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WICAS zet vrouwen in beweging
Luthers Limburg: nieuwe kans
Muziek als missie: promotie op Willem Mudde
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Ten geleide
De verkiezing voor een nieuwe synode is in aantocht; op
6 mei 2017 zal die in haar nieuwe samenstelling aantreden.
Tot die tijd - en geen uur eerder - blijft de huidige synode
aan zet en toont zich daarin zeer voortvarend. Onlangs
vergaderde zij, voor het laatst in deze samenstelling.
Veel ELG’s verkeren in zwaar weer in hun strijd om het
voortbestaan. Helaas, dat is niet nieuw. Toch is er ook
optimisme: een aantal gemeenten gaat juist vooruit dankzij
intensieve samenwerking. Zoals de nieuwe ELG ZuidNederland, die een mooie toekomst ingaat.
Bahu mem bahu, zo heet het luthers-brede project op de
Batu-eilanden (Indonesië) met als doel: twee nieuwe boten.
Eerder al steunde het NLG de bouw van een nieuwe boot; nu
zetten ook de lutherse diaconieën zich schouder-aan-schouder

met financiële ondersteuning in voor twee nieuwe boten.
En: wij lutheranen zijn weliswaar een minderheid, maar
mooi dat de oudste lutherse gemeente van Nederland een
bijzonder predicaat verwierf: Woerden is nu Europese
Reformatie Stad.
Over die reformatie - en de vele activiteiten, initiatieven
en uitvoeringen - hoort en leest u nog volop in het nu
lopende ‘Lutherjaar 2017’.
In al die roerigheid bereiden we ons, in deze Adventstijd,
verwachtend voor op dat andere grote feest. Zo wensen
wij, redactie van Elkkwartaal, u een gezegend Kerstfeest.
Chris Eekel, Martje van der Heijden, Ingeborg Kriegsman,
Rien Sprong, Klaas Touwen, Alma Evenhuis
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Agenda 500 jaar Reformatie
07-01-2017 De Rank/Hervormde kerk,
Dorpsstraat 9, Garderen – 10:00 uur
Estafette ‘Als een lopend vuur’ –
‘Anastasius Veluanus: wegwijzer naar de
Reformatie’ door dr. William den Boer
www.protestantsekerk.nl

14-01-2017 Lutherse kerk, Beukenlaan
12, Ede – 20:00 uur
Muzikaal – klein uur muziek gewijd
aan Lutherliederen door Erik van der
Heijden (orgel) en Dick Troost (orgel)
www.elg-ede.nl

07-01-2017 Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 38, Deventer – 13:30 uur
Estafette ‘Als een lopend vuur’ –
programma rond Anastasius Veluanus
Voorstelling ‘Hier sta ik…’ door Kees
van der Zwaard
www.protestantsekerk.nl

18-01-2017 De Bron, Vogelplein 1,
Amersfoort – 20:00 uur
Lezing – Twee Bach-cantates uitgelicht
door drs. Gert M. Knepper
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/

12-01-2017 Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 20:00 uur
Lezing – ‘Augsburgse Confessie’ door
dr. Eddy Hallewas
www.elg-ede.nl
14-01-2017 Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 14:00 uur
Lezing – ‘Lutherse kunst in Nederland’
door dr. Martin L. Van Wijngaarden
www.elg-ede.nl

28-01-2017 Protestantse kerk, Dorpsstraat 39, Hellendoorn – 20:00 uur
Concert – Reformatiesymfonie van
Felix Mendelssohn Bartholdy door
het Fries Symfonie Orkest o.l.v.
Gerhart Drijvers, m.m.v. musicus
Dick Sanderman en theoloog Jan
Dirk Wassenaar
www.protestant500overijssel.nl
05-02-2017 Rolde
Estafette ‘Als een lopend vuur’ –
Protestantse spiritualiteit met

ds. Jan Fischer en ds. Bert Altena
www.protestantsekerk.nl
11-02-2017 Lutherse kerk, Langestraat
61, Amersfoort – 20:00 uur
Muziekvoorstelling Martin Luther en
Katharina von Bora door Hans Meijer
en Pauls Bär-Giese
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
12-02-2017 Lutherse kerk, Hooglandse
Kerkgracht 26, Leiden – ca. 11:30 uur
Themabijeenkomst – ‘Calvijn en
Luther’ door Piet Warmenhoven
www.luthersekerkleiden.nl/500-jaarprotestant/
20-02-2017 De Bron, Vogelplein 1,
Amersfoort – 20:00 uur
Voorstelling ‘Hier sta ik…’ door Kees
van der Zwaard
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
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(foto: Ingeborg Kriegsman)

Hoop is het begin van verlossing
(Maarten Luther bij psalm 130)
Peinzend over vrede en heil, gerechtigheid en trouw
komen al snel de grootste visioenen langs gedreven: lam
en wolf samen, de ‘Trumps en Hillarys’ hand in hand, de
paus en Luther op hetzelfde kussen, ziekenhuizen in de
aanbieding, geen ‘auchos en allos’ meer maar alleen
bewoners van de aarde…
We hebben er geen probleem mee om een beeld te schetsen
van de nieuwe aarde. Dat verlangen zit diep in de mens
verworteld. En een beeld over de hemel? Dat ligt wat
moeilijker. Tegenwoordig maken we daar weinig woorden
meer aan vuil. Dat zit wel goed, vermoeden we. Hoewel
ook daar verdriet en tranen zijn over alles wat op aarde
gebeurt, las ik ooit ergens in het evangelie.

vanuit de diepte van de zee. Het gaat om een kreet tot God
vanuit het duister. Maar het is geen wanhoop die de klager
drijft. Diep in zijn hart weet hij dat zijn stem gehoord wordt.
Als dat niet zo was dan zou een mens niet kunnen bestaan.
Wat het antwoord is wordt niet verteld. Daar gaat het ook
niet om.
“Ik zie uit naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen”.
De wakers over het welzijn van de burgers in hun slaap
weten dat het donker zal verdwijnen. Zij zien uit naar de
zon die opgaat. Zo, zegt de psalmist, hoop ik op de Heer,
gelovend en wetend dat mijn verlossing daagt. Zonder die
hoop zal het duister van geen wijken weten en verlossing
niet dagen.

De droom laat zich zeker in deze tijd van het jaar gemakkelijk
tekenen: vrede op aarde en heil voor alle mensen. Vol verwachting klopt ons hart vanwege al wat komt. Conferenties
waar plannen worden gemaakt, draaiboeken waarin een
weg naar die toekomst wordt uitgestippeld zijn er te over.
Het gekke is dat het enthousiasme van zulke bijeenkomsten
daarna snel bekoelt. Papier is geduldig. Maar woorden
omzetten in daden lijkt vaak meer op de processie van
Echternach: drie stappen vooruit, een achteruit. En dan
mag je nog niet mopperen over het tempo. Wanneer wordt
het visioen waar? ‘Advent is dromen’ dichtte Hanna Lam.
Blijft het bij dromen?

De adventstijd is aangebroken. Het is niet alleen een periode
van vooruit kijken. We kunnen onze ogen ook niet sluiten
voor al wat om ons heen gebeurt. Tegelijk is er het bekende
verhaal van herders en wijzen die vol verwachting komen
naar een kind in de kribbe. Zij komen niet omdat daar
zoveel heil en vrede te vinden is. Zij gaan op weg omdat
ze weten dat dit kind in de kribbe alles te maken heeft met
die droom van heil en vrede. Het heet niet voor niets Jezus,
redder en verlosser. Zij zijn niet in beweging gekomen op
hoop van zegen. Integendeel. Zij leven met hoop óp zegen.
Want de geboorte van Jezus is het begin van de verlossing.
Die hoop is ons gegeven om uit te leven. Wie het waagt
met dat sprankje licht weet van de nieuwe dag en de
nieuwe morgen.

Luther las Psalm 130 en schreef daarbij: hoop is het begin
van verlossing. Het is een psalm met een noodkreet uit de
diepte van ellende. ‘Uit angst en nood’ is de aanhef van het
schriftgezang. De bewoording herinnert aan Jona, roepend
elkkwartaal
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Synode in gloedvolle eindsprint
Twee maal per jaar vergadert de Evangelisch-lutherse synode (ELS) over haar taken,
doelen, speerpunten en vooral: de uitvoering daarvan. De ene keer centraal in
Utrecht, de andere keer te gast bij een ELG in het land, zoals op 12 november in
de lutherse kerk van Gouda. Te gast, namens het moderamen, waren ook Karin van
den Broeke (preses) en Jeannette Galjaard van de generale synode. Formeel was dit
de laatste vergadering in deze samenstelling - nu, inhoudelijk gedreven, afstevenend
op een concrete afronding van haar taken.

D

e verkiezing voor een nieuwe synode is in aantocht;
op de verkiezingslijst staan straks zes predikanten
en twaalf niet-predikanten, zoals beoogd, waarop
gemeenten in januari en februari hun stem kunnen uitbrengen. De uitslag wordt bekend op 1 april en de nieuw
gekozen synode zal op 6 mei 2017 aantreden. Tot die tijd en geen uur eerder - blijft de huidige synode aan zet en lijkt
slagvaardiger dan ooit.

verbonden met het initiatief van de gehele PKN. Bundeling
van ‘500 jaar reformatie’-initiatieven op het ’lutherse erf’
werd gerealiseerd door (gemeenten)groepen contact met
elkaar te laten onderhouden, waarvoor een Google Driveomgeving wordt ingericht. Trinette Verhoeven kondigt
vast aan dat in oktober 2017, bij de slotmanifestatie in
Utrecht, een grotere en sterkere lutherse invloed merkbaar
zal zijn.

De gemeenten: wel en wee - zorg en vreugde
“Ik denk dat de evangelisch-lutherse synode weer een
volwaardige gesprekspartner is in de generale synode en van
het moderamen in het bijzonder. Veel belangrijker vind ik de
activiteiten die we als synode en synodale commissie hebben
ondernomen om bij de gemeenten langs te gaan, hen te
helpen waar mogelijk. Dit reformatiejaar is een uitgelezen
mogelijkheid om energie te verzamelen, inspiratie op te doen
- om daarna een weg voorwaarts te vinden.”
Erik Fledderus, voorzitter

Terugblik startbijeenkomst ‘vijfhonderd jaar en verder’
Hoe feestelijk ook en goed georganiseerd, toch was er
terugblikkend op De Dag sprake van lichte teleurstelling bij
leden en gasten door het ‘kleine’ van de lutherse geest in
de grote, algemene PKN-adem. Zelfs het nieuwe Lutherlied
van Andries Govaart en Jac Horde - in opdracht van de
ELS - werd ‘onvoldoende feestelijk’ ingezet. “Nee hoor”,
weerlegt Gerrit Baas, namens de commissie liturgie en
kerkmuziek, “het lied heeft een plek op de website en werd
in de muziekestafette van Noord Holland al gezongen”.
Namens het breed moderamen verklaart Karin van den
Broeke nog eens de gang van zaken en daarbij gemaakte
keuzes. Om krachten te bundelen werd de Lutherdecade

“Het was goed om president te zijn. Ik heb me als een vis in
het water gevoeld. Dankbaar voor alle contacten in het land.
Rondom de gemeenten zijn veel zorgen maar ik ben steeds
weer onder de indruk van het vele werk dat verzet wordt.
En soms krabbelen gemeenten weer op. Ook de buitenlandse
contacten waren inspirerend: de bisschoppenconferentie in
Duitsland, de synode van de VELKD, LWF. De samenwerking
in het landelijk dienstencentrum is goed geweest. Eigenlijk
geen wanklank.” Trinette Verhoeven, president, predikant
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Er is blijvende zorg om gemeenten die strijden om hun
voortbestaan. De synodale commissie bespreekt met andere
partners, zoals het Luthers Diakonessenhuis Fonds (LDF),
op termijn de mogelijkheid voor tijdelijke versterking van
gemeenten om regionale samenwerking te onderzoeken.

“Heel spannend was het vier jaar mee te leven met vier jaar
Lutheranen in heel Nederland. Jammer dat de synode steeds
minder mogelijkheden heeft om zaken te veranderen.”
Willem Boon, lid, predikant

In verschillende samenstellingen is gesproken met (vertegenwoordigers van) de ELG’s Groningen, Arnhem, Leiden,
Enkhuizen en Gouda. Groningen wil om financiële redenen
nu de omvang van het beroep terugbrengen naar 40%. Met
Arnhem was contact over de verkoop van hun kerkgebouw
en er was een gesprek met aartsbisschop Joris Vercammen
over mogelijke samenwerking met de oud-katholieke
parochie in Arnhem. De ELG Leiden zegt te klein te worden
om blijvend vol te houden en ook ELG Enkhuizen verkeert
in zwaar weer - daar wordt het kerkgebouw verkocht om
wellicht daarna te huren en zo geld vrij te maken om een
predikant in dienst te kunnen houden.
Naast zorg is er ook optimisme. In Gouda gaat het nu goed;
er kwam subsidie voor de restauratie van haar kerkgebouw.
En een aantal gemeenten gaat vooruit dankzij intensieve
samenwerking. Zoals de nieuwe ELG Zuid-Nederland die,
ook door het beroep dat ze kon uitbrengen, een goede
toekomst in gaat. Gemeenten die ‘tobben’ met een aanvraag

“De lutherse traditie is meer dan de overgeleverde traditie.”
Taco A. Seinstra, lid
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voor de commissie BILT kunnen concreet terecht voor een
eigen aanvraag tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde
workshop (maart 2017). Een dag waarop de eigen gemeente
centraal staat, begeleid door deskundigen en ter inspiratie
van elkaar.

“Ik wens de nieuwe synode toe dat ze net zo’n prettige
samenwerking zal hebben als wij in de afgelopen vier jaar.
Dan ligt er een mooie klus in het verschiet.”
Frank Everaarts, lid

Luthers leren en (onder)houden
Ook ‘het onderhouden van contacten met de PThU en
andere lutherse leerinstellingen’ behoort tot de uitvoerende
taken van de synode. Zo draagt zij sinds een paar jaar ook
financieel bij aan de Lutheronderzoeksplaats, waarvan het
voortbestaan nu bedreigd lijkt (zie: Elkkwartaal 3-2016).
Ook de regelmatige LDF-bijdrage hieraan is nagenoeg
uitgeput, andere oplossingen worden gezocht. Als gast
pleit Casper van Boltaringen voor het belang van instandhouding van de Onderzoeksplaats: voor lutheranen én
daarbuiten (als verplichting aan de PKN) als lutherse
voedingsplaats. Markus Matthias (hoogleraar lutherana
PThU) maakt hierbij een ‘onderscheid tussen lutherse
theologie en -traditie’ en benadrukt ‘het belang van de
huidige leerstoel aan de PThU’. Dat meer samenwerking
van beide leer- en onderzoeksplaatsen wenselijk zou zijn
wordt algemeen beaamd. Voorzitter Erik Fledderus opteert
met klem voor gemeentelijke BILT-aanvragen (die kunnen
het doen) ter behoud van de Lutheronderzoeksplaats én
ten behoeve van ‘eigen’ gebruik hiervan.

“Deze vier jaar heb ik ervaren als een periode waarin de Lutherse
synode zich weer positioneert als volwaardige instantie voor
de inbreng van de lutherse traditie in het PKN-geheel en als
gesprekspartner voor lutherse gemeenten en organisaties in
het bijzonder. De uitdaging voor een volgende synode zie ik
vooral in de ruimte voor lutherse gemeenten en de traditie
binnen het plan van kerk 2025. Die te bewaken en veilig te
stellen en zo verder te gaan in het uitdragen daarvan binnen
het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.”
Marlies Schulz, lid, predikant

Nieuwe Orde van de hoofddienst: grote lijn staat vast
In opdracht van de synode werkte de commissie voor
liturgie en kerkmuziek ruim twee jaar aan een revisie van
de ‘Orde van de hoofddienst’. Aanleiding hiervoor was de
vraag naar een katern bij het Liedboek, zingen en bidden
in huis en kerk (2013). Maar welke Orde van de hoofddienst
zou het dan moeten worden? Die uit 1973, 1988, Orde I
volgens de lutherse traditie in Dienstboek 1998, of de - in
het Liedboek opgenomen - gezongen onderdelen van
gewijzigde bewoordingen en melodieën… ? Ga er maar
aan staan. Dat deden ze bij de commissie voor liturgie en
kerkmuziek. In het voorstel zoals deze middag gepresenteerd
aan de vergadering en verwoord door adviseur Gerrit Baas
gaat de commissie ervan uit ‘dat dit op veel plaatsen ingang
elkkwartaal

Vlnr: Jeannette Galjaard, Erik Fledderus, Trinette Verhoeven
en Karin van den Broeke. (foto: Willem Boon)
vindt en zo bijdraagt aan een liturgie die mensen niet in de
war brengt maar juist een herkenbare viering biedt. Zoals
Luther de liturgie in het spanningsveld van de christelijke
vrijheid en de dienst aan de naaste en de eenheid stelt, zo
mag je met dit voorstel omgaan’. Bij deze revisie hoort ook
een boek met uitleg en alternatieven. Op de uitvoerige,
vooraf verspreidde, bijlage kon de vergadering ter plekke
reageren. Dat gebeurde - kritisch, betrokken en geanimeerd.
Met zo’n elan dat tijd voor definitieve besluitvorming
ontbrak. Unaniem werd gestemd voor een extra vergadering
over dit onderwerp in februari.
Ook het, nog lopende, advies van de theologische commissie
komt dan aan de orde.

“Een mooie tocht vol rust en inspiratie met elkaar.
Het boek ‘de laatste der lutheranen’: misschien ga ik er nu
mee aan de slag.” Fred Bos, lid

WICAS
Mede naar aanleiding van het recente besluit in Letland om
vrouwen niet (meer) te ordineren, vraagt dominee Marlies
Schulz aandacht voor de komende WICAS-activiteiten; ze
was onlangs, ook als NLVB-afgevaardigde, bij de WICASconferentie. Vanuit hun respectievelijke functies spraken
Trinette Verhoeven en Karin van den Broeke hun zorg uit
over het teruggedraaide vrouwenordinatie-besluit in een
gezamenlijke brief aan de LWF.
Zo blijft deze synode actief in en bij de verdere uitvoering
van haar (voorgenomen) taken en besluiten, gedurende de
komende zes maanden.
Alma Evenhuis

Lutherlied 2017
In opdracht van de evangelisch-lutherse synode en op
initiatief van de Lutherse werkgroep voor kerkmuziek
en de commissie voor liturgie en kerkmuziek is op
31 oktober het nieuwe Lutherlied 2017 Wij leven van
genade aangeboden. Tekst: Andries Govaart; melodie
en zetting: Jac Horde. Dit Lutherlied, voorzien van
verschillende zettingen, is beschikbaar voor de héle kerk.
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Woerden is Europese Reformatie Stad
Oudste lutherse gemeente in Nederland krijgt bijzonder predicaat

A

fgelopen zomer kreeg de stad Woerden het predicaat
Europese stad van de Reformatie toegekend van de
CPCE (Community of Protestant Churches in Europe).
De CPCE is de Europese koepelorganisatie van protestantse
kerken waarin 50 miljoen protestanten worden vertegenwoordigd. De organisatie is in 1973 opgericht naar aanleiding van de Concordia van Leuenberg waarin is afgesproken
een zo groot mogelijke gemeenschappelijkheid in getuigenis
en dienst na te streven.
De binding aan de belijdenisgeschriften wordt niet prijs
gegeven, ook worden de belijdenisgeschriften van andere
kerken niet aanvaard; het is een overeenkomst, op basis
van het centrum van het belijden: het evangelie. In
Nederland zijn de Protestantse Kerk en de Remonstrantse
Broederschap aangesloten bij de CPCE.

European City of the Reformation
Hoe kom je eigenlijk aan zo’n titel? Maarten van Diggelen,
voorzitter van de kerkenraad van de lutherse gemeente
Woerden: “Twee jaar geleden vierde luthers Woerden uitgebreid het 450-jarig bestaan van de gemeente. Bij die
gelegenheid heeft de landelijke Protestantse Kerk subsidie
toegezegd aan de gemeente om de lutherse traditie onder
de aandacht te brengen. Daar hebben we toen echt beleid
op gemaakt. De CPCE zocht contact met onze gemeente met
de vraag of de stad Woerden dat predicaat van Europese
Reformatie Stad zou willen hebben. De lutherse gemeente
Woerden is de oudste lutherse gemeente in Nederland met
een bijzondere geschiedenis. We timmeren als gemeente
behoorlijk aan de weg, ook met het oog op het Reformatiejaar 2017 én onze opdracht om de lutherse traditie onder
de aandacht te brengen. Daar past zo’n voorstel van de
CPCE helemaal in. We hebben contact gezocht met de
burgerlijke gemeente Woerden omdat de aanvraag via die
lijn moest lopen. Het gaat tenslotte om de stád Woerden.”
Carla Dupont, woordvoerder van burgemeester Molkenboer
van Woerden: “We kregen de vraag van de lutherse gemeente
om een aanvraag in te dienen bij de CPCE. Ons beleid is erop
gericht om initiatieven van burgers te ondersteunen waar
dat mogelijk is. Het verzoek is in het College besproken en
met name vanwege het historisch perspectief vond het College
het een goede zaak om aan het verzoek te voldoen.”

Wat doe je met zo’n predicaat?
Op de vraag wat er met het predicaat gaat gebeuren blijft
mevrouw Dupont het antwoord schuldig: “Er ligt geen kant
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en klaar programma, maar we staan in nauw contact met
de lutherse gemeente.” Ze ziet wel dat er voor de gemeente
Woerden nog werk ligt te wachten op de website van de
CPCE. Gennep (Limburg) is de andere Nederlandse gemeente
die het predicaat kreeg. Deze gemeente heeft al een verhaal
op de speciale webpagina geplaatst. Die van Woerden is
bij het schrijven van dit artikel nog steeds leeg.
Maarten van Diggelen: “We zijn een kleine gemeente en
organiseren heel veel. Maar het inspireert de andere kerken
in Woerden nog niet echt om het als Reformatie Stad met
z’n allen op te pakken. Iedereen is toch vooral gericht op
zijn eigen club”.
Toch ziet hij geen enkele reden tot wanhoop: “Op 18 december
organiseren we weer een Festival of Lessons and Carols.
Dat hebben we eerder gedaan en toen puilde ons lutherse
kerkje aan de Jan de Bakkerstraat uit met belangstellenden.
Daarom houden we het festival deze keer in de Petruskerk,
die veel groter is. Dit jaar hebben we het oecumenisch en
breder aangepakt: we proberen uit zoveel mogelijk Woerdense
kerken vertegenwoordigers te vragen om één van de negen
Lessons te lezen. Je zou dit als een stap in de goede richting
kunnen zien, maar het predicaat Europese Reformatie Stad
verdient het om nog meer invulling te krijgen.”
Martje van der Heijden

Meer informatie:
www.lutherswoerden.nl
www.leuenberg.eu
http://reformation-cities.org
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Project ‘Boten voor Batu’
Tijdens de lutherse kerkenradendag op 5 maart in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam werd opgeroepen om tijdens het Lutherjaar ook landelijk een diaconaal
project te steunen bij een zusterkerk in het buitenland. De synodale commissie
kreeg het verzoek dit uit te werken en inmiddels is het doel bekend.

E

en werkgroep - bestaande uit Steffie von Asmuth
(secretaris ELS), Praxedis Bouwman (voorzitter
Nederlands Luthers Genootschap), Andreas Wöhle
(betrokken bij het Lutherjaar en LWF-activiteiten) en
Hanne Wilzing (Lutherse Diaconie Amsterdam) - ging na
de kerkenradendag aan de slag om een projectvoorstel te
schrijven. Met als achterliggende gedachte dat we, met
name in het Lutherjaar, iets concreets willen betekenen
voor een zustergemeente. Als teken van verbondenheid.

Zusterkerk
Er zijn binnen de werkgroep veel doelen besproken; uiteindelijk viel de keus op een project van onze zusterkerk
op de Batu-eilanden, Indonesië. Het Nederlands Luthers
Genootschap heeft al eens een boot geschonken, maar
deze boot is verouderd en aan vervanging toe. Eigenlijk:
twéé nieuwe boten zijn beter dan één. Want die boten zijn
een belangrijk transportmiddel bij de uitvoering van het
pastorale en diaconale werk en die van de gemeente-opbouw.
Gezien de omvang van het aantal eilanden is de vraag niet
zo vreemd. De Batu-eilanden bestaan uit 48 kleine eilanden,
daarvan zijn er ongeveer 20 bewoond. Drie eilanden zijn
iets groter, maar de grootste is dan nog steeds maar ruim
467 km2. De totale oppervlakte van de eilandengroep is
1154 km2.

Het project
De lutherse kerk in Nederland heeft al ruim 125 jaar een
relatie met de lutherse kerk op de Batu eilanden, voor de
kust van Sumatra. De overkoepelende kerk in Indonesië is
de BNKP, de Banua Niha Keriso Protestan. Op de Batu
eilanden wonen minstens 19.000 lutheranen, verdeeld
over ongeveer 50 gemeenten.
De logistieke verbindingen met Sumatra zijn slecht. Men is
aangewezen op binnenlandse vluchten, die bij slecht weer
niet uitgevoerd kunnen worden. De eilanden onderling zijn
alleen bereikbaar per boot. Het eiland beschikt niet over
internet dus alle zaken worden geregeld via de telefoon en
via transport over land en zee.
De concrete wens van de kerk op de Batu-eilanden is dus:
twee boten. Het betreft een open ‘speed’ boot met een zeil
erboven voor het vervoer van ongeveer zes personen en
goederen. Goederen transporteren is belangrijk omdat op
de eilanden ‘pastorhouses’ worden gebouwd, predikantswoningen die ook dienen als gemeenschapshuis voor de
gemeentes. Het cement voor de bouw wordt met de boot
vervoerd.
elkkwartaal

Een ‘speed’ boot in actie

Bahu mem bahu
Op 31 oktober is het bahu mem bahu-project gepresenteerd
in het ochtendprogramma in de Oude Lutherse kerk in
Amsterdam, voorafgaand aan de startbijeenkomst van het
jubileumjaar. Gezamenlijk gaan de lutherse kerken in Nederland tijdens het Lutherjaar geld inzamelen voor dit project.
Met name wordt gevraagd om op de LWF-zondag, op 27
juni 2017, landelijk te collecteren voor dit doel. Het streefbedrag is € 20.000,-. Daarmee kunnen twee boten worden
aangeschaft, die elk € 6.000,- kosten. Het geld dat daarna
nog over is wordt besteed aan de bouw van pastorieën.
Alle lutherse gemeenten in Nederland krijgen foldermateriaal,
met het verzoek dit landelijk diaconaal project op te nemen
in het collecterooster voor 2017.
Het Nederlands Luthers Genootschap heeft intensief contact
met de kerk van Batu, zodat monitoring van het project en
controle van een goede besteding van de gelden gewaarborgd is. In oktober 2017 wordt het geld symbolisch overhandigd aan de kerk op de Batu eilanden. In 2018 hoopt
men verslag te kunnen doen over het totale project en de
aangeschafte boten en materialen.
Met het diaconale bahu mem bahu-project werken we
‘schouder aan schouder’ in het Lutherjaar. Samen gaan
we ervoor zorgen dat het geld er komt om zo onze zustergemeente te steunen.
Ingeborg Kriegsman

Meer informatie en documentatie over dit project:
Praxedis Bouwman, praxedisbouwman@praxedisproducties.nl
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Muziek als missie
Hoe de kerkmuziek zich (luthers) vernieuwde
Met zijn proefschrift Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld
promoveerde muziekwetenschapper, componist en organist Jan Hage op 21 september
aan de Vrije Universiteit op een studie over kerkmusicus Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging.

J

an Hage komt uit Zeeland, uit een
hervormd gereformeerde bondsgezin. Lachend: “Als jongen speelde
ik orgel in een vrijzinnige gemeente.
Dat vond ik leuk en thuis vonden ze
het goed. Ik moest mijn ouders wel
beloven dat ik niet zou luisteren naar
wat er verkondigd werd en dat ik de
avonddienst in de eigen kerk zou
bezoeken.” Door de jaren heen begint
zijn geloofsleven wel te veranderen,
zeker tijdens zijn periode als organist
van de Kloosterkerk in Den Haag. En
die ontwikkeling gaat door, ook nu
hij al weer vijf jaar organist is in de
Domkerk van Utrecht.

woord centraal staat, een herwaardering
plaats van de muziek als vorm waarin
het goddelijke mysterie ten diepste
ervaren kan worden. Het wordt wel
die Wiedergeburt (de wedergeboorte)
van de kerkmuziek genoemd. Met name
de theoloog Oskar Söhngen werpt zich
aan de hand van lutherse geschriften
op als ontwerper van de theologie van
de muziek en constateert dat de kerkmuziek zich heeft vernieuwd. Componisten als Hugo Distler en Ernst Pepping zijn vertegenwoordigers van die
kerkmuzikale vernieuwingsbeweging.

Aan het werk

Kerkmusicus Willem Mudde slaagt
erin om via zijn contacten over de hele
wereld en zijn enorme organisatietalent
deze vernieuwingsbeweging voet aan
de grond te laten krijgen in Nederland.
De sobere, calvinistische principes op
kerkmuzikaal gebied verschuiven naar
die van de lutherse: muziek wordt ook
in Nederland een middel om te verkondigen. Mudde zet zich met hart en
ziel in voor de vorming van cantorijen,
een kerkelijke regeling voor kerkmusici
en een kerkmuziekopleiding. Wat er nu
nog bestaat aan lutherse kerkmuziek,
heeft zijn wortels in de bevlogenheid
en gedrevenheid van Willem Mudde.
Die gedrevenheid gaat zo ver dat hij in
de Tweede Wereldoorlog naar Berlijn
reist om daar bij Söhngen te studeren.
Hierover krijgt Jan Hage tijdens zijn
promotie scherpe vragen van de
opponent, historicus George Harinck.
Op zijn vraag of Mudde ‘goed’ of
‘fout’ was in de oorlog moet Hage het
antwoord schuldig blijven; in het
materiaal dat hij heeft onderzocht is
niets terug te vinden dat een oordeel
daarover zou rechtvaardigen.

Zijn onderzoek naar Willem Mudde
(1909-1984) en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging komt eigenlijk
toevallig op zijn pad. Uit pure interesse
verdiept hij zich in het rijke archief
van Willem Mudde en schrijft er artikelen over. Anderen brengen hem op
het idee van een mogelijke promotie.
Marcel Barnard, hoogleraar aan de
Protestantse Theologische Universiteit,
is enthousiast over het plan en organiseert een onderzoeksopdracht; Jan
Hage kan aan het werk.

Muziek als verkondiging
Van de zestiende tot de achttiende eeuw
neemt de kerkmuziek in de Lutherse
Kerk in Duitsland een belangrijke plaats
in. Muziek wordt gezien als middel
om het evangelie te verkondigen en
kerkmusicus, predikant en componist
hebben daarin een gelijkwaardige
functie. Tijdens de Verlichting verliest
de kerk haar centrale positie op cultureel en kerkmuzikaal gebied.

Vernieuwing
Na de Eerste Wereldoorlog komt er weer
belangstelling voor leven en werk van
Luther. Er vindt, na de rationalistische
periode van de Verlichting waarin het
8

Kerkmuzikale vernieuwing in
Nederland

Stof tot discussie

Jan Hage (foto: PThU)
kerk kunnen ‘redden’ door kerkmuzikaal
terug te gaan naar de tijd vóór de
Verlichting, is dat volgens Hage een
illusie. Maar het reiken naar de hoogste
kwaliteit en het aansluiten bij mensen
en trends in de muziek, is nog altijd
actueel en het nastreven waard. Het
lijkt er wellicht op dat de kerkmuzikale
vernieuwingsbeweging voorbij is maar
er zijn wel degelijk ontwikkelingen
waar te nemen. De beweging vanuit
Duitsland is nu minder prominent
aanwezig, de liturgische beweging
vanuit de Anglicaanse traditie kan
zich in Nederland verheugen in een
toenemende belangstelling.
Voor Jan Hage was zijn onderzoek
een enerverende, interessante ervaring;
het was werk van de lange adem. En
nu? Hage: “De komende tijd is gevuld
met lezingen, het schrijven van artikelen,
orgel spelen in de Domkerk. Daarna wil
ik weer moderne stukken instuderen,
lekker spelen en eindelijk weer tijd
gaan besteden aan componeren. Dat
laatste is blijven liggen. Maar de
inspiratie is er, het stroomt weer!”
Martje van der Heijden
Meer informatie: www.janhage.nl

Hage ziet zijn proefschrift als stof tot
discussie. Als we denken dat we de
december 2016
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Drs. Th. A. Fafié presenteert levenswerk
Tijdens het minisymposium ‘Opleiden tot predikant’ in de lutherse kerk van Haarlem
presenteerde Arno Fafié, oud-docent godsdienst, maatschappijleer, latijn en
bevlogen bibliothecaris, een lijvig boekwerk over de opleiding tot Luthers predikant.

V

oorafgaand aan zijn presentatie gaven drie ‘vakbroeders’ een inleiding over het opleiden tot respectievelijk Remonstrants, Doopsgezind en Hervormd/
Gereformeerd predikant. Geen gemakkelijk thema, in een
tijd waarin God niet als vanzelfsprekend aanwezig is. Een
kleurrijk historisch overzicht passeerde de theologische
revue, met religieuze, bevindelijke en seculiere dwarsverbanden en herkenbare lutherse links.

Lutherse Kweekschool
Twijfelend over zijn uiteindelijke beroepskeuze koos Arno
Fafié tijdens zijn theologiestudie voor het bijvak bibliotheekwetenschap, omdat een baan in een bibliotheek
‘ergens in het land’ hem meer aansprak dan een predikantsplaats. Hij was gefascineerd door (klooster)bibliotheken; studeerde bij de lutherse professor Sape van der
Woude en sloot op diens advies dit bijvak af met een
scriptie over de geschiedenis van de bibliotheek van het
Evangelisch-Luthers Seminarium van Amsterdam. Al spittend in de notulenboeken van de Curatoren kreeg hij het
idee een boek te schrijven over de geschiedenis van de
Lutherse Kweekschool: het Luthers Seminarium.

Productief gebruik van schoolvakanties
Intussen werkte Fafié als docent godsdienst, maatschappijleer en latijn in het voortgezet onderwijs en besteedde de
daaraan gerelateerde ruime vakanties aan verder onderzoek
en studie in bibliotheken en archieven, waarin hij moeiteloos
prachtige zomerdagen trotseerde. Ook tijdens de twee buitenlandse weken ‘echte’ vakantie speurde hij naar interessant
materiaal, aldus de latere toevoeging van echtgenote Petra.
Zij was het ook die hem aanspoorde al die gegevens tot
een boek te maken, te illustreren en fraai uit te geven.

Levenswerk
Dertig jaar werkte Arno Fafié aan het 800 pagina’s tellende boek Opleiden tot Luthers predikant. Het Evangelisch Luthers Seminarium 1816-1876. “Is dat interessant?” vraagt hij de toehoorders retorisch - de vraag werd
hemzelf vaak gesteld. “Ja dus, want er zit zoveel biografisch materiaal in, het gaat over ménsen en elk mens is
steeds uniek en dus interessant.” Zelf raakte hij geboeid
door de hoogleraren tussen 1816-1876. Wie waren dat,
waarom promoveerden ze, wat deden ze daarnaast? Zo
blijkt dat de vader van Domela Nieuwenhuis (ja, díe) een
van de eerste vier hoogleraren aan het Seminarium was.
En viel de modernist en hoogleraar A.D. Loman op met
publicaties over de vraag ‘hoe moet de opstanding van
Jezus worden uitgelegd’? Ook nu geen oninteressante
vraag. Loman, die blind werd, liet zich de nodige boeken
voorlezen door zijn dochter zodat hij toch kon meedraaien
in het theologisch en academisch debat.
elkkwartaal

Arno Fafié (foto: Willem Brands)

Spannend en actueel
De curatoren van het Seminarium noemt Arnold Fafié
‘superspannend’. En hij verhaalt over koning Willem I die
het Luthers Seminarium oprichtte in 1816 en in koninklijke kringen naar geschikte bestuurders zocht. Voor de
goede orde: niet de lutherse synode (die toen nog niet
bestond) maar een Koning richtte het Seminarium op en
zorgde bij de bestuurssamenstelling ook voor een Hervormde eend in de Lutherse bijt, met oog op een ‘spoedige’ fusie van diverse protestantse kerken…
Alle examens van de studenten werden genoteerd in de
notulenboeken van het Seminarium, evenals theologische
disputen en ontgroening methoden. Daarbij is weinig
nieuws onder de zon, zo constateert Fafié, met verwijzing
naar het huidig ontgroeningsrumoer.
En, mag je op de kansel alles zeggen wat je denkt en
gelooft? Zijn er regels, criteria? Het debat hierover in de
19e eeuw in brochures en artikelen wijkt, behalve in digitale snelheid, niet echt af van nu.
Over hoe hij deze titanenklus volbracht en volhield kan
hij kort zijn: zonder echtgenote Petra was het niet gelukt.
In haar eigen dankwoord zegt ze trots te zijn op de voltooiing van het werk en... ook wel een beetje opgelucht
dat het nu kláár is.
Alma Evenhuis

Het boek Opleiden tot Luthers predikant. Het EvangelischLuthers Seminarium 1816-1876 door drs. Th.A. Fafié,
is verkrijgbaar bij de SLUB, tel. (070) 364 80 94,
e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl
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Vijfhonderd jaar en verder
Het jubileumjaar is begonnen
Een zonnige herfstmiddag in Amsterdam, 31 oktober. Ik loop van het station naar
de Oude Lutherse kerk aan het Spui. Om mij heen lopen duizenden mensen, ogenschijnlijk van niks naar nergens. Misschien denkt een voorbijganger dat van mij
ook. Maar ik heb iets te vieren en als ik de kerk instap blijk ik daarin niet de enige.
Samen starten we het jubileumjaar 2016-2017 vijfhonderd jaar en verder.

M

et verschillende kerkgenootschappen en oecumenische
organisaties gedenkt en viert ook de Protestantse
Kerk de Reformatie. Op dit PKN-feest vallen me
verrassend veel lutheranen op. Goed, op deze locatie was
’s ochtends de lutherdecade bijeen, dus dat zal ook bijdragen.
Op de informatiemarkt pakken de SLUB, het luthergame, het
lutherbier, de Batu-botenactie en andere projecten flink uit in
een voorproefje van de vele activiteiten die het komende
jaar de viering van 500 jaar reformatie zullen begeleiden.

‘Kom naar voren’ en ‘als een lopend vuur’
In de aanloop zingt het koor ‘Elzabad Voices’ gospelliederen
terwijl het geroezemoes van ontmoeten en begroeten een
vrolijke achtergrondruis vormt. Klokslag twee uur opent
dagvoorzitter Karin van den Broeke, preses van de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland, de bijeenkomst. Ze trekt een parallel met de tijd van Luther naar nu:
opnieuw wordt de kerk kritisch bevraagd. Waar staan we
en hoe gaan we verder? De toon is gezet.
Aandacht voor de verbinding met Lund (foto: Berendien Bos)
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul
Beerda presenteren hun theatervoorstelling ’Kom naar voren’.
Bekenden en onbekenden uit de protestantse geschiedenis
passeren de revue. Ieder heeft zijn eigen thema, waaruit blijkt
dat onze hedendaagse vragen rond vluchtelingen en economie
en de vraag of je nou op de barricades moet of maar stilletjes
moet doorzetten, helemaal niet alleen van nú zijn.
Margriet Gosker, projectleider van de estafette ’Als een lopend
vuur’ vertelt wat we in de komende twaalf maanden in
twaalf provincies willen bereiken: elke maand een typisch
protestants thema dat steeds een nieuwe stelling oplevert.
In 2017 dus geen 95 stellingen, maar 12. Dat is al heel wat.
De estafette landt als eerste in Limburg en trekt vervolgens
het land door.
Van programmamaker Ferdinand Borger zien we een
video-drieluik waarin hij nieuwe wegen van kerkzijn voor
het voetlicht brengt: opnieuw beginnen met een afgebrande
kerk in Hoek, pelgrimage voor iedereen op Vlieland, en
een klooster voor de buurt in Amsterdam-Zuidoost. Een
mooie diversiteit aan mogelijkheden.

Protestantisme nú
Na de pauze, vol vrolijke ontmoetingen, steekt de Amsterdamse
wethouder Arjan Vliegenthart de zaal een hart onder de riem
met de vraag om kerkelijke caritas blijvend te praktiseren.
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Dan volgt een podiumgesprek over de ‘betekenis van het
protestantisme nu’ waarop vijf deelnemers hun visie geven.
Voor prof. dr. Ab Klink, oud-minister van volksgezondheid,
is ’vrijheid’ het sleutelwoord. Het protestantisme laat zien
dat vrijheid in godsdienst draagvlak vindt. Het was het
antwoord op de middeleeuwse dwang. Voor onze tijd is het
zaak om te laten zien dat religie niet tegenover vrijheid
staat, maar tegenover dwang.
Dr. René de Reuver, scriba van de generale synode, vindt
’terug-naar-de-bron’ de inspiratie voor blijvende vernieuwing.
Waakzaam blijven en niet stollen. Vooral met het motto
van Luther: God dienen in het gewone dagelijkse leven.
Mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam,
benadrukt de weg die protestanten en katholieken hebben
gevonden naar verbinding. Voor hem is de eenheid die we
in de doop ervaren een basis om samen op te trekken met
een luisterend oor naar elkaar.
Prof. dr. Mirjam van der Veen (VU), hoogleraar kerk
geschiedenis, laat zich inspireren door Luthers ode aan het
uitoefenen van een beroep. Ieder mens is geroepen zijn/
haar taak met hart en ziel uit te voeren. Maar, als oproep
aan het rendementsdenken van managers en bestuurders
om terug te keren naar de menselijke maat voor mensen
op de werkvloer, die mens moet dat ook kunnen doen.
Prof. dr. Wim Janse, decaan Faculteit Godgeleerdheid VU,
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noemt de protestantse erfenis ’goud in handen’. Dat mogen
we tonen en uitdragen.
Theoloog van het jaar 2016, dr. Janneke Stegeman, is niet
altijd trots op het protestantisme, maar voelt zich daarin
wel uitgenodigd door de mogelijkheid tot zelfkritiek.
Vervolgens zijn we via een videoverslag van de LWFbijeenkomst ‘aanwezig’ in Lund, waar op deze dag ook paus
Benedictus bij de startviering van het jubileumjaar is en

samen met ons bidt. Bisschop Munib A. Younan roept in
een videoboodschap op tot gebed voor elkaar en de wereld
om ruimte te bieden voor het werk van de Heilige Geest.
De predikanten Andreas Wöhle en Karin van den Broeke
gingen voor in de vesper, waarmee een mooie middag waardig
werd afgesloten.
Rien Sprong

100 Heiligen in de Dom
Op 1 november, aansluitend bij de vesper van Allerheiligen,
werd in de Domkerk in Utrecht het boek 100 Heiligen
in de Dom; gedenken en vieren met geloofsgetuigen
gepresenteerd. Het boek is het resultaat van een
project van de Werkgroep Geloofsgetuigen van het
Citypastoraat Domkerk.

O

p Allerheiligen worden de
geloofsgetuigen herdacht, dat
is al sinds de negende eeuw
op 1 november. Aan het eind van de
twintigste eeuw nam paus Johannes
Paulus II het initiatief voor een oecumenisch project om de gedachtenis
aan martelaren en geloofsgetuigen
levend te houden. De uitwerking
daarvan werd toevertrouwd aan de
gemeenschap van Sant’Egidio in Rome.
Twaalfduizend namen werden verzameld, als signaal van de ongeteld velen
die het leven lieten omwille van het
evangelie. Dit was het begin van wereld-

wijde aandacht voor een onderzoek
naar de christenen die werden vermoord of vervolgd vanwege hun
geloof en inzet voor vrede en recht.
100 Heiligen in de Dom vertelt de
verhalen van honderd heiligen uit de
kerk dichtbij en wereldwijd, door de
eeuwen heen en tot nu toe. Het boek
is bedoeld om in te bladeren. En je te
verwonderen over al die verschillende
mensen die samen kerk zijn. Om op
hun gedenkdag bij hun leven stil te
staan en dat in perspectief met het
jouwe te zien. Om je door hen te
laten inspireren.

Naast de levensverhalen bevat het
boek teksten van de heiligen zelf,
meditatieve gebeden en suggesties
voor Bijbelteksten en liederen om te
overdenken; verder is er een theologische verantwoording van de rol en
betekenis van het gedenken van
geloofsgetuigen en aanwijzingen om
het gedenken vorm te geven, thuis of
in de kerk.
100 Heiligen in de Dom is verkrijgbaar
bij het Boekencentrum. Prijs: € 27,50.
http://www.boekencentrum.nl/
100-heiligen-in-de-dom

Estafette ‘Als een lopend vuur’

I

n de campagne 2017: 500 jaar protestant staan vele kanten
van het protestantisme centraal. Tijdens de campagneestafette ‘Als een lopend vuur’ komt elke maand een
ander thema aan bod, uitgewerkt door een van de provincies.
Elkkwartaal noemt steeds de thema’s en provincies van
het komende kwartaal. De aftrap was in Roermond op
13 november, waarin de bijbel centraal stond; Sola Scriptura
is een bekend Reformatiemotto. Deze maand, in de Adventselkkwartaal

tijd, richt Gelderland zich op de vernieuwende kracht van
het Evangelie als doorlopende vernieuwing.
Overijssel heeft in januari een prachtig dubbelprogramma
over Anastasius Veluanus, Drenthe komt in februari aan
bod met het thema ‘protestantse spiritualiteit’ en in maart
komt Groningen met ‘Goeie genade, wat een portretten’
over vrouwen van het protestantisme.
Voor programmagegevens zie: 500jaarprotestant.nl/estafette

december 2016

11

Verbijsterd in de wildernis
Een paar woorden die steeds weer bij me boven komen. Jacobus Revius (1586-1658),
tijdgenoot van Rembrandt, schreef ze. Een groot man - deze theoloog, predikant,
vertaler, denker (onder meer in Deventer) en dichter van regels als deze:
Ik ben een schaapken dat daar is,
verbijsterd in de wildernis

E

n ineens springen ze over naar onze tijd, onze eeuw,
waarin de wetenschap ons leert dat die wildernis
oneindig is, verbijsterend en gigantisch en daarbinnen
die nietige planeet die we kennen, waar we wonen en die
ons het leven mogelijk maakt - zolang we er zuinig op zijn.
En dan, op zondag roepen we elkaar toe: “Onze hulp in de
naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft”,
geleend uit psalm 124:8 en zingen daarna een lied als
psalm 8: Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij
uw naam op aarde uitgeschreven. Dwars tegen al die heelallen en alle verbijstering in, niet voor niets gevolgd door
een vurig kyrieleis!

een boek dat ons daarbij goed kan helpen. Niet te geloven,
door Rochus Zuurmond, met als ondertitel: Apostolische
geloofsbelijdenis en Bijbel, want in die bijbelboeken moet
je allereerst zoeken, wil je niet verdwalen. En bij elke doop
klonk en klinkt die vroege belijdenis mee. Rochus is in
beide velden een ervaren gids.
Een paar zinnen om nieuwsgierig te maken, zoals over
schepping (pag. 43):
Gods scheppen van hemel en aarde betekent dat Hij de
chaos maakt tot kosmos. Niet ergens in een grijs verleden,
maar - zoals men ‘in den beginne’ ook kan interpreteren
(en men in de oudheid ook vaak heeft vertaald ) - ’
in principe’. Hij doet niet anders dan dat, op die manier.
‘Scheppen’ is het principe van Gods handelen. Wat er dan
uit Zijn handen komt is, zoals zeven keer wordt gezegd in
Genesis 1 ‘goed’, niet alleen ooit, vroeger, maar steeds.

Op catechisatie
Om dat wat bij elkaar te houden moeten we misschien
gewoon weer eens even op catechisatie. Op mijn tafel ligt
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God ‘schiep’ is niet een louter verleden tijd. De Hebreeuwse
werkwoordsvorm duidt op een onvoorwaardelijke,
permanente, niet aan een moment op de kalender gebonden
tijd, niet uitsluitend op een verleden tijd.

Tohoewabohoe
Dat wist Luther ook al: Hij blijft ‘scheppen’, anders waren
wij helemaal aan de chaos overgeleverd! In de hele wereld
is het zo, dat God dagelijks schept en daar ook nooit mee
ophoudt, tot de jongste dag. Hij is niet te vergelijken met
een timmerman die een huis bouwt en er niet meer naar
omkijkt, want de ware Schepper blijft ermee bezig.
Scheppen is dus een voortdurend gevecht tegen de chaos
(tohoewabohoe in het Hebreeuws), soms veroorzaakt door
de ‘natuur’ - die je niet zomaar met ‘schepping’ gelijk
kunt stellen - maar meestal door, nog erger, menselijk en
onmenselijk toedoen.

Hart van ons kerstfeest
Maar de echte schepping is niet afwezig, soms kan iets
daarvan onder ons oplichten. Waar onmenselijk geweld aan
banden wordt gelegd, waar tirannen in het stof bijten is
dat op z’n minst een teken van de goede schepping. En
waar mensen in liefde samenkomen en in vrede samen
leven, daar kan men er inderdaad iets van zien dat de
schepping ‘tof’ is, mooi en goed, zo schrijft Zuurmond.
Léés de verdere heldere hoofdstukken over Gods almacht,
zijn ‘onweerstaanbaarheid’ en ook over alles wat in het
Apostolicum staat over dat allergrootste geheim dat Hij
ons in Christus zo totaal nabij komt, alle diepste noden
ons niet toedeelt, maar die menselijk met ons deelt in
Christus. Dat is dan ook het hart van ons kerstfeest!
Daar begint het.

En dan… het lied.
Zo’n catechisatie kan je denken tot rust brengen, ruimte
scheppen. Maar wat ons denken dan te boven gaat wordt
ons in de liturgie en in de liederen binnen gezongen.

Ik wijs daarvoor nu op één van de door Muus Jacobse
berijmde psalmen, waarin de durf en de veelzijdigheid
van deze zangen zo krachtig doorklinken. Muus Jacobse
(pseudoniem voor Klaas Heeroma) was een echte taalman.
Hij ervoer het wonder van de psalmen en kwam daardoor
ook tot het schrijven van bijbelliederen, zoals het
Adventslied 446 (naar Mattheüs 11) Zijt Gij waarop de
wereld wacht. Een voorbeeld van de eenvoud en de kracht
van zijn vele psalmberijmingen is Psalm 40, geïnspireerd
door en gehoorzaam aan de psalmtekst zelf (psalm 40, 1-4):
Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, Hij heeft
gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste
grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag
en hopen op de Heer.
Lees het eerst eens als een gedicht en leg de psalmtekst
ernaast; als je het dan later zingt met elkaar, merk je hoezeer
zo’n dienende dichter en zanger ook een gids voor ons is.
Tot slot wijs ik op een heel bijzonder Adventslied (453)
Wachters van de tijd van Tom Naastepad en Frits Mehrtens;
tekst en melodie eisen iets van ons maar juist zo brengen
ze je verder op deze weg van de verwachting. En daar hoort
dan ook bij, van dezelfde dichter, het in alle eenvoud zo
grootse Kerstlied (488) In den beginne was het woord.
Joop Boendermaker

Aanbevolen: Rochus Zuurmond, Niet te geloven,
Apostolische geloofsbelijdenis en Bijbel, Vught 2011,
ook te bestellen bij de SLUB, slubdenhaag@hetnet.nl
(H. Jongeneel) €16,50

Lutherpenning
van aard zijn. De eerste penning werd uitgereikt aan de
Rotterdamse kunstenaar Ger Van Iersel, de tweede aan
Museum Catharijneconvent te Utrecht en de derde aan
professor dr. J.P. Boendermaker.

De Lutherse gemeente Rotterdam reikt sinds 2006 zo
mogelijk jaarlijks een Lutherpenning uit. Deze wordt
geslagen bij de Koninklijke Munt te Utrecht.
De penning wordt uitgereikt aan een persoon of instantie
die op belanghebbende wijze aandacht gaf of bijdroeg aan
de Lutherse traditie. Dat kan de landelijke Lutherse traditie
betreffen, maar de regio Rotterdam/Rijnmond in het
bijzonder heeft de voorkeur. De Lutherse bijdrage kan
zowel bestuurlijk, theologisch, kerkhistorisch als praktisch
elkkwartaal

Bij de opening van haar activiteiten van het reformatiejaar heeft de kerkenraad op eerste Advent de vierde
penning uitgereikt aan dr. Gerard van Manen. Hij was en
is van grote betekenis met zijn geschiedschrijving over de
Nederlandse lutheranen.
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Vrouwen in beweging
ook als het erop áán komt
Het thema van de recente netwerkconferentie Women in Church and Society
(WICAS) in Napels was ‘Vrouwen in beweging’. Namens de Nederlandse Lutherse
Vrouwen Bond (NLVB) was dominee Marlies Schulz deelnemer en doet verslag.

E

lke twee jaar is er de Wicasconferentie voor het vrouwennetwerk van de Lutherse kerken in West-Europa.
Deze keer mocht ik er heen, in navolging van Coby
Aartsen die ons jarenlang in het vrouwennetwerk heeft
vertegenwoordigd. Een spannende uitdaging, ook ver weg
want de conferentie was dit keer bij de Evangelisch-Lutherse
Kerk in Italië (ELKI). Een kleine Lutherse kerk, bestaande
uit voornamelijk Duitstalige gemeenten, verspreid over
heel Italië.
Gisela Salomon, gedelegeerde van het ELKI-vrouwennetwerk,
had ons uitgenodigd naar Napels, in een klooster van de
Missionari Vincenziani. Op het vliegveld trof ik Cornelia
Hübner en Simona Prosic Filip uit Slovenië; een taxi bracht
ons door nauwe straten naar het klooster. Daar begon onze
conferentie met een uitwisseling over ons werk van het
afgelopen jaar in bonden en netwerken. Voor iedereen had
ik een exemplaar van onze kleurrijke NLVB-jubileumbrief
meegenomen en vertelde van ons feest in juni op Hoekelum.
Bij sommigen riep dat fijne herinneringen op aan de
conferentie die wij ooit in Nederland hielden, met toen
als bijzondere gast Elaine Neuenfeldt, LWF-secretaris voor
het wereldwijde Wicasnetwerk.

Rose Rosa en de school Gesù di Nazareth
Wij bezochten het inloophuis van het Leger des Heils en
kregen voorlichting over het project ‘Rose Rosa’ van de
plaatselijke lutherse gemeenten Napels, Torre Annunziata
en Meran in samenwerking met het Leger des Heils in Italië.
In het evangelische ziekenhuis Villa Betania worden zwangere
vrouwen opgevangen die geen medische verzorging krijgen
zoals Romavrouwen, of vrouwen die de gewone instituties
schuwen. Hier krijgen ze voorlichting over zwangerschap,

geboorte, hygiëne en ook begeleiding van verloskundigen,
artsen en psychologen en de mogelijkheid om in een veilige
omgeving hun kind te baren. Dit project ‘vrouwengezondheid’ is een speerpunt van de diaconie van de ELKI.
Daarna reisden we verder naar Gesù di Nazareth, een school
opgericht in 1954 door ds. Idelmo Poggioli van de ELKI,
vader van ds. Paolo Poggioli die ons nu rondleidde. Deze
school met kindergarten, bedoeld om kinderen uit de
omliggende achterstandswijk een goede start te geven,

Vrouwenordinatie in luthers Letland: teruggedraaid
Op haar synodevergadering van 3-4 juni dit jaar heeft
de Letse Evangelische-Lutherse Kerk besloten dat vrouwen
niet meer tot predikant geordineerd mogen worden.
In luhters Letland werd de vrouwenordinatie in 1975
ingevoerd maar in de praktijk gebeurde dit slechts tussen
1975-1985 en 1989-1992. Sinds Janis Vanags in
1993 aartsbisschop van Riga werd, is geen vrouw meer
geordineerd. Zo wordt nu, die al bestaande praktijk,
kerkordelijk vastgelegd.
Een delegatie van de Nordkirche, een partner van de
Letse Evangelisch-Lutherse Kerk en als gast aanwezig bij
de synodevergadering, wilde in haar groetwoord ingaan
op dit thema met de woorden: “als niet zowel mannen
als vrouwen de sacramenten kunnen bedienen en het
evangelie in het openbaar kunnen verkondigen, wordt de
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in hun relatie
tot Christus ontkend”. Maar deze tekst mocht niet worden
voorgelezen. Wel werd hij, in het Lets, uitgedeeld aan de
synodeleden.
De Letse Evangelisch-Lutherse Kerk is niet de enige lutherse
kerk die geen vrouwen ordineert; het wrange is dat hier

verzorgt een vijf-jarige basisschool. Daar krijgen ze goed
onderwijs, een warme maaltijd, huiswerkhulp en mogen ze
mee op vakantiekamp. Ook zijn er in het schoolgebouw
alfabetiseringscursussen voor volwassenen.

‘Hier sta ik (en ik ga geen stap terug)’

Deelnemers Wicas conferentie
14

Terug in het klooster: tijd om verder aan de slag te gaan.
Op het programma stond een gesprek met Elaine Neuenfeldt met wie wij natuurlijk spraken over het synodebesluit van de Letse kerk om de ordinatie van vrouwen, al
meer dan twintig jaar geldig, weer te verbieden. Dit is een
ongekende stap terug in de tijd (zie middenkader). Wat zal
het effect daarvan zijn voor de LWF-kerken die nu voordecember 2016
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zichtig stappen zetten in de richting van vrouwenordinatie? Hoe kunnen wij hierin ons protest laten zien? De
vrouwen die door dit besluit getroffen zijn hebben inmiddels onderdak gevonden in de buitenlandse Letse Kerk die
ook in Letland zelf vrouwelijke predikanten ondersteunt.
Naast een protestbrief aan de Letse kerk gaan wij ons, als
netwerk, vooral richten op ondersteuning van de vrouwen
in deze Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad.
Ook is hiervoor aandacht op 12 augustus 2017, tijdens de
door de Duitse Wicaskerken georganiseerde vrouwendag
in Wittenberg, met als thema ‘Hier sta ik (en ik ga geen
stap terug)’. Een gefotografeerde manifestatie met minstens 500 geordineerde vrouwen in toga zal dan dit ‘hier
sta ik’ letterlijk in beeld brengen. Uit alle kerken zijn
vrouwen deze dag van harte welkom en ik hoop dat ook
wij, vanuit Nederland, met een groep vrouwen aanwezig
kunnen zijn! Naast dit thema ging het erom hoe het netwerk en de lidkerken vrouwen in leidinggevende functies
in hun ambt kunnen ondersteunen. Voorstellen daarvoor
worden nog verder uitgewerkt.

de discussie over de participatie van vrouwen in leidinggevende, kerkelijke commissies en synodes geopend kan
worden.

Ludieke afsluiting
Onder leiding van onze gids Laura verkenden wij Napels
te voet. Wist u dat in de kerststallen van de Napolitanen
niet alleen de heilige familie maar ook figuurtjes van
voetballers of popsterren te vinden zijn? Dat leer je op
weg door de plaatselijke kerstmarktstraat, het hele jaar
geopend. Eerder die avond werden wij ontvangen in de
Lutherse kerk van Napels waar dominee Kirsten Thiele,
samen met een prachtig oecumenisch vrouwenkoor, ons
voorging in een avondgebed. Daarna aten wij, met koor
en Kirsten Thiele, een heerlijke Napolitaanse pizza. De
volgende dag werd de conferentie afgesloten met de goede
hoop dat wij elkaar volgend jaar terugzien op 12 augustus
in Wittenberg!
Marlies Schulz

wordt teruggedraaid wat een aantal jaren is gepraktiseerd.
Een rondom pijnlijk besluit. Allereerst voor de vrouwen
die als predikant hun kerk willen dienen, maar in feite
voor de héle kerk die door dit besluit alleen maar verliest.
Gelukkig is er ook nog de Latvian Evangelical Church
Abroad, met een vrouwelijke aartsbisschop - die ook
vrouwen ordineert. In Nederland werd dominee J.A.
Haumersen in 1929 de eerste lutherse predikante. Het
besluit dat dit, voor ongetrouwde vrouwen, mogelijk
maakte werd al rond 1924 genomen. De lutherse kerk
was het derde kerkgenootschap in Nederland met
vrouwelijke predikanten en internationaal gezien een
voorloper (1911: Doopsgezinden; 1918: Remonstranten).
Andere lutherse kerken en kerken uit de gereformeerde
tradities volgden pas decennia later.
Het besluit in Letland vraagt onze solidariteit én waakzaamheid in de eigen kerk.
Sabine Hiebsch
onderzoekster bij de W.J.Kooiman-J.P.Boendermaker
Lutheronderzoeksplaats, VU Amsterdam
(eerder gepubliceerd als column in het Amsterdams
Gemeenteblad, juli 2016)

Vrouwen en 500 jaar reformatie in 2017
Vooral is er aandacht voor dit thema op de Kirchentag in
Berlijn/Wittenberg (24 t/m 28 mei). De door de Nordkirche
gemaakte tentoonstelling over vrouwen en reformatie door
alle eeuwen heen is dan te zien en vanuit de Sächsische
Landeskirche wordt een groot vrouwenmaal georganiseerd. In ons land is in Groningen een bijeenkomst (4
maart) onder het motto: Goeie genade – wat een portretten
– vrouwen van het protestantisme.
In het World Exhibition Himmelszelt van de LWF worden
tijdens Wicasdagen (juni) de vertalingen van het gendervraagstuk van de LWF getoond. Inmiddels in ruim 41
talen vertaald (zoals ook in Swahili), waarmee wereldwijd
elkkwartaal

Gesù di Nazareth, detail bord (foto: Marlies Schulz)

Women in Church and Society (WICAS) is een internationaal netwerk van de LWF ter bevordering van
volledige participatie van vrouwen in kerk en samenleving, met nadruk op hun leiderschap. Een groot
thema is ‘gender justice’. In 2014 aanvaardde de
LWF-Council het document ‘Gender justice policy’
(over gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen
in bestuurs- en kerkleidingsorganen van de lutherse
wereldgemeenschap) dat lidkerken moet stimuleren dit
toepasbaar te maken in hun eigen context. Die context
verschilt nogal; zo maakt het veel uit of je luthers bent
in IJsland, waar veel vrouwelijke bisschoppen zijn, of
in Letland - waar vrouwenordinatie is tegengehouden
en nu zelfs teruggedraaid.
Vooralsnog stelt de LWF zich terughoudend op met
betrekking tot het recente Letse besluit. In eigen land
heeft synode-president Trinette Verhoeven onlangs in
een gezamenlijke brief met Karin van den Broeke,
synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland,
haar zorg en protest uitgesproken aan de LWF over de
huidige Letse situatie. Het is met name ook voor de
lidkerken die nu op weg zijn naar de invoering van de
vrouwenordinatie uitermate belangrijk dat andere
lidkerken van de LWF hun protesten over deze stap
terug in de tijd kenbaar maken.
Alma Evenhuis
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Lutherse bronnen
Wat was het geheim van Luther? Hoe kan het dat na drie eeuwen roepen om
reformatie, het herstel van de kerk na 31 oktober 1517 eindelijk zijn beslag
begint te krijgen? Dat is ontegenzeglijk te danken aan ’s mans kwaliteiten en dat
Melanchthon zijn metgezel werd. Hij had in Frederik de Wijze een machtig
beschermheer. De tijd was rijp. Luthers liederen trokken voor hem uit. Toch was
het vooral de boekdrukkunst die de hervorming vleugels gaf.

N

u, vijfhonderd jaar later, verschijnen als hommage aan die
drukkers prachtige verzamelwerken. Luther wordt gebundeld. Het
Reformatie Jubileum is aangegrepen
om de ‘evangelische’ bronnen te ontsluiten.

Ordeloze chaos
Luther zelf stond ambivalent tegenover
de dikke folianten waarin zijn werk
werd bijeengebracht. “Graag had ik
gezien dat mijn boeken allemaal achterwege waren gebleven en weggeraakt”,
zegt hij in de Voorrede op deel I van
de Duitse geschriften (1539). Ondertussen liet hij zich wel graag aanleunen
dat zijn geschriften ‘kerkvaderlijk’
zouden zijn. Maar dat is nog geen
reden om ze te bewaren, laat staan ze
te bundelen. “Het is door Gods genade”,
schrijft hij, “dat de boeken van veel
kerkvaders en concilies verloren zijn
gegaan. Want als ze allemaal hadden
moeten blijven, dan had niemand
vanwege al die boeken nog in of uit
de Bijbel kunnen komen”.
In zijn Voorrede op deel I van de
Latijnse geschriften (1545) verwijst hij
naar de Loci Communes van Philip
Melanchthon. Dát is pas een syste
matische theologie. “Mijn boeken
daarentegen zijn ten gevolge van het
ontbreken van enige orde in de
gebeurtenissen noodgedwongen een
ruwe en ordeloze chaos, die zelfs door
mij niet gemakkelijk in te delen is”.

Luther verzameld
Onder redactie van Herman Selderhuis verschenen onlangs twee dikke
delen: Luther Verzameld, samen ruim
1300 pagina’s met brieven, thesen,
disputaties, preken, polemiek, schriftuitleg, traktaten en instructies. De
oudste: een brief aan Johannes Braun
uit 1507; de jongste: het strijdschrift
16

Tegen de 32 artikelen van de theologen
van Leuven uit 1545. In totaal ruim
vijftig titels. Sommige voor het eerst
in het Nederlands vertaald. Vijfentwintig vertalers zijn betrokken bij dit
project onder wie de lutheranen Wim
van Beek, Joop Boendermaker, Sabine
Hiebsch en Klaas Zwanepol. De andere
vertalers zijn vooral afkomstig uit de
kleine gereformeerde kerkgenootschappen rechts van de Protestantse
Kerk in Nederland. De Godsnaam wordt
door sommigen van hen weergegeven
met HEERE.

Deze calvinistische inslag blijkt ook
uit de vertaling. In de inleiding tot de
Aansporing om het Sacrament van
het Lichaam en Bloed van onze Heer
te gebruiken (1530) merkt de vertaler
op hoe ‘opmerkelijk’ het is dat Luther
steeds omstandig spreekt van ‘het
sacrament van het lichaam en bloed
van onze Heer’, maar noteert daarbij:
“In deze vertaling wordt ter afwisseling
en ter verduidelijking (!) wel regelmatig
het woord ‘avondmaal’ gebruikt”.
Alsof dat hetzelfde is…
Zo zijn in De Kleine Catechismus
(1529) de gebeden van Luther ontdaan
van het kruisteken, met de veelzeggende eindnoot: “De oorspronkelijke
tekst zegt zowel hier als in het avondgebed een kruisteken te maken. In de
Nederlandse uitgaven van de Kleine
Catechismus werd deze aanwijzing al
december 2016

spoedig weggelaten”. In een enkel
geval, namelijk in Het Doopboekje
(1526), kan het kruisteken natuurlijk
niet achterwege blijven maar daar
blijkt de onwennigheid uit het plaatsen
van een overlijdenskruisje ‘in de
naam van de Vader (), de Zoon (),
de Heilige Geest ()’ in plaats van
een wijdingskruisje (✠). Dat ziet er
raar uit alsof het een uitgave van
Friedrich Nietzsche over de dood van
God betreft…
Soms blijkt het calvinisme ook uit de
duidingen die de vertalers in hun
inleidingen geven. Bijvoorbeeld: in
de inleiding tot De Duitse Mis (1526)
schrijft de vertaler dat Luther het
ideaal koesterde dat mensen die ‘met
ernst christen willen zijn’ bijeenkomen
op een afzonderlijke plaats, dus afgezonderd van de openbare eredienst.
Met spijt constateert de vertaler “dat
Luther dit ideaal heeft moeten los
laten”. Een lutheraan daarentegen zou
opgelucht ademhalen dat Luther uiteindelijk toch aan de verzoeking om
‘fijn’ te worden, weerstand heeft
kunnen bieden.
Er zijn passages waarbij de vertalers
geen idee hebben wát ze vertalen
omdat het inhoudelijk te ver bij hen
vandaan staat. Een ontluisterend
voorbeeld: het hart van de lutherse
spiritualiteit klopt bij ‘de vrolijke
ruil’, de fröhliche Wechsel, de Tausch,
waarbij Joop Boendermaker op
pagina 1319 in het bijzonder naar
‘een van de kernen van het meest
intense en pastorale geschrift uit
1520 Von der Freiheit eines Christenmenschen’ verwijst. Maar daar is het
wegvertaald! Op pagina 426 spreekt
Luther van fröhlich Wechsel und
Streit, maar de vertaler weet er geen
raad mee en behelpt zich met ‘een
allerlieflijkst schouwspel’…
elkkwartaal

Ontsluiting
Het is fantastisch dat een representatieve selectie van Luthers werken
beschikbaar is gekomen maar ik had
graag gezien dat er wat meer redactie
was gevoerd. De bronnen ontsluiten
is één; ze worden pas echt toegankelijk
door een zaak-, naam- en tekstregister,
maar die ontbreken. De belangrijkste
meerwaarde van een verzameld werk
is niet dat het allemaal netjes achter
elkaar staat maar dat de lezer heen
en weer kan bladeren om passages te
vergelijken; dat wat Luther rond een
en hetzelfde te berde brengt bijeen
gelezen kan worden, kortom: dat er
kruisverwijzingen zijn. Maar helaas,
daar is niet in voorzien. Dat is jammer.
Zo kan alleen de goed ingevoerde
lezer een opmerking over Tetzel op
pagina 108 in verband brengen met
wat Luther aan hem schrijft op
pagina 1213.

Latijn-Nederlands
Een zo mogelijk nog ambitieuzer
project is de Latijn-Nederlandse uit-

gave van het academische werk van
Luther in drie banden, samen meer
dan 2000 pagina’s. Daarin komen we
een andere Luther tegen dan de rondborstige levensgenieter van Wein,
Weib und Gesang die voor de gewone
gelovigen stichtelijke teksten schreef.
In de Nederlandse tekstgeschiedenis
van Luthers oeuvre is zijn meer
wetenschappelijk werk onderbelicht
gebleven. Reden voor Markus Matthias, hoogleraar Lutherana aan de
Protestantse Theologische Universiteit,
om deze geschriften uit te brengen,
steeds met de Latijnse tekst op de
linker pagina en de Nederlandse vertaling rechts.

De eerste band (december 2016)
betreft Luthers theologische antropologie, getiteld De mens voor God.
Hierin zijn vier Disputaties opgenomen
en voorts de Bekrachtiging van alle
artikelen van Maarten Luther die
door de laatste bul van paus Leo X
zijn veroordeeld (1520) en Over kiezen
in gebondenheid (1525); enkele van
deze werken verschenen ook in
bovenvermelde editie van Selderhuis.
In de nabije toekomst zullen met
eenzelfde eruditie band II, Geloven in
Christus en de christelijke vrijheid
(Luthers soteriologie) en band III,
Leven in de kerk (Luthers ecclesiologie)
op de plank worden gezet.
Er is nog onnoemelijk veel van
Luther te leren.
Klaas Touwen
Herman J. Selderhuis (red.), Luther
Verzameld I en II, (Kok) Utrecht 2016
Markus Matthias (red.), Maarten Luther
I, Theologische antropologie. De mens
voor God, (Damon) Budel 2016

Wartaal

Kerstgevoel
Vele jaren geleden was de decembermaand voor mij een
drukke tijd. Eerst Sinterklaas en daarna kwamen meteen
de voorbereidingen voor het kerstfeest. Als zondagsschooljuf was je samen met de anderen al begonnen met
zoeken naar een kerstspel dat weer een beetje anders was
dan dat van het vorige jaar, vervolgens kinderen selecteren
die mee mochten doen, want de zondagsschool had toen nog
tientallen kinderen die trouw elke zondag ná kerktijd bijeen
kwamen en er moesten hoofdrolspelers gekozen worden.
Op de vier zaterdagen voor kerst werd er ’s middags
gerepeteerd.
Ook het uitzoeken van een persoonlijk boek voor alle
kinderen was - hoewel leuk - een heel karwei. Er moest
een kerstmiddag voor de meisjesclub worden georganiseerd,
een kerstverhaal uitgezocht, lekkere dingen geregeld...
en zo verder. Het kerkkoor trad natuurlijk ook op, er
werden speciale liederen ingestudeerd... en ga maar door.
Op een gegeven moment zei een medestrijdster in dit
kerstgewoel tegen me: “Ik heb dit jaar helemaal geen
kerstgevoel, jij?” Daar moest ik zwaar over nadenken want wat is dat, een kerstgevoel? Eerlijk gezegd ben ik
daar nog steeds niet uit. Misschien stond het té druk hebben
met van alles er omheen het kerstgevoel in de weg.
elkkwartaal

En nu?
Zelf hoef ik eigenlijk
niets meer te organiseren,
hoogstens wat kerstdecoraties in mijn eigen huis.
Maar de kerstversiering ligt begin oktober al volop in
de winkels. Kaarsen branden we de hele winter. Begin
november zie je al versierde kerstbomen hier en daar.
Als ik de reclame mag geloven dan geeft een bezoek aan
een kerstcircus je het sublieme kerstgevoel, een bezoek
aan de kerstmarkt in Parijs of Londen zorgt zelfs voor het
ultieme kerstgevoel en de allermooiste kerstmis ooit beleef
je in Disneyland.
Is dat het echte kerstgevoel? Ik weet het niet. We roepen
om Vrede op Aarde, maar die is er niet in letterlijke zin.
Veel te veel oorlog en onrust.
Persoonlijk en dicht bij huis hoop ik dat kerstmis een feest
van rust mag en kán zijn, dat alle toeters en bellen je niet
te veel in de weg staan, een feest van samen zijn, samen
met familie of vrienden en als dat niet kan dan hoop ik dat
een kerstfeest met jezelf als gezelschap toch ook goed is.
Tjally Everaarts-Bilyam
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Nieuwe kansen voor luthers Limburg
in Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
In 2014 fuseerden de lutherse gemeenten van Eindhoven, Heusden en Bergen op Zoom
in een nieuwe lutherse conglomeratie: Luthers Brabant. Sinds 18 april van dit jaar zijn
ook ELG Limburg en ELG Nijmegen deel van de nu Evangelisch-Lutherse gemeente
Zuid-Nederland.

E

en groot gebied, bediend door drie lutherse predikanten:
Marlies Schulz (Bergen op Zoom); Willem Boon (ZuidLimburg) en Susanne Freytag (Eindhoven en Nijmegen).
De samenvoegingsdienst werd gevierd op 11 september, in
combinatie met de intrede van dominee Susanne Freytag.
Met dominee Willem Boon gaan we in gesprek over wat
dit betekent voor lutheranen in Limburg.

Waarom fuseren met lutheranen uit andere provincies?
“De lutherse gemeente in Limburg telt ongeveer honderd
zielen. Na de kerksluiting van Maastricht in 2013 komen
ze elke twee weken op zondag bijeen in Heerlen. Een kleine
gemeente van goede wil, met een gezonde financiële situatie,
maar ook met een toenemend gebrek aan menskracht om
de gemeente te besturen, en dan ook nog activiteiten in en
om de kerk te kunnen organiseren. Met het vooruitzicht
dat het kerkbestuur uiteindelijk rechtstreeks onder de classis
zou kunnen gaan vallen, ging men op zoek naar partners
om als lutherse gemeente te kunnen blijven functioneren.
Zo zijn er in de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met
andere protestantse gemeenten in de regio Parkstad. Deze
contacten leverden voor de lutheranen echter niet het
vertrouwen op dat zij herkenbaar zouden kunnen blijven
in de samenwerking. Daarom werd de blik verder naar
Brabant gericht. Omdat daarmee al enige contacten waren,
voelde het snel vertrouwd om met elkaar in gesprek te gaan.”

Waar zet je op in met een fusie?
Voor Willem Boon was het vooral een verrassing hoe de
fusie van ELG Brabant in 2014 geen beletsel vormde om
opnieuw in gesprek te gaan. Ook toen in de loop van het
proces ELG Nijmegen aanhaakte. “Er moest gesproken
worden met de classes van Peel en Kempenland, van Limburg
en van Nijmegen. De nieuwe gemeente overschrijdt immers
diverse grenzen. Dat vroeg veel energie en tijdsinvestering.
Die flexibiliteit is misschien wel tekenend voor de motivatie
om met elkaar lutheranen een plek en een gezicht te blijven
geven in de zuidelijke provincies. De missie van de nieuwe
gemeente is krachten bundelen en elkaar te motiveren om
te functioneren als kerk voor elkaar en de samenleving.
De kernen blijven herkenbaar op hun vierplekken, maar
samen vormen zij een vitale gemeenschap.”
Tijdens de samenvoegingsviering van de nieuwe EvangelischLutherse gemeente Zuid-Nederland, sprak Trinette Verhoeven,
president van de lutherse synode, over een niet eerder
vertoond experiment. Een gemeente, verspreid over zo’n
groot gebied, wat een uitdaging om daarin een goed
functionerende gemeenschap te vormen. Geen experiment
18

als proefballon, maar daadwerkelijk een proeftuin van een
kerk die toekomst ziet.

Wat merken gemeenteleden van de fusie?
“Wat in Limburg een verschil maakt is dat er weer motivatie
is om initiatieven te nemen in activiteiten. Op diaconaal
gebied is de gemeente samen met andere kerken in Heerlen actief in het vluchtelingenwerk en opvang van dak- en
thuislozen. Met de gebundelde krachten in een grote diaconie is het nu weer mogelijk om daar een herkenbaar aandeel in te leveren.”
Ook in de gemeente zelf is te merken dat zij deel is geworden
van een grotere gemeenschap. Bij gezamenlijke diensten
wordt vervoer georganiseerd zodat de kosten gedeeld worden
en de bereikbaarheid voor velen makkelijker wordt.
Solidariteit is het woord dat bij mij boven komt wanneer
ik Willem Boon hoor.
Het is nog te kort dag om nu conclusies te trekken wat de
fusie gaat opleveren. Op dit moment is de verbondenheid
met elkaar al een groot gewin. In de zondagse vieringen is
de liturgie op elkaar afgestemd en daardoor een herkenbaar
geheel in alle vierplekken.

Hebben lutheranen nog een speciale
aantrekkingskracht voor kerkelijk Limburg?
Willem Boon waagt zich niet aan toekomstvoorspellingen.
“De kerk is een afspiegeling van de samenleving. Grote
werkeloosheid onder jongeren betekent dat zij, indien
mogelijk, hun heil ergens anders in het land of over de
grens gaan zoeken. Dorpsgemeenschappen en dus ook
kerkgemeenschappen vergrijzen. En dan zijn de protestantse
kerken in Limburg sowieso al kleinere spelers in het kerkelijk landschap. Voor de lutheranen een reden om ook gastlid van de classis Limburg te blijven en verbonden te zijn
met de andere protestanten in de regio.”
Voor Boon is de oecumene het toekomstvisioen. Protestanten
én rooms-katholieken die samen werken en samen vieren.
“Lutheranen hadden daarin altijd al een brugpositie tussen
calvinisten en rooms-katholieken en juist daarom is het
belangrijk dat in de gesprekken over de oecumene lutheranen
herkenbaar aanwezig zijn.”
Hij maakt zich zorgen over de oecumene. ”Er zijn goede
contacten opgebouwd, maar de rooms-katholieke kerk in
Limburg zit in zwaar weer vanwege de misbruikschandalen
die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Veel katholieken
zijn geschokt op zoek naar hoe het nu verder moet, of
hebben de kerk de rug toegekeerd. Op plaatselijk niveau
wordt hard gewerkt om het tij te keren, waarbij er een
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tendens is om een meer behoudende koers te varen. Dat
bemoeilijkt de contacten tussen protestanten en katholieken
wel.” Toch houdt Boon vast aan de droom van de oecumene.
In vertrouwen en zeker niet in gelatenheid, zegt hij: “De
toekomst is in Gods hand”.

Welke plek is er voor dominee Boon na de fusie?
“De parttime aanstelling blijft en tegelijkertijd is er veel
werk. De samenwerking met Susanne Freytag verloopt
plezierig en het pastoraat beperkt zich niet meer alleen tot
Limburg”. Zo heeft Willem Boon groot respect voor Heusden,
waar de gemeente veel zelf organiseert en onderling
pastoraat biedt. “Dan is het ook geen opgave om, wanneer
er echt een beroep op de predikant gedaan wordt, een
langere reis te ondernemen.”
De emeritaatsleeftijd nadert, voor hem ligt de afweging om
nog door te werken. Zolang zijn gezondheid het toelaat
hoopt hij in deze nieuwe situatie nog enige tijd voort te
kunnen gaan met zaaien en oogsten van de vruchten van
de fusie. Het voelt vreemd om op korte termijn afscheid te
nemen van een proces waar hij met de gemeente nog zo
midden in zit. De wens om nog even door te gaan is sterk;
ook het besef dat het een jaarlijks terugkerend besluit zal
zijn of hij blijvend in staat is het beroep dat op hem
gedaan wordt te vervullen.

Intrededienst ds. Susanne Freytag
Hij ziet het nu al als de grootste vrucht voor Limburg dat de
lutheranen niet in de positie zijn gekomen van zieltogende
gemeenschap in een uithoek. “Nee, de fusie brengt nieuw
elan en vitaliteit voor de komende jaren binnen. Wat een
rijkdom als je zo, als kleine gemeenschap, je plek durft in
te nemen.”
Rien Sprong

Leren van Luther
Not for sale!
Lutherse gemeenten in Nederland maken werk van hun opdracht om het luthers
erfgoed ook buiten de eigen gemeenten onder de aandacht te brengen. Daarvoor
zijn tal van initiatieven. In Noord- en Oost-Nederland doen lutherse gemeenten dit
sinds 2012 voor een deel gezamenlijk.
De ELG’s Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Zutphen en Arnhem
startten in dat jaar met de cursus Leren van Luther. De vijf
predikanten van die gemeenten - Susanne Freytag, Jan van
Twist, Erwin de Fouw, Louisa Vos en Klaas Touwen - ontwierpen een eenjarig curriculum voor een inleiding op
lutherse theologie. Volgens een carrouselmodel wordt in de
eerste bijeenkomst het leven van Maarten Luther besproken;
dat gaat door in de vijf andere plaatsen. Voor deze cursus
werd niet alleen onder lutheranen geworven; we wilden
juist ook andere PKN-leden bereiken. Daarom werd de
cursus vaak gegeven in een gebouw van de protestantse
gemeente ter plekke. Al snel werd duidelijk dat dit een
goed werkend model was. En: een heel stimulerende en
plezierige manier van werken. Het is leuk en mooi om zo
met collega’s samen te werken en ook nog eens een groot
Nederlands gebied te voeden met luthers erfgoed. Nu, in
2016, zijn we inmiddels bezig met ons vijfde curriculum.
Vanwege emeritaat of verhuizingen van de eerdere inleiders
nu in een andere samenstelling: prof. dr. Markus Matthias,
drs. Maren Overbosch, ds. Klaas Touwen en ds. Louisa Vos.
Het onderwerp Not fot sale!, aangereikt door de Lutherse
elkkwartaal

Wereldfederatie, verwijst naar de aflaatpraktijk in Luthers
tijd. Een bijzonder thema in een bijzonder jaar van het
gedenken van 500 jaar Reformatie. We werken nu niet in
vijf plaatsen, maar in negen. Ook de Protestantse Gemeente
Dalfsen, ELG Enschede/Twente, Protestantse Gemeente
Almere en ELG Nijmegen doen nu mee.
Zo is ‘Leren van Luther’ meer geworden dan alleen een
cursus. We leerden elkaar als lutheranen, gemeenteleden
en predikanten over een grote regio beter kennen. Het
gevoel van gezamenlijkheid dat in veel lutherse gemeenten
onderling altijd al bestond, is versterkt. We spreken elkaar
en weten van veranderingen, vreugden en verdriet. Heel
kostbaar. Juist vanwege de versterkte gezamenlijkheid
gingen we in 2015 met een groep uit verschillende lutherse
gemeenten naar de Kirchentag in Stuttgart. Dat was zo’n
mooie ervaring dat we dat in 2017 weer gaan doen. Deze
keer naar Berlijn-Wittenberg.
Louisa Vos
predikant ELG Zutphen
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Schitterende getuigen...
luthers Avondmaalsgerei voor het voetlicht
Afgelopen zomer promoveerde dominee Martin L. van Wijngaarden op een dissertatie
over luthers avondmaalsgerei. Hij publiceerde het boek ’Schitterende Getuigen Nederlands luthers avondmaalsgerei als identiteitsdrager van een godsdienstige
minderheid’. In Rotterdam ontdekte ik het belang van zijn onderzoek tijdens een
boeiend gesprek over identiteitsbepalende zaken voor de lutherse gemeenschap in
Nederland.
Hoe kom je erop om over avondmaalsgerei een
onderzoek te doen?
“Dat loopt via verschillende lijnen. Als bestuurslid van het
Catharijne Convent in Utrecht ontdekte ik dat achter veel
objecten een verhaal zit. Een andere lijn is de opvatting
dat de lutheranen van oudsher een rijke kerk zijn. Dat lijkt
ten opzichte van andere kerken wel mee te vallen, maar
wat er uitspringt is de rijke beeldcultuur, met name in het
avondmaalsgerei. De vraag rijst daarbij wat al dan niet
onderscheidend is tussen lutheranen en calvinisten. Weer
een andere lijn is dat er de laatste tijd veel buitenlandse
publicaties verschijnen over material christianity. In
Nederland zijn we nogal terughoudend over de materiële

kant van het geloof. Er is wel veel geschreven over kerkgebouwen en orgels, of diaconieën. Maar over materiële
zaken die óók een reflectie zijn van wat we geloven blijven
de boekenschappen leeg. Tijd om daar wat aan te doen.”

Reflectie van wat we geloven,
dat is een interessante invalshoek.
“Objecten vertellen hun eigen verhaal, maar het is ook de
luisteraar die bepaalt hoe hij dat verhaal hoort. Voor mij
was de uitdaging om die verhalen hun eigen context te
geven. Waarom werd iets gemaakt zoals het gemaakt werd?
Dat kan betekenisvol zijn om de toenmalige manier van
geloven te verstaan en te zien wat ons verwant maakt met
die traditie.”

Wat wil je bereiken met deze publicatie?
“Het leek mij interessant te zien welke betekenis de kerkelijke beeldcultuur kan hebben. Dan gaat het niet alleen
over lutherroosjes, zwanen of leuke hebbedingetjes. In de
kerk hebben we ook een cultureel erfgoed, niet zomaar als
versiersel, maar als doorgave van het verhaal erachter.
Bijvoorbeeld: veel avondmaalsbekers hebben de inscriptie
‘Voor de Augsburg Confessie’. In de calvinistische kerken
zul je zo’n opdracht aan de Heidelbergse Catechismus niet
vinden. Vermoedelijk had zo’n inscriptie een duidelijk
doel. Dat zie je ook bij andere minderheidskerken zoals de
Remonstranten. Er was blijkbaar behoefte zich te profileren.”

Avondmaalsgerei om je mee te profileren, nu word
ik nieuwsgierig.

Kan met zegel (foto: Henriene Oostewaal)
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“Het gaat niet alleen over onderscheiden maar over je
identiteit, dat waar je voor staat. Als je zegt dat je luthers
bent (of gereformeerd of hervormd), hangt daaraan een
spiritualiteit en dogmatiek. Onze avondmaalsliturgie past
bij de lutherse theologie. In Nederland is het gebruikelijk
dat het avondmaal uitgereikt wordt. We gaan naar de
dooptuin of het liturgisch centrum waar alles voor ons
klaarstaat. De lutherse theologie benadrukt dat we het
geloof van God aangereikt krijgen. Daarom gebruiken veel
gemeenten een tazza, een kleine schaal op hoge voet die
je goed kunt vasthouden terwijl je het brood uitdeelt. Dat
is anders dan een grote schaal die rondgaat en waar het
brood met elkaar gedeeld wordt. De kelk die je ieder aanreikt
heeft een andere theologische betekenis dan het doorgeven
van de beker.
december 2016
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De oude calvinistische kerken kennen de vaste avondmaalstafel. Om het avondmaal te vieren moesten banken
worden weggehaald of werd de avondmaalstafel klaargezet
in de zijbeuk. In de calvinistische avondmaalstheologie ligt
de nadruk meer op de verwijzing naar Christus dan op de
aanwezigheid van Christus, en is het avondmaal meer een
gemeenschapsmaal. Daarom zie je dus schalen en bekers.”

De vorm van het gerei drukt dus al iets van onze
identiteit uit?
“In calvinistische kerken waren er voorschriften over het
uiterlijk van het avondmaalsgerei. Het moest lijken op
huiselijk gerei, van gewoon materiaal zoals tin. Zwingli
wilde het nog eenvoudiger met houten schalen en bekers,
maar dat werd om hygiënische reden geen gebruik.
Lutheranen kenden dergelijke voorschriften niet. Des te
bijzonderder dat er zoveel gelijkenissen zijn: versierde
kannendeksels met een zwaan, druiventros, goede herder
of het Lam Gods. Versierselen, het wijden van gerei zoals
in de rooms-katholieke kerk, is ook een vorm van devotie
en waardering van het avondmaal.
In de ELG Woerden gebruikt men een voor-reformatorische
kelk. Te zien als een statement: we zijn een voortzetting
van de oude kerk. De theologie verandert maar het is nog
steeds dezelfde kerk. Verwantschap met die oude kerk is
luthers; de calvinisten wilden een nieuwe kerk waarin de
ware kerk zich kon manifesteren. Ook in de vormtaal werd
daarin radicaal afstand genomen van de ’offercultuur’ van
de rooms-katholieke kerk. Inmiddels groeien de verschillen
in het gebruik van avondmaalsgerei naar elkaar toe. Maar
de verschillende wortels blijven herkenbaar.”

Zullen die verschillen uiteindelijk wegvallen in de
protestantse kerk?
“Voor mij zijn vooral de verschillende tradities in de
protestantse kerk belangrijk. Die hebben alle hun waarde
en bestaansrecht. Laat het plaatselijk z’n weg vinden. De
avondsmaalsopvatting moet geen strijdbanier worden,
eerder een herinneringsvlag. Belangrijk is te weten wat je
wortels zijn. Als lutheraan krijg je vaak de vraag ‘wat is
luthers’?. Wordt zo’n uitleg ook aan een calvinist
gevraagd? Ik wil niet steeds als minderheidskerk uitleggen,
maar als gelijkwaardige partner over onze wortels spreken.
Dan kunnen onze tradities naast elkaar bestaan.
Waarom gaan we staan bij de evangelielezing? Omdat in
onze manier van bijbellezen alles naar Christus verwijst.
In het calvinisme is iedere tekst met de ander verweven in
harmonie met elkaar, dus is het niet nodig om het evangelie
eruit te tillen. Lutheranen komen niet zozeer om genadeverkondiging te horen; wij komen er al mee binnen en
spreken zelf de woorden ’de Almachtige schenke ons zijn
genade’. Zo gaan we ook het avondmaal in. Christus wordt
ons daadwerkelijk aangereikt, daar kun je niet omheen.”

Wat ontdekte je verder over de avondmaalspraktijk?
“Hier in luthers Rotterdam trekken avondmaalsvieringen
meer kerkgangers, in calvinistische kerken is dat andersom.
Het avondmaal is voor lutheranen een belangrijk onderdeel van hun spiritualiteit, dat sla je niet over. Het geeft
een extra dimensie; er is actie, er is beweging en sluit ook
aan bij niet-reguliere kerkgangers die behoefte hebben
elkkwartaal

Tazza met zwaan (foto: Henriene Oostewaal)
aan zichtbare spiritualiteit.
Vroeger spanden lutheranen zich in om toch vooral een
avondmaalsdienst bij te wonen. In de gedoogcultuur van
Nederland sloten ze zich aan bij het calvinistische gebruik
om viermaal per jaar avondmaal te vieren. Het drukte
protestantse verbondenheid uit en men vermeed teveel
associatie met de katholieke traditie, om de gedoogstatus
niet te verliezen. Áls er dan een avondmaalsdienst was
dan ging je er heen. Stel je voor, met de infrastructuur
van de 17e eeuw, hoe je uit Zaandam op pad ging om op
tijd in de Spuikerk van Amsterdam te zijn.”

Waar zijn die versieringen en inscripties goed voor?
“Minderheidskerken hadden dus sterke behoefte om zich te
profileren. Na 1819, toen de lutherse kerk een volwaardige
kerk werd nam het gebruik van het kerkzegel toe, ook op
het avondmaalsgerei. Als om te zeggen: we zijn protestant,
maar wel op onze eigen wijze.
Op ouder gerei zie je vaak inscripties met namen van de
schenkers. Nu zouden we dat ongepast vinden, maar in de
standenmaatschappij van destijds was de naam van een
(adellijke) schenker ook een vorm van dankbare erkenning.
Ook valt op dat sommig avondmaalsgerei al geschonken
was vóór de kerk was afgebouwd. Zoveel belang hechtte
men aan het avondmaal.”
Ik kwam binnen met mijn (calvinistische?) opvatting niet
teveel waarde te hechten aan voorwerpen. Nu denk ik dat
ik dat wat meer zou kunnen doen. Wat we op de altaartafel
hebben staan zijn geen museumstukken. Het zijn verhalen
van een traditie die ons spiritualiteit en rituelen heeft
doorgegeven. Die verhalen moeten in ons parate geheugen
blijven. Want als ik niet weet wat de traditie inhoudt, hoe
inzichten belevingen verschuiven - wat heb ik dan door te
geven? Als ik aan het avondmaal ga voel ik me verbonden
met de generaties voor ons. Ik sta in de traditie. Èn ik sta
hier en nu. En ik kies om die lutherse insteek te blijven
uitdragen. Omdat het een spiritualiteit biedt die ik wil delen.
Rien Sprong
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kriskraskort
EDE. Tijdens het zomerreces was de cantorij van ELG Ede
vrij op de maandagavonden en werd in plaats daarvan
weer lekker muzikaal getuinierd in de tuin rondom de kerk.
Tussen de buien en hitte door werd de tuin door verschillende
cantorijleden weer netjes gesnoeid, geschoffeld en ontdaan
van onkruid.
AMERSFOORT. Na het succes van de Bachdag in 2014 was
er dit jaar opnieuw een Bachdag in Amersfoort. Met meer
dan vijftig gratis concerten, in alle kerken en kapellen van de
binnenstad van Amersfoort. Drie lezingen en twee concerten
van dit enorme aanbod vonden plaats in de Lutherse kerk.
En er werd, net als op de eerste Bachdag, afgesloten met
een lezing over de grote invloed van Luther op Bach.
Marieke Kroes verzorgde een solo-optreden op accordeon
- zie foto, waarop ook te zien zijn de orgelpijpkisten van
de firma Flentrop, nu bezig met de opbouw van het
gerestaureerde Bätz-orgel. Dit accordeon-optreden was een
mooie manier om van de orgelloze nood een deugd te maken.

Eindhoven (foto: Truus Dijkman)
EINDHOVEN. Tijdens de Buitendag van kern Eindhoven
(Luthers Zuid-Nederland) in een basisschool van Geldrop
vertelde dominee Susanne Freytag in haar preek over de
predikantenreis die zij in 2015 maakte naar China. Toevallig
werd op diezelfde dag in China het ‘Chongyang Festival’
gevierd. Dat is het feest voor de ouderen! Susanne Freytag
had het rode kleed (rood is de kleur voor geluk en voorspoed)
op de altaartafel uit China meegebracht. Alle 80-jarigen en
ouder, kregen een donkerrode roos. De oudste (100) had tegen
de jongste (80) gezegd: “Je hebt nog een hele weg te gaan”.
UTRECHT. In Utrecht is een experiment gestart met een
digitale fotolijst. De PR-commissie kwam op het idee om
zo’n fotolijst in te zetten voor een naar buiten gerichte
activiteit: voor het raam van de koffiekamer of wijkzaal.
In plaats van familiefoto’s worden dan foto’s met teksten
geladen die tot bezinning op kunnen roepen. Daarbij een
afbeelding, die de tekst onderstreept, onder kritiek plaatst
of van humor voorziet.
AMSTERDAM – WARSCHAU. De heer Bob Hulst ontving
onlangs in Warschau ‘De Barmhartige Samaritaan’, een
bijzondere oecumenische onderscheiding in Polen. Bob is
oud-medewerker van de diaconie en nog steeds volop
actief in het diaconale werk zoals via SLOA (diaconaal
vakantiewerk) en het diaconaal Meulmeesterfonds. Bob
speelde een belangrijke rol bij de in 1982 gestarte samenwerking met de Lutherse Gemeente van Warschau. Onder
zijn leiding gingen er vele hulpgoederen naar Polen en
ontstonden er blijvende vriendschappen. Voor al deze inzet
werd Bob geëerd met deze onderscheidig die hij ontving
uit handen van Wanda Falk, het hoofd van de landelijke
lutherse diaconie in Polen.
WEESP. Verschillende kerken rondom Weesp, waaronder de
Protestantse Gemeente, hebben zich op de Verenigingenmarkt
van Weesp gepresenteerd aan de hand van ‘De zeven werken
van Barmhartigheid’, waarbij voorbeelden werden gegeven
hoe kerken deze werken vertalen naar de huidige tijd.

Amersfoort (foto: Dick van Schaik)
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1h
 ongerigen eten geven; voedselbank, Kerst-inloop,
gemeentemaaltijden
2 dorstigen drinken geven; vrije inloop voor een kopje koffie
3 naakten kleden; inzamelen van kleding
4 vreemdelingen herbergen; vluchtelingenwerk, ‘Weesp in actie’
5 zieken verzorgen; bezoekgroepen voor ouderen, (chronisch)
zieken en eenzamen
6 gevangenen bezoeken; Amnesty actie: sturen van kaarten
naar o.a. gedetineerden
7 doden begraven; iedereen wordt met liefde en respect
maar zijn laatste rustplaats gebracht.
EDE. Hongarije 50 jaar Ede – Szekszárd. ELG Ede kreeg
van 25 tot 30 augustus bezoek van 29 gasten uit de partnergemeente Szekszárd in Hongarije. Samen werd gevierd dat
deze vriendschapsband al vijftig jaar bestaat. De Hongaren
logeerden bij (lutherse) gastgezinnen en bezochten verschillende bezienswaardigheden in onder meer Amsterdam,
Zandvoort en Den Haag. Op zondag 28 augustus was er
een feestelijke eredienst, waarin beide predikanten voorgingen, in het Hongaars en Nederlands.

Groepsfoto Ede-Szekszard (foto: Arnold Smit)
LEERDAM. Voor wie zelf niet meer aan de viering van het
heilig Avondmaal kan deelnemen in de zondagse eredienst,
is er in ELG Leerdam de mogelijkheid voor een viering
aan huis. Met een speciale avondmaal-reisset (kannetje,
bekertje, schaaltje) gaat dominee Detlef Bohlken dan voor
in een kleine gemeentedienst met gebed, woord en zang.
Zo’n huiselijke ‘dienst’ krijgt extra intimiteit en warmte
door de bijzondere setting en benadrukt het belang van
juist deze gezamenlijkheid.
AMSTERDAM. In de televisie-uitzending ‘Love me gender’
(20 september 2016) van de EO over transgenders die hun
weg zoeken in de samenleving, maakt transgender BeyonG
kennis met ELG Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk. Ze
bezoekt daar de zondagochtenddienst. BeyonG gaat verder
in de uitzending mee met de bustocht van de Maarten
Luther Kerk-gemeenschap en komt tot de ontdekking dat
ze bij de lutheranen gewoon geaccepteerd wordt. BeyonG:
“Als je een kleinkind hebt dat zo zou zijn, zou u er moeite
mee hebben om dat te accepteren?” Antwoord: “Waarom
zou je iemand het leven moeilijk maken, als die zich daar
niet lekker bij voelt?”
elkkwartaal

WOERDEN. In Woerden kwamen alle catechisatiegroepen
op een woensdagavond in oktober bijeen om samen in de
Jan de Bakkerzaal naar de film ‘Luther’ te kijken. Er hing
een echte bioscoopsfeer, wat versterkt werd door de ruime
hoeveelheid popcorn. Na anderhalf uur werd pompoen- en
courgettesoep gegeten. Door een technisch defect bleef het
einde van de film nog onzeker, maar bij een volgende
bijeenkomst wordt de film in kleine groepjes afgekeken,
want “iedereen wil natuurlijk wel weten, hoe het met
Luther verder gaat”.
ZWOLLE. De diaconie van ELG Zwolle steunt dit jaar de
Vrolijkheid, in een project van tien weken in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. De Vrolijkheid organiseert op
woensdag activiteiten zoals schilderen, muziek en dans voor
de kinderen die wonen in het AZC. Het thema van dit project
is: ‘Een spiegeltje voor jezelf’. Op de laatste woensdag van
oktober waren kinderen van de kindernevendienst te gast
in het AZC om daar samen met de al aanwezige kinderen
aan de slag te gaan met vragen als ‘wat vind ik mooi aan
mezelf?’; ‘waar kom ik vandaan?’; ‘welke dromen heb ik?’;
‘hoe ziet je familie eruit?’ Tot slot maakten ze een mooie,
vrolijke boom met bijzondere vruchten. Er waren meer dan
veertig kinderen. Ze hebben hun kunstwerk onthuld, elkaar
ontmoet, samen gezongen en kennis gemaakt. Spontaan
ontstonden er kleine spelletjes en werd er samen gekleurd.
MONNICKENDAM. Tijdens het Lutherjaar zijn er vele
activiteiten in het hele land. De Protestantse Gemeente
Monnickendam gaat een jaar lang het Lutherse leesrooster
volgen. Letterlijk staat in het maandblad: “In de Lutherse
traditie wordt wereldwijd een rooster gevolg van lezingen
voor de zondag. Per zondag wordt een samenspel van
drie lezingen aangeboden, met een Psalm van de zondag
en een zondagslied. Meestal te veel om in één dienst te
gebruiken. Voor ons, als gemeente en predikanten, een
uitdaging om deze rijkdom een jaar lang te volgen.
Te beginnen met Advent.”
Chris Eekel

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
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Verhalen over Luther, waar of niet waar?
Er gaan veel verhalen rond over Luther. Vaak mooie verhalen, over wat hij heeft
gedaan of gezegd. Maar is dat allemaal echt gebeurd? Of is het mooier gemaakt door
de eeuwen heen. Vijf eeuwen doorvertellen van een verhaal levert waarschijnlijk
een fraaier, spannender beeld op dan het in werkelijkheid was.
Luther als monnik
Laten we beginnen bij de aanvang van zijn carrière. De jonge
Maarten bracht tijdens zijn studie in Erfurt een bezoek aan
zijn ouders in Mansfeld. Op de terugweg wordt hij in de buurt
van het dorp Stotternheim overvallen door een onweersbui.
Hij besluit te schuilen onder een boom maar wordt getroffen
door de bliksem. Doodsbang roept hij de heilige Anna aan
en belooft dat hij monnik wordt. Twee weken later meldt
hij zich in het Augustijnerklooster in Erfurt, een van de
strengste kloosterordes. Zowel zijn vader als zijn vrienden
konden hem niet op andere gedachten brengen.
Kwam deze omwenteling in zijn leven echt door die bliksemschicht? Of speelde hij al eerder met het idee maar hield
hij dat voor zich omdat zijn vader er fel op tegen was en
een prachtige carrière voor zijn zoon in gedachten had?
Schoolplaat: Luther tijdens de Rijksdag in Worms

Appelboom
‘Als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag
nog een appelboom planten’, zou Luther gezegd hebben.
Hij had wel iets met bomen. Het frisse groen in het voorjaar
deed hem denken aan de opstanding van de doden en hij
zag in bomen de goddelijke genade. Maar dat appelboompje?
Het blijkt dat dit verhaal nog niet zo heel erg oud is en
waarschijnlijk pas is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog,
in een tijd van vertwijfeling en hoop.

Sint Nicolaas en de kerstman
Een ander verhaal, en dit zou wel eens waar kunnen zijn,
is dat Luther ervoor heeft gezorgd dat Sint Nicolaas in veel
landen werd verdrongen door het Christkind. Na de reformatie
werd de verering van heiligen afgeschaft. Luther zag het
Sint Nicolaasfeest als een verering van deze heilige en zocht
naar een alternatief. Dat vond hij in de vorm van de ‘heilige
Christus’. De datum voor het geven van geschenken werd
gewijzigd van 6 december (de sterfdag van Sint Nicolaas)
naar 25 december, de eerste kerstdag. Luther vond het
beter wanneer kinderen al op jonge leeftijd interesse kregen
in Christus en propageerde het nieuwe gebruik om elkaar
met kerst geschenken te geven.
Van heilige Christus veranderde het in Christkind (kerstkind),
een figuur met blonde lokken, blauwe ogen en vleugels als
een engel. Inmiddels heeft de kerstman de zaken overgenomen.
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Rijksdag te Worms
Luther moest in april 1521 verschijnen tijdens de Rijksdag
in Worms om daar afstand te nemen van zijn kritiek op de
kerk. Voor de reis kreeg hij een vrijgeleide, zodat hij zonder
problemen naar Worms kon reizen en weer kon terugkeren
naar huis. Tijdens zijn reis werd hij begeleid door Kaspar
Sturm, een afgezant van de keizer.
Toen hij eenmaal voor de Rijksdag verscheen weigerde hij
afstand te nemen van de 95 stellingen die hij had opgesteld
en zou dit gedaan hebben met de woorden “Hier sta ik, ik
kan niet anders”. Keizer Karel V vond dit onacceptabel,
evenals de andere aanwezigen en deelnemers aan de Rijksdag.
Men verzocht de keizer om hetzelfde te doen als koning
Sigismund had gedaan met Johannes Hus tijdens het Concilie
van Konstanz, namelijk de ‘ketter’ overgeven aan de genade
van de kerk. Dat resulteerde in de ter dood veroordeling
van Hus en zijn leven eindigde op de brandstapel. Karel V
zou hierop gezegd hebben: “Ik zou niet willen blozen gelijk
Sigismund”.
Op 26 mei 1521 werd Luther met het Edict van Worms in de
Rijksban gedaan. Keurvorst Frederik III van Saksen verleende
hem daarna onderdak in de Wartburg in Eisenach.
Ingeborg Kriegsman
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De stelling van...
Joop Boendermaker

emeritus hoogleraar lutherana en liturgiek en
bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap

Het Avondmaal hoort erbij,
een geschenk om vaak te vieren
Natuurlijk hoort het erbij, wie twijfelt daaraan? Wij vieren
het met grote regelmaat en voelen dat dit goed is. Dat is
wel eens anders geweest. Helemaal weg was het nooit,
altijd was er nog het besef dat Jezus dit ons niet voor
niets heeft meegegeven. Maar soms vervreemdde men
ervan.
Of, men had er juist zo’n eerbied voor dat er grote
schroom was om eraan deel te nemen. Zo werd dat in het
begin van de reformatie ook hier sterk gevoeld; veel
nadruk kwam te liggen op de voorbereiding. Niet alleen
bij de ‘grote kerk’, ook de lutheranen hadden een voorbereidingsdienst en het unieke gebruik van het avondmaalsloodje dat je mee kreeg - lees daarover in Van Pakhuis tot Preekhuis.*
Voor wat ik hierin heb zien veranderen ben ik heel dankbaar. De liturgie voorin het Gezangboek van 1955 hielp
daarbij krachtig. Het Avondmaal verhuisde van Goede
vrijdag naar Pasen, het werd het ‘zichtbare evangeliewoord’, tastbaar getuige van Gods liefde, ons zo in en
door Christus bevestigd. We vierden het vaker en op de
feesten en zijn blij als zondags brood en kelk op tafel
staan. Elders ook. In de Utrechtse Dom vierde dr. Van der
Werf zelfs elke zondag de maaltijd met grote aandacht
voor liturgie en muziek en mensen als Willem Barnard
schonken ons er opnieuw goede woorden voor!
Werkt daar ook iets van door in traditionelere kringen?
Verrast las ik in De Waarheidsvriend (orgaan van de Gere-

formeerde Bond, 3 juni 2016), hoe ds. G. van Meijeren in
Uit de Pers twee vroegere docenten van het Hervormd
Seminarie citeert, die in een interview in het Nederlands
Dagblad oproepen tot vaker vieren van het Avondmaal.
Eén van hen heeft ‘de zachte maar doordringende en
helende kracht van regelmatig avondmaal vieren’ ervaren
tijdens zijn studie in Engeland, ‘het werkt’. Ds. Van Meijeren sluit zich erbij aan: “wij hebben in de gemeente zoveel
ontvangen. Het is hoog tijd om wat ons gegeven is met
nieuwe ogen te bezien, te waarderen en eruit te leven”.
En zo zijn we samen dankbaar voor die kans om de
bevrijdende boodschap van vrede en leven zo concreet
met elkaar te ervaren. Jezus wist wel wat Hij deed toen Hij
ons in deze aardse tekenen het geheim van het Evangelie
meegaf voor onze weg in de wereld!
*	Van pakhuis tot preekhuis (2013) is een uitgave van het
Boekencentrum

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 verbeeeldingsproces’(nr 1-2016)
Heye Heyen - ‘Alleen door wet en evangelie te onderscheiden…’(nr 2-2016)
Hans-Martin Kirn - 500 jaar Reformatie: waar is God? (nr. 3-2016)

KALME in Wittenberg
Op 2 en 3 december kwamen de leden van KALME (Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in
Europa) opnieuw bij elkaar, deze keer in Lutherstad Wittenberg, een plaats passend bij het thema van de conferentie.
Deze tweede KALME conferentie stond in het teken van
500 jaar Reformatie en de komende 12e assemblee van de
LWF in Namibië.
Tijdens de eerste dag stond onder andere een rondleiding
langs diverse plekken die te maken hebben met de reformatie
op het programma.
elkkwartaal

De zaterdag stond geheel in het teken van de komende
LWF Assembly in Namibië. Van 31 januari tot en met
3 februari wordt de Pre-Assembly Europe georganiseerd in
de Zweedse plaats Höör. Praxedis Bouwman, president van
KALME, zal deze bijeenkomst bezoeken.
In het volgende nummer van Elkkwartaal komen we hier
inhoudelijk op terug.
Ingeborg Kriegsman
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Europese Luthertour
Met Deventer en Dordrecht

V

anaf 2 november is een vrachtwagen onderweg door Europa.
Niets bijzonders, denkt u nu
misschien. Dat gebeurt dagelijks. Het
gaat hier echter om een bijzondere
vrachtwagen die rondreist door 19
Europese landen en 67 steden bezoekt
die belangrijk zijn geweest voor de
reformatie. Een Luthertour georganiseerd door de Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) onder de naam
‘Geschichten auf Reisen’.
De helderblauwe vrachtwagen lijkt in
eerste instantie heel gewoon, totdat
deze wordt geparkeerd op de plaats
van bestemming en aan diverse kanten
wordt uitgevouwen. Dan is de zestien
meter lange truck ineens negen meter
breed en vijf meter hoog en omgebouwd
tot een echte ontmoetingsruimte.
Ontmoeting is belangrijk, want in
iedere plaats op de route worden
verhalen verzameld; over Luther,
plaatselijke hervormers en de
geschiedenis van de reformatie.

De start van de tour was in Genève,
op 3 november. Plaatsen die worden
bezocht zijn onder andere Bazel,
Wenen, Praag, Worms, Rome, Ljubljana,
Sibiu, Debrecen, Dublin, Cambridge,
Riga, Wroclaw en op 20 mei als laatste
plaats: Wittenberg.

Deventer en Dordrecht
Begin april 2017 wordt Nederland
bezocht. Op 1 april staat de truck in
Deventer, op de parkeerplaats naast
de Lebuïnuskerk en op 5 april in Dordrecht, op het plein voor de Grote Kerk.
Deventer heeft bekendheid vanwege
de kerkhervormer Geert Grote en de
‘devotio moderna’. Dordrecht is bekend
vanwege de door de Nederduitse
Gereformeerde Kerk gehouden Synode
van Dordrecht in 1618.
In beide plaatsen bent u welkom om
mee te doen met het programma.
De hele reis is te volgen via internet:
https://r2017.org/europaeischerstationenweg

Kirchentag
Du siehst mich

K

irchentag 2017 speelt zich in
dit gedenkjaar af in Berlijn en
Wittenberg. Van 24 mei tot en
met 28 mei komen mensen uit vele
landen bijeen voor een enorm en
divers programma rond het thema
‘Du siehst mich‘ (Genesis 16:13).
Hagar weet dat God naar haar
omziet. Woorden van erbarmen en
troost die in Wittenberg en Berlijn
hun weg zullen vinden in lezingen,
muziek, optredens en vele andere
activiteiten.
Wegens groot succes van het gezamenlijk Kirchentagbezoek in 2013
(Stuttgart), gaan deelnemers van de
Leren van Luther-groep ook dit jaar
in groepsverband naar Kirchentag
2017. Ook liefhebbers elders in het
land kunnen zich aanmelden. Wie
meegaat kan zelf beslissen om steeds
bij de groep te blijven óf regelmatig
een eigen plan te trekken. Ook collega26

predikanten nodigen we uit om mee
te gaan, bijvoorbeeld als begeleider.
Vier dagen Kirchentag vraagt om een
onderkomen. De Kirchentag-organisatie
regelt een gastgezin voor wie dat
aangeeft bij aanmelding. De ervaring
is dat dit uitstekend verloopt.

Vervolg van pagina 2
02-03-2017 Luthers Gemeentecentrum,
Maanderweg 27, Ede – 20:00 uur
Lezing –‘De musicus Luther en de
theoloog Bach’ door ds. Hans Mudde
www.elg-ede.nl
04-03-2017 Lutherse kerk,
Beukenlaan 12, Ede – 14:00 uur
Lezing – ‘Psalmen in de veertigdagen
en Pasen bij Luther en Calvijn’ door
dr. Arie Eikelboom
www.elg-ede.nl
04-03-2017 Appingedam
Estafette ‘Als een lopend vuur’ –
‘Vrouwen van het protestantisme’
door de heer Eppo Vroom
www.protestantsekerk.nl
08-03-2017 Lutherse kerk,
Beukenlaan 12, Ede – 19:30 uur
Lezing ‘Een keerpunt in de geschiedenis?
500 jaar protestantisme en Amersfoort’
door Gerard Raven
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
21-03-2017 Bergkerk,
dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Symposium Vrijheid, vreugde,
verantwoordelijkheid met Susanne
Freytag en Joris Vercammen
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
28-03-2017 Bergkerk,
dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Symposium Vrijheid, vreugde,
verantwoordelijkheid met Wim Deetman
en Klaas Touwen
http://pkn-amersfoort.nl/reformatie/
Meer informatie over activiteiten:
www.protestant500overijssel.nl
www.500jaarprotestant.nl

Aanmelden
Groepsaanmelding wordt gedaan
door Maren Overbosch en Louisa Vos
(groepsbegeleiding).
Wilt u mee? Meld dit dan uiterlijk
voor 15 januari 2017 bij:
Maren Overbosch:
maren.overbosch@gmail.com
Louisa Vos: louisa.vos@gmail.com of
06 44 113497
www.kirchentag.de
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Officiële mededelingen
Workshop Behouden en Inbrengen
van de Lutherse Traditie: uitgesteld
Na mijn optimistische woorden over
de workshop ‘zorgdragen voor het
bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie’
(26 november) moet ik helaas melden
dat we deze verschuiven naar maart
2017. Maar... laat niemand zich tegenhouden om door te gaan met het
schrijven van voorstellen. Mocht u
hulp nodig hebben, laat dat weten bij
het synode-secretariaat, Ria Kegel
(r.kegel@protestantsekerk.nl).

Verkiezingen
Veel gemeenten hebben inmiddels één
of meerdere kandidaten voorgesteld
voor de nieuwe evangelisch-lutherse
synode; in de periode novemberdecember zullen we de kandidaten
benaderen om hun kandidatuur (nogmaals) te bevestigen en extra informatie
aan te leveren, zodat u de mens achter
de naam een beetje leert kennen. In
januari ontvangen leden van de zelfstandige lutherse gemeenten en
lutheranen in gefuseerde/gefedereerde
protestantse gemeenten met een lutherse
kern een brief met daarin uitleg over de

wijze van stemmen. Op die manier hopen
we in de loop van het voorjaar een
nieuwe synode te kunnen presenteren!

Brochure
Een groep synodeleden was de afgelopen maanden actief om in een
handzame brochure begrijpelijk te
vertellen over het luthers-eigene.
Naar zo’n ‘handleiding’ was regelmatig
vraag; om uit te delen én voor eigen
gebruik in gemeenten. Samen met de
afdeling Communicatie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
en Elkkwartaal is de brochure ook
voorzien van beeldmateriaal. Het
resultaat treft u aan bij dit nummer.

Kerk 2025
De generale synode is inmiddels toe
aan het bespreken van de uitwerking
van ‘Kerk 2025: Een stap verder’.
Zowel de reorganisatie van de dienstenorganisatie als de kerkorde- voorstellen
hebben de aandacht van de synodale
commissie; we signaleren samen met
kerkenraden eventuele onvoorziene
effecten van de reorganisatie en vragen
hiervoor, samen met andere synodeleden, aandacht en actie van het

moderamen (dagelijks bestuur) van
de generale synode. Verder zorgen we
met amendementen voor een blijvend
goede vertegenwoordiging van het
lutherse geluid in de generale synode.
Meer belangstelling? Volg dan de
synode via web-TV, bijvoorbeeld bij
de Reformatorische Omroep.

Orde van de (lutherse) hoofddienst
De commissie voor Liturgie en Kerkmuziek van de evangelisch-lutherse
synode presenteerde een definitief
concept van de ‘Orde van de lutherse
hoofddienst’ tijdens de recente synodevergadering van 12 november. In een
levendig debat met de commissie werd
duidelijk dat dit onderwerp bij velen
het hart sneller deed kloppen. In
afwachting op het advies van de
Theologische Commissie wordt in een
extra synodezitting (februari 2017)
waarschijnlijk het definitieve besluit
genomen over dit
onderwerp, dat zo
veelzeggend is voor de
lutherse traditie.
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.
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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:
december 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
onder abonnementen.

Productie

Afdeling Communicatie en Fondsenwerving Protestantse Kerk in Nederland.

Grafische verzorging

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

Bij de voorpagina

Elisabeth en Maria. Detail altaar
St. Johannes Kirche, Plauen foto Ingeborg Kriegsman
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www.ringhotels.nl/luther
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Boven: Luther smulpartij in het Ringhotel Lutherhotel Eisenacher Hof, Eisenach; Onder: kamer in het Ringhotel Schwarzer Baer garni, Lutherstadt Wittenberg

500 jaar Reformatie – treed in Luthers
sporen en overnacht in een Ringhotel!
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