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Reformatiejaar: vierend uitgeluid - en nu verder
Ook in de TU Kampen huist Luther
elkaar
bij diaconaat
1Europese lutheranen helpen
december
2017
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Ten geleide
Wist u dat Luther ooit ‘Luder’ heette? Het was zijn familienaam, nu met een negatieve connotatie. Luther klonk
beter; vooral vanwege de Griekse betekenis van eleutheria:
(feest van de) vrijheid. Luther voelde dat hij de vrijheid
van een christenmens had gevonden. Het ging hem (mét
Paulus) om religieuze vrijheid waarin niemand tot geloof
mag worden gedwongen.
Ook als feest van die vrijheid is het afgelopen Reformatiejaar overal uitbundig en bewogen gevierd, verderop leest
u meer. Tijdens het ‘Symposium van de Vrijheid’, in
augustus georganiseerd door de PThU en de lutherse synode,
constateerde Markus Matthias dat Luther meer over de
vrijheid schreef dan over de leer van de rechtvaardiging.
Toch werd die vrijheid even betwijfeld in een ‘luthers oproer’
dat ontstond na de bijeenkomst van LHBTQI-ers op 26 juli
in de Oude Lutherse kerk Amsterdam, waarin professor
Matthias was uitgenodigd om de seksuele diversiteit te

belichten vanuit het denken van Luther zelf.
Dat deed hij ook, maar in een Babylonische spraakverwarring.
Het gaf commotie, trots als we zijn op de lutherse voor
lopersrol in de erkenning van vrijheden die zo gewoon lijken
maar dat (nog?) niet zijn.
Daarom verdiepte dominee Klaas Touwen zich, op ons
verzoek, grondig in de kwestie. Hij maakt de botsende
denkkaders van die dag inzichtelijk - theologisch én
wetenschappelijk; luthers én persoonlijk; met kennis van
en met de betrokkenen.
Advent is de tijd van bezinnen, van wachten op Licht in
de duisternis.
Licht in gezegende dagen,
dat wensen wij u graag, als Elkkwartaalredactie
Alma Evenhuis & Ingeborg Kriegsman
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Meditatie
Waar is Jezus geboren?
Deze kerststal staat niet in Bethlehem.
De foto is genomen op het platteland
in het midden van India. De taal onder
het Engels is Telugu. ‘Farmers’, boeren
die zeer kleine stukjes land bewerken,
komen hier bijeen en delen een aantal
eenvoudige gebouwen. De mensen
‘where Jesus was born’ leven met
schrijnende problemen. De ontwikkeling
in de landbouw heeft geleid tot immense
vervuiling door kunstmest en giftige
bestrijdingsmiddelen. De grond raakt
uitgeput, restanten van het gif werden
zelfs in de moedermelk gevonden. De
boeren komen vaak in een negatieve
spiraal van schulden terecht. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zaaigoed
worden door grote, multinationale
bedrijven duur verkocht. De toch al
arme boeren raken met hun gezinnen
in de ellende. Hun land wordt door
de staat gesteunde grootgrondbezitters
en bedrijven afgepakt. Vaak is het
einde van de schuldenspiraal de
dood. Honderdduizenden boeren
begingen suïcide in de afgelopen
twee decennia.
Ik kwam tijdens een studiereis naar
deze plek. Het thema van de Assembly
van de LWF zat in mijn geheugen,
maar kreeg hier levendige en diepe
betekenis: ‘mensen - niet te koop,
schepping - niet te koop’. De gevolgen
van een systeem dat land, mensen en
voeding alleen uit winstoogpunt
bekijkt en als ‘koopwaar’ behandelt,
zijn vernietigend voor het door God
geschapen leven.
Wat betekent het als je op deze plek
beweert: ‘hier, in deze stal, is Jezus
geboren’? De kleine veestal hoort bij
een project van ecologische landbouw
waarin boeren samenwerken om hun
afhankelijkheid van de multinationals
en de vervuiling van hun land en
voeding tegen te gaan.
In mijn internationale studiegroep
met mensen uit India, Nederland,
Myanmar en de VS, verdiepten wij
ons in Bijbelse teksten: hoe spreekt
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(foto: Christiane Karrer-Grube)
een Bijbeltekst in een specifieke situatie
en cultuur? Ook met de boeren van
het project deden we een Bijbelstudie.
Het werd geleid door dr. Premkumar,
Bijbels theoloog en kerkleider. Hij is
gepensioneerd en initiatiefnemer en
begeleider van onder meer dit project.
Hij vertelde ons zijn visie: als
christenen kunnen we kleine ‘Eden
communities’ stichten waarin mensen
samenwerken, met elkaar en met God,
voor een goed leven van schepping
en mensen. We kunnen het paradijs
niet herstellen, maar ons erop oriënteren als een model: God en mens
werken als partners samen om de
schepping te onderhouden. Niemand
mag dan als ‘koopwaar’ behandeld
worden. Zo legt Premkumar het verhaal uit van de tuin van Eden, Genesis
2 en 3. Deze kleine gemeenschappen
zullen uitstralen naar de maatschappij.
Ongetwijfeld zijn de boeren van het
project voor ecologische landbouw
op weg naar zo’n Eden community.
Wij kregen inderdaad de indruk: hier
wordt Jezus geboren.
Met Kerst vieren we dat God naar de
mensen toekomt, geboren wordt midden
in onze wereld, onder barre omstandigheden. Toen, in Bethlehem, leden de
mensen onder de heerschappij van de
december 2017

Romeinen. Gewone boeren kwamen
vaak in een schuldenspiraal terecht,
het hele gezin verarmde. Aan het einde
stond meestal de schuldslavernij. Het
paradijs werd toen niet hersteld, maar
het Kerstverhaal vertelt van een
ongekende verbinding van God met
mensen. Als we leven vanuit deze
gemeenschap kunnen we ons inderdaad als partners van God inzetten
voor de wereld.
“Vrede op aarde voor alle mensen
die Hij liefheeft.” Als we met Kerst
instemmen in het gezang van de
engelen, zouden we de vredesvisie
van Micha voor ogen kunnen hebben:
ijzer, resources, worden niet meer
gebruikt om leven te vernietigen,
maar “ieder zal zitten onder zijn
wijnrank en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt.” Kerst ons feest - kan ons kracht geven en
enthousiast maken om kleine Eden
communities te stichten. Gemeenschappen die zich inzetten voor een
leven waarin niet winst, maar het
welzijn van mensen en schepping
prioriteit hebben. Daar wordt Jezus
geboren.

Christiane Karrer-Grube
predikant ELG Utrecht
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Rector Roel Kuiper (foto: Ingeborg Kriegsman)

Hoe Luther ook huist aan de TU in Kampen
De Theologische Universiteit Kampen (TUK), traditioneel geënt op de gereformeerde
theologie en traditie, opende haar academisch jaar op 4 september geheel in het
teken van Luther. Opmerkelijk? “Helemaal niet”, vindt rector Roel Kuiper, “eerder een
logisch gevolg van de theologische ontwikkeling waarin wij staan, en geïnspireerd
door de Reformatie als vernieuwingsbeweging.”

D

e viering van het afgelopen
Reformatiejaar bleef nergens
ongemerkt; voor de TUK is de
Reformatie al langer een kernthema
van haar identiteit, waarmee zij zich
duidelijk profileert in de gemeenschap
van kerk en maatschappij. Roel Kuiper
(buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke
identiteit in maatschappelijke praktijken’): “Zonder de Reformatie waren
wij hier niet. Het was het begin van
een nieuwe beweging in de kerk die
begon met Luther en Calvijn. Met
aandacht voor ons allemaal en zeer
tot de verbeelding sprekend. In de
navolging van Christus denk je na
over de uiteindelijk katholiciteit - die
we delen - van de hele onderneming.”
Hoe zou het zijn als Luther en Calvijn
elkaar hadden kunnen ontmoeten, zo
vraagt hij zich af. “In de 16e-eeuwse
sfeer lag dat waarschijnlijk veel opener.
4

In die sfeer zouden ze best met elkaar
in gesprek hebben gekund, zonder de
verantwoordings-aflegging van nu.
De Reformatie zocht geen breuk met het
verleden, maar was een vernieuwingsbeweging en herinnert ons eraan dat
we door de kracht van God onszelf
telkens kunnen vernieuwen. De gereformeerde bezinning van de TUK is
gericht op alle terreinen in de
gemeenschap. Op die weg gaan wij
als gereformeerden nog en zeggen we
dat we onszelf steeds opnieuw moeten
toewijden en veranderen om bij de
les te blijven: semper reformanda.”

Gideon en Luther:
hopend op een teken met
resultaat - en toch anders
Met de Lutherroos als stralend middelpunt op groot scherm, hield Roel
Kuiper in de aula zijn overdenking,
december 2017

die hij baseerde op Richteren 6:1-18.
Hij legde een verband tussen Gideon
en Luther; niet om ze te vergelijken,
hoe verleidelijk ook, maar om het
verschil.
Gideon met zijn ‘bende’ wist op wonderbaarlijke wijze een groot leger te
verslaan. Ook Luther worstelde met
zichzelf en met God - verlangend
naar een teken en een stem uit de
hemel, bijna overweldigd door velen
maar met verbluffend resultaat. Hier
houdt de vergelijking wel op, want
vaak blijken de hoofdpersonen uit
Richteren antihelden die op een
doodlopende weg eindigen. Gideon
was sceptisch en helemaal niet moedig
van zichzelf; geen representant van
de doorgaande Reformatie in zijn tijd.
Hij kende de verhalen (door de eigen
voorouders verteld) maar zág het niet.
Er gebeurde niets groots uit de hemel,
elkkwartaal

er was een vijand die kwam vernietigen
- dit kon niet worden gekeerd.
Ook wij kunnen onder de indruk zijn
van secularisatie en verlies. Zo kan je
denken: ‘laat ons maar zitten, het
wordt niks meer’. Maar dan doen we
als Gideon en zien we niet wat we
moeten zien, horen we niet wat we
moeten horen. Luther wist: Hij is er
en laat in Christus zien dat Hij er zal
zijn. Onze burcht. Uit die kracht willen
we leven, studeren, veranderen, strijden.
Dat heilshistorisch Reformatiebesef
helpt in de voortzetting van ons werk
en helpt de kracht te vinden om
nieuwe dingen tot stand te brengen.
Reformatie als vernieuwingsbeweging
waarin we onszelf telkens overwinnen.
‘Wees dapper, ik ben met je’. Kráchtig
klonk het gezamenlijk gezongen slotlied (401) Een vaste burcht...

theologie en traditie zijn een verbreding
van betekenis van het reformatorische
onderzoek aan deze universiteit. Dit
biedt vooral een kans om de lutherse
en gereformeerde traditie in onderling
verband te onderzoeken. Dat is een
goed teken voor de Kerk als geheel in
haar diversiteit én verbinding.”

Meer ruimte voor Luther
en zijn theologie
Ook Sabine Hiebsch is gelukkig met
haar benoeming en ziet die als een
betere uitgangspositie om Luthers
theologie en de lutherse geschiedenis
en traditie in Nederland bij een veel
grotere groep theologiestudenten
onder de aandacht te brengen.

Elkaar opzoeken resulteert in
bijzondere leerstoel
De TUK, ontstaan uit een splitsing in
de universitaire wereld, vertegenwoordigt de ontwikkeling van de
gereformeerde theologie. Kuiper:
“Met een eigen theologische insteek.
Minder in een ‘cocon’ maar met de
vensters wijd open, meer naar buiten.
Dat is noodzakelijk voor de plek waar
predikanten worden opgeleid. Ook de
groeiende internationalisering van en
met docenten en studenten leidt tot
verwantschap, verbinding en interesse.
Je gaat elkaar opzoeken en in de
dynamiek van het veld ontstaan fijne
contacten. Zoals met de PthU, de VU
en met de Kooiman-Boendermaker
Stichting.” Via Erik de Boer (hoog
leraar kerkgeschiedenis en kerkrecht
aan de TUK) ontstond zo het contact
met dr. Sabine Hiebsch in een samenwerkingsverband op het gebied van
de 16e- en 17e-eeuwse gereformeerde
en lutherse theologie. Vanwege de
Kooiman-Boendermaker Stichting
werd een bijzondere leerstoel aan de
TUK ingesteld. Na instemming van de
generale synode (juni 2017) is Sabine
Hiebsch op 31 oktober benoemd tot
hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de
geschiedenis van het Nederlands
lutheranisme. “Wij zijn heel blij met
Sabine”, zegt hij. “Voor de TUK is dit
een aanwinst voor onderzoek en
onderwijs op de gereformeerde theologie en traditie. Haar expertise en
inbreng op het gebied van Luthers
elkkwartaal

van de Nederlandse lutheranen versterkt”, aldus Hiebsch.

Zonder Luther geen Bach
De Viva Vox Evangelii van Martin
Luther bij Johann Sebastian Bach en
de betekenis daarvan voor onze tijd:
daarover ging de rede ‘Wie oren heeft,
die hore!’ van prof. dr. Albert Clement.
In een stevig onderbouwd betoog
ging hij in op Bachs’ toonzetting als
gelovige. De universiteitscantorij,
onder leiding van Sander van Houten,
wist er prachtig raad mee en overtuigde bij het luisteren om zo te kunnen
hóren hoe geloof muziek wordt.
“Bach is de rode draad door ons werk”,
meldt Roel Kuiper nog, “noem het maar
onze lutherse vroomheid.” Zo heeft
de TUK goed contact met Masaaki
Suzuki (onder andere oprichter van
het Bach Collegium Japan) en verleende ze hem bij een Bach Lezing in
januari 2015 een eredoctoraat.
Alma Evenhuis

Sabine Hiebsch
Dat haar leerstoel in Kampen en niet
aan de PThU in Amsterdam is gevestigd, immers de universiteit van de
Protestantse Kerk in Nederland waarin
de evangelisch-lutherse kerk is opgegaan, heeft als reden dat de PThU al
een hoogleraarsplaats Lutherana heeft.
Sabine Hiebsch: “Maar de PThU is niet
de enige universiteit voor theologiestudenten. In het studiejaar 2017/2018
zijn er 524 studenten aan protestantse
faculteiten waarvan 30% studeert in
Kampen. Dat is veel voor een kleine
universiteit. Voor het bestuderen,
bewaren en uitdragen van de lutherse
traditie is het strategisch en inhoudelijk van belang ook aan een andere
universiteit een leerstoel Lutherstudies te hebben”. Met de benoeming
van Sabine Hiebsch versterkt de TUK
haar onderzoek en onderwijs over de
Reformatie en geeft ze Hiebsch ruimte
om daarin Luther en zijn theologie,
traditie en geschiedenis te onderzoeken
en te onderwijzen. “Bovendien wordt
hiermee de positie en zichtbaarheid
december 2017

De Theologische Universiteit Kampen
(TUK) is de universiteit van de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
(GKv), een kerkgenootschap dat
ontstond door de zogeheten vrijmaking
in 1944 en de daaropvolgende
jaren uit de Gereformeerde Kerken
in Nederland. De GKv hoort bij de
kleine protestantse kerken vanuit
de gereformeerde traditie waarmee
de Protestantse Kerk in Nederland
al geruime tijd in gesprek is over
samenwerking.
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Het woord
is aan...
Met Luther door het Lutherjaar - en dan verder…
Het is me een jaar geweest, dit Lutheren Reformatie-Jubileumjaar! Aan de
ene kant was het op veel plaatsen en
in veel gemeenten een jaar vol
enthousiasme en een jaar van ‘trots
laten zien wie we zijn’ (of: dát we er
nog zijn?). Aan de andere kant kostte
het zeker, naast de positieve opbrengst,
ook veel energie om al die evenementen,
bijzondere vieringen en gespreks
momenten te verwezenlijken.
Nu is de vraag: hoe verder? En hoe te
voorkomen dat we, een beetje buiten
adem achteroverleunend en tot rust
komend, ongemerkt in berusting en
ten slotte in passiviteit vervallen?
Voor de goede verstaander: ik denk
dat ‘even uitpuffen’ ook voor een
gemeente niet verkeerd is. Daarbij
hebben we de - liturgische - tijd van
het jaar met ons mee. Op weg naar
Kerst zijn het vooral de kleine klanken
en de momenten van inkeer en bezinning die de liturgie van de viering
bepalen. Die nodigen ons uit om in
viering en leven juist niet achterover te
leunen, maar naar binnen te luisteren
en te vragen wat er aan geloof in ons
leeft, aan hoop en verlangen en allicht
ook aan angst en twijfel. Dat is een
eeuwenoude exercitie van de kerk in
het positieve ‘op adem komen’.
Ik heb er alle vertrouwen in dat wij
daar, waar wij deze oefening doen,
nieuwe en onverwachte, niet eerder
gedachte beelden tegenkomen: beelden

6

van geloof voorbij de hete adem van
de snelle antwoorden en voorbij de
benauwdheid van de statistieke krimp.
Een krimp die tot kramp kan leiden
in de suggestie dat wijzelf en ons
geloof een uitstervend verschijnsel
van achterlijkheid zijn.
In de protestantse synode én in onze
lutherse synode, praten wij dit najaar
over liturgie en wat ze met ons doet.
Daarbij merk ik dat zo’n thema veel
meer dan binnenkerkelijke specialistenprietpraat losmaakt. Wie over liturgie
met elkaar spreekt - over haar uitwerking en hoe ze je kan dragen - die
spreekt daarmee ook over een andere
manier van aankijken tegen de wereld
en het leven. Dan gaat het over: je
laten verrassen door wat aan je
‘gebeurt’. In plaats van te sturen en te
bepalen wat je al dan niet wilt ervaren
en bereiken. Het gaat erom door de
oppervlakte (van een lied, een moment,
een ontmoeting) heen te kunnen zien
en daarbij de adem van het leven te
ervaren, in plaats van de haast van
het moeten.
Als wij zo vieren én leven, kritische
vragen aan onszelf - als gemeente en
als samenleving - vanuit die diepte
laten opkomen, dan spreken we hierover op een geheel andere manier
dan de wijze waarop in regeerdrukte
en reorganisatiegeweld hierover
wordt gesproken.

december 2017

En dat zou wel eens onze creatieve
bijdrage kunnen zijn als gehele Kerk
aan het debat over ‘hoe verder’ in
onze kerk en onze samenleving. Ik
wens ons toe, dat we die rust vinden
en die diepte van gesprek. Dan komt
het wel goed met de kerk.
Wat dat betreft vind ik nog altijd dat
de bon mot die paus Johannes XXIII
wordt toegedicht een goede raad zou
zijn in de creatieve drukte die we
elkaar vaak opdringen rondom het
kerkleven: er gaat het verhaal dat de
paus ’s nachts niet kon slapen van
alle belangrijke verantwoordelijkheden
die hij voelde voor de kerk en haar
leven. Toen keek hij naar een kruisbeeld en zuchtte: “Het is UW kerk,
Heer. IK ga nu toch maar slapen.”
Als wij bij tijd en wijle die houding
kunnen en willen aannemen komt het
ook wel goed met onze gemeenten.
Daar geloof ik heilig in.
Andreas Wöhle
president evangelisch-lutherse synode
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Luther: Vrijheid ligt buiten de mens

PThU en lutherse synode organiseren symposium in Utrechtse Janskerk

“L

uther heeft meer over vrijheid
geschreven dan over de leer
van de rechtvaardiging.” Dat
zei prof. dr. Markus Matthias tijdens
het symposium Luther en de vrijheid
in de Janskerk in Utrecht.
De bijeenkomst op 25 augustus was
georganiseerd op initiatief van de
Protestantse Theologische Universiteit
(PThU) en de lutherse synode. Het
symposium had als doel om vrijheid
als breed thema onder de aandacht te
brengen. Vanuit de journalistiek, het
recht, de psychologie, de kunst en de
theologie werd het thema belicht.
Dagvoorzitter was Elsbeth Gruteke,
radiopresentator en protestants predikant te Amsterdam. Markus Matthias,
hoogleraar Lutherana aan de PThU in
Amsterdam en Groningen, sprak over
de relevantie van Luthers visie op
vrijheid voor de tijd van nu. In de tijd
van Luther betekende vrijheid vooral
de mogelijkheid van de mens om voor
het goede te kunnen kiezen. “Met
behulp van de genade moet je het goede
kunnen willen. Dat leerden de bijbelse
humanisten en de kerk in die dagen.”

vrijheid, de Goddelijke vrijheid.”

Leeg ideaal
Prof. dr. Hans Alma, hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht, vroeg
zich in haar lezing af of wij ons nog
wel raad weten met onze vrijheid en
of we nog weten waar vrijheid over
gaat. “Vrijheid is een leeg ideaal
wanneer ze wortelt in individualisme
dat geen recht doet aan het menselijke
verlangen naar gemeenschap.” De
hoogleraar pleitte voor een samenleving
waar ruimte is voor levensbeschouwing,
“een sociale verbeelding van goed
leven in ethische, existentiële en
spirituele zin.”
Daarnaast pleitte ze voor een democratisch proces waarin een respectvolle strijd van levensbeschouwingen
plaatsvindt. “Daarbij worden minderheidsstandpunten niet uitgesloten.
Het gaat om een gezamenlijke zoek-
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duele verantwoordelijkheid van
iedereen die spreekt of schrijft.”
Akkerman bespeurt in de westerse
wereld een tendens waarin vrijheid
hoog staat aangeschreven, maar waarin
vaak hetzelfde gedacht moet worden.
“De open samenleving bestaat echter
juist bij gratie van verscheidenheid,
meningsverschil en debat.”

Cees-Jan Smits wint wedstrijd
met essay

Echte vrijheid
De eigenlijke vraag in de theologie en
bij Luther is in hoeverre ons menszijn
gekenmerkt wordt door vrij-willigheid.
“Aan de ene kant wordt ons menszijn
gekenmerkt door ‘vrij-willigheid’, aan
de andere kant zijn er ook bepaalde
opgelegde normen.” De Goddelijke
wet openbaart dat wij niet openstaan
voor het goede als zodanig. “Volgens
Luther is dit ook terug te vinden in
het geweten. In ons geweten beseffen
wij dat wij onze wil niet kunnen veranderen.” Luther had kritiek op de
kerk en de theologie omdat die slechts
een vrijheid benadrukten die tot vertwijfeling leidt. “De humanistische
theologen en de kerk benadrukten het
besef van onvrijheid en beklemtoonden
tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid.” Luther stelde daartegenover
dat de identiteit van de mens buiten
zichzelf bestaat in Jezus Christus. “De
mens vindt zijn bestemming door
zijn betrokkenheid op de enige echte

Markus Matthias

Hans Alma
tocht waarbij conflicten niet worden
geschuwd. Democratie vraagt van ons
inzicht in, delen van en debatteren
over wat voor ons heilig is. Alleen zo
kan vrijheid gerealiseerd worden.”

Huwelijk
Stevo Akkerman, journalist bij Trouw,
sprak over vrijheid in maatschappij en
politiek. Akkerman pleitte voor ‘een
huwelijk van vrijheid en beschaving’.
“Van mij mag de vrijheid van meningsuiting zo ruim mogelijk gedefinieerd
worden. Daarna begint pas de individecember 2017

“Is Maarten Luther ook nu nog een
goede gids bij de zoektocht naar
menselijke vrijheid?” Die vraag stond
centraal bij de essaywedstrijd die de
PThU bij het thema Luther en de vrijheid organiseerde. Tijdens de gelijknamige conferentie werden de winnaars
bekend gemaakt. In de categorie
‘Overig’ won Cees-Jan Smits, predikant
in de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Purmerend, met zijn essay ‘Yeah,
we think we’re free’. Hierin haalt Smits
de Franse filosoof Alain Badiou aan
die stelt dat er voor dit probleem
behoefte is aan een nieuw zoeken naar
waarheid. “Luther zocht ook met hart
en ziel naar de waarheid”, aldus Smits.
Hij herkent deze passie van Luther en
vindt die ‘voorbeeldig’. “Vrijheid is
niet los verkrijgbaar, maar een gevolg
van en een beloning van het zoeken
naar waarheid.”
Dit artikel verscheen eerder in het
Reformatorisch Dagblad van
26 augustus en is met toestemming
van de redactie overgenomen
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‘Yeah, we think we’re free’

Is Maarten Luther ook nu een goede gids
bij de zoektocht naar menselijke vrijheid?

Z

o begint Cees-Jan Smits zijn essay dat tijdens het
symposium ‘Luther en de vrijheid’ op 8 augustus in
de prijzen viel. Hij is sinds eind oktober predikant in
zijn eerste gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk
in Purmerend. Wat voert iemand, vanuit die achtergrond,
tot het schrijven van een (winnend) essay over Luther?
Cees-Jan Smits: “Ik heb veel gelezen van Luther. Ook op
de Theologische Universiteit van Apeldoorn komt Luther
veel aan bod. Ik word door hem gegrepen omdat hij vragen
stelt die ik ook stel. En zijn zoektocht naar antwoorden
sluit aan op mijn en onze vragen die we vandaag de dag
stellen. Natuurlijk moet je wat tijdsbeeld van Luther afpellen,
maar zijn wezenlijke houding in de zoektocht naar waarheid
vind ik van groot belang.”

Wat maakt Luther nog actueel?
“Ons tijdsbeeld is niet te vergelijken met de tijd van Luther,
waarin het instituut kerk de samenleving strak in de teugels
hield. Zulke onvrijheid is er nu niet meer. Maar een laag
dieper zijn ook wij wel degelijk gebonden. Ik denk aan de
macht van internet en entertainment. Als we onze verworven vrijheid koesteren terwijl anderen daaraan geen
deel kunnen of mogen hebben, dan is die vrijheid een
luxepositie in plaats van iets dat iedereen toevalt. We denken
dat we vrij zijn, maar is dat wel waar? Onlangs las ik

Geloven is geen keuze, het komt van
boven. Je wordt gegrepen - in zekere zin
is het iets passiefs.
‘Filosofie van het ware geluk’ van Alain Badiou. Hij stelt
dat de bron van vrijheid en geluk ligt in de ervaring van
waarheden die je zelf hebt ingezien. Dat was voor mij een
brug naar Luther. Luther maakte een zoektocht naar een
nieuwe waarheid. Vrijheid was voor hem geen doel op
zich, maar een ervaring die meekwam in zijn ontdekking
van de waarheid zoals die zich aan hem openbaarde. Het
loskomen van je eigen denkpatronen en de overgave aan
nieuwe inzichten, dat is bevrijdend.”

Geloof en traditie bieden ook houvast.
Dat hebben we toch ook nodig?
“Jazeker. Vastigheid is niet per se verkeerd. Maar als je
niet meer flexibel kunt zijn, raak je gevangen in een dogmatisch systeem. Dan wordt houvast een kramp en verliest
het zijn vrijheid. Luther werd gegrepen door een inzicht. En
dat inzicht heeft hem, als het ware, in dienst genomen.
Voor Luther was de ontdekking dat in het lijden en de
opstanding van Christus het menselijk kwaad en het nieuwe
begin samenkomen, dat God de mens rechtvaardigt, iets
dat om onze reactie vraagt. Luther hamert op de zondaar
én de gerechtvaardigde. We zijn het allebei en zo wil God
8

ons ontmoeten. Geloven is geen kwestie van ‘voor waar
houden’ maar een overgave aan het nieuwe inzicht. Dat
‘gegrepen worden’ is dus in zekere zin passief. Maar die
ervaring bezielt en dan begint het ondergraven van oude
waarheden vanzelf. Geloven is je laten transformeren. Je

Verandering is geen keuze. Dan wordt het
een project. Het is echter een gevolg van de
waarheid die je inziet.
kiest er niet voor; het komt van boven. Wanneer je gegrepen
wordt, worden structuren vloeibaar. Zo ontstaat vrijheid.
Natuurlijk is het ook spannend. Loskomen van bestaande
structuren maakt ook onzeker. Luther was soms bang dat
hij zich vergist had. Maar wat hij aan waarheid ontdekt
had liet hem niet los.”

En wat kunnen we hier anno 2017 mee?
“Zowel in de maatschappij als in de kerk zijn we vrijheid
en andere waarden gaan koesteren. Maar je ziet dat het
soms ten koste gaat van anderen. We houden mensen
buiten de deur uit angst dat onze verworvenheden onder
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druk komen te staan. We zien niet hoe het anders kan en
laten een verdeelde wereld op z’n beloop, gevangen door
de omstandigheden. Luthers zoektocht voerde hem naar
herbronning. Ik denk dat de kerk een plek moet zijn om
die zoektocht te faciliteren. Leven we nog vanuit een
bezielend inzicht? Durven we elkaar daarop te bevragen?

Vrijheid was voor Luther geen doel op zich.
En dan ook door te vragen, dus niet onder het mom van
respect blijven hangen in ‘dat is jouw overtuiging en daar
kom ik niet aan’. We zijn de kunst van het onderzoeken en
goed oordelen verleerd. Vragen stellen wordt al snel als
een aanval beschouwd. Maar juist door echt met elkaar in
gesprek te gaan halen we naar boven wat ons werkelijk
raakt en bezielt.”

Wat je nu voorstelt is een mooi vergezicht.
Hoe krijg je mensen daarin mee? Niet iedereen
staat te trappelen voor dit avontuur.
“Er is altijd een dynamiek van behoudend en vooruitstrevend.
Luthers uitgangspunt van de vrije christen die niemands
onderdaan is en tegelijk dienstbaar aan allen gaat hier
ook op. Veranderen en vernieuwen moet dienstbaar zijn
aan het grotere geheel. Pas wanneer we werkelijk gegrepen
worden komt er beweging. En dan pas begint het avontuur
omdat we niet weten waar we uitkomen.”

Aan het eind van je essay schrijf je over de biecht.
Wat wil je daarmee?
“Eigenlijk is het een toepassing van wat ik daarvoor al
schreef. Luthers waarheid was dat, in zonde en genade,
Christus ons bevrijde mensen doet zijn. Biechten werkt
bevrijdend. Je toont je kwetsbaar. Je durft toe te geven dat
je er naast zat. In onze cultuur mag je geen fouten maken
of je wordt er op afgerekend. We mogen wel wat genadiger
naar elkaar zijn in het besef dat we allemaal feilbaar zijn.
Wat er op Goede Vrijdag en Pasen gebeurt, schept ruimte
om eerlijk te zijn over onze persoonlijke pijnlijke waarheden
en die naar boven te brengen. En zo bevrijd te worden van
schaamte en schuld. Wanneer waarheid zichtbaar wordt,
voelen we ons wellicht kwetsbaar. Maar daar wijst Luther
ons op de geborgenheid bij God die ons aanvaardt.”
Rien Sprong

Het symposium ‘Luther en de vrijheid’, georganiseerd
door de PThU Amsterdam en de lutherse synode, leverde
bijdragen uit diverse hoeken van de samenleving rond het
begrip vrijheid. Een speciaal element was de essaywedstrijd,
waarin Cees-Jan Smits een winnaar was. In de categorie
‘Scholieren’ wonnen Mahsoem Ali en Sam Lindauer met
hun essay ‘Luther’s Lessons for a Secular Society’.
Daarover meer in het volgende nummer.

Ronde van Elf

O

ver het gezamenlijk kerkzijn, in de vorm van Kerk
2025, zijn de gesprekken volop gaande. In protestants,
dus ook luthers, verband. In die gezamenlijkheid is
ook een nieuwe indeling van het kerkelijk bovenplaatselijke
werk ontwikkeld.
Een belangrijke verandering in het gezamenlijk kerkzijn is
de herindeling van het aantal plekken voor het regionaal
kerkgesprek: de classes. Deze worden opnieuw ingedeeld
van 74 naar 11 classes. In elke toekomstige classis waar
zich een lutherse gemeente bevindt mag, naast de gewone
afvaardiging uit alle gemeenten, ook een eigen lutherse
afgevaardigde worden benoemd.
Bestuurders van de protestantse synode en de lutherse
synode maken van november tot januari gezamenlijk een
ronde door alle elf (classes)regio’s van het land, om verder
te praten over Kerk 2025 en de nieuwe indeling van het
kerkelijk bovenplaatselijk werk. In deze ‘Ronde van Elf’
participeert de evangelisch-lutherse synode met leden van
de synodale commissie en president Andreas Wöhle.
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Zij zien dit ook als kans voor ontmoeting en wederzijds
gesprek met vertegenwoordigers van lutherse en andere
gemeenten, van Zeeland tot Friesland, elk in hun eigen
context. En bovendien als een kans om met elkaar te
overleggen hoe de ELG’s in een regio straks ‘hun’ lutherse
afgevaardigde naar de nieuwe classis kunnen aanwijzen
en wie daarbij het voortouw kan nemen. Alle lutherse
gemeenten krijgen hiervoor in de periode november 2017
- januari 2018 een extra uitnodiging.
Deze ontmoetingen zijn ook nodig, in het belang van
alle lutheranen, bij het verder vruchtbaar maken van de
lutherse traditie in het geheel van de Protestantse Kerk.
De Ronde van Elf, van 20 november tot 17 januari
‘on tour’, begon haar eerste bijeenkomst in de Onze
Lieve Vrouwekerk van de hervormde gemeente Tholen.
Met een Tourverslag en de voorlopige resultaten vervolgt
Elkkwartaal uitgebreid in het volgend nummer.

Alma Evenhuis

december 2017

9

Zal een kind ons komen redden?

M

et deze bijna laatste regel in een adventslied
(Lied 462) van Henk Jongerius groeit het
vraagteken naar de heldere boodschap van het
kerstevangelie in de zesde strofe:
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Het is het gloria bij het kyrie uit het begin:
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn?
U ziet het lied hier staan, samen met die zo zingbare
Engelse melodie en kijk, hoe dat gloria er al eerder zit
ingeweven. Dat is advent. Ook voor mij echt een nieuw
lied, want in 1973 ontbrak Jongerius’ naam, maar het
nieuwe Liedboek nam - terecht - een hele reeks liederen
van hem op.

Dominicaan
Henk Jongerius is een van de dominicanen in het, ook bij
veel protestanten bekende, klooster in Huissen dat openstond voor velen en een echte leerschool was. Wij gingen
er destijds met de Lekenopleiding heen voor een workshop
onder zijn leiding. Zij die er toen bij waren weten het nog.
Hoe hij onze liturgie begreep en waardeerde maar ook dat
hij duidelijk liet zien hoe die essentiële tweeslag van roepen
en loven al in de eerste psalm van de zondag waar we
mee bezig waren gezongen werd. Ook weet ik ook nog
hoe dankbaar en opgetogen hij was over de liederen van
Willem Barnard: hem zingen is leren geloven. We ervoeren
hem als heel dichtbij ons en ik ben dan ook blij dat wij
zijn liederen nu in het Liedboek vinden. Daarom vandaag
een bijdrage over deze lieddichter.

Geloof, Avondmaal en feestdagen
Een lied voor zondag Trinitatis (Lied 304) bezingt in korte
woorden het oneindige geheim van de Drievuldige eenheid
van God. Zoek je naar een alternatief geloofslied: dit kan
er heel goed voor dienen. En Lied 534 tekent Jezus zoals
wij Hem ook kennen uit de evangeliën als de heler van
zoveel levensonheil:
	Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet
ondervinden
	is zelf het licht dat ruimte geeft: ons levenslicht, de
Zoon van God.
Die laatste woorden keren in elk van de vier strofen terug
en in vers 3 zie je hoe dicht al zijn liederen liggen bij de
liturgie - bij het vieren door de gemeente, ook van het
Avondmaal - er zijn dan ook goede Avondmaalsgebeden
van zijn hand:
	Hij die de armen voedsel gaf, met overdaad hen kwam
verwarmen
	is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de
Zoon van God.
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Zo vier je ook Pasen maar niet zonder Pinksteren, met het
laatste vers van Lied 984:
	Gezegend zijt Gij om de Geest, die van de aanvang is
geweest:
de adem die ons gaande houdt en in het eind in U behoudt.

Denken en dromen
Hebben alle liederen van deze lieddichter in het licht van
het hoge Woord zo’n warme, positieve eindklank? Ja uiteindelijk wel, gelukkig, maar waar dat op moet worden
bevochten ontbreekt niet, zie het sterke Lied 830:
Leven is wachten
	Leven is wachten, dagen en nachten, denken en dromen
of het zal komen,
dat grote geluk.
	Leven is vragen, wachten verdragen, zwoegen en
zwijgen, antwoorden krijgen,
waarom je niet vroeg.
	Leven is lijden, niet te vermijden, onmacht verduren,
eindeloos turen
naar komend licht.
En dan, op een net even andere en al even levendige,
hogere melodie:
	Leven is dwalen, oude verhalen, speuren en zoeken,
stoffige boeken
de sporen van God.
	Leven is kijken, elkaar verrijken, opnieuw beginnen,
leren beminnen
spontaan als een kind.
Ja, ik weet: het is nog niet uit, er komt nog meer, een roep
tot opstaan, maar ik kan even niet verder; ademloos door
deze eerlijke, ware levensles met dan die laatste regels,
eindigend met de spontaniteit van een kind. Dat (her)ken
ik, omringd door de zo vanzelfsprekende warmte en liefde
van de allerjongste generatie.
Dan ineens weet ik, lees ik, dat er kinderen, kinderen, de
kilte ingezonden worden van een ‘vaderland’ dat dat niet
is en een taal spreekt die geen moedertaal is, hun droom
een nachtmerrie, lange tijd geen anderen, geen elkaar. Dat
betekenen die paar ijskoude woorden: geen verder kinderpardon. Pardon? Ze hebben toch niks misdaan, zijn alleen
maar geworteld en thuis geraakt, even een tijd zonder
zorg en angst en met stemmen om je heen.
We zijn een hard land geworden, schreef kerkhistoricus
Kennedy, net als Amerika (zijn vaderland). Ik schrik ervan.
Vanwege al die mensen, klein en groot, zo kwetsbaar en
weerloos (Lied 647).
Ja, ik stop al en ik zing voort, mee met Henk, biddend en
hopend:
	Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan, ’t hart om te
geven en kwaad te vergeven,
het leven is goed.
Tweestemmig nu, stem en tegenstem samen! Zingend
opstaan tegen angst en zorg, hopend durven leven, van
dag tot dag.
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Sporen
En om dat aan te kunnen, blazen we het stof van de oude
boeken zoals ook Henk Jongerius doet met het boek Exodus,
als hij zingt in zijn Lied 542, over de weg door de woestijn.
Zo leest hij de sporen van God (zie Lied 839, eind vierde
strofe). Juist dat woord sporen fascineerde Luther zó dat
dit het kernwoord werd van de laatste woorden die hij
opschreef. Probeer God niet in de hemel te vinden maar lees
zijn sporen op aarde; meer hebben wij niet en dat is genoeg.

Wat een rijke oogst weer. Ds. Lieke van Zanden vat het in
het kerkblad van Ede heel goed samen: Kenmerkend voor
de liederen van Jongerius is dat alles wat ons tot mens
maakt niet uit onszelf voortkomt, maar ons van God
gegéven wordt: de naamlozen krijgen een naam, een kind
zal ons kómen redden en het is de adem van de Geest die
ons gaande houdt (984). Een beweging die misschien wel
het best is samengevat, schurend en troostend, in die ene
regel: ‘Leven is antwoorden krijgen, waarom je niet vroeg’.

Allerheiligen

Lied voor de Adventskaarsen

En als het leven voorbij is? Dan put Henk uit zijn rijke
traditie en schenkt ons een Allerheiligenlied, Lied 735,
waarin hij dat woord zo heerlijk wijd spant, dat het ons
weer even één maakt met wie wij missen: een overgrote
menigte die niemand tellen kan.
En wie dan even zijn stem kwijt raakt moet Lied 265
maar opzoeken om dan woord voor woord stil geleid te
worden vanuit deze woorden:
Gij waakt en draagt en vraagt aan mij
of ik verdragen kan uw schaduw aan mijn zij.
Het woord mystiek dringt zich aan mij op, maar dan
mystiek voor ons, gewone mensen;
onbegrijpelijke nabijheid voor ons, soms zo ongetroost.

Volgende keer aandacht voor de bundel Op de wijze van
het lied met de liederen van Hans Mudde; daaruit nu vast
een bijzonder Adventslied, een stapellied bij het aansteken
van de kaarsen, elke zondag één meer. Dit geeft diepte aan
dat sprekende ritueel dat zo al zingend aan zeggingskracht
wint. Het is Lied 66 uit die bundel met de dansende melodie
die spoedig als bekend zal worden ervaren. Ik zou die
kans niet willen missen.
Met een zegen voor Advent en Kerst in woorden van
Henk Jongerius (uit Lied 634),
Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen
waar geen hoop meer is.
Joop Boendermaker
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Actie Bahu mem Bahu levert ruim 24.000 euro op
De landelijke lutherse actie Bahu mem Bahu (schouder aan schouder), voor nieuwe
boten voor Batu, heeft tot nu toe ruim 24.000 euro opgeleverd. Dat is veel meer dan
waarop men had gehoopt.

H

et initiatief voor dit specifiek luthers-brede project
voor het reformatiejaar kwam van de evangelischlutherse synode, de diaconie van de EvangelischLutherse Gemeente Amsterdam en het Nederlands Luthers
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending.
Het Luthers Genootschap hielp al eerder bij de bouw van
een nieuwe boot, maar deze is aan vervanging toe. En één
nieuwe boot is niet genoeg; er zijn er inmiddels twee nodig.
Twee open ‘speedboten’, met een zeildak erboven, voor het
vervoer van circa zes mensen en het vervoer van goederen.
Dat laatste is van belang omdat op de eilanden zogeheten
‘pastorhouses’ worden gebouwd, predikantswoningen die
dienen als gemeenschapshuis voor de gemeenten. Het
benodigde cement wordt per boot aangevoerd.
Het geld voor de speedboten (6000 euro per stuk) en de
pastorieën werd bijeen gebracht door particulieren,
lutherse gemeenten, de verkoop van Lutherbier en een
fonds. De opbrengst van de actie wordt door de BNKP, de
lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden, gebruikt voor
de aanschaf van twee speedboten voor Batu. Daarnaast
zal geld in de bouw van gemeenschapshuizen worden
gestoken. Praxedis Bouwman bezocht, als voorzitter van
het NLG, de Batu-eilanden en bracht meteen de opbrengst
van het lutherse project Bahu mem Bahu naar het
bestuurlijk centrum in Tello.

Community - gemeenschap
De Batu-eilanden bestaan uit 101 kleine eilanden waarvan
er ongeveer twintig bewoond zijn. De bevolking van deze
eilanden worstelt met logistiek door de uitgestrekte ligging
en de slechte verbinding met Sumatra. Daardoor is men
zeer betrokken bij Nias. Om kerkgemeenschappen op de
eilanden met elkaar te verbinden, predikanten (niet genoeg
voor iedere gemeente) van het ene eiland naar het andere te
krijgen en om materieel aan te voeren is men aangewezen
op de boten.

Nederland-Nias-Batu
Nederlandse lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias
en de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra, Indonesië.
Vanuit die eerste missionarissen (sinds 1865) is, samen met
zendelingen van de toenmalige Rheinische Mission, de
BNKP ontstaan, een nog steeds groeiende lutherse kerk met
inmiddels 487.000 leden. Het merendeel van de inwoners
van Nias is luthers. Op de Batu-eilanden telt de BNKP
ongeveer 19.000 leden.
Dick Eekel
Luthers Diaconaal Platform

Wartaal
Waarom, vraag ik me af, heten we vreemdelingen steeds
minder hartelijk welkom? Waarom hebben we zoveel
bureaucratie tijdens binnenkomst-afwachten-verblijf (wel
of niet)? Waarom zijn we warm en gastvrij als minderjarigen
binnenkomen, maar blijft er van die warmte weinig over
als ze achttien en daarmee meerderjarig worden? Waarom
kijken we zo vaak niet verder dan dat onze neus lang is?
Het is voor niemand een lolletje om weg te vluchten van
familie en vrienden, huis en haard. Die stap zet je niet
zomaar, of dat nu uit economische of mensenrechtelijke
overwegingen is. Maar die stap zet je helemaal niet zomaar
als je onder de achttien bent, als je een kind bent.
Waarom, vraag ik me af, laten we kinderen vaak zo lang
onder erbarmelijke omstandigheden groot groeien? Waarom
hebben we op papier veel faciliteiten voor beschadigde
kinderen maar is de praktijk weerbarstiger? Waarom vallen
juist ook deze minderjarigen wél onder onze zorg, maar
kukelen ze er net zo hard uit als ze achttien jaar worden?
Waarom hanteren we minder- en meerderjarigheid, de
datum van de achttiende verjaardag, zo rigide? Waarom
juist bij zo’n kwetsbare groep jongeren, of ze nu uit de
12

lage landen of van ver komen? Waarom lijken wij als
samenleving onvoldoende bereid om te begrijpen dat geen
kind onder de achttien kiest voor opgroeien buiten het
ouderlijk of familiaire huis?
Waarom zou een jong mens om klokslag middernacht op
de achttiende verjaardag de weg weten in het woud van
juridische procedures, van verzekeringen, uitkeringen,
toelages, nationaliteitskwesties, kortom, in het volle leven?
Waarom? Niks niet waarom. Het kan namelijk niet. Of je nu
gezond van lijf en geest bent, getraumatiseerd, beschadigd
of lang leve de lol, ieder heeft in meer of mindere mate nog
een ‘coach’ nodig. Iemand die al die lastige brieven en
regelingen met je door kan nemen. Iemand die weet hoe,
onder vaak ingewikkelde omstandigheden, er toch financiële
hulp geregeld kan worden. Iemand die weet hoe je wél
verzekerd door kunt gaan met ingeslagen behandelingen.
En terwijl ik dit schrijf, een noodkreet die ik slaak op basis
van de ervaringen van verse achttienjarigen om mij heen,
vormt zich een woord in mijn gedachten: diakonie? Diakonie!
Praxedis Bouwman
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Europese lutheranen helpen elkaar
In 2011 startte de Lutherse Wereldfederatie (LWF) een programma om het diaconaat
nieuwe impulsen te geven. Mede als uitwerking van de resoluties uit de Assemblee
in Windhoek (mei) krijgt dit programma nu een vervolg voor de periode 2019-2020.
Op verzoek van de synode participeert Hanne Wilzing in dit proces dat vorige maand
van start ging in Hongarije.

D

e lidkerken in Europa werkten dit uit onder de
thema-titel Seeking Conviviality – Reforming
Community Diakonia in Europe. Dat laatste zou je
kunnen vertalen met: ‘hervormen van het gemeenschapsdiaconaat’. Maar wat betekent tongbreker conviviality in
dit verband? Als je het woord letterlijk vertaalt dan kom
je op het Nederlandse woord ‘gezelligheid’. Van een
Engelsman hoorde ik als eerste associatie: going to the
pub! Beide betekenissen verdragen zich, mits er met mate
gedronken wordt, natuurlijk prima met het diaconaat. Het
gaat in het diaconaat immers om gemeenschap en relaties.

als opdracht op de eerste dag. De Hongaarse dominee
György tekende een zeilboot met op de achtergrond een
oranje lijn. “Wat betekent die lijn?” vroegen we. “Dat is de
schaduw van de staat”, vertelde hij. “We moeten bij alles
wat we doen rekening houden met de staat. De Hongaarse
regering wil vluchtelingen tegenhouden, maar als kerk
geven we praktische hulp. Zo delen we in het gebied rond
het station brood en soep uit. Maar dat moet achter de
coulissen omdat we anders het risico lopen dat de staat
ons gaat tegenwerken.”

Nabuurschap

De Scandinavische kerken hebben juist weer een heel
andere positie. Dominee Steinar Eraker vertelde dat de
lutherse Church City Mission in Oslo 1200 medewerkers in
dienst heeft voor een breed palet van bijvoorbeeld ouderenwerk, ziekenzorg, drugspastoraat, dak- en thuislozen
activiteiten en vluchtelingenzorg. Dit wordt voor ongeveer
70 procent gefinancierd door de overheid. Natuurlijk
spraken we over het thema vluchtelingen en migratie. In
West-Europa denken we hierbij vooral aan de ínstroom:
de beelden van mensen op bootjes op de Middellandse
Zee. De Roemeense arts Holger vertelde hoe voor hen juist
de uítstroom van Roemenen naar West-Europa een zorg is.

Maar de LWF wil met dit thema vooral het accent leggen
op de kunst en de praktijk van het samenleven in ‘nabuurschap’ met mensen uit verschillende culturen. Het wil de
lidkerken steunen om zich niet in een isolement terug te
trekken, maar verbinding te maken met de samenleving,
en naast mensen in de marge te gaan staan. De LWF nodigt
uit om onze lutherse identiteit zichtbaar te maken in onze
diaconale roeping.
Naast gastland Hongarije waren we met diaconaal werkers
uit Rusland, Roemenië, Polen, Tsjechië, Engeland, Finland,
Noorwegen en Zweden. Als lutheranen in Nederland zijn
we een minderheid. Onze rol is - ook wat betreft het diaconaat - heel anders dan bijvoorbeeld in de Scandinavische
landen waar de Lutherse Kerk de grote kerk is. Toch is
onze positie ook weer compleet anders dan die van andere
minderheidskerken zoals in Rusland of in Hongarije.

Opdracht
“Teken je kerk als een boot. Hoe ziet die boot eruit? Welke
mensen zijn aan boord? Hoe ziet de zee eruit?” kregen we

Instroom en uitstroom

Diaconale opdracht
Hoe kunnen we als lutherse kerken, levend in zulke uiteenlopende contexten - allemaal Europees maar toch trouw zijn en blijven aan onze diaconale opdracht ons
te verbinden met wie kwetsbaar zijn? Een belangrijke
grondlijn voor het plaatselijke diaconaat: met open
handen bouwen aan duurzame gemeenschappen.
In de komende drie jaar krijgt dit project een vervolg;
daarbij nodigen we u uit om mee te doen.
Hanne Wilzing
algemeen secretaris Lutherse Diaconie Amsterdam

Eerdere activiteiten in het diaconale themaveld Seeking
Conviviality - Reforming Community Diakonia in Europe
zijn door de betrokken predikanten, diakenen en anderen
verwerkt in een brochure, te vinden op: lutheranworld.
org/content/resource-seeking-conviviality. Voor meer
informatie en/of meedoen: h.wilzing@diaconie.com of
06-51340442.

Deelnemers aan het werk (foto: Hanne Wilzing)
elkkwartaal
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500 jaar Reformatie

Nationale Viering 500 jaar Reformatie
een verslag

H

et komt maar zelden voor dat
31 oktober op een zondag valt
en we wisten al jaren dat de
500ste verjaardag van de Reformatiedag zeer zeker niet op een zondag
zou vallen. Toch wil je dan vieren, op
een moment waarop veel mensen
aanwezig kunnen zijn zonder een
vrije dag te moeten nemen. Het werd
een feestelijke avonddienst in de
Domkerk in Utrecht, maar ook overdag
waren er activiteiten, van ’s morgens
vroeg (in de Lutherse Kerk in Utrecht)
tot laat in de middag (de eerste Protestantse Lezing door dr. Katharina
Kunter en een vesper door ds. Andreas
Wöhle in de Janskerk).

De uitnodiging voor de avonddienst
kreeg een bijzonder tintje door het
bezoek van koning Willem-Alexander.
Ik had ook een uitnodiging ontvangen,
en kreeg de keuze of ik iemand mee
zou willen nemen naar de viering.
“Iemand die u een gelovend leven
voorleefde of iemand aan wie u dat
hoopt voor te leven”, zo vermeldde
de brief. Daar hoefde ik niet lang
over na te denken: ik vroeg mijn
dochter om mee te gaan. Zo stonden
we rond kwart voor zes in een langzaam groeiende rij wachtenden in het
donker voor de deur van de Dom. De
security-check (dat krijg je er gratis
bij als de koning op bezoek komt)
nam gelukkig weinig tijd in beslag:
het controleren van ons – van tevoren
opgegeven – identiteitsbewijs was
voldoende, en we konden doorlopen
naar onze plek.
Het was nog even spannend omdat er
wat mis was gegaan in de logistiek,
maar we konden mooi bij elkaar zitten.
Op de zitplaats lag een heel boekwerk,
met daarin een mooi vormgegeven
orde van dienst inclusief achtergrondinformatie. Omdat we goed op tijd
waren, konden we de sfeer van de
indrukwekkende Domkerk goed op
ons laten inwerken. Er was een groot
koor met orkest en de kerk was schitterend verlicht. We zaten ‘onder’ een
grote camera-arm en stelden tevreden
elkkwartaal

(Foto’s: Sandra Haverman)
vast dat we niet te veel op tv te zien
zouden zijn. De EO maakte opnamen,
dus je zou kunnen zeggen dat we in
een tv-uitzending zaten; afgezien van
het zwaaien van de camera viel dat
gelukkig mee. De kerk stroomde vol;
als laatsten kwamen de predikanten
en de koning binnen. Ik moet in zo’n
geval toch onwillekeurig denken aan
Christus als Koning en WillemAlexander als aardse koning. We
gingen staan – dat doen we ook in
een rechtbank of bij een promotie
voor ‘de toga’, maar gelukkig bogen
we niet.
Ds. Mirjam Kollenstaart wisselde af
met ds. Elsbeth Gruteke, met vertrouwde teksten die daar, in die
omgeving en bij deze gelegenheid,
opnieuw lading kregen. We zongen,
in beurtzang met het koor en afwisselend mannen en vrouwen. Over een
God die schreden zet. We hoorden
over het verhaal van de vader met
twee zonen, verteld door ds. René de
Reuver. We luisterden naar een onorthodoxe uitvoering van ‘Ein fester
Burg’ op mondharmonica, door Herdecember 2017

mine Deurloo en gezongen door een
a capella zanggroep. Het was feest,
het voelde feestelijk – met muziek en
tekst van Luther maar ook van die
andere, vroege apostel, Willibrord (als
Fries denk ik dan toch ook met enige
schaamte aan Dokkum en 754…).
Na afloop kregen we, als toetje, nog
de koning langs, op armlengte. Hij
ging in gesprek met mensen, jong en
oud. Waar spraken ze over? Waar zou
ik over willen spreken? Over het
scherpe contrast tussen wat er – ook
deze avond – gebeurde en gevierd
werd en een jagende en vluchtige
wereld. Hoe het verhaal van Jezus, de
Reformatie die Luther in gang zette,
hoewel eeuwen geleden, ook vandaag
springlevend is. De koning liep langs,
naar andere tafeltjes – dat was niet
erg, ik had hem niet nodig om dit
gesprek te voeren. Begeleid door het
engelengezang van Voices of Worship
liepen we naar de uitgang, opnieuw
het donker in. Zoals we dat zondags
horen: voor de dienst aan de wereld.
Erik Fledderus
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Samen gedenken en bidden
De evangelisch-lutherse gemeente en de rooms-katholieke parochie Maria Sterre
der Zee gedachten samen dat vijfhonderd jaar geleden Luther de knuppel in het
hoenderhok gooide. De Reformatie werd niet gevierd ‘niet alles was mooi’; wel de
eenheid en gezamenlijkheid die er inmiddels weer is.

H

oeveel programmaboekjes er moesten komen, had
de koster aan dominee Trinette Verhoeven gevraagd.
“Doe er maar een stuk of tachtig”, was het antwoord.
Het bleken er veel te weinig te zijn. Ruim tweehonderd
mensen kwamen op dinsdagavond 31 oktober naar de
Haagse evangelisch-lutherse kerk voor een oecumenische
dienst als afsluiting van het Lutherjaar. Het was deze dinsdag precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther
zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde, waarmee hij een belangrijke aanzet gaf tot
de beweging van de Reformatie.
De dienst was een gezamenlijk initiatief van de evangelischlutherse gemeente en de rooms-katholieke parochie Maria
Sterre der Zee, met als voorgangers de lutherse predikant
Trinette Verhoeven en parochievicaris Ad van der Helm.
‘Samen gedenken en bidden’ was het motto. Gedenken
dus, niet vieren, want – zo schreef Verhoeven elders –
“de Reformatie heeft veel moois gebracht, maar niet alles
was mooi. Families zijn tegenover elkaar komen te staan,
er zijn oorlogen gekomen.”
Wat in de dienst juist wel gevierd en gezocht werd, was
eenheid en gezamenlijkheid. Dit kwam naar voren in de
Bijbellezingen – zoals de woorden van Jezus over de ware
wijnstok en de ranken – en de liederen. “Leden zijn er
vele, één is Zijn kerk, wij zijn één in Christus”, klonk het.
Ook was er muziek uit beide tradities, door de Schola
Cantorum van de St. Jacobuskerk onder leiding van Jos
Laus en de lutherse cantorij Maarten Luther met cantrix
Monique Schendelaar.

Dichtbij
De preek was voor deze gelegenheid vervangen door een
tweespraak tussen de beide voorgangers. Ze namen vier

centrale thema’s onder de loep – kerk, genade, mens en
Bijbel – en lieten vanuit hun eigen traditie en geloofsbeleving
daar hun licht over schijnen. Aan het eind was het wat
hen betreft aan de toehoorders om uit te maken hoe dicht
ze bij elkaar stonden.
Tamelijk dicht, lijkt mij die eindconclusie. Zelf hadden de
twee vorig jaar ook al veel raakvlakken ontdekt, bij hun
gezamenlijke deelname in Rome aan een internationale
ontmoeting over Luther. Maar dat neemt niet weg dat de
verschillen ook genoemd konden worden. Zoals over de
kerk. “Tussen God en mij kan niemand komen, ook de
kerk niet”, nuanceerde Verhoeven de woorden die Van der
Helm even daarvoor had gesproken over de waarde en het
belang van de kerk. In hun visie op de Bijbel konden ze
elkaar goed vinden. “Het heeft even geduurd, maar ook de
katholieken hebben zich op de Bijbel gestort”, aldus Van
der Helm. En Verhoeven vertelde hoe Maarten Luther de
Bijbel vergeleek met een middeleeuwse stad. Het plein
wordt gevormd door alle passages van en over Jezus.
Maar er zijn ook donkere steegjes en sloppen, waar je
maar beter uit de buurt kunt blijven.
“Ontmoeting is het sleutelwoord”, stelde Verhoeven tot
slot. En na een flinke zit van anderhalf uur was het daar
dan ook tijd voor – overigens niet alleen tussen luthersen
en rooms-katholieken, maar ook tussen mensen van veel
andere geloofsgemeenschappen – met de woorden van het
slotlied nog resonerend: “Zo komen wij te boven, de
dagen van strijd, van schuld en van verwijt.”
Irna van der Wekke
ELG Den Haag

Ook in de ELG Delft: een bewogen en
actief Luther- en Reformatiejaar

V

eel lutherse gemeenten werkten het afgelopen jaar
aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten
ter viering van het Reformatiejaar. Ook in Delft. Al
vroeg in 2016 begon een kleine werkgroep (met ds. Taco
Smit, Hanny van der Horst en Dick van Loenen) met het
bedenken en organiseren van Reformatie-gerelateerde
activiteiten. Dick van Loenen is tevreden dat de meeste
daarvan daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
16

De eindspurt
Het plan voor een gezamenlijke dienst van onze gemeente
met de Protestantse Gemeente Delft werd verder uitgewerkt
door een voorbereidingsgroep met vertegenwoordigers uit
beide gemeenten. Muziek is een belangrijk onderdeel van
de lutherse eredienst. Daarom werd een gelegenheidskoor
gevormd met deelnemers uit de koren van de ELG en de
Protestantse Gemeente Delft. In vier repetities studeerde
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500 jaar Reformatie
dit ‘nieuwe’ koor de cantate Alles was ihr tut van Dietrich
Buxtehude in, onder leiding van cantor Wim Loef. Ter verdere
voorbereiding van de dienst op 29 oktober organiseerde
ds. Taco Smit twee gespreksavonden rond het belangrijke
werk van Luther Om de vrijheid van een christenmens.

Feestelijke viering
De gezamenlijke dienst van 29 oktober was een feest!
De Oude Kerk zat stampvol met een diversiteit aan (wijk)
gemeenteleden, onze ELG en vele belangstellenden waaronder de burgemeester en vertegenwoordigers van andere
kerken in Delft.
Drie voorgangers leidden de dienst: Taco Smit (welkom),
Arnold Vroomans (verkondiging over de Reformatie) en
Gerrit van der Kamp (afsluiting). Na de preek werd de
cantate Alles was ihr tut uitgevoerd door koor en barokorkest. Het klonk práchtig, zo waren ook de reacties na
afloop. Daarnaast gaf de dienst als geheel ons allen een
goed gevoel. Mooi, dat wij dit samen zó konden vieren.
Velen bleven napraten en bekeken de kleine Bijbeltentoonstelling van oude (Luther)bijbels.
Tijdens de dienst werd gecollecteerd voor de Stichting
Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED). De opbrengst van bijna
€ 1.000,- was bestemd voor de restauratie van de kruiswegstaties die gered zijn bij de sloop van de Hippolytuskerk aan de Voorstraat (1973).
Terugblikkend was het een boeiend jaar met veel indrukken,
waaruit wij ten eerste geleerd hebben dat wij erfgenamen
zijn van de lutherse traditie. Een bijzondere traditie die wij
moeten bewaren en doorgeven: het is de moeite waard.
Ten tweede hebben we geleerd dat wij er mogen zijn, ook
in Delft. De contacten die we opdoen moeten wij koesteren
en uitbouwen.
Ten derde hebben we geleerd dat er nog een weg te gaan
is in de oecumene, maar dat er opnieuw een appèl op ons

(Foto: Rien Sprong)
is gedaan door onze medechristenen om het pad van de
oecumene verder te bewandelen. Er is meer dat ons bindt
dan dat ons scheidt.
Tot slot heb ik ook een stukje Latijn geleerd: ecclesia
reformata semper reformanda (de kerk die ge-reformeerd
is, moet steeds weer ge-reformeerd worden).
Dick van Loenen
Evangelisch-lutherse gemeente Delft

Dick van Loenen was aanwezig bij veel Reformatiejaaractiviteiten en -symposia (ook buiten Delft). Voor meer
informatie over verkrijgbare teksten en inleidingen kunt u
contact met hem opnemen via: 015 2568645

De laatste avond

D

e eenakter ‘De laatste avond’ werd op 29 oktober
voor de tweede keer uitgevoerd. De handeling speelt
zich af op een avond - hun laatste, naar later blijkt
- in het leven van Maarten Luther en zijn vrouw Katharina
van Bora.
De eenakter, geschreven door een Alkmaars dichters
collectief, werd in maart 2016 uitgevoerd in de lutherse
kerk Alkmaar en nu, als sluitstuk van de festiviteiten rond
500 jaar Reformatie, in de lutherse Maartenkerk te Zaandam.
De regie was in handen van Yvonne Bos, predikant van de
ELG Alkmaar en consulente van de ELG Zaandam. Een
echte ‘coproductie’. Het Zaanse kerklid Lya Muller bezocht
de voorstelling:
Vanaf het begin tot het einde was het of ik het meebeleefde.
Luthers overmatige vrolijkheid, de angst voor de duivel, de
twijfel en de razernij maar ook zijn zwaarmoedigheid werden
goed vertolkt. Dit gaf mij de kans om Luther beter te leren
kennen als mens.
Ook de bezorgde, opbeurende, verzorgende en soms gelaten
elkkwartaal

echtgenote Katharina van Bora, die Luther niet kan weerhouden van zijn voorgenomen reis die hij - ook al is hij
ziek en zwak - toch gaat maken, werd duidelijk neergezet.
De humor, zang, dans en vrolijkheid, die ook deel uitmaakten van Luthers leven, werden heel goed door de
kinderen neergezet.
De rol van het boek der geschiedenis dat, bijgestaan door
de levende zwanenpen en de beschadigde inktpot, het hele
verhaal vertelt, maar dat ook kritische kanttekeningen
plaatst en soms zelfs plaatste in onze tijd, was bijzonder
en bijna de hoofdrol. Tot slot was de uitleg over de Lutherroos heel beeldend en hoe prachtig, dat de kinderen aan
elke bezoeker als herinnering een Lutherroos uitdeelden.
De rollen werden gespeeld door lutheranen uit Alkmaar
en Zaandam.
Ik heb er van genoten, heb er veel van geleerd en ben een
stuk wijzer huiswaarts gegaan.
Lya Muller

december 2017

17

500 jaar Reformatie

Een frisse wind door Europa
Utrecht was ‘the place to be’ op 31 oktober. Daar werd 500 jaar Reformatie gevierd
in diverse vormen. In de Janskerk hield dr. Katharina Kunter ’s middag de eerste
Protestantse Lezing, getiteld: ‘Een frisse wind door Europa’. Daarna was er ruimte
voor de afsluiting van de Estafette en een avondgebed waarin dominee Andreas
Wöhle voorging.

M

et de viering van 500 jaar
Reformatie komt een einde
aan het Reformatiejaar, maar
daarmee is het nog niet voorbij.
Semper reformanda: de hervorming
gaat door. Dat blijkt duidelijk uit de
lezing van dr. Katharina Kunter.
Reformatie is een doorlopend proces,
begonnen door Maarten Luther met
het plaatsen van zijn stellingen. Hij
wilde terug naar de oorspronkelijke
kerk. ‘Re’ betekent immers ‘terug’. In
zijn tijd was de toekomst verbonden
met het verleden. Door zijn ideeën
veranderde dat beeld en langzaam
werd de toekomst losgeweekt van het
verleden. De stellingen van Luther
veranderden de wereld, hij had wat
dat betreft zijn tijd mee en maakte
gebruik van de nieuwste technieken.
De eerste Protestantse Lezing was
opgebouwd rond drie vragen:
1.	Hoe heeft de Reformatie de cultuur
en samenleving in Europa beïnvloed?
2.	Hoe heeft de Reformatie Europa
gevormd en deze vreedzamer en
pluraler gemaakt (ondanks het feit
dat ook de protestantse kerken vaak
tegen vrede en pluraliteit waren)?
3.	Hoe heeft de Reformatie de oude
kerk veranderd? En met welke
bijzondere kenmerken?

Cultuur en samenleving
“Het nieuwe geloof van de Reformatie
bracht beweging en energie in de oude
kerk, want het was radicaal. Niets
was nodig voor het geloof: geen
priesters, geen aflaten, geen relikwieën,
geen bedevaarten, geen vasten. De
priesters en predikers waren gewone
gelovigen”, aldus Kunter.
Leken kregen inspraak in de kerk,
de politiek werd veranderd onder
invloed van de Reformatie, mensen
kregen meer macht, de democratie
ontstond. Er kwamen grondwetten.
De vertalingen van de Bijbel in de
18

Katharina Kunter (foto Xander de Rooij)
landstaal hadden als effect dat meer
mensen toegang kregen tot de Schrift,
men leerde lezen en schrijven. Door
heel Europa werden onderwijs
programma’s gestart voor jongens
en meisjes.
“Ten slotte bracht de Reformatie ook
de opleiding van pastoors en theologen
op een ander niveau. Vóór de Reformatie kregen priesters een soort praktische opleiding: ze leerden van andere
priesters hoe ze het moesten doen.
Dat werd nu anders: als gelovigen zelf
konden lezen en over het evangelie
nadenken moesten predikanten de
Bijbel ook grondig bestudeerd hebben
en kunnen uitleggen. Een dominee
moest daarvoor het Latijn, Grieks en
Hebreeuws kennen en hij moest zelfstandig willen denken.”

De vorming van Europa
De Reformatie kun je zien als een
december 2017

gemeenschappelijke Europese beweging,
die in ieder land anders verliep. Elk
land had zijn eigen hervormers. Zo
hadden we in Nederland Johannes
Calvijn, die van grote invloed was op de
vorming van het protestantse geloof.
Ook de scheiding van staat en kerk
komt voort uit de Reformatie, waardoor politiek, samenleving en cultuur
zich onafhankelijk van de kerk konden
ontwikkelen.

Protestant
“De Reformatie is dus een term die
verschillende veranderingsprocessen
binnen kerk, cultuur, maatschappij en
politiek in de zestiende eeuw omvat.
Dat is breder dan alleen de nieuwe
theologische ideeën van Luther. En
toch speelden die een belangrijke rol.
Na de Rijksdag van Speyer in 1529
kreeg de groep hervormers ook een
eigen naam: protestanten”, vertelt
elkkwartaal

500 jaar Reformatie
Kunter. Daarmee wordt 500 jaar protestant ineens twaalf jaar verplaatst,
naar 2029.

Estafette
Kunter geeft in haar lezing aan dat
de nieuwe ideeën van Luther zich als
een lopend vuur verspreidden over
heel Europa. Daarbij werd gretig
gebruik gemaakt van het nieuwe
communicatiemiddel: de drukkunst.
Via pamfletten en vlugschriften kon
in korte tijd een groot aantal mensen
worden bereikt.
Het afgelopen jaar werd een estafette
gehouden met als subtitel ‘als een
lopend vuur’. In iedere provincie werden
activiteiten rond 500 jaar Reformatie
georganiseerd, in de vorm van een
estafette die elke maand een andere
provincie aandeed.
Een groep jongeren deed hiervan
verslag in de Janskerk. Dominee
Karin van den Broeke, preses van de
Protestantse Kerk in Nederland, kreeg
vervolgens het verzoek om een
exemplaar van het magazine ‘Beeldenstorm’ op een plank te spijkeren.
Helaas, hoe goed zij het ook probeerde,
het lukte niet om de spijker in het
hout te slaan.

Semper reformanda
De middag in de Janskerk werd afgesloten met een luthers avondgebed.
Met medewerking van een groot
gelegenheidskoor dat eerder die middag
voor de eerste keer had gerepeteerd
onder leiding van musicus en theoloog
Hanna Rijken.
Voorganger was dominee Andreas
Wöhle die in zijn meditatie het semper
reformanda onderstreepte. Als Protestantse Kerk in Nederland hebben wij
het een aantal jaren geleden aangedurfd om over onze geschilpunten

heen te stappen en met elkaar te vieren,
dat wij ons in het evangelie één weten
met elkaar. Al vierend en levend ontdekken wij nieuwe elementen van
eenheid in de discussies om verschillen
en tegenstellingen die ook in onze
Protestantse Kerk zijn blijven bestaan.
Dat gesprek moeten wij blijven zoeken.
En in dat proces moeten wij - in het
gesprek met de rooms-katholieke kerk
en ook in onze voortgaande protestantse zoektocht - eerlijk blijven
benoemen waarover wij van mening
verschillen. Maar we stellen die verschilpunten vandaag als vragen aan
elkaar, vanuit de diepe behoefte om
bij elkaar te zijn en te blijven, om
met elkaar het leven te vieren en het
geloof te leven.”
Ingeborg Kriegsman

Meer weten of lezen over de
Protestantse Lezing? Ga naar
protestantsekerk.nl/actueel/
evenementen/500-jaar-protestant/
protestantse-lezing.

Cantate in Bodegraven

O

p 29 oktober vond in de Ontmoetingskerk in Bodegraven
de afsluiting plaats van het
Lutherjaar 2017, 500 jaar Reformatie.
Zo’n zeven keer per jaar worden in
de Wijkgemeente Emmaüs diensten
gevierd met een lutherse liturgie –
wij noemen dat diensten ‘met gezongen liturgie’. Maar deze dienst was
heel bijzonder: de Kantate zum Reformationsfest, BWV 79: Gott der Herr ist
Sonn und Schild werd uitgevoerd. Voor
het eerst een cantate tijdens de wekelijkse eredienst op zondagochtend, als
integraal onderdeel van de lutherse
liturgie. Voor de cantate was een
cantate-projectkoor samengesteld uit
leden van de gemeenten in Bodegraven en Mijdrecht; er waren drie solisten en de bezielende begeleiding
kwam van het Nederlands Begeleidingsorkest. Ook de Emmaüs Cantorij
verleende medewerking.
elkkwartaal

Deze wel heel speciale dienst vond
alom waardering. Een prachtige
uiting van de lutherse inbreng binnen
de Protestantse Kerk in Nederland!
’s Middags werd de cantate nog eens
uitgevoerd in de Janskerk in
Mijdrecht, uitgebreid met Bach-aria’s
december 2017

door de solisten, instrumentaal werk
door het NBO en twee koralen op tekst
van Luther door het Projectkoor.
Noor van der Ploeg-Radier
Wijkgemeente Emmaüs van de PGB
Bodegraven
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Seksuele diversiteit
en botsende denkkaders

O

p 26 juli vond, voorafgaand aan Amsterdam Pride,
een bijeenkomst plaats die een feestje had moeten
worden. Een avond over seksuele diversiteit, belegd
door de lutheranen aan het Spui. Zij wilden putten uit
hun eigen traditie: Maarten Luther heeft het huwelijk
verwereldlijkt en ontdaan van zijn sacramentaliteit. Wij
worden niet door onze partnerkeuze gerechtvaardigd.
Liefde en seksualiteit moeten bezien worden in het licht
van Gods tijdelijke, wereldlijke regiment. Dat is geen
schemergebied, integendeel, het is de wijze waarop de
hemel in ons dagelijks leven orde op zaken stelt. Maar van
een ander chapiter dan het eeuwig Rijk van God waaraan
wij deel hebben door geloof alleen.

Orthopraxie: het rechte handelen
Deze avond over seksuele diversiteit was bedoeld om het
lutherse zelfverstaan te verdiepen. Sinds 1972 staat de
lutherse kerk open voor homoseksuele predikanten. In
2004 maakten de lutheranen er een punt van dat gelijk
geslachtelijke relaties gezegend worden. In calvinistische
kringen is daar met bevreemding op gereageerd: dat de
aanvaarding van homoseksualiteit voor lutheranen zo’n
geloofskwestie is… Inderdaad dat is het! Het is een kwestie
van orthopraxie: wij zijn geroepen elkaar in Christus
onvoorwaardelijk te aanvaarden, voor elkaar borg te staan
en elkanders rechten te behartigen. Omdat in Gods eeuwig
Rijk de verschillen die zich onder zijn tijdelijk regiment
voordoen, niet het laatste woord hebben.
Daar komt nog iets bij. Opnieuw die orthopraxis. De
Amsterdamse lutheranen hebben zich in hun pastoraat
bekwaamd in het ondersteunen van LHBT-vluchtelingen.
Zij werken samen met Secret Garden, een zelforganisatie
van LHBT’ers met een moslim of andere etnisch-culturele
achtergrond. Zij ondersteunen UGOM (Uganda Gay On
Move). Zij trekken op met vluchtelingen in hun soms uitzichtloze juridische verwikkelingen. En vooral: zij creëren
een veilige ontmoetingsplek met maaltijden, muziek,
themabijeenkomsten.
Ik citeer uit Elkkwartaal (nr 3, september 2017) van Rights
out There, een internationaal ontmoetingspunt dat dit jaar
voor de derde maal in de Oude Lutherse Kerk werd belegd.
‘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’. En een quote
van dominee Marieke Brouwer: Our strongest belief, our
conviction is quite simple: all people are God’s creations, all
people equally are his beloved children, without exceptions.
Let no one tell you otherwise.

Eender en verschillend
Wat ging op 26 juli mis? Prof. dr. Markus Matthias was
uitgenodigd om de seksuele diversiteit te belichten vanuit
het denken van Luther zelf. Dat deed hij ook, maar in een
20

Babylonische spraakverwarring. Het discours waarin hij
zijn publiek invoerde, was niet op hen afgestemd. De
Amsterdams-Duitse taalkloof droeg ook al niet bij aan
een beter verstaan. Maar het waren vooral de botsende
denkkaders die zijn bijdrage aan de gedachtevorming
teloor deden gaan. Een botsing tussen eenheidsdenken
en differentiedenken.
Eenheidsdenken benadrukt dat alle mensen gelijk zijn.
Dat moet als mensenrechten en menselijke waardigheid in
het geding zijn, steeds weer benadrukt worden. Marieke
Brouwer: All people equally are God’s beloved children.
Op dat fundamentele niveau zijn wij eender en geldt voor
ieder mens hetzelfde.
Het differentiedenken benadert de menselijke waardigheid
vanuit een tegenovergesteld gezichtspunt: ieder mens is
anders, onder Gods regenboog is elk mens een oorspronkelijk
evenbeeld van de Schepper. Juist in onze verschillen en
ook in onze seksualiteiten (meervoud) weerspiegelen wij
de veelkleurige wijsheid Gods. Het differentiedenken heeft
zich via Nietzsche diep geworteld in de lutherse traditie.

Zegenen
Markus Matthias stelde zich kritische vragen bij de heteroseksuele norm en de emancipatoire trend zich daar slaafs
naar te voegen. Er is immers theologisch heel wat af te
dingen op ‘het inzegenen’ van een huwelijk, alsof het
huwelijk als iets heiligs moet worden ingestraald. Wat dat
betreft is de terminologie die de Protestantse Kerk bezigt
bij gelijkgeslachtelijke relaties veel zuiverder: ‘zegenen’.
Ik kan mij bij dat inzicht aansluiten. Twee mensen, of in
mijn pastorale praktijk ook wel eens drie, krijgen een zegen
mee. Ménsen worden gezegend, niet een sacrosanct huwelijk.

Oerverhalen
De discussies die momenteel gaande zijn in de Protestantse
Kerk in Nederland richten zich naar het inzicht van Markus
Matthias teveel op meer van hetzelfde. De bijdrage van de
LHBT-gemeenschap zou juist kunnen liggen in heel andere
vormgevingen van levensverbintenissen, ook met andere
oerverhalen. Dus niet telkens Adam en Eva met dat moeizame vruchtbaarheidsbevel (dat volgens Karl Barth sinds
de geboorte van Christus niet meer geldt). Afscheid van de
Lebensborn-theologie zou ook voor ongewild kinderloze
heteroparen een opluchting zijn.
Wat zich wreekt is een gebrek aan historisch bewustzijn.
Wij menen met onze gelijkgeslachtelijke verbintenissen en
de zegening van LHBT-geliefden heel vooruitstrevend te
zijn. Laten we er echter een paar Middeleeuwse bronnen
naast leggen. John Boswell heeft voor zijn boek Same-Sex
Unions in Premodern Europe (1995) studie gedaan naar
gelijkgeslachtelijke verbintenissen in de Middeleeuwen.
Eddy Hallewas, in zijn boek Zegen vieren (1996), grijpt
daarop terug. Mijn Trouwvieringen (2010) ook.
Wat opvalt zijn de verschillen met heteroseksuele huwelijken.
Gelijkgeslachtelijke verbintenissen droegen meer het
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karakter van een adoptie. Er werden geen ringen gewisseld.
Vaker dan bij heteroseksuele huwelijkssluitingen werd het
sacrament van brood en wijn gedeeld; dat is naar mijn
waarneming nog steeds zo.
Ik beperk me nu tot het bijbelgebruik bij de Same-Sex
Unions. Daar kwamen Adam en Eva niet aan te pas maar
wel - en bij voorkeur - Johannes 15,17 en 17,1.18-26.
Vooral uit de twaalfde en de dertiende eeuw bleef een
aantal voorbeelden bewaard. Het oudst bekende stamt uit
de achtste eeuw. In deze vieringen ontvingen de gelieven
de zegen van de Algoede God en ondertussen ook die van
David en Jonatan, Serge en Bacchus, Petrus en Paulus,
Cosmas en Damiaan. Althans, zij werden er in die middeleeuwse gebeden bij geroepen. Een enkele keer betrof het
twee vrouwen die over hun relatie een zegen meekregen.
En daarbij ook, zo klonk het in de gebeden, de zegen van
de beide hoogvereerde martelaressen Felicitas en Perpetua.
Men hoeft niet rabiaat conservatief te zijn om terug te
verlangen naar (dit soort) middeleeuwse taferelen.

lijke relaties gezegend worden, dan binnenkort ook het
groepshuwelijk. Als één dominosteen omvalt, dan gaan ze
allemaal.
De misvatting, hieraan ten grondslag, is dat dit denken
alles over één kam scheert, namelijk over de kam van de
inzegening van het huwelijk van man en vrouw, die kinderen
krijgen en ondanks een scheve schaats her en der nog
lang en gelukkig leven. Maar onze seksuele diversiteit is
te groot voor de ene dominante zegen die in dit denken
post heeft gevat.
Hoe nu verder? Verbieden is een optie, negeren ook. Maar
het goede boek differentieert: de kinderen Israël kregen
elk ‘een eigen zegen’ (Genesis 49,28).
Met wapens zegenen zal ik niet kwistig zijn, met het zegenen
van mensen die elkaar liefhebben niet zuinig.

Elk een eigen zegen

Die avond in Amsterdam had beter verdiend, meer
afstemming, minder onoverkomelijkheid. In Luthers
perspectief houdt orthopraxis niet op met differentiëren.
Dat vraagt om een slag in de rondte denken; onze seksuele
minderheden zijn ermee gediend.

In sommige huidige PKN-discussies is er vrees dat met het
‘homohuwelijk’ het hek van de dam is. Als gelijkgeslachte-

Klaas Touwen

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

03-03-2018
kasteel Hoekelum, Bennekom
13e Lutherse schaakdag

t/m 18-02-2018 Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Tentoonstelling ‘Vijfhonderd jaar Reformatie’
http://www.nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijketentoonstellingen/nu-te-zien/143-vijfhonderd-jaar-reformatie-2

17-03-2018
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat Utrecht
Studiedag NLVB
www.nlvb.net
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kriskraskort
AMERSFOORT. Het Lutherjaar is voorbij
en wat is Luther in vele vormen voorbij
gekomen! In de Amersfoortse Zwaan
werd even een opsomming gemaakt
van wat er alleen daar al gebeurde: het
Lutherbier, de Luther-app, de Lutherkoekjes, de Lutherquiz, de Luther
lezingen, de liederen van Luther, de
Luthermaaltijd, de tijdgenoten van
Luther, de Luther Special, de 95 stellingen, de Lutherfilm… We zouden
ELK-Kwartaal wel helemaal kunnen
vullen met alle leuke activiteiten van
dit afgelopen jaar. Alle lutherse
gemeenten hebben zich van hun goede
kant laten zien en daar zijn we trots op!
UTRECHT. De lutheranen in Utrecht
hebben een kistorgel gekocht. Dit
orgel staat sinds 2011 al in de kerk en
was gratis in bruikleen. De eigenaar
wilde nu van het orgel af en bood het
de gemeente aan voor een redelijke
prijs. De financiering van de aankoop
gebeurde grotendeels uit een nalatenschap. De kerkenraad en organist
Sebastiaan ’t Hart zijn allemaal “heel
gelukkig met deze mooie muzikale
opluistering”.
ALKMAAR. Op zondag 24 september
werd in een feestelijke dienst het
325-jarig bestaan gevierd van het
kerkgebouw in Alkmaar. Na koffie,
gebak en toespraken nam men weer
in de kerk plaats voor een mini-eenakter over een familie uit de tijd van
de Reformatie. Het pas gerestaureerde
orgel nam deze dag een centrale plaats
in. Thema van de dienst was: ‘Wat
fijn, dat je er bent!’ Dat gold helaas
niet voor de inbrekers, die een maand
later het orgel zwaar beschadigden.
De dieven hadden zich verstopt in de
orgelkast, waardoor veel orgelpijpen
zijn kromgebogen. Er zijn twee mannen
aangehouden. Orgelbouwer Flentrop
die het orgel onderhoudt, schat de
veroorzaakte schade op ongeveer
€ 35.000,-. Ds. Yvonne Bos hoopt
dat mensen (opnieuw) bereid zijn om
geld te geven voor het orgel. Dat kan
via NL06 INGB 0007 1890 67 ten
name van Orgelfonds Lutherse Kerk
Alkmaar, onder vermelding van
‘Herstel orgel’.
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ZIERIKZEE-ZEELAND. In het kader van
het Lutherjaar deden de lutheranen in
Zeeland dit jaar mee aan de kerkmuziekestafette in de vorm van een Luthermuziekavond onder leiding van Jac
Horde met het Schola Cantorum. Vele
Lutherliederen werden gezongen en
toegelicht, waaronder het speciaal
voor dit herdenkingsjaar geschreven
Lutherlied 2017. De predikanten René
van den Berg en Johannes Smink
zorgden voor het gesproken gedeelte
en ook de liturgiebladen met uitleg
vielen in de smaak. Het was een
geslaagde avond met een mooie opkomst.
ZWOLLE. In het weekend van 23 op
24 september vond een Jeugdweekend
plaats voor kinderen van 7 t/m 15 jaar
uit de ELG Zwolle. 23 kinderen en
7 volwassenen verbleven in een
accommodatie midden in de bossen
in Oldebroek. Het thema was: ‘Samen
Bouwen’. Letterlijk en figuurlijk. Op
zondagochtend werd een eigen eredienst voorbereid en gevierd. In de
dienst werden ‘huizen’ gebouwd op
zand en op rots (stoeptegels), waarna
een gieter de huizen wegspoelde (of
juist niet), naar aanleiding van de
gelijkenis. Er werd gezongen en muziek
gemaakt; er werden eigen voorbeden
gelezen en met behulp van blauwe en
gele kaarten werden vragen beantwoord, waarmee een mooie link werd
gemaakt naar het centrale thema.

Zwolle (foto: Chris Eekel)
HET GOOI. De lutheranen van Bussum
en Hilversum hielden met de doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnigen
in de zomer acht gemeenschappelijke
zomerdiensten, waarvan er één in de
open lucht plaatsvond. Mede door alle
media-aandacht was een honderdtal
mensen op die hagenpreek afgekomen,
waaronder ook katholieken en protestanten. Hoewel iedereen tijdens die
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hagenpreek geloofde in één God,
werden na afloop ook de weergoden
bedankt, want ‘het was kantje boord’.
DEN HAAG. In plaats van een Startzondag werd in Luthers Den Haag
een heel Startweekend gehouden. Het
begon met een ‘Meet, eat & greet’ met
koffie, thee en kletskoppen. Daarna
gingen alle aanwezigen op pad naar
vele verschillende buurtkerken om
een groet van de gemeente te brengen.
De verhalen bij terugkomst waren
enthousiast. Na de borrel was er nog
een heerlijke maaltijd. Op zondag
werden na de dienst drie workshops
aangeboden: een Bijbelworkshop
rondom Abraham; een workshop over
sterke vrouwen in de Bijbel en een
levend zwanenbord met vragen over
de Tien Geboden. Er werd gezamenlijk
afgesloten met het zingen van ‘Vaya
Con Dios’.

Den Haag (foto: Myrthe de Haan)
WOERDEN. Ook de jongeren uit
Woerden hebben weer een jeugdweekend gehad. Dit keer vertrokken
17 jongeren met de trein naar Ede/
Bennekom om daar in verschillende
tenten en een huisje te overnachten.
Er waren vele activiteiten, zoals
levend stratego, een hindernisparcours,
aardappels poepen, een smokkelspel,
een kampvuur, een Bijbels escaperoomspel, maar ook een zondagse
dienst. Dominee Maarten Diepenbroek
had een kersenboompje meegenomen
waarin de jongeren hun ideeën en
voornemens voor het komend jaar
mochten hangen.
UTRECHT. Een vreemde foto in het
kerkblad van Utrecht: dertig fietsen
in de kerk… De jeugdgroep van de
Zions Gemeinde uit Hamburg maakte
een gezamenlijke fietstocht door
Nederland langs onder andere Apelelkkwartaal

doorn, Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam. In de nacht van 28 op 29
juli vonden zij onderdak in de wijkzaal van de Lutherse Kerk in Utrecht
en werden de fietsen in de kerk
geparkeerd.

Utrecht (foto: Geert Procee)
LEIDEN. Minder leuk nieuws uit Leiden.
Daar heeft men moeten besluiten om
na de zomer van 2018 niet langer als
zelfstandige gemeente verder te gaan.
De gemeente wordt “te klein en te
kwetsbaar”. Er zijn inmiddels gesprekken
geweest met de lutheranen in Den Haag.
GRONINGEN. Op Hervormingsdag is
in de lutherse kerk in Groningen een
geheel nieuw orgel in gebruik genomen.
Het van 1699 tot 1896 in deze kerk
aanwezige Schnitger-orgel heeft voor
dit nieuwe orgel model gestaan. Voor
de bouw werd in 2013 de Stichting
Reconstructie Schnitger-orgel Lutherse
Kerk Groningen opgericht. Deze zorgde
voor de kennis en de geldwerving
voor de reconstructie van het Schnitgerorgel. De kosten zijn, onder andere,
betaald met giften, fondsbijdragen,
benefietconcerten, verkoop van
Schnitger-wijn en orgelpijp-adopties.
Bij de ingebruikname verscheen ook
een boek over het nieuwe en het
oude orgel: ‘De renaissance van een
barokinstrument’. Het orgel stond na
31 oktober samen met de drie andere
Schnitger-orgels in Groningen zes
dagen centraal op het Schnitgerfestival
waaraan ook het Luthers Bach
Ensemble meewerkte. Meer info op:
www.schnitgerorgel2017.nl
elkkwartaal

DORDRECHT. In steeds meer gemeenten
worden stichtingen opgericht voor de
instandhouding van het kerkgebouw.
Zo is er ook in Luthers Dordrecht een
stichting in het leven geroepen. Op
de website www.stichtingbehoud
trinitatiskapel.nl vindt u naast nuttige
informatie over de Trinitatiskapel ook
een overzicht van de evenementen
die worden georganiseerd: muziekuitvoeringen, lezingen, debatavonden
en vele bezoekwaardige momenten.
DELFT. Ook de Stichting Vrienden van
de Lutherse Kerk aan het Noordeinde is
al een paar jaar actief. Zo organiseert
zij de activiteiten rond Open Monumentendag. Dankzij donateurs en
giften heeft zij al een aantal zaken
voor het behoud van de kerk kunnen
regelen. Dankzij een grote gift kan een
begin worden gemaakt met een lang
gekoesterde wens om de toren van de
kerk aan te lichten, zodat de kerk het
stralende middelpunt van het Noordeinde
kan zijn in de donkere dagen.
ROTTERDAM. Op zondag 28 oktober
2017 vond er een gezamenlijke dienst
plaats van de Rotterdamse Zeemanskerken (Noors-, Zweeds-, Fins- en
Duitstalig) en de Lutherse Andreas-

Rotterdam (foto: Johannes Odé)
kerk ter ere van 500 jaar Reformatie.
Het was een drukbezochte lutherse
viering waar in allerlei talen werd
gezongen en werd gesproken door de
zeven voorgangers en het projectkoor
onder leiding van dominee Martin L.
van Wijngaarden. Het Heilig Avondmaal werd bijvoorbeeld in het Fins
uitgesproken. Ook burgemeester
Ahmed Aboutaleb was aanwezig en
sprak aan het einde van de Zeemanskerkendienst een groetwoord, waarna
hij een Lutherroos in mozaïek ontving
van de kinderkerk.
Chris Eekel

Groningen (foto: Tymen Jan Bronda)

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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Hoe Luther apocalypticus werd
en ten slotte radicaliseerde

I

n zijn vrije tijd berekende Luther
de ouderdom van de wereld. Niet
met C14-datering maar aan de hand
van bijbelteksten, geslachtsregisters,
koningslijsten. Met veel plussen en
minnen kwam hij tot de aanname dat
omstreeks 1040 na Christus de aarde
vijfduizend jaar oud was.

Het einde van de tijd
Zijn interesse in de ouderdom van de
aarde was niet op het verleden gericht
maar op de toekomst. Hoe lang zou
de aarde nog mee kunnen?
Is het einde van de wereld
te voorzien? De Middeleeuwen gonsden van speculaties. Augustinus had
zich er al aan gewaagd:
duizend jaar na Christus’
geboorte zou de duivel
voor een korte tijd worden
losgelaten (Openbaring
20,3). Bernard van Clairvaux was er specifieker
over. Hij deelde de kerk
geschiedenis in drieën: de
eerste periode was die van
de vervolgingen: lichamelijke bedreigingen van
voor de leeuwen geworpen
te worden of te worden
onthoofd of verbrand;
daarna – sinds Constantijn
– de periode van de
dwaalleraren: de geestelijke
aanvechtingen van de
ketterij en geloofsafval; en
ten slotte de tijd dat de kerk
van binnenuit perverteert,
ongeneeslijk ziek raakt,
vanuit het centrum ontwricht wordt.
Luther sluit zich dikwijls
aan bij Bernard van Clairvaux. Ook in dezen. In 1518 vermoedt
hij dat de antichrist in de roomse
curie zit. In 1519 fluistert hij dat de
paus zelf de antichrist is. En niet
alleen de pausen van zijn tijd, maar
terugrekenend al vanaf Gregorius VII
(midden elfde eeuw) die ‘het masker
van de duivel’ was. Om aan te tonen
hoe verkeerd zij waren, schreef
Luther de namen van Gregorius VII
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en zijn meeste opvolgers ondersteboven.

Sint Franciscus
Al tijdens zijn leven gold Franciscus
van Assisi als een wonder van trouw
aan het evangelie. Nog steeds is hij,
ook voor de meest doorgewinterde
calvinist, een lichtend voorbeeld. Zijn
Zonnelied, in verschillende berijmingen,
heeft zowel het oude als het nieuwe
Liedboek gehaald. In 1329 deed paus
Johannes XXII de nalatenschap van
Franciscus in de ban. De strikte inter-

Franciscus van Assisi (Giotto)
pretatie van zijn eerste testament en
zijn laatste wil werd verboden. De
verkondiging van de arme Christus,
de schamele man van Nazaret, gold
voortaan als dwaalleer. Dat deed bij
velen de ogen open: het teken des
tijds! Een langgekoesterde verdenking
bleek zich te verwerkelijken: de kerk
is afvallig geworden van haar Heer.
december 2017

Het zesde duizendtal
Luther nam zijn rekenwerk weer op.
Na die vijfduizend jaar opent het zesde
duizendtal zich. Zes is het getal van
de mens, die immers op de zesde dag
is geschapen. Zal dit zesde duizendtal
volgemaakt worden? Niet waarschijnlijk.
Het einde van de tijd dient zich aan.
In een brief aan Paulus Speratus (1522)
schrijft Luther: ‘Bij Haarlem is een
zeemonster aangespoeld, een walvis
van zeventig voet lang en vijfendertig
voet breed. Dat mirakel geldt als een
zeker teken van Gods toorn.’
Op 6 mei 1527 werd Rome
geplunderd door de troepen
van keizer Karel V. Een
botsing tussen keizer en
paus. Een confrontatie van
apocalyptische proporties,
te vergelijken met het uit
de hand lopen van de verhoudingen tussen Trumpistan en Noord-Korea.
In 1529 stonden de Turken
voor Wenen. Wegens
gebrek aan proviand moest
het beleg worden opgeheven;
niettemin herkende Luther
hier de eindtijdelijke
macht van Gog (de Turk),
zoals hij ook Magog
(Openbaring 20,8v) had
ontmaskerd (de paus).
En het houdt niet op: een
jaar lang hield de Elbe alle
seizoenen onheilspellend
één en hetzelfde waterpeil.
En: ‘Er is een nieuwe
ziekte gesignaleerd (syfilis)
die Europa heeft besmet
vanuit de nieuwe eilanden
die in het Westen gevonden
zijn’ (Amerika). ‘In 1538
op 18 januari ’s avonds om
zes uur werd hier in Wittenberg een
komeet gezien, de staart reikte tot het
teken der vissen. Hij ging van het westen
door het noorden naar het oosten.’

Een halve tijd
Als dat zesde duizendtal niet wordt
volgemaakt, hoe moet de toekomst
dan becijferd worden? Christus heeft
die drie dagen in zijn graf ook niet
elkkwartaal

volgemaakt, reken maar na. In het
boek Daniël en in Openbaring 12,14
is sprake van ‘een halve tijd’, zou dat
misschien de helft van duizend zijn?
Waar waren we gebleven: circa 1040
na Christus + 500 is 1540! Dat is
morgen! Luther is apocalypticus
geworden.
Apocalyptiek draagt een eigen denkwereld met zich mee. Die van het
dualisme dat de werkelijkheid opdeelt
in zwart en wit, schapen en bokken,
hemel en hel, engelen en duivelen,
vriend en vijand, heiligen en ver-

Status confessionis – waarmee
de kerk staat of valt

- vijfhonderd jaar na zijn geboorte bestempelde de Lutherse Wereldfederatie
zijn uitspraken als ‘zondig’, dus niet
slechts als een historische vergissing
of welke andere relativering ook.
Nee: ‘zonde’. Daarmee is de status
confessionis gesteld, zoals de Lutherse
Wereldfederatie dat al eerder deed
(1977) met apartheid. Met het bestrijden
van racisme en antisemitisme stáát de
kerk, met het gedogen ervan valt zij.

Het antisemitisme van de oude Luther
kleeft als een onuitwisbare smet op
het blazoen van onze kerk. In 1983

Klaas Touwen

doemden. Deze denkvorm maakte
zich van Luther meester, hij radicaliseerde. Dat blijkt uit zijn uitlatingen
over de paus, de dopers en de Turken,
met als obsceen hoogtepunt zijn twee
boeken tegen de Joden: Von den Juden
und ihren Lügen en Vom Schem
Hamphoras (beide van 1543).

In Alkmaar klonk het orgel ineens anders...

W

as het werkelijk zo dat alles
iets lager klonk, die zondag
15 oktober? In elk geval
klonk het anders. Het bovenklavier
leek vast te zitten. Vocht? Omdat
organist Ronald van der Veen na de
dienst nog moest repeteren voor de
uitvoering van ‘De laatste avond’ in
Zaandam, kwam het niet meteen van
nadere inspectie. Wel belde hij de
andere organist, tevens beheerder van
het instrument, Pieter van Dijk. Wat
een schok toen Pieter ging kijken.
Eén blik in de orgelkas, waarin je niet
iedere dag kijkt, maakte duidelijk:
hier was een ravage aangericht. Het
leek wel of iemand had ‘rondgestapt’
op de orgelpijpen. Dat kon niet waar
zijn. In de voorgaande nacht was
maar liefst twee keer ingebroken bij
de buurvrouw van de kerk, die toen
op vakantie was. Dat huis is verbonden
met de kerk via een deur. De deur zat
op slot. Of? Hingen de sleutels in de
deur? Waarom werden de sleutels dan
teruggevonden in een laatje? Zodra
de inbrekers het pand waren binnengedrongen ging het alarm af en werden
ze geregistreerd op camerabeelden.
Zo was het mogelijk om de vluchtende
daders aan te houden op de Laat
(parallelstraat Oudegracht). Hun auto
werd in beslag genomen, waarna ze
kennelijk weer de straat zijn opgestuurd.
Maar wie heeft dan in de orgelkas
gezeten, en wanneer?
Inmiddels is geconstateerd dat, gezien
de later ontdekte nevenschade, er
elkkwartaal

wellicht twee personen in het orgel
hebben gezeten. Teleurstellend was
dat de technische recherche van de
politie het aanvankelijk liet afweten.
We moesten hemel en aarde bewegen
om aan te geven dat het hier niet om
een vertrapte zwabber in de bezemkast
ging maar om een orgel uit 1754;
cultureel erfgoed, een rijksmonument.
Uiteindelijk kwam er toch nadere
recherche.
Een ingrijpend verhaal over een bijzonder Alkmaars orgel. Het orgel
werd waarschijnlijk gebouwd door
vader en zoon Müller, die tegenover
de kerk aan de Oudegracht woonden.
Ze kerkten als lutheranen. Bijzonder
zijn de zwaan bovenop de rococoorgelkas en het pijpwerk dat, na alle
restauraties en aanpassingen, grotendeels authentiek is. In maart is nog
een restauratie volbracht, feestelijk
gevierd met een concert van organist
Pieter van Dijk en oud-gemeentelid
Elma Timmers-Dekker (zang).
Mede in het kader van 500 jaar
Reformatie gaf ik op 10 oktober een
lezing voor de historische vereniging
in Alkmaar, waarin ik inging op
Luther, het kerkgebouw en de muziek.
Ook memoreerde ik ons 325-jarig
bestaan aan de Oudegracht en dat bij
de inzegening van de kerk (1692)
werd gebeden om rampen te kunnen
doorstaan. Men was onder de indruk
van de kerk en het bijzondere orgel.
Sommigen waren verrast door de
combinatie lezing met muziek, in dit
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geval orgelspel. Vier dagen later werden in de orgelkas zulke vernielingen
aangericht dat het orgel nooit meer
zal klinken als op die avond. Helpt u
ons bij het herstellen van ons orgel?
Yvonne Bos
predikant ELG Alkmaar en omstreken

Voor het herstel van het orgel is
ca. € 40.000 nodig. Een deel van
dat bedrag is al binnen, waarmee
een eerste restauratie kon worden
uitgevoerd om verdere schade te
voorkomen. Ook uw hulp is zeer
welkom.
Dat kan met een bijdrage aan:
Orgelfonds Lutherse kerk Alkmaar,
ovv ‘herstel orgel’, rekeningnummer:
NL06 INGB 0007189067
(de kerk heeft de ANBI-status)
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Pelgrim in Zwolle

Dominee Margo Jonker ingezegend

I

n de Lutherse Gemeente Zwolle
werd een ‘vacante’ periode afgesloten. Na het afscheid van dominee
Erwin de Fouw, die verhuisde naar de
Protestantse wijkgemeente Vlaardingen
(februari 2016), stond onze ELG voor
een flinke uitdaging: het vinden van
een nieuwe predikant. Die kwam er.
In een feestelijke drukbezochte dienst,
met dominee Andreas Wöhle als
voorganger, deed dominee Margo
Jonker op zondag 5 november haar
intrede als nieuwe predikant van de
Lutherse Gemeente Zwolle.
Voor de dienst sprak Andreas Wöhle
met haar over haar nieuwe uitdaging
en hij liet de aanwezigen weten dat
hij er vertrouwen in heeft.

Wie is dominee Jonker?
Zwolle is de plaats waar ik woon en
leef en werk. Voor mij geen onbekende
plek, want sinds 2000 woon ik in deze
stad. De toen nog gereformeerde kerk
De Hoeksteen was de kerk waarin ik
werd beroepen. Na 17 jaar Protestantse
Gemeente Zwolle (PGZ) en in verschillende kerken predikant te zijn geweest,
ben ik nu aanbeland in de Lutherse
Gemeente Zwolle. Een onwaarschijnlijke
trektocht door de stad, zo zeiden mijn
geliefde collega’s uit de PGZ. En ik
beaam dat.
Het is een gaan, niet alleen, maar in
gezamenlijkheid - van mensen, van
kerken, van werelden, van gedachten,
woorden en beelden - in de volle dynamiek
van leven en geloof. En dat alles om
persoonlijk en samen een weg door
leven en geloof te kunnen vinden.
Ik ben geboren in Dwingeloo, Drenthe.
In een gezin dat gericht was op het dorp
en de kerkelijke gemeenschap aldaar.
Vertrouwd en overzichtelijk. Ik had een
jeugd met veel fietsen over de heide en
met ouders die zich veel inzetten voor
familie, kerk, politiek en dorpsleven.
Waarin ook wij, als drie kinderen,
werden betrokken.
Vanuit Dwingeloo ging ik studeren in
Kampen. Ik wilde mij graag voorbereiden
op een leven in dienst van de ander. En
in het predikantschap leken mijn mogelijkheden te liggen. In 1996 werd ik
predikant in Ter Apel. Daar ben ik
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gevormd en heb ik het predikantschap
geleerd. Dat is verder gegaan in De
Hoeksteengemeente, de Oosterkerk
gemeente en de Open Kring in Zwolle.
Met Gert van Klinken ben ik getrouwd.
Hij is kerkhistoricus op de Protestantse
Theologische Universiteit in Amsterdam
en Groningen. Samen kregen wij een
zoon, Lukas, nu 13 jaar. We houden
ervan om samen op pad te gaan. Zelf
geniet ik van de tuin, van wandelen.
En ik ga graag naar mijn moeder die
Alzheimer heeft en in een verpleeghuis
in Zwolle woont.
In de Zwolse tijd ben ik natuurlijk
lutheranen tegengekomen. Allereerst
mijn collega’s Erwin de Fouw en Chica
van Dam. In de vergaderingen van de
Algemene Kerkenraad van de PGZ zijn
meedenkende en betrokken leden van de
lutherse gemeente aanwezig. Ook ken ik
mensen uit de hervormde Scheppingskerk die, na de sluiting van hun kerk,
onderdak vonden in de lutherse kerk.
Met andere collega’s heb ik een paar
jaar een vrouwengesprekskring geleid
in de lutherse kerk. En zo af en toe ging
ik voor in de lutherse gemeente. Dus ik
ben niet onbekend. Toch ligt er een nieuwe
wereld voor mij, die ik ga verkennen.
Als predikant vind ik het beeld van
pelgrim passend bij mij. Ik trek met
andere mensen op, voor een tijdje; soms
intensief twee aan twee, soms in een
groep. Het gaat om de weg die je gaat
door het leven en hoe je daarin een weg
van leven kunt vinden, met hulp van
beelden, gedachten, woorden en Woord,
mens en God. En ik houd ervan om
letterlijk te pelgrimeren. Grote wandeltochten bijvoorbeeld - of kleinere van
anderhalf uur, met een lied, stilte en
verdiepend gesprek. Ook pelgrimeer ik
graag naar Iona.
Met de Lutherse Gemeente Zwolle wil
ik op pad gaan, zoals ik dat ook met
de andere gemeenten heb gedaan. Dan
denk ik aan het leren kennen van de
lutherse gemeenteleden, hoe zij in het
leven en geloof staan en wat kerk voor
hen betekent. En hoe ik als predikant
met hen kan optrekken. En hoe we
december 2017

(foto: Harry Konings)
samen de kerk vorm willen geven in de
wereld van vandaag – met oog voor de
ander, met oog voor de wereld, met oog
voor het bijzondere van het leven in
Gods licht. Kortom: ik wil graag pelgrim
onder de pelgrims zijn.

Inlutheringsexamen
Tijdens de dienst gaven de kinderen
Margo Jonker een appelboompje voor
in haar tuin, met de verwijzing naar
de uitspraak van Luther. Ook kreeg ze
vast huiswerk mee, want de kinderen
hadden enige vragen bedacht over
Luther en de kerk. Die vragen werden
haar en de gemeente een week later,
na afloop van de dienst, via een
Kahoot voorgelegd. Iedereen met een
smartphone, iPad of tablet deed mee
en het woord ‘inlutheringsexamen’
viel al snel. Er
waren vragen als: Hoe heet onze
maaltijdgroep? Is dat: A. Zwaan kleef
aan; B. Zwaan zit aan; C. Zwaan
schuif aan; D. Zwaan tafel. Margo
had haar huiswerk goed gedaan,
slaagde voor het examen en kreeg als
prijs nog een stripboek over Maarten
Luther.
Chris Eekel
ELG Zwolle
elkkwartaal

Maarten Luther: psalmdichter,
PR-man, politicus en prediker

O

p 28 oktober organiseerde de
ELG Zwolle haar laatste activiteit in het kader van 500 jaar
Reformatie. Het werd een bezoek aan
de Luthertentoonstelling in het
Catharijneconvent in Utrecht. De
aanmeldingen overtroffen alle verwachtingen zodat een bus gehuurd
werd om de reis als groep te kunnen
maken. Het was een gemengd gezelschap van gezinnen met kinderen,
ouderen, bekende en minder bekende
gemeenteleden.

Voor elk wat wils
Bij aankomst stond er een heerlijke
lunch voor ons klaar waarna we konden
kiezen uit verschillende activiteiten.
Zo konden we naar een lezing over
Luther of naar theatergroep Aluin,
die een beeld gaf van drie grote hervormers uit de zestiende eeuw:
Luther, Erasmus en paus Adrianus.
Voor gezinnen met kinderen was er
een spannende speurtocht.

Luther in vogelvlucht
Wij gingen luisteren naar de lezing
over Luther. Doordat er in het afgelopen
jaar al verschillende activiteiten rond
Luther en de Reformatie waren
gepasseerd, kwamen sommige thema’s
of uitspraken ons enigszins bekend
voor. En toch zaten er ook weer nieuwe
elementen in.
Zo werd Luther in zijn context geplaatst,
de zestiende eeuw, met vele politieke

Storm-tour voor de jeugd (foto: Chris Eekel)
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(foto: Chris Eekel)
en religieuze twisten. Maar ook zijn
bevlogenheid, zijn muzikaliteit, zijn
twijfels en zijn overtuigingen kwamen
langs. De manier waarop Luther
gebruik maakte van de ‘nieuwe tijd’,
hoe hij de opgekomen boekdrukkunst
inzette voor zijn eigen PR, zou niet
misstaan hebben in de eenentwintigste
eeuw. Een interessant, voor ons wat
minder belicht, element uit het werk
van Luther is zijn felle spot - vooral
gericht tegen katholieken. Tijdens de
lezing werd dit ondersteund met
afbeeldingen van schilderijen die we
later terugzagen in de tentoonstelling.
In zijn spot kon Luther hard zijn. Zo
was er een afbeelding van Jezus die
de geldhandelaren uit de tempel jaagt,
met daar tegenover de paus die met
de verkoop van aflaten handenvol geld
binnenhaalt. Of het beeld van Jezus
die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt
en aan de andere kant de paus, gezeten
op een groot, wit paard: het symbool
van de macht van wereldse heersers.
Maar de kerk liet zich natuurlijk niet
intimideren. Zo toonde ons het schilderij van het ‘schip van de kerk’ dat
majestueus doorvaart op de wereldzee
en alle spotters en ketters negeert of
omver blaast.

bestaat uit twee delen: wat gebeurde
er op dat moment op kerkelijk/religieus
gebied en wat gebeurde gelijktijdig in
de wereldse geschiedenis. Duidelijk
werd dat Luther midden in zijn tijd
stond en zeker ook werd beïnvloed
door de politieke ontwikkelingen.
Enerzijds wilde hij verzet tegen de
misstanden in de kerk, de aflaten en
de toestanden in de kloosters; tegelijkertijd had hij moeite met de opstand
van de boeren tegen de macht van de
vorsten. Dit maakte dat Luther soms
in lastige situaties terecht kwam,
waarover we tijdens het lopen langs
de geschiedenis wel even hebben
gediscussieerd.
Naast dit historisch overzicht waren
er handschriften en religieuze voorwerpen te zien. Te veel om in korte
tijd te bekijken en zeker om in dit
stukje te beschrijven.

Terug naar huis

Alles nog even op een rijtje

Vol van de indrukken reden we om
half vier weer richting Zwolle. De
tocht kreeg iets van een schoolreisje
toen er luidkeels werd gezongen: “We
gaan nog niet naar huis!” Dit illustreert
goed hoe de stemming was. Het was
een mooie dag, goed georganiseerd en
leuk om zo eens op een heel andere
manier met elkaar op stap te zijn.

De tentoonstelling over Luther begint
met een wand waarop de geschiedenis
chronologisch wordt getoond. Elk item

Marga Zwanenbrug en Jan Pijnaker
ELG Zwolle
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Vrouwen in het ambt
Het jaar 2017 is niet alleen het Lutherjaar, maar ook het jaar waarin de generale synode
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) besloot de drie kerkelijke ambten predikant, ouderling en diaken - open te stellen voor vrouwen. De synode GKv, die
vergadert in een driejaarlijks ritme, kwam in juni tot dit besluit tijdens haar vergadering
in Meppel. Sabine Hiebsch, verklaart het bijzondere van dit besluit.

V

oor Nederlandse lutheranen is het wellicht niet zo
spectaculair. De strijd voor de vrouw in het ambt is
hier immers al tussen 1922 en 1931 beslecht. Daarmee
waren de lutheranen – na de doopsgezinden in 1911 en de
remonstranten in 1918 – de derde kerkelijke gemeenschap
met vrouwelijke predikanten.
In de twee grootste kerken uit de gereformeerde traditie
gebeurde dat pas in de jaren zestig van de vorige eeuw: in de
Nederlandse Hervormde Kerk (1967) en in de Gereformeerde
Kerken in Nederland (1969).

synode GKv besloot een deputaatschap (werk- en studiegroep) ‘Vrouwen in de kerk’ in te stellen dat zich over de
kwestie ging buigen.

Als vrouwen het woord doen
Op elke vergadering van de generale synode stond sindsdien het thema geagendeerd en hebben verschillende
deputaatschappen studies en rapporten gepresenteerd.
Theologen van de TUK waren hierbij actief betrokken. In
2011 verscheen het boek Als vrouwen het woord doen van
Myriam Klinker-de Klerck (een Kamper collega), een studie
in opdracht van het deputaatschap. In datzelfde jaar achtte
de generale synode Harderwijk de tijd rijp voor een traject
richting besluitvorming en gaf een nieuw deputaatschap
opdracht voor de voorbereiding.

Schriftuurlijk en gereformeerd
In de presentatie van hun rapport tijdens de generale synode
Ede (2014) concludeerde dit deputaatschap in meerderheid
dat de visie ‘dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke
ambten mogen dienen’, past binnen de bandbreedte van wat
als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld.
De synode deelde de onderbouwing van de deputaten niet,
maar besloot tegelijk dat de visie ‘ook vrouwen mogen
dienen in de kerkelijke ambten’ vrij bespreekbaar moet
blijven zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.
Deze beslissing opende de weg voor twee nieuwe deputaatschappen die vanaf 2014 met dit vraagstuk verder aan de
slag gingen en hun bevindingen op de generale synode
van dit jaar presenteerden.

Verschil van inzicht mét ruimte

Jantine Auguste Haumersen, eerste vrouwelijke lutherse
predikant in Nederland (foto: Piet Stuurop)

Deputaatschap
Ook in de GKv was de openstelling van de ambten voor
vrouwen een proces van een aantal jaren. In 2005 stond
het thema voor het eerst op de agenda van de generale
synode. Aanleiding was, onder andere, een brief van een
kerkenraad met vragen rond dit thema. Deze vragen
waren opgekomen naar aanleiding van de plaatselijke
samenwerking met gemeenten uit de Nederlands Gereformeerde Kerken die in 2004 hadden besloten het ambt van
predikant en ouderling open te stellen voor vrouwen.
Vrouwelijke diakenen waren er al vanaf 1995. De generale
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Het besluit de ambten open te stellen voor vrouwen is niet
unaniem genomen. Er bleven verschillen van inzicht, met
name wat betreft vrouwelijke predikanten en ouderlingen.
Toch concludeerde de generale synode Meppel na grondige
en diepgaande studie en bezinning in meerderheid dat de
Schrift en de gereformeerde belijdenis ook ruimte bieden
voor de visie dat vrouwen in de kerkelijke ambten mogen
dienen. Dit synodebesluit geeft ruimte aan de plaatselijke
kerken om zelf te bepalen of, wanneer en hoe zij in de lijn
van dit besluit willen handelen.
Het zijn spannende ontwikkelingen die laten zien dat de
GKv en de TUK volop in beweging zijn. Mijn benoeming als
bijzonder hoogleraar voor Luther en het (Nederlandse)
lutheranisme en tevens eerste vrouwelijke hoogleraar aan
de TUK past in die ontwikkeling.
Sabine Hiebsch
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Arnhemse lutheranen in samenwerking
met de oud-katholieke parochie

D

e ELG Arnhem en de OudKatholieke parochie St. Willi
brord zochten samen naar een
werkvorm waarin ze konden toegroeien naar één geloofsgemeenschap,
met verankering in hun beide kerkordes.
Daarbij hadden ze duidelijk voor ogen:
geen mengvormen, geen intercelebratie,
geen intercommunie maar wel:
eucharistische gastvrijheid. Geen
onduidelijke oecumene, wel een spirituele groei in leren, vieren en dienen.
In 2016 bogen de beide pastores
(Klaas Touwen en Joke Kolkman) zich
concreet over een plan tot samen
werking. Hierbij waren ook betrokken
de toenmalige synode president
dominee Trinette Verhoeven en aartsbisschop Joris Vercammen (bisdom
Utrecht).

Sacrament
Tussen beide kerkgemeenschappen
zijn overeenkomsten en verschillen.
In het verschil kunnen zij elkaars
ambt niet erkennen. “Maar als volstrekt duidelijk is wát wij vieren, het
sacrament op lutherse danwel oudkatholieke wijze, kunnen en willen
wij openstaan voor elkaar”, aldus
Klaas Touwen (predikant ELG Arnhem)
in zijn perspectief omschrijving.
“Dat sacrament noemen lutheranen
elkkwartaal

‘avondmaal’ en oud katholieken
‘eucharistie’, begrippen die over en
weer worden misverstaan. In de
Nederlandse oecumene spreken we
daarom van de ‘maaltijd van de Heer’
als een term die de lading dekt en
waarin we elkaar kunnen verstaan.”

De samenwerking kwam voort uit de
noodzaak voor de ELG Arnhem hun
prachtige kerkgebouw aan de Spoorwegstraat te moeten afstoten omdat
het onderhoud financieel niet langer
haalbaar was.
Op 21 mei 2017 was het zover: na
een indrukwekkende viering van de
laatste eredienst in de Lutherse kerk
werd plechtig de sleutel van de grote
voordeur omgedraaid en vertrok de
gemeente in optocht door Arnhem,
de cantor met trommel voorop, Klaas
Touwen in wapperende toga, zingend
gevolgd door de kinderen en andere
gemeenteleden. Op weg naar de nieuwe
vierplaats: de kerk van de OudKatholieke Sint Willibrordusparochie,
waar de stoet met klokgelui werd
verwelkomd.

raad samen opstelden was, wat betreft
de wekelijkse vieringen, voorzien in:
• gezamenlijke viering onder lutherse
of onder oud-katholieke vlag
• afwisselend een lutherse en een
oud-katholieke viering waarin
Klaas Touwen en Joke Kolkman
geregeld samen voorgaan.
Sinds 21 mei waren er twee gezamen
lijke diensten: op Pinksteren onder de
oud katholieke vlag en een avonddienst in Nijmegen onder lutherse
vlag. Gedurende de zomerperiode
waren er in afwisseling lutherse en
oud-katholieke vieringen.
Soms was het even slikken en vooral:
wénnen. Zo wordt gemist dat in
gezamenlijke diensten beide tradities
tot hun recht komen. ‘Samen muziek
maken is er niet bij’. Een ander signaleert ongelijkwaardigheid: door verschillen in ambtsopvatting ervaren
sommige oud-katholieken een volledige hoofddienst niet als volwaardige
eucharistieviering en wordt alleen
onder oud-katholieke vlag de maaltijd van de Heer gezamenlijk gevierd.
Met als lutherse reactie: ‘we moeten
óók luthers blijven vieren’

Terugblikkend

Praktisch

In het stappenplan van december
2016 dat parochiebestuur en kerken-

Ondanks wederzijdse goede intenties
waren er ook ‘praktische bezwaren’.

Nieuwe gezamenlijke vierplaats
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Omdat de parochianen en lutheranen
meestal ná elkaar vieren hebben ze
allebei de neiging het ‘eigene’ van
elkaar te benadrukken. En waar ze
elkaar juist willen versterken met
gezamenlijk kinderwerk, ambtswerk
of koor, zitten ze elkaar daarin soms
in de weg. ‘Hoe hou je de kinderkerk
als de kloostergang in gebruik is om
koffie te drinken’. ‘Er is te weinig tijd
tussen de diensten’. ‘Het ruikt hier wel
érg naar wierook...’ of het veranderende gebruik rond de paaskaars. De
verschuiving van de respectievelijke

aanvangstijden is vooralsnog lastig,
ook omdat velen ‘van ver’ komen. De
Oud-Katholieke parochie beslaat nog
meer dan de ELG een wijde regio.
Toch zijn er al veel goede wederzijdse
ervaringen die erop wijzen dat er
sprake is van ‘naar elkaar toegroeien’.
Bij de oud-katholieken leeft de wens
voor gezamenlijke activiteiten gedurende de week, zoals groot huisbezoek
of Leren van Luther. De huur van een
naburige extra ruimte ‘de Wasserij’
biedt mogelijkheid voor gezamenlijke
maaltijden, bijvoorbeeld voorafgaand
aan de cantorij repetitie. Er wordt
samengewerkt in koken voor Kruispunt
en in deze adventstijd zal de kerk
gezamenlijk worden schoongemaakt
en versierd.

Toekomst
De ELG Arnhem benadrukt dat ze als
gemeente in Arnhem actief wil blijven.
Daarin klinkt gedrevenheid: ‘het
christendom heeft tot taak de mensheid positief op te voeden’.
Over wat te doen als gemeente lopen
de meningen uiteen - variërend van
contact leggen in de wijk tot het
accent op de erediensten. Er is zorg
over de onderlinge verbondenheid die
mogelijk afneemt als naast de kerkdiensten niet ook andere activiteiten
worden ondernemen.

Zorg is er ook vanwege het vertrek
van dominee Klaas Touwen (zie kader).
Omdat ELG Arnhem deel is van de
combinatie Arnhem-Zutphen-Apeldoorn
(AZA) wordt in dat verband overlegd
over het voortbestaan van de
gemeenten.
Alma Evenhuis
(met dank aan de kerkenraad
ELG Arnhem)

Dominee Klaas Touwen was dertien
jaar verbonden als predikant aan de
lutherse gemeente Arnhem. Daarnaast was hij justitiepastor, docent
theologie en vervolgens predikant in
de Protestantse gemeente van Angeren. In september is Klaas Touwen
beroepen door de Protestantse
gemeente Deil-Enspijk. Hij heeft dit
beroep aanvaard, vooral om weer
“te kunnen terugkeren naar het
basispastoraat in en rond één
gemeente”. Op 21 januari 2018 zal
Klaas Touwen voorgaan in een dienst
van zijn Arnhemse lutherse gemeente
en van de Arnhemse oecumene.
Deze afscheidsdienst, op de zondag
van Gebed voor de eenheid van de
christenen, is in de Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11, Arnhem.

In memoriam
dominee Jacques Bras

J

arenlang, van 1997 tot 2011 was dominee Bras de
predikant van onze Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen. Hij overleed op 21 oktober, in de leeftijd
van 75 jaar.
Jacques Bras bracht bij binnenkomst veel ervaring mee op
allerlei terrein. Hij was in het bijzonder geschoold in de
pedagogische wetenschappen. Later in zijn leven ging hij
theologie studeren en dat deed hij van harte. Hij was van
rooms-katholieke huize en van daaruit vond hij zo’n twintig
jaar geleden zijn weg in de lutherse gemeente. Die roomskatholieke achtergrond bleef altijd voelbaar. Nog steeds
wordt binnen de gemeente met eerbied over zijn devote
instelling gesproken. Dominee Bras was trouw en toegewijd
aan de gemeente. Velen hebben bij hem een goede plek
gevonden. En hij vond voor zichzelf een goede plek in
onze gemeente.

30
elkkwartaal

Op een zeker moment besloot hij afscheid te nemen als
predikant. Dat afscheid zou plaatsvinden in oktober 2011
maar het kwam er toen niet van. Hij werd ernstig ziek en
moest zware behandelingen ondergaan. Gelukkig kwam er
toch een moment waarop de gemeente en hij goed afscheid
van elkaar konden nemen, Pinksteren 2012. Het werd een
mooie en hartelijke dienst die tekenend was voor de wijze
waarop de gemeente en hij samen waren opgetrokken.
Wij denken met eerbied, liefde en dankbaarheid aan hem
terug; onze gedachten gaan daarbij ook uit naar zijn vrouw,
Anneke van Pijkeren. Op zijn rouwkaart liet Jacques Bras
schrijven “in manus tuas domine commendo spiritum
meum.” In uw hand, Heer, beveel ik mijn geest.
Louisa Vos
namens de kerkenraad van ELG Zutphen
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Officiële mededelingen
Lutherse synode op 11 november
De tweede zitting van de evangelisch-lutherse synode in
nieuwe bezetting vond plaats op 11 november, in de Oude
Lutherse Kerk in Amsterdam. Na de opening in de kerk
vertelde Young Reformer Sem Loggen over zijn belevenissen
tijdens de Lutherse Wereld Assemblee en over zijn Peace
Training. Een indrukwekkend verhaal, waarmee hij graag
het land door wil.

gemeenten één of meerdere synodeleden in hun midden
hebben is de opzet bedoeld om ook eens wat andere – minder
bekende – gezichten te zien. Er kwamen veel opmerkingen
en suggesties vanuit de synode, en de synodale commissie
werd met huiswerk ‘teruggestuurd’ om bij de eerstvolgende
gelegenheid een voorstel op tafel te leggen waarover gestemd
kan worden. Door tijdsgebrek werd de brainstorm over
een nieuw beleidsplan in groepjes verschoven naar een
ander moment.

Ontwikkelingen Kerk 2025

Synodale commissie (Foto: Willem Boon)
We verhuisden daarna naar de imposante Trouwzaal voor
de rest van de agenda. Zo lichtte de president, Andreas
Wöhle, de resultaten toe van de groep die de laatste hand
had gelegd aan de Orde van Hoofddienst. In een stemming
werd het resultaat aangenomen, en werd gesproken over
het vervolg, zoals het drukken van de tekst in de vorm
van een katern en het verspreiden in digitale vorm. De
adviseur Kerkmuziek, Jeroen de Haan, vertelde dat de
commissie Liturgie & Kerkmuziek volgend jaar met een
inhoudelijk plan komt wat betreft het vervolg.
Een volgend onderwerp was een concept-voorstel van de
synodale commissie om de mogelijkheid van contacten
tussen de synode(-leden) en de gemeenten in het land in
kaart te brengen. Op deze manier kunnen gemeenten een
aantal maal per jaar bezoek krijgen van een synodelid,
tijdens een festiviteit of een ‘gewone’ dienst. Omdat sommige

Een onderwerp dat tijdens de synodevergadering van 11
november ook langskwam, waren de laatste ontwikkelingen
rondom Kerk 2025. Omdat op 16 en 17 november de
najaarszitting van de generale synode plaatsvond, werd de
agenda al doorgenomen inclusief de besluiten van de vorige
keer (een ingelaste vergadering van de generale synode op
22 september). Het moderamen van de generale synode gaat
een ronde maken door het land langs de nieuw ingerichte
classes, in de periode november-januari. Vanuit de synodale
commissie zullen ook één à twee mensen aansluiten, omdat
in elke nieuwe classis één of meerdere lutherse gemeenten
actief zijn. Ook het onderwerp ‘huisgemeenten’ is besproken
in het kader van Kerk 2025. In sommige gevallen is dit een
eindstation van een gemeente die door krimp steeds kleiner
is geworden. We zien echter ook dat een huisgemeente een
vorm kan zijn waarin als het ware gepionierd kan worden:
op zoek naar nieuwe vormen om als groep gelovigen bij
elkaar te komen en met hulp van een voorganger te vieren.
De zitting van de generale synode was wat geladen, vanwege het gesprek over het inzegenen van een
huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht
in de Protestantse Kerk in Nederland.
Erik Fledderus
voorzitter evangelisch-lutherse synode

Studiedag NLVB 17 maart 2018
De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond houdt haar jaarlijkse studiedag op zaterdag 17 maart van 9.45 tot 16.00
uur in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht.
Het jaarthema 2018 ‘Hier staan wij, hier gaan wij’ wordt
dan uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte
Vrouwenbijbel.
Dominee Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding. Het accent van de dag ligt op liederen en teksten van
bevrijding zoals die zijn opgenomen in beide Testamenten:
het lied van Mirjam, de lofzangen van Hanna en Maria en
de teksten rond een aantal naamloze vrouwen uit de Bijbel.
In het middaggedeelte zijn er diverse workshops.
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Iedereen is welkom, leden en
niet-leden, vrouwen en mannen,
jong en oud.
Kosten: € 15,Lunch: eigen lunchpakket; voor
koffie/thee en melk wordt gezorgd.
Inschrijven: bij Helena Axler,
h.v.axler@gmail.com
(vóór 10 maart 2018)
Meer informatie: www.nlvb.net

december 2017

31

Een door God geschonken gave
Recent verscheen ‘Een door God geschonken gave’, het
25e jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse
Protestantisme na 1800. Subtitel van het boek is ‘Luthers
erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek’. Het
jaarboek is een uitgave van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
In het Reformatieherdenkingsjaar 2017 staat Maarten
Luther in de schijnwerpers. Zoals bekend was Luther zeer
muzikaal en op kerk- en muzikaal gebied had hij grote
invloed op de Nederlandse protestantse kerken. Terwijl
Zwingli muziek uit de erediensten weerde en Calvijn de
gemeente alleen onbegeleide psalmen liet zingen, hield
Luther de rooms-katholieke liturgie overwegend in stand.
Luther beschouwde muziek als een gave van God. Luther
vond bovendien dat muziek een manier van Woordverkondiging kon zijn. Hij dichtte en componeerde geestelijke
liederen, die zo’n kracht hadden dat ze in veel Nederlandse kerken werden gezongen, ondanks de calvinistische

terughoudendheid ten opzichte van liederen die niet
rechtstreeks aan de Schrift ontleend waren.
In het jaarboek staan de protestantse kerkmuziek van de
negentiende en twintigste eeuw en Luthers invloed daarop
centraal. Naast artikelen over de lutherse kerkmuziektraditie
en de herleving daarvan in de twintigste eeuw, is er ook
aandacht voor de bredere
belangstelling voor kerkmuziek
die leidde tot het oecumenische
Liedboek voor de Kerken van
1973 en later voor de totstandkoming van het nieuwe Liedboek in 2013.
‘Een door God geschonken
gave’, redactie: Els Boon,
Sebastiaan ’t Hart en Annemarie
Houkes. Uitgeverij Meinema,
Zoetermeer. ISBN:
9789021144894, € 14,99.

De kracht van Luther
Er zijn het afgelopen jaar veel boeken verschenen over
Luther en dat is niet verwonderlijk in het herdenkingsjaar
van de reformatie. Daarbij werden veel bekende ‘Lutherkenners’ opgevoerd en daardoor niet altijd boeken waar je
als leek iets mee kon.
Dat is bij ‘De kracht van Luther’ anders. Wat een heerlijk
boek om te lezen en om doorheen te bladeren. Toegankelijke
teksten en fraaie illustraties die aansluiten bij de Luther
tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Dit boek hoort bij deze tentoonstelling, maar is beslist
geen catalogus.
De verhalen van de elf auteurs die meewerkten aan dit
boek zijn zeer toegankelijk en tonen een totaalbeeld van
Luther. Uiteraard gaat het over zijn leven (Joop Boendermaker) en de 95 stellingen (Sabine Hiebsch). Het beschrijft
ook de tijd waarin hij leefde. Een tijd van vooruitgang
door de boekdrukkunst en de druk van pamfletten
(Marieke van Delft), de betekenis van zijn bijbelvertaling

(August den Hollander) en zijn invloed in Nederland
(Herman Selderhuis, Ilja Veldman, Martin van Wijngaarden
en Marcel Barnard). Daarbij speelde muziek en kunst een
belangrijke rol, toen en nu (Jan Smelik, Joke Spaans en
Tanja Kootte), wat resulteerde in prachtige liederen en
veel afbeeldingen van de hervormer. Het boek geeft een
prachtig inkijkje in de moderne wereld van 500 jaar
geleden.
‘De kracht van Luther’ is een
naslagwerk, een boek dat je
steeds weer pakt om even te
kijken en te lezen.
De Kracht van Luther,
uitgeverij Wbooks in samen
werking met het Museum
Catharijne Convent, ISBN
9789462582255, € 24,95.

Luther en de vogels
In 1534 heeft een knecht van Luther netten gekocht om
zangvogels te vangen die over Wittenberg vliegen. Luther
schrijft een klaagschrift namens de vogels, aan zichzelf
gericht om een stokje te steken voor de plannen van zijn
knecht. De zangvogels die in de herfst over Wittenberg
vliegen, zijn ten einde raad, zo lezen wij, en vragen Luther
en de lieve God om hulp het noodlot te keren.
Dit is de basis voor het boek ‘Luther en de vogels’ dat op
11 november is verschenen. De tekst is van Agnes van der
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Veer en de tekeningen van
Trinette Verhoeven.
Het boek is geschreven voor
kinderen van 6-9 jaar.
Luther en de vogels door Agnes
van der Veer en Trinette Verhoeven, Uitgeverij Mozaïek,
ISBN 9789023952299, € 9,99.
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