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Vrouwen in Wittenberg: hier staan wij

Samen kerk zijn: gezegend door beide tradities

Nederlandse Young Reformer aan het werk - namens de LWF



Agenda 500 jaar Reformatie
t/m 28-01-2018 
Museum Catharijneconvent Utrecht
Tentoonstelling ‘Luther’
https://www.catharijneconvent.nl/
bezoek-ons/tentoonstellingen/luther/

05-10-2017 Luthers Gemeentecentrum,  
Maanderweg 27, Ede – 20:00 uur
Lezing: ‘Luther als Augustijner monnik  
en uiteenzetting met Pelagius’ door  
dr. Rochus Zuurmond www.elg-ede.nl

07-10-2017 Luthers Gemeentecentrum, 
Maanderweg 27, Ede – 10:00 uur
Lezing: ‘Lutheranen in Nederland;  
geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Ede’ door dr. Gerard van Manen
www.elg-ede.nl

07-10-2017 Lutherse kerk, Hooglandse 
Kerkgracht 26, Leiden – 10:00 uur
Kerkmuziekdag ‘Zingen in je eigen taal’ 
– muziek bij Luther en de Reformatie
www.luthersekerkleiden.nl

08-10-2017 Lutherse kerk,  
Beukenlaan 12, Ede – 10:30 uur
Cantatedienst ‘Bringet dem Herrn Ehre 
seines Namens’ BWV 148 www.elg-ede.nl

28-10-2017 Marekerk, Lage Mare 48,  
Leiden – 16:00 uur
Concert ‘Liederen van Luther’
www.luthersekerkleiden.nl

29-10-2017 Lutherse Andreaskerk, Heer 
Vrankestraat 51, Rotterdam – 11:00 uur
Gezamenlijke viering Hervormingsdag 
met de Deense, Finse, Noorse en Zweedse 
zeemanskerken en de Deutsch Evangelische 
Gemeinde
www.luthersrotterdam.nl

31-10-2017 Janskerk, Utrecht 
Eerste Protestantenlezing door Katharina 
Kunther en eind Estafette jubileumjaar

31-10-2017 Domkerk, Achter de Dom 1, 
Utrecht Slotviering 500 jaar Protestantisme

31-10-2017 Grote Kerk, Kerkstraat 20, 
’s-Hertogenbosch - 20:00 uur
Theatervoorstelling ‘Hier sta ik. 
Dansen en vechten met Maarten Luther’
http://pgdenbosch.nl/agenda/actueel/

05-11 tot 12-11-2017 Podiumkerkje, 
Grevenbicht Expositie ‘Schatten uit de 
Reformatie’ www.podiumkerkje.nl

19-11-2017 Lutherse kerk, Alkmaar – 
15:00 uur Concert: het Retorisch Kwartet 
met muziek van Josquin des Prez tot Walther
www.retorisch.com

TENTOONSTELLINGEN  
IN ANDERE LANDEN

t/m 05-11-2017 Deutsches Historisches 
Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin
‘Der Luthereffekt’ http://www.dhm.de/
ausstellungen/der-luthereffekt.html

Tot 16-07 en van 03-08 tot 05-11-2017 
Lutherhaus, Collegienstraße 54, 06886 
Lutherstadt Wittenberg ‘Luther! 95 Menschen, 
95 Schätze’ https://www.luther2017.de/kr/
neuigkeiten/nationale-sonderausstellung-
luther-95-menschen-95-schaetze-geplant/

Tot 05-11-2017 Wartburg, Auf der Wart-
burg 1, 99817 Eisenach ‘Luther und die 
Deutschen’ http://www.wartburg.de/de/
luther-2017/luther-und-die-deutschen.html

Tot 30-11-2017 Maurits Sabbebibliotheek, 
Charles Deberiotstraat 26, Leuven 
Luther@Leuven http://expo.bib.kuleu-
ven.be/excathedra/exhibits/show/luther

Ten geleide
Gelukkig, er is weer gemopper over de ‘slechte’ zomer. Maar 
zo slecht was deze zomer écht niet. Ja, soms wat (veel) regen 
en wind; minstens zoveel mooie dagen en weken met lange 
zomeravonden en verstild roodgoud ochtendlicht. Dat het 
klimaat een toenemende zorg is wat betreft die zomer(s) en 
andere seizoenen, daarvan raken wij hier wel doordrongen 
en ontstaat besef en preventieve inzet; met kunde, techniek 
en voorradig geld. Waar dat alles niet is, maken verwoestende 
orkanen als Harvey en Irma duizenden dakloos en nog 
dieper in een uitzichtloze bestaan-situatie. 
Groot goed in ‘onze’ zomer is, als resultaat van de recente 
LWF-assemblee, één van de speerpunten: de gezamenlijke 
inzet voor het klimaat. Want dat betreft ons allemaal.

Het zomerde ook in de lutherse gangen. Zoals na de 
installatie van de nieuwe synode die op 15 juli voor het 
eerst vergaderde, ontspannen en bemoedigend. Ingeleid 
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door de scriba van de generale synode van de Protestantse 
Kerk, René de Reuver, die inspeelde op verdergaande ont-
wikkelingen in ‘samen kerk zijn’. En hoopt op een aanzet 
tot voortgaande reformatie. Door meer gezamenlijk op te 
trekken en te staan voor gerechtigheid.
En: vrouwen-in-het-ambt zijn nu weliswaar tamelijk ‘gewoon’ 
maar helaas nog steeds niet overal. In Wittenberg werd dat 
beklemtoond met de themadag ‘vrouwen van de reformatoren’ 
en een sprankelende fotosessie met véle ambtsdraagsters 
in toga.

Deze herfst wordt het Reformatiejaar 1517-2017 formeel 
en vierend afgesloten. Het mag duidelijk zijn dat dit geen 
letterlijk slot is, maar juist opening biedt in de voortgang 
van verdere reformatie.
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Meditatie
Het feest van ‘de aartsengel Michaël en alle engelen’ viert 
de kerk op 29 september. Ook op de lutherse kalender kreeg 
deze dag een plek en in het dienstboek van de Protestantse 
Kerk vinden we voor deze datum de liturgische gegevens 
om deze dag te vieren. Omdat deze Elkkwartaal vlak voor 
Michaëlsdag verschijnt, is het mooi om aandacht te besteden 
aan Sint Michaël. 

Dat deze heilige het bij de lutheranen heeft volgehouden 
heeft vast te maken met het feit dat Michaël een bijbels 
figuur is. In Openbaringen 12 lezen we over een oorlog die 
uitbreekt in de hemel. Michaël en zijn engelen binden de 
strijd aan met de draak en verjagen de draak en zijn engelen 
uit de hemel. Samen met zijn engelen wordt de draak op de 
aarde gegooid. In de hemel is het feest want nu is de vijand 
verslagen en is de heerschappij van God en zijn Messias 
werkelijkheid geworden. Maar de mensen op aarde zijn 
gewaarschuwd, want de duivel is naar hen afgedaald. 

In de andere lezing voor deze dag (Jozua 5, 13-15) stuit Jozua 
in het beloofde land op een man met getrokken zwaard. Hoort 
hij bij de Israëlieten of is het de vijand? De man antwoordt 
dat hij bij geen van beide hoort, hij is van het leger van 
de Heer. En dan valt Jozua op zijn knieën en moet hij zijn 
sandalen uitdoen, want de grond waarop hij staat is heilig. 

In het evangelie voor deze dag lezen we hoe Jezus een 
kind in het midden zet (Matteüs 18, 1-11). Alleen wie wordt 
als een kind, kan het koninkrijk van de hemel binnengaan. 
Uit Jezus’ woorden spreekt Gods bijzondere zorg en interesse 
voor wie klein en kwetsbaar zijn. De link met Michaël is 
ongetwijfeld vers 10: ‘Waak ervoor ook maar een van deze 
geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in 
de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn 
hemelse Vader.’ 

Engelen, een draak, een man met een zwaard, een kosmisch 
gevecht in de hemel, het zou zo uit een verhaal van Tolkien 
kunnen komen. Het spreekt tot de verbeelding. Maar worden 
we ook gelovig aangesproken? 

Ook wij zien veel geweld om ons heen. Geweld dat vaak 
religieus gelegitimeerd wordt. Moslimfundamentalisten 
voeren een heilige oorlog tegen de ‘ongelovigen’. Eerlijk 
gezegd vind ik daarom de verhalen van Jozua moeilijk te 
lezen. De oorlog daarin (het veroveren van het land 
Kanaän) lijkt ook met Gods hulp gevoerd te worden. 

Wat mij helpt is om Jozua niet als een historisch boek te 
lezen, maar als een profetisch boek. In de Hebreeuwse 
Bijbel behoort het boek Jozua tot de vroege profeten.  
Het is zelfs het eerste van de profetische boeken. 

Wie het leest als een profetisch boek, leest het niet als een 
inname of annexatie van vijandig gebied maar als belofte 
van het beloofde land. Door de Jordaan heen vindt het 
volk van God haar toekomst. Willem Barnard spreekt van 
een kritische overgang, een doorgang als een Paasgang. Er 
loopt een weg door het water, er is een bres in de leugen, 
er is een gat in de dood. De grens, de vergrendeling, kiert 
open. Jozua is de belofte van Jezus. Jozua steekt de doods-
jordaan over, Jezus is erin gedoopt en eruit opgestaan. 

Soms sta je in je leven voor grote uitdagingen. Je komt in 
gevecht met jezelf of strijdt met de omstandigheden. Met 
Michaël worden wij eraan herinnerd dat Gods wereld groter 
is dan onze wereld. Dat de Eeuwige andere dienaren 
gebruikt en dat wij zijn engelen kunnen ontmoeten op 
onze weg. In alles wat ons overkomt mogen wij vertrouwen 
op Gods macht, die door zijn engelen voor ons strijdt 
tegen alles wat ons doodsbang maakt. 

Michaël, zijn naam betekent ‘wie is als God’. Zijn attribuut 
is het zwaard en als aartsengel gaat hij ten strijde tegen 
de duistere machten. Als boodschapper namens God stelt 
hij mij de vraag of ik durf te leven in de vrijheid van 
Christus, als Paasmens, het beloofde land tegemoet.

Maarten Diepenbroek
predikant ELG Woerden

september 2017

Sint Michaël (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Terwijl in Windhoek de laatste voorbereidingen werden getroffen voor de  
LWF-Assemblee, vertrokken de Young Reformers in twee grote touringcars naar 
Ondangwa, in het noorden van Namibië. Daar hielden zij hun pre-Assembly met 
jonge deelnemers vanuit de hele wereld. Onder hen was Sem Loggen.

n opdracht van de synode, was Sem Loggen de Nederlandse 
afgevaardigde van de Young Reformers in de pre-Assembly 
voor jongeren en de LWF-Assemblee in Namibië (6-20 

mei). Intensieve weken waarin hij hard heeft gewerkt, hij 
voelt zich inmiddels een echte Young Reformer.
Hij is pas twintig; hem sprekend lijkt hij ouder. Want hij  
is kritisch, heeft een duidelijke mening en een doel. 
Medemenselijkheid gaat bij hem voorop, hij wil anderen 
kansen geven die hij ook kreeg; eenzelfde startkans. 

Is dat de reden dat je je aansloot bij de Young 
Reformers?
“Ik denk het wel. Ik studeer Internationale betrekkingen en 
organisatie in Leiden. Internationaal gebeuren, ontwikkelings-
vraagstukken, de conflicten en de politiek daarachter interes-
seren me heel erg. Ik ben ook een poosje betrokken geweest 
bij de gemeenteraad via de schaduwfractie, maar ik miste 
daarin de ideologie en ik vond het politieke spel te hard. Er 
was te weinig overkoepelend ideaal. De Young Reformers zijn 
bezig met wereld aangaande zaken en ze doen dat serieus. De 
overkoepelende ideologie is toch het luthers zijn. Ik hoorde 
dat men nog een gedelegeerde zocht voor de Assemblee in 
Namibië en heb toen een brief gestuurd naar de synode. Zij 
stuurden me als afgevaardigde naar de Assemblee.”

Heb je nog contacten overgehouden aan de Assemblee?
“Ja, voornamelijk via Facebook via het Young Reformers 
Network, met verhalen van over de hele wereld. Ik was 
onlangs in Wittenberg, daar hebben ze nu de 500 jaar 
Reformatie-tent en de vieringen en daar kwamen we ook 
weer jongeren tegen van de Assemblee. Dat is dan gelijk 
hartelijk: herinneringen delen en praten over de toekomst. 
Dat hou je er wel aan over. De film die gemaakt is over de 
pre-Assembly was net in première gegaan en iedereen 
kwam naar Wittenberg om de film te bekijken.”

Je bent op dit moment de enige Young Reformer in 
Nederland. Wil je daar meer mensen bij betrekken?
“De Nederlandse lutherse gemeenschap is niet zo groot, ik 
weet dat je veel jongeren bijna niet meer in de kerk ziet 
zodra ze naar de middelbare school gaan. Het is heel 
moeilijk om jongeren te vinden en ze erbij te betrekken. 
Ook in de Assemblee is jongerenparticipatie een belangrijk 
speerpunt. Het blijven betrekken van jongeren bij de kerk 
is ook een richtlijn van de LWF, maar implementatie in 
Nederland blijft een moeilijk vraagstuk. Andreas Wöhle 
(president van de lutherse synode) en de andere Neder-
landse delegatieleden gaan daarbij helpen.”

Hoe komt het dat jongeren moeilijk te betrekken 
zijn bij de kerk?
“Er wordt te weinig ingespeeld op de manier waarop  
jongeren denken en hoe ze hun informatie binnen krijgen. 
Jongeren geloven misschien niet meer, maar halen hun 
spiritualiteit uit andere bronnen, zoals Facebook en inter-
net, waarmee ze in contact komen met jongeren over de 
hele wereld. Ik denk dat iedereen spiritueel is. Jongeren 
zijn veel vrijer en losser en voelen zich daardoor minder 
gebonden aan een bepaalde kerk. De LWF pakt dit wel 
goed op. Het percentage jongeren binnen de organisatie 
moet 20% zijn. Dat percentage is een goede richtlijn, want 
daarmee bereik je een grote groep. Het draait daarbij wel 
vooral om luthers zijn en jongeren zijn toch minder 
geneigd om zich aan te sluiten bij één identiteit. De LWF 
benadrukt sterk de interreligieuze dialoog, maar daarin 
kunnen ze best nog een stapje verder gaan. Dat is natuur-
lijk ook weer moeilijk, want je wil de lutherse identiteit 
niet loslaten. Binnen de LWF heb je bovendien stromingen. 
Wij mogen ons scharen onder de progressieve stromingen, 
maar er zijn ook conservatieve, zoals bijvoorbeeld in  
Ethiopië. Daardoor kan de LWF ook niet een al te  
progressief standpunt innemen.”

“Wat ik vind in het lutherse zijn de waarden en principes 
die ik leerde uit mijn opvoeding; die zijn voor mij belang-
rijk en daar vind ik kracht in.” 

Ingeborg Kriegsman

Vuurdoop Sem Loggen in Namibië
als Nederlandse afgevaardigde van de Young Reformers

Young Reformers 
Het Young Reformers Network is ontstaan omdat de 
Lutherse Wereldfederatie met haar strategische inzet wil 
zorgen dat ‘jongeren een plaats en een stem hebben in 
alle aspecten van het kerk- en gemeenschapsleven, met 
inbegrip van besluitvorming en leiderschap’ (LWF-strategie 
2012-2017). Jeugdparticipatie en jeugdleiderschap zijn 
prioriteiten die aandacht en inzet vereisen op alle 
niveaus van het kerk- en gemeenschapsleven.
Jongeren verdienen een plaats en een stem in de LWF en 
haar lidkerken. Er moet aandacht zijn voor hun stand-
punten, zorgen en verwachtingen. Zo is het ook nood-
zakelijk dat de LWF-programma’s relevant blijven voor 
jonge leden van de gemeenschap. Het aandeel jongeren 
binnen de LWF is vastgesteld op 20% met daarnaast 
40% vrouwen en 40% mannen.

I
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en late vlucht was het, die zondag-
avond op dertig april. Met een 
grote koffer was ik eerder die 

dag in de trein naar Schiphol gestapt. 
Het voelde zo onecht, die ochtend 
kroop ik nog uit de roeiboot op de 
Willem-Alexander Baan, een lekkere 
wedstrijd hadden de boys en ik gevaren, 
het biertje smaakte goed, de smaak 
van overwinning. De volgende dag 
zou ik in een land aan de andere kant 
van de wereld zijn waar ik niemand 
kende en terwijl ik geen idee had wat 
me precies te wachten stond. 

Vol goede moed en adrenaline kuste 
ik mijn vriendin gedag en liep door 
het poortje ‘departures’. Ik had geen 
enkel idee dat de twee en een halve 
week die voor mij lagen me een andere 
kijk zouden geven op het leven, op 
geloven, op de wereld. Mijn eerste 
stop zou tijdelijk zijn, met alle Young 
Reformers verbleven we in een Wild 
Lodge - anderhalf uur rijden van 
Windhoek, de hoofdstad. Aldaar konden 
de verschillende Young Reformers 
verspreid arriveren in twee dagen en 
elkaar zo al informeel leren kennen, 
acclimatiseren, uitrusten van de reis 
en opladen voor de komende dagen. 
Als ik toen had geweten wat me te 
wachten stond had ik meer geslapen, 
that’s for sure. 

De volgende dag vertrokken we heel 
vroeg, twee bussen vol. Naar het 

verre noorden, tegen de grens van 
Angola. Daar zouden we vijf dagen 
lang discussiëren over wat er speelt 
onder lutherse jeugd over de hele 
wereld, vijf dagen hadden we tijd om 
prioriteiten te stellen, ze te verwerken 
en er een verhaal van te maken. Onze 
verantwoordelijkheid? Laten zien aan 
de grote algemene vergadering van 
de Lutherse Wereld Federatie wie wij 
zijn, wat wij zijn en waar wij voor 
staan. Want wij zijn de jeugd en hebben 
de toekomst. Wat kwam daaruit na 
vijf dagen intensief vergaderen? Onze 
zogeheten key priorities; ‘reviving 
our churches’, ‘equity’ en ‘education’. 
Vervolgens reisden we via Etosha 
National Park af naar Windhoek waar 
we, na een bustocht van zestien uur, 
om 01.00 uur arriveerden. De laatste 
hand moest nog worden gelegd aan 
onze boodschap en presentatie aan de 
algemene vergadering, dus om 01.30 
uur zaten we met de verantwoordelijke 
commissie, waar ik deel van uitmaakte, 
de laatste dingen door te spreken en 
wijzigingen door te voeren. De volgende 
ochtend hadden we een generale 
repetitie: er werd verwacht dat we ons 
werk presenteerden aan de ‘vrouwen 
pre-assembly’. De dag erna gaven we 
die presentatie aan de grote assemblee. 
Het ging fantastisch. Volgens mij is 
de boodschap goed overgekomen. 

Na onze presentatie als ‘Jeugd’ van de 
LWF barstte de week van de algemene 

Namibië: een ervaring
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E vergaderingen los. Wij, de Young 
Reformers, functioneerden als stewards 
en gedelegeerden en hebben ook die 
week in Windhoek keihard gewerkt. 
De week was thematisch verdeeld in: 
‘Salvation – not for sale’, ‘Human 
beings – not for sale’ en ‘Climate – 
not for sale’. Binnen deze thema’s 
passeerden vele onderwerpen de revue, 
vele verhalen en ervaringen werden 
gedeeld. Ik heb me voornamelijk  
over seksisme en gendergelijkheid 
uitgelaten. Ik was geïnspireerd door 
de vele verhalen en ervaringen die ik 
op dit gebied heb gehoord. 
Mijn persoonlijk ideaal is dat ieder 
mens, ongeacht de geboorteplaats, 
een gelijke start krijgt. Ik kan het niet 
verkroppen dat ik nu al een zoveel 
grotere welvaart ervaar in vergelijking 
tot anderen, terwijl ik nog jong ben. 
Ik kan het niet aanzien dat ik kansen 
wel krijg en anderen niet. En, als 
alleen al de gelijkheid van mannen 
en vrouwen door sommigen wordt 
ontkend en betwist, waar zal het dan 
eindigen? Ik ben in ieder geval dank-
baar voor de kansen die ik krijg en 
die wens ik anderen net zo toe. Daar-
voor moet nog veel gebeuren; wij als 
lutheranen moeten en kunnen daarin 
een voorbeeld zijn voor anderen.

Sem Loggen, 
Nederlandse gedelegeerde van de 
Young Reformers
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“Luthers, dat is: …” 

Als ik zo her en der in het land met 
gemeenteleden spreek over wat hen 
ten diepste motiveert, om als vaak 
kleine gemeente door te gaan en om 
onder soms uitdagende omstandigheden 
hun weg te zoeken, dan krijg ik  
geregeld een antwoord waarin die 
zinsnede “Luthers, dat is…” voorkomt. 
En het bijzondere is: iedereen heeft er 
een ietwat andere invulling bij. Toch 
komen bepaalde begrippen, zoals 
‘warm’, ‘liturgisch’, ‘vertrouwd’, ‘vrij’, 
‘niet zo benauwd…’, wel opvallend 
vaak voor in deze gesprekken. 
“Luthers, dat is…” – In dit Luther- en 
Reformatie gedenkjaar hebben veel 
gemeenten in de aanvulling van die 
zin vooral klassieke theologische 
concepten nog eens uitgediept bij  
de vele gespreksmomenten, toneel,  
symposia, vieringen, en ludieke eve-
nementen. Maar de vraag is natuurlijk: 
wat daarvan helpt ons om in onze 
Protestantse Kerk gestalte te geven 
aan wat ons aan het hart ligt als 
lutheranen? 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, 
dat het vooral het begrip vrijheid is 
waarmee wij vanuit onze lutherse 
traditie écht iets toe te voegen hebben 
aan de maatschappelijke en kerkelijke 
gesprekken, her en der gevoerd. Want 

bij vrijheid in een luthers perspectief 
gaat het, in tegenstelling tot veel 
vrijblijvend gedoe in de samenleving-
debatten, vooral om inhoud! Het gaat 
niet om een ‘vrij van…’, als een lege 
huls waarmee je je afzet tegen alles 
wat menselijkerwijs aan beroep op je 
zou kunnen worden gedaan. 

Veel meer gaat het om een ‘vrij zijn 
om te…’ – een vrij zijn om mens te 
worden in antwoord op Gods liefde, 
die in Christus tastbaarheid heeft 
gekregen. Dat is wat Luther met zijn 
vrijheidsbegrip bedoelt. Bij die vrij-
heid hoort Luther dan ook altijd een 
bevrijding meeklinken: de bevrijding 
namelijk van alles wat zo nodig ‘moet’: 
van de samenleving, van de moraal 
en zelfs van de kerk of van de (letter 
van) de Bijbel…

Als wij dat als Lutherse gemeenten 
gestalte kunnen geven in onze  
vieringen en in hoe wij gemeente zijn 
in diaconaal en pastoraal perspectief 
- ook daar waar in onze Protestantse 
Kerk wordt nagedacht over vormen 
van kerkzijn in de toekomst, Kerk 
2025… - dan doen we wat we bij het 
ontstaansmoment van deze kerk met 
elkaar hebben afgesproken: onze 
lutherse traditie inbrengen ten 
behoeve van het geheel van onze 
Protestantse Kerk! 

En die Protestantse Kerk kan best wat 
meer van deze vrijheid gebruiken: 
een vrijheid die weet te vieren en te 
genieten maar tegelijk ook vasthoudt 
wat is beproefd door de geschiedenis 
van hen die ons zijn voorgegaan 
(traditie); die nieuwe vormen zoekt 
en zich daarbij ook bewust blijft van 
wat haar door de tijden heen draagt 
(liturgie); die volop omziet naar wie 
tussen wal en schip dreigen te raken 
en daarbij blijft weten dat woord en 
sacrament de voedingsbodem zijn 
ook voor haar diaconaal engagement. 
Ik wens ons allen vreugde toe in het 
oefenen en beoefenen van die vrijheid, 
ten goede van onze kerk en onze 
samenleving.

Andreas Wöhle
president evangelisch-lutherse synode

Het woord 
is aan...
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e term ‘liturgisch centrum’ 
stamt uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw en staat voor 

de kortstondige mode om al het  
liturgisch gerei naast elkaar op een 
podium te zetten: altaar, doopvont, 
paaskaars, lezenaar, kansel. Als van-
zelf kwam daar een bloementafeltje 
bij en terzijde de mooie stoelen voor 
het bruidspaar. ‘Zo kun je het allemaal 
goed zien’, was de gedachte. 
Precies dat is het manco van dit concept. 
Het liturgisch centrum maakt van de 
gemeente een hooggeëerd publiek. Die 
toeschouwersrol werkt vervreemdend. 
Wat híer - te midden van de gemeente -  
gevierd wil worden gebeurt nu dáár, 
hogerop. Al die meubels op een rij 
vormen evenzovele obstakels, een 
muur van ontoegankelijkheid, een 
gesloten front, een onneembare vesting.

De gemeente rond de doopvont
Eigen aan het sacrament van de doop 
is dat die bediend wordt te midden 
van de gemeente, gelijkvloers, niet op 
het koor maar in het schip. Híer is dan 
ook de plaats van de vont, niet daar-
boven naast het altaar maar er pal 
tegenover: hier aan de ingang van de 
kerk of in een zijbeuk, in de doopkapel. 
Dopen is niet voor de Bühne. 

Door de doop zijn wij ‘één lichaam 
geworden’ (1 Korintiërs 12, 13). Woord 
en Sacrament stichten gemeenschap, 
geloofsgemeenschap, gemeente. Niet 
slechts die kleine dopeling, maar wij 
allemaal staan hier op het spel. Dopen 
is geen podiumkunst om naar te kijken, 
maar gemeenteopbouw. Wij zijn in 
het geding en onze liederen weten 
ervan: van kerkinrichting! ‘Rond de 
doopvont staan wij in vertrouwen, in 
geloof verbonden, vol van vreugde’ 
(Lied 355:6).
De doopvont staat altijd klaar. Ook 
als de gemeente de eeuwen door een 
kostbare zilveren doopschaal overge-
leverd heeft gekregen - doordeweeks 
veilig achter slot en grendel - wordt 

deze schaal elke zondag opnieuw weer 
opgewreven en op de sokkel gezet. Na 
de dienst zijn er soms gemeenteleden 
die een flesje vullen, want hun wij-
water thuis is het doopwater van de 
kerk. Ik zegen hen en het water – ook 
dat is een vorm van doopgedachtenis.

Onwil
Soms staan op het altaar ook de 
broodschaal en de kelk gereed. Maar 
leeg, want de maaltijd van de Heer 
wordt vandaag niet aangericht. Niet-
temin staan ze er, loos, als een ‘heen-
wijzend teken’. Waarheen wijzend? 
De doopvont, als er die zondag niet 
gedoopt wordt, vertelt: er is vandaag 
geen dopeling. De schaal en de kelk, 
als het sacrament niet bediend wordt, 
vertelt: er is hier een hele gemeente 
die ter communie zou kunnen gaan, 
maar dat niet graag en vaak doet. 
Vandaag – ondanks het eucharistisch 
gebed: ‘Geef ons heden ons dagelijks 
brood’ – alweer niet. Moet die onwil 
symbool staan?

Onderlegger
En wat te denken van een openliggende 
bijbel? Hij ligt al eeuwen open bij het 
tweede hoofdstuk van Jeremia, dat is 
in het midden, halverwege de Heilige 
Schrift. Die bijbel ligt daar ‘symbolisch’ 
open en duidt op de verkondiging 
van Gods Woord, de gemeente komt 

D

Fetisj op het liturgisch centrum

De bijbel is dicht... (foto: Ingeborg Kriegsman)

dopen is geen podiumkunst 
maar gemeenteopbouw

samen rondom die open bijbel. 
Onderwijl is het een verfomfaaid 
exemplaar. De mouwen van de dominee 
hebben er te vaak langs geveegd, zijn 
papieren schuurden er te veel over-
heen, zijn klamme handen hebben 
hun sporen nagelaten. De bladzijden 
van Jeremia zijn gehavend en hebben 

ezelsoren. Een versleten bijbel, althans 
alleen die bladzijden. Alle andere 
bijbelboeken zijn nog maagdelijk, 
onbenut, nooit gelezen. Wat is dat 
voor symboliek? Een bijbel waaruit 
nooit gelezen is. Een bijbel die Heilige 
Schrift ligt te wezen maar intussen 
slechts dient als onderlegger voor de 
velletjes die de dominee erop legt. 
Elke zondag weer.

Een bijbel om uit voor te lezen
Wat ook voorkomt: een antieke bijbel 
die opengeslagen op het altaar ligt, naar 
de gemeente gekeerd. Niet dat de 
gemeente er van die afstand ooit uit zal 
lezen. Nee, heenwijzend. Maar heen-
wijzend naar wat? Een bijbel die ergens 
zinvol ligt te wezen, is nauwelijks zinvol. 
De enige bijbel die ertoe doet is er een 

de enige bijbel die er toe 
doet is die waaruit wordt 
voorgelezen
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Een genderneutraal toilet. Het begint langzaam een serieus 
fenomeen te worden. Op social media wordt nog volop 
gediscussieerd, terwijl in sommige gemeentehuizen reeds 
verbouwingen plaatsvinden. Ik kon goed leven met de 
bestaande situatie maar dat schijnt niet voor iedereen te 
gelden. Sommigen hebben moeite om letterlijk in een 
hokje te moeten waar ze niet in passen. Dus: genderneutraal. 
Toch krijg ik jeuk van dat woord. Het voelt ook alsof 
onderscheid weggepoetst moet worden. Maar er zijn nu 
eenmaal verschillen, waardoor we ons niet altijd kunnen 
identificeren met de ander of hetzelfde kunnen als de ander. 
Er zijn nu eenmaal plekken waar we ons niet thuis voelen.

Wat stoeien we toch met diversiteit en wat proberen we 
met (gender)neutraliteit te bereiken? Zijn we bang om 
aangesproken te worden op discriminatie? Verlangen we 
naar rust in de tent als er geen verschillen zijn?
In de kerk hoor ik dat we moeten kijken naar wat ons 
bindt, niet naar wat ons scheidt. We zijn immers allemaal 
één in de Heer? Al de verschillende achtergronden doen er 
toch niet meer zo toe? Opnieuw voel ik die jeuk. Geloven 
we dat werkelijk? Diversiteit is voor mij juist helpend om 
steeds weer te zoeken naar waar het - in geloven - nou 
ten diepste over gaat. 

Er zijn nogal wat verschillende stromingen die ieder hun 
waarde hebben. Boeiend om te zien hoe mensen zich thuis 
voelen in iets wat mij soms helemaal niet aantrekt. En 
waartoe ik soms zo’n afstand voel dat ik het niet kan 
opbrengen me in de ander te verdiepen.

Ik ben protestants maar voel me vooral luthers. Luther 
spreekt mij meer aan dan Calvijn. Zijn thema’s en uitspraken 
lijken te gaan over de tijd waarin wij leven en waarover we 
ons druk maken. Juist daarom vind ik het belangrijk dat we 
ons blijven verdiepen in Luther en wat hij nu nog betekent. 
Natuurlijk vindt er kruisbestuiving plaats. Lutheranen zijn 
hier al behoorlijk vercalviniseerd. En toch is het leuk om 
die accentverschillen steeds weer te zien opduiken.

Ik ga wel eens naar een gereformeerd of evangelisch toilet. 
Ik ben dan meestal weer blij met mijn lutherse plee. En ik 
vind het ook leuk als iemand me bevraagt waarom ik voor 
dát toilet kies. Dus voor mij hoeft die genderneutraliteit 
niet zo nodig. 

Rien Sprong

Wartaal

die gebruikt wordt, dat is: waaruit 
wordt voorgelezen. De gemeente komt 
samen rondom die bijbel. Die bijbel én 
de lector én alle hoorders onder wie 
de predikant, belichamen het levende 
Woord. Die bijbel te bewieroken, 
omhoog te heffen, te kussen, er met 
eerbied mee om te springen met alle-
luias voor en na, is betekenisvol. Het 
spreekt voor zich dat die ene bijbel 
waaromheen de gemeente samenkomt, 
geen zakbijbeltje is of de werkvertaling 
van de dominee. Dat is allemaal veel 
te particulier. Nee, de gemeente houdt 
haar bijbel in ere, liefst een aanzienlijk 
exemplaar, maar het enige dat geldt 
is dat eruit gelezen wordt, liefst goed 
voorbereid. Alle andere bijbels, hoe 
oud ook en eerbiedwaardig, kunnen 
toegevoegd worden aan de kerkschatten; 
liturgisch zijn ze van generlei waarde. 
Hun symboliek treedt het duidelijkst 
naar voren in een vitrine buiten de 
kerkzaal.

Rek- en strekoefeningen
Willem Barnard gebruikt ergens het 
woordpaar: protestantisme – dilettan-
tisme. Dat geldt zeker voor de voor-

beelden die ik hier geef van veelal 
calvinistische maar soms ook lutherse 
stapelingen van symbolen. Die bijbel 
die ongelezen ergens ‘heen wijst’ is 
daar neergelegd om symbolische 
redenen. Het enige waar die bijbel 
echter naar kan verwijzen is naar die 
ándere bijbel waaruit wel gelezen wordt, 
en díe bijbel verwijst weer naar het 
levende Woord van God waarom al 
dat gelees toch begonnen is! 
De inhoudsloze schaal en kelk die op 
het altaar staan symboliseren wat níet 
gevierd wordt. Het zijn lege hulzen. 
Wie de eucharistie present wil stellen, 
doet er beter aan een diepe buiging te 
maken voor het tabernakel waar het 
geconsacreerde brood bewaard wordt. 
Die buiging echter is nog maar het 
begin van alle rek- en strekoefeningen 
van het geloof: breken, delen, aanreiken, 
eten, uitschenken, rondgeven, ruiken, 
drinken, knielen. Alle symboliek die 
het zoekt in heilige objecten los van 
de handelingen die ons tot gemeente 
maken, is fetisjisme.

Klaas Touwen
Schaal en beker zijn leeg...  
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Hier stehen wir!
eze zomer vond in Wittenberg een feestelijke viering 
plaats. Vrouwen in leidende kerkposities wereldwijd 
vierden 500 jaar reformatie met gebed, zang, feest 

en stonden stil bij het feit dat de vrouw in het ambt nu 
weliswaar ‘gewoon’ is, maar nog niet overal. Tientallen 
vrouwelijke ambtsdragers maakten een gezamenlijk statement 
door - in toga - samen op de foto te gaan: here we stand. 
Deze dag viel - niet toevallig - samen met het gelijktijdige 
seminar in de stad waar zestien Lutherse kerkleiders bijeen 
waren, op uitnodiging van Women in Church and Society 
(WICAS).

Vrouwen van de reformatie
Op 12 augustus was het zover: Wittenberg stond de hele dag 
in het teken van vrouwen van de reformatie vroeger en nu. 
De dag begon met een stadswandeling door Wittenberg 
waar bijzondere aandacht was voor de vrouwen van de 
reformatoren. We stonden uitgebreid stil bij het standbeeld 
van Katharina van Bora bij het Zwarte Klooster en haar 
betekenis zowel als echtgenote van Luther, als hoofd van 
het klooster en voor de hele voortgang van de reformatie 
in Wittenberg. We vervolgden onze weg naar het huis van 
de familie Cruciger; wist u bijvoorbeeld dat één van de 
oudste lutherse kerkliederen van de reformatie is geschreven 
door Elisabeth Cruciger-von Meseritz? Ze was de vrouw 
van Luthers medestrijder en vriend Caspar Cruciger en net 
als Katharina von Bora een weggelopen non. Ook zij dis-
cussieerde regelmatig mee aan tafel in huize Luther en ze 
was een bewogen voorstander van de reformatie. In de 
Tischreden van Luther wordt ze ‘lieve Els’ genoemd. 
Haar kerklied Herr Christ, der einig Gottes Sohn is tot op 
heden bewaard gebleven als Lied 67 in het Evangelischen 
Gesangbuch van de protestantse kerken in Duitsland. Het 
is een lied voor Epifanie, een loflied op Christus die mens 
geworden is en daarmee elke christen zo nabij kwam dat 
wij mensen rechtstreeks tot hem mogen bidden – zonder 
bemiddeling van voorsprekers als priesters, Maria of andere 
Heiligen. Dit was toen een novum, een radicale verandering 
in de geloofshouding van mensen. Een ander novum was 
de nieuwe traditie dat dominees en geleerden zoals Johan-

nes Bugenhagen, Caspar Cruciger en natuurlijk Maarten 
Luther zelf gingen trouwen en hun vrouwen - ook in 
geestelijk opzicht - aanvaardden als gelijkwaardige part-
ners en metgezellen. 

Ecclesia semper reformanda
Tijdens de stadswandeling door Wittenberg vroeg ik me 
af: zal toen niet al de eerste stap gezet zijn voor de gelijk-
waardigheid van mannen en vrouwen in de kerk? Het 
heeft nog ‘even’ geduurd (méér dan 400 jaar) maar uitein-
delijk kwam het wel zover dat ook vrouwen toegang kregen 
tot het ambt van de kerk. Om dat te vieren was er na het 
middaggebed in Wittenberg een ludieke fotoactie: zoveel 
mogelijk vrouwen in ambtsgewaad werden samen gefoto-
grafeerd. Onder het motto ‘Hier staan wij!’ Aanwezig was 
ook de eerste vrouwelijke bisschop van een Lutherse Kerk, 
Maria Jespen. Voor mij was dit een mooie belichaming van 
het reformatorische principe ‘ecclesia semper reformanda!’ 
(De kerk is voortdurend in verandering). Nadat vorig jaar 
de evangelisch-luthersche kerk in Letland een ongekende 
stap terug in de tijd zette door de ordinatie van vrouwen, 
al twintig jaar geldig, weer te verbieden heeft deze foto 
natuurlijk ook een politieke dimensie: hier staan wij en 
wij gaan geen stap meer terug! Daarom ook was het zo 
belangrijk dat, naast deze dag die voor alle vrouwen 
openstond, de lutherse vrouwelijke kerkleiders juist nu 
bijeen waren in het door de WICAS georganiseerde seminarie. 
Tijdens het FrauenFestMahl op de Markt van Wittenberg 
werd dat ’s middags voor iedereen zichtbaar: de vrouwelijke 
bisschoppen schoven aan om mee te praten. Het thema 
was: ‘een taartje, een woordje, een liedje’. Eén van de 
inleidsters op de middag was dr. Margot Kässmann, die 
een vlammende toespraak hield over de geestkracht van 
het woord, door vrouwen uitgesproken.
Deze prachtige dag werd afgesloten met een oecumenische 
dienst in verschillende talen in de historische Marienkirche 
te Wittenberg.

Marlies Schulz 
luthers predikant, PG Breda

D

hier staan wij (foto: LWF)



elkkwartaal10 september 2017

onno Bleij is sinds 2011 al niet meer onder ons, 
een groot verlies. Maar zijn liederen zijn er nog. 
Je vindt ze onder meer in het Liedboek. Als zijn 

erfenis-geschenk aan ons verscheen in 2011 een kleine, 
zorgvuldig door Wim Kloppenburg samengestelde bundel: 
Ook in het vuur is Hij nabij, met al zijn liederen en een 
ware schat aan sterke kinderliederen - te danken aan zijn 
jarenlange werk in de radio-kinderdiensten in Amstelveen. 
Enkele melodieën schreef hij zelf, de meeste waren van 
Marijke Bleij, Niek Hermanides en Wim Kloppenburg. Of 
uit de traditie, zoals het vaste eindlied: Geef ons genadig, 
goede God, dat wij nu gaan in vrede, in het Liedboek (414).

Bijbelse geheimen in heldere taal
Wat maakt die Wonno Bleij-liederen nu zo eigen en sprekend? 
Hij schreef kinderliederen, zonder op zijn hurken te gaan 
zitten om het nog eens kinderlijk uit te leggen. Heel  
verstaanbaar, dat wel en vaak met een diepere laag.
Zoals in dat prachtige Koning naaste, waar kom jij vandaan, 
nr. 10 in de bundel. Alleen al die beginwoorden geven te 
denken, want daarin komen de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan - het gebod je naaste lief te hebben, dus ook 
Jezus - en Christus’ koningschap bij elkaar. Dat kan alleen 
in een lied. Natuurlijk, je hebt dan wel wat uit te leggen 
- en dat deed Wonno ook: met heldere, korte preken in 
verstaanbare taal. Jarenlang werd hiernaar, ook bij ons, 
zonder aandrang behoorlijk intensief geluisterd. Bewaar 
dit lied maar voor Kerst, de Franse melodie is fijn en bekend. 
En zet tegen die tijd dan ook lied 498 (nr. 4 in de bundel) 
Bethlehem, o uitverkoren stad in de liturgie. Ook daarin zit 
zo’n belangrijke Bijbelse notie: Jezus als de nieuwe Jozua 
(= de Heer is Redder). In de Griekse Bijbel heet Jozua ‘Iesus’, 
Hij droeg dus een bekende naam. Ook daarbij komt veel 
boven en dat in een bedrieglijk eenvoudige, fijne tekst die 
bij Bethlehem begint. Beslist niet alleen voor de kinderkerk 
maar juist zo ook liederen voor iedereen!

Samuel
Geen wonder dat er ook echte Bijbelliederen in staan. In 
het vorige liedboek waren ze al zo’n duidelijke aanwinst, 
nog niet van Wonno’s hand maar hij was er wel van het 
begin af bij betrokken als voorzitter van de uitgevende 
instantie, de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).
Zo’n Bijbellied van zijn hand is bijvoorbeeld het mooie 
lied over Samuel (nr. 40), met een dansende melodie. We 
zingen Samuel toe, het begint heel meelevend: 
Samuel, Samuel, lig je te dromen, moe van het werk in het 
huis van de Heer
eindigend met: 
Samuel, Samuel, droom in de tempel 
droom, kleine man, want de lampen zijn uit;
droom na het werk en het spel op Gods drempel,
stil ligt de aarde en zonder geluid.
Maar als je slaap door Gods stem wordt verstoord
dan zeg je: Heer, spreek, uw knecht Samuel hoort. 

Van de vele andere Bijbelliederen in de bundel noem ik 
ook dat over die harde Lamech (25); over de geheimzinnige 
Melchizedek (26); over Noach (27), Abraham (28, 29), of 
Rebekka (30); Jakob (31) en over Jozef (32, 33, 34).

Jona
Er is ook een bijzonder lied over Jona (nr. 54), zo helemaal 
Wonno die op een bijzondere manier het hele boek Jona 
zingenderwijs even tot leven laat komen, deze dus ook in 
het Liedboek (178). Dit lied is perfect voor de Paaswake, 
dan worden de kinderen even helder wakker; geef ze er 
een rol in en het wekt ook in ons opnieuw aandacht voor 
dat zo veelzeggende verhaal. En bedenk daarbij dat dat 
Ninevé uit het laatste couplet het huidige Mosul is… 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Over de Paaswake gesproken: wie een beetje thuis is in de 
liturgie van die wonderlijke nacht weet dat de titel Ook in 
het vuur is Hij nabij slaat op: Het gebed van Azarja en het 
lied van de jongelingen in het vuur, dat in de traditie ook 
bij die nacht hoort. Het is een hooggestemd lied, geen 
klaaglied maar een loflied op de schepping! Er zijn zowel 
van Willem Barnard en Frits Mehrtens als van Tom Naaste-
pad en Willem Vogel prachtige bewerkingen van. Bij Wonno 
Bleij komt dit heel duidelijk door in de zesde strofe van het 
zo sprekende, zingbare lied Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, 
met nog meer thema’s uit de lezingenserie van die nacht.
De strofen 1 en 7 (nr. 97) omsluiten de andere coupletten zo:
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet,
en ik geloof mijn ogen niet,
want mijn geloof is nog zo klein,
het is te mooi om waar te zijn. 
(En in 7: Is het te mooi om waar te zijn?)
In strofe 6 trof mij die verrassende tweede regel (tevens 
titel van de bundel):
Zo wijkt God niet van onze zij,
ook in het vuur is Hij nabij.
Wie niet gelooft wat ik vertel,
die vraagt het maar aan Daniel.
Wie zou dit niet willen zingen, alleen al om die tweede 
regel. En dan niet alleen met Pasen, juist vaker, want dán 
wordt die levendige melodie meteen ook bekend en bemind. 

Vrolijke ruil
Een heel sterk ‘kruis Pasen’-lied is Christus Jezus, naam 
der namen (nr. 78), waarin grote thema’s en woorden 
dichtbij komen. Ook die gedachte van de vrolijke ruil die 
hij van Luther zo goed kende: Christus neemt alle ellende 
en schuld van ons af en in ruil daarvoor ontvangen wij al 
wat Hij te geven heeft (uit Luthers Over de Vrijheid van 
een christenmens).

Christus Jezus, naam der namen,
ongekende majesteit,
onze Heer en knecht tezamen,

Bijbelse liederen
voor kinderen en grote mensen 

W
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priester in der eeuwigheid,
blijdschap hebt Gij ons gegeven
door de vreugdevolle ruil: 

Dienende hebt Gij gedragen
ergernis en vreemde schuld.
Rechter zijt Gij, die de slagen 
in uw mededogen duldt.
Aards uit aarde moest Gij wezen, 
dalende diep in de tijd.
Eer zij U en onvolprezen
roem, mijn ziel en zaligheid!

Het lied In de ongerepte morgen, uit het duister naar het 
licht, waarin je met de ogen van een pasgeborene leert 
horen en zien heeft mij diep ontroerd en dat zeg ik niet 
gauw. Dit lied (nr. 82) is zeer terecht ook opgenomen in 
het Liedboek. Tot slot een lied (nr. 101), waarin je én 
Wonno én jezelf herkent - een zingende smeekbede: 

Breng mij ter sprake in uw hart o God,
Gij zijt toch Vader van wat leeft op aarde.
Het zijn benauwt mij zo, het dwingt mij 
tot vertoeven in een leegte zonder waarde.
Geen woord gesproken, alleen de stilte groot.
Waar alles zwijgt regeert de dood.

Daarom wend ik mij tot U, o Heer.
Vergun mijn hart een deel van uw gedachten.
Want als Gij spreekt heerst er geen stilte meer.
Wij kunnen niets dan goed van U verwachten.
Geen woord gesproken zonder Gods liefde groot:
zijn krachtig woord verslaat de dood.

Nu zing ik vrolijk van uw scheppingswoord:
zodra Gij spreekt springen de rozen open,
geen loze woorden worden meer gehoord.
De mensen mogen stralend naast U lopen.
Geen woord gesproken zonder dat ik herleef.
Prijs aarde God, die ’t leven geeft. 

Waar en hoe Wonno Bleij die levendmakende woorden 
vond, daarvan getuigt alles wat hij ons heeft nagelaten in 
dit Bijbels liedboek. Om heel dankbaar voor te zijn.

Joop Boendermaker

Naar nu blijkt is de bundel Ook in het vuur is Hij nabij helaas 

niet meer leverbaar. De bundel is nog wel verkrijgbaar via de 

diverse (digitale) boekenmarkten. De Stichting Lutherse uitgeverij 

en Boekhandel (SLUB) hoopt op een herdruk. Voor meer informatie: 

Slubdenhaag@hetnet.nl, dhr. Jongeneel.

Het gebed van Azarja en de jongelingen in het vuur is een apocriefe 

toevoeging op het boek Daniël, te vinden in de NBG-Bijbel met 

apocriefen, destijds een lutherse uitgave door het NBG, maar nu ook 

in Buiten de Vesting, uitgave Skandalon, p. 275v.

De liednummers in dit artikel zijn analoog aan die uit de bundel ook in 

het vuur is Hij nabij van Wonno Bleij (2011, Boekencentrum Zoeter-

meer). Een aantal van de beschreven liederen is tevens opgenomen in 

het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) en daarin - 

samen met andere liederen van Wonno Bleij - te vinden bij de volgende 

Liedboek-nummers: 170; 178; 210; 341; 414; 498; 579; 779; 847.
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Binnen het geheel van de Protestantse 
Kerk in Nederland voelen de president 
van de evangelisch-lutherse synode 
en de scriba van de generale synode 
van de Protestantse Kerk zich met 
elkaar verbonden bij hun inzet om 
samen kerk te zijn. Hoe? Daarover 
gingen Andreas Wöhle en René de 
Reuver met elkaar in gesprek.
Ze kennen elkaar langer dan vandaag. 
Zo trokken ze gezamenlijk op tijdens 
de recente assemblee van de Lutherse 
Wereldfederatie (LWF) in Namibië, ter 
bezinning op de voortgaande integratie 
van de lutherse en gereformeerde 
traditie in de Protestantse Kerk. Voor 
René de Reuver was het zijn eerste 
kennismaking met de internationale 
lutherse wereld waarin Andreas Wöhle, 
meer ‘ingevoerd’, hem graag introdu-
ceerde. Zo konden ze samen ook al even 
spreken met de nieuwe LWF-president, 
aartsbisschop Musa Panti Filibus, nog 
vóór diens officiële benoeming.

Het geheel van de Kerk
René de Reuver: “Als het om tradities 
gaat, staat onze kerk op twee pijlers: 
de lutherse en de calvinistische. Voor 
het geheel van de Kerk zijn beide 
belangrijk; ze kunnen elkaar tot steun 
zijn. Maar de verschillende elementen 
moet je ook niet zomaar bij elkaar 
gooien en er dan een beetje in roeren. 
Een goed schilderij ontstaat juist door 
accenten te tonen en met lijn en kleur 
onderscheid aan te brengen.”
Andreas Wöhle ziet dat ook zo. “Een 

nieuwe kerk is ontstaan die beide 
tradities wezenlijk in zich draagt. 
Daar past niet bij dat je puur naar 
ledenaantallen kijkt maar dat je toeziet 
hoe beide tradities in die ene kerk het 
vruchtbaarst tot hun recht kunnen 
komen.” De Reuver herinnert zich 
dominee J. Haitsma*, die het samengaan 
van hervormden en gereformeerden 
in 2004 veel minder bijzonder vond 
dan dat gereformeerd en hervormd en 
luthers, alle komend vanuit de refor-
matie, samenkwamen. “Daar heb ik 
van geleerd.”

Onderling verschil  
is niet kerk scheidend
Als vertegenwoordiger van de Protes-
tantse Kerk participeerde René de Reuver 
begin juli ook in een andere grote 
assemblee, die van de World Communion 
of Reformed Churches (WCRC) in Leipzig, 
Berlijn en Wittenberg. Thema, plaats en 
moment van samenkomst stonden in 
het teken van 500 jaar Reformatie, de 
dankbaarheid daarvoor en de noodzaak 
van voortgaande reformatie. Hij was 
onder de indruk.“Het was een gebed 
om gereformeerd en getransformeerd 
te worden tot samen kerk zijn, tot het 
heil van de samenleving.” 
Een belangrijk moment in Wittenberg, 
in Luthers preekkerk, was nu ook de 
ondertekening door de gereformeerde 
wereldgemeenschap van de gezamen-
lijke verklaring over de rechtvaardiging 
van de Rooms-Katholieke Kerk en de 

Deze zomer werd in Wittenberg, tijdens de assemblee van de Wereldgemeenschap 
van Gereformeerde Kerken (WCRC), het ‘Wittenberg-getuigenis’ ondertekend. In dit 
document wordt de scheiding tussen lutherse en gereformeerde tradities betreurd én 
wordt gemaand meer te gaan samenwerken. Met aandacht voor de accentverschillen,  
niet als scheidend maar juist onderscheidend. Tegelijk sloten de Gereformeerde Kerken 
zich nu officieel aan bij de Gemeenschappelijke Verklaring over de Leer van de Recht - 
vaardiging, al in 1999 door lutheranen en rooms-katholieken uitgewerkt en onder-
tekend. Hiermee werden veel van de lang bestaande leerverschillen tussen protestanten 
en katholieken vanuit beide tradities niet langer als kerkscheidend verklaard.

Samen kerk zijn 

LWF (1999). In deze verklaring spreken 
de kerken zich uit over de rechtvaar-
diging en de genade. Met nadruk op: 
de onderlinge verschillen zijn niet 
langer kerkscheidend. Belangrijk 
daarbij noemt Andreas Wöhle het 
aspect van de diaconie: “Vanuit de 
gemeenschappelijke verklaring wordt 
zichtbaar dat rechtvaardiging niet 
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alleen over het heil voor goddelozen 
gaat maar direct daarmee verbonden 
ook over het doen van gerechtigheid. 
Dit aspect is in onze (lutherse)  
traditie niet afwezig maar het wordt 
theologisch op een andere plek 
behandeld. Ik denk dat wij, als luthe-
ranen, hierin veel hebben aan het 
gesprek met de gereformeerden.  
Met elkaar heb je zo méér.”

Toen later ook het ‘Wittenberg-getui-
genis’ werd ondertekend door WCRC-
president Jerry Pillay en LWF-secretaris-
generaal Martin Junge, sprak de laatste 
de hoop uit om met gezamenlijke 
inspanning vorm te geven aan eenheid, 
onrecht en uitsluiting te weerstaan en 
meer samen te werken. René de Reuver 
is blij met deze wereldwijde ontwik-
keling en noemt het samen kerk zijn, 
als gereformeerden en lutheranen 
binnen de Protestantse Kerk, heel 
waardevol. “Ik zie de overeenkomsten 
en vergelijkbare thema’s - óók de 
accentverschillen - niet als scheidend 
maar juist als onderscheidend.”

Traditie relativeert traditie:  
ook dat is Kerk
Binnen het geheel van de Protestantse 
Kerk beogen Wöhle en De Reuver meer 
samenwerking op inhoudelijk vlak. 
Wöhle: “Het gaat om authentiek gelovig 
leven, met praktische inzet bij het laten 
zien daarvan. Daarvoor worden we 
geestelijk opgeladen in de viering.”
“Gereformeerden zouden er veel aan 
hebben om de liturgische, vierende 
inbedding van de geloofsgemeenschap 
sterker te propageren”, zegt De Reuver, 
“niet alleen door te agenderen maar 
juist door van daaruit te werken. Want 
gemeenschap begint in de liturgie.” 
Wöhle: “We ontmoeten elkaar hier 
samen, in de synode, gedragen en 
geïnspireerd door beide tradities. 
Vanuit die ontmoeting zullen we onze 
gemeenten stimuleren tot gezamenlijk-
heid, om elkaar vanuit onze eigenheid 
op te zoeken en te verrijken. Als 
lutherse gemeenten kunnen we het 
diaconale en pastorale in de viering 
sterker uitwerken. Zo brengen we de 
lutherse traditie in ten bate van het 

René de Reuver en Andreas Wöhle (foto: Alma Evenhuis)

geheel van onze Protestantste Kerk.”

René de Reuver: “Let wel, we dóen al 
veel samen. Er is veel support voor 
lutherse projecten in het algemeen. 
Het besef groeit dat steun aan het 
‘luthers project’ steun is aan het geheel 
van de kerk. Je hebt elkaar daarin 
iets te zeggen.”
“En wat betreft de lutheranen”, voegt 
Wöhle toe - “zeker, er zijn mensen 
die luthers geboren zijn of helemaal 
uit die traditiestroom voortkomen. 
Maar wij hebben gemeenten van 
diverse kleur. Past daarop steeds de 
plakker ‘luthers’? Beter is dan: je 
verheugen over gemeenten waar je 
lutherse kenmerken wortel ziet schieten 
in de viering of in een verantwoorde 
omgang met liturgie. Ik ken gemeenten 
waarin geen enkele lutheraan zit, maar 
waarvan je zegt: zo zou het moeten. 
Niet: lutheranen moeten zorgen dat 
‘het’ behouden blijft, maar: samen die 
vormen vasthouden en uitbouwen die 
een gelovig leven dragen en voeden.” 
Het viel De Reuver op dat het in de 
LWF-assemblee, waar het de Reformatie 
betrof, steeds over Luther ging.  
Er klonk nogal eens: ‘proud to be 
lutheran...’ “Gezien de assemblee kan 
ik me dit ook nog wel voorstellen. 
Maar bij mij riep het de vraag op: 
hoor ik als niet-lutheraan ook niet bij 
die reformatie? Trots zijn op je traditie, 
daar is niets mis mee. Het mooie van 
onze gezamenlijke kerk is dat die 
traditie juist wordt gerelativeerd door 
die andere. ‘Proud to be a christian’ 
lijkt me daarom beter uitgedrukt.” 
Wöhle: “Hier in Nederland zouden we 
dat ook niet zo benadrukken. Wij zijn 
één familie. Maar in internationale 
context, waar je als lutherse wereld-
familie uit verschillende culturen 
bijeen komt, hou je elkaar met dat 
‘luthers’ een beetje bij de hand.”

‘Liberated by God’s grace’ of 
‘Renew and reform us’
Hoe zat het ook alweer met het ver-
schil tussen luthers en gereformeerd? 
Ze moeten even zuchten. Wöhle ver-
woordt hun gezamenlijkheid: “Steeds 
als die vraag komt besef ik: het is 
eigenlijk een vertekening. Je reduceert 
elkaar tot eigensoortige accenten 
maar er is veel meer gezamenlijks. Ja, 
de nadruk ligt in het lutherse op de 
vreugde van de liturgie en vanuit dat 
hart van het geloof ga je de wereld 
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teeds meer lutherse gemeenten sluiten hun deuren 
of gaan fuseren, waardoor het voor meer mensen 
onmogelijk wordt om elke zondag naar een lutherse 

kerk te gaan. De afstand is gewoon te groot geworden. 
Hoe mooi is het dan om af te stemmen op televisie, radio 
of internet om toch een lutherse eredienst te kunnen volgen?

Nederland kent meerdere websites waar diensten terug-
geluisterd kunnen worden.
Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN), 
bekend van de kerktelefoon, kerkradio, kerkTV, kerktelevisie 
en kerkomroep, is ruim vijftien jaar geleden gestart op 
internet. Meer dan duizend kerken maken gebruik van de 
diensten van sIKN om gemeenteleden vanuit huis de 
dienst of viering van de eigen kerk te laten meebeleven. 
Sinds december 2009 kan sIKN voor de kerken ook de 
beelden vanuit de kerk uitzenden, zodat gemeenteleden/
parochianen vanuit huis de dienst ook kunnen zien.
Kerkdienstgemist.nl is een andere grote website, waar 
inmiddels 1283 gemeenten elke keer hun diensten uploaden.
Na een korte zoektocht kwam de redactie vier lutherse 
gemeenten tegen, die hun diensten online zetten:

•		Hilversum:	via	www.kerkomroep.nl	of	 
www.kerkdienstgemist.nl (rechtstreeks)

•		Woerden:	via	www.kerkomroep.nl	of	www.kerkklanken.nl
•		Zutphen:	via	www.kerkdienstgemist.nl	
•		Zwolle:	via	de	eigen	website:	www.elkz.nl	onder	het	

tabblad ‘Diensten’. Hier kunt u ook kiezen of u de gehele 
dienst wilt horen of alleen de preek.

Vier lutherse gemeenten is weinig, dat zouden er best 
meer mogen zijn. Het is niet altijd goed te vinden op de 
website van de gemeente of het mogelijk is een dienst terug 
te luisteren. In een enkel geval wordt helemaal niet 
genoemd dat de diensten online te beluisteren zijn. 
Er zijn ook nog steeds gemeenten die cd’s branden tijdens de 
dienst en deze rondbrengen voor mensen zonder computer. 
De oude cassettepost. 
Wanneer u toch een lutherse dienst wilt volgen en bekijken, 
kunt u zondags altijd nog afstemmen op de Duitse televisie-
zender ZDF en daar met dezelfde liturgie, eens in de twee 
weken, een dienst van de Evangelische Kirche volgen.

Chris Eekel

Lutherse kerkdiensten thuis beluisteren?

S
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in. En mooi is de nadruk op sociale 
verantwoordelijkheid die gerefor-
meerden onderstrepen bij het uitdragen 
van het evangelie.” Dat de kerk aan 
belang verliest spreekt hij tegen:  
“We moeten af van het gejammer dat 
niemand ons ziet. Dat werkt verlam-
mend.” En samen: “Juist nu kunnen 
wij ons sterk maken voor de kerk in 
de samenleving als mede-vormende 
factor. In spiritueel én diaconaal per-
spectief, waarin we omzien naar 
elkaar. Daarmee dóe je het evangelie.” 
De Reuver vervolgt: “Het evangelie 
werkt bevrijdend. Waardoor je ruimte 
hebt de mens te zien zoals hij is.” De 
uitwerking van het thema van de 
WCRC, ‘Renew and reform us’, ervoer 
hij als pretentieus. “Het suggereerde 
dat wij vernieuwd en gereformeerd 
de ander die dit (nog) niet is precies 
gaan zeggen hoe het moet. De inzet 
van het LWF-thema ‘Liberated by 
God’s grace’ legt meer het accent op 
de vrijheid waarin Gods genade een 
mens stelt. Je kan het ook zo zien: 
Luther was een Duitse pastor, door-
en-door christen, die van bier hield. 
Calvijn was een rechtsgeleerde, door-
en-door christen, die meer van wijn 
hield. Dát maakt verschil.”

Gezegend door beide tradities
De hoofdthema’s van de LWF-assemblee: 
het klimaat, de positie van vrouwen 
en zending en het diaconaat in het 
publieke domein geven veel huiswerk, 
ook voor het samen kerk zijn. Wöhle: 
“Luthers kritiek op de aflaat is in feite 
kritiek op de economisering van het 
bestaan. Daar heb je als kerk dus iets 
over te zéggen.” Refererend aan de 
WCRC hoopt De Reuver dat dit een 
aanzet is tot voortgaande reformatie. 
Door gezamenlijk op te trekken en 
levend vanuit Gods genade te staan 
voor gerechtigheid. “In de hoop dat 
deze wereld wat meer theatrum gloria 
Dei (theater van Gods glorie) zal zijn.” 
Andreas Wöhle en René de Reuver 
weten zich gezegend door beide  
tradities. De Reuver voelt het lutherse 
al in zijn DNA. “Wij zijn soms wat 
‘doenerig’, maar er zit bij ons ook een 
bevindelijke geloofsbeleving, wellicht 
sterker nog dan de activistische. Als 
die wegvalt en alle nadruk komt 
alleen te liggen op de preek, dan 
wordt het snel heel erg doenerig. De 
gereformeerde spiritualiteit is soms 
wat passief maar wel heel existentieel.” 
Wöhle: “Als we de oude kerkelijke 
beeldtaal nieuw beschrijven zodat de 

inhoud weer kan worden beleefd en 
ervaren, dan is het ook mogelijk in 
gesprek te zijn met iemand die dit 
allemaal wat ontwend is.”
Als vervolg op de LWF-assemblee gaat 
het er nu allereerst om stappen te 
zetten in de kerk als geheel en uit te 
werken hoe die gezamenlijkheid in de 
gemeenten vorm kan worden gegeven.

Alma Evenhuis

* Dominee J. Haitsma (1913-2007) 
was ruim dertig jaar verbonden aan 
de hervormde gemeente van Woerden 
en fervent onderzoeker van de 
Woerdense kerkgeschiedenis en 
daarbuiten met grote aandacht voor 
kerkgemeenten en hun voorgangers. 
Van zijn hand verschenen veel 
publicaties, onder andere over de 
hervormde gemeeente in Woerden 
in de Franse tijd, de remonstrantse 
gemeente en de evangelisch 
lutherse gemeente aldaar.
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Zing voor de Heer een nieuw gezang
Woorden van de mij vertrouwde dichter Willem Barnard. 
Soms ben ik geneigd te zeggen: Zing voor de Heer je eigen 
gezang. Vooral als ik me realiseer hoe sommige teksten en 
melodieën bij vergane tijden en overleden mensen horen. 
Bij de vorige eeuw en bij mijn moeder hoorde: Er ruist langs 
de wolken. Ik zou het met deze woorden niet meer zeggen, 
er spreekt teveel zoetheid uit, maar het hoorde echt bij haar. 
Het leven is een krijgsbanier heeft het nieuwe liedboek niet 
gehaald. Jammer, want al zingend konden mijn gedachten 
uitgaan naar een, inmiddels overleden, inspirerende en 
betrokken voorganger van onze Leerdamse lutherse gemeente, 
Klaas van Gelder. Jongeren en ouderen werden geraakt 
door zijn op veel levenswijsheid gestoelde aandacht. 

Ik geloof, dus ik zing
Op eenzelfde manier vergezelt Een mens te zijn op aarde 
mij al een kinderleven lang. We zochten woorden bij de 
geboorte van onze jongste zoon. De dichter bracht ons 
geloof: ‘leven van genade buiten de eeuwigheid’ goed 
onder woorden en bovendien was er een fijne melodie bij 
gevonden. Ik geloof, dus ik zing!

We hadden iets om naar uit te zien die 25e juni. Als cantorijen 
van Tiel en Leerdam zouden we er onze meerstemmige 
bijdrage leveren. Huub Oosterhuis, met z’n door de bijbel 
geïnspireerde originele teksten, en Antoine Oomen, met 
z’n sprankelende melodieën, hebben de erediensten verrijkt, 
zoals bleek uit O Heer God, erbarmend, genadig. Samen, 
onder de stimulerende leiding van Pieter Geleijns, konden 
we ons naar hartelust vierstemmig laten horen. Naast Een 
vaste burcht van Luther was er in de eredienst ook plaats 
voor het nieuwe lutherlied Wij leven van genade, God, door 
U alleen gegeven, van het duo Jac. Horden en Andries Govaart 
die dit lied speciaal voor het reformatiejaar schreven.

Schola Cantorum
Na de goed verzorgde lunch stond dominee Detlef Bohlken 
even stil bij Luther en de muziek. Leuk om te horen dat 
Luther vond dat een predikant moest kunnen zingen. Lange 
tijd was dat hier in Nederland ook vanzelfsprekend in de 
opleiding tot basisschoolleerkracht want dan kon je samen 
zingen. Immers:
Samen zingen zorgt voor gemeenschap
Muziek brengt de woorden binnen en
Noten jagen het verdriet weg.
Aansluitend lieten acht geschoolde mannenstemmen van 
de Schola Cantorum horen hoe Luther voor de overgang 
van de gregoriaans zingende clerus naar de zingende 
gemeente zorgde. Van Victimae paschali laudes naar 

Christ lag in Todesbanden; een proces van ‘eindeutschen’: 
melodielijnen gebruiken en Latijnse sequentia naar gangbaar 
Duits vertalen. Na meerdere verhelderende en luisterrijke 
voorbeelden van de Schola splitsten we ons in twee groepen. 
Eén groep beklom de toren (45 meter) van de Grote of 
Sint-Maartenskerk om van de klokken en de omgeving te 
genieten. Na afloop hoorden we dat het uitzicht fraai was, 
maar dat het toch wel veel treden waren.
De andere groep deed mee aan een muzikale workshop 
onder leiding van Annelies Nooteboom. Kort samenvattend 
zeg ik: al klappend en zingend probeerden we van verschil-
lende delen een geheel te maken. Onderdelen met ‘gaten’ 
werden samengevoegd en zo ontstond onverwacht één 
geheel, een polyfonisch muziekstuk. Verrassend.

Als afsluiting volgde een mini-orgelconcert door Jonathan 
Kooman op het prachtige Bätz-Witte orgel in de Maartens-
kerk. Van de koralen Ein feste Burg ist unser Gott en Vater 
unser im Himmelreich mochten we gewoon genieten. Bach’s 
Wir glauben all an einen Gott vereiste wel enige uitleg. De 
compositie was ook in zijn vorm een geloofsbelijdenis en 
dat wist de concertgever ons heel boeiend uit te leggen.
Het was een muzikale en goed geslaagde dag. Bij het dank 
betuigen aan ieder die daaraan bijdroeg, sluit ik me van 
harte aan.

Willem van Eijk
(ELG Leerdam)

Luthers vieren in de regio
Een groep lutheranen uit de regio Rivierenland trok op 25 juni naar Tiel om daar in 
de Sint Caeciliakapel gezamenlijk de Gedenkdag der Augsburgse Confessie te vieren. 
Het werd een bijzondere muzikale dag waaraan ook de cantorijen van Leerdam en 
Tiel meewerkten. Cantorijlid Willem van Eijk associeert, memoreert en doet verslag.

Schola Cantorum in de Sint Caeciliakapel  
(foto: Jakkenanna van Dijk)
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“Originally christians know what it is to be oppressed. And 
this very day, they are still oppressed in some parts of the 
world. (...) In the 16th century Lutherans in Amsterdam 
were tolerated at best, but were not allowed to build a 
church that looked like a church. It is still visible if you 
look closely.” Zo opende dominee Marieke Brouwer de 
avond. Een avond waar de wereldwijde ontwikkeling van 
mensenrechten voor LHBTQI-ers centraal staat. Inmiddels 
is het een jaarlijks evenement tijdens Amsterdam (Gay) 
Pride, op initiatief van de diaconie van Luthers Amsterdam. 
De bijeenkomst, georganiseerd met mensenrechtenorganisaties 
Amnesty International, Hivos, Human Rights Watch (HRW) 
en het COC, is bedoeld voor internationale bezoekers van 
Amsterdam Pride en ook voor Nederlands publiek. 

Het thema was ‘het belang van en het recht om je te mogen 
organiseren’. Het is een onderwerp dat kerken in de genen 
zit, zoals Marieke Brouwer formuleerde: “Our history makes 
us up to this day sensitive to people who suffer a similar 
fate: being a minority, being denied to live in safety and 
security, being denied to be themselves, being denied a 
place under God’s gracious sun.”

Boris Dittrich, moderator van de bijeenkomst, schetste wat 
hij in zijn werk van HRW wereldwijd tegenkomt. Welke 
praktische consequenties het heeft om vanuit het buiten-
land hulp te bieden als LHBTQI-ers zich niet eens mogen 
organiseren. Hoogleraar Kees Waaldijk liet zien hoe het 
wereldwijd gesteld is met de ontwikkeling van het recht 
om je te organiseren en hoe dat af en toe flink onder druk 
kan staan. Hij noemde het vitale belang van organisaties 
voor LHBTQI-ers: voor emancipatie, onderlinge steun en 
ontmoeting, veiligheid en het aan de orde kunnen stellen 
van discriminatie. Een organisatie kan ook fondsen werven, 
rechtszaken starten en een ontmoetingsplek bieden. 
Nicole Sprokel van Amnesty International plaatste het 

thema in een breder kader: wereldwijd staat de ruimte om 
zich te organiseren zwaar onder druk voor iedereen die 
opkomt voor mensenrechten. Argumenten als de dreiging 
van terrorisme worden gebruikt om deze organisaties te 
verbieden, mensen op te sluiten en toegang tot financiële 
middelen en fondsenwerving onmogelijk te maken. 
Kortom, geen vrolijk beeld.

Ervaringen 
De aanwezigen, een volle zaal met ruim 200 bezoekers, 
waaronder zo’n 50 internationale gasten, konden reageren. 
Zij vertelden over hun ervaringen, hoe ze actief blijven en 
steun bij elkaar vinden. Soms winnen ze een belangrijke 
juridische strijd om erkenning, zoals een bezoeker uit Kenya 
vertelde. Soms voelt het alsof niets lukt zoals iemand uit 
Turkije ervaart. Transgenders uit Pakistan zetten zich in 
om op scholen hun verhalen te vertellen en bouwen zo 
langzaam aan meer acceptatie. Een activiste uit Rusland 
vertelde hoe zij LHBT-ers helpen vluchten uit Tsjetsjenië. 
In Ghana leidt men vaak een dubbelleven; toch waren er 
acht mensen uit dat land, wat alleen gelukt was doordat 
ze met elkaar geld wisten op te halen. Vele verhalen werden 
tijdens de avond en later bij de borrel gedeeld. Daarbij 
werd ook de vaak negatieve rol van de kerken c.q. religie 
genoemd. Het was voor velen een onvergetelijke ervaring 
om juist in een kerk hierover openlijk te kunnen spreken 
en zich gesteund te voelen

Ruim vijf jaar geleden zijn we in de Oude Lutherse begonnen 
om meer naar buiten te treden waar het gaat om seksuele 
diversiteit. Het is hard nodig, niet alleen elders in de wereld, 
ook in Nederland. Als kleine kerk met een lange geschiedenis 
voelen we sterk de opdracht tot solidariteit met minderheden 
hier in Nederland en wereldwijd - iedereen heeft zijn plek 
onder Gods zon. 

Ook in de zondagse eredienst was er aandacht voor 
Amsterdam Pride met dit jaar als thema ‘this is our pride’, 
want we zijn trots op onze grote diversiteit waar we tegelijk 
een hechte gemeenschap vormen. Marieke Brouwer: “And 
apart from this sensitivity for minorities: our strongest 
belief, our conviction is quite simple: all people are Gods 
creations, all people equally are his beloved children,  
without exceptions. Let no one tell you otherwise.”

Co Engberts
Diaken Luthers Amsterdam

‘Rights Out There’ in Oude Lutherse Kerk Amsterdam
Voor de derde keer werd ‘Rights Out There’ georganiseerd in de Oude Lutherse Kerk 
in Amsterdam. Aan de vooravond van de Gay Pride verzamelde een internationaal 
gezelschap LHBTQI-ers zich in de kerk om hun ervaringen te delen. 

Regenboogkleuren in de Oude Lutherse (foto: Co Engberts)

LHBTQI is de afkorting voor Lesbisch, Homoseksueel,  
Biseksueel, Transgender, Queer en Interseksueel.
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Luther begint zijn 95 stellingen met het centraal stellen 
van het begrip bekering in het aanspreken van systemen 
van uitbuiting en hebzucht die ontstaan en zich voortzetten 
door misbruik van de kwetsbaarheid en levenszucht van 
de mens. “Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: 
‘Bekeert u …’ (Matth. 4:17), wilde Hij dat het hele leven 
van zijn gelovigen een voortdurende bekering zou zijn.”

Het bespreken van bekering begint als een onderonsje 
tussen christenen en wordt niet meteen, zoals tegenwoordig 
vaak het geval is, in de christen/niet christen-tweedeling 
van de wereld gesteld. Bekering, in eerste instantie, heeft 
betrekking op de christen en op de kerk (ecclesia als  
congregatio sanctorum) en hun bestaan in de complexiteit 
van het bredere sociale leven. In beide gevallen betekent 
bekering het belijden van zonde, van de ervaring dat de 
mens geneigd is om van zijn of haar Godgerichtheid af te 
wijken. De afwijking kent een breed scala om van zichzelf 
of de medemens te dehumaniseren (als dier of ding 
beschouwen), boven zichzelf of een ander te verheffen in 
idolatrie en narcisme.

Voor de individuele christen betekent de onophoudelijke 
opgave van bekering het op(recht)staan van de homo 
incurvatus in se, het vinden van een uitweg uit de in  
zichzelf gekeerde mens, uit de met zichzelf bezighoudende 
mens (het beeld van de mens met een smartphone in zijn 
hand drukt dit navelstaren goed uit). Bekering is niets 
moraliserends maar het is existentieel: het gaat over het 
herstellen en bewaken van het toffe van de schepping en 
hoe daarin mens, God, medemens met elkaar verbonden 
zijn. Bekering is: achteraf anders denken. Het eerste achteraf 
is de ervaring van het onuitlegbare van het geloof (op zijn 
luthers: dat de Heilige Geest de mens opzoekt, tot zinnen 
brengt, en met andere christenen verbindt), waar twijfel 

dapperheid wordt om er te zijn, om te leven en de vraag 
te durven stellen naar het zijn als mens op deze aarde. De 
spanning tussen het belijden dat Jezus Christus is en de 
ontkenning van Jezus Christus vraagt van een christen  
dat heel diens leven een voortdurende bekering wordt.
Voor de kerk betekent bekering het gemeenschappelijk 
benoemen en belijden van zonde; het aan de slag gaan in 
spreken en handelen in deze wereld door Gods bevrijding. 

De vrijheid van de kerk wordt bepaald door de afhankelijk-
heid van Christus - die zich uit in woorden en daden. 
Bekering en de vraag naar macht blijven elkaar uitdagen. 
Machtzucht en misbruik van macht blijft de kerk verleiden. 
In hun zoektocht naar oprechtheid, in hun omgaan met de 
schepping, met armoede en welvaart, migratie, antiracisme, 
onrechtvaardigheid, leven en dood, horen christenen nog 
steeds als kerk de woorden van Jezus de Christus: bekeert 
u, Gods koninkrijk is nabij!
Hef op uw hoofden uit het bekrompene van het met-zich-
zelf-bezig-zijn: u bent niet alleen op deze aarde, God is 
nabij en de medemens ook.

Dorottya Nagy

Begrijpen wat bekering is blijft  
belangrijk voor belijden en beleven van het geloof

De stelling van...
Dorottya Nagy 
hoogleraar missiologie aan de Protestantse  
Theologische Universiteit Amsterdam

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)

Joop Boendermaker - ‘Het Avondmaal hoort erbij’ (nr. 4-2016)

Annette Merz - ‘Wie compassie centraal durft te stellen…’ (nr. 1-2017) 



elkkwartaal18 maart 2017

mag opa ook op stap. Voor deze mensen 
worden nu vrijwilligers gezocht. De 
ouderen maken geen extra kosten, ze 
betalen bijvoorbeeld alleen hun eigen 
entree voor het museum en de eigen 
aankopen op de markt of in het tuin-
centrum. De kosten die de vrijwilliger 
maakt om mee te gaan, worden door 
‘Oma gaat op stap’ vergoed. De actie 
is groots aangepakt in Leiden met 
folders en posters. Meer info op 
www.omagaatopstap.nl 

UTRECHT. Maarten Luther was de 
hoofdpersoon in de tweede editie van 
het Groot Utrechts Kerkdictee, dat op 
23 juni plaatsvond in de Domkerk te 
Utrecht. Hiermee haakte de initiatief-
groep in op het Lutherjaar 2017. 
Schrijfster Manon Uphoff had een 
geestige tekst van tien zinnen over 
Luther geschreven, waarin ze haar 
aandacht vooral richtte op de wereldse 

AMERSFOORT. Op zaterdag 13 mei 
streek een team vrijwilligers van de 
Kerkliedwiki voor de negende keer 
neer in de Amersfoortse Zwaan om te 
werken aan informatie en wetens-
waardigheden over allerlei kerkliederen. 
Kerkliedwiki is een online ‘encyclopedie’ 
van het kerklied in opbouw en voor 
iedereen gratis te raadplegen. In de 
Kerkliedwiki staan nu circa 1000 
artikelen. Sommige daarvan zijn nog 
een ‘beginnetje’, maar als u meer 
weet over bepaalde kerkliederen, kunt 
u thuis meehelpen om die artikelen 
aan te vullen tot een compleet artikel! 
U maakt dan een account aan om 
artikelen aan te vullen of te bewerken. 
www.kerkliedwiki.nl

DEN HAAG. Op zondag 21 mei haalden 
de lutheranen na de dienst alle kerk-
schatten naar de kerkzaal. Ds. Trinette 
Verhoeven had een levendig verhaal 
over onder meer de doopschaal 
(gedoneerd door twee jongedames), 
de bogen aan het doophek, het 
avondmaalstel en ook een kleiner 
avondmaalstel dat thuis gebruikt kan 
worden. Ook Luther zelf werd de kerk 
in gedragen: een beeld van hem op 
een sokkel en als pendule. Iedere 
toelichting werd begeleid met orgelspel. 

ZUID NEDERLAND. In Eindhoven 
maakte een groep senioren op 17 mei 
een alternatief gemeentereisje in het 
kader van de heetste 17 mei ooit in 
Nederland gemeten. In de kerk was 
het lekker koel en was een mooi pro-
gramma voorbereid. De lutheranen 
werden in drie groepen verdeeld en 
ds. Susanne Freytag hield ze daarna 
flink bezig met een Luther-quiz van 
dertig vragen. De gemiddelde leeftijd 
van één van de groepjes lag boven de 
91 jaar. Na diverse (oudhollandse) 
spelletjes en een ‘lopend’ Chinees 
buffet was het een zeer geslaagde dag 
geworden.

LEIDEN. De Diaconie van de Protes-
tantse gemeente Leiden is de actie 
‘Oma gaat op stap’ begonnen. Oma 
gaat op stap is speciaal bedoeld voor 
mensen op leeftijd die wat slecht ter 
been zijn of het minder prettig vinden 
er alleen op uit te gaan. Uiteraard 

kriskraskort
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kant van de hervormer, met name op 
zijn hang naar langdurige maaltijden 
en zijn Tischreden. Het dictee maakte 
deel uit van het openingsfeest van 
Kerkennacht Utrecht.

LEEUWARDEN. In deze rubriek heeft 
u al eerder kunnen lezen over de 
grondige restauratie van de Lutherse 
kerk in Leeuwarden. Inmiddels is de 
restauratie helemaal afgerond en zijn 
er heel wat bodemvondsten overge-
bleven. Bij het uitgraven van de kerk 
is ca. 10 cm aarde verwijderd, waarbij 
resten van de oude kerk werden 
gevonden en ook interessante voor-
werpen zoals pijpenkoppen, oude 
muntjes (hele en halve centen uit de 
19e eeuw), aardewerk en genummerde 
tegels. Deze vondsten worden binnen-
kort in de kerk ten toon gesteld. Op 
zondag 1 oktober wordt de kerk officieel 
weer in gebruik genomen met daaraan 
voorafgaand op zaterdag een ‘Open 
huis’ voor vrienden, bekenden en 
buurtgenoten.

APELDOORN. Met het vertrek van  
ds. Pieter Oussoren in september ver-
andert ook de aandacht voor de jari-
gen. Bij elk jarig gemeentelid vanaf 75 
jaar wordt nu rond de verjaardag aan-
gebeld. De jarige ontvangt daarbij een 
felicitatiegroet vanuit de gemeente en 
mag dan beslissen of degene die aan-
belt binnengelaten wordt of dat er een 
andere afspraak voor een gesprek 
gemaakt wordt. Wanneer de jarige 
niet thuis is, wordt een kaart in de bus 
gedaan met daarop het telefoonnum-
mer van iemand van de bezoekgroep.
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GRONINGEN. Op 11 juni is in Groningen 
de jaarlijkse Noordelijke Lutherse 
buitendag gehouden voor alle luthe-
ranen uit de noordelijke provincies. 
Eén van de voorgangers was ds. Maren 
Overbosch, die daar in Groningen een 
week eerder in een feestelijke dienst 
werd bevestigd als nieuwe predikante. 
Na de koffie met Groninger koek in 
de Lutherzaal was er een spontane 
rondleiding langs het nieuwe (toen nog 
in aanbouw zijnde) orgel, gevolgd 
door een wandeling door de binnen-
stad, een lunch in café culinair De 
Sleutel (vroeger een schuilkerk) en 
workshops in het grafisch museum 
Groningen. De dag werd afgesloten 
met een uitgebreide vesper.

ROTTERDAM. In het weekend van  
10 en 11 juni deed het Katharinahofje 
weer mee met de Open Tuinendagen 
in Rotterdam: ieder jaar worden in een 
weekend in juni een kleine honderd 
privé tuinen opengesteld voor tuin- 
en groenliefhebbers. Deze ‘verborgen 
tuinen’ zijn met een abonnementje te 
bezoeken.

ARNHEM. Het Van-Vulpen-orgel van 
de (voormalig) lutherse kerk in Arnhem 
is verkocht aan een klooster in Vilnius 
in Litouwen. De organist en kerkrent-
meester hebben anderhalf jaar orgel-
bouwers en –kenners benaderd om 
een goede nieuwe bestemming voor 
het orgel te vinden. Uit zeker tien 
landen toonden ruim 30 partijen 
interesse. Onder leiding van een Franse 
orgelbouwer is het orgel gedemonteerd 
en verhuisd naar een fraaie 18e eeuwse 
koepelkerk waar het intensief 
gebruikt zal worden.

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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LUTHERBIER. Vier lutheranen lieten 
dit Reformatiejaar 3 x 1000 liter 
Lutherbier brouwen. In totaal ging 
het om 7.752 flesjes en 210 grote 
flessen. Veel mensen bestelden voor 
een tweede of derde keer, gebruikten 
het bier zelfs in recepten voor olie-
bollen of deelden een limerick of 
cartoon. Ook de landelijke pers gaf 
het Nederlandse Lutherbier veel aan-
dacht. De opbrengst (€ 3000,-) gaat 
naar ‘Bahu Mem Bahu’, het project 

van het Luthers Genootschap voor 
het Reformatiejaar en komt ten goede 
aan de boten voor de Batu-eilanden. 
Eén van de initiatiefnemers is nu 
gestart met een eigen brouwerij. Zijn 
eerste product is… Lutherbier.
U kunt dus Lutherbier blijven bestellen! 
www.bier-en-inspiratie.nl of via 
lutherbier@gmail.com 

Chris Eekel

Dominee Maren Overbosch (foto: DirkJan Rozema)
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oms kan je zo verrast worden. Tijdens de redactieverga-
dering kreeg ik het boekje ‘Geloven met Luther’ aan-
gereikt. Een bundeling van zeven preken van dominee 

Harry Donga, waarin hij de kerkgangers meeneemt door 
Luthers Kleine Catechismus. Voor mij is deze bundel een 
prachtig voorbeeld van hoe je in begrijpelijk Nederlands en 
zonder ingewikkelde theologische woorden de kern van 
Luthers ideeën kunt weergeven. In zestig bladzijden komt 
alles aan bod.

Het eerste hoofdstuk gaat over de Tien Geboden, misschien 
niet het meest aantrekkelijke onderwerp om mee te beginnen, 
maar voor Luther wel essentieel. Hij zet ons gelijk op het 
scherp van de snede, met leefregels waarvan we allen 
ervaren dat we die niet kunnen volhouden. Luther lijkt 
hiermee een pessimistisch mensbeeld neer te zetten. Maar 
het is eerder een opmaat: God reikt niet alleen regels aan, 
maar ook de mogelijkheid om niet gebukt te hoeven gaan 
onder het tekortschieten. Het evangelie gaat voor de wet 
uit: met Christus zijn we vrij om elke dag weer met een 
schone lei te beginnen.

Daarmee stappen we in het tweede hoofdstuk, over het geloof. 
Met de Apostolische Geloofsbelijdenis geeft Luther een 
handreiking om door Christus te kunnen geloven. Niemand 
kent God en toch kennen wij God door Christus. En zo 
kunnen we geloven wat we zijn: een mens van God.
Het derde hoofdstuk is weer een ‘G’, nu van gebed. 
Bidden is: contact houden met God. Maar ook: wat je bidt 
moet je ook doen. We zeggen ‘Onze Vader…’ en daarmee 
stappen we meteen in de kracht van de gemeenschap, om 
te verwezenlijken waarvoor we bidden. Zo verkrijgen we 
moed om te leven.
In het vierde hoofdstuk komt de doop ter sprake. Het teken 
dat we, in de ogen van God, het waard zijn om te leven. 
Voor Luther is de doop iets om iedere dag op terug te kunnen 
grijpen. Elke dag weer opnieuw beginnen en niet blijven 
hangen in wat niet goed gaat.

Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan het Avondmaal. Luther 
benadrukt de aanwezigheid van Christus in brood en wijn. 
Het Heilig Avondmaal is meer dan een symbolisch gebeuren. 
Het is een genadegift dat we werkelijk deel hebben aan 
Christus’ aanwezigheid onder ons.
Het zesde hoofdstuk betreft de biecht en het ‘ambt der 
sleutelen’. Luther was doordrongen van de ervaring die 
een bezwaard gemoed met zich meebrengt. Angst en 
schuldgevoel kunnen ons beheersen. In het pastorale 
gesprek met de ander kunnen we elkaar zonden opbiechten 
én vergeven. Voor Luther is dat van wezenlijk belang om 
als bevrijde mensen door het leven te gaan.
Tot slot een uitleg over gebeden en huistafel. Voor Luther 
wordt geloven zichtbaar in de dagelijkse praktijk van huis 
en gemeenschap. Bidden is je overgeven en je geborgen 
weten bij God. Thuiskomen bij God wordt een thuis bieden 
aan je omgeving.

Ik heb van dit boekje gesmuld. Luthers theologie, wars 
van ingewikkelde dogma’s. Dominee Harry Donga brengt 
Luthers’ Catechismus voor mij tot een essentie: geloven is 
levenskunst. En Luthers levenskunst wordt voor mij dan 
een hoopvolle, vrolijke manier van in het leven staan. Niet 
voorbijgaand aan de moeiten van het leven, maar een weg 
biedend om ons er niet door te laten pakken.

Rien Sprong

Geloven met Luther

S

in begrijpelijke taal
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e cursus ‘Leren van Luther’ heeft zich als een olievlek 
verspreid over Oost- en Noord-Nederland. Dit initiatief 
ging in 2012 van start: een cursus in vijf avonden 

die integraal op vijf plaatsen gegeven werd. Inmiddels heeft 
het aantal deelnemers zich verdubbeld. De zesde jaargang 
loopt nog steeds in Arnhem, Zutphen, Zwolle, Groningen 
en Leeuwarden; en nu ook in Dalfsen, Hengelo, Almere, 
Nijmegen en Eindhoven. 
De lesstof in de cursus omvat:
Historische theologie - over Luther en de Reformatie; 
Systematische theologie - lutherse inzichten in wat ons te 
geloven is gegeven; 
Praktische theologie - liturgie, kerklied, sacramenten, preken. 
Aan preken is zelfs een hele cursus gewijd geweest. 

Zo was in 2015 ‘Leren van Luther’ louter gericht op preken 
over de Barmhartige Samaritaan. Met preken van Luther 
en Calvijn, van Dietrich Bonhoeffer en Willem Barnard, 
Martin Luther King en Leonhard Ragaz, van Henk Berkhof 
en Dorothee Sölle. Het bleef uiterst boeiend. 
Vorig jaar sloot de cursus aan bij het thema dat de 
Lutherse Wereld Federatie voor het Reformatiejubileum 
stelde: Liberated by God’s Grace, uitgewerkt in drie Not for 
sale’s. Gods heil, mensen en de schepping zijn niet te koop.

In het komend seizoen (2017/2018) buigen de cursisten 
zich over de christologie van Luther: 
Wie is Jezus Christus? Voor de een de rabbi van Nazaret, 
voor de ander een hoofdstuk uit de dogmatiek, voor een 
derde een inspirerend voorbeeld. De Bijbel houdt hem voor 
een vreemdeling, de rechtvaardige, de Zoon van God. We 
raken niet gauw over hem uitgepraat. Verschillende inter-
pretaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld die van Gandhi (hij 
belichtte Jezus vanuit de Bergrede), of die van de islam 
(Jezus komt als Isa voor in de Koran). Een christelijke 
Jezusinterpretatie noemen we een christologie. Ook daarvan 
zijn verschillende ontwerpen in omloop. Dit seizoen neemt 
‘Leren van Luther’ in vijf bijeenkomsten de christologie van 
Maarten Luther onder de loep. Niet om de toevallige reden 
van de Reformatieherdenking (500 jaar), maar omdat juist 
in de christologie Luthers belangrijkste verdienste ligt! 

Docenten: prof. dr. Markus Matthias; ds. Susanne Freytag; 
ds. Maren Overbosch; ds. Louisa Vos; dr. Theo van  
Willigenburg. 
Boek: de cursus is gebaseerd op de studie van dr. Klaas 
Zwanenpol Een menselijke God, De betekenis van Christus 
voor Maarten Luther, Zoetermeer 2001.

Voor wie zich aanmeldt, om vast over na te denken:
Als God zich in Jezus Christus openbaart, dan kunnen wij 
daar niet meer achter terug door er nog een ivoren toren 
God op na te houden, die onveranderlijk, eeuwig en zichzelf 
genoeg troont op de Olympus. Het is ook niet meer een vraag 
of er een God is, want hij heeft zich in onze godverlatenheid 
geopenbaard: een menselijke, lijfelijke God. 

En andersom: als God zich in Jezus Christus openbaart, 
kunnen wij daar niet meer achter terug door Jezus als de 
brave Hendrik van Nazaret af te schilderen, die er verder 
ook niet veel aan kan doen. Hij is niet slechts een lichtend 
voorbeeld (exemplum), hij is Gods heil in eigen persoon 
(sacramentum), zowel in zijn vernedering als in zijn  
verheerlijking.
Dat voortdurend heen en weer tussen God en mens tot je 
hen niet meer uit elkaar kunt houden, is typerend voor de 
lutherse theologie. In Christus spelen God en mens leentje-
buur. Hij is niet een godmens, half om half. Hij is God en 
mens, in zijn nederige menselijkheid komen wij de goddelijke 
majesteit op het spoor.

Klaas Touwen

Leren van Luther: een menselijke God
De betekenis van Christus voor Maarten Luther

D

‘Onder het kruis’, links Frederik de Wijze en rechts  
Maarten Luther (Meister M.S., 16e eeuw)
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a een ingrijpende restauratie waarbij de gehele kerk-
vloer werd vervangen is de Evangelisch-Lutherse 
gemeente op zondag 2 juli teruggekeerd in de kerk! 

Sinds begin januari 2017 hebben we ons voor de zondagse 
eredienst moeten behelpen op de bovenzaal van de kosterij 
met bijbehorend harmonium. Maar nu gaan we weer ter 
kerke in de eigenlijke kerkzaal, met een pas gestemd orgel 
(een Lambertus van Dam orgel uit 1869).

Ons kerkgebouw, een Rijksmonument uit 1774, was toe aan 
een grote beurt. De kerkvloer is vernieuwd, de pleisterlagen 
zijn opnieuw aangebracht en er is een nieuwe verwarming 
geplaatst.
De oude kerkvloer bleek aangetast door houtrot en zwam; 
die vloer moest er dus helemaal uit. Onder de vloer werden 
interessante vondsten gedaan. Zo werd de voorganger van 
de huidige kerk gevonden: de fundamenten van de oude 
kerk van 1681 werden zichtbaar. Van die oude kerk bestond 
een pentekening uit 1723 van J. Stellingwerf maar over de 
exacte ligging en de afmetingen waren geen gegevens 
bekend. Spectaculair dus, de vondst van die oude kerk. 
Ook werden oude estriken, resten aardewerk, pijpenkoppen 
en muntjes onder de vloer gevonden.

Bij werkzaamheden in een oude kerk stuit men altijd op 
verrassingen en… extra werk. Zo bleek de afwatering van 
het kerkdak en de neerslagafvoer van de binnenplaats 
door foute riolering bij te dragen aan de vernatting onder 
de kerk. Hiervoor zijn nu passende maatregelen getroffen. 
Bij het verwijderen van de oude gevelkachels werd asbest 
aangetroffen. Dat moest natuurlijk door een gespecialiseerd 
bedrijf worden verwijderd. Een analyse van de grond onder 
de kerk wees uit dat er gelukkig geen sprake was van ernstige 
verontreinigingen; dat was dus een meevaller.

Onder de vloer liggen enkele cultuur-historisch belangrijke 
grafzerken, zoals van de stichter van de kerk, jonkheer 
Andreas Möller (overleden 1690). Deze zerken lagen altijd 
onder de vloer en zijn daarom niet aangetast door de ver-
nielingen van de Patriotten in de Franse tijd. De afdeling 
monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden was 

betrokken bij het vinden van een mooie oplossing: de 
zerken zijn nu permanent in zicht gebracht door er een 
dikke beloopbare glasplaat boven aan te brengen.

De kerk is al op 1 juli al opengesteld voor de bezoekers 
van Tsjerkepaad. Op 2 juli was de eerste eredienst in de 
gerestaureerde kerk. De officiële heringebruikname is 
gepland op zondag 1 oktober 2017, voor de inwijdings-
dienst om 15.00 uur zullen - behalve de eigen lidmaten  
- ook andere kerkelijk geïnteresseerden in en buiten  
Leeuwarden worden uitgenodigd. Daags daarvoor,  
zaterdag 30 september, is er een open dag voor vrienden, 
kennissen en de buren uit de Nieuwe Oosterstraat. 

Bij de restauratie is de regie gevoerd door de Stichting 
Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Betrokken 
waren de afdeling Monumentenzorg van de gemeente 
Leeuwarden, Hûs en Hiem, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
en de Monumentenwacht waarvan ook subsidie is ontvangen. 
Verder zijn bijdragen ontvangen van de eigen lidmaten en 
van een aantal fondsen. De totale restauratiekosten 
bedroegen ongeveer € 180.000,- (inclusief BTW).

Nico Pellenbarg,
Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden-Harlingen

Restauratie Leeuwarden voltooid

N

Lutherse kerk Leeuwarden na de restauratie (foto: Niels Westra)

Liturgisch centrum (foto: Nico Pellenbarg)
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Colofon

Officiële mededelingen
Eerste vergadering met nieuwe synode 
Na de installatie van de nieuwe synode op 6 mei werd nog 
een eerste volledige zitting van de synode georganiseerd 
op 15 juli. Net gestart was er nog maar een beperkte 
agenda. Naast het afronden van de  
verkiezing van de gedelegeerden naar de Generale Synode, 
het benoemen van Jeroen de Haan als nieuwe adviseur 
Kerkmuziek, en het herinstalleren van een aantal commissies 
werd met name gesproken over twee onderdelen uit de 
orde-van-dienst. Dit onderwerp was al tweemaal aan de 
orde geweest in de ‘oude’ synode, maar op voorspraak  
van de commissie Liturgie & Kerkmuziek werd opnieuw 
gesproken over, met name, de veertigdagentijd. Het onder-
werp zorgde (opnieuw) voor een intensief gesprek. Tegen 
het eind van de vergadering bleek dat het voldragen voor-
stel nog niet op tafel lag; de synode gaf vijf mensen het 
vertrouwen om er – onder leiding van de president Andreas 
Wöhle – met nog één gesprek uit te komen. De volgende 
synodevergadering is op 11 november; waarschijnlijk staat 
het nieuwe beleidsplan dan op de agenda.

Ontwikkelingen Kerk 2025
Een onderwerp dat tijdens de synodevergadering van 15 juli 
ook langs kwam: de laatste stand van zaken rondom Kerk 
2025. Al in eerdere versies van het visiedocument ‘Kerk 
2025 – waar een Woord is, is een weg’ wordt gesproken over 
een verandering, namelijk dat het steeds minder vanzelf-
sprekend is dat er in elke plaats in Nederland een kerk of 

een protestantse gemeente is. Voor lutheranen is dit een 
ervaring die al lange tijd geldt, wij zijn dan ook gewend 
om te reizen (perspectief gemeentelid) of om pastorale en 
andere activiteiten bovenplaatselijk te organiseren. Bij de 
bespreking van de uitwerking van de visie in de Generale 
Synode is het van belang om deze ervaring in te brengen. 
Zodat niet vergeten wordt dat er al veel ervaring is om zo 
gemeente te zijn en dit ook als perspectief te zien. Zowel 
op 22 september als medio november is er een zitting van 
de Generale Synode om deze onderwerpen verder door te 
nemen en er over te besluiten.

Samen sterker
De lutherse ‘regio’-gemeenten in Nederland zijn in een aantal 
gevallen ontstaan door hechte samenwerking van kleinere 
kernen. Het idee dat je samen sterker bent moet dan voorop 
komen te staan. Dat heeft een pastorale zijde, maar ook een 
zakelijke zijde. Als lutherse synode zijn we de afgelopen 
jaren veel in gesprek geweest met gemeenten waar de nood-
zaak om tot hechtere samenwerking te komen urgenter werd. 
Ook de huidige synode/synodale commissie blijft deze 
gesprekken voeren. We zullen vaker in kleinere groepen willen 

afspreken (in plaats van een-op-een) en daar 
ook de regio-adviseurs en experts van de  
commissie Steunverlening bij betrekken.

Erik Fledderus, voorzitter evangelisch-
lutherse synode 
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Bij de voorpagina
Predikanten tijdens de WICAS  
FrauenFestTag in Wittenberg van links 
naar rechts: Perla Akerboom, Marjorie 
Slagtand, Nelleke Boonstra, Marlies Schulz 
en Cornelia Hübner. 
(foto: LWF). Zie pagina 9.
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Elkkwartaal is op pagina 2 de 
naam van het synodelid Cathy  
van Beek onjuist weer gegeven.  
De juiste naam is: Cathy van  
Beek-Blommendaal.
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Het jubileumjaar van 500 jaar reformatie wordt op  
31 oktober afgesloten in Utrecht. 
Het middagprogramma in de Janskerk, Janskerkhof 26, 
bevat de volgende onderdelen: 
•	Zangworkshop	met	Lutherliederen	door	Hanna	Rijken.
•		De	eerste	Protestantse	Lezing	door	Katharina	Kunther	

over de betekenis van Luther en de reformatie voor het 
huidige Europa. 

  De ‘protestantse lezing’ wordt voortaan jaarlijks gehouden, 
als startdatum is gekozen voor 31 oktober 2017.

•		Afsluiting	van	de	Estafette	langs	alle	Nederlandse	 
provincies met een beeldimpressie van de bijdragen  
per provincie. 

Het middagprogramma sluit af met 
een vesper. Daarin krijgen ook de, in 
de workshop ingestudeerde, Luther-
liederen een plaats. Voorgangers: 
Andreas Wöhle en Hanna Rijken.

‘s Avonds is de nationale viering in 
de Domkerk aan het Domplein in 
Utrecht. Inhoudelijke informatie over 
deze viering was bij het ter perse 
gaan van deze Elkkwartaal nog niet 
bekend. Kijk voor meer informatie op 
www.protestantsekerk.nl.

Afsluiting Reformatiejaar

In het volgende nummer  
van Elkkwartaal:

• afsluiting Reformatiejaar in Utrecht

•  samenwerking Lutheranen en  
Oud-Katholieken in Arnhem

• Lutherliederen in Woerden

•  lutherse leerstoel aan  
Theologische Universiteit Kampen

…. en nog veel meer

Elkkwartaal nummer 4 verschijnt op  
19 december

De monoloog van de predikant tegenover de dialoog tussen 
predikant en kerkbezoekers. Het passief beluisteren tegenover 
het actief reageren op hetgeen beluisterd is. Het is een 
uiting van meedenken, meevoelen met hetgeen uitgesproken 
of gezongen wordt.
Deze dialoog, een actieve rol van de aanwezigen in de 
liturgie, is een karakteristieke eigenschap van een lutherse 
kerkdienst. Een smeekbede tegenover een lofprijzing, een 
Kyrie tegenover een Gloria, uitgaande van het principe dat 
tekst en muziek aan elkaar gelijkwaardig zijn. Zo is in de 
liturgie van een lutherse kerkdienst de actieve deelname, 
een erfenis van de oudchristelijke kerk, bewaard gebleven.
Het actief meedoen van alle aanwezigen in de liturgie 
stond ook Maarten Luther voor ogen. Er werden algemeen 

bekende melodieën, onder andere uit het Gregoriaans (de 
muziek van de oudchristelijke kerk), maar ook wereldlijke 
en geestelijke volksliederen gebruikt. Nieuwe teksten werden 
geschreven, nieuwe melodieën gecomponeerd, ook door 
Luther zelf, bedoeld om een actieve deelname aan de liturgie 
van alle aanwezigen in een kerkdienst mogelijk te maken. 
Muziek en teksten die ons ook nu in het dagelijks bestaan 
kunnen bemoedigen!
Resultaten van een kerkhervorming daterend uit 1517 die 
dit jaar, vijf eeuwen later, wordt herdacht.

Rieuwert Blok
Organist Lutherse kerk Hoorn

Monoloog tegenover dialoog

Leerhuis 
Bach Cantates
De muziek van Johan Sebastian Bach (1865-1750) staat 
voor sommigen gelijk aan een religieuze ervaring. Hij 
wordt ook wel de vijfde evangelist genoemd. Wat maakt die 
muziek zo bijzonder en hoe raakt die aan ons leven? Hoe 
ging Bach te werk? In dit leerhuis is ook aandacht voor de 
manier waarop de cantates van Bach een rol speelden en 
spelen in de lutherse eredienst. Iedereen is welkom; 
(muzikale) voorkennis is niet nodig.
Wanneer: 11 oktober; 15 november; 13 december,  
steeds van 20.00-21.30 uur
Waar: lutherse kerk, Woerden
Leiding: ds. Maarten Diepenbroek
Kosten: geen
Aanmelden: secretariaatelgwoerden@gmail.com


