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Hoezo protestant? Reformatie ziet dat wijder
Studenten stuiten op gedoogcultuur
Lutheranen aan de IJssel
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Ten geleide
Deze zomer werden we opgeschrikt door een nieuw element
in het arsenaal van vermeende racistische uitingen. In zijn
prachtige en soms geestige vertaling ‘Jeruzalem mijn
vaderstad’ (lied 737) dicht Willem Barnard over een feestelijke
stoet, op weg naar het nieuwe Jeruzalem waar geen pijn
en verdriet zijn, geen afgunst en nijd. In die optocht lopen
- naast heiligen, David, Simeon, Ambrosius, Bach en
Luther - óók negers (met hun loftrompet) en joden (met hun
ster) mee. Oei! Racistische taal, zo oordeelde remonstrants
theoloog Tom Mikkers. Zelfs de nieuwe landelijke synodepresident Karin van den Broeke acht het beter dit couplet
maar niet meer te (laten) zingen. Oeioei!
“Elke kleuter begrijpt toch dat uitgerekend de machtelozen,
de armen en de vervolgden hier de ereplaats krijgen?”,
ageerde Elma Drayer in haar Volkskrantcolumn.

Wat een mooie treffer dat onze ‘eigen’ Joop Boendermaker
uitgerekend dit lied besprak in deel 2 van zijn Barnarddrieluik in het zomernummer van Elkkwartaal, waarbij hij
ons maant het héle lied te zingen, inclusief vers 19 dat ons
even op een ander spoor zet: “vergeet hen niet die dat nieuwe
Jeruzalem het hardst nodig hebben…”. Bij de samenstelling
van het Liedboek is dit lied er ook niet zomaar ‘doorgefloept’,
maar is het er bewust in opgenomen door de ISK. En terecht.
In het laatste deel over Barnard (pag. 14) valt weer de
klemtoon op zijn doordachte taalkunst en de liturgische
doorwerking ervan bij ons gebruik in huis en kerk. Zoals
het typerende Barnard-idioom taal en teken; rust en duur;
zin en samenhang. Woorden die wij blijvend zingen.
Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Agenda 500 jaar Reformatie
04-10-2016 Hervormd Centrum, Prinses
Julianastraat 8, Ommen – 19:45 uur
Lezing – ‘500 jaar Reformatie’ door
prof. dr. Herman Selderhuis
http://www.pkn-ommen.nl

31-10-2016 Oude Lutherse Kerk,
Singel 411, Amsterdam - 13:30 uur
Start van het jubileumjaar 2017:
500 jaar protestant
www.protestantsekerk.nl/2017500-jaar-protestant

15-10-2016 Sint Joriskerk, Hof 1,
Amersfoort - 19:30 uur
Presentatieconcert Groot Reformatiekoor o.l.v. Martin Zonnenberg
www.reformatiekoor.nl

05-11-2016 16e Maarten Luther
Wandeltocht door het Nationale Park
Utrechtse Heuvelrug
www.maartenlutherwandeltocht.nl

22-10-2016 Hervormde kerk, Groot
Ammers - 19:30 uur
Concert Groot Reformatiekoor o.l.v.
Ria van den Noort

13-11-2016 Roermond
Estafette ‘Als een lopend vuur’ –
mevr. Elly de Haan: De Bijbel: lees
dat boek!

29-10-2016 Oude kerk, Putten 19:30 uur
Concert Groot Reformatiekoor o.l.v.
Ria van den Noort

24-11-2016 Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 19:30 uur
Historische lezingen - ‘Jan Hus als
voorloper van Luther’ door Ingeborg
Kriegsman en ‘Luther in zijn wereld,
eerste contacten in de Nederlanden’

door Gerard van Manen
www.elg-ede.nl
26-11-2016 Lutherse kerk,
Beukenlaan 12, Ede
Tentoonstelling over Maarten Luther
en over Mariabeeldjes – 14:00 uur
Muzikaal - klein uur muziek rondom
het Magnificat – 20:00 uur
Met Janet Mol (sopraan), Mariska
Wessel (alt), Ada Pérez en Martin
Knotters (traverso), Alet Maasland
(orgel), Jozien Peters (gamba).
26-11-2016 Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede
Lezing - ‘Het Lutheranisme wortelde
niet in de Nederlanden’ door Gerard
van Manen –14:00 uur
Samen lezen - het Magnificat en
commentaar Luther door ds. Lieke
van Zanden – 15:30 uur

Meditatie

(foto: Ingeborg Kriegsman)

Bij het sola fide
Volgende maand gaan het gedenken en vieren van 500 jaar
reformatie officieel van start, met als aftrap de dienst in
de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam op 31 oktober. Er
wordt een muzikale estafette rondom Lutherse kerkmuziek
georganiseerd en in de Lutherse gemeenten zijn al vele
activiteiten voor 2017 voorbereid. Reden genoeg om er
alvast een meditatie aan te wijden.
Uiteraard zijn bij dit jubileum vragen die opkomen: wat is
door die vijf eeuwen heen gebleven van de reformatie en
wat hebben wij nu nodig om de volgende jaren en eeuwen
in te gaan? Wat is de ‘ongoing reformation’ waarvan in de
Lutherse wereldfederatie gesproken wordt? Hebben wij
misschien zelfs een nieuwe reformatie nodig?
Hier in Nederland, in mijn omgeving, zie ik vooral twee
bewegingen: aan de ene kant zijn er de trouwe gemeenteleden die zich vol toewijding en met passie inzetten in de
veelal kleine Lutherse gemeenten om te behouden en voort
te laten leven wat ons sinds de reformatie is toevertrouwd:
‘met hart en ziel leven en God loven vanuit de genade en
het Woord’ – zo wil ik het omschrijven. Daarnaast zijn er
de anderen, vaak de jongere generaties, die zich niet meer
vanzelfsprekend aan een kerk, een Lutherse gemeente
gebonden voelen. “Het zegt me niets meer”, wordt er gezegd.
Of: “het raakt me niet” of “ik voel er niet zo voor om elke
zondag naar de kerk te gaan”.
Er is een schijnbaar onoverbrugbare kloof ontstaan tussen
hen die zich verbonden voelen met de traditie en met elkaar
en hen die blijkbaar niets meer ervaren dat hen raakt of in
contact brengt met het Geheim van God. Is dat ook werkelijk
zo? Nooit waren er misschien zoveel mensen met verlangen
naar méér dan het gewone, zoekend naar zin, naar iets dat
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groter is dan hun maakbare wereld; en mensen die ernaar
hunkeren gezien en erkend te worden zoals ze zijn.
Maar geloof en rechtvaardiging kun je een ander niet
aanpraten. De ander zal het zelf aan den lijve moeten
ervaren en ontdekken. Een van de belangrijkste ontdekkingen die Maarten Luther deed naar aanleiding van zijn
studie van de brief aan de Romeinen, was het ‘sola fide’.
Zo schrijft hij: “Geloof is een werk dat God in ons hart
doet, het verandert ons leven en het doet ons opnieuw
geboren worden door God. De oude Adam wordt daardoor
gedood, en het verandert ons in totaal andere mensen, in
hart en ziel en in wilskracht, en het brengt de Geest in ons.”
(uit de inleiding van Maarten Luther uit zijn commentaar
op de brief aan de Romeinen). Geloof kun je niet maken,
het is en blijft een geschenk van God. Dat is een oude
wijsheid. Maar betekent het ook dat wij verder niets kunnen
doen om de kloof tussen gelovigen en zoekenden te overbruggen omdat het initiatief bij God ligt? Ik denk het niet.
Veel meer zie ik een taak om in de toekomst meer met
elkaar in gesprek te komen over ‘het zoeken, het verlangen’
dat mensen ten diepste kan bewegen – zonder te oordelen
en in alle vrijheid. Want: is het verlangen, het zoeken op
zich immers al iets dat God in mensen teweeg brengt? In
gesprek met elkaar over wat je draagt, waarop je vertrouwt
en waarnaar je verlangt kunnen mensen de eigen diepte
van het leven ontdekken en misschien zelfs hoe God Zijn
sporen achterlaat in een mensenleven. Zo krijgen sola fide
en sola gratia opnieuw kleur en klank in ieder van ons!
Marlies Schulz
predikant van Luthers Brabant
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Hoezo protestant?
de Reformatie ziet wijder, namelijk katholieker
Tot op de dag van vandaag worden lutheranen in Mazurië (een provincie in Noord
Polen) weinig liefkozend ‘kruisridders’ genoemd. Een delegatie van de lutherse
gemeenten Arnhem, Zutphen en Apeldoorn (AZA) die onlangs een bezoek bracht
aan de lutherse gemeente Działdowo-Lidzbark, moest uiteraard op ‘kruistocht’:
een kruisridderburcht bezichtigen, langs het slagveld van Grunwald en tal van
musea met helmen, harnassen en hellebaarden in en uit.

I

n 1522 ging Albrecht van Brandenburg-Ansbach,
grootmeester van de ridders van de Duitse Orde, over
tot de Reformatie. Op Luthers advies werd de Duitse
Ordestaat (die zich uitstrekte van halverwege Polen tot ver
in de Baltische staten) in 1525 omgevormd tot het luthers
Hertogdom Pruisen onder leiding van deze hertog
Albrecht en zijn medestander bisschop Georg von Polenz.
Het jaar daarop huwde Albrecht met prinses Dorothea van
Denemarken, de dochter van de Deense koning Frederik I,
waardoor de lutherse banden nog verder versterkt werden.

Protestantse kruisridders?
Over deze al te summier beschreven geschiedenis zou veel
meer te vertellen zijn, maar hier gaat het mij om de vraag:
hoe moet je deze mensen noemen? Protestant? Dat woord
kenden ze niet. Van ‘protestantisme’ is pas sprake sinds
1529 op de Rijksdag van Spiers. De campagne ‘500 jaar
Protestantisme’ - op instigatie van de afdeling Communicatie
& Fondsenwerving van het Dienstencentrum van de PKN
- komt twaalf jaar te vroeg. Bovendien is het een beetje mies
dat het Reformatiejubileum 1517-2017 wordt aangewend om
de eigen Protestantse Kerk te propageren. De Reformatie zelf
ziet van meet af aan breder en wijder; namelijk katholieker.
Zie bijvoorbeeld het Duitse motto voor het jubileumjaar:
Reformation und die Eine Welt of het motto dat de Lutherse
Wereldfederatie stelt: Liberated bij God’s Grace.

Heilloze naam
In het Nederlands zijn de termen ‘gereformeerd’ en ‘hervormd’ al bezet door de calvinistische repeterende breuk.
Dus: hoe moeten wij deze hertog Albrecht, bisschop Georg
en prinses Dorothea noemen? Welke religie waren zij toegedaan? In het Duits is evangelisch een gangbare aanduiding,
vandaar ook de naam van de ‘Evangelisch-Lutherse Kerk
in het Koninkrijk der Nederlanden’ zoals onze kerk heette
tot zij in 2004 opging in de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN). ‘Evangelisch’ wordt duidelijk aan de tweeënzestigste
stelling van Luther: ‘De ware schat der Kerk is het heilig
Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’
Maar ‘evangelisch’ roept ondertussen ook misverstanden
op: het Duitse evangelisch is totaal iets anders dan het
Amerikaanse evangelical.
4

In het voorgaande heb ik hen ‘luthers’ genoemd. De term
‘lutheranen’ is echter bedacht door Luthers tegenstanders.
Al in 1519 door Johannes Eck. Luther had er bedenkingen
bij dat de lieve christenheid van de Reformatie op zijn
‘heilloze naam’ zou komen te staan, maar wist er niet veel
tegenin te brengen. In 1521 schreef hij: ‘Ik vraag of men
van mijn naam wil zwijgen en zich niet luthers, maar
christen wil noemen.’ Een paar maanden later echter begint
Luther ook zelf te spreken van ‘luthers’ en ‘lutheranen
zoals men zegt’, in de loop van de tijd van ‘wij lutheranen’.
Luthers vriend Justus Jonas gebruikte in 1530 als eerste
de aanduiding ‘lutherse kerk’.
Zo’n naam duidt niet op een sektarische afsplitsing.
Franciscanen gaan terug op Franciscus van Assisi,
dominicanen op de Spaanse priester Dominicus Guzman,
augustijnen op Augustinus. De volgelingen van Don Bosco
daarentegen heten salesianen; de grap over bosconijnen
wordt ons niet vergund. De aanduiding ‘luthers’ is, zo
opgevat, de naam van een binnenkerkelijke beweging.

Te kennen geven waar je voor staat
Aan het woord ‘protestant’ kleeft een bezwaar dat niet
gemakkelijk wordt weggenomen. Het is met het oog op
het Reformatiejubileum inderdaad een anachronisme van
twaalf jaar verschil. Maar het is ook een dubbelzinnig
begrip. ‘Protestantisme’ wordt in de PKN vaak opgevat als
de tegenpartij, proteststemmen, een antihouding. Haar
website verduidelijkt: ‘Protestant, daar zit het woord
‘protest’ in!’ Het woord gaat echter terug op de protestacion
van de reformatorische stemgerechtigden op de Rijksdag te
Spiers (1529) tegen de katholieke meerderheid die eerdere,
voor de evangelischen net iets gunstiger bepalingen, wilde
intrekken. Niet een religieus protest dus tegen het roomskatholicisme maar een politiek protest van een minderheid
tegen het staatkundig besluit van de meerderheid. In religieuze zin echter klinkt het Latijnse werkwoord protestari
door, dat is samengesteld uit pro en testari. Het heeft geen
negatieve maar de positieve betekenis van ‘een getuigenis
afleggen ten behoeve van’, ‘plechtig verklaren’.
Luthers Resolutiones, die hij in 1518 schreef ter toelichting
op de beroemde 95 stellingen van 31 oktober 1517, worden
voorafgegaan door een korte brief waarin hij schrijft te
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Hertog Albrecht van Pruisen ontvangt voor het eerst het Sacrament van het altaar volgens de lutherse ritus.
Aquarel van Karl Ludwig Julius Rosenfelder (1817-1881)
‘protesteren’ - dus plechtig te verklaren - dat hij niets
anders heeft willen zeggen dan wat in de eerste plaats in
en uit de heilige Schriften, vervolgens uit de kerkvaders,
het kerkelijk recht en de uitvaardigingen van de pausen al
klaarblijkelijk is. Deze positieve betekenis wordt overigens
ook bij Calvijn gevonden, bijvoorbeeld in zijn testament
van 25 april 1564. Daarin dankt hij God voor diens leiding
in zijn leven ‘verklarende - protestant - te willen leven en
sterven in dit geloof, dat Hij mij heeft gegeven ... Ik verklaar - je proteste - ook, dat ik heb getracht ... Zijn Woord
zuiver te onderwijzen’. Nog een calvinistisch voorbeeld:
Premièrement nous protestons que pour la reigle de nostre
foy et religion nous voullons suyvre la seule Escripture
(het eerste artikel van de Geloofsbelijdenis van Genève,
1536): ‘Allereerst belijden wij, dat wij als regel van ons
geloof en onze godsdienst alleen de Schrift willen volgen’.
Protestons moet hier dus vertaald worden met ‘verklaren’
en ‘belijden’, ‘te kennen geven waar je voor staat.’

Katholiciteit
Bij de komende Reformatieherdenking kunnen wij met het
woord ‘protestantisme’ niet volstaan. Dat begrip is te smal,
het dekt de lading niet. Die eerste lutheranen: ‘kruisridders’
met helm, harnas en hellebaard, hertog Albrecht, bisschop
Georg en prinses Dorothea waren niet protestant, of misschien wel maar dan avant la lettre. Inzet op de katholiciteit
van de Reformatie is met het woord ‘protestantisme’
onvoldoende gewaarborgd, want pro, het belijden, kan
zomaar omslaan in protest, de antistemming. De breedte
van de Reformatie is bij voorbaat al tenietgedaan als de
herdenking van 1517 op marketingtechnische gronden
wordt aangewend om voor het eigen clubje te adverteren.
Luther stond niet alleen; hij is de exponent van een toen
al drie eeuwen durende roep om een reformatie van de
kerk. Die kerk was katholiek, die roep ook.
Klaas Touwen

Ambtsjubileum Hans Mudde
Op 4 september werd in de lutherse kerk in Utrecht gevierd
dat Hans Mudde precies vijftig jaar geleden in deze kerk
werd geordineerd tot predikant. Zijn ordinatie vond plaats
op 4 september 1966 in de kerk van zijn jeugd en ook zijn
jubileum werd hier gevierd tijdens een feestelijke dienst,
elkkwartaal

waarin hij voorging samen met Catrien van Opstal, de
huidige predikant van de lutherse gemeente in Utrecht.
In de afgelopen vijftig jaar is Mudde predikant geweest in
Den Helder, Deventer, Zwolle, Den Haag en Arnhem.
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Ondertussen in de
Lutheronderzoeksplaats…
In het kader van de internationale RefoRC Summer School, onderdeel van de
academische tak van Refo500, werd in juli de ‘godsdienstige diversiteit in
de vroege Nederlanden’ behandeld in een reeks zomercolleges. Het was een
samenwerkingsverband van de Theologische Universiteit Kampen met de Vrije
Universiteit Amsterdam, onder leiding van Sabine Hiebsch (onderzoekster op de
W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats, VU) en Erik de Boer
(hoogleraar kerkgeschiedenis, TUK).

V

oor de vierde keer organiseerde RefoRC een Summer
School voor masterstudenten en promovendi van
universiteiten, verbonden aan RefoRC of Refo500.
Deze keer waren dat studenten uit België, Nederland,
Nigeria, Zuid-Korea, Denemarken en Polen, die na deze week
hiermee in hun eigen werk verdergaan. Het programma
met verkenningen uit verschillende geloofstradities in de
Lage Landen bood strakke collegestof in afwisseling met
aanschouwelijk onderwijs op locatie (zie pag. 7). Vanuit de
Lutheronderzoeksplaats ontwierp en organiseerde Sabine
Hiebsch het Zomerschool Programma.

Tweerichtingsverkeer
Internationaal, interdisciplinair en multicultureel, vanuit
diverse achtergrond en traditie - zo was de samenstelling
van de studentengroep met wie Hiebsch werkte. “Door zo’n
inbreng op allerlei niveaus ontstaat ook een interessant
religieus landschap en het brengt een tweerichtingsverkeer
op gang.” Aan de hand van een 17e-eeuws schilderij
verklaarde ze hoe het begrip tolerantie in die tijd werd
gevisualiseerd. In de groep theologen en historici bevond
zich nu ook een kunsthistorica - wat een extra dimensie
gaf aan de interdisciplinaire kleur van het programma.
Daarbij: “College op locatie voegt iets toe, je zit op de plek
waar het gebéurt, tussen de originele boeken en uitgaven
- dat is toch echt anders”.

Einde Lutheronderzoekplaats?
Aan het bestaan van de Lutheronderzoeksplaats dreigt dit
jaar een einde te komen. Het werk van de W.J.KooimanJ.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats, in 2011 ingesteld
door de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en gericht op het ‘breed op de kaart zetten van Luther’,
zal na een periode van zes jaar niet langer vervolgd kunnen
worden omdat de financiering nagenoeg stopt. Het contract
van Sabine Hiebsch, die de onderzoeksplaats bezet, zal niet
opnieuw verlengd kunnen worden. Externe fondsen, zoals
van de Synodale Commissie, het Luthers Diakonessenhuis
Fonds (LDF) en allerlei lutherse instellingen en gemeenten
die de onderzoeksplaats mede mogelijk maakten zullen
verminderen of stoppen. Sabine Hiebsch is erg bezorgd
over deze vooruitzichten. Ze beklemtoont het belang van
6

voortzetting, juist nu het werk na zes jaar resultaat laat
zien in het behoud en langdurige continuïteit van wat al is
bereikt en ontwikkeld. Ze doelt onder meer op de positieve
overlapping van academische en kerkelijke contacten, een
toenemende (inter)nationale vraag naar haar lezingen over
specifieke Luther-onderwerpen en een groeiende belangstelling onder (theologie)studenten.

Lutherse zaak
“Tegelijk ligt daar nog veel werk”, betoogt ze, “het voortbestaan van de onderzoeksplaats hangt af van fundamentele
versterking van het huidige actieve netwerk, werving van
nieuwe sponsoren en verspreiding van de boodschap die
eraan bijdraagt de lutherse traditie op de kaart te hóuden”.

Zorgelijke
vooruitzichten
Hiebsch vindt het jammer dat er met de PThU geen
samenwerking op het gebied van onderwijs over Luther is
ontstaan, zoals wel het geval is met de universiteiten van
Kampen en Apeldoorn die haar daarvoor benaderden.
Sommige PThU-studenten weten haar wél te vinden;
onlangs werd ze gevraagd door een studentengroep van
de Gereformeerde Bond voor een avond over de theologie
van Luther en het Nederlandse lutheranisme in een studieprogramma. Het LDF-stichtingsbestuur zou de Lutheronderzoeksplaats graag behouden en wil met de Synodale
Commissie de mogelijkheden onderzoeken. Hiebsch hoopt
van harte dat juist de LDF het voortouw neemt. “Sinds de
opvolging van Joop Boendermaker zijn alle hoogleraren
en onderzoekers grotendeels gefinancierd door gelden uit
de lutherse gemeenschap. Nederlandse universiteiten vinden
de lutherse traditie blijkbaar niet belangrijk genoeg om
het zelf te financieren; ook de PThU niet die tenslotte de
opvolger is van het Evangelisch-Luthers Seminarium.
Jammer, maar de lutherse gemeenschap zal zelf haar traditie
in stand moeten blijven houden”.
Alma Evenhuis
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Studenten stuiten op gedoogcultuur
Onder de indruk zijn ze, de internationale studenten die een Amsterdamse schuilkerk
bezoeken. In de zomerschoolweek van de internationale RefoRC Summer School
verkende de groep deze week de confessionele tradities in de Lage Landen.

S

chuilkerken zijn er tegenwoordig niet meer, maar die
er zijn worden goed bezocht. Dat geldt vooral voor
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, na het Rijksmuseum
het oudste museum in de hoofdstad en goed voor maar liefst
100.000 bezoekers per jaar. De kerk is gebouwd door de welgestelde rooms-katholieke koopman Jan Hartman (1619-1668).
Hij woonde er met zijn gezin in de periode dat roomskatholieke vieringen in Nederland officieel verboden waren.

Gedoogde geloofsovertuiging
Het protestantse stadsbestuur wist wel van het bestaan
van de zolderkerk, maar gedoogde vrijwel alle geloofsovertuigingen binnen Amsterdam. Dat typeerde de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Gereformeerde Kerk
was officieel de bevoorrechte kerk, maar daarnaast waren
er ook andere confessionele richtingen actief, zoals de
joodse, lutherse, remonstrantse en doopsgezinde. Allemaal
hadden ze hun eigen bijeenkomsten en activiteiten.

Diversiteit
‘Godsdienstige diversiteit’ was het thema van een internationale RefoRC Summer School, die deze zomer gehouden
werd in samenwerking met de Theologische Universiteit
Kampen (TUK) en de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.
De zomerschool werd geleid door dr. Sabine Hiebsch (VU)
en prof. dr. Erik de Boer (TUK).
Dagelijks was voorzien in een excursie, zoals naar Amsterdam. Daar stonden bezoeken aan bibliotheken, collecties
oude handschriften en schuilkerken op het programma.
Sabine Hiebsch: “De formule om op locatie de geloofs
verscheidenheid zichtbaar te maken, heeft erg positief
uitgepakt. Studenten raken enthousiast als ze oude
manuscripten in handen kunnen nemen, terwijl ze daarover
eerder op de dag een lezing hebben gehoord.”
Reisleider in de Amsterdamse schuilkerk is Christine Kooi,
hoogleraar aan de Louisiana State University in Baton
Rouge in de Verenigde Staten. Ze is gespecialiseerd in het
onderzoek naar het calvinisme in de Republiek der Nederlanden. Ze vult de toelichting van de plaatselijke gids aan
met relevante historische informatie over kerk en samenleving in het verleden.
Anton de Preter, promovendus Katholieke Universiteit
Leuven, is enthousiast over het bezoek aan de schuilkerk.
In het rooms-katholieke Leuven kent hij geen schuilkerken.
Hij weet ook niet hoe het de protestanten is vergaan toen
ze na 1585 – de val van Antwerpen – massaal naar de
Nederlanden vertrokken en daar een belangrijke bijdrage
leverden aan economie en welvaart. Ook Polen kent een
dominante rooms-katholieke meerderheid. De studente
kunstgeschiedenis Anna Michalska uit Wrocław zegt dat
elkkwartaal

Refo RC Summer School (foto: RD)
het protestantisme in haar land lange tijd onbekend was,
maar dat het sinds enkele jaren duidelijk zichtbaar is
geworden. “Ook wij kennen nu een vreedzaam samenleven,
zoals in de tijd van de Republiek.”
Mattias Skat Sommer, student aan de universiteit van
Aarhuus in Denemarken, woont in een land waar juist de
protestanten een meerderheid vormen. “Alleen kennen we
een staatskerk, waarvan men vaak in naam lid is. Roomskatholieken zijn er nauwelijks.”
De Koreaan Joohyun Hong, die aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn studeert, vertelt dat in Zuid-Korea
het aantal protestanten afneemt, terwijl het percentage
rooms-katholieken groeit.

Façade
Na afoop van de rondleiding typeert professor Kooi de
Republiek als een land met een calvinistische façade.
“Achter de gevel was er een religieuze verscheidenheid die
opvallend was voor die tijd in Europa. Toch zou je ook
hier niet kunnen spreken van godsdienstvrijheid. Maar
wel van praktische tolerantie. Nederland kende in vele
opzichten een gedoogcultuur. Het grote voordeel was dat
men vreedzaam met elkaar wist samen te leven.”
Als de groep buiten is, komt de weeë lucht van drugs hun
tegemoet. Het museum bevindt zich op de wallen. Ook dat
is Amsterdam, merkt een van de studenten op. “Opnieuw
een teken van gedoogcultuur”, lacht Christine Kooi.
Klaas van der Zwaag,
Reformatorisch Dagblad
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Liederen van Luther
Veel Lutheranen zijn opgevoed binnen een ander kerkverband en zijn later ‘Luthers’
geworden. Vaak een bewuste keuze. Maar wie is opgegroeid met het kerkboekje
‘Psalmen en Enige gezangen’ in de berijming van 1773 is al vroeg in aanraking
gekomen met Luther.

J

aco van der Knijff uit Apeldoorn doet sinds 2009
promotieonderzoek naar de Enige Gezangen, en hij
hoopt dit in 2017 af te ronden. Hij combineert het
onderzoek met zijn werkzaamheden als muziekredacteur bij
het Reformatorisch Dagblad, waardoor werk en onderzoek
mooi op elkaar aansluiten.
Deze Enige gezangen zijn bij de meesten van ons aardig
weggezakt sinds de invoering van het eerste Liedboek
voor de kerken. De gezangen werden in oude psalmboekjes
geplaatst achter de psalmen, en dat al vanaf de zestiende
eeuw; toen nog in de berijming van Datheen. Een van die
liederen is een oude hymne, een avondlied: Christe qui lux
es et dies (Christe die zijt dach ende licht).
Van der Knijff heeft de afgelopen jaren meer dan 300 psalmboekjes met de berijming van Datheen doorgenomen,
vanaf de eerste verschijning in 1566 tot in de achttiende
eeuw. Doel was het inventariseren van de Enige gezangen:
wanneer zijn deze toegevoegd, om hoeveel en om welke
gezangen gaat het? Het aantal gezangen wisselde namelijk.
Tijdens dit onderzoek ontdekte hij een liedboekje dat ook
in 1566 is verschenen. Men wist dat het had bestaan, maar
er werd gedacht dat het verloren was gegaan. Van der Knijff
vond het echter tot zijn grote verbazing in een catalogus
van de British Library in Londen. Het boekje was wel
bekend bij boekwetenschappers, maar niet bij hymnologen.
Na contact met deze bibliotheek kreeg hij kopieën van het
boekje thuisgestuurd. Enthousiast toont hij de bewuste
kopieën, die hij in een map heeft gedaan. Hij was de eerste
die de inhoud van dit verloren gewaande boekje ging
bekijken, een spannend moment.

Zangbundel
Het titelblad meldt: De Psalmen Dauids, ende ander
Lofsanghen, nu nieu ghecorrigeert, ende vermeerdert, diemen
in die Christen gemeynten in dese Nederlande is gebruychende.
Na een Bijbeltekst uit Colossenzen 3 wordt het jaar van
uitgave weergegeven: 1566. Geen drukker, geen plaats van
uitgave. Het betreft tenslotte een ‘ketters’ boekwerkje, het
behoort niet tot het katholieke of neutrale drukwerk.
Het eerste lied is een gezang: Een cort Ghebedt voor die
Predicatie, gevolgd door 38 psalmen van Utenhove, de voorloper van Datheen. Daarna volgen nog eens 18 gezangen.
“Iemand heeft dus de keuze gemaakt om deze psalmen te
bundelen in een zangboekje, en heeft daaraan toegevoegd
gezangen waarvan hij dacht: die willen de gereformeerden
ook in hun boekje hebben, en dat zijn dus Lutherliederen”,
vertelt Van der Knijff enthousiast. “We wisten wel dat er
Lutherliederen onder gereformeerden circuleerden”,
vervolgt hij, “maar dat wisten we nog niet uit 1566”.
Het gebruik van Lutherliederen onder gereformeerden was
8

Psalmen Davids – titelblad psalmboekje 1566
al bekend. Bijvoorbeeld uit een psalmboek uit 1574 dat
gebruikt werd door de gereformeerden in Emden. Daarin
leken die liederen logisch. Emden is Duits en meer bekend
met het Lutheranisme. Het boekje uit 1566 is echter gedrukt
in Nederland. Van der Knijff heeft dit onderzocht en is
uitgekomen bij drukker Harman Schinckel in Delft, midden
in het hart van de opstand, in het jaar van de beeldenstorm.
In die tijd bepaalden de drukkers wat er werd opgenomen
in een zangbundel. Wanneer een lied al populair was,
kreeg het een plaatsje. Namen van de dichters werden niet
genoemd, de teksten konden gewoon worden overgenomen,
auteursrecht bestond nog niet. Het is echter niet duidelijk
waar de teksten vandaan kwamen. Dergelijke liederen
werden waarschijnlijk verspreid door marskramers.

Lutherliederen
Het deel van de gezangen wordt voorafgegaan door een
speciale aanduiding: ‘Hier nae volcht die leere des Catechismi
ghesanghes ghewijs’. De belangrijkste gezangen staan
voorop: de geloofsbelijdenis, de tien geboden en het gebed
des Heren. Het zijn vertalingen van Utenhove, de oorspronkelijke tekst is van Maarten Luther. Deze gezangen
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vormden de basis van het nieuwe geloof, de nieuwe kerk
die was ontstaan, en werden geleerd aan kinderen en volwassenen. Ze waren op muziek gezet, omdat men het dan
beter kan onthouden. Ook de oude populaire hymne Christe
qui lux es et dies (Christe die zijt dach ende licht), is hier
voor voorzover we nu weten als eerste keer opgenomen in
een zangbundel voor gereformeerden. “Daarna volgt een
opmerkelijke tekst: ‘Hier na volghen noch ander Gheestelijcke
Liedekens, wt de boecken der gereformeerde Kercken versamelt’
en dan volgt een hele reeks Lutherliederen die te gebruiken
zijn voor alle tijden van het kerkelijk jaar”, aldus Van der
Knijff. “Het is een heel compleet plaatje, voor alle hoogtepunten in het kerkelijk jaar en voor huiselijk gebruik bij
het eten en voor begrafenissen. Gewoon een selectie uit de
Lutherse traditie. De Lutherliederen zijn heel duidelijk
gereformeerd gekleurd doordat deze psalmen van Utenhove
ervoor zitten, dat waren de psalmen die de gereformeerden
zongen voordat de berijming van Datheen werd ingevoerd.”
Ook in 2016, 450 jaar na de publicatie van het beschreven
boekje, zijn er nog kerken waar men de Enige gezangen zingt,
waarvan er een paar Lutherliederen zijn. En dat terwijl er
in hun kerkorde nog steeds staat dat er alleen psalmen
gezongen mogen worden, met uitzondering van de geloofsbelijdenis, de tien geboden en het gebed des Heren, de drie
Nieuw Testamentische lofzangen en de bedezang voor de
predicatie. Het gebruik van het laatste gezang wordt in de
vrijheid der kerken gelaten. “Iedereen heeft een psalmboekje
met de oude berijming en twaalf gezangen erachter. Een deel
daarvan is dus eigenlijk illegaal. En een paar - het gebed
des Heeren, de tweede geloofsbelijdenis en de oudkerkelijke
hymne - komen uit de lutherse traditie. En dat weet bijna
niemand”, besluit Van der Knijff.
Jaco van der Knijff met kopieën van het psalmboekje uit 1566
(foto: Ingeborg Kriegsman)

Ingeborg Kriegsman

Kirchentag Berlin-Wittenberg
24-28 mei 2017
De Kirchentag wordt elke twee jaar gehouden in een grote
Duitse stad en duurt vijf dagen, van woensdagavond tot
zondagmorgen. Een festival van het geloof met deelnemers
van verschillende religies en afkomst, waaraan ook
bekende theologen en politici meedoen. Het festival trekt
meer dan 100.000 bezoekers, en 30% van hen zijn jongeren.
Ook de Kirchentag in 2017 viert 500 jaar Reformatie: het
programma begint in Berlijn, de stad van de vrijheid, een van
de kernwoorden van de reformatie. Op zondagmorgen is er
als afsluiting een openluchtkerkdienst in Wittenberg.
Voor hen die niet naar Berlijn willen of kunnen komen is
er het culturele, spirituele en toeristische programma
‘Kirchentage auf dem Weg’, waarbij men ‘op weg’ is naar
Wittenberg, voor een grote feestelijke eredienst op zondag.
Deelnemende steden zijn Leipzig, Magdeburg, Erfurt,
Jena/Weimar, Dessau en Halle/Eisleben.
elkkwartaal

De Kirchentag en ‘Kirchentage auf dem Weg’ organiseren
samen op 27 en 28 mei het weekend in Wittenberg. Daar
begint de nacht van het licht met een Taizé-viering op
zaterdagavond. Om de zonsopgang mee te maken en aansluitend de feestelijke viering kan men buiten slapen op
de oevers van de Elbe.
Aanmelden voor de Kirchentag kan via www.kirchentag.de.
Voor jongeren- of schoolgroepen is van alles te beleven,
van vroom tot maatschappijkritisch! Meer informatie:
ds. Corry Nicolay, corrynicolay@hetnet.nl of 0513-632973.
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Werkweek voor
Liturgie en Kerkmuziek
waaróm dan toch, waarom dan tóch?
Tijdens de juli-studiedagen in Hoeven stond de waarom-vraag centraal. Toegespitst
op het avondmaal. Monique Schendelaar, cantor in de Lutherse kerk Den Haag en
één van de samenstellers, geeft haar impressie van de werkweek: dan is het weer
stil na zo’n intensieve week van zingen, bidden, luisteren, verbonden zijn met elkaar,
lachen en vieren…

V

oor de vierde keer mocht ik als leiding meedoen in
het prachtige Bovendonk, een voormalig seminarie
en tegenwoordig congreshotel. De algehele leiding
was in handen van Elske te Lindert, die dat al vele jaren
voortreffelijk doet. Zij dirigeerde daarbij de zes tutti repetities,
waaraan alle werkweekgangers deelnemen. Daarnaast zijn
er verschillende hoofdvakken waaruit de deelnemers van
tevoren kiezen: verdieping (door Theo Menting en Maarten
Diepenbroek); dirigeren (door Rienk Bakker); orgel- en
pianospel (door Jos Vogel) en zelf nam ik het zingen voor
mijn rekening. Met de groep heb ik stukken ingestudeerd
van Miškinis, ‘Cantate Domino’, een Kyrie en Gloria uit de
mis van Flor Peeters en het prachtige ‘Ubi Caritas’ van Ola
Gjeilo. De hoofdvakken bestaan elk uit zes repetities. Uit
de ook aangeboden zes bijvakken kan elke deelnemer er
twee kiezen. De werkweek is bedoeld voor kerkmusici,
ambtsdragers, gemeenteleden, cantorij- en koorzangers,
lectoren, predikanten en kerkelijk werkers.

Getijdendiensten
Op dinsdag komen alle deelnemers bij elkaar; dat is vaak
een weerzien van mensen die elkaar kennen of (opnieuw)
leren kennen. ’s Morgens vieren we de Lauden, aan het
eind van de middag de Vespers en tot slot ’s avonds de
Completen in een kapel waar het heerlijk toeven en zingen

Overzicht vanaf de cour naar de kapel (foto: Monique Schendelaar)
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Samen zingen tijdens de werkweek (foto: Monique Schendelaar)
is. Liturgisch is alles op elkaar afgestemd, worden lezingen
en liederen passend bij elkaar uitgezocht. Elk jaar met
andere liederen, lezingen en gebeden. Er zijn in de getijdendienst steeds andere voorzangers, lezers, bidders die hun
taak vervullen. Dit doen de deelnemers zelf en met hen
wordt hiervoor op een bepaald gedeelte van de dag geoefend
door één van de leiders. Het is mooi om onderdeel te mogen
zijn en de saamhorigheid te voelen in deze vieringen:
iedereen doet mee!

Waarom we vieren
Elk jaar kent zijn eigen thema. Dit jaar was dat: ‘waaróm
dan toch? - waarom dan tóch?’ De waarom-vraag stond
centraal. Deze werd verder toegespitst op het avondmaal:
hoe vieren wij het avondmaal? Waarom vieren we het en
waarom doen we dat op deze manier?
Met name de verdiepingsgroep heeft zich bezig gehouden
met het thema ‘waarom dan toch’. Aan de hand van een
aantal artikelen van liturg Kees Kok (De Nieuwe Liefde,
Amsterdam), praktisch theoloog Gerrit Immink (Protestantse
Theologische Universiteit) en theoloog Erik Borgman werd
het verschijnsel liturgie belicht, met als onderliggende
vraag: waarom vieren we?
Dominee Maarten Diepenbroek gaf een lezing voor alle
deelnemers, waarmee hij verder inging op het thema, toegespitst op de viering van het avondmaal - de eucharistie.
Deze lezing was voor de verdiepingsgroep uitgangspunt
voor de rest van de bijeenkomsten. Niet alleen werd stil
gestaan bij de diversiteit in beleving rond avondmaal eucharistie, maar ook bij de theologisch verschillende
uitgangspunten. Vanuit de praktijkervaring kwam een
grote diversiteit aan zowel beleving als viering van het
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avondmaal - eucharistie naar boven. Dit was aanleiding
voor een aantal stevige gesprekken maar ook ontroerende
uitwisseling van ervaringen.

Loflied
Natuurlijk was er ook ruimte voor ontspanning. ’s Avonds
was het op de cour goed toeven met een heerlijk glas wijn
of bier. Na een uitstekend verzorgde barbecue lieten alle
hoofdvakgroepen op donderdagavond aan elkaar zien en
horen wat ze die week gedaan hebben. Daar kwamen ook

anekdotes en grappige liederen aan te pas. Op vrijdagmorgen
sloten we de week af met een gezamenlijke eredienst
waarin we ook het avondmaal vierden.
Het was een inspannende, volle, warme maar o zo mooie
en gezellige week. Na een hartstochtelijk afscheid ging
ieder weer zijn eigen weg, gemotiveerd om het loflied
gaande te houden en vooral uit te dragen.
Monique Schendelaar
(cantor Lutherse Kerk Den Haag)

Werkweek voor Kerkmuziek
een week helemaal weg en toch thuis
Voor de 66ste keer organiseerde de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
de Werkweek voor Kerkmuziek. Een week waarin de kleine en grotere, meerstemmige
en dubbelkorige muziekwerken uit de (Lutherse) kerkgeschiedenis worden ingestudeerd
en uitgevoerd. De week stond dit jaar onder muzikale leiding van Hans Jansen en
Tymen Jan Bronda.

“M

eissie, goed je weer te zien!”
Overal worden mensen
met blijdschap begroet,
geknuffeld en gezoend bij de ingang
van Huize Elisabeth in Denekamp. Is
het echt alweer een jaar geleden?

Samen in eredienst
Naast het repeteren beginnen we
dagelijks met de metten en eindigen
de dag met de completen in de sfeervolle kapel van de zusters van Denekamp. Aan tafel zingen we vooraf het
Aller Ogen van H. Schütz en na afloop
Nu laat ons God de Here van J. Crüger,
vierstemmig uiteraard. Op de laatste
dag van de week zijn we als koor te
gast in de Grote Kerk in Almelo, waar
we samen met de gemeente de eredienst
vieren. En ‘s middags laten we onze
ingestudeerde muziek horen aan

Bonte avond (foto: Gaby Hulsen)
elkkwartaal

familie, vrienden, bekenden en gasten.
Dit jaar waren we te gast in de sfeervolle en o, zo fijn zingende Dorpskerk
in Wilp.

Retraite in kloosterritme
In de pauzes is er ruim gelegenheid
om gezellig met elkaar samen te zijn
of juist even de rust van de omgeving
of eigen kamer op te zoeken. Op
donderdag zijn er alleen ‘s ochtends
twee repetities en heeft iedereen de
middag vrijaf. ‘s Avonds vieren we
met elkaar de Bonte Avond. Een avond
waar zowel serieuze als veel minder
serieuze liederen en teksten ten gehore
gebracht worden door de diverse
deelnemers. Dit alles de laatste jaren
cabaretesk aan elkaar gepraat en
gezongen door Corina en Ineke. Veel
deelnemers komen al jaren naar de
Werkweek omdat het zo prettig is, als
een warm bad voelt, inspirerend is
voor het eigen werk, veelzijdig is, als
een retraite voelt en een week ‘helemaal
weg en toch thuis’ is. Het schaven en
schuren aan de muziek en het resultaat ten gehore brengen als een mooi
slotakkoord! De nieuwe deelnemers
ervaren vooral ook de saamhorigheid
en voelen zich snel opgenomen in de
groep. Al is het strakke ritme en de
volle dag wel even wennen: ‘Het is
september 2016

Lunch zingen (foto: Ineke van der Veen)
bepaald geen luiervakantie’. Deelnemers
die na een aantal jaren weer terugkomen,
voelen de blijdschap dat het nog steeds
zo fijn is als ze in herinnering hadden.
Het is voor mij een week van retraite
in een soort kloosterritme, waarbij we
oefenen in de samenvatting van Gods
geboden: de balans vinden in jezelf,
de band met de andere deelnemers
aangaan en afstemmen en dat alles
op prachtige spirituele teksten. Als
het goed gaat ben je even in de hemel.
Vol dankbaarheid en enthousiasme
gaan we nu op weg naar de 67ste
Werkweek, weer in Denekamp van
24-30 juli 2017. Een week waarin we
jubelend stil zullen staan bij het
Lutherjaar!
Ineke van der Veen
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Verkiezingen evangelisch-lutherse
synode in 2017
In 2017 worden verkiezingen gehouden voor de evangelisch-lutherse synode van de
Protestantse Kerk in Nederland. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.
De kerkenraden gaan op zoek naar kandidaten die bereid zijn zich in te zetten voor
de synode in de periode van 2017 tot en met 2021. Evangelisch-lutherse leden
kunnen bij de kerkenraad kandidaten aanbevelen voor plaatsing op de verkiezingslijst. Aansluitend wordt door de kerkenraden in een openbare vergadering de voordrachtlijst opgesteld. Deze lijst zal maximaal twee kandidaten bevatten.
Degenen die opgenomen zijn in het evangelisch-lutherse deel
van de LedenRegistratie van de Protestantse Kerk (LRP) van
hun gemeente, als doop-en/of belijdend lid, kunnen worden
voorgedragen als kandidaat. Dit is een goed moment om te
controleren of alle leden op de juiste wijze staan geregistreerd.
Leden moeten op 15 december 2016 de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt.
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De kerkenraden dienen vóór 15 november 2016 de voordrachten in te dienen bij de synodale commissie. Vóór
1 januari 2017 ontvangt elk geregistreerd evangelischluthers lid op zijn, bij de Protestantse Kerk bekende, huisadres de verkiezingsformulieren.
De verkiezingen vinden plaats door inzending van de
verkiezingsformulieren in de periode van 2 januari 2017
tot en met 2 februari 2017. De uitslag wordt bekendgemaakt op uiterlijk 1 april 2017. De synode zal in mei 2017
voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderen.

Start Reformatiejaar
Op 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse
Kerk viert en gedenkt dat vijfhonderd jaar geleden de
reformatie begon.
De jubileumcampagne ‘500 jaar protestant’ wordt geopend
in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Met een programma
voor gemeenteleden en geïnteresseerden uit het hele land,
georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland.
De dag wordt afgesloten met een slotviering.
Theatermaker Kees Posthumus brengt met de muzikale
voorstelling ‘Kom naar voren!’ bekende en minder bekende
voorlieden van de reformatie voor het voetlicht. In een
podium gesprek diepen diverse sprekers, onder wie scriba
12

René de Reuver, de betekenis uit van het protestantisme
voor de samenleving van nu. Deze middag start ook de
estafette ‘Als een lopend vuur’, de serie van activiteiten
rond een speciaal kernwoord van de Reformatie, langs
twaalf provincies gedurende het hele jubileumjaar dat op
31 oktober 2017 wordt afgesloten met een slotviering in
de Dom van Utrecht.
De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden:
www.500jaarprotestant.nl/start. Het is aan te bevelen de
aanmelding via een centraal (gemeente) punt te doen.
Datum: 31 oktober 2016
Tijd: 13.30 - 17.15 uur (lopend buffet: 17.15 - 18.15)
Locatie: oude lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam
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Valt hier wat te vieren?
Het begint langzaam te gonzen in de publiciteit voor de
viering van 500 jaar Reformatie. Diverse activiteiten laten
al van zich horen. En telkens vraag ik me af: Wat willen
we vieren? Vált er wat te vieren? De verleiding is groot
om bij een jubileum te kijken naar wat er bereikt is. Her
en der lees ik ook dat we ‘500 jaar protestant’ vieren.
Afgezien van het feit dat Luther in 1517 geen protestantse
kerk stichtte en tot zijn excommunicatie in 1521 roomskatholiek bleef, vraag ik me af of we moeten vieren dat
we 500 jaar naast de katholieke kerk optrekken. En of ik
nou zo vrolijk wordt van hoe het de kerk nu vergaat…
Want wat de toekomst van de kerk zal zijn is vaak een
onderwerp van zorg, gesprek en onenigheid.
Versta mij goed, ik ga hier niet de azijnpisser uithangen.
Ik wil me voor de kerk inzetten en tegelijkertijd vraag ik
me af wat er binnen mijn bereik ligt om te doen. Valt de
kerk nog te redden, of zullen we nog door een diepere
crisis heen moeten? Is er nog iets te leren van 1517?
Wat Luther aankaartte is dat de gevestigde kerk ’bedrijfsblind’ kan worden. Wat hij weer voor het voetlicht bracht
is de bron van het geloof. Luthers ’theologie van het kruis’
was natuurlijk geen nieuw gedachtegoed. Hij herontdekte
dat door de bijbel te lezen. Gods verhaal met de mensen
staat vol met paradoxen: kwetsbaren worden krachtig en
successen gaan met opoffering gepaard. God maakt zich
zichtbaar in Christus en gaat in zijn almacht door de
ondergang heen. Het leven is een constante beweging
waarin steeds weer onverwachte wegen ingeslagen worden.

En de kerk is een goed onderdeel van die beweging.
Reformatie is voor mij: gelovig op weg durven gaan in de
verwarring en de onvanzelfsprekendheid, juist als heilige
huisjes wankelen.
Luther nam een groot risico om de gevestigde orde te
bekritiseren. Vieren we dat als een feit dat 500 jaar geleden
gebeurd is? Of vieren we ook dat we iedere generatie ons
weer opnieuw afvragen wat een reformatie behoeft? Durven we na 500 jaar nog steeds te reformeren?
Het is een vraag die mij steeds achtervolgt. Want er is veel
dat me dierbaar is en ik heb in een bedreig(en)de wereld
behoefte aan een vertrouwde plek op zondagochtend. En
daar mogen best wat prikkelende vragen gesteld worden.
Misschien wil ik ook wel uit die comfortzone komen. Ik
meen dat oprecht én ik voel gelijk een tegenbeweging. Ik
sta niet te springen om van alles op te geven en het over
een andere boeg te gooien. Ik maak niet zo graag een
sprong in het diepe. Hoor mij nou: waar is het geloof?
Ik bid voor een sprankje lef van wat Luther in zich had.
Wanneer ik alles bij het oude wil houden valt er weinig te
vieren. Koesteren ligt heel dicht bij de angst om te moeten
loslaten waaraan ik gehecht ben. Een lutheraan die geen
lef heeft om nieuwe wegen in te slaan heeft geen reden
tot vieren.
Ik wens dat de jubileumviering een jaar vol inspiratie en
bemoediging wordt om de reformatie als doorlopend proces
aan te gaan.
Rien Sprong

Luthers avondmaalsgerei
Nederlandse lutherse gemeenten zijn vaak in het bezit van
oud en kostbaar avondmaalsgerei: objecten zoals schalen
en bekers die gebruikt werden en worden bij de viering
van het avondmaal. Onlangs promoveerde Martin van
Wijngaarden, predikant van de evangelisch-lutherse
gemeente Rotterdam, aan de Universiteit Utrecht op dit
onderwerp. Titel van zijn proefschrift: Schitterende getuigen.
De viering van het avondmaal bij Nederlandse lutheranen
is gestoeld op Duitse protestantse theologie, maar werd ook
beïnvloed door de Nederlandse gereformeerde omgeving:
de frequentie van het avondmaal en het broodgebruik zijn
daar voorbeelden van, aldus Van Wijngaarden. De vormgeving en het decoreren van dit lutherse avondmaalsgerei
weerspiegelen Duitse en Nederlandse invloeden.
elkkwartaal

Hij besteedt aandacht aan onder meer liturgische gebruiken,
theologische eigenheden, sociale netwerken en schenkersculturen.
Deze benadering toont aan dat decoraties in dienst stonden
van het profileren van de eigen identiteit. Bij veranderende
maatschappelijke omstandigheden bleken sommige decoraties zelfs een dynamische betekenis te hebben, maar
altijd onderstreepten zij de lutherse traditie.
Het proefschrift van Martin van Wijngaarden is verschenen
bij uitgeverij Eburon, titel: Schitterende getuigen
(ISBN 978-94-6301-035-1).
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Zin en samenhang
nog eenmaal over Willem Barnard
Protest tegen een protest
Deze laatste keer ‘Willem’ moet ik met iets onverwachts beginnen. In Trouw verscheen
ineens een protest tegen juist dát vers 19 van Lied 737 dat mij zo raakt. Omdat
het, zoals ik vorige keer schreef ‘je even op een ánder spoor zet: vergeet niet hen
die dat nieuwe Jeruzalem het hardst nodig hebben.’

J

a maar, dat woord negers en die naamloosheid… was
de reactie. Hoezo? Willem protesteert hier juist tégen
die naamloosheid waarbij mensen bijeengeveegd
worden als de ‘anderen’ en hij hoort de mensen en hun
lovend, smekend lied en hun muziek. En hij ziet achter die
smerige gele ster van toen de mensen en de ster van David,
de psalmzanger, door alle leed heen. Een felle aanklacht
tegen racisme en antisemitisme! Als we het zingen, zingen
we het voor en met hen die – ook nu – tot naamlozen en
nummers gemaakt worden. Genoeg, de reacties in Trouw
spraken duidelijke taal. We zingen voort! En we zijn nog
niet klaar met Willem, die voorzinger.

Spreekwijzen
Eerst iets wat typerend voor hem is: zijn markante gebruik
van spreekwijzen, waardoor je even extra óphoort. Zoals
in lied 841: je stuit in de laatste regel van het eerste vers
ineens op zo’n bekende uitdrukking honderd-uit vragen,
dus blíjven vragen; dan in de volgende strofe: geloof om
veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven
van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en
uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. Dat
blijft je bij, wat een vondst: honderd-in geven als tegenover
van honderd-uit vragen en dan nog de adem in en uit…
Het had vanuit die eerste treffende regel ook een aansporingslied kunnen worden maar het schuift de moraal opzij en
geeft ruimte aan de verwondering over het feit dat we leven.
Weer dat niet vanzelfsprekende, die verwondering die ons
rechtstreeks brengt naar zijn Zing voor de Heer een nieuw
gezang, lied 655, waar de tweede regel in strofe twee blijft
haken: gunt aan uw leven rust en duur. Die uitdrukking
kennen we maar al te goed: als je leven rust noch duur
kent ben je ongelukkig, opgejaagd en weet je niet waar je
het zoeken moet, maar Hij geeft rust én duur! En wie blijft
zoeken naar zingeving, zoals velen in deze tijd, hoor dan
de volgende regel: Hij geeft zin en samenhang in en voor
ons onsamenhangende leven. Je moet het wél even horen
maar dan herken je ook de meesterhand.
Een geliefde uitdrukking in zijn liederen is taal en teken
(zie ook lied 589). Daarmee vat hij de hele liturgie samen
maar ook dat komt uit een bekende uitdrukking: als iemand
op reis gaat van wie we taal noch teken horen, is dat niet
best. Ging het zo bij de hemelvaart? Integendeel, taal én
teken liet hij na, brood en wijn, geladen met zijn Geest.

Willem en Engeland
Als je in Engeland in de buurt van een kathedraalstad bent,
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mis dan niet de evensong aan het eind van de middag; soms
heel stil, vaak gevuld met koorzang. We hebben zulke
diensten vaak samen beleefd en daarbij hoort Willems
versie van het indringende lied 243 van Thomas Ken. Als
de nacht weer te donker is, het nieuws van de dag door je
hoofd spookt - leer dan deze verzen by heart (uit het hoofd):
5.	Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
geef dat uw Geest mij vergezelt.
	Laat mij niet raken in de macht
der boze geesten van de nacht.
6. 	De dromen gaan hun eigen weg,
neem Gij het duister dreigen weg.
	Verjaag de wolven van uw schaap,
want ik ben weerloos als ik slaap.
Dit lied, op melodie van Thomas Tallis, is goed en mooi
als canon te zingen, ook voor eenvoudige zangers(groepen).
Probeer maar.

Middag
Hier in Hilversum hoor je altijd nog dagelijks de klok van
de oude dorpskerk om 12 uur luiden. Dat komt voort uit het
Angelus kleppen - de vroegere traditie van de middagdienst.
In zo’n dienst kun je Jesaja 58:10 lezen en een mooi lied
zingen dat niet in het liedboek staat, weer van Willem
(daarbij geïnspireerd door de Engelse dichter William
Wordsworth), bijvoorbeeld te zingen op de wijs van lied 255,
maar de organisten kennen de melodie die Willem aangeeft
ook wel: Herr Jesu Christ dich zu uns wend. In de middag:
Des ochtends als het licht ontstaat, ’s avonds, wanneer
het ondergaat, zij God geprezen die de dag verrijzen doet
op zijn gezag.
Hem loven wij om ’t lieve licht, afschijnsel van zijn
aangezicht, wij loven Hem des morgens vroeg, des avonds
laat en nooit genoeg.
Maar als de zon gerezen is, die ons een beeld van Jezus is,
dan is op ’t hoogste van de tijd de dag een berg van heerlijkheid.
Want alles spreekt, maar zonder stem, van Hem die
heilig is, van Hem die dag en nacht doordringen zal, de dag
een berg, de nacht een dal.
Heel ’t ondermaanse staat gereed door hem te worden
overkleed gelijk een stad, gelijk een bruid, de wereld kijkt
haar ogen uit!
O zonne der gerechtigheid die stralende van liefde zijt
en blakende van streng gericht, hef over mij uw goed gezicht.
Ik bid tot U, mijn heilig vuur, ik bid u in dit middaguur, één dag, één leven is zo kort, maak dat ook ik
verheerlijkt word!
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Psalmen
Vorige keer wees ik al op zijn psalmliederen, tot slot kom
ik daar nu op terug want voor Willem en zijn (ver)taal
genoten begon het daar tenslotte ook mee: ze leerden
vertalen in de stroom en op de schouders van deze
onvergankelijke en vaak zo gedurfde psalmzingers. Zo
verbaas ik mij altijd over een felle klacht als in psalm 77,
verzen als deze:
Denk ik aan God, dan kreun ik, peins ik, dan versmacht
mijn geest (4), Gij houdt mijn ogen open, ik ben onrustig en
kan niet spreken (5), zal de Heer dan voor altijd verstoten
en niet meer goedgunstig zijn? (8), Vergeet God genadig te
zijn? (10), daarom zeg ik: dit krenkt mij dat de rechterhand
des Allerhoogsten verandert (11).
Zoals altijd in de psalmen slaat die toon daarna ineens om
in dank voor de ‘wonderen van ouds’; zijn geloof is niet
weg, hij roept het terug . Ik moet daarbij denken aan wat
ik las over Elie Wiesel, die onlangs is overleden en zijn
hele leven worstelde met de vragen van zijn zo belaagde
joodse bestaan en zijn klacht richtte tot de Allerhoogste,
maar zo zei hij: “Altijd binnen het geloof, nooit daarbuiten”.
Die paar woorden kan ik sindsdien niet meer vergeten. Als
hij dat volhield, wie zijn wij dan?
Ik hoor datzelfde in Willems berijming van psalm 61, die
zo begint:
O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken roep ik, ver
van U vandaan.

En vers 3: Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen
waar G’ uw vleuglen om mij slaat.
Met name vóór en na Pasen zingen wij psalm 80 en 81
maar daar is ook psalm 82, dat lied tegen hen die zich
machtig als goden voelen, maar geen recht doen aan wie
in ellende verkeren. Het is door Willem indrukwekkend
vertaald: Sta op o God en richt de aarde eindigend met de
oeroude woorden Gij zon van de gerechtigheid.
Een bijzondere vrije versie naar psalm 85 vinden wij in
het prachtige lied 767. Zo divers als de psalmen in hun
felle gebeden en uitbundige lof, hun gericht en hun troost,
zo divers zijn dus ook deze psalmliederen van hem en de
andere dichters. Zing ze met Israël mee, dankbaar dat ze
deze liederen bewaard hebben, zing ze met Jezus mee en
met zo heel velen.
Ik eindig dit drieluik over Willem Barnard met een gedicht
van ook míjn goede overleden vriend, steeds een troost:
Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede van uw ene naam.
Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij
laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij.
Allen die zo zonderDadem biddende zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen van uw vaste naam.
Joop Boendermaker
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Woord
& Sacrament
Het Zondagsgebed
Het zondagsgebed heeft niets met de collecte te maken of met het gebed over de
gaven. Toch heet het de collecta, want er wordt iets verzameld. Uit heel de voorbereiding van: het schoorvoetend begin, een bedremmeld en met ontzag op de
drempel staan, het zingen van de antifoon en de eerste psalm, het kyrië roepen en
gloria zingen – daaruit worden noties bijeengebracht, niet zozeer een thematische
toespitsing als wel een grondbesef.

D

e klassieke vorm van het zondagsgebed is achtereenvolgens: de gebedsgroet ‘De Heer zij met u’, ‘EN
MET UW GEEST’; de oproep ‘Laat ons bidden’; stil
gebed; het eigenlijke zondagsgebed gezongen of gesproken
door de voorganger; het ‘AMEN’ door de gemeente.

Niet met veel woorden
Alle eredienst is gebed. Ons zingen en bidden, de stilte,
aandacht en vrolijke eerbied, het overwegen van de Schrift,
het met beide handen ontvangen van het Sacrament, het
is alles: ‘wij zijn met ons hart bij de Heer’. De enige uitzondering daarop is de preek. Die is niet vervat in liturgische
taal, met domineestoon en galm maar in omgangstaal, in
gespreksvorm, als met een vriend die het goed met je meent.
De preek is geen gebed en kan daarom ook achterwege
blijven.
Als de hele eredienst is ingebed in gebed, hoeven er niet
vele afzonderlijke gebedjes worden gedaan. We zíjn al in
gebed. Het liturgisch of contemplatief gebed is meer dan
‘een gesimuleerde dialoog met een Onzichtbare Oom, af en
aan onderbroken door vrome gedichtjes’ (Tomás Halík).
Een kyrië wordt gezongen, daar moeten niet veel woorden
aan worden vuilgemaakt. De voorbereiding van én drempelgebed én smeekgebed én zondagsgebed is wel wat veel…

Omgangsvormen
Dat wat we bidden zoekt zich een vorm. Het drempelgebed
volgt een andere structuur dan het zondagsgebed. De
voorbede is weer anders opgebouwd. Die omgangsvormen
schieten ons te hulp. Ze zijn nooit leeg, ze leggen ons altijd
al een begin in de mond. Dus niet: form follows function,
maar: form allows function. De vorm komt niet voort uit
de functie – overigens: wat zou dat zijn, functioneel bidden?
– maar de gebedsvorm is een voorgegeven dat het ons
mogelijk maakt om te bidden. In de vorm komt al heel
veel mee, er ligt ervaringswijsheid in besloten.
16

Het spontane gebed is meestal ook meer van hetzelfde, maar
dan zonder erop te reflecteren. De in sommige kringen veel
geroemde spontaneïteit is in feite niets anders dan conditionering. Je reageert erop met: ‘o ja, daar heb je haar weer…’
De vorm doet er dus toe. Wij hebben goede gebedsvormen
nodig voor de dagen waarop wij zelf niet in vorm zijn.

Gedenken
Het zondagsgebed is opgebouwd uit drie delen. Het eerste
is een anamnetisch bidden. Het woord anamnese duidt bij
de dokter op mijn ziektegeschiedenis. Het komt uit het Grieks
en betekent: ‘zich weer te binnen brengen’, ‘herinnering’,
‘gedachtenis’. In de liturgie is anamnese het ‘Gedenken wij
dankbaar de daden des Heren’. Anamnetisch bidden is dus
gedenkend bidden.
Het zondagsgebed roept hem niet simpelweg aan: ‘Heer’,
maar brengt in herinnering wie hij is, onder welk gezichtspunt wij hem aanroepen. Bijvoorbeeld: ‘Gij hebt ons niet
alleen bevrijd, God, maar ons ook verheven tot uw dochters
en zonen’ (Wim van der Zee). ‘Gij houdt steeds mensen
gaande, gij reinigt hun ogen en hun hart, zodat zij zieners
worden en wijzen, mensen met besef’ (Willem Barnard).
‘Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er
eens om’ (Gerard Reve, in zijn gedicht ‘Graf te Blauwhuis’).
Het laatste voorbeeld laat goed zien wat in de aanroeping
gebeurt. De ‘Gij’ wordt hier ontdaan van al zijn titels en
aanspraken, behalve die van ‘Koning’, want op deze hoedanigheid doet het gebed een appel, zodat de laatste regel
in Reve’s gedicht luidt: ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel,
wordt dat nog wat?’

Ontbreken
Het tweede deel van het zondagsgebed is een gat, een
leegte: ‘Dat Koninkrijk van U…’ Het gaat in op ons gemis
en tekort, op wat ontbreekt, op wat eraan mankeert.
Het derde deel is een ‘opdat…’, ‘met de bedoeling dat…’ en
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Graf te Blauwhuis (to a poem by Gerard Reve), sculptuur van Steef Hendriks (foto: Peter Olijve)
geeft aan waar heel dit bidden goed voor zal zijn, waar
het naartoe moet met ons, waartoe de wereld bedoeld is.
Ik geef een mooi voorbeeld van een zondagsgebed van
Sytze de Vries, waarvan de drie delen helder uiteen te
leggen zijn:
I Heer God,
dat Gij ons aanziet en kent,
dat Gij met ons gaat,
dat wij niet verzinken in een verleden:
dat is uw Naam, op ons gelegd;
dat Gij Bevrijder heet,
belofte zijt,
een zonsopgang, een nieuwe morgen,
dat is uw Naam, op ons gelegd
II Laat er een plaats zijn
waar Gij uw Naam kunt doen wonen:
hier in ons midden,
III dat wij die Naam heiligen
met mond en hart en handen.
Dat bidden wij U
omdat wij vertrouwd raakten met uw Naam
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Het eerste deel (I), de anamnese, brengt ons te binnen wie
deze ‘Heer God’ is. Wij bidden niet tot een god in het
algemeen, maar halen ons hart op aan zijn Naam: ‘dat Gij
Bevrijder heet’. In weerwil van wat al diegenen, die nooit
catechisatie hadden, beweren: dat bidden is ‘praten met
God’ (dus toch met die ‘Onzichtbare Oom’ van Halík), is
bidden niet allereerst een geloofsuiting - alsof het geloof er
eerder is dan het gebed - maar juist een inning: inhaleren,
liefst over de longen, een zich te binnen brengen en hartgrondig beamen. De anamnese troost ons en doet ons
onszelf en anderen toevertrouwen aan deze ‘belofte’. Ja,
wij zijn met ons hart bij de Heer.
Het tweede deel (II) doet pijn. Het ziet een gapend gat in deze
wereld onder ogen: geen plaats. En bidt: dat er voor hem
elkkwartaal

en de zijnen wel plaats zal zijn in deze herberg ‘een plaats
waar Gij uw Naam kunt doen wonen: hier in ons midden.’
Het derde deel (III) geeft richting aan, een opdat: ‘dat wij
die Naam heiligen met mond en hart en handen.’ Daarmee
krijgt de dakloze Naam toch een onderkomen: in onze
mond, hart, handen.

Een onsje minder
In het voorgaande is steeds sprake van ‘dat wij…’ en ‘Gij die
met ons gaat’ en ‘in ons midden.’ Maar die eerste persoon
meervoud maakt de kring te klein. De klassieke collecta
- in het Latijn, tussen de derde en de zesde eeuw in Rome
geformuleerd - geven een voorkeur aan de derde persoon:
‘zij’, ‘hen’, ‘hun’. Wij bidden niet slechts voor onszelf,
althans niet in de hoedanigheid van ons kent ons. Daarom
staan vanouds degenen voor wie hier gebeden wordt niet
in de eerste maar in de derde persoon omschreven. Die
eerste en derde persoon lopen moeiteloos door elkaar,
zoals in een zondagsgebed van Willem Barnard:
Een reisgezelschap,
Heer,
een stoet van pelgrims
is Uw ekklesia!
		
Reinig haar met Uw mededogen
		
en houd haar bijeen.
		
Hoe zou het anders moeten?
		
Wij vallen uit elkaar!
En moge zij worden bestuurd,
die kerk van U,
door Uw waarachtige
toewijding aan
de zaak van mensen.
Het gaat over ‘ons’, maar Barnard is onvermoeibaar op
zoek naar een omschrijving: ‘een stoet van pelgrims’, ‘die
kerk van U’. Zo ook in andere zondagsgebeden van zijn
hand: ‘uw smekelingen’, ‘uw reisgenoten’, ‘uw voorhoede’.
De liturgie is geen binnenkerkelijk gebeuren.
Klaas Touwen
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Op zoek naar lutheranen
in Deventer
In de jaren negentig van de vorige eeuw fuseerde de ELG Deventer met de hervormde
gemeente van de Lebuïnuskerk. Het Samen op Weg-proces had nog niet tot de
Protestantse Kerk Nederland geleid; toch namen de Deventer lutheranen de grote stap.
Nu, twee decennia later, zijn veel lutherse gemeenten bezig met de vraag of samenwerking een toekomst biedt.
Kunnen we als lutheranen zichtbaar blijven? Wat is daarvan nu in Deventer merkbaar? Ik vraag het aan dominees
Ingrid de Zwart en Hans Günther en aan Mieke Meijer en
Nelly Wagenaar; allen van lutherse oorsprong.

wat gaat gebeuren. Dan komt het op geloof en vertrouwen
aan dat er ook weer iets voor terugkomt.”

Hoe hebben jullie het samengaan destijds ervaren?

Mieke: “De Stille Week en de Paaswake zijn wel heel duidelijke elementen die we ingebracht hebben. Dat sprak mensen
aan en daar hebben we hier een mooie vorm voor gevonden.
Ingrid: “Aandacht voor liturgie, dat is waar in deze
gemeente behoefte aan is. Ervaren dat een dienst meer is
dan alleen uitleg, zoals in de gereformeerde traditie vaak
het geval is. Lutheranen brengen mee dat vieren ook zonder
woorden kan. De liturgie is een stroom waarop je je kan
laten meevoeren. Ook de aandacht voor muziek als verkondiging is belangrijk. Er zijn verschillende koren en we
zijn blij dat de organist en cantor in de protestantse kerk
ook zo’n belangrijke plek naast de voorganger hebben.”
Hans vult aan: “De liturgie mag dan misschien de inbreng
van de lutheranen zijn, vanuit hervormde zijde was er in
de tweede helft van de vorige eeuw al de behoefte aan
ontwikkeling van de liturgie. De Van der Leeuwstichting
gaf veel input vanuit de Maranathakerk in AmsterdamZuid. Lutheranen zaten wat meer op het traditionele,
behoudende spoor. Hier in Deventer kwamen een kerk die
liturgie koesterde en een kerk die liturgie wilde ontwikkelen
bij elkaar. Daarmee kwam een wederzijdse beïnvloeding
op gang.”
Ingrid: “Het mooie van de Lutherse theologie van het
kruis is dat ze niet zo triomfalistisch is. Luther benadrukte
bovendien het staan in de katholieke traditie. We zijn deel
van die grote voortgaande kerk. Juist vanuit de lutherse
traditie zou je de kerk als groter geheel in het vizier moeten
houden en het lijfsbehoud van de eigen club durven los te
laten. Iets kleiners maar ook heel wezenlijks: bij de aanvang
van de dienst heten we elkaar niet welkom uit naam van
de kerkenraad. Wij zijn welkom in naam van Christus. In
dergelijke dingen proef je de lutherse theologie.”

Nelly en Mieke: “We werden met open armen ontvangen.
Het was niet alleen het gevoel dat we welkom waren, maar
ook dat er dingen veranderden. Wij waren gewend om na
de dienst koffie te drinken, dat werd al spoedig steeds
vaker overgenomen.”
Ingrid: “Wat je ziet is dat de kracht van een kleine gemeenschap doorgegeven wordt aan een grotere gemeenschap.
Omzien naar elkaar en gekend worden, daar kan een grotere
gemeenschap van leren. En ook nu, na een nieuwe recente
fusie met twee andere protestantse gemeenten zien we dat
opnieuw gebeuren.”

Het klinkt alsof de fusie destijds wel soepel verliep.
Hans: “Ik noem het een geluksmoment dat er in beide
gemeenten op dat moment predikanten werkten die gevoelig
waren voor emoties en gevoeligheden. Maar ook open genoeg
om kansen te zien in de samenwerking. Hoewel de Lebuïnuskerk een grotere gemeenschap was dan die van de lutheranen,
was voor beiden de nood hoog om toekomst te zien.”
Ingrid: “Beide gemeenten raakten ervan doordrongen: we
moeten samen opnieuw beginnen. Er is geen ontvangende
gemeente waarbij de ander als gast binnenkomt. Gasten
worden vertroeteld, maar dienen zich ook aan te passen.
In de kerk is dat anders: de een is niet te gast bij de ander,
we zijn allen te gast bij de Eeuwige en vanuit die positie
hebben we de opdracht om het samen te rooien. Je levert
allebei wat in en samen creëer je weer iets nieuws.”
Hans: “In luthers Nederland werd deze fusie kritisch gevolgd.
De gedachte leefde dat de Deventer’ lutheranen opgegeven
hadden. Ook tegenwoordig hoor je bij gesprekken over
samenwerking vaak angst om op te geven en onder te
sneeuwen. Ik geloof dat angst destijds niet zo speelde in
Deventer. Het was duidelijk: zelfstandig doorgaan was
niet meer op te brengen, samengaan was dus eerder een
perspectief dan een bedreiging. Je moet er voor waken om
je niet door angst voor verlies te laten leiden.”
Nelly: “Je kan wel willen vasthouden maar dan houd je
uiteindelijk niets over. Je moet ook leren overgeven aan
18

Is de lutherse traditie merkbaar in de huidige
protestantse gemeente?

Hoe belangrijk is: je luthers blijven noemen?
Hans: “Het gaat niet om het bewaren van het lutheranisme
maar te kijken naar waar het om gaat als je kerk wilt zijn.
Breng daarin je goede ervaringen. Luther is het levende
voorbeeld van het oude vertrouwde loslaten en een nieuwe
toekomst ingaan.”

september 2016
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Lebuïnuskerk (foto: Rien Sprong)
Ingrid: “Wat natuurlijk niet wegneemt dat je wortels
onontvreemdbaar zijn. Luthers-zijn is je bron. Maar met
weemoed naar de bron kom je niet verder, je moet de bron
gebruiken om een nieuwe gemeenschap vorm te geven.”
Nelly en Mieke: “We zijn luthers opgegroeid en we zijn hier
op onze plek. Af en toe komen onze lutherse wortels wel
eens ter sprake maar eigenlijk is het niet zo’n issue meer.”

Wat helpt om een fusie tot een succes te maken?
Mieke: “Er is goed nagedacht om ieder een plek te geven
in de taken van de gemeente. In diverse geledingen is zo
een herkenbaar gezicht aanwezig. Bijvoorbeeld bij het
uitdelen van de liedboeken bij het binnenkomen in de kerk:
zorg dat er iemand staat die jij/jou herkent.” Ze vervolgt:
“destijds zijn er twee liturgieën ontworpen. Zo bleven de
vieringen ook steeds herkenbaar. Gaandeweg merk je dat
de behoefte daaraan minder geworden is, juist omdat er
steeds meer samen ontwikkeld wordt.”
Ingrid: “Het naar elkaar toe groeien vraagt veel van
predikanten en van de leden, maar uiteindelijk maakt het
gevoel van verlies steeds meer plaats voor wat je ervoor
terugkrijgt. Dat proces vraagt geduld en moet je niet willen
forceren. Blijf benoemen wat mensen als verlies ervaren
en neem tijd om afscheid te nemen.”
elkkwartaal

Nelly: “Verliesverwerking is dat er iets uit gehaald is en van
daaruit ook weer iets erin komt. Vertrouwen hebben in
elkaar om samen tot iets te komen, dat moet je wel hebben.”
Mieke: “Ik ervaar het als zuurdesem. Je stopt het erin en je
vindt het niet zo herkenbaar terug, maar het bepaalt wel
de smaak. Niet alles is meer zo luthers herkenbaar maar
vanuit mijn lutherse wortels voel ik me hier wel thuis.”
Ingrid: “Een fusie is geen proces waarbij de macht van de
meerderheid bepaalt. Juist vanuit christelijk perspectief is
er aandacht voor de stem van de minderheid. Dat hebben
we steeds in de praktijk proberen te brengen en daarbij
gepoogd niemand te laten ondersneeuwen.”

Hoe wierp dat in deze fusie z’n vruchten af?
Ingrid: “Het waren vooral de lutheranen die tegen de
nieuwe partners zeiden: ’Heb vertrouwen: de vorige fusie
is ook goed gegaan, dit gaat ook lukken.’ Ook nu hebben
we gezegd: we beginnen opnieuw. We hebben een openluchtdienst gehouden waarbij alle kerken dicht waren. De
volgende zondag hebben we de Lebuïnuskerk opnieuw
ingewijd als kerk van de nieuwgevormde gemeenschap.
En wie weet wat de toekomst nog in petto heeft.”
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Staan ons nog verdere veranderingen te wachten?
Ingrid: “Ik ben geraakt door het ’semper reformanda’, de
onophoudelijke reformatie van de kerk. Luther heeft ook
niet een kerk willen stichten, zijn doel was reformeren.
Dat is wat hij ons nalaat: de bereidheid om te zeggen: zo
gaat het niet verder, we hebben een verandering nodig.
Hans: “De kerk heeft zich te spiegelen aan de dynamiek
van het leven: oud worden en plaats maken voor een
volgende generatie. De dynamiek van geloven is de transformatie. Het leven groeit uit naar de komst van Gods
Rijk, wat wij doen is slechts een deel in dat hele proces.
We moeten het lef hebben om onze eigen importantie los
te laten. Het gaat om Gods Rijk, niet het onze. Dat proberen
we hier in Deventer te doen.”
Ingrid: “Relativeren is waardevol om vooruit te kunnen met
elkaar. Ik las ooit een gedicht van Alfred Lord Tennyson,
als slot van een lijvig boek over dogmatiek van professor
Berkhof:
Our little systems have their day;
They have their day and cease to be:
They are but broken lights of thee,
And thou, O Lord, art more than they.”
Na afloop van dit gesprek wandel ik door de enorme
Lebuïnuskerk. De oude stoelen zijn vervangen door
moderne. De altaartafel komt uit de oude lutherse kerk, uit
een andere kerk zijn gebrandschilderde ramen opgenomen
in het hekwerk van een bidkapel en een oude luidklok
heeft bij de ingang een nieuwe bestemming gekregen.
In de consistorie hangen de predikantenborden van de
lutherse kerk in Deventer. In de crypte loop ik in het
gedeelte van de kerk waar 1000 jaar geleden al beleden
werd. Deze kerk herbergt al zoveel veranderingen en vernieuwingen. Ik ben geraakt door wat hier gekoesterd en
ondernomen wordt. Ik steek de IJssel over. De overkant is
de enige plek om de kerk te zien op haar plek in de stad.
Ik zie een plek waar geloof geleefd wordt. “Uw rijk kome…”
Rien Sprong
Interieur Lebuïnuskerk Deventer (foto: Rien Sprong)

Luther Verzameld
‘Luther Verzameld’ verscheen begin september en bestaat uit verzameld werk van
Martin Luther, geselecteerd door Herman Selderhuis. In deze ruime, representatieve
selectie, die de volle breedte van Luthers oeuvre beslaat, zijn geschriften te vinden
die niet eerder in het Nederlands verschenen. De reformator uit Wittenberg werd in
de Nederlanden al heel vroeg gelezen en dat is de eeuwen door zo gebleven.
Deze tweedelige editie helpt het werk van Luther toegankelijk te maken vanuit de
overtuiging dat hij ons ook nu nog steeds veel te zeggen heeft.
Aan de samenstelling van dit boek werkten onder andere prominente lutheranen mee.
Luther verzameld – 2 delen, Herman Selderhuis e.a., ISBN 9789043526340,
Uitgeverij Kok, gebonden met stofomslag, 1360 pagina’s, € 59,99.
20
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Martin Luther Bund
ondersteunt project in Trinec
ˇ
en de Maarten Lutherstichting sluit hierbij aan
Ondersteuning van het diasporawerk onder lutherse minderheden in met name
Oost-Europa: dat is één van de doelen van de Lutherstichting. Jaarlijks voert de
stichting actie voor door de Martin Luther Bund aangegeven projecten. Dit jaar
gaat de diasporagift naar een bouwproject in de Tsjechische gemeente Trinec.
ˇ

H

et spreekwoord ‘hard als het lutherse geloof in
Teschen’, voor kracht en standvastigheid, komt uit
het gebied in Tsjechië waar Třinec ligt en het bewijst
de lange lutherse traditie daar. Uit Teschen (Těšín) komt
ook Jiří Třanovský (1592-1637), de ‘Luther’ van Silezië.
Deze lutherse predikant en componist schreef het beroemde
lutherse liedboek Cithara sanctorum (1636) en het gebedenboek Phiala Odoramentorum (1635). Beide boeken worden
gezien als een lutherse catechismus voor de streek. Hij
heeft in Třanovice zijn eigen museum. Door de geschiedenis
van het gebied worden de diensten sinds het uiteenvallen
van de Donaumonarchie zowel in het Tsjechisch als in het
Pools gehouden, het hertogdom Teschen is vanaf dat
moment in tweeën gedeeld met een deel in Polen en een
deel in Tsjechië. De grens loopt zelfs dwars door de hoofdstad Cieszyn (Polen)/Český Těšín (Tsjechië) en daarmee
eigenlijk ook dwars door de lutherse kerk(en).

Kerkscheuring
Tijdens de koude oorlog opereerde de kerk op half-legale
basis en na de val van de muur is ze verder opgebloeid.
Door een kerkscheuring begin jaren ’90 zijn er in het
gebied nu twee lutherse kerken de Silezische Evangelisch
Lutherse Kerk C.A. (Confessio Augustana) in de Tsjechische
Republiek waarvan wij het beschreven project ondersteunen
en de Evangelisch Lutherse Kerk C.A. Beide kerkgenootschappen zijn lid van de Martin Luther Bund en andere
samenwerkingsverbanden. Er zijn in de verschillende
gemeenten muziekgroepen, koren, clubs en scholen die
vanuit de kerk opereren. Voor kinderen, jongeren, ouderen,
mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen zijn er allerlei
activiteiten.

Groei en bloei

Projecten en steungroepen

In Třinec is een lutherse kleuter- en basisschool. Daarnaast zet de gemeente zich in voor verschillende diaconale
projecten waaronder ‘De helpende hand’ waar hulp wordt
geboden aan verslaafden (drugs, alcohol, game, maar ook
anorexia en boulimia). Er worden gemiddeld acht personen
per dag begeleid. In de steungroepen komen zo’n 35 personen per groep per week samen. In de winter worden
maaltijden voor daklozen aangeboden onder het motto
‘Hete soep’. Bij de actie ‘nieuwe start’ kunnen vijf personen
voor langere tijd worden ondergebracht. Met het door het
ministerie van binnenlandse zaken erkende programma
‘alternatieve straffen’ worden jongeren en volwassenen
bereikt: in plaats van gevangenisstraf gaan ze aan het werk
en worden ze door het centrum verzorgd en begeleid.
De nood is zo hoog, dat dit werk verder ontwikkeld moet
worden. Omdat de huidige ruimte daarvoor niet voldoende
is, zou de oude pastorie bij de kerk uitgebreid verbouwd
moeten worden. De Martin Luther Bund ondersteunt dit
project en de Maarten Luther Stichting als lid van de MLB
vraagt hierbij om uw bijdrage voor de Diasporagift 2016.
Femke Akerboom-Beekman

Het dorp Třinec groeide in de 19e eeuw met de komst van
de trein en de ijzerfabriek uit tot een multiculturele stad
met arbeiders uit heel Europa. De nieuwe bewoners waren
veelal rooms-katholiek terwijl de oorspronkelijke bewoners
al sinds 1550 luthers waren. Vanaf 1653 werden de Lutheranen onderdrukt in het Habsburgse rijk, kerken werden
onteigend, samenkomsten werden verboden en predikanten
werden verbannen. In de bergen en de bossen werden
stiekem diensten gehouden. In de 18e eeuw nam de vervolging langzaam af. In 1899 werd in Třinec één van de
elkkwartaal

mooiste en grootste lutherse kerken van Silezië in gebruik
genomen, een neogotische dom van de Weense architect
Julius Leisching die plaats biedt aan 1100 gelovigen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd het predikanten onmogelijk
gemaakt hun werk te doen, één vijfde van hen kwam om
in de concentratiekampen, onder het communisme werd
alles gecontroleerd. Na de val van de muur trof de kerkscheuring helaas ook de lutherse gemeente van Třinec;
desalniettemin bloeit de gemeente.

Zo komt uw hulp aan!
Vriendelijk verzoeken wij u uw gift over te maken op
IBAN: NL25INGB0002650968 t.n.v. Lutherstichting
te Woudrichem o.v.v Diasporagift 2016
Hartelijk dank, Děkuji, Dziękuję !
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kriskraskort
ZWOLLE. Mattheus 14, maar dan
bijna letterlijk. Tijdens het jaarlijkse
Kinderkerk-uitje, waaraan dit jaar
24 kinderen deelnamen, werd eerst
gezamenlijk achter de kerk over het
water gelopen. In het kader van een
kunstweek in Zwolle was daar tijdelijk
een onderwaterbrug aangelegd. Na de
picknick en een hoop spelletjes werd
er nog een uur lang gebowld.
HAARLEM. Tijdens de laatste zondagse
eredienst voordat de zomerdiensten
starten, heeft de kinderkerk in Haarlem
traditiegetrouw de leiding! Op 26 juli
was het weer een bijzondere en leuke
viering met als thema: ‘Op Reis’. Na
de dienst was er een gezamenlijke
lunch, waarna een bezoek gebracht
werd aan het Frans Halsmuseum.
UTRECHT. Ook de kinderen van de ELG
Utrecht hadden een kinderkerk-uitje.
Eerst was er een project over het
avondmaal wat werd afgesloten met
een viering, onder leiding van dominee
Christiane Karrer, aan een feestelijk
gedekte tafel met bordjes, bekertjes
op een door de kinderen zelfgemaakt
avondmaalkleed. Het uitje zelf begon
in park Oog in Al met een kleine
picknick en spel, waarna een kookcursus gevolgd werd in de oude,
daarnaast gelegen, Sojafabriek.
AMSTERDAM. In de Maarten Luther
Kerk (MLK) speelde op 16 en 17 juni
theatergroep Met eLKaar de voorstelling Binnensteboven Onderstebuiten,
over hoop & verlangen, herinneringen
& liefde. Een spel tussen feit & fictie.
Er werd gedanst en gezongen, de
huisvrouw hing de was op, de reiziger
las de krant, de kunstenaar schilderde
en zong en de obers poetsten de glazen.
En op het balkon, stond een vrouw al
strijkend dichtregels te herhalen.
Theatergroep Met eLKaar werkt met de
verhalen ‘van de wijk en de gewone
mensen’ voor wie weer (of voor het
eerst) zijn theatertalenten wil verkennen.
Het is een initiatief van verschillende
instanties, waaronder de MLK, met steun
van de Diaconie van de Evangelischlutherse Gemeente Amsterdam en
Stadsdeel Zuid.

Kinderkerk Zwolle (Chris Eekel)
AMSTERDAM. In de Oude Lutherse
Kerk (OLK) is ‘de Cantorij’ in het
leven geroepen. Het is geen gewone
cantorij met vaste koorleden want
iedereen kan per keer meedoen. De
opzet is: de predikant kiest een lied
uit, laat dat in de week voor de dienst
aan de Cantorij weten en dan wordt
er thuis eenstemmig ingestudeerd.
Voorafgaand aan de eredienst komen
de zangers bij elkaar om het lied
samen met de organist te oefenen
vóór het gezongen wordt in de ere-

dienst. Voordelen van deze opzet
zijn: geen repetities, een minimum
aan voorbereiding, per keer meedoen,
gemakkelijk om in te stappen, niet
vast zitten aan wekelijkse repetities en
de gemeentezang wordt ondersteund.
LEEUWARDEN. Er wordt heel wat
gerestaureerd in luthers Nederland.
Vaak met mooie rommelmarkten en
andere acties om geld in te zamelen.
Bij de Friese Lutheranen is een
prachtige Lutherroos te bestellen van

BinnensteBoven OndersteBuiten (foto: Peter Kempers)
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schuimbeton (zandsteen). De afmetingen zijn ongeveer vijf
cm hoog met een diameter van ca. twintig cm. De prijs is
€ 50,- en komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van
de ELG Leeuwarden. Info: defrieselutheraan2015@gmail.com

WEESP. De lutheranen in Weesp (onderdeel van de Protestantse Gemeente) hebben, in samenwerking met de diaconie,
weer het Project Rugzak gehouden. Het project houdt in
dat kinderen die (door financiële omstandigheden) niet op
vakantie gaan, tegoedbonnen, vrijkaartjes en artikelen
aangeboden krijgen, zodat ook zij een leuke zomervakantie
kunnen hebben. In Weesp is dit jaar gekozen voor kinderen
in de basisschoolleeftijd van ouders die cliënt zijn bij de
Voedselbank. Winkeliers hebben bijgedragen aan het project
en er zijn weer veel kinderen blij gemaakt.
ARNHEM. Minder leuk bericht uit Arnhem, waar het
monumentale lutherse kerkgebouw te koop staat! De kosten
voor de benodigde nieuwe dakbedekking en overig groot
onderhoud zijn voor de gemeente niet meer op te brengen.
Waarschijnlijk wordt de kerk begin 2017 overgedragen
aan de nieuwe eigenaar. De kerkenraad heeft nu unaniem
besloten in te zetten op aansluiting bij een andere grotere
of kleinere gemeenschap.
Chris Eekel

Lutherroos (foto: Nico Pellenbarg)
STADSKANAAL. De Parkwijk in Stadskanaal, waar ook de
Lutherse kerk in staat, houdt elk jaar een Parkwijkdag in
het plantsoen. Hier staan allerlei verenigingen, stichtingen,
werkgevers met een infostand en er is muziek, eten en
drinken en een rommelmarkt. Dit jaar waren de lutheranen
gevraagd ook deel te nemen en dus stond er op 9 juli een
schitterende Lutherse stand, waarin ook het onderdeel
Garudahuis, het diaconaal project van de ELG-Stadskanaal.

Tips of andere leuke berichten, liefst met foto of
illustratie? Stuur ze naar Chris Eekel, Rengersdiep 46,
8032 NL Zwolle of per mail: chris@eekel.nl

Parkwijkdag Stadskanaal (foto: Ed Donga)
ROTTERDAM. Binnen Luthers Nederland zijn verschillende
maaltijdgroepen actief, zoals ‘Zwaan schuif aan’ in Zwolle.
In Rotterdam hebben ze zes keer per jaar ‘Zwaan-zit-aan’
omdat er “in de pastorie een pracht van een zes-pits fornuis
staat”. In de paardenkamer is aan tafel plaats voor 25 personen en de maaltijd wordt voorbereid door een groepje
vrijwillige hobbykoks en -kokkinnen, waardoor de kosten
(€ 5,- p.p.) laag kunnen blijven.
elkkwartaal
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In den beginne was het Woord
‘Am Anfang war das Wort’, met deze woorden wordt in Duitsland ‘Luther 2017’
onder de aandacht gebracht. En daarmee is direct duidelijk waar het werkelijk om
gaat tijdens 500 jaar Reformatie: het Woord van God. Luther hielp om dat Woord
te verspreiden. Niet eerder werd er rond een persoon zoveel georganiseerd.

D

uitsland kent meer dan dertig
Luthersteden, plaatsen waar hij
heeft gewoond en gewerkt,
waar hij heeft geleerd en die hij heeft
bezocht. Veel van deze steden bevinden
zich in het oosten van Duitsland, vaak
in een prachtig landschappelijk gebied.
De reformatie begint in Wittenberg,
maar de weg daarheen en daarna
voert langs diverse andere plaatsen.
En die plaatsen hebben hun eigen
Luther-geschiedenis, waarover wordt
geëxposeerd in de plaatselijke musea.
Er zijn bekende en onbekende Lutherplaatsen: Eisleben, Eisenach, Erfurt,
Magdeburg en Wittenberg horen tot
de meest bekende. Ook de minder
bekende steden zijn het zeker waard
om te bezoeken, zoals bijvoorbeeld
Mansfeld.

gedaan bij dit huis, de vondsten
worden tentoongesteld in het museum
dat er schuin tegenover staat. Deze
vondsten tonen aan dat de ouders
van Luther redelijk welvarend waren,
zijn vader werkte in de koperleisteen
mijnbouw. In het museum bevinden
zich ook materialen uit Luthers jeugd,
en zo leer je hem een beetje anders
kennen, als een jongeman die hield
van muziek. Eigenlijk kennen we hem
alleen maar als die vrij forse man, die
95 stellingen tegen een kerkdeur
spijkerde en daarmee een revolutie
binnen de heersende kerk tot stand
bracht en duidelijke uitspraken durfde
te doen over maatschappelijke thema’s.
Ook Luther is jong geweest, ging naar
school en speelde met vriendjes.
Veel onbekende Luthersteden zijn alleen
maar bekend omdat Luther daar heeft
gepreekt. Neem bijvoorbeeld Zwickau,
hier preekte Luther vier keer in 1522.
In datzelfde jaar was hij ook in Weimar,
maar het was tevens het jaar dat hij
in Eisenach was.

Meine Liebe Stadt

Luther Denkmal in Worms
(foto: Ingeborg Kriegsman)

Mansfeld
Luther werd geboren in Eisleben, maar
toen hij een half jaar oud was verhuisde het gezin naar Mansfeld, een
klein stadje ten noordwesten van
Eisleben. Luther heeft zich altijd verbonden gevoeld met deze streek en
kwam er ook regelmatig: “Ich bin ein
Landeskind in der Herrschaft zu
Mansfeld”, schreef hij in 1542.
Zijn ouderlijk huis in Mansfeld bestaat
nog en kan worden bezocht, als
onderdeel van het museum. In Mansfeld zijn archeologische opgravingen
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“Meine Liebe Stadt”, heeft Luther
gezegd over Eisenach. Dit was de plek
waar hij als jongeman naar de Latijnse
school ging en waar hij later bescherming vond in de Wartburg, waar hij
zich schuilhield onder de naam Junker
Jörg. Deze naam is een verwijzing
naar de beschermheilige van Mansfeld,
Sankt Georg. Tijdens zijn verblijf op
de Wartburg begon Luther met de
vertaling van de Bijbel in de Duitse taal,
bekend als het september-testament.
Het Lutherhuis in het centrum van de
stad heb ik jaren geleden, kort na de
Wende voor de eerste keer bezocht,
maar toen ik er recent terugkwam
was het omgebouwd tot een modern
museum met een prachtige collectie
over het leven en het werk van Luther.
In dit museum wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Luther-vertaling.
september 2016

Luthers ouderlijk huis in Mansfeld
(foto: Ingeborg Kriegsman)
Luther kwam op de Wartburg terecht
na zijn bezoek aan de Rijksdag in
Worms. Hij moest daar verschijnen
om zijn 95 stellingen uit 1517 te herroepen, hetgeen hij weigerde. Beroemd
zijn zijn woorden: “Hier stehe ich, ich
kann nicht anders”. Luther werd vanwege zijn weigering in de ban gedaan
en vluchtte naar Eisenach.
In Worms staat het grootste Luthermonument ter wereld, waarop veel kerkhervormers in ‘beeld’ zijn gebracht.
Het is niet eenvoudig om een keuze
te maken uit het rijke aanbod van
Luthersteden, ze zijn allemaal interessant en mooi. Groot of klein. En
gelukkig wordt in de musea de aandacht niet alleen op Luther als persoon
gericht, maar zeker ook op zijn werk:
het onder de aandacht brengen van
het Woord, waarmee het allemaal is
begonnen.
Ingeborg Kriegsman

Meer informatie:
www.germany.travel/luther
www.wege-zu-luther.de
www.luther2017.de
www.visit-luther.com
www.lutherfinder.de
App: Luther to go
elkkwartaal

De stelling van...
Hans-Martin Kirn

hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Protestantse
Theologische Universiteit, locatie Groningen

500 jaar Reformatie: waar is God?
De vele activiteiten ter voorbereiding van 500 jaar Reformatie
2017 laten een veelkleurig beeld zien. Het valt niet altijd
makkelijk uit te leggen wat er gevierd of herdacht zou
moeten worden. Een kerkscheuring lijkt geen passende
aanleiding voor een viering en Maarten Luthers uitspraken
over de Joden in zijn latere jaren zijn evenmin geschikt
voor jubelpreken als het einde van M. Servet op de brandstapel in Genève. Zo belangrijk als het is de donkere kanten
van de Reformatie onder ogen te zien en de reformatoren
niet tot helden te verheffen, zo belangrijk is het echter
ook om nieuwsgierig te blijven en ons juist door hun soms
vreemde gedachten te laten stimuleren.
Luther was een meester in het presenteren van verrassende
perspectiefwisselingen. Een voorbeeld is zijn spreken over
het masker van God (larva Dei). God laat zich alleen
‘gemaskeerd’, in het medium van verhulling, in het leven
van mensen zien. Maar dan ook in heel de werkelijkheid,
voor alle zintuigen toegankelijk. De wereld verschijnt als
‘Gods maskerspel’, zoals W.J. Kooiman opmerkt. De vraag
naar de almacht, heiligheid en majesteit van God valt
volgens Luther nooit abstract te beantwoorden. Een ontmoeting is onmogelijk, of dodelijk, zoals al voor het volk
Israël aan de Horeb (Exodus 19) waar Mozes als bemiddelaar
moest optreden. De wereld als ‘maskerspel Gods’ te
beschouwen kwam voor Luther dan ook voort uit een
concrete geloofservaring, de ontmoeting met de Christus
aan het kruis. Hier zag hij de verhulling en verborgenheid

van God op zijn scherpst, onder de schijn van het tegendeel (sub contrario). Juist waar God het verst weg schijnt,
is Hij dus het meest nabij; verrassend, een epifanie. Is dat
misschien ook een manier om naar een wereld zonder
God te kijken? De Christuswerkelijkheid in de hele
schepping zag Luther terug in zijn leven, in de geschiedenis,
in de natuur, in de kerk, in de mensen om hem heen. Ook
de taal en het dagelijkse brood en wijn (of bier) werden
voor hem op deze manier maskers van God. En zelfs dood
en duivel.
Zeker: niets hiervan is vanzelfsprekend. Maar een Reformatieherdenking zonder in de kerken opnieuw ook discussies
over Gods- en Christusbeelden en geloofsopvattingen van
toen en nu te voeren en zonder eigen overtuigingen in
gesprek te brengen zou een gemiste kans zijn. Ook voor
de oecumene.

Reacties op deze stelling, of eerdere, kunt u sturen
naar redactie.elkkwartaal@gmail.com
Eerdere stellingen van....
Markus Matthias – ‘Nieuwe werkelijkheid’ (nr. 4-2015)
Hans Alma – ‘Geloven is een verbeeldingsproces’ (nr. 1-2016)
Heye Heyen – ‘Alleen door wet en evangelie te onderscheiden
doe je recht aan beide’ (nr. 2- 2016)

In reactie op... De stelling van Heye Heyen
Elke uitleg gaat uit van een bepaalde zienswijze en dan
klopt ‘t, maar wil je het bekijken vanuit je eigen benadering
dan zet je vraagtekens....
In Nederland is de stelling wet en evangelie een gereformeerde,
je zult ‘t een lutheraan niet gauw horen zeggen, maar dat
neemt niet weg dat ook Luther zijn Kleine Katechismus
begint met de wet, de Tien Geboden. Maar zijn benadering
is een heel andere dan die in de Heidelbergse Catechismus.
Voor mij als lutheraan is de wet (van Mozes) een door
Christus vervulde en heeft, sinds Johannes de Doper, slechts
nog een aanvullende betekenis voor het leven. Het Evangelie
en de geschonken genade zijn beide belangrijk voor het
christelijk geloof. Dat geldt m.i. eveneens voor een joodse
man of vrouw.
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U stelt terecht dat de boodschap van de wet is ‘Je móet nu
dit doen!’ En dat is m.i. uit het geloven verdwenen; we
móeten niet, we mógen- aan ons is de keus God te dienen
en danken. Vanuit deze benadering heeft de wet geen
andere functie meer dan een hulp hoe te leven naar de wil
van God, evenwel zonder straf als dat niet goed lukt.
In een pastoraal gesprek ‘duidelijk schuld te durven noemen
(wet)’ lijkt mij eerder genade dan wet; want we weten en
belijden dan dat we niet volmaakt zijn en dus nooit Zijn wil
foutloos kunnen volbrengen en tóch mogen geloven dat God
ons liefheeft. En dat geloven wij, naar ik aanneem, beide!
Th. L. van Zadel, Veenendaal
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Brochure: wat is nu eigenlijk
die lutherse traditie?

S

inds calvinisten en lutheranen samen zijn in de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) wordt vaker gesproken over de ‘lutherse traditie’ om dit
accentverschil te duiden. Maar wat bedoelen we daarmee? Aan het eind
van dit jaar verschijnt een brochure, toegespitst op de theologische achtergrond
van die lutherse traditie. Begrippen als vrijheid, sola gratia, sacramenten, doop,
avondmaal en tweerijkenleer worden helder verduidelijkt. Op een manier waarmee gemeenten ook zelf aan de slag kunnen. De brochure, een uitgave van de
evangelisch-lutherse synode, wordt na verschijning verspreid onder alle
lutherse gemeenten.

Mini-symposium: Opleiden
tot Luthers predikant

I

n de Lutherse kerk Haarlem presenteert drs. Th. A. Fafié, in een mini-symposium,
zijn boek Opleiden tot Luthers predikant. Het Evangelisch-Luthers Seminarium
1816-1876. Na afloop van de bijeenkomst is het boek kosteloos verkrijgbaar.

datum: 29 oktober
tijd: vanaf 13.30 uur
plaats: Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem
aanmelden: vóór 1 oktober via luthersboek@gmail.com

Restauratie Bätz-orgel
Amersfoort voltooid

I

n de Lutherse kerk in Amersfoort
staat een bijzonder orgel, in 1766
gebouwd door de beroemde
J.H.H. Bätz. Maar dat prachtige orgel
verkeerde 250 jaar later in deplorabele
staat. Een grote restauratie bleek noodzakelijk. Met dank aan alle donateurs,
fondsen, de Stichting Behoud Bätzorgel
Amersfoort en jaren van niet aflatende
ijver is het zover. Deze zomer hebben
de medewerkers van orgelbouwer
Flentrop zich maandenlang met grote
liefde en vakkennis over dit oudste
orgel van Amersfoort gebogen. De
schilders hebben prachtig werk geleverd.
Deze restauratie geeft een grote impuls
aan de muzikale mogelijkheden van
de pioniersplek Amersfoortse Zwaan.
Vrijdag 25 november wordt een
presentatie van de orgeladviseur
gegeven en een feestelijk openingsconcert, aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 26 november zijn ‘s middags
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Tips voor de
herfstvakantie

V

oor wie in de herfstvakantie
naar Duitsland gaat en daar
alvast iets wil proeven van
500 jaar Reformatie, hebben wij een
overzicht gemaakt met enkele tentoonstellingen die u kunt bezoeken.
Tot 27 oktober 2016
Eisenach, Lutherhaus:
Leben nach Luther
www.lutherhaus-eisenach.com
Tot 6 november 2016
Eisenach, Bachhaus:
Luther, Bach – und die Juden
www.bachhaus.de
Tot 26 november 2016
Altenburg, St. Bartholomäikirche:
Georg Spalatin - Freiheit und Glaube
www.spalatin-2014.de
Tot 8 januari 2017
Eisenach, Wartburg:
Luther und die Deutsche Sprache
www.eisenach.info
Tot 12 november 2017
Nürnberg, Germanisches
National Museum:
Luther, Kolumbus und die Folgen
www.gnm.de
Tot 31 december 2017
Erfurt, Stadtmuseum:
Tolle Jahre - An der Schwelle der
Reformation
www.stadtmuseum-erfurt.de
Tot 31 oktober 2018
Wittenberg, Melanchthonhaus:
Philipp Melanchthon - Leben, Werk
und Wirkung

Het orgel tijdens de restauratie
(foto: Diederiek van Loo)
doorlopend concertjes van verschillende
organisten. Zij spelen, gezien het
Lutherjaar, ‘Variaties op de Reformatie’.
september 2016
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Officiële mededelingen
Workshop in het kader van
‘Behouden en Inbrengen van de
Lutherse Traditie’
De woorden behoud, inbrengen en
lutherse traditie hebben al veel aandacht gehad in de diverse afleveringen
van Elkkwartaal. De kerkorde vermeldt
dat de primaire taak van de evangelisch-lutherse synode, onder meer, is:
‘het zorgdragen voor het bewaren en
aan de gehele kerk dienstbaar maken
van de lutherse traditie’. In dit kader
organiseert de synodale commissie op
zaterdag 26 november van 14.0017.00 uur een workshop in Woerden.
Geïnspireerd door een aantal voorbeelden kunnen deelnemers in kleine
groepen komen tot conceptvoorstellen
die bijdragen aan behoud en inbreng
van de lutherse traditie. Om financiering
aan te vragen kunnen deze concepten

daarna met eventuele hulp van een
gemeente-adviseur worden ingediend
bij de commissie BILT.

Pilot ‘500jaar Luther’
Wellicht een cryptische omschrijving,
maar dit is het vervolg op een verzoek
dat begin maart tijdens de laatste
kerkenradendag werd gedaan. “Is er
een mogelijkheid om via bijvoorbeeld
een samenwerkingsplatform op de
hoogte te blijven van activiteiten in
het land in het kader van 500 jaar
reformatie en ook om samen te werken aan deze plannen?” De Diensten
Organisatie (DO) in Utrecht heeft
meegedacht met deze vraag en op
haar kosten een omgeving op Google
Drive ingericht met ondersteuning.
De pilot is onderdeel van een grootscheepse introductie van diverse ‘google

tools’ bij de DO. Verdere informatie
volgt nog maar wie belangstelling heeft
kan dit vast laten weten aan Steffie
von Asmuth (steffievonasmuth@
gmail.com).

Verkiezingen
Tot slot: de verkiezingen voor een
nieuwe evangelisch-lutherse synode
komen er weer aan. De synodale
commissie heeft het verkiezings
reglement herzien en na een aantal
kleine aanpassingen is een eerste brief
naar de kerkenraden van de zelfstandige
en gefedereerde / gefuseerde lutherse
gemeenten gestuurd. In de brief wordt
de procedure beschreven om tot
kandidaatstelling te komen.
Erik Fledderus

Colofon
Redactieadres:

Elkkwartaal verschijnt vier keer per
jaar en wordt gratis toegezonden
aan degenen die ingeschreven staan
in het register van EvangelischLutherse leden in de Protestantse
Kerk in Nederland. Overname van
artikelen en foto’s is toegestaan, mits
vermeld wordt uit welk nummer van
Elkkwartaal deze afkomstig zijn en
met vermelding van auteur en/of
fotograaf.

Redactie

Alma Evenhuis (hoofdredacteur)
Ingeborg Kriegsman (hoofdredacteur)
Klaas Touwen (voorzitter)
Rien Sprong (secretaris)
Martje van der Heijden
Chris Eekel
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Redactie Elkkwartaal
p/a Lingedijk 207
4163 LK Oosterwijk
redactie.elkkwartaal@gmail.com

Kopij volgend nummer

Inleveren voor 31 oktober bij
redactie.elkkwartaal@gmail.com

Giften

U kunt Elkkwartaal financieel
steunen via NL36INGB0002203600
t.n.v. PKN inzake Elkkwartaal o.v.v.
gift Elkkwartaal. De Protestantse Kerk
heeft een ANBI-status.

Adreswijzigingen of klachten
over bezorging

Als u lid bent van een evangelischlutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het
landelijke lutherse ledenbestand óf
als u geen lutheraan bent:
september 2016

Abonnementenadministratie
Dienstenorganisatie Protestantse
Kerk in Nederland, Postbus
8504, 3503 RM Utrecht, e-mail:
abonnementen@protestantsekerk.nl,
telefoon (030) 880 18 80.

Website

Dit nummer en vorige nummers
zijn te raadplegen op
www.protestantsekerk.nl/elkkwartaal.

Productie

Afdeling Communicatie en Fondsenwerving Protestantse Kerk in Nederland.

Grafische verzorging

Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).

Bij de voorplaat

Reliëf op het geboortehuis van Luther
in Eisleben (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Beleef 500 jaar Reformatie! Reis terug in de tijd en ontdek hoe Maarten Luther
met zijn 95 stellingen de geschiedenis veranderde. Bezoek indrukwekkende Luthermusea
in het hart van Duitsland en geniet van de weergaloze kerkmuziek van Johann Sebastian Bach.
Ga ook naar een van de drie grote Luthertentoonstellingen in Berlijn, Wittenberg of Eisenach

_visionair
visionair
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in het Lutherjaar 2017. Kijk voor meer informatie op: www.germany.travel/luther
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