Amersfoort. 
Een uitgelezen moment om knopen te 
tellen en te besluiten hoe verder te 
gaan. De gemeente is inmiddels al zo 
klein, dat doorgaan geen optie is. Met 
de beschikbare middelen wordt een 
vacature uitgezet voor een predikant 
met de opdracht om in vier jaar met 
de gemeente te kijken wat er nog kan.
Diederiek van Loo solliciteert en kan 
aan de slag. In eerste instantie probeert 
ze het oude vuur wat op te porren, 
maar het vuur zit te ver weg. Op dat 
moment wordt duidelijk dat het roer 
om moet, en vraagt ze mensen van 
buiten de gemeente mee te denken.

Voorhoede
In die periode dealt Diederiek met 
zowel bereidheid als weerstand tot 
verandering. Wat motiveert dan om 
door te zetten? Dat de landelijke kerk 
de pioniersplekken introduceert in 
2013/2014 komt op het juiste moment. 
Er komt geld beschikbaar om te 
experimenteren met nieuwe vormen 
van kerk-zijn. Het besef dringt door 
dat de zoektocht in Amersfoort niet 
meer die van het ’laatste losers-plekje’ 
hoeft te zijn, maar van een gemeente 
die de voorhoede vormt in een grotere 
veranderende kerk.

Diederiek: “Twee dingen zijn wezenlijk 
in dit groeiende besef. Ten eerste moet 
je anderen vragen je te helpen over je 
eigen schaduw heen te springen. 
Anders blijft het gevaar dat je blijft 
zoeken in het oude vertrouwde. Je kunt 
een kerkdienst optuigen wat je wilt, 
maar daarmee komen mensen niet 
ineens binnen lopen. De diepere vraag 
is: Waar gaat het nu werkelijk om?”

accenten die afwisselend tijdens de 
openstelling aan bod komen. Het eerste 
is ’Aandacht voor mensen’. Dat klinkt 
logisch, maar openheid en belang-
stelling is nog een hele kunst. Het 
tweede accent is de bijbel. Geen kerk 
zonder bijbel. Dus ook ruimte om 
oude teksten en moderne vragen te 
verbinden. Het derde accent is muziek. 
Muziek doet iets met mensen wat 
woorden niet kunnen. De kerk wordt 
geen concertzaal, een concert IS kerk. 
En ten slotte is er eenmaal per maand 
een viering met sacramenten. Diederiek: 
“Moesten we op zaterdagmiddag een 
debatcentrum of muziekpodium zijn? 
Nee, we willen kerk zijn. Een gemeen-
schap waar ook gedoopt wordt, zo 
willen we kerk zijn.”
“Ook tijdens de diensten zijn er veel 
onbekende bezoekers. Dat is mooi en 
het stelt tegelijkertijd vragen aan de 
liedkeuze. Je weet niet welke liederen 
bekend of onbekend zijn. Daarom 
werken we graag met een projectkoor 
dat ’s middags repeteert en de gemeente 
voorgaat, zoals dat de oorspronkelijke 
functie is van de cantorij.

Open voor kruisbestuiving
In z’n algemeenheid zijn pioniers- 
plekken voorposten van een protes-
tantse gemeente. Amersfoort is daarin 
bijzonder omdat een hele (lutherse) 
wijkgemeente pioniersgemeente is 
geworden. Daarmee is er weinig 
risico dat er verschil van opvatting is 
tussen de pioniersplek en de ’moeder-
gemeente’. Tegelijkertijd blijft deze 
plek een manifestatie van heel pro-
testants Amersfoort.
Betrokkenheid en support uit de hele 
gemeente blijft nodig. Zeker ook op 
termijn, als de projectsubsidies aflopen. 
Dan komt het erop aan of de Protes-
tantse Gemeente dit project blijft zien 
als een wezenlijke presentatie van de 
kerk in de stad. Samenwerking met 

Het tweede is om met de opdracht 
’Wat kan de lutherse traditie in de stad 
doen?’ de boer op te gaan. Diederiek 
klopte letterlijk bij de buren van de 
kerk aan. Toen het kunstatelier vroeg: 
’waar denken jullie dan aan?’ gaf 
Diederiek te kennen dat ze daarvoor 
juist de buren nodig had: om te ont-
dekken waaraan behoefte is. Diederiek: 
“Haal anderen erbij als je wilt delen. 
Naar het woord van Jezus: ‘Wie niet 
tegen ons is, is voor ons’. Op een 
gegeven moment dringt het besef door 
dat wij als Lutherse gemeente alles wel 
mooi en waardevol kunnen vinden, 
maar als je de enige bent en het met 
niemand kunt delen, is dat niet de 
bedoeling.” 

De tijd van plannen maken en eerste 
stappen zetten is intensief. In Amers-
foort dringt de tijd; het is alles of niets. 
Dat vraagt veel van de betrokkenen. 
Wat dat betreft heeft Diederiek veel 
respect voor de energie en het door-
zettingsvermogen van de Amersfoortse 
lutheranen. “Maar je kunt niet ieder-
een gemotiveerd krijgen. Sommige 
gemeenteleden haakten al eerder af 
en raakten niet opnieuw betrokken. 
Dat is jammer. De blijvers moesten 
wennen aan de grote veranderingen 
maar de meesten waarderen de nieuwe 
situatie als veel levendiger. Natuurlijk 
lever je ook in waaraan je gehecht 
was. Elke verandering is ook een 
rouwproces, waarin diverse reacties 
heel legitiem zijn.”

Accenten
Inmiddels heeft de pioniersplek vorm 
gekregen. Elke zaterdag is de kerk 
aan de winkelstraat open. Er zijn vier 

Pionieren in Amersfoort
Op een zonnige dag in oktober stap ik in de trein naar Amersfoort. Op pad naar 
een lutherse gemeente die, ruim 400 jaar nadat ze gesticht is, opnieuw ging  
pionieren. De kerk staat letterlijk in de steigers. Ik praat met Diederiek van Loo, 
protestants predikant, terwijl bouwvakkers langs sjouwen en het puin naast ons 
bijeen vergaren. Een uitgelezen decor voor een gesprek over kerkvernieuwing.

I

‘Haal anderen erbij 
als je wilt delen’
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de stad tijdens evenementen als het 
Jazzfestival of de Kunstroute loopt 
goed. Het lijkt de tijdgeest dat kerken 
niet geweerd worden bij dergelijke 
evenementen als ze iets willen bieden 
en open zijn voor iedereen.
Openheid vanuit de kerk is dat je 
durft open te staan voor kruisbestui-
ving. Tot hoever kan je grenzen 
oprekken en toch niet onherkenbaar 
worden als kerk? Of te gesloten zijn 
en sterven? Daartussen moet een 
balans gevonden worden.
Diederiek: “Binnenlopen in een kerk 
is nog steeds een andere context 
ingaan. Zeker vanuit de drukke win-
kelstraat kom je hier in een oase van 
stilte, met andere waarden dan de 
uitsluitend commerciële. De plek doet 
iets met mensen. Mensen ervaren: 
hier mag alles ter sprake komen; hier 
is ruimte. En misschien nodigt het 
huiskamerformaat van het Amers-

foortse kerkje ook wel uit om die 
ruimte zo te ervaren. Dat het in een 
behoefte voorziet blijkt wel uit de 
aantallen: per jaar komen meer dan 
3000 mensen binnen. Pioniersplekken 
moeten uitstralen dat je welkom bent. 
Dat kan met een gebouw én met je 
eigen uitstraling. Toen enige tijd 
geleden Freek de Jonge niet kwam 
opdagen voor een lezing en wij 
iedereen onverrichterzake naar huis 
moesten sturen, vroeg een journalist 
de volgende dag: ’Is hij nog welkom 
bij u?’ Natuurlijk is hij nog welkom. 
We schrijven mensen niet af, ook niet 
als ze een keer blunderen. Daar zitten 
we precies bij de kern waar het in het 
geloof om gaat.”

Schoksgewijs en stilletjes
“Pioniersplekken zijn nodig in tijden 
van crisis. Of misschien hebben we er 
een crisis voor nodig. Als alles goed 
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loopt gaan we niet zo gauw aan de 
slag om te veranderen, op het gevaar 
af dat we dus altijd in de bekende 
vore blijven lopen. Maar ook het 
nieuwe concept mag niet verstenen. 
Zeker in een snel veranderende 
samenleving kan de houdbaarheid 
van een nieuw concept beperkt zijn. 
Niets is voor de eeuwigheid, hoe blij 
je er ook mee bent. Ecclesia semper 
reformanda.” De kerk blijft hervor-
men. We moeten bezig blijven en net 
als Luther op zoek blijven gaan naar 
de kernwaarden en van daaruit de 
kerk opnieuw vorm geven. Soms 
schoksgewijs, soms stilletjes. De bank 
blijft aantrekkelijk: om uit te blazen 
als je iets moois bereikt hebt. Maar 
helaas kan dat niet. De vanzelf-
sprekendheid van kerk-zijn is weg. 
Dat kan spannend en onrustig zijn, 
maar ook fris en uitdagend. Zoals 
iemand laatst zei: ’We zijn nooit  
meer ‘onder ons’. Soms mis je de  
vertrouwdheid van de club en de 
waarde die zo’n gemeenschap heeft. 
Maar het is ook de bevrijding van de 
blik naar binnen, het is levendigheid 
en ontmoeting.” 
“Pionieren vraagt en geeft energie. 
Een gemeente heeft daarbij iemand 
nodig die fris en energiek binnenkomt 
ter ondersteuning van dat proces. En 
vooral tussendoor blijven evalueren 
en de kleine successen oogsten.”

Komt het goed in Amersfoort?
“Er gebeurt veel nieuws op deze 
lutherse plek en dat trekt belang-
stelling. Mensen weten ons steeds 
beter te vinden, bijvoorbeeld voor het 
Lutherjaar 2017 waar wij natuurlijk 
willen uitpakken, maar ook voor 
andere activiteiten in de stad, van het 
museum en het gilde coördineren.  
En wie weet wat er op Gods tijd later 
weer gebeurt. Pionieren is de kunst 
van investeren en overgeven. We 
zetten ons in voor kwaliteit en laten 
de Geest z’n werk doen.”
De zon schijnt nog steeds wanneer ik 
weer naar het station loop. Ik kijk nog 
even om naar de kerk in de steigers. 
Hier is lef om te verbouwen, om te 
hervormen. Ik neurie een deuntje, en 
besef dat deze ontmoeting inspireert 
en bemoedigt.

Rien Sprong

Kerk in de steigers (foto: Rien Sprong)
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n de afgelopen councilvergadering 
is het document: Self-Understanding 
of the Lutheran Communion goed-

gekeurd. Een document waaraan de 
laatste jaren hard is gewerkt en dat 
handvatten biedt op weg naar de 
Assembly in Namibië in 2017 en bij de 
voorbereidingen van de evenementen 
en festiviteiten die gepland worden in 
het kader van 500 jaar reformatie. 
Het document beschrijft wat het voor 
kerken betekent om lid te zijn van de 
lutherse gemeenschap, daarbij met 
oog voor de context waarin de kerk 
zich bevindt. 
Het stuk besteedt ook veel aandacht 
aan het belang van oecumenisch  
werken en het aanhalen van de banden 
met anderen. Binnen de council-
vergadering kwam dit sterk naar voren 
met de groeten die werden uitgebracht 
door verschillende oecumenische 
partners en met het feit dat de Rooms-
Katholieke Kerk samenwerkt met de 
LWF in de voorbereidingen van 500 
jaar reformatie. 
Het stuk is aangenomen door de 
council en zal verspreid worden in de 
vier binnen de LWF gebezigde talen: 
Engels, Duits, Spaans en Frans. De 
councilleden werden aangemoedigd 
om dit stuk binnen de eigen context 

te verspreiden en onder de aandacht 
te brengen. Het is een duidelijk en zeer 
leesbaar stuk geworden waar iedereen 
goed mee uit de voeten zal kunnen.

Young Reformers Network
Begin september vond in Wittenberg 
de workshop ‘Young Reformers’ plaats. 
Onder leiding van Caroline Bader, 
jeugdsecretaris van de LWF, kwamen 
120 jongeren uit de hele wereld bij 
elkaar om samen te vieren, te bidden 
en te leren. Zij worden aangespoord 
om, in de aanloop naar 500 jaar 
reformatie, een project te ontwikkelen 
en dit binnen hun eigen context uit te 
voeren. Met als doel: een sneeuwbal-
effect veroorzaken. Ook Nederlandse 
Young Reformers zijn lid van dit 
netwerk! 
Voorbeelden van projecten zijn: op 
creatieve manier intergenerationele 
gesprekken op gang brengen en een 
virtueel netwerkplatform om jongeren 
uit Australië, Duitsland en de Verenigde 
Staten bij elkaar te brengen. Ik heb 
zelf ooit mogen meedoen aan de 
intergenerationele dialoog binnen de 
LWF en kan zeggen dat ik hier veel 
van heb geleerd; het is een heel bij-
zondere manier om door de generaties 
heen het gesprek samen aan te gaan 

en van elkaar te leren. Al met al zijn 
er 76 projecten ontwikkeld tijdens de 
twee weken dat de Young Reformers 
samen waren. Alle projecten zijn geënt 
op de thema’s die centraal staan binnen 
de twaalfde Assembly van de LWF, te 
weten: Creation not for sale; Human 
beings not for sale en Salvation not 
for sale.

Women on the move
In het project ‘Her-stories’ worden de 
verhalen verteld van vrouwen die 
‘vergeten’ zijn maar een grote rol 
speelden in de samenleving en die 
veranderingen op gang hebben gebracht. 
Katharina von Bora, bijvoorbeeld. Het 
project is ook opgezet om leiderschap 
door vrouwen binnen de kerk te vieren. 
Meer informatie en de ‘toolkit’ zijn te 
vinden op de website; de toolkit, hier 
ook te downloaden, is opgedeeld in 
twee secties. Eén sectie met ‘Her-stories’ 
die te gebruiken zijn als gespreksonder-
werp. Daarnaast is er een sectie met 
theologische reflecties en publicaties 
uit het vrouwennetwerk. Meer infor-
matie over de verschillende projecten: 
https://2017.lutheranworld.org/.

Daan Leker

Op weg naar 2017  
als internationale gemeenschap

I

Het lijkt nog ver maar langzamerhand nadert 2017: dan vieren we 500 jaar reformatie. 
Over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd. De Lutherse Wereld Federatie 
(LWF) probeert hierin te ondersteunen en komt zelf met initiatieven om samen, als 
wereldgemeenschap, deze gebeurtenis te vieren. Gemeenten worden uitgenodigd 
actief mee te werken aan die initiatieven en ze te gebruiken bij hun voorbereidingen. 
Hopelijk helpt het om inspiratie op te doen.

NLVB jubileert
Op zaterdag 14 mei 2016 viert de Nederlandse Lutherse 
Vrouwen Bond haar 60-jarig jubileum in Kasteel Hoekelum 
in Bennekom. Het wordt een feestelijke dag, vol herkenning 
en ontmoeting. De jaarlijkse studiedag in Utrecht is dit 
keer op 12 maart 2016, met als thema: ‘Reformatie en de 
ene wereld’ (in het kader van de Lutherdecade). 

Ook zijn er twee boeiende dagexcursies op 7 februari 
(Joods Historisch Museum en Joodse Portugese Synagoge 
in Amsterdam) en 24 september (Amersfoort). 

Informatie kunt u vinden op www.nlvb.net, aanmelden 
kan bij Coby Aartsen: c.aartsenkraaypoel@telfort.nl



elkkwartaal 13 december 2015elkkwartaal 13 

Van conflict naar gemeenschap
Tijdens een bijzondere studiemiddag rond de oecumenische herdenking van 500 jaar 
reformatie werd het concrete resultaat van het proces ‘From Conflict to Communion’ 
gepresenteerd. Een intensief proces waarin lutheranen en rooms-katholieken zich 
gezamenlijk verdiepten in hun kerkelijke verhoudingen sinds 1517 die, dankzij de 
oecumenische dialogen, wezenlijk zijn veranderd.

D e bijeenkomst in de Lutherse 
kerk van Woerden begon met 
een gebedsdienst, waarin ds. 

A. Plaisier en mgr. J. van den Hende 
voorgingen. Daarbij zette de aanwezige 
‘gemeente’ moeiteloos de toon, in 
klínkende (oecumenische) samenzang.

Geschiedenis en leeropvattingen
Het document Van Conflict naar 
Gemeenschap (2013) is, na de Verklaring 
over de Rechtvaardigingsleer, het 
resultaat van een eerste gezamenlijke 
geschiedschrijving van de internationale 
reformatie. Het document geeft 
bestanddelen voor een oecumenische 
dialoog met als doel een gezamenlijke 
liturgie te ontwikkelen voor gebruik in 
zowel lutherse als rooms-katholieke 
kerken.
In de oecumenische relatie tussen 
lutheranen en rooms-katholieken draait 
het om de visie op de geschiedenis en 
een aantal leeropvattingen. Historisch 
onderzoek leidde tot nieuwe benade-
ringen van Luther en de reformatie 
(hoofdstuk II) en vormde de basis voor 
een gezamenlijke historische schets van 
ontwikkelingen die tot de reformatie 
leidden én van de pogingen om de 
breuk te voorkomen of te overwinnen 
(hoofdstuk III). Luthers wortels in de 
laatmiddeleeuwse mystieke traditie 
vormen de inleiding op de leerstukken 
Rechtvaardiging, Eucharistie, Ambt, 
Schrift en traditie en vooral de bereikte 
overeenstemming hierover, dankzij 
de oecumenische dialogen (hoofdstuk 
IV). Met de doop als grondslag voor 

eenheid en het Evangelie als gezamen-
lijke bron van vreugde wordt in 
hoofdstuk V ‘geroepen tot gezamenlijk 
herdenken’. Ook getuigen lutheranen 
en katholieken in dit hoofdstuk van 
spijt over fouten en zonden in het 
verleden; vooral die jegens de eenheid. 
Tot slot geeft hoofdstuk VI vijf oecu-
menische voorschriften in geloof en 
leven die kunnen bijdragen aan een 
vitale en hechte verbondenheid tussen 
katholieken en lutheranen.

Herstel van christelijke eenheid en 
gedeelde smaak over de verschillen
De genodigde sprekers reageren, vanuit 
hun eigen discipline, op het document 
(zie kader). Ze delen de mening dat de 
herdenking niet te zien is zonder stil te 
staan bij de (lange) voorgeschiedenis.
“Het is winst”, zegt Trinette Verhoeven, 
“dat het rooms-katholieke en lutherse 
verhaal nu gezamenlijk verteld worden. 
Uit luthers perspectief is er ook winst 
met oog op het missionaire doel; aan-
dacht voor kerk en natuur, opkomende 
charismatische bewegingen en het 
multiculturele aspect. Die context vraagt 
aandacht voor kerkelijke voorschriften.”
Bernard Hegge vindt dat de herdenking 
vreugdevol mag zijn voor álle chris-
tenen, ook de pijn: ‘als één lichaams-
deel pijn lijdt, lijden anderen mee’. 
Hij vraagt om elke herdenking in de 
huidige context te zien ‘je mag relati-
veren’ en roemt de vergaande over-
eenstemming tussen lutheranen en 
katholieken. “Maar… ze bedoelen met 
dezelfde termen niet steeds hetzelfde; 
er is een gedeelde smaak over de 
verschillen.” Hij wenst gemeenschap-
pelijkheid zonder ontkenning van het 
verschil en dat de herdenking aanzet 
tot “elkaar liefdevol te verdragen”, ook 
in de huidige diversiteit. Refererend 
aan het actuele vluchtelingenprobleem: 
“we (her)kennen de angst om over-
stemd te worden door het vreemde”.
Om uiteindelijk ‘samen bij het avond-

maal te komen’, zoals kardinaal Kurt 
Koch (voorzitter van de Pontificale 
Raad voor de eenheid) eerder zei bij 
een bijeenkomst van de Europese 
lutheranen, is meer nodig. Maar de 
gezamenlijke stap op weg naar de 
herdenking van 500 jaar Reformatie 
in 2017 is stevig gezet.

Alma Evenhuis

De Katholieke Vereniging voor 
Oecumene realiseerde met de 
evangelisch-lutherse synode een 
Nederlandse vertaling van ‘From 
Conflict to Community’, beschik-
baar op www.oecumene.nl. Een 
brochure is in voorbereiding.

Sprekers bij de studiebijeenkomst:
Dr. Margriet Gosker, emeritus 
predikant van de Protestantse 
Gemeente Venlo en coördinator voor 
het vieren van 500 jaar Protestan-
tisme door de Protestantse Kerk. 
Dr. Bernhard Hegge, priester van 
het bisdom Roermond en spirituaal 
van het Grootseminarie Rolduc;
Dr. Ad van der Helm, priester en 
bisschoppelijk vicaris van het 
bisdom Rotterdam;
Bisschop professor dr. Martin Hein, 
bisschop van de Evangelische 
Kirche van Kurhessen Waldeck;
Drs. Trinette Verhoeven, predikant 
van de evangelisch-lutherse 
gemeente Den Haag en president 
van de evangelisch-lutherse synode.
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u breng ik weer een grote lied-
dichter: Jan Willem Schulte 
Nordholt, schepper van veel 

goeds in het Liedboek, veelzijdig met 
veel vertalingen én eigen werk.
Wie was hij? Student geschiedenis in 
Amsterdam bij - onder anderen - 
Presser, geschiedenisleraar en hoog-
leraar in Leiden, gespecialiseerd in de 
‘amerikanistiek’. Zijn bekendste boek: 
Het volk dat in duisternis wandelt 
(1956), over de emancipatiestrijd van 
de zwarte bevolking in Amerika. Alleen 
al de titel is veelzeggend, Jesaja’s 
profetie (Jesaja 9:1) spreekt er luid en 
duidelijk in mee en we kunnen het 
zingen: Lied 448! Naast wetenschap-
pelijk onderzoeker blijkt hij een 
bevlogen verteller te zijn, gegrepen 
door wat hij vond in die dramatische 
historie en in de bijbel.
Hoe kwam hij op deze thematiek? Dat 
had ook al te maken met het kerklied. 
In het boek Beknopte geschiedenis 
van het kerklied van professor Van 
der Leeuw die zoveel betekende voor 
liturgie en kerkzang, vond hij een 
slothoofdstuk vol bewondering voor 
de Negro Spirituals. Dat zette Schulte 
Nordholt op het spoor.
Inmiddels maakte hij naam als dichter 
en kreeg de Van der Hoogtprijs. En 
net als de andere lieddichters maakte 
hij deel uit van het team dat, dankzij 
Miskotte, onder leiding van Martinus 
Nijhoff de psalmen nieuw berijmde; 
een ware leerschool, zo bleek later, 
voor het kerklied. Hij werkte daarbij 
veel samen met Jan Wit.
 
Hymnen
Al had hij alleen maar dit boek 
geschreven, vertalingen van de Latijnse 
hymnen die sinds de eerste eeuwen 
en de vroege Middeleeuwen in heel 
de kerk gezongen werden. Meegaand 

in die oude cadans, meestal zorgvuldig 
bewaard ook in vertaling, word je 
bemoedigd door de kracht en heldere 
schoonheid die ook hem zo aansprak.
Hij begint met Ambrosius, natuurlijk 
- diens zangen hielden de bedreigde 
kudde in Milaan in die gevaarlijke 
eerste tijd zingend overeind. Ook als 
je geen Latijn kent (geeft niet, zelfs 
predikanten hoeven het niet meer te 
leren...) voel je de kracht van zo’n 
hymne , zeker wanneer het in dat-
zelfde ritme is vertaald.
Aeterne rerum conditor
noctem diemque qui regis,
et temporum das tempora,
ut alleves fastidium. 

Eeuwige Schepper van het al
die nacht en dag in hun getal,

tijd en getijde in hun kring
ons geeft in milde wisseling.

Het Liedboek laat ons er een paar 
meezingen, zoals het innige avond-
maallied 373, het stralende Epifaniën-
lied Van ’t vroeglicht van de dageraad, 
waarin de wijzen ‘van licht tot licht 
gaan’ 516 en 599 waarin Kerst en 
Pasen samenkomen. Leg het dan ook 
maar naast dat stralende lied 206 uit 
een latere traditie, waarin de zon 
opgaat in gouden schijn. 
Gelukkig is er ook het avondmaallied 
565 van nota bene Thomas van Aquino, 
Het hoogste woord daalt uit het licht, 
een goed lied van deze voor Rome zo 
bepalende theoloog, vooruitgrijpend 
op de échte oecumene als wij de Tafel 
allen samen mogen delen.
Over oecumene gesproken: is het 
geen teken van diepere eenheid als 
wij ons - zingend of lezend - door 
zo’n lied laten bemoedigen? Beseffend, 
dat het je samenbrengt met eeuwen 
voorgangers in het geloof, ook in  
een tijd van twijfel en – zou Luther  
zeggen - aanvechting!

Advent, Kerst en de andere  
grote feesten
Aan Schulte Nordholt danken wij de 
vertaling van dat onvergankelijke 
Nun komm der Heiden Heiland - Kom 
tot ons de wereld wacht, heiland kom 
in onze nacht (433). En ook lied 445 
van Jochem Klepper De nacht is 
haast ten einde.
Ook het bij musici zo geliefde ‘Quempas’, 
Prijs de Heer die herders prijzen heeft 
hij vertaald (468). En dat centrale lied 
van Luther: Gelobet seist du Jesu Christ, 
U Jezus Christus loven wij, die een mens 
zijt ons nabij (470). En Luthers lied over 
de doop van Jezus Toen Jezus bij het 
water kwam (522). Een hele oogst!

Voor Pasen verwijs ik graag naar O 
filii et filiae, Hoor aan, gij die Gods 
kinderen zijt. der hemelen hoogste 
majesteit verrees vandaag in heerlijk-
heid, halleluja (620). Ook dit komt uit 
die hymnenverzameling. Net als lied 
599, dat heel goed in de paasnacht 
gezongen kan worden O diepe nacht 
die ons omringt, een lied van Pruden-
tius uit de vierde eeuw. 
Hij vertaalde het oude Hemelvaartlied 
661 en ook Pinksteren inspireerde hem 
zeer, zoals in lied 670 Kom Schepper 
God, o heilige Geest, Luthers versie 
van het klassieke Veni creator spiritus, 
en 669 naar het Veni, sancte spiritus. 
Als dat op straat klonk, wisten de 
magistraten dat de oude tijden voorbij 
waren.

Over verwachting en hoop schreef hij 
ook: één van mijn liefste liederen is 
Sion mijn vaderland (746), ook van-
wege de prachtige dansende melodie 
van Adriaan Engels; lees mee met 
strofe 6 en 7, dan begrijpt u het wel:
Zalig naar ziel en zin 
Daar zal geen pijn meer zijn,

N

We vinden het al zo gewoon – ineens was er een Liedboek vol liedkunst, zingbare 
gedichten van hoog literair niveau en toch zó dichtbij het hart; met ook weer ver-
talingen van het muzikale en gezongen erfgoed van de kerk. Gewoon een nieuw 
liedboek? Nee, het is historisch én hymnologisch een wonderlijke uitzondering, een 
genadegave, midden in een eeuw die herstellend was van de grote verschrikkingen 
en trauma’s van die tijd.

Groot en veelzijdig
Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)



elkkwartaal 15 december 2015

wandelen zij vredig in
alles ten einde zijn
grazige weiden,
waarom zij wenen.
lieflijk tot lafenis 
Hij is hun metgezel,
zal die hun herder is 
herder van Israël,
zachtkens hen leiden.
troost om hen henen.

Engeland
Net als Willem Barnard werd ook 
Schulte Nordholt gegrepen door de 
Engelse hymnes; ze zongen ze mee in 
de kerk en misten vast geen van de 
evensongs bij hun gezamenlijke tochten, 
waaruit Barnards Papier als reisgenoot 
ontstond met foto’s van Schulte 
Nordholt.
En zo vinden we naast de vertaalde 
liederen van Barnard ook topliederen 
uit de enorme Engelse voorraad die 
Schulte Nordholt vertaalde zoals: Er 
is een land van louter licht (753) en 
Jezus zal heersen waar de zon gaat 
om de grote aarde om, de maan zijn 

lichte banen trekt, zover het verste 
land zich strekt (871). Zing het en je 
voelt hoe perfect het op die melodie 
past, een extra prestatie van de lied-
vertalers.
Ik ben blij dat hij lied 943 van de 
geplaagde William Cowper vertaalde. 
Lees de derde strofe en u weet genoeg: 
Geliefden Gods, schep nieuwe moed, 
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed 
van zegen die geneest. 

Zijn eigen lied
Van zijn eigen hand staan er niet veel 
in ons Liedboek, er was zoveel moois 
en groots te vertalen! Gelukkig is er 
toch lied 760, bijzonder en eigen, 
uitziend naar de grote toekomst en 
uniek van toon, melodie en inhoud: 
Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein 
die water geeft 
dat leven is voor al wat leeft.
Intiem, biddend, wijd gespannen als 
een tent der ontmoeting. Nog een lied 
dat uitziet naar het laatste (761) maar 

nu heel expliciet: naar de weder-
komst! Een gedurfd lied, intens beel-
dend: de Heer zal komen als het witte 
bliksemlicht (van oost naar west) een 
flits in de geschiedenis – een snelle, 
felle tekening van alles wat onmoge-
lijk scheen, een nieuwe hoop, een hun-
kering. Horen we daar ineens de 
leraar, die zijn leven lang met de 
historie bezig was, met de onmoge-
lijkheden, de rampen én door zijn 
geloof en de poëzie met uitzichten 
naar dat Andere?
Dat leidt ons dan naar het lied (448) 
waarin zijn boek over de zwarte 
emancipatie begint te zingen: Het 
volk dat wandelt in het duister zal 
een groot licht zien. 
Zo staat Jesaja, in deze ijzersterke 
tekst, weer nieuw voor ons. En zin-
gen we het uitbundig en tegen alle 
wanhoop in, op die stuwende wijs 
van Frits Mehrtens. 
Dankbaar gedenken wij hen beiden, 
de zanger en de dichter.

Joop Boendermaker

Gij zijt de zin van wat wij zijn

760

zijn,wij

1

dezijt1 Gij
watvanzin

de harts fon tein

die wa ter geeft

leeft.wat
venledat

alvooris

2  Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuituw grote gangde eeuwen door, een wereld lang.3  Al dwalen we ook ten dode aftot over ’t graf,voorgoed zijt Gijons met uw tederheid nabij.

4  Wij keren allen tot U weer,beminde Heeren grote God.Hoe liefelijk is dan ons lot.
5  Als alles nieuw wordt voor ons oog,

de hemel hoog,de aarde wijdglanzen van onvergankelijkheid.6  Als in het vorstelijke lichtvoor uw gezichtwij blinkend staanmet witte waarheid aangedaan.

tekst Jan Willem Schulte Nordholtmelodie Jan van Biezen

448 Het volk dat wandelt in het duister

terduishet
datvolk1 Het

indeltwan

licht.groot
grooteenzal

eenzien,licht

ge zicht,
deHef naar uwmelhe

ter,luisden,
geopmet

hoofvenhe

3  Hij komt met vrede; en geen rampen

geen oorlog en geen bitterheid

zal er meer zijn, geen kind dat schreit,

geen laarzen die in ’t duister stampen.

5  Er is een zoon voor ons gegeven,

de Zoon van God die koning is,

die ’t licht is in de duisternis,

de weg, de waarheid en het leven.

7  En sterke God, die de gebeden

verhoren zal, die overwint.

Eeuwige vader heet dat kind,

en vorst van eindeloze vrede.

9  En alle, alle mensen samen,

die zullen voor zijn aangezicht

staan zingen in het grote licht.

En Hij kent allen bij hun namen.

 

de even coupletten worden door een koor gezongen of door een voorzanger met

begeleiding; als er geen koor of voorzanger is, dan zingen de vrouwen deze

coupletten op bovenstaande melodie
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e verschillen tussen lutheranen 
en calvinisten zijn ondertussen 
alleen maar groter geworden. 

Om te typeren hoe beiden ter communie 
gaan, is deze tegenstelling geopperd: 
een calvinist ontvangt door te 
ge denken, een lutheraan gedenkt door 
te ontvangen. 
Inderdaad is ‘gedenken’ het belang-
rijkste werkwoord in de calvinistische 
avondmaalsbeleving. Met als probleem 
dat ‘gedenken’ steeds meer een cere-
brale activiteit is geworden van: ‘zich 
diepe gedachten maken’, ‘terugdenken 
aan’ en ‘herdenken’. Vooral toen, sinds 
1798 incidenteel en later regulier, de 
avondmaalsviering op Goede Vrijdag 
terechtkwam. Daarmee kreeg het 
sacrament van het altaar een rouwrand 
en een grauwsluier en is de kerk wel 
heel ver verwijderd geraakt van haar 
oorsprong, dat ‘gedenken’ is: tijdgenoot 
worden van de Levende! 
Maar zoals gezegd: Calvijn is fris. 
Van een avondmaalsviering op Goede 
Vrijdag had hij nog geen weet. Hem 
stond aanvankelijk voor ogen dat het 
avondmaal elke zondag gevierd zou 
worden. Dat kreeg hij er niet door en 
dat is jammer, hij heeft zich erbij 
neergelegd, maar bleef benadrukken 
‘dat we het vaker moeten gebruiken 
dan velen nu gewoon zijn.’

Geestelijk voedsel
Bij Calvijn valt ook op dat het veel 
gebruikte woord ‘geestelijk’ niet een 
abstractie is, of duidt op een betekenis 
die wij ook afgezien van het concrete 
teken wel in ons hart kunnen sluiten. 
‘Geestelijk’, bijvoorbeeld ‘geestelijk 
voedsel’, is de werkelijkheid van de 
verhoogde Christus! En wat calvinisten 
er ook van mogen vinden, Calvijn 
zelf gelooft en belijdt dat Christus in 
het sacrament werkelijk aanwezig is. 
Hij schrijft ‘dat Jezus Christus ons in 
het avondmaal de eigen substantie 

Zo gaat het in de lutherse traditie 
echter niet. Die is zo christocentrisch, 
daar komt niemand tussen. Als Christus 
zegt: ‘Dit is mijn lichaam… dit is mijn 
bloed…’, dan ís dat zo. Daar hoeft zelfs 
de Geest niets aan toe te doen. Wat 
Christus zegt, zijn scheppingswoorden. 
Van hetzelfde kaliber als die van: ‘Want 
hij sprak en het was er, hij gebood en 
daar stond het’ (Psalm 33:9). Dus kent 
de lutherse avondmaalsviering wel 
een epiclese, maar alleen over de 
avondmaalsgangers. Over hen moet 
de Geest nodig aangeroepen worden: 
opdat dit zootje ongeregeld een 
gemeente wordt. Daar zal de Geest 
haar handen nog vol aan hebben. 
Maar brood en wijn zijn gehoorzame 
schepselen, die in Christus de stem 
van de Schepper herkennen en doen 
wat hun wordt gezegd, zodat wij op 
zijn woord in, met en onder brood en 
wijn Christus zelf ontvangen. Het brood 
dient als zijn verheerlijkt lichaam, de 
wijn schenkt zich uit als zijn levens-
kracht. Als hij het zegt, dan is het zo.

van zijn lichaam en bloed geeft, opdat 
wij hem volledig mogen bezitten en 
hem bezittend deel krijgen aan al zijn 
weldaden.’

Christus zelf
In een lutherse gemeente kan het 
zomaar gebeuren dat iemand die door 
allerlei redenen verontkerkelijkt is, 
zichzelf terugvindt in de kring 
rondom het altaar. De lutherse traditie 
kent geen excommunicatie. De avond-
maalsnodiging is ruim. Het sacrament 
werkt als een medicijn. Deze gemeen-
schap is een weldaad en Christus zelf 
geeft zich te kennen als de Geneesheer. 
Het gaat in het avondmaal niet óver 
hem. Hijzélf is in de eucharistie onze 
gastheer en onze gast.
Het calvinisme is gewoon iedere  
theologische hobbel te nemen met 
behulp van de heilige Geest. Dus wordt 
de Geest over brood en wijn aange-
roepen, opdat zij voor ons worden tot 
lichaam en bloed van Christus. Deze 
aanroeping van de Geest wordt epiclese 
genoemd. 

Aanbidding van het Lam Gods - Sint Baafskathedraal Gent

Het sacrament van het altaar
Calvijn schreef Een klein traktaat over het heilig avondmaal (1541) waarmee hij de 
avondmaalsstrijd wilde beslechten. Dat traktaat is onlangs door dr. Herman Speelman 
vertaald onder de titel Eén met Christus. Het is verbazende lectuur en laat maar weer 
eens zien dat Calvijn veel frisser is dan wat de calvinisten ervan gemaakt hebben, 
zoals je trouwens ook beter Luther kunt hebben dan de lutheranen.

D
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De hand ophouden
De inzettingswoorden worden vervoegd 
en verbogen tot uitdelingswoorden: 
‘Het lichaam van Christus voor u 
gegeven’, ‘Het bloed van Christus 
voor u vergoten’, ‘De vreugde van de 
Messias’. Brood en wijn worden uit-
gereikt en rondgegeven. Zijn dat de 
gebaren waarmee het avondmaal wordt 
‘voltrokken’? Daar gaat wel alle aan-
dacht naar uit, naar het ambtshalve 
breken en delen.
Maar van Christus is, buiten de evan-
geliën om, een uitspraak bewaard 
gebleven: ‘Het is zaliger te geven dan 
te ontvangen’, of in de Nieuwe Bijbel-
vertaling: ‘Geven maakt gelukkiger 
dan ontvangen’ (Handelingen 20:35). 
Wie in de positie verkeert van de 
gever, is te benijden. Menigeen moet 
de hand ophouden en eet genadebrood. 
Christus heeft zich uitdrukkelijk aan 
hun zijde geschaard toen hij - wat de 

hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, 
gevangenen en zieken betreft - zei: 
‘Wat ge de minsten alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.’
Dat is bij de viering van het avond-
maal heel serieus te nemen. Christus’ 
werkelijke tegenwoordigheid in de 
kring rondom het altaar komt niet 
slechts tot ons in brood en wijn, in de 
uitdelingswoorden en in de gebaren 
van breken en delen. Dat is niet Totus 
Christus, dan heb je hem nog niet 
helemaal. Zie de handen die hem 
ontvangen niet over het hoofd! Hij is 
onze gastheer én onze gast. 

Dat laatste heb ik natuurlijk niet van 
Calvijn, maar het past wel in de 
denkstijl van ‘altijd met twee woorden 
spreken’, die hij in dit avondmaals-
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traktaat ontvouwt. Hij schrijft opmer-
kelijk dialectisch en beweeglijk. Toen 
Luther in een boekwinkel te Witten-
berg de eerste drie bladzijden van de 
Latijnse vertaling las, was hij er zo 
van onder de indruk dat hij voor 
mogelijk hield: ‘Als Oecolampadius en 
Zwingli in het begin op een dergelijke 
wijze over het avondmaal hadden 
gesproken, zou het nooit zo’n slepende 
kwestie zijn geworden.’

Klaas Touwen

Johannes Calvijn, Eén met Christus. 
Een klein traktaat over het heilig 
Avondmaal, vertaald en ingeleid 
door Herman Speelman met een 
woord vooraf door Paul van Geest, 
Brevier uitgeverij Kampen 2014.

In memoriam 

Jacobus Johannes Bik

ominee Jacobus Johannes Bik 
was een markante persoonlijk-
heid en heeft op diverse plaatsen 

binnen en buiten Europa voor de 
Lutherse Kerk gewerkt. 
Na zijn studie theologie aan de (toen-
malige) Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam en het Luthers Seminarie 
is hij verbonden geweest aan de pro-
testantse Nederlandse expat-gemeen-
schap in Venezuela. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog werkte 
hij als pastor in een (krijgs-)gevangen-
kamp in het zuidoosten van Duitsland. 
Daar leerde hij zijn toekomstige 
vrouw kennen, Gisela Augustin, die 
in hetzelfde kamp werkzaam was als 
verpleegster. 
Zijn ordinatie was op 22 mei 1949 in 
de lutherse gemeente in Eindhoven, 
waar hij zich bezighield met huis-
bezoek, catechese en eredienst en een 
jeugdgroep heeft opgericht. 
Van 1951 tot 1964 was hij in dienst 
van de Lutherse Wereld Federatie 
(LWF), waarna hij tot 1966 was  

verbonden aan de lutherse kerk in 
Apeldoorn. 
Vanuit Apeldoorn ging hij in op een 
verzoek van het bureau in Genève 
van de Wereldraad van Kerken/LWF 
om predikant in de protestantse enclave 
Wallern en omstreken in Oostenrijk te 
worden. Tot zijn pensionering in 1987 
is hij in Wallern gebleven en ook 
verzorgde hij daarna nog preekbeurten 
als ‘Pfarrer in Ruhe’.
Zijn belangstelling voor theologie en 
religie bleef onverminderd groot. Hij 
is altijd een fervent aanhanger van 
Karl Barth gebleven en volgde recent 
ook nog de zogeheten Compassion-
theologie met grote interesse. Daar-
naast was hij er sterk van overtuigd, 
dat de diverse wereldgodsdiensten 
veel meer met elkaar gemeen hadden 
dan algemeen wordt aangenomen. 
Zelf aarzelde hij niet om zijn geloof 
in een universeel heersende God uit 
te spreken. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid 
langzaam achteruit en liet met name 

D

zijn gehoor hem in de steek. Monter 
als hij was voor zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, vrienden en bekenden, 
bleef hij daarbij opgewekt en gastvrij. 
Van deze uiterst sympathieke ‘zendings-
predikant’ is op 24 oktober jl. onder 
grote belangstelling afscheid genomen 
in de Evangelische Kirche in Wallern.

Amsterdam 30-9-1922 – Wels (Oostenrijk) 16-10-2015
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p Hervormingsdag was dit het 
thema van de bijeenkomst op 
kasteel Hoekelum, georganiseerd 

door de Vrienden van Hoekelum.  
Met als sprekers Joop Boendermaker 
(emeritus hoogleraar aan het Luthers 
Seminarie) en Marcus van Loopik 
(wetenschapper en publicist Jodendom 
en Talmoed, als medewerker verbonden 
aan Stichting Pardes).

Wat gebeurde er toch met Luther?
Luther en de Joden, een pijnpunt voor 
de lutheranen, zo begint Joop Boender-
maker zijn lezing, maar je kan de 
geschiedenis niet veranderen. Dus dan 
maar dapper erin stappen. Niet om te 
verontschuldigen, maar om te zien hoe 
het zat. Luther had juist groot respect 
voor het joodse geloof. Hij ziet het volk 
Israël als het uitverkoren volk, het volk 
van de belofte en Gods beloften zijn 
blijvend. Hij vertaalt uit het Magnificat: 
‘Israël is een zeldzaam hoog mysterie’. 

belofte. Het zit hem hoog; als hij 
terugkomt op het raadsel Israël wil hij 
mensen goed doen beseffen dat Israël 
écht ‘Gods lieve volk’ is. Hoe kan het 
dan toch dat hij later zo hard en 
negatief over de Joden spreekt, wat 
gebeurde er bij hem? Luther moet 
verbijsterd zijn geweest dat juist Gods 
volk niet meekwam in de grote belofte 
en in Jezus, in wie dat wordt bevestigd. 
Hij had zorg over het mysterie dat toch 
niet gebeurde en angst voor de joodse 
geloofskracht die zwakke christenen 
in de war zou kunnen brengen... 
Daarbij: hij geloofde dat de wereld 
spoedig zou vergaan (apocalyps) dus 
hij had haast met zijn reddingsdrift 
en wens tot bekering. Als hij dan ook 
nog te maken krijgt met judaisering 
(onder andere sabbat vieren) van de 
reformatie-welgezinde christenen, 
slaat hij door en maakt de fout zich 
tegen de Joden als collectief te keren, 
in die afschuwelijke bewoordingen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
nam de Lutherse Kerk, bij monde van 
de Lutherse Wereldfederatie, officieel 
afstand van Luthers anti-Joodse 
geschriften, betreurend dat die zo 
geschreven zijn en: zo vals gebruikt 
konden worden. Het Joodse Wereld-
congres accepteerde dit, wat de weg 
vrij maakte voor een open dialoog, 
met respect voor elkaars overtuiging.

Lachen met tranen
De muzikale omlijsting van dit heftige 
onderwerp werd verzorgd door de 
Klezmerband Zemdler, die toepasselijke 
opgewekte bruiloftsmuziek met een 
traan speelde. Klezmermuziek is van 
oorsprong muziek die op een joodse 

God gaf de Wet aan de joden maar zij 
menen door de wet te volgen het heil 
te verdienen. Dat was nou net wat de 
heren theologen (Rome) ook deden, 
mensen opjagen om verdiensten te 
verwerven voor de hemel. Alsof dat 
niet helemaal van genade afhangt.  
Al bij Paulus leest Luther dat je Gods 
genade niet kan ‘verdienen’ via de 
werken die de wet voorschrijft. Hij 
weet zeker: de hemel valt niet te ver-
dienen en heeft zo van meet af aan 
een theologisch geschil met andere 
joodse gelovigen. Dat we nu met meer 
kennis ook anders naar elkaar luisteren, 
bewijst alleen al deze dag.

Luther hield zich intens bezig met het 
Oude Testament, eert de gelovigen en 
profeten uit die verhalen en preekt 
erover. Hij hoopt dat Joden zich bekeren 
en inzien dat het evangelie, hierin al 
zo duidelijk aangekondigd, in het 
verlengde ligt van de hun gegeven 

Luther en het Jodendom:  
geen eenvoudige relatie
Is u wel eens gevraagd naar Luthers houding ten aanzien van het jodendom? Mij wel, 
zowel van christelijke als van joodse zijde. Moet je je verdedigen omdat je luthers 
bent, excuus maken? Het is een complex, hardnekkig terugkerend onderwerp. Met 
Luthers anti-Joodse uitspraken zit elke lutheraan in zijn maag; nog erger zijn de 
gruwelijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis waarbij aan deze teksten is  
gerefereerd. Is er een directe link tussen Luthers teksten en de holocaust? Hoe moeten 
we die teksten nu zien? En doet deze ‘erfenis’ afbreuk aan wat we in 2017 gedenken?

O

Klezmerband Zemdler (foto: Addie Ritter)
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bruiloft wordt gespeeld, dus vrolijk 
om op te dansen. Omdat een huwelijk 
niet alleen maar vrolijkheid brengt is 
de snik ook in de muziek terug te 
vinden. De vrolijke muziek bij dit zware 
onderwerp was een welkome afwisse-
ling, maar dat het hier ook een serieuze 
zaak betreft is in deze muziek ook 
goed terug te horen. Door de grote 
belangstelling voor deze bijeenkomst 
én de discussies, was er pas aan het 
eind gelegenheid om de voetjes van 
de vloer te laten gaan.

Speelse omgang met theologische 
paradoxen...
Marcus van Loopik beaamt dat Luther 
goed wist waarover hij sprak, ook 
door zijn kennis van de Tenach, het 
Hebreeuws en zijn tekstuitleg. Een 
kenmerk van het jodendom is de 
pluriforme bijbeluitleg, die overeen 
lijkt komen met Luthers ‘Sola Scriptura’. 
Maar wat Luther niet begreep was de 
principiële, flexibele omgang met de 
Wet; de speelse omgang van Joden 
met theologische paradoxen kwam 
ruw in botsing met andersgelovigen. 
De Thora eist menselijk initiatief, een 
daad van geloof. De mens kan en moet 
bijdragen aan de komst van Gods 
koninkrijk, ook al kan dit niet op eigen 
kracht. Daarin mag je je gedragen 
weten door de hemelse Vader; in het 

‘Onze Vader’ volgen ‘Uw koninkrijk 
kome’ en ‘Uw wil geschiede’ elkaar 
op. Luther en de Joden verloren elkaar 
in hun wederzijdse teleurstelling: 
Luther, omdat hij niet overtuigde in 
zijn bekeringsdrift; de Joden omdat 
ze hoopten op een vernieuwende blik 
op hun geloof. 
Afstand nemen van Luthers latere 
anti-Joodse houding is een terechte 
voorwaarde van joden aan christenen, 
maar voor de open dialoog is dit (nog) 
niet genoeg. Erkenning en bestrijding 
van de historische verknoping van 
antagonistische theologie, anti-judaisme 
en antisemitische ontsporing is een 
verdere voorwaarde in de joods-christe-
lijke dialoog, die dan kan ontstaan.

Reacties uit de zaal
Uiteraard waren er vragen en opmer-
kingen. Bijvoorbeeld, over problemen 
binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land ten aanzien van Luthers anti-
Joodse geschriften. Zo merkte Dick 
Akerboom, ook deskundig op het 
gebied van Luther, op dat bij de eerste 
Nederlandse vertaling van een bloem-
lezing uit Luthers Von den Juden und 
ihren Lügen (1935) de vertaler P.E. 
Keuchenius enige anti-Joodse aan-
halingen toevoegt uit Ons program van 
de gereformeerde theoloog Abraham 
Kuyper. Dat wijst erop dat ook bij de 

gereformeerden, op hoog niveau, anti-
Joodse sentimenten voorkwamen.
Een vraag was ook waarom wij opstaan 
bij de evangelielezing en niet bij de 
Oudtestamentische lezing; is dit een 
teken van onderwaardering van het 
Oude Testament? Volgens Joop Boender-
maker moeten we dit in de huidige 
tijd zien als een oud ritueel, uit eerbied 
voor Jezus’ woorden; voor hem doet 
het niets af van de eerbied voor het 
Oude Testament.

Wij weten niet exact wat er in Luthers 
hoofd omging of hoe de wereld er 
zonder Luther zou hebben uitgezien 
maar dat zijn teksten ook misbruikt 
werden, is wel zeker.
Bestaat er een (direct) verband tussen 
de anti-Joodse geschriften van Luther 
en de holocaust? Ook over deze vraag 
is al jaren discussie en waarschijnlijk 
komt er nooit een eenduidig antwoord. 
Maar dat betekent niet dat we er niet 
over moeten praten. Groot gevaar bij 
de discussies over dit onderwerp is het 
in pacht willen hebben van de waar-
heid. Dan is kennis over het jodendom 
bij christelijk/lutherse kant én andersom 
bij de joodse kant van groot belang, 
ook bij andere gelovigen en niet-
wetenschappers. Heel duidelijk is wel 
dat we allemaal samen de verant-
woordelijkheid dragen om ons in te 
zetten tegen anti-Joodse geluiden en 
elke andere vorm van onrechtvaardig-
heid en discriminatie.

Femke Akerboom-Beekman
(oud-synodelid ELS; werkzaam in 
verschillende musea over de Tweede 
Wereldoorlog; afgestudeerd op Joods-
Duitse schrijvers van gettoverhalen in 
de 18e eeuw)

Het thema ‘Luther en het Jodendom’ 
wordt vervolgd. Dat is niet nieuw 
in Elkkwartaal, evenmin als het 
thema dat is. Mede met oog op 
2017, en de weer oplaaiende 
commentaren uit verschillend 
betrokken perspectief, reageert 
een aantal deskundigen uit de 
huidige generatie met hernieuwd 
elan en met ‘kennis van nu’ op de 
nog steeds actuele vraagstelling. 
Met ingang van het komende 
nummer van Elkkwartaal.

Joop Boendermaker en Marcus van Loopik (foto: Addie Ritter)
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e afgelopen maanden was het 
stil in Zwolle. Vanaf 22 juni 
werd het Leeflang/Keizer orgel, 

gebouwd in 1988, grondig gereno-
veerd door de firma Flentrop en kon 
het niet worden gebruikt. Alle pijpen 
zijn nu schoongemaakt, gecontroleerd 
en waar nodig gerestaureerd. De 
stemming van het orgel is aangepast 
naar een ‘Neidhardt Grosse Stadt 1724’ 
stemming, wat mooi aansluit bij de 
huidige veel gebruikte zwevende 
stemming (de ‘pianostemming’).  
Dat klinkt vrij technisch en mensen 
die weinig muzikale kennis hebben 
zullen misschien ook nog enige moeite 
hebben met de uitleg. Een zwevende 
stemming gaat uit van een octaaf 
met een frequentieverhouding van 
twee, met 12 tonen per octaaf die op 
12 even grote afstanden zijn verdeeld, 
waarbij de verhouding van de fre-
quentie tussen twee opeenvolgende 
halve tonen steeds hetzelfde is. 
Vooraf was goed afgesproken welke 
werkzaamheden uitgevoerd moesten 
worden om het orgel te voorzien van 
een mooiere klank. Nadat het metalen 

pijpwerk was behandeld bleek echter 
dat ook het houten pijpwerk en het 
pedaal aangepast moesten worden. 
Deze waren te zuinig afgesteld en de 
windtoevoer was niet voldoende. Het 
klankverschil tussen de metalen en de 
houten pijpen was daardoor groot. 
Om dit te verhelpen zijn extra kosten 
gemaakt, maar nu is het orgel wel 
helemaal goed afgestemd en heeft een 
mooie frisse klank gekregen. 
Tijdens de startzondag op 6 september 
is het orgel weer feestelijk in gebruik 
genomen, waarbij het werd bespeeld 
door een aantal organisten uit de 
eigen gemeente.

Delft
Op 16 november is orgelbouwer Reil 
aan de slag gegaan met het historische 
Van Oeckelen orgel in de Lutherse 
kerk in Delft. Een orgel uit 1889. De 
orgelcommissie heeft enige tijd geleden 
een bezoek aan de orgelbouwer 
gebracht om zich uitgebreid te laten 
informeren over het werk van een 
orgelbouwer. Het orgel ondergaat een 
grondige renovatie, het werk wordt in 

twee fases uitgevoerd. De eerste fase 
is nu van start gegaan en omvat de 
restauratie van de klaviatuur, speel-
mechanieken, windladen, windvoor-
ziening en het pijpwerk van het 
Hoofdwerk, de speelmechanieken van 
het Pedaal en de orgelkas. Met name 
de restauratie van de windladen is 
vrij ingrijpend. De klaviatuur en de 
speel- en toets mechaniek hebben een 
aanpassing nodig, omdat het orgel 
erg zwaar speelt. Voorlopig is het dus 
even stil in Delft en zal men een andere 
muzikale invulling gaan geven aan 
de eredienst. Maar evenals in Zwolle, 
zal men ook daar kunnen beschikken 
over de nodige muzikale en vocale 
ondersteuning vanuit de gemeente.

Fondsen
De kosten van onderhoud en renovatie 
van een orgel zijn hoog. Het zijn 
complexe instrumenten die een speci-
alistische aanpak vragen. Een deel van 
die kosten kan via fondsen worden 
verkregen of via donaties door parti-
culieren. Er blijft echter altijd een 
bedrag over dat de gemeente zelf bij 
elkaar moet sprokkelen en dat geeft 
aanleiding tot diverse, vaak creatieve, 
acties zoals benefietconcerten, teken-
wedstrijden, het uitgeven van eigen 
postzegels (Delft), het adopteren/
sponsoren van een orgelpijp, een 
boekenmarkt en nog veel meer.
Ongetwijfeld zullen er de komende 
jaren meer restauraties uitgevoerd 
moeten worden aan ‘lutherse’ orgels. 
Gelukkig kan men dan altijd contact 
opnemen met een kerk die al ervaring 
heeft opgedaan op het gebied van 
fondsenwerving. 

Ingeborg Kriegsman
Met dank aan Elly van der Spek (ELG 
Zwolle) en Dick van Loenen en 
Willemijn Roodbergen (ELG Delft)

Het orgel in de kerk

D

Orgelmuziek in de kerk. Daar genieten we iedere zondag opnieuw van. De koralen, 
de begeleiding tijdens het zingen en de mooie werken die voor, tijdens of na de 
dienst worden gespeeld. Ook buiten de zondag om, tijdens orgelconcerten.
Een orgel heeft echter regelmatig onderhoud nodig en dat is kostbaar. Dit jaar is 
en wordt gewerkt aan twee orgels in lutherse kerken, in Zwolle en in Delft. Het  
orgel in Zwolle is inmiddels weer in gebruik, terwijl het in Delft net is ‘uitgeluid’.

Orgel Lutherse kerk Zwolle  
(foto: Ingeborg Kriegsman)

Orgel Lutherse kerk Delft  
(foto: Klaas Geevers)



Ave Maria
Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit organiseerde in oktober een bijzondere 
ontmoetingsdag in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Thema van de dag:  
Maria in oecumenisch perspectief. Met een pleidooi voor een oecumenische viering 
van het feest van de Annunciatie op 25 maart.

E r bestaat een oud grapje over 
Maria om te laten zien hoe 
populair zij is geworden onder 

veel rooms-katholieke en andere 
gelovigen. Jezus loopt door de hemel 
en merkt dat er allerlei mensen rond-
lopen die eigenlijk te zondig waren 
om binnengelaten te worden. 
Hij gaat naar Petrus en vraagt om 
opheldering. Petrus voelt zich wat 
ongemakkelijk en stamelt: “Dat weet 
ik, Heer. Maar als ik ze bij de voor-
deur wegjaag, laat uw moeder ze via 
de achterdeur binnen.”

Aantrekkingskracht
Het grapje zegt iets over de aantrek-
kingskracht die Maria heeft op velen. 
Ik beleef dat sterk in het stiltecentrum 
in Oosterhout, waar winkelend publiek 
zomaar even binnenloopt om een 
kaarsje te ontsteken of een gebed uit 
te spreken. De kleine ruimte, die deel 
uitmaakt van een deel dat is over-
gebleven en opgebouwd van een oude 
kerk, heeft iets van een kapelletje. 
Onder de icoon, waarop Maria als de 
moeder Gods is afgebeeld, staan 

bloemen; daarvoor een standaard met 
ruimte om een kaarsje te branden en 
neer te zetten. Velen, waaronder 
opvallend veel jonge mensen en (groot)
ouders met (klein)kinderen, maken 
hier gebruik van de gelegenheid een 
moment stil te zijn: met een gedachte, 
een herinnering, een gebed. Tussen 
de drukte van de dag door. Ik zou het 
een moment van ontvankelijkheid 
willen noemen, openheid voor wat 
groter is dan wij zelf kunnen bedenken. 

Invloeden
Maria heeft voor gelovige rooms-
katholieken grote betekenis. Ook onder 
protestanten en buitenkerkelijken 
herkennen we in deze tijd toenemende 
belangstelling voor de plaats en de 
betekenis van Maria. God is voor veel 
mensen ver weg. Hij staat op grote 
afstand van arme zondaars. Maria 
daarentegen is moeder en moest haar 
dode zoon begraven. Daarom staat ze 
dicht bij ons. Vrouwen lijken zich 
eerder te identificeren met Maria dan 
met de mannelijke Jezus.
In workshops werd gezongen, waar-
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onder het Magnificat, door het Vocaal 
Theologen Ensemble, onder leiding 
van Hanna Rijken; kunsthistoricus 
Désirée Kirkhaar presenteerde ‘De 
Annunciatie in de kunst’.

Ontvankelijkheid
Het ochtendprogramma werd gevuld 
met een lezing van Hendro Munster-
man, als theoloog en docent verbonden 
aan de Katholieke Universiteit in Lyon. 
Hij gaf een aanzet tot een oecumenische 
Marialogie en liet zijn betoog uitlopen 
op een pleidooi voor een oecumenische 
viering van het feest van de Annun-
ciatie (de aankondiging) op 25 maart. 
In zijn lezing tastte Munsterman de 
mogelijkheden af om de betekenis 
van Maria te verstaan in oecumenisch 
perspectief. Hij stelde voor de Maria-
dogma’s van de rooms-katholieke 
kerk ‘niet al te historisch en letterlijk’ 
te nemen, maar vooral aandacht te 
geven aan de ‘theologische en sym-
bolische bedoeling’. Protestanten willen 
de betekenis van Maria graag verstaan 
in het licht van Gods genade die de 
mens ontvangt. Maarten Luther legde 

Aandacht tijdens de ‘Mariadag’ (foto: Lieske Keuning)
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Ik blijf het telkens weer een lastige vraag vinden: wat 
bepaalt de lutherse identiteit? Die vraag komt steeds weer 
terug, omdat luthers-zijn blijkbaar op de een of andere 
manier bepalend kan zijn voor ons. Het antwoord op die 
vraag is misschien nog lastiger dan de vraag zelf. Meestal 
komen we al snel uit bij de kerkmuziek en de liturgie die 
we zo koesteren. Natuurlijk zijn dat elementen waarmee 
we ons graag onderscheiden, maar bepalen die onze  
identiteit? Heeft Luther 500 jaar geleden niet meer dan  
dat overhoop gehaald? 

Professor Markus Matthias schrijft over een aantal essentiële 
zaken die me raken. Hij geeft ons een handreiking om aan 
de slag te gaan met grote woorden, waartoe Luther de 
aanzet geeft.
Het mooie vind ik dat die woorden geen kant-en-klare 
theologie voorschotelen, maar eerder een inspiratie zijn 
om vanuit geloofservaringen een leven te leiden waarin we 
elkaar recht doen. En dat is misschien minder ingewikkeld 
dan ik in eerste instantie bedacht had. Luther heeft vaak 
verrassende opvattingen die in onze tijd nog steeds bruikbaar 
zijn. Misschien dat hij me daarom ook niet gaat vervelen.
Ik ontmoet regelmatig mensen die afgeknapt zijn op de 
grote dogma’s die meer kapot gemaakt hebben dan dat ze 
inspirerend zijn geweest. Mensen die daardoor zijn 
beschadigd en niets meer willen horen van een zich met 
ons bemoeiende God, of die woorden als genade, recht-
vaardiging, heiliging meer als ballast ervaren. Ook ik heb 
met mijn calvinistische wortels wel wat te stellen gehad 
met deze woorden.

Wat ik nou zo typisch luthers vind is dat lutheranen steeds 
weer het lef hebben om die grote woorden in de mond te 
nemen. Soms met enige onzekerheid omdat de diepte ervan 
moeilijk te peilen is. Maar we gaan ze niet uit de weg. 
Want diep in ons leeft het besef dat die woorden er wél 
toe doen. En als we er niet uitkomen raken we niet meteen 
in paniek. Ook Luther had niet op alles een antwoord en 
liet zien dat daarmee best te leven valt. 
Markus Matthias laat mij zien dat de lutherse identiteit 
niet een leunstoel is om in achterover te hangen, maar een 
springplank om het leven aan te gaan. Hoe klein we als 
kerk ook zijn, dat lutherse geluid kan het zout in de pap 
zijn als het gaat om bevrijdende inzichten in pogingen de 
kerk van betekenis te laten zijn in de 21e eeuw. Met zijn 
artikel levert Markus Matthias een bijdrage aan de vraag 
die Luther ook al stelde: waar gaat het eigenlijk om, in de 
kern van de zaak?

In de komende nummers van Elkkwartaal zal deze vraag 
vanuit verschillende perspectieven worden gesteld door 
auteurs uit diverse disciplines. Aan ons, lezers, de vraag  
of hun ‘stelling’ iets bijdraagt aan de zoektocht naar en 
formulering van de lutherse identiteit. Waar raakt prof. 
Markus Matthias u? Wat kunt u ermee, of misschien juist 
niet? Graag zien we uw reactie tegemoet op  
redactie.elkkwartaal@gmail.com (vóór 8 februari 2016).

Rien Sprong

Grote woorden
elkwartaal

in de Lofzang van Maria (Magnificat) 
sterk de nadruk op de woorden uit 
Lucas 1:48: “Hij (God) heeft oog gehad, 
voor mij, zijn minste dienares” (NBV). 
Maria prijst God omdat Hij heeft 
omgezien naar haar, juist in haar 
eenvoudige positie. 
Het Luthers adagium komt erop neer 
dat we ‘zonder genade nergens zijn’ 
(sola gratia). Iedere gedachte aan 
verdienste van de kant van Maria is 
Luther vreemd. Zij is zeker geen 
medeverlosseres of hemelse koningin. 
Het Credo vermeldt de naam van 
Maria, ‘geboren uit de maagd Maria’, 
maar Christus blijft de hoofdpersoon. 
Zij is vooral een bemoediging voor 
christenen. Zij is de ideale vertegen-
woordigster van de kerk. Ik denk aan 
wat Kitty Bouwman in een Maria-

studie schreef: “Maria is een geestelijke 
moeder voor ons, niet hoog in de hemel, 
maar op aarde. Zij is de modelgelovige, 
het prototype van ontvankelijkheid.” 
En Luther noemde Maria in zijn ver-
taling van het Magnificat ‘Fürbitterin’, 
zij die de voorbede doet. Zij brengt 
de mensen naar Christus toe; zij ‘ver-
voert’, zegt de kerkvader Augustinus. 
Denk aan de kernwoorden uit haar 
lofzang, ‘mij geschiede naar Uw woord’. 
Alles in Maria is gericht op ontvan-
kelijkheid. Zij vertrouwt zich aan God 
toe; zij voegt zich naar Zijn wil. Dan 
kan God inwoning vinden in haar. 
Zo gaat zij ons voor in ontvankelijk 
leven. Op deze manier kan ze ons 
aanspreken. ‘Iedere keer als je een bijbel-
tekst overweegt, een kaars opsteekt 
of mediteert bij een icoon, kun je iets 

aanvoelen van de heilige Geest en 
kan het Woord in jou gebeuren.’
In haar gedicht ‘Een engel kwam 
naar Maria’ benoemt Inge Lievaart de 
oecumenische betekenis van Maria zo:
en zij:
was stilte
en was het oor
het luisterend hart
de schoot die het wonder ontving.
de gezegende onder de vrouwen

Een gedenkdag van de Annunciatie 
- in een houding van ontvankelijk-
heid - kan voor de oecumene een 
blijvende stimulans zijn.

Siets Nieuwenhuizen 
(emeritus hervormd predikant, 
Oosterhout)
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Wij leven in een technische wereld. Met techniek die veel 
dingen makkelijker maakt, maar tegelijk onze blik op de 
wereld erg beperkt. Hebben wij nog oog voor de hele en 
de ware werkelijkheid? Van Michelangelo wordt verteld dat 
hij eens een grote marmeren steen naar huis liet brengen. 
Gevraagd naar het waarom van deze actie antwoordde hij: 
“er zit een engel in, die wil ik eruit halen.” Begaafde - en ik 
durf ook te zeggen: godsdienstige - mensen zien verder en 
dieper. Ze hebben oog voor het verborgene, het geestelijke 
achter de schermen - het wonder der natuur, van de kunst, 
van de rede, van de mensen. Ze horen of zien dingen die 
niet op dezelfde manier aanwezig zijn als materiële dingen.

Daarom is in de lutherse kerk de muziek zo belangrijk. 
Goede teksten zijn mooi, maar de muziek doet dingen 
beleven die anders niet onderkend kunnen worden. Dit 
kun je niet vasthouden, zoals het materiële. Dit kan je 
slechts beleven als het gebéurt. Het is een nieuwe geeste-
lijke werkelijkheid, daarmee heeft de christelijke hoop te 
maken. Deze hoop wordt werkelijkheid waar mensen  
bijeen komen en precies dat doen wat ze hopen. Dat ze 

met elkaar delen, goederen en gedachten, vreugde en  
verdriet dat ze (tenminste op zondag) samen vieren, 
gemeenschap beleven, gemeenschappelijk musiceren of 
naar muziek luisteren, dat ze creatief zijn, dat ze hoop 
voor de toekomst hebben.

In de lutherse kerk schrijven wij dat toe aan de Heilige Geest 
die ons ‘op aarde roept (en aanspreekt door anderen),  
vergadert (en onderlinge gemeenschap scherpt), verlicht 
(ons de ogen en het verstand opent) en heiligt (om meer  
te zijn dan een tijdelijk gebeuren van aarde, as en stof)’.
Een louter verstandelijke godsdienst is laf. Er moet een 
korreltje zout bij. Dan pas wordt het leven smakelijk. Dat 
moet het doel van een lutheraan zijn: een leven te voeren 
onder de hoede van de drie-enige God: Schepper van alle 
goeds, Verlosser van ons verleden, Geest van creativiteit!

‘Nieuwe werkelijkheid’ is onderdeel van de lezing die Markus 
Matthias eerder dit jaar uitsprak op de Kerkenradendag in 
Woerden over de verhouding van christelijk (luthers) leven, 
geïnspireerd op Mattheus 5:13: Jullie zijn het zout van de aarde.

Nieuwe werkelijkheid

De stelling van...
Markus Matthias 
hoogleraar Lutherana aan de Protestantse  
Theologische Universiteit Amsterdam

De Klaagmuur voorbij
Een reis naar Israël, het ‘heilig land’ 
waar Jezus rondgetrokken heeft, daar 
droomden de schrijvers van dit boek 
al jaren van. Daar, in dat gedroomde 
land, bezochten zij de plaatsen waar-
over ze hadden gelezen in de bijbel. 
Maar daar zagen ze ook hoe bij de 
klaagmuur met verbeten gezichten 
gevochten wordt om ‘heilige grond’. 
Wat ze zagen was dus niet het 
‘Beloofde Land’, maar bezet gebied. 
Ook in Jezus’ tijd was Palestina bezet 
gebied. In die tijd werd de kerk opge-

bouwd vanuit huisgemeenten waar 
de dialoog in kleine kring werd 
gepraktiseerd. Zouden huisgemeenten 
in onze turbulente tijd weer zo’n 
gemeenschapstichtende rol kunnen 
vervullen? 

De Klaagmuur voorbij is te bestellen 
via www.boekscout.nl. Auteurs:  
Frans Daniëls en Els Daniëls-Vijverberg, 
194 pagina’s, geïllustreerd, uitvoering/
formaat: paperback A5, ISBN:  
978-94-022-1905-0, prijs: € 18,95.
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één grote wens: met haar gezin een 
kort reisje maken met het vliegtuig 
naar Oostenrijk, omdat ze nog nooit de 
bergen had gezien en nooit gevlogen 
had. Binnen anderhalve week was er 
genoeg geld ingezameld voor de 
vliegtickets, twee hotelovernachtingen, 
maaltijden, extra verzekeringen, de 
huur van een auto ter plaatse en andere 
zaken, waardoor het gezin met een 
begeleidend arts uit de gemeente een 
heerlijk weekendje weg kon.

AMSTERDAM. Voorafgaand aan  
Hervormingsdag trok stadsdominee 
Rob Visser drie dagen door Amsterdam 
met een grote kerkdeur. Leden van de 
Protestantse Kerk Amsterdam verge-
zelden hem op zijn tocht. De deur 
stond op drie plekken: de Dam, de 
Olympiaweg en de Albert Cuypmarkt. 
Voorbijgangers kregen de vraag een 
boodschap op de deur te spijkeren: 
wat verwachten zij van de kerk in 
deze tijd?
De reacties waren heel verschillend; 
sommigen verwachten veel van de 
kerk, anderen weinig. De behandeling 
van vluchtelingen was een veelbe-
sproken onderwerp. Ook mensen die 
zelf niet geloven, hebben vaak ideeën 
over wat de kerk (meer) zou moeten 
doen. Er werden veel oproepen gedaan 
om in de samenleving aanwezig te zijn 
met een geluid van vrede en verdraag-
zaamheid. Op zaterdag 31 oktober 

EINDHOVEN. De jaarlijkse buitendag 
werd dit jaar weer gehouden in de 
Nutsschool ‘Beneden Beekloop’ te 
Geldrop. Het jaarthema was: ‘Goed 
bericht!’. Tijdens de dienst werden goede 
berichten aan elkaar doorgegeven en 
na haar overdenking kwam dominee 
van Litsenburg tot de conclusie en 
aanbeveling: “Tel je zegeningen”. 
Daarmee ging de gemeente aan de slag.

BREDA. Op zaterdag 24 oktober was er 
een bijeenkomst van de Lutherdecade 
in de Lutherse kerk in Breda. De 
Lutherdecade is een reeks voorberei-
dingen op de viering van 500 jaar 
reformatie in 2017. Het thema was: ‘De 
Bijbel en het beeld’. Dr. Dick Akerboom 
gaf over dit onderwerp een lezing met 
als titel ‘De Bijbel en het beeld in de 
Reformatie’, dominee Marlies Schulz 
vertelde over de Lutherse gemeente 
Breda en dominee Perla Akerboom 
vertelde over internationale activiteiten 
van de Lutherstichting. ’s Middags kon 
men kiezen uit workshops, waarin 
gekeken werd naar kunstwerken als 
verbeelding van geloof en levensvisie 
en waarin gesproken werd over hoe 
deze beelden zich verhouden tot ons 
eigen geloof. Meer hierover leest u in 
het volgende nummer.

ZWOLLE. In Zwolle is een mooie, snelle 
actie gehouden voor de ongeneeslijk 
zieke kostersvrouw (38). Ze had nog 

HOORN. Het Museum Catharijneconvent 
in Utrecht heeft het initiatief genomen 
om samen met diverse partners een boek 
samen te stellen over de 100 mooiste 
kerkinterieurs van Nederland. De 
Lutherse kerk van Hoorn zal daarin 
worden opgenomen. Het project ‘Voor 
de eeuwigheid. Bijzondere kerkinterieurs 
in Nederland’ wil deze vaak onbekende 
schatten aan een breder publiek laten 
zien en zo het draagvlak voor dit 
bijzondere erfgoed verbreden en  
verstevigen.

NAARDEN-BUSSUM. Het nieuwe 
seizoen in het Gooi is van start gegaan 
met de gemeente barbecue en de start-
dienst voor jong en oud. Tijdens de 
barbecue, waar ruim veertig gemeente-
leden van genoten, werden de Paas-
kaarsen van het afgelopen jaar toege-
kend aan twee bijzondere vrijwilligers 
uit de gemeente. In de startdienst 
werden de lezingen verzorgd door de 
Galerijgroep (jongerengroep). Het was 
een levendige dienst, doordat dominee 
Metzger met microfoon de kerk in liep, 
vragen stelde en zo aan de hand van 
ingestuurde foto’s in gesprek ging 
met de gemeente. Dat leverde veel 
spontane en verrassende reacties op.

ARNHEM. In Arnhem wordt gewaar-
schuwd voor zakkenrollers tijdens de 
dienst. Alleen als er een koffiezetter 
beschikbaar is en de koster tijdens de 
dienst in de kerk kan blijven, gaan de 
voordeur en de deur van het zijportaal 
vijf minuten na aanvang van de dienst 
dicht en de deurbel op lichtsignaal in 
de kostersbank.

DEN HAAG. Op zaterdag 19 september 
was het weer een drukte van belang 
tijdens de derde Bazaar aan de Lutherse 
Burgwal. Vele vrijwilligers werkten 
voor en achter de schermen op ver-
schillende afdelingen aan dit succes. 
Zo waren er huisraad, mooi antiek, 
kerstspullen, sieraden, boeken, speel-
goed, kleding, taarten, loterijen, een rad 
van fortuin en een schminkafdeling. 
De opbrengst (€ 5.000,-) komt geheel 
ten goede aan het restauratiefonds 
van de kerk. De volgende bazaar is  
al gepland: de derde zaterdag van 
september (18-09-2016).

kriskraskort
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Drukbezochte bazaar in Lutherse kerk van Den Haag.
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Centrum voor het Gevangenispastoraat, 
te gast om te vertellen over de nood-
zaak van dit werk. Er werd geboeid 
(figuurlijk) geluisterd.

Chris Eekel

werden de stellingen in de Willem de 
Zwijgerkerk gedeeld op de slotmani-
festatie met, onder andere, acteur 
Peter Faber. 

LEEUWARDEN. Inclusief de verkoop 
van een fiets en een gewaardeerde gift 
heeft de boekenmarkt in Leeuwarden 
bijna € 700,- opgebracht. Met dit in 
het achterhoofd doet de kerkrent-
meester een oproep aan iedereen die 
thuis nog nuttige spullen heeft liggen 
om deze ter verkoop aan te bieden 
ten bate van het restauratiefonds. Op 
1 november vond een jubileumconcert 
plaats door Catherine de Vries, die al 
meer dan 25 jaar organist is bij de 
lutheranen in Leeuwarden.

HAARLEM. In plaats van een oogst-
dienst wordt er sinds 2000 in Haarlem 
elk jaar een Agapèviering gehouden: 
een bijzondere dienst, omdat er een 
maaltijd (ontbijt) wordt gecombineerd 
met een kerkdienst. Naast het ontbijt 
wordt samen gezongen, gebeden en 
komt een gast spreken over een dia-
conaal project. Dit jaar was Elianne 
Schultz, projectcoördinator Diaconaal 
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Ontbijten tijdens de dienst in Haarlem
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Tips of andere leuke berichten, 
liefst met foto of illustratie? 
Stuur ze naar Chris Eekel,  
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle of 
redactie.elkkwartaal@gmail.com

 

   Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven 
       en Activiteiten.        www.sloavakantie.nl 
De SLOA verzorgt al 15 jaar aangepaste vakanties voor 
lutherse gemeenteleden en gastleden die wegens een 
belemmering - fysiek, psychisch of financieel-  niet (meer) 
van een ontspannende vakantieweek kunnen gaan genieten. 
 
Speerpunt voor 2016 is de mantelzorger die wel dringend 
behoefte heeft aan een rustmoment. Samen of apart met 
hun verzorgde. Aparte weken voor dementerenden. 
 
Aanmelding via uw diaconie of via sloavakantie@gmail.com 
 

(Advertentie)
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Van onruststoker tot autoriteit
De apostel Paulus

e franciscaan Henk Janssen en 
de lutheraan Klaas Touwen 
hebben onlangs twee Paulus-

boeken uitgebracht. Het eerste, Paulus 
zelf, is een bespreking van zijn zeven 
‘echte’ brieven die in het Nieuwe 
Testament hun plek hebben gekregen. 
De aanhalingstekens van ‘echte’ geven 
aan dat deze brieven weliswaar door 
Paulus zelf zijn gedicteerd of 
geschreven, maar er is een redactie 
overheen gegaan: teksten zijn samen-
gevoegd, sommige fragmenten gaan 
zeker niet op Paulus terug.
Het tweede deel, In naam van Paulus, 
behandelt zes aan hem toegeschreven 
brieven die eveneens in de Bijbel zijn 
opgenomen maar als pseudepigrafie, 
brieven van later tijd, die op Paulus’ 
naam zijn gesteld om aan gezag te 

D winnen en om zijn gedachtegoed een 
bindende interpretatie mee te geven. 
De tentenmaker, onruststoker, bajes-
klant, bereisde farizeeër en ‘christen’ 
van het eerste uur, werd een christelijke 
autoriteit, een patriarchale huisvader, 
een kerkleraar met midden-platoonse, 
dan weer stoïcijnse gedachten.
In het tweede deel gaat Klaas Touwen 
ook in op de Handelingen van de 
Apostelen, eveneens een laat geschrift 
met een Paulusbeeld dat verwant is 
aan die latere, hem toegeschreven 
brieven. In deze bijdrage wordt een 
paradigmaverandering voorgesteld: 
Handelingen is geen kerkgeschiedenis 
maar en antieke dubbelbiografie  
(van Petrus en Paulus). Handelingen 
beoogt ook niet aan te wijzen hoe het 
evangelie van Jeruzalem naar Rome 
werd gebracht, want daar was het al. 
Handelingen is geschreven als inleiding 
tot de verzamelde brieven van Paulus.
Beide boeken willen de huidige stand 
van het Paulusonderzoek voor een 
breed publiek toegankelijk maken. 
Dat deze tweedeling berust op brede 
wetenschappelijke consensus blijkt 
wel uit de medeauteurs van deze 
boeken, ondermeer nieuwtestamentici 
van zeven verschillende universiteiten 
in Nederland en Vlaanderen.
Paulus zelf en In naam van Paulus 
zijn uitgaven van Skandalon in 
samenwerking met Tijdschrift voor 
Verkondiging. Met deze boeken wil 
Tijdschrift voor Verkondiging zich 
namelijk in de schijnwerpers plaatsen 
als een oud en eerbiedwaardig tijd-
schrift dat de 88e jaargang ingaat, 

maar dat niettemin geheel gratis is. 
Het is het eerste theologische tijdschrift 
voor een breed publiek: predikanten, 
bijbelstudiekringen en liturgiegroepen, 
dat niet meer op papier verschijnt, 
maar downloadbaar is als internet-
tijdschrift.  
www.tijdschriftvoorverkondiging.org
De redactie is oecumenisch en acade-
misch, zoals de auteurs van deze 
beide Paulusboeken. Tijdschrift voor 
Verkondiging wordt bekostigd door de 
Franciscanen van Vlaanderen en 
Nederland. 

Henk Janssen & Klaas Touwen (red.), 
Paulus zelf. De zeven echte brieven, 
Skandalon, Vught 2014
Henk Janssen & Klaas Touwen (red.), 
In naam van Paulus. Handelingen en 
de aan Paulus toegeschreven brieven, 
Skandalon, Vught 2015

Kerkenradendag 2016
De Kerkenradendag wordt volgend jaar op 5 maart  
georganiseerd in de Spuikerk in Amsterdam. Als thema 
voor deze dag is gekozen ‘Gemeenten op weg naar 2017’. 
De organisatie roept alle deelnemers op om iemand mee te 

nemen. Dat hoeft niet per se een gemeentelid te zijn, maar 
kan ook een buurman/buurvrouw, goede vriend of vriendin, 
of collega zijn. Binnenkort worden de kerkenraden nader 
geïnformeerd over deze dag.



Vacature Generaal College voor het Opzicht 
In het Generaal College voor het Opzicht komt een vacature 
voor een luthers lid, omdat mevrouw Catharina Köhler 
haar termijn heeft gediend. Het Generaal College voor het 
Opzicht is een hoger kerkelijk tuchtcollege en houdt toezicht 
op het functioneren van de leden en ambtsdragers van de 
kerk. Wie het niet eens is met de uitspraak van een Regionaal 
College voor het opzicht kan bij dit Generaal College in 
hoger beroep gaan. Wij vinden het belangrijk in dit college 
vertegenwoordigd te zijn. Daarom roepen we kerkenraden 
op mensen voor te dragen die eventueel voor deze taak 
geschikt zijn.
Het is van belang dat het nieuwe lid goede kennis heeft van 
de kerkelijke gemeente en de pastorale aspecten. In het 
College voor het Opzicht wordt men benoemd voor maximaal 
tien jaar, zonder mogelijkheid van herbenoeming. Men 
moet ambtsdrager zijn op het moment van benoeming; als 
men predikant is en met emeritaat gaat of op andere wijze 
het ambt beëindigt, kan men in beginsel de termijn in het 
college afmaken.
Ervaring in landelijke functies in de kerk, speciaal ook 
met het oplossen van geschillen strekt tot aanbeveling. 
Van belang is een gezonde kijk op de specifieke positie die 
de predikant (in sommige gevallen ook andere ambtsdragers) 
in de gemeente heeft. Zo is herhaaldelijk aan de orde de 
vraag of in een concrete situatie al dan niet een pastorale 
verhouding in het geding is. Men moet bereid zijn soms 
gecompliceerde zaken in collegiaal overleg te behandelen 
en beslissen, met vijf leden en de juridisch adviseur; in 
ernstige zaken als seksueel misbruik met zeven leden en 
de juridisch adviseur. Er is geen gestage stroom van 
zaken. Soms is het heel druk, dan weer een tijdje stil.
Wie denkt in aanmerking te komen voor een functie in het 
Generaal College wordt gevraagd contact op te nemen met 
de synodale commissie, waarna een gesprek plaatsvindt 
met de secretaris van het college.

LWF – zondag
De Lutherse Wereld Federatie (LWF) en onze contacten 
daarmee vormen een belangrijk onderdeel van de lutheranen 
in Nederland. Daarom roepen wij alle lutherse gemeenten in 
Nederland op om op 26 juni 2016, de dag na de herdenking 
van de Augsburgse Confessie, bijzondere aandacht aan de 
band met lutheranen wereldwijd te geven. In de loop van 
2016 hopen wij hiervoor liturgisch materiaal aan te bieden. 
We hebben de kerkenraden gevraagd om alvast rekening 
te houden in het collecterooster met een extra collecte voor 
het werk van de LWF. Het is van het grootste belang dat wij 
elkaar voor blijven houden dat het geloof niet in Nederland 
ophoudt, maar dat wij lid zijn van een wereldkerk. 

Internationaal
Sinds dit jaar is er weer een afvaardiging vanuit de  
evangelisch-lutherse synode als ‘ständiger Gast’ naar de 
liturgische commissie van de Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD). In het verleden 
nam professor Marcel Barnard hieraan deel. Enkele jaren 
was er geen afvaardiging. Aan de commissie liturgie en 
kerkmuziek is gevraagd iemand uit haar midden naar deze 
commissie voor te stellen om af te vaardigen. Zo ging  
ds. Susanne Freytag in september voor het eerst naar een 
vergadering van deze commissie.
De protestantse kerken zijn verwikkeld in hun eigen ‘SoW-
proces’ met de daarbij behorende perikelen. Dat heeft ook 
zijn weerslag op het gezamenlijk werken van deze twee 
liturgische commissies. De VELKD is een vereniging van 
lutherse Landeskirchen die het lutherse identiteitsbepalende 
werk gezamenlijk doen. De Union Evangelischer Kirchcn 
(UEK) is een vereniging van ‘unierte’ en gereformeerde 
Landeskirchen, waarbij het in de ‘unierte’ kerken per 
gemeente verschilt of ze luthers of gereformeerd zijn; 
vaak is binnen de ‘unierte’ kerken een meerderheid van de 
gemeenten luthers. De Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD), waarin alle Landeskirchen verenigd zijn, streeft een 
zo groot mogelijke eenheid na. Daarom gaan deze twee 
liturgische commissies steeds meer samenwerken.

Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde teksten, 
en gereageerd op de liturgische opbouw. Nieuw is de grotere 
aandacht voor de doop van oudere kinderen en de volwassene 
doop. Volstrekt nieuw was het voorstel voor een liturgie 
van een regionaal doopfeest in een kerk of in de natuur. 
Wanneer dit bij een meer of rivier zal plaatsvinden, wordt 
daarin ook de mogelijkheid van onderdompeling genoemd!

Tevens lag er een voorstel voor een werkelijk oecumenische 
trouwviering, voor een gemengd huwelijk van een protestantse 
met een oudkatholieke partner. Dit gaat duidelijk verder 
dan wat er met de rooms-katholieke kerk mogelijk is. In 
de gezamenlijke liturgie wordt er rekening mee gehouden 
dat het huwelijk in de oudkatholieke traditie een sacrament 
is en dat voor de protestanten de zegen het belangrijkste 
onderdeel is.

Erik Fledderus en Susanne Freytag 
(verslag over de Gemeinsame Tagung der Liturgischen 
Ausschüssen VELKD/UEK)

Officiële mededelingen
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Arnhem
Zaterdag 19 december wordt in de 
Lutherse kerk in Arnhem de jaarlijkse 
Ceremony of Nine Lessons and Carols 
gevierd door de Anglican Singers uit 
Amsterdam en het Choir of the Church 
of St. Mary and St. Anna uit Haarlem, 
beide onder leiding van Martin van 
Bleek. Organist is James Pollard. 
Voorgangers zijn Canon Geoffrey  
G. Allen en ds. Klaas Touwen.
Aanvang: 19.00 uur.

Zondag 20 december wordt door de 
aan de lutherse gemeente verbonden 
Koorschool Arnhem, onder leiding 
van Thea Endedijk, een vergelijkbaar 
Festival of Lessons and Carols uitge-
voerd in de Martinikerk, Kerkstraat 4, 
6981, Doesburg, aanvang: 15.30 uur.

Weesp
De Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Weesp is in 2006 opgegaan in de 
Protestantse Gemeente Weesp en 
Driemond. Zij organiseert op vierde 
advent, 20 december, een kinderkerst-
feest in het koor van de Grote of 
Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp. 
Aanvang 17.00 uur.
 
Op 24 december om 22.30 uur begint 
de kerstnachtdienst, ook in de Grote 
of Laurenskerk. Voor deze dienst wordt 
reclame gemaakt met ‘billboards’ aan 
lantaarnpalen in het centrum van 
Weesp en de invalswegen. Dat mag 
best als tip voor andere gemeenten 
worden genoemd. 

Den Haag
Den Haag organiseert al jarenlang 
een kerstspel voor kinderen van 2-11 
jaar op 24 december. Dit jaar is de 
titel ‘Wat moet ik doen?’ Er wordt ’s 
middags vanaf 13.30 uur geoefend 
door de grotere kinderen en vanaf 
14.00 uur voor de kleintjes. De viering 
met daarin het kerstspel begint om 
15.30 uur en eindigt om 16.15 uur. 

Kerstactiviteiten in luthers Nederland
In het vorige nummer van Elkkwartaal stond een oproep om de kerstactiviteiten die 
overal in het land worden georganiseerd te delen met onze lezers. Dat heeft diverse 
reacties opgeleverd met diverse activiteiten. Het begint al in de aanloop naar Kerst. 
Met alle ontvangen berichten hebben we een overzicht samengesteld.

Leeuwarden
Op 17 december is de Lutherse kerk in 
Leeuwarden vanaf ongeveer 16.30 uur 
een van de pleisterplaatsen van de 
kerstwandeling die de kinderen van 
de basisschool uit de buurt maken. 
Bij de kribbe in de stal, voor in de 
kerk, wordt het kerstverhaal verteld.
 
Op de vierde advent, 20 december, 
staat de ochtenddienst in Leeuwarden 
in het teken van zang afgewisseld met 
korte lezingen: Lessons and Carols. 
Het kerkkoor Maarten Luther werkt mee 
aan de dienst. Aanvang: 10.00 uur.

Hoorn
Vrijdag 18 december wordt in de boven-
zaal van de Lutherse kerk in Hoorn, 
om 18.30 uur een adventsbroodmaaltijd 
georganiseerd. De zaal is open vanaf 
18.00 uur, ingang aan de Tempelsteeg.

Organist Rieuwert Blok van de lutherse 
kerk in Hoorn heeft speciaal voor de 
kerstdienst op de eerste kerstdag een 
werkje gecomponeerd. Tijdens de dienst 
van 25 december 2015 in de Lutherse 
Kerk op het Ramen 4 te Hoorn, zal de 
bewerking op het Duitse kerstlied  
‘O du fröhliche, o du selige’ worden 
gespeeld op het orgel door Rieuwert 
Blok in samenspel met Beryl ter Haar 
(hobo/althobo).

Groningen
Op 24 december wordt in de Lutherse 
kerk in Groningen een speciale dienst 
voor ouders en kinderen gehouden: 
‘Kling klokje klingelingeling - Jezus 
is geboren’. Tijdens het zingen van 
bekende kerstliederen maken de kin-
deren muziek. Neem daarom voor uw 
kind(eren) een rammelaar, trommel  
of ander muziekinstrumentje mee. 
Aanvang 16.00 uur. 

In de kerstavonddienst - aanvang 
19.30 uur – wordt door de ogen van 
een kunstenaar, van wie een werk 

wordt geprojecteerd op de kerkmuur, 
geluisterd naar het kerstverhaal. Na de 
dienst is er koffie, thee en glühwein.

In de kerstochtenddienst op 25 decem-
ber voert het Luthers Bach Ensemble 
(ripiënisten, solisten en barokorkest) 
muziek van J.S. Bach uit. Onder leiding 
van cantor-organist Tymen Jan Bronda 
klinken de cantate ‘Singet dem Herrn 
ein neues Lied’ BWV 190 en het ‘Gloria’ 
uit de Lutherse Mis in A BWV 234. 
Aanvang 10.00 uur, na afloop is er 
koffie en thee.

Ede
Tijdens de adventsmaaltijd op  
18 december wordt door de kinderen 
van de kinderkerk de musical ‘Alle 
tijd’ uitgevoerd, waarin ook het  
projectlied van de advent voorkomt. 

In de Lutherse kerk in Ede wordt op 
kerstavond 24 december 2015 om 
20.00 uur het Festival of Lessons and 
Carols gehouden. 
De Lutherse Cantorij Ede vormt de 
muzikale spil van deze viering. Het 
geheel staat onder leiding van cantor-
organist Dick Troost. Het programma 
vermeldt kerstliederen en kerstmuziek 
van Engelse, Franse, Duitse en Neder-
landse herkomst.

Deze viering is voorbereid door de Evangelisch-Lutherse gemeente en de 
Lukaskerk te Den HaagAanmelden (niet verplicht) of vragen via Mascha de Haan 

(kruisbesmascha@gmail.com)

DONDERDAG 24 DECEMBER 2015
15.30 UUR

(OEFENEN OM 13.30 UUR)LUTHERSE KERK, LUTHERSE BURGWAL 7, DEN HAAG

Soms ben je boos. 
Of verdrietig. 

Of maak je weleens ruzie. 
Wat moet je doen?Loop je mee naar de stal, dan komen we daar samen achter!

Meespelen?
Kom om 13.30 uur alvast oefenen en je kleding uitzoeken.
Kijken?
Ben je nog maar klein of wil je een kleinere rol, dan kun je tussen 14.30-15.30 uur 
mooie verkleedkleren aantrekken. Een schaap, een herder, we hebben er veel nodig. Viering
De viering begint om 15.30 uur en is om 16.15 uur klaar.


