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Bonhoeffer inspireert in landelijke cursus ‘Leren van Luther’
Graceland Festival met luthers element: Nadia Bolz-Weber spréékt
Luther
Museum Amsterdam: nieuwe
plek
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Om te beginnen...
Het was een actieve (lutherse) zomer. Tussen rust, buitenlandse
vakanties en landelijke hitte werd mijmerend gedacht en
denkend gemijmerd maar ook: gewerkt en uitgevoerd.
Zoals aan de opening van het Luther Museum in Amsterdam
(juni) of de wervelende presentatie van Nadia Bolz-Weber
op het Graceland Festival (augustus), mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands Luthers Genootschap.
Strak voorbereidingswerk resulteerde in de start van de
nieuwe cursus ‘Leren van Luther’, dit keer geïnspireerd op
Dietrich Bonhoeffer, die deze maand van start gaat - met
meer oriëntatie op ‘landelijk breed’. Deze cursus - nu in haar
vijfde jaar - wordt steeds aansprekender voor wie zich verdiept in het actueel en werkend gedachtegoed van Luther.
Dus, kerkenraden: roep uw gemeenteleden op tot deelname.
Twee, drie auto’s vol enthousiaste lutheranen op weg naar
de naburige cursusplaats. En terug. Leuker kan toch niet?

Eind augustus was in Amsterdam de succesvolle kick-off
van de meerdaagse Lutheran Summer School, waar
landelijke ELG-leden en (gast)sprekers bijeen waren voor
gesprek en actie over ‘luthers in de toekomst’ (meer in
elkkwartaal nummer 4).
Oók in deze zomer wisten we onze redactie uit te breiden
met twee enthousiaste, kundige redacteuren; luthers
bovendien! De bijdragen van Leonie Crom-Wagenaar en
Joren Reichel leest u al in dit nummer; zij stellen zich aan
u voor in nummer 4. Mede met oog op de lutherse dynamiek
in de komende tijd, en de verslaggeving daarvan, zijn we
blij met deze redactionele versterking.
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Meditatie
Soli Deo Gloria, een protestants
hoofdmotto: Alleen God de eer!
Verstaan we altijd wat we zingen als we God eren? Sommige
teksten zijn misschien begrijpelijker als we ze hardop lezen.
En als we in andere talen zingen kan dat sterker gelden.
Toch kan het af en toe ook andersom werken. In Rotterdam
wordt dit jaar vlak voor Hervormingsdag voor de 37e keer
de zogenoemde zeemanskerkendienst gehouden. In die
dienst klinkt in vele talen tegelijkertijd hetzelfde lied, zoals
Luthers Allein Gott in der Höh sei Ehr (LB 302). Deens,
Duits, Fins, Nederlands, Noors en Zweeds klinken tegelijk.
Net als op Pinksteren hoort ieder haar of zijn eigen taal,
en allen zingen hetzelfde tot Gods eer. Dat wordt ervaren
als een spiritualiteit over taal- of andere grenzen heen.
Voor Rotterdamse lutheranen is dit altijd een enorme
opsteker: bijeen rond Woord en Sacrament op een wijze
die ons aan het hart ligt: zingend én vertrouwd met een
theologie die allen bindt.

Dit lied zelf is een meditatie op zich. En herkenbaar in de
specifieke context van varenden. Ieder couplet heeft duidelijke bijbelse verwijzingen. Het eerste echoot de lofzang op
de Schepper die de wateren een plaats gaf (Psalm 104).
Het tweede bezingt Christus die de wateren tot rust bracht
(Marcus 4:35-41), het volgend couplet spreekt van de
schepping, toen Gods geest over de wateren zweefde (Genesis 1).
Het laatste couplet zingt (ronduit) masculien:
O God, die ons behoeden wilt, /
Bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee /
En red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd /
Lofzingen uw barmhartigheid.
Dit is naar Psalm 107:28-31: God is de behoeder van hen
die hem (op zee) aanroepen, en dan volgt in de psalm de
tekst: laten zij de Heer loven om zijn trouw.
Sinds deze dienst al bijna vier decennia gevierd wordt,
komen van dit lied steeds meer vertalingen beschikbaar.
Jan Janssen, predikant van de Deutsche Seemannsmission,
verzorgde dit jaar een Duitse vertaling, met als laatste
strofe:
Du, Gott, der dreifach für uns da, /
Sei bei den Menschen in Gefahr,
in Sturm und Streit, in Last und Leid – /
Hilf überall, für alle Zeit.
Wir loben dich in Luv und Lee, /
Wir hier an Land und dort auf See.

Zeemanskerkendienst
Een lied dat ook nooit ontbreekt is Eternal Father, strong
to save, O eeuwige vader, sterk in macht (LvdK 467).
De liedmelodie heeft, zoals in de Engelse zangtraditie
gebruikelijk, een eigen naam gekregen: Melita. Melita is
de naam voor het eiland Malta waar Paulus na een schipbreuk aanspoelde (Handelingen 28). Deze melodie die
geestelijk met de zeereiziger Paulus te verbinden is, ligt de
zeevarenden voor wie in die genoemde dienst ook gebeden
wordt, zeer na aan het hart. In diverse kustplaatsen klinkt
het als het stormt, Paulus’ schipbreuk indachtig.
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Nu komen twee werelden bijeen: de wereld van de ‘varenden’
en de wereld van de ‘wonenden’ zoals wel gezegd wordt. Dit
is uiteraard een nieuwe taal op het palet van de hymnologie.
En met ‘in Luv und Lee’ (wat populair geformuleerd: bij
voor- en tegenwind) loven wij God. Maar ook het ‘Wir hier
an Land und dort auf See’, geeft een nuttige dimensie extra.
De ‘wonenden’, zij die aan land blijven en niet uitvaren,
worden nu ook benoemd. Ik weet nu al dat ik in die dienst
de Duitse versie zal zingen. Deze vertaling verwoordt voor
mij een actueler verstaan van dit lied. Kortom: op aarde of op
zee, in de dienst op Hervormingsdag, ook als het niet stormt:
alles komt bij elkaar. Alleen Gods lof, Soli Deo Gloria.
Martin van Wijngaarden, predikant ELG Rotterdam
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De classispredikanten: wie zijn zij?
Het aantal kerkelijke regio’s, de classes, ging vorig jaar terug van 74 naar 11.
Sinds 1 september 2018 zijn elf verse classispredikanten volop aan de slag in hun
regio’s. Wie zijn zij, en hoe vergaat het ze in hun werk voor zo’n 150-200 gemeenten?
In elkkwartaal geven ‘de elf’ een eerste indruk van hun ervaringen. Deze keer de
predikanten Trinette Verhoeven, Gerrit van Meijeren en Wilbert van Iperen.

Trinette Verhoeven

Gerrit van Meijeren

Wilbert van Iperen

Trinette Verhoeven is classispredikant van de regio

Geestelijk leiderschap: “Ik beschouw mezelf als

Utrecht met in totaal 168 gemeenten waarvan ze er in
haar eerste jaar al ruim vijftig heeft bezocht.

de dominee van de provincie. Mensen kunnen bij
mij terecht voor vragen. En gelukkig weet men
mij te vinden. De vragen zijn heel verschillend,
zoals: ‘Bij ons in de gemeente willen we iets aan
liturgie doen maar het gesprek stokt; wilt u eens meedenken?’, of ernstige vragen wat betreft ruzie in de kerkenraad of een disfunctionerend predikant. Vaak bemiddel ik
bij het zoeken naar hulp. Toen ik ontdekte dat er in de classis
verlegenheid bestond bij het omgaan met evangelicale verlangens van gemeenteleden, organiseerde ik een ochtend
om collega’s uit de provincie bij elkaar te brengen. Ook
probeer ik te stimuleren dat ringen van gemeenten bijeenkomen ter bemoediging en inspiratie van elkaar.”

Haar eerste ervaringen zijn positief. “Bij zowel
gemeenten als predikanten word ik altijd heel hartelijk
ontvangen. Mijn eerste jaar in de classis Utrecht is
voorbij gevlogen. Ik legde daarin vooral het accent op
het bezoek aan de gemeenten om feeling te krijgen met
de kerkelijke kaart. In het eerste kwartaal bezocht ik alle
werkgemeenschappen van predikanten, hun periodiek
samenkomen in een bepaalde regio. Het is mijn bedoeling
deze bijeenkomsten elk jaar te bezoeken om het contact
te onderhouden.”
De regionale indeling als nieuwe constructie ziet
ze als hét uitgangspunt waarin “de classis gemeenten
ondersteunt en verbindt, zodat het Woord klinken kan.
In iedere stad of dorp een plek waar geloofd kan worden.
Volgens de kerkorde wordt elke gemeente eens in de vier
jaar bezocht maar het zou niet goed zijn als er maar eens
per vier jaar contact was. Ik geef overal aan dat ik ook in
ben voor een preekbeurt. Die spreid ik over de regio om
niet elk jaar in dezelfde gemeenten voor te gaan. Daarbij
is het fijn ook de gemeenten een beetje te leren kennen.
Ik probeer begrip te kweken voor het provinciale bestuur
want niet iedereen weet wat er gebeurt. En dat is jammer.”
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Voor de classis en haar gemeenten wil ze “helpen
bij de zoektocht naar nieuwe wegen, als antwoord op de
krimpende kerk. Om het Woord te laten klinken in elk
dorp of stad waar geloofd kan worden.”
Wat betreft de lutherse taak ten dienste van de
gehele kerk: “Ik steek niet onder stoelen of banken
dat ik van Luther kom. Mensen in de provincie vragen
mij daarnaar. In het lutherse sta ik er niet alleen voor:
de classis Utrecht prijst zich gelukkig met twee actieve
lutherse gemeenten en een lutherse vertegenwoordiger in
de classicale vergadering.”
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Gerrit van Meijeren is classispredikant van de regio
Zuid-Holland Zuid. Die classis omvat ruim 220 (wijk)
gemeenten en twaalf pioniersplekken. Bij elkaar zo’n
207.000 gemeenteleden. De classis weerspiegelt de hele
geestelijke breedte van de Protestantse Kerk van ZuidHolland Zuid, waaronder ook enkele gemeenten uit
Utrecht en Gelderland. Hij houdt het erop dat de rivieren
het verbindende element vormen in de classis, “in de
Bijbel trouwens ook een beeld van de Geest”.

Zijn eerste ervaringen zijn positief. “Collega-predikanten,
kerkelijk werkers en kerkenraden weten mij te vinden.
Sinds Pasen ben ik met mijn bezoekronde gestart. Ik weet
me welkom in de gemeenten, ook op zondag als ik in de
classis voorga. Dat laatste ervaar ik als meerwaarde.”
In de nieuwe regionale structuur ziet hij “de
ontmoetingen in de ringen van gemeenten als een van
de grootste uitdagingen. Als we geloven dat de kerk het
lichaam van Christus is met vele leden, wordt onderlinge
ontmoeting een verrijkende en vernieuwende ervaring en
niet een vorm van corvee.”

Geestelijk leiderschap: “De figuur van Barnabas inspireert
mij. In zijn naam klinkt comfort & challenge door. Zo gaf
hij geestelijk leiding aan gemeenten. Ik merk bij mezelf dat

Wilbert van Iperen is classispredikant van de regio Veluwe.
Een classis die veelkleuriger is dan veel mensen denken. In
een deel van Nederland waar de relevantie van de kerk door
velen gezien wordt maar zeker niet vanzelfsprekend is.

Zijn eerste ervaringen zijn positief. “Ik heb in het
afgelopen jaar veel mensen ontmoet die zich met hart en ziel
inzetten voor hun gemeente. Ik vind het bemoedigend om te
horen wat hen bezielt en inspireert. Door het aan mij als gast
te vertellen, horen ze ook elkaars verhalen en ervaringen. Dat
leidt tot mooie ontmoetingen. Natuurlijk zijn er ook zorgen
en conflicten, maar ik kom weinig tobberigheid tegen.”
De regionale indeling als nieuwe constructie
betekent schaalvergroting. “Mijn indruk is dat dit niet per se tot
een grotere afstand tussen classis en gemeenten leidt. Volgens
mij weten de gemeenten de classis(predikant) goed te vinden.”

Geestelijk leiderschap betekent voor hem dat hij
zichzelf voortdurend voorhoudt goed te luisteren. “Dat
wil zeggen: mijn oren openen voor het evangelie en voor
het verhaal van de mens naast of tegenover mij. Als we
ons laten leiden door het evangelie en goed horen wat
de ander zegt, kunnen er bevrijdende woorden klinken:
troostend, bemoedigend en soms ook kritisch.”
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de ontmoetingen met zusters en broeders in de
gemeenten mij terugdringen naar de Schrift:
waar komt het voor ons op aan, in een tijd
waarin zoveel verandert? Geestelijk leiderschap
is dat we het daar met elkaar over hebben.”

Voor de classis en haar gemeenten beklemtoonde hij
na zijn aantreden (september 2018) ‘hoezeer onze kerk in
transitie is, met alle zorgen en vragen van dien’ en hoe hij
ernaar uitkeek gemeenten daarin te kunnen bemoedigen.
“Nu, een jaar later, zou ik sterker willen onderstrepen
dat het de Heer zelf is die de toekomst voor zijn kerk
openhoudt. In welke gestalte dan ook. Voor mij behoort
dit perspectief van vertrouwen tot het back to basics waar
het in Kerk2025 over gaat en waarin wij onszelf - én ik
mijzelf - moeten oefenen.”
Wat betreft de lutherse taak ten dienste van de gehele
kerk: “Ook in ‘mijn’ classis zijn er lutherse gemeenten die zich
bezinnen op de toekomst. Wat zou aan de kerk dienstbaar
gemaakt kunnen worden? Er is in lutherse kring relevante
ervaring met het ‘kleine gemeente’ zijn en een rijke
liturgische traditie. Verder kent Luthers theologie actuele
noties. Bijvoorbeeld wat aanvechting betekent en dat God
zich ook kan verbergen. Maar ook het accent op de vaste
belofte van God die ons leven en ons kerk-zijn draagt.”

Voor de classis en haar gemeenten sprak
hij na zijn aantreden (september 2018) de hoop
en wens uit: “Ik verlang ernaar om elkaar te
ontmoeten vanuit de woorden uit Lied 970:
Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn
één in Christus. Ik hoop bij te dragen aan verbinding
tussen gemeenten en betrokken te zijn op de samenleving.
Samen het Woord horen, aandachtig luisteren naar de
ander, elkaar ondersteunen en prikkelen, enthousiasme
delen en elkaar inspireren, koesteren en pionieren.”
Wat betreft de lutherse taak (ELS) ten dienste van de
gehele kerk denkt hij als eerste aan het waardevolle accent
van deze traditie op een verzorgde liturgie en mooie
muziek. “In de classis Veluwe is maar één kleine lutherse
gemeente (Ede). Een kwetsbare maar ook enthousiaste
en betrokken gemeente. Met een rijke traditie die gezien
en gehoord mag worden. We zouden op het kerkelijk erf
wat vaker moeten ‘gluren bij de buren’, want we hebben
elkaar veel te bieden!”
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Afscheid dominee Catrien van Opstal
De lutherse kerk aan de Hamburgerstraat zat op 26 mei stampvol. Die zondag
nam dominee Catrien van Opstal afscheid van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Utrecht-Zeist. Met de viering van een feestelijke eredienst die muzikaal werd
omlijst met ‘hemelse’ muziek en zang.

H

emels? Ja, zo klinkt én voelt de
eenheid van woord en muziek
waarin het een het ander
bekrachtigt en bevestigt. Zoals in het
gezongen Kyrie & Gloria, koor en
gemeente in beurtzang, of de instrumentale, solo- en koorpartijen in Bachs
Cantate 196, of de instrumentale
inleiding bij het Zondagslied met
afwisselende voor- en gemeentezang.
Dat, in die mooie kerk midden in
Utrecht, waar de gemeente min of
meer in een open vierkant rond elkaar
zit en je elkaar (indien gewenst) in de
ogen kunt kijken.

werkbezoek. Wöhle zou hebben
gesproken over het perspectief van
kerk en lutherse gemeenten: hoe de
lutherse synode er probeert te zijn
voor haar gemeenten en hoe zij
betrokken wil zijn op haar predikanten.
“Hij wilde jou zeker ook prijzen voor
je trouwe dienst en voor de grote inzet
bij je arbeid als predikant van Utrecht.
Dankzij jouw werk is de wat ingedutte
gemeente weer tot leven gekomen:
met z’n kerkmuziek: cantatediensten
en voorzangers, met z’n kringen en
cursussen, kinderkerk, kerk op schoot,

God kijkt door het vijgenblad heen
In haar preek ging dominee van Opstal
in op het kennen van goed en kwaad
(Gen. 3:14-20). Het doet de ogen
opengaan en maakt onderscheid in
waar het op aankomt. Schaamte is
het eerste resultaat van kennen - je
wilt je verbergen; schuld is ‘de ander’.
Maar God ziet ons in de kern: hij kijkt
door het vijgenblad heen. En op basis
van de evangelielezing (Luc.19:1-10):
Zacheüs is vervreemd van zijn eigen
volk, hij werd een afperser waarbij het
draait om macht, geld en onvrijheid.
Jezus heeft geen oordeel, haalt hem
uit de boom en zegt: ‘Ik moet vandaag
in jouw huis zijn.’ Zacheüs is weer
‘naakt’ en wordt zo weer volledig mens.
Catrien van Opstal besloot haar preek
met het vervuld zijn van de volkomenheid van God, hoe groot en hoog en
diep die omvattende liefde is. “Dat
heb ik geproefd. Het was een zegen.”

Ontspannen luthers pastoraat,
verzorgde evangelieverkondiging
Het verdere afscheid vond plaats
tijdens de receptie na de dienst waar
Catrien cadeaus in ontvangst nam,
talloze handen schudde, en werd
toegesproken door Taco Seinstra die
namens de synode president Andreas
Wöhle vertegenwoordigde. Deze was
tot zijn spijt verhinderd wegens
6

lijke Raad van Kerken, de Domkerk,
en de samenwerking met de doopsgezinde gemeente. Ook speelde ze een
rol in de jaarlijkse samenkomsten met
Woerden en Amersfoort. De gemeente
heeft verder een goede band en uitwisseling met de lutherse gemeente
van Eger in Hongarije. De contacten
met de Poolstalige lutherse gemeente,
die in de Utrechtse lutherse kerk haar
diensten houdt, leidden ertoe dat ze
vorig jaar de synodale vergadering
van de Lutherse kerk in Polen bijwoonde waar voor dit werk een prijs
werd uitgereikt.*
Tot slot sprak Seinstra grote waardering en dankbaarheid uit van de kerk
voor al haar werk. Hij wenste haar al
het goede in deze nieuwe levensfase,
citerend uit de tekst van Matteüs:
‘Komt tot mij, allen die vermoeid en
belast bent, en ik zal u rust geven.’ En
gelijk het slotlied in de dienst, gezongen
door de hele gemeente: ‘Ga met God.’
Alma Evenhuis
(met dank aan Taco Seinstra)
* Voor een volledig verslag over deze
bijeenkomst, waar Catrien van Opstal
onze synodepresident vertegenwoordigde,
zie Elkkwartaal nr 4-2018.

Catrien van Opstal (foto: Sophie Bik)
ouderencontact.” Seinstra benadrukte
ook de bijzondere aandacht en tijd
die Catrien besteedde aan contacten
met gemeenteleden persoonlijk en
met nieuwkomers in de kerkdiensten.
Haar ontspannen manier van luthers
pastoraat raakte velen, en haar verzorgde evangelieverkondiging was
van grote betekenis en tot zegen.

Vele contacten
Naast dit dienstwerk, zo leerden de
toehoorders, zag Catrien ook kans om
voor de gemeente allerlei contacten te
onderhouden. Zoals met de plaatseseptember 2019

Catrien van Opstal diende de lutherse
gemeente Utrecht van 2002 tot 2019 en
was actief betrokken bij het succesvol
samengaan van de lutherse gemeenten
in Utrecht en Zeist (december 2018).
Sinds september 2018 is zij consulent
voor luthers Gouda. Ook is ze regelmatig
geliefd gastvoorganger in de ELG Leerdam.
Bij het afscheidswoord zei voorzitter
van de kerkenraad Izaak van Kralingen:
“Je was inderdaad een dienaar van het
ambt; het woord van God stond voorop.
Je hebt de gemeente geleid en opgebouwd
en gevoed door het Woord.”
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Het Luther Museum Amsterdam
een nieuwe plek voor gemeenschap en verbinding

O

p vrijdag 21 juni werd het Luther Museum Amsterdam
geopend door Andreas Wöhle, president van de
evangelisch-lutherse synode. Dat gebeurde in gebouw
Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht, in aanwezigheid
van een gemêleerd gezelschap genodigde gasten en
geïnteresseerden. De volgende dag opende het museum
zijn deuren voor het publiek. Lieuwe Zoodsma (bestuursvoorzitter) opende de feestelijke bijeenkomst met een
welkomstwoord, waarna Harry Donga (bestuurslid en
mede-initiator van het museum) een inhoudelijke toelichting
gaf op de totstandkoming van het museum, de historie
van het gebouw de Wittenberg en de geschiedenis van de
lutheranen in Amsterdam en Nederland.

Van ouderen- en wezenopvang naar museum

Regentessekamer (foto: Luther Museum Amsterdam)

De Wittenberg, vernoemd naar de gelijknamige stad die
een belangrijke rol in de Reformatie heeft gehad, wordt
ook wel het grootste onbekende monument van Amsterdam
genoemd. Het statige achttiende-eeuwse pand deed aanvankelijk dienst als Evangelisch-Lutherse Diaconie Oude
Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam, waar ouderen,
minderbedeelden en wezen werden opgevangen. Vanaf de
jaren zeventig in de vorige eeuw kreeg het gebouw een
herbestemming als zorginstelling, een functie die het tot
2014 vervulde. Vervolgens is het gebouw opgedeeld en zijn
in het grootste deel short-stay appartementen gerealiseerd.
In het andere deel, de monumentale kerkzaal en de met
een lange gang daaraan verbonden regentenkamers, is het
museum ingericht.

toekomst een diaconale rol blijven vervullen, zoals Bianca
Gallant (voorzitter van de diaconie) tijdens de opening
toelichtte. Daarmee vormt het museum een nieuwe plaats
voor gemeenschap en verbinding van allerlei groepen in de
samenleving, zoals (buitenlandse) lutheranen en protestanten, jongeren en ouderen, scholieren en studenten, buurtbewoners en Amsterdammers, kunst- en cultuurliefhebbers.

Zorg voor elkaar en maatschappelijk verantwoordelijk
Tonko Grever, kwartiermaker van het museum, ziet veel
potentieel. Hij hoopt in de toekomst in het museum een
verhaal te kunnen vertellen dat veel verder gaat dan Luther
en de geschiedenis van de Reformatie – een verhaal dat
bijvoorbeeld ook vertelt over de vroegere én huidige zorgdragende rol van de lutherse kerk in de samenleving. Het
educatieve karakter van het museum straalt dan ook een
typisch lutherse boodschap uit; over het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgdragen voor
elkaar. Sinds de opening heeft het museum veel positieve
reacties van bezoekers ontvangen. Bezoekers zijn niet
alleen verrast door de rijke, relatief onbekende museale
collectie, maar ook door het bijzondere verhaal dat in het
museum wordt verteld. Harry Donga is verheugd dat met
het museum een plek is gerealiseerd waar het rijke historische
erfgoed van luthers Nederland op een zorgvuldige en
verantwoorde wijze geconserveerd kan worden voor
toekomstige generaties. Komt dat zien!

Opening Luther Museum (foto: Luther Museum Amsterdam)
Joren Reichel

Meer dan een museum
Het museum vertelt, aan de hand van luthers (kunst)historisch
kerkelijk en diaconaal erfgoed uit het hele land, het verhaal
over de geschiedenis van de lutheranen in Nederland
vanaf de zestiende eeuw met speciale aandacht voor de
diaconale werken van de lutherse gemeente in Amsterdam.
Maar het museum is niet alleen een plaats voor kunst en
cultuur in de vorm van tentoonstellingen, lezingen en
concerten. Als onderdeel van de diaconie van de EvangelischLutherse Gemeente Amsterdam zal de Wittenberg ook in de
elkkwartaal

Het museum is van donderdag tot en met zondag geopend van
11.00–17.00 uur. Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam

Meer (bezoekers)informatie:
www.luthermuseum.nl.
info@luthermuseum.nl
(020) 214 21 12
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Ik zal niet ontbreken ...
erkenning van zorgeloos welzijn?

Zomer. Frankrijk. Prachtig weer. Wandelen in een bergachtig gebied. We lopen door
een veld waar schapen hun kostje bij elkaar zoeken. We gaan eruit door een hek.
En dan, een stukje verderop: het lam binnen de omheining, moederschaap erbuiten.
Neus aan neus, maar onbereikbaar voor elkaar. Mijn vrouw houdt het hek open,
ik wil het schaap naar binnen leiden. Nu ben ik wel dominee, maar blijkbaar geen
herder. Het lukt me niet. Hek dicht. Moeder en kind blijven achter, vlak bij elkaar
maar onaanraakbaar.
Als de HEER herder is …
In Psalm 23 gaat dat heel anders.
Het schaap wil maar wat graag bij
deze herder zijn. In goede en slechte
dagen. Zo is deze psalm geliefd
geworden onder vele gelovigen.
Het Liedboek geeft maar liefst acht
versies. Dit lied is het toppunt van
warmte en geborgenheid.
Zo wordt deze psalm het toonbeeld
van geloofsvertrouwen: mij kan
niets gebeuren. Maar hoevelen hebben
zo'n rotsvast geloof? Wie is in de
donkerste dalen toch niet bang?
We zouden graag willen dat we nooit
meer angst hebben. Misschien scoort
dit lied daarom zo hoog: zo zou ik
willen zijn! Het wordt een lied van
verlangen. Want we zijn niet zo vol
overgave. In verdrukking roepen we
menigmaal: en waar is God nu?!
Mijn geloof krimpt en ik ben bang,
doodsbang. Het wordt me wel steeds
weer in elke dienst toegezegd en toegezongen: 'De Heer is met jou.' Op
dát moment vind ik dat ook echt
heerlijk. Ik zing er graag amen op.
Maar ga ik in dat vertrouwen de volgende dagen door? Als ik door m'n
onmacht of m'n eigen stommiteit ver
weg ben van die innige verbondenheid met de Heer.

Het zal mij nooit aan iets ontbreken
Verreweg de meeste vertalingen van
deze psalm beginnen met 'De HEER is
mijn herder, het ontbreekt mij aan
niets'. Daarmee erken ik mijn zorgeloze welzijn. Altijd? Elke dag? In alle
opzichten? Of alleen op dit moment,
als ik dit zing?
De helft van de bewerkingen van
Psalm 23 (a-d) in het Liedboek
beginnen in de tegenwoordige tijd.
8

Psalm 23 in een vrije bewerking
O God.
Ben jij mijn herder,
en wil ik jouw schaap zijn,
dan hoor ik bij jouw kudde.
Bij jou zal ik me altijd veilig voelen.
Bloeiende weiden,
genoeg water om te drinken.
Ik kom altijd terecht.
Ik draag jouw naam.
Jij bent mijn herder.
Al ben ik soms doodsbang,
voel ik me van alle kanten bedreigd,
ik ga er niet aan onderdoor.
Want jij bent mijn herder,
met jouw herdersstaf
heb ik goede moed.
Lieve God,
ik mag aan je tafel mee-eten,
en niemand kan mij wat maken.
Je zalft mij met de heerlijkste olie,
mijn beker schenk je vol tot de rand.
Jij bent zo goed,
ik vertrouw je met hart en ziel.
Zolang ik leef,
ben ik bij jou kind aan huis.
Want jij bent mijn herder,
daarom kan ik nooit ontbreken.
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Niets dat mij ontbreekt (23c). Ik heb
al wat mij lust (23b).
De andere helft van de vertalingen en
liederen gebruikt echter een toekomstige tijd: 'Het zal mij nooit aan iets
ontbreken.’ Dat is al een heel verschil.
In deze taal klinkt het als een belofte
van wat komen zal. Nog geen realiteit
voor deze dag, maar morgen …!

Ik zal niet ontbreken
Er is echter nóg een vertaling mogelijk.
Die wordt zeer weinig gebruikt: 'Ik
zal niet ontbreken.' De basistekst in
het Hebreeuws heeft hier echt de
eerste persoon enkelvoud: ik. Die
uitspraak opent een nogal onverwachte
optie. Het gaat niet om wat ik heb,
mijn behoeften, al wat ik lust. Het
gaat nu om mij. Want ik kan er ook
niet zijn. Ik zou kunnen denken: wat
moet ik met zo'n herderlijke heer? Hij
verwacht vast allerlei dingen van me,
en het is zeer de vraag of ik dat wil.
Waar brengt ie me heen? Zou ik m'n
eigen boontjes niet kunnen doppen?
Of dat de Heer denkt: die oelewapper,
die zondaar, die slechterik, die wil ik
niet mee hebben.
'Ik zal niet ontbreken' gaat om veel
méér dan nu genoeg hebben. Ik kan
nog allerlei tekorten en gebreken
hebben. Maar nú gaat het om mij, om
mij als mens! En 'ik zal niet ontbreken'
is niet omdat ik zo goed ben, maar
omdat ik, ondanks mijn tekorten,
niet aan de kant word gezet. Met
een rantsoen, in de woestijn, maar
ik mag ook mee!

Leren leven onderweg
Het is de tweede zondag na Pasen,
waarop het thema van de goede herder aan de orde komt: Johannes 10,
elkkwartaal

(foto: Ingeborg Kriegsman)
waar Jezus zichzelf als goede herder
tekent. Of is, ook bij Johannes, IK
BEN de omschrijving van de HEER.
Dan gaat het dus niet over herder
Jezus maar over God de herder, als
bezongen in Psalm 23. Zo vlak na
Pasen klinkt het hele verhaal van de
uittocht uit het land van de dood ons
nog helder in oren en mond. Weg
van het slavenbestaan, op weg naar
een nieuw leven, een nieuwe samenleving. Israël komt echter na de uittocht tot de ontdekking dat ze niet
onmiddellijk in het beloofde land
zijn. Ze krijgen een lange leerweg.
Een mens heeft alle dagen van z'n
leven nodig om een nieuw mens te
worden. Met vallen, maar Godzijdank
ook steeds weer opstaan. Een lange
weg naar dat beloofde land. En zeker,
er zullen nog duistere dalen komen,
meer dan me lief is.
Heb ik genoeg vertrouwen in dat
land van vrede en heil? Had ik beter
in dat land achter ons kunnen blijven,
daar sterven en begraven worden?
Wat weet ik en wat zie ik van dat
beloofde land? Bestaat het wel? Moet
ik hier, onderweg, leren leven - met
opstaan en vallen?

als je, hoog of laag, geboren wordt?
Leven met de Heer als herder is een
waagstuk. Een leerweg in de woestijn.
Als ik dat toch mag beleven, leven in
vrede! Alle wapentuig en het geweld
afgezworen. Vreugde omdat ieder mens
tot z'n recht komt. Jij en ik, oog in oog,
en niet oog om oog. Niemand die zich
boven een ander verheft. We wissen
onze eigen en andermans tranen af.
We genieten onze dagen van leven in
vreugde.
Ik weet niet of ik het volhoud, daarin
te blijven geloven. Misschien wil ik
soms ook wel weer terug naar de
zekerheid van slavernij en dood.
Sta dat niet toe, Heer.
Laat me niet weggaan, niet teruggaan.
Laat alle mensen uw warmte en liefde
ervaren.
In uw huis, in ons huis, in onze
straat, in onze wereld.
Wim van Beek

Sta dat niet toe ...
Israël zal de hele weg naar Kanaän
achterom kijken. Soms wordt Egypte
het land van volle schalen met eten
en bekers met drinken. Je weet wat je
in dat land krijgt, tot en met de dood.
Zo is toch het leven? De een bijna alles,
de ander een leven van bijna niets.
Machtigen en armen. Heersers en slaven.
Rijk en arm. Wat kun je daaraan doen
elkkwartaal
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Evangelisch-Lutherse gemeente
Leiden geeft zelfstandigheid op
Ruim 400 jaar bestond de evangelisch-lutherse gemeente in Leiden. Een sterke
gemeenschap met een eigen identiteit en kerkgebouw, als voormalige schuilkerk,
met - tot ver in de vorige eeuw - een eigen weeshuis, bejaardenzorg, sociale voorzieningen en met oog en hart voor actuele oecumenische samenwerking.

E

n toch, een jaar na de viering
van het 400-jarig jubileum van
de Lutherse Kerk Leiden, stopte
ze. De lutherse gemeente werd te
klein en te kwetsbaar voor een zelfstandige voortzetting en koos er uiteindelijk voor zich aan te sluiten bij
de ELG Den Haag.

Rijke historie
Zoals in veel andere Nederlandse
steden begon de lutherse gemeente in
Leiden met clandestiene huiskamerdiensten. Een tijdlang kerkten de
lutheranen in de Jeruzalemkapel. In
1618 had de lutherse gemeenschap
zoveel zelfstandigheid verworven dat
ze een stuk grond aan de Hooglandse

Kerkgracht kon kopen om daarop een
schuilkerk te bouwen, verborgen
achter een rij huizen. In 1719 werd
door de diaconie in een huis achter
de kerk een weeshuis gesticht.

Gouden tijden
In de 17e eeuw stond Leiden met haar
universiteit en de groeiende lakenproductie in enorme internationale
belangstelling. Veel studenten uit Duitse
en Scandinavische gebieden sloten
zich aan bij de lutherse gemeente,
regelmatig kwam er bezoek van
staatshoofden uit deze landen. Hierdoor kon de kerk letterlijk groeien; in
1640 en 1660 werd het gebouw vergroot. De schilders Joris van Schooten
en Barent Fabritius versierden de
galerijen en in 1672 kwam er een orgel.
In de negentiende eeuw werden de
huizen, bedoeld om gebouw en eredienst aan het zicht te onttrekken,
voor de kerk gesloopt en werd een
voorgevel gebouwd. Rond 1930
kwamen er 'moderne’ glas-in-lood
ramen in de kerk.

Krimp
Mede door individualisering en secularisatie nam het aantal kerkgangers
af. In de jaren zeventig van de vorige
eeuw was de kerk nog goed gevuld,
tijdens de daaropvolgende decennia
werd het kerkbezoek gestaag minder.
Na het vertrek van predikant Marianne
van der Meij in 2011 werd daarom
het aantal kerkdiensten teruggebracht
naar de viering van twee erediensten
in de maand.

Niet wachten tot nog maar een
handvol over is
Barbara Heckel (foto: Heleen Groot)
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Al jaren is nagedacht over de toekomst
van de gemeente. Op een gegeven
moment was de kleine groep mee
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Lutherse kerk Leiden
(foto: Barbara Heckel)
levende gemeenteleden te kwetsbaar
geworden om nog op deze manier
verder te gaan. Daarom besloot de
kerkenraad in goed overleg met de
gemeenteleden, om in 2018 te stoppen
met de gemeenteactiviteiten en de
kerkdiensten. De gemeente wilde niet
wachten tot er nog maar een handvol
mensen in de kerk zit. Door op tijd
stil te staan bij en verder te denken
over een einde van de gemeente, kon
de afronding zorgvuldig plaatsvinden.
Elke stap is besproken in gemeentebijeenkomsten en schriftelijk gecommuniceerd.
Dit najaar is het samengaan met de
evangelisch-lutherse gemeente Den
Haag een feit. Daaraan voorafgaand
zijn gemeenteleden aangespoord
erover na te denken of ze mee willen
naar Den Haag of zich liever aansluielkkwartaal

zegen toegezongen en zijn samen de
kerk uitgetrokken. De aansluitende
barbecue vormde gelegenheid om de
dag in de mooie kerktuin samen
verder af te sluiten.

En nu …

ten bij een andere kerkelijke gemeenschap dichter bij huis. Ieders stem
werd gehoord en er was steeds zorgvuldige aandacht om niemand tussen
wal en schip te laten belanden.

Jubilea
In 2017 gedacht en vierde de ELG
Leiden 500 jaar Reformatie, in mooie
samenwerking met andere kerkelijke
gemeenschappen in Leiden. Met als
hoogtepunt de oecumenische viering
op 29 oktober 2017, met drie protestantse wijkgemeenten en de OudKatholieke Parochie. De lutherse kerk
barstte nog één keer uit haar voegen.
Ook het 400-jarig jubileum werd in
2018 gevierd met een feestelijke dienst,
met medewerking van de cantorij
van de oecumenische geloofsgemeenschap de Regenboog.

Afscheid van elkaar en van de kerk
Vorig jaar juni namen trouwe kerkgangers en andere wijkgenoten afscheid
van elkaar én van het kerkgebouw
tijdens de laatste kerkdienst in de
Lutherse Kerk Leiden. Zoals het de
lutheranen past: met de viering van
de eredienst en een gezamenlijke
maaltijd. Het werd een bijzondere
dag. Velen waren gekomen om nog
één keer hier te zijn en persoonlijk
elkkwartaal

afscheid te nemen van deze plek en
van elkaar. Ook vertegenwoordigers
van de lutherse synode en de classis
waren aanwezig.
Het avondmaal werd gevierd in één
grote kring; vervolgens was er in
diezelfde kring afscheid van de kerk.
In de gebeden werd stilgestaan bij het
licht van de paaskaars, het water van
de doop, het woord van God, de
zegeningen bij rouw en trouw die in
deze kerk zijn uitgesproken, en de
gaven van brood en wijn bij het
avondmaal. Wij hebben elkaar de

Het kerkgebouw is in mei 2019 verkocht.
Er waren onderhandelingen met een
ander kerkgenootschap, maar uiteindelijk lukte verkoop aan deze partij
niet en is gekozen voor een projectontwikkelaar als koper. Deze gaat met
de gemeente Leiden en met Monumentenzorg rond de tafel om te kijken
welke bestemming het gebouw zal
krijgen. Door de monumentenstatus
van het gebouw zal het historisch
karakter van de kerk, ook bij een
andere bestemming, behouden blijven.
Een deel van de historisch waardevolle inventaris, zoals het avondmaalszilver en de lezenaar in de
vorm van een zwaan, hebben een
plek gekregen in het nieuwe Luther
Museum in Amsterdam. De historische
documenten zijn overgedragen aan
het Leids Archief.
Bij het laatste samenzijn in mei werd
ook afscheid genomen van consulent
Sietse van Kammen (Haarlem), van
Ria Schotsman, al 25 jaar toegewijd
koster, en van kerkelijk werker Barbara
Heckel.
Zo kwam na een intensieve periode
van overdracht en afscheid een einde
aan de ruim 400 jaar oude geschiedenis
en het zelfstandig bestaan.
Barbara Heckel
kerkelijk werker ELG Leiden (juni
2012- juli 2019)

Barbara Heckel is kerkelijk werker met uitgebreide predikantstaken. In die functie was zij
intensief betrokken bij het hele proces in de ELG Leiden, in langdurige samenspraak met
alle betrokkenen. Ze werkte er zeven jaar en maakte zich sterk voor een zorgvuldige en
aandachtige aanpak tijdens het hele traject. Wat daarbij hielp was dat de ELG Leiden
ruim op tijd inzag dat zelfstandig voortbestaan op langere termijn geen optie was. Dat
gebeurde eigenlijk al op een moment dat alles nog redelijk was te bolwerken. “Maar we
realiseerden ons ook dat we te klein en kwetsbaar waren geworden. We wilden niet
wachten tot er nog maar drie mensen in de kerk zouden zitten.” Waarmee ze andere
gemeenten, die in een vergelijkbaar schuitje varen, maar wil attenderen op de noodzaak
van ‘op tijd bezinnen, ingrijpen en beslissen’. Niet wachten tot de brand uitbreekt maar
vooraf verantwoordelijkheid nemen voor je ‘eigen’ waardevol erfgoed. Natuurlijk was er
verdriet, maar de lutheranen vertrokken met opgeheven hoofd. Zo verliep het ingrijpende
afscheid van de ELG Leiden waardig en aanvaardbaar. Ongeacht de ingrijpende beslissing
tot opheffing en letterlijke sluiting bracht die ook rust. “Daarom benoemden we heel
bewust alles in het jaar vóór de sluiting zoals de laatste kerstviering, de laatste
paasviering, de laatste pinksterviering. Dat is verdrietig maar bracht ook rust.”
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woord&visie
Vrijheid en gelatenheid
Regelmatig word ik gevraagd om uit te leggen wat nou
eigenlijk het bijzondere is van dat lutherse in het
Nederlandse kerkenlandschap. En even regelmatig raak
ik dan in een spagaat tussen verschillende begrippen.
Ik verval in een soort ‘negatieve theologie’ in de zin van:
vrij, maar niet vrijzinnig; ook zeker niet vrijblijvend en
evenmin alle andere spelsoorten van liberaliteit als in:
‘vrij van alles wat me hindert om te doen waar ik zin in
heb’. Wat bedoel ik dan wél met dat ‘vrij’ dat ook in
gesprekken met gemeenteleden steeds als eerste begrip
opkomt, wanneer gemeenteleden verwoorden wat hen
aanspreekt en wat voor hen belangrijk is in de Lutherse
traditie zoals zij die beleven?

Maakt die lutherse vrijheid mensen wellicht weerbaarder
en opstandiger tegenover zo’n vervreemdende druk van de
samenleving? En krijgen mensen vanuit die vrijheid meer
oog voor ‘zorg en attentie in tijden van selfie-extremisme’
(analoog aan de titel van een van de lezingen tijdens de
Lutheran Summer School)?
Welke relevantie heeft dat vrijheidsbegrip in de beslissingen
rond gezondheidspolitiek, bij het omgaan met migranten
in ons land en wereldwijd, bij de vragen rond gender en
het zoeken naar een nieuwe geloofstaal voor ongelovige
sinners and saints?

In de cursus ‘Leren van Luther’ - her en der in onze
gemeenten - komt dat vrijheidsbegrip, onder meer via de
theologie van Bonhoeffer, aan de orde. Ook was het een
centraal thema bij de ‘Lutheran Summer School’ waar in
augustus verschillende leden van lutherse gemeenten bijeen waren om samen te denken en te spreken over ‘luthers
in de toekomst’. Hoe kan dat eruit zien, wie heeft daarbij
een rol, en welke perspectieven en dromen en visioenen
zien we daarin zélf?
(foto: Ingeborg Kriegsman)
Samen met voordenkers en uitdagers waaronder Willem
Pekelder, Boris Gunjevic, Anna Krijger, Dorottya Nagy, Ab
Klink, Jos Wienen, Markus Matthias, Lucien Goyaard,
Miranda Terpstra, Thomas de Bres en Josefine Straesser
cirkelden de gesprekken rond de binnenkant van ‘vrijheid’,
in een luthers perspectief. Want dat perspectief kan iets
wezenlijks toevoegen aan ons samen leven (en geloven) in
de Nederlandse samenleving.
‘Vrijheid’ staat bij Luther centraal als de manier waarop
een mens leeft en gelooft in zijn/haar relatie met God. Het
idee dat er in die relatie een zomaar vrije wil zou kunnen
bestaan, een wil die niet geheel en al gegrepen en vastgehouden is door Gods liefdevolle aanspraak op de mens,
dat idee is voor Luther ondenkbaar. ‘Een christen is een
vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Een
christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders
onderdaan.’ Zo leerden we Luthers kernachtige verwoording
wellicht nog in de catechisatieles.
Maar wat betekent dat ‘vrij’, als de manier waarop werk
en leven in onze maatschappij is ingericht op prestatie, op
altijd klaar staan, op de ander te slim af zijn …? Waarin
een groot deel van ons leven ‘geleefd’ wordt en wij daarin
onderdaan zijn van structuren en ideologieën die ons
overheersen en ons menszijn doorgaans bepalen?
12

Ik denk dat het goed is dat we ons, als lutheranen, op dit
aspect van onze traditie concentreren. En daarin uitdragen
hoe wij gemeente zijn, in het groot en in het klein. Omdat
het iets wezenlijks is dat wij kunnen bijdragen aan de
zoektocht van onze Protestantse Kerk als geheel naar een
relevante manier van geloven - relevant ook voor hen die
onze geloofstaal niet delen.
Vrij zijn, in geloof en leven, dat schept ook een zekere
gelatenheid. Nóg zo’n belangrijk geloofswoord! Het helpt
ons om niet vast te houden aan de dingen zoals ze zijn,
maar de handen vrij te houden om te ontvangen en te
geven en elkaar de hand te reiken ...
Gelatenheid in leven en geloof, die opkomt vanuit de
vrijheid, dat is geen gedwee meebuigen met alles wat ons
geloof en onze levensovertuiging tegenstaat. Het maakt
veel meer dat je ‘niet in de kern geraakt en verminkt
wordt’, wanneer de stroom van deze burn-out-samenleving
ook ons weer eens te pakken krijgt.
Vrijheid en gelatenheid - het lijken mij geschikte kern
concepten voor beleidsplannen en toekomstvisies in onze
kerk. Ik ben benieuwd.
Andreas Wöhle
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Het Van Brants Rus Hofje:
luthers studentenhuis in Amsterdam

I

n het hart van Amsterdam, aan
de Nieuwe Keizersgracht, ligt het
Van Brants Rus Hofje. Daarin
huist een levendige gemeenschap
studerende jongeren. Het hofje is in
de achttiende eeuw gesticht door
Christoffel van Brants, Nederlands
koopman en door Tsaar Peter de
Grote tot ambassadeur van Rusland
benoemde Amsterdamse lutheraan.
Aanvankelijk diende het hofje als
liefdadigheidsinstelling voor behoeftige vrouwen van gevorderde leeftijd,
kinderloze weduwen en ongehuwde
jongejuffrouwen. In de jaren tachtig
van de vorige eeuw stelden de regenten van de lutherse gemeente
Amsterdam de deuren van het hofje
open voor een bredere doelgroep,
waartoe ook studerende en werkende
jongeren met een christelijke achtergrond behoorden. Voormalige bewoners
hebben goede herinneringen aan de
tijd waarin zij in het hofje leefden.
‘Het Van Brants Rus Hofje. Een plek
waar ik vijf jaar intensief heb geleefd
en genoten. Een plek waar ik nog
steeds graag terugkom. Om vrienden
te ontmoeten en weer de sfeer van
deze kostbare tijd in Amsterdam op te
snuiven’, aldus voormalig bewoonster
Caroline Koers in de bundel met
ingezonden verhalen over Wonen,
werken en studeren aan de gracht.
Twintig jaar studenten op het Van
Brants Rus Hofje (Amsterdam 2006).

Studerend wonen in het hofje
Tegenwoordig komen de aanvragen
om een van de vele kamers van het
monumentenpand te mogen bewonen
uit binnen- én buitenland. Wonen in
het hofje biedt nogal wat voordelen.
Zo is de centrale locatie van het hofje
aan de Amsterdamse grachten, tegenover de Hermitage, een prachtige plek
om te leven en te studeren. Bewoner
John, een Duitse student met een
evangelische achtergrond die op dit
moment zijn master klinische psychologie afrondt, omschrijft het hofje
als een ‘oase van rust in het drukke
Amsterdam’ waar hij met veel plezier
studeert. De studenten beschikken
over gedeelde voorzieningen, waaronder een gemeenschappelijke tuin,
huiskamer, wasserette, fietsenstalling
en een gedeelde logeerkamer. Daarnaast leven ze in het hofje in een
internationale gemeenschap die verschillende tradities kent en activiteiten
organiseert. Zo wordt bijvoorbeeld
ieder jaar de zogenaamde Stichtersdag
georganiseerd ter ere van de verjaardag
van Christoffel van Brants, waarop de
studenten een gezamenlijke excursie
maken. Tijdens de meest recente
Stichtersdag gingen de bewoners
naar het Museum Catharijneconvent
in Utrecht, en de dag werd afgerond
met een feestelijk diner.

Met wederzijdse verwachtingen
(foto's: Joren Reichel)
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“We willen studenten die deze plek
het meest nodig hebben de kans bieden
om hier te wonen”, zegt bestuurslid
september 2019

Peter Wagenmaker. Lutherse studenten
en jongeren die aan het begin van
hun studie staan en van ver buiten
Amsterdam komen, krijgen zodoende
voorrang op een plek in het hofje.
Van de bewoners wordt verwacht dat
zij zowel bijdragen aan de gemeenschap
van het hofje als participeren in de
lutherse gemeente van Amsterdam.
Hofjesbewoners krijgen een tijdelijk
huurcontract, een zogenaamd campuscontract, voor de duur van hun studie
(vier jaar) met de mogelijkheid tot
uitloop van maximaal twee jaar.
Toekomstige studenten kunnen hun
toelatingsverzoek motiveren in een
brief die beoordeeld wordt door een
ballotagecommissie. Als het resultaat
van deze beoordeling positief is, wordt
de student-in-spe uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. Vanwege
de grote hoeveelheid aanmeldingen is
er een wachttijd. Maar hierbij geldt:
jongeren met een lutherse achtergrond
krijgen voorrang.
Joren Reichel

Geïnteresseerd? Stuur een brief of
e-mail met motivatie naar het bestuur
van het Van Brants Rus Hofje:
Nieuwe Keizersgracht 28–44
1018 DS Amsterdam
(020) 620 06 39
vbrhofje@gmail.com
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Zingend bidden; biddend zingen
Naast liederen die het heil vertellen dat met Jezus Christus de wereld binnenkwam, en op die manier het evangelie echt als het goede nieuws deden klinken,
(her)schreef of vertaalde Luther een aantal liederen waarin hij de onderdelen van
de catechismus aan de orde stelt.

D

e christelijke catechismus is
het onderwijs in de christelijke
godsdienst en bevat naast de
Tien Woorden (eigenlijk niet specifiek
christelijk) de geloofsbelijdenis (Credo)
en het gebed van de Heer (Onze Vader).
In de vroege kerk werd je met het
Credo en het Paternoster pas tijdens
de doopcatechese bekendgemaakt:
een geheim dat niet zomaar in alle
monden moet zijn. In de middeleeuwen
was bijna iedereen lid van de kerk,
maar velen wisten gewoon niet waarover het gaat in christelijk geloof en
leven. Dat kwam omdat in de kerk de
liturgie grotendeels in het Latijn werd
gevierd, en er meer aandacht was voor
de dienst van de priesters en minder
voor het geloof van de ‘leken’. Maar
Luther vond dat een christen ten minste
de drie onderdelen van de catechismus
uit zijn hoofd moest leren. Want dat
geeft de nodige bagage om als christen
te kunnen handelen in het alledaagse
leven, te overleven in nood en benauwenis, en uiteindelijk in vrede te
overlijden.

Plek in de eredienst
Luthers liederen over die onderdelen
van de catechismus hebben ook een
liturgische functie. Alle drie hebben
ze een plek in de eredienst. Wat was
dus geschikter om mensen met het
christelijk geloof vertrouwd te maken
dan juist die delen van de catechismus,
ook tijdens de eredienst, door de
gemeente in haar moedertaal te laten
zingen? Zo leer je zonder moeite als je regelmatig naar de kerk gaat de essentie van christelijk geloof en
leven. Terwijl Luthers liederen over
de Tien woorden [14, 15] eenvoudig
de manier van een christelijk leven
beschrijven, laat zijn Credo-lied [16]
iets meer zien van Luthers specifieke
theologie.
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Luthers theologie in drie
coupletten
Drie coupletten zijn er; één voor elk
persoon van de goddelijke triniteit.
Omdat de couplet-lengte steeds gelijk
moet zijn, terwijl de artikelen van de
Geloofsbelijdenissen (de Apostolische,
die van Nicea-Constantinopel en die
van Athanasius) in lengte verschillen,
moest Luther aan de ene kant de
geloofsuitspraken aanvullen (over God
de Vader) en aan de andere kant accenten zetten (over God de Zoon en God
de Heilige Geest). Alle coupletten
worden ingeleid met de woorden Wij
geloven die tevens door de melodie - en
specifiek door het gedragen melisme
(een lettergreep op meerdere klanken)
aan het begin - tot een plechtige
gelofte opbloeien. Elk couplet bevat
twee keer vier regels (met een alternerend rijmschema: a-b-a-b) en twee
afsluitende regels met een paar-rijm
(a-a) en opnieuw een plechtig melisme
dat in het midden van de voorlaatste
regel inzet, als een soort conclusie.
Het eerste couplet, met het artikel over
God de Vader, herhaalt kernachtig de
oudkerkelijke uitspraken over God.
Hij is de Enige en de Ene. Hij is de
schepper van hemel en aarde, dus
helemaal transcendent, buiten en
boven hemel en aarde, oorzaak en
niet deel van de kosmos. En Hij is de
Vader. Terwijl in de oudkerkelijke
belijdenissen het begrip vader allereerst betrekking heeft op de triniteit
(Hij is de Vader, te weten: van de
Zoon), heeft Luther het Vader meteen
toegepast op de verhouding God-mens
(der sich zum Vater geben hat, das
wyr seyne kinder werden). God heeft
zich gemaakt tot vader opdat wij,
christenen, op een nieuwe manier
kunnen leven: als zijn kinderen. God
aanvaardt mensen niet slechts als
kinderen; eerst verandert Hij zelf en
wordt ook voor ons een vader.
september 2019

Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;
ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden,
’t vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden
en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons,
houdt de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.
Wyr gleuben all an eynen Gott
schepffer hymels und der erden,
der sich zum vater geben hat,
das wyr seyne kinder werden.
Er will uns allzeyt erneren,
leyb und seel auch wol bewaren.
Allem unfal wil er weren,
keyn leyd soll uns widderfaren.
Er sorget fur uns, hütt und wacht,
es stehet alles ynn seyner macht.

Voeden, bewaren, beschermen ...
En dan wordt het vaderbegrip breed
uitgelegd met actieve werkwoorden:
voeden, bewaren, hoeden, beschermen,
zorgdragen, de wacht houden. Dat
werk van God kent geen uitzondering.
Zoals blijkt uit de bijwoorden en
bijvoeglijke naamwoorden: allezeyt
(dagelijks), wol (wel), allem (…), keyn
(geen). Pas aan het eind, als conclusie
in de twee slotregels, ontstaat het
begrip dat in de christelijke traditie
steeds voorop stond: almachtig. Zo
wordt duidelijk dat wij, als christenen,
het niet hebben over een algemeen
Godsbegrip dat almacht als eigenschap
van God oproept, maar over God die
in eerste instantie vader is en in die
relatie zijn almacht gebruikt en toont.
Het tweede couplet gaat in op het
tweede artikel van het Credo: Jezus
Christus. Opnieuw zeggen de eerste
vier regels wie Hij is; te vervolgen
met dat wat gebeurde, om te besluiten
met een kernachtig resultaat: uit de
dood ten leven opgewekt door God.
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Beide kanten waarachtig
Wie is Jezus Christus? De oorspronkelijke tweede regel zegt dat precies:
Jezus Christus is de Zoon van God en
onze heer. Luther beklemtoont steeds
beide kanten (naturen): waarachtig
God en waarachtig mens. Dat zien
wij ook in dit lied terug. Jezus Christus
staat binnen de triniteit als Zoon in
relatie met de Vader uit het eerste
couplet. Hij is en blijft steeds wie en
waar Hij is: ter rechterzijde van de
Vader, waarachtig God te zien aan de
macht en de ere die Hem kenmerken.
En toch is over die God ook iets te
vertellen. Nu niet met werkwoorden
van actief handelen, maar met woorden
van passief ondergaan: geboren verloren - gestorven - opgewekt
worden (aufferstanden). Dat passiefondergaan wordt benadrukt door de
toelichtende bijwoorden: uit Maria
- door de Heilige Geest - voor ons aan het kruis.
Wij geloven allen in zijn Zoon,
Jezus Christus onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de Heilige Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
Aan ’t kruis gestorven.
Uit de dood
Ten leven opgewekt door God.
Wyr gleuben auch an Jhesum Christ,
seynen son und unsern Herren,
der ewig bey dem vater ist,
gleicher Gott von macht und ehren.
Von Maria der iungfrawen
ist eyn warer mensch geporen
Durch den heylgen geyst ym glauben,
Durch den heylgen geyst ym glauben,
für uns, die wyr warn verloren.
Am kreutz gestorben und vom tod
widder aufferstanden durch Gott.
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Op één plek voegt Luther iets toe wat
zo niet in de oud-kerkelijke geloofsbelijdenissen is terug te vinden. Jezus
Christus werd geboren door de Heilige
Geest in het geloof (ym glauben), in
de Nederlandse versie goed vertaald
met: Maria, die geloofde – die de Heilige
Geest beloofde. Deze toevoeging is
niet bedoeld om de geboorte uit Maria
(oneigenlijk) te verstaan als een soort
spiritueel gebeuren. Nee, Jezus werd
geboren als waarachtig mens uit een
waarachtige moeder. Maar dat is geen
aanleiding om van Maria meer te
maken dan wat ze was: een deemoedige
en, daaruit voortvloeiend, gelovige
vrouw. Tegelijk zinspeelt deze toevoeging zeker ook op de mystieke
traditie over de meervoudige aankomst van de Heer, te weten in het
vlees (uit Maria), in de geest van de
mensen (door het geloof) en in de
kracht (wederkomst aan het einde der
tijden): Christus komt ook vandaag
tot ons - in het geloof.
Wij geloven in de Heilige Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
Vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als één lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na deze ellende
Ons bereid
Een leven in de eeuwigheid!
Wyr gleuben an den heylgen geyst,
Gott mit vater und dem sone,
Der aller blöden tröster heyst
und mit gaben zieret schone.
Die gantz Christenheyt auff erden
hellt ynn eynem synn gar eben.
Hie all sund vergeben werden,
das fleysch soll auch widder leben.
Nach diesem elend ist bereyt
uns eyn leben ynn ewigkeyt.
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De trinitarische geloofsbelijdenis
wordt voltooid met het derde couplet.
De ene God is volgens de Bijbel niet
alleen Vader en Zoon, maar ook Heilige
Geest, God op dezelfde manier of
samen met de Vader en de Zoon.
Kenmerkend voor Hem is dat Hij
troost geeft (Joh. 14:28) en dat hij
met gaven begiftigt. De Nederlandse
versie vertaalt heel goed het oude
Duitse woord blöden; namelijk de
zwakken, de mensen die zichzelf
goed weten in te schatten en daarom
Gods oordeel vrezen. Het christendom
is echter niet slechts troost voor de
zwakken maar is ook vreugde over de
schoonheid van de deugden (mit
gaben zieret schone), over de mogelijkheden hoe alles beter zou kunnen.
In de volgende vier regels is het werk
van de Heilige Geest te zien. Hij maakt
de ene, alomvattende (katholieke) Kerk
door de eenheid van de apostolische
getuigenis. Daarbij hoort de vergeving
der zonden, de opstanding en het
eeuwig leven. Mooi is hoe dan de
ellende de scheiding vormt voor de
laatste conclusie: de ellende blijft
achter, terwijl een leven in eeuwigheid ons bereid is.
De geloofsbelijdenis wordt bevestigd
door het Amen: dat is zeker waar daarvan ben ik (wil ik) overtuigd
(zijn), weer door een plechtig
melisme. Zingend bidden of biddend
zingen: het is heilzaam, door gebed,
erachter te komen waarop wij kunnen
vertrouwen in leven en in sterven.
Markus Matthias

De besproken liederen 14, 15, 16 zijn
te vinden in de, dit jaar verschenen,
bundel ‘Alle liederen van Luther’. Zie
ook Elkkwartaal 1 en 2 van 2019
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Graceland Festival 2019
met lutherse elementen

Als je moeizaam, in de stromende regen, je beschermende hand legt over een heerlijke
puntzak knapperige frites om deze weg te werken voordat ze soppig worden, vervolgens
blijmoedig ja knikt tegen een lid van de ‘Graceland crew’ die je stralend en druipend
vraagt of je niet ook vindt dat dit er helemaal bij hoort - die regen op zo’n evenement,
dan weet je het: alles klopt. Je bent een festivalganger. Tenminste, voor vandaag.
‘Vandaag’ was zaterdag 17 augustus
in Vierhouten, de derde dag van het
jaarlijkse Graceland Festival, met als
thema ‘Graceland overal’. Deze dag was
voor lutheranen extra interessant; mede
door de inspanningen van het Nederlands Luthers Genootschap was Nadia
Bolz-Weber hier als spreker te gast.

Overal
Banend tussen de scheerlijnen van
lukraak op het veld opgezette tentjes
van hen die voor de complete festival
16

ervaring kiezen, kom je op het festivalterrein. Uitnodigende kraampjes en
eettentjes voorzien je van informatie,
drank en spijs. De sfeer is vriendelijk
en gemoedelijk, het bezoekersaantal
overzichtelijk. Er staat een tent die als
protestantse kerk dient; er zit een monnik
voor een ‘klooster op wielen’ met een
luisterend oor, en in de regenboogtent
is het druk met LHBT-bezoekers. Er
zijn workshops zoals ‘schrijven heeft
zin’; ‘kunst van stilte’; ‘het groene hart
van het geloof’; ‘filosoferen met de
september 2019

Bijbel’ of ‘roze breien’. Overal is muziek,
en in een van de stands verkondigt
een heavy-metal-rocker dat de Bijbel
er ook is voor Metalheads: hoe Jezus
hun leven positief op de kop heeft
gezet ... Ook zijn er tijdens de festivaldagen verschillende sprekers die vanuit
hun eigen invalshoek het thema ‘Overal’
belichten. Zoals theoloog Erik Borgman
(over duurzaamheid); Trouw-columnist
Welmoed Vlieger (over innerlijkheid
en zelfonderzoek in de strijd tegen
stress); journalist Arjan Broers (over
elkkwartaal

het bereiken van wijsheid) en filosoof/
theoloog Laurens ten Kate (over genade).
En de kinderen ontdekken in de kliederkerk de waarde van een bijbelverhaal
dat draait om liefde.

Genade als zwaartekracht?
In een wereld waarin genade en liefde
regeren past zeker ook Nadia BolzWeber die ’s middags sprak in de
Zonnehal. Zij is oprichter van House
for Sinners and Saints in Denver,
Colorado (USA). Vanuit haar (Amerikaanse) evangelisch-lutherse achtergrond heeft haar visie op genade, op
zondaars die heilig zijn en omgekeerd,
en op een inclusieve kerk ook voor
de lutherse kerk in Nederland een
herkenbare betekenis. Zo stond daar
ook, tussen een gemêleerdheid aan
gelovigen, een groep lutheranen in
afwachting van deze inspirerende
theoloog. ‘Zo, is dit luthers Nederland?’,
vroeg een mede-festivalganger
belangstellend. We knikten vrolijk. Met
ruim twintig lutheranen vormden wij
een sterke vertegenwoordiging. Misschien voelde het ook wel als ‘ons verhaal’ dat deze lutherse spreker met haar
cut-the-crap geluid zou laten horen.
Zeker waar het om een - voor ons wezenlijk geloofsthema gaat: de genade.
Genade die in verklaring vergelijkbaar
lijkt met de verklaring rond de zwaartekracht - het lijkt zo eenvoudig, je hebt
op voorhand vergiffenis, en een appel
valt altijd op de grond - maar zodra
je je gaat verdiepen in het wezen van
genade, wat het betekent en doet, hoe
Gods genade door Jezus werkt en wat
schuld eigenlijk is, kom je op vergelijkbaar terrein wat betreft het willen
verklaren van de zwaartekracht: het
antwoord is complexer dan de vraag.
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Controversieel en herkenbaar
Nadia Bolz-Weber maakt vooral de
praktische vertaalslag in belangrijke,
soms beladen, thema’s waarbij ze niet
schroomt zichzelf en haar eigen worsteling als voorbeeld te noemen. Zo
begon ze met haar eigen perceptie
omtrent geloof en het vertrouwen in
geloof - van jongs af aan tot ‘now I am
fifty’ - het applausje hierop ontving
ze koket - waarbij het lijden van
Jezus tot de verbeelding sprak. Het
geaccepteerd worden en deel uitmaken
van een gemeenschap loopt als een rode
draad door haar verhaal. Geaccepteerd
worden omwille van wie je bent, zonder
uiterlijkheden als kleding of gedrag
op social media, op grond waarvan
mensen zichzelf en elkaar beoordelen.
Doordringen tot de kern, komen tot de
daadwerkelijke menselijke waarde noemt
ze dat, ofwel: ‘Getting rid of all the
bullshit and hit the real question.’ Dat
God iedereen accepteert is voor haar
duidelijk. ‘Just look around here!’ God
is te allen tijde genadig, Gods vermogen
om alles recht te breien en in orde te
maken steekt ver uit boven ons vermogen om de boel te verprutsen. In
haar kerk voelen ook homo’s, transseksuelen en drag queens zich thuis.
september 2019

Het spreekt haar toehoorders aan.
‘Amen!’ verzucht naast ons een man
met een Jezus leeft!- T-shirt als BolzWeber zegt: ‘I am Christian because I
am in need of Jesus. I need this mercy.’
Bolz-Weber houdt een spiegel voor:
geloven omdat het wel handig is iets
te zien als je lotsbestemming van God
werkt niet. Evenmin werkt het om toe
te laten dat mensen de kerk verlaten
omdat ze zich niet gezien, gehoord of
thuis voelen. Het is Gods naam ijdel
gebruiken. Je mag Jezus’ naam te
allen tijde noemen als je maar eindigt
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met: ‘You are forgiven.’ Het ontlokt
de buurman opnieuw een respectvol
‘Amen’ en applaus uit de zaal.

Passie, scherpte en de zegen
Ze spreekt met passie, druk gesticulerend,
met tatoeages op armen en nek goed
zichtbaar, heen en weer dribbelend
op rode sandalen en haar verhaal
omlijstend met gezongen liedregels.
Dat het haar ten diepste gaat om het
bestrijden van menselijk onrecht
werd duidelijk merkbaar toen ze licht
geëmotioneerd vertelde over een Chinese jonge vrouw die geweigerd werd
bij het Heilig Avondmaal: ‘I was not
invited.’ Een zin die hier contextueel
misschien niet zwaar lijkt, maar cruciaal is in het feitelijk handelen, als
waarde en norm van de ene mens
boven die van de ander. Haar boodschap: je mag er zijn. Altijd. Ook als
je volgens de, institutioneel opgestelde, ‘regels’ buiten de boot valt. Even
geestdriftig refereert ze aan haar eerste
huwelijk waarin ze jarenlang ongelukkig was omdat zij en haar man
elkaar affectief en fysiek niet konden
bereiken. Tot ze verliefd werd op
iemand die haar wél zag, hoorde en
voelde maar daarbij in de weg werd
gezeten door ‘de kerk’. ‘We need to
think on what it really means to
marry. It is not the church, it is me
deciding by whom I want to get laid.’
Iedere zichzelf respecterende geloofsgemeenschap moet bij zichzelf
nagaan met welke regels en overtuigingen zij anderen kwetsen; dát is
waar je een eind aan moet maken. Op
de vraag op grond waarvan ze spreekt,
handelt en leeft: ‘There is no authority.
The only authority is the death and
resurrection of Jesus.’
18

Ze eindigt met de zegen; een zegen
voor allen - ze noemt groepen, eenlingen, uitgeslotenen, ontredderden
en twijfelaars bij naam - die het
moeilijk hebben én voor wie het
schijnbaar makkelijk hebben.

naar te leven, zonder te veel nadruk
- uitdagend en inspirerend doet voelen.
In die dragende overtuiging greep ze
ons toch bij de lurven.
Leonie Crom/Alma Evenhuis
(foto's: Peter Crom en Alma Evenhuis)

Wie Nadia Bolz-Weber een beetje volgt,
haar boeken en de recente landelijke
interviews met haar las, was nu misschien niet écht verrast; voor wie haar
nog niet kende was dit een prikkelende
performance van een vrouw die kracht
en kwetsbaarheid met positieve en
schaamteloze authenticiteit verenigt.
En daarbij het geloof - en hoe daar-

Graceland is een progressief-christelijk festival, ontstaan als ‘opvolger’ van het Flevo
festival dat zeven jaar geleden ophield te bestaan. Van 15 t/m 18 augustus was de vijfde
editie van het snel groeiende festival, in Vierhouten. Hoofdsponsors zijn de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN) en ‘De Leven’, een initiatief van de remonstranten. Hun
respectievelijke leden en belangstellenden waren ruim vertegenwoordigd, aangevuld met
een stevige delegatie lutheranen op de derde festivaldag. Op zondag werd het festival
afgesloten met een gezamenlijke ‘bring-your-own’-maaltijd en viering. Tijdens die viering
ging ook Nadia Bolz-Weber voor.

Overal, helemaal, altijd
Het thema Graceland overal ging over plekken ‘waar je kunt genieten, jezelf kunt zijn,
iets goeds kunt doen en geïnspireerd raakt, waar genade en liefde regeren en onze wereld
overal transformeren’. De editie 2020 staat in het teken van Graceland helemaal (over de
eenheid van lichaam en geest, van aarde en hemel). In 2021 wordt de ontdekkingstocht
van drie jaar afgesloten met Graceland altijd (over schatten uit het verleden en hoop voor
de toekomst).

Gracelandfestival - https://gracelandfestival.nl
Nadia Bolz-Weber - http://www.nadiabolzweber.com
Interview in Dagblad Trouw augustus 2019 https://www.trouw.nl/religie-filosofie/publiek-theoloog-nadia-bolz-weber-christelijkeseks-is-zorgzaam~b310f421/
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‘Alleen met twee vleugels kom je vooruit’
Nadia Bolz Weber sprak, mede mogelijk gemaakt door het NLG
In een mêlee van festivalgangers, in een afgeladen volle zaal van het Gracelandfestival
op het terrein van Paasheuvel in Nunspeet, was het lastig om de kleine mens op het
podium goed te zien. Te horen was Nadia Bolz-Weber des te beter, door iedereen, ook
zij die met hun billen op de betonnen grond zaten.

V

an jong tot oud, soms drie generaties van één familie,
luisterden ze naar het eerste deel van het twee uur
durende optreden van deze lutherse dominee uit de
Verenigde Staten van Amerika. Het publiek reageerde,
instemmend of soms met applaus bij een opmerking of alinea
die aansloeg. Ze gebruikte vooral fragmenten uit haar in het
Nederlands vertaalde boek Vrijspraak voor losers – ieder
mens kan zowel zondaar als heilige zijn (zie Elkkwartaal
nr. 2). Tussen de fragmenten door zong ze; regels van een
gezang, een psalm, a capella. Met melodieën die herkend
werden, stemde een zacht geneurie van de aanwezigen in.

Elkaar niet loslaten
Zonder noemenswaardige geluidsversterking schakelde ze
moeiteloos over naar een vraag-en-antwoordsessie. Op de
schrijnende vraag wat te doen in een gemeente waar de
helft van de leden vóór het inzegenen van homoseksuele
relaties zijn en de andere helft tegen, over de acceptatie
van homoseksualiteit, verontschuldigde ze zich: ‘Ik ken
dat niet, ik ken alleen de gemeente die ik zelf heb opgericht.
En die was juist voor al die mensen die zich buiten voelen
staan.’ Om even later toch aan te raden om in gesprek te
blijven, om te luisteren, om elkaar toch niet los te laten.
Op de onvermijdelijke politieke vraag naar haar mening
over de president van de Verenigde Staten pareerde ze
diplomatiek. Of eigenlijk heel pastoraal. ‘Links? Rechts?
Je hebt twee vleugels nodig om vooruit te komen.’

Luthers
Een van de redenen voor het Nederlands Luthers Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending (NLG) om mee te helpen om
Nadia Bolz-Weber naar Nederland te krijgen is dat ze het ‘luthers
zijn’ zo’n opkikker kan geven. Feilloos geeft ze aan waarom zij,
die aan de verslavingskant van de maatschappij heeft gezeten en
zich in de steek gelaten voelde door het godsbeeld dat ze vanuit
haar zeer conservatief christelijke achtergrond had meegekregen,
zich geraakt voelt door lutherse theologie, door lutherse liturgie.
Van het ene op het andere moment werd ze, verslaafd aan vooral
alcohol en ook drugs, sober en clean. Het voelde als een ruwe
ingreep van God. ‘Nu, veel later, weet ik wat het is; het is de
genade van God.’ Ze kwam via haar latere (inmiddels ex) echtgenoot in een lutherse dienst. En ze ervaarde dat Matteüs 25:31-46,
de hongerigen voeden, de naakten kleden, geen sprookjesfiguren
zijn maar echte mensen: ‘lutheranen!’ ‘Lutheranen gaven mij
voor het eerst in mijn leven woorden voor de ervaringen die ik
had. Ik mocht er zijn, God komt naar ons, en wij zijn zowel
zondaar als heilige. Lutherse theologie en liturgie is een
feest, het is een feest waar heel veel mensen naar hunkeren.’
elkkwartaal

Indonesië, Suriname
De bijdrage aan het Gracelandfestival is een van de activiteiten van het Nederlands Luthers Genootschap. Van oudsher is de lutherse kerk van de Batu-eilanden en Nias, voor
de kust van Sumatra, Indonesië, een belangrijke partner. U
herinnert zich vast nog de actie Bahu mem Bahu, de inzamelingsactie van middelen voor de aanschaf van een
speedboot in het Reformatiejaar. Op dit moment worden
twee theologen ondersteund in hun ambitie om een promotieonderzoek te doen. Zij geven beiden les aan het
seminarie op Nias. Vanuit de Indonesische overheid worden kwaliteitseisen gesteld voor de erkenning van opleidingsinstituten. Om het seminarie naar behoren in het
onderwijssysteem te laten functioneren, zijn deze doctorsgraden in wording onontbeerlijk. Nog maar kort geleden
werd het orgel in de Maarten Lutherkerk in Paramaribo,
Suriname, feestelijk in hergebruik genomen na een succesvolle restauratie. Nieuwe plannen met betrekking tot de
pastorale en diaconale taak van het ondersteunen van de
allerarmsten zijn onder handen: de verbetering en uitbreiding van de gaarkeuken die de Evangelisch-Lutherse Kerk
in Suriname in de hoofdstad heeft.

Steun, uw steun
Voor al deze acties, deze ondersteuning, de uitwisseling
van kennis en ervaring, heeft het NLG uw steun nodig.
Dat kan met kunde (is er iemand die kan helpen met het
in ontwikkeling brengen van een toeristisch haventje voor
Nias?), en zeker met geld.
Nederlands Luthers Genootschap, NL28INGB
0000043360, SIN/ANBI nummer 805955963.
Praxedis Bouwman

Kijk voor een heldere uiteenzetting over ‘luthers zijn’ van Nadia
Bolz-Weber naar https://youtu.be/kM9Y5S3UYi8.
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In de schaduw van Dordt (1618-1619)
een mislukte samenwerking van remonstranten en lutheranen
Over de vier eeuwen geleden gehouden Nationale Synode te Dordrecht (13 november
1618 – 29 mei 1619) is in woord en geschrift het nodige te berde gebracht. Minder
aandacht was er voor de, om hun geloofsopvatting veroordeelde, remonstranten
in deze roemruchte kerkvergadering. Voor hen gold: vae victis, wee de overwonnenen.
Ook voor de lutheranen, die sympathiseerden met de remonstranten, was de
belangstelling gering.

I

n 1926 vroeg de net benoemde
hoogleraar aan het evangelischluthers seminarium, prof. mr. J.
Loosjes, in zijn inaugurele rede aandacht voor de positie van lutheranen
in het politiek-religieus conflict dat
de jonge Republiek bijna in een
burgeroorlog stortte.

Rekkelijken en Preciezen
Na 1610 draaide het in de Republiek om
de vraag: voortzetting van de strijd
tegen Spanje (Tachtigjarige Oorlog
1568-1648), of verlenging van de in
1621 aflopende wapenstilstand – het
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) – met
uitzicht op vrede. In deze oorlog was
het gereformeerde volksdeel zich gaan
beschouwen als de niet versagende
‘Gideonsbende’ in de strijd tegen het
katholieke Spanje. Dit politieke twistpunt raakte intens verweven met een
theologisch conflict binnen de gereformeerde kerken: in hoeverre kon de
mens al dan niet meewerken aan zijn
zielenheil, de leer van de goddelijke
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voorzienigheid (predestinatieleer) en
de daarmee verbonden visie op de
erfzonde? Landsadvocaat en politiek
leider Johan van Oldenbarnevelt kon
in zijn streven naar voortzetting van
het Bestand rekenen op steun van de
‘rekkelijken’ in het theologisch conflict.
Stadhouder en legerleider prins Maurits
wenste de strijd voort te zetten en werd
hierin gesteund door de ‘preciezen’.
Via een machtsgreep schakelde Maurits
zijn politieke tegenstander Van Oldenbarnevelt uit. Als beloning kregen de
‘preciezen’ (contra-remonstranten) hun
zo begeerde nationale synode, waar zij
afrekenden met de remonstranten; deze
verzakers in het ‘gereformeerde eenheidsfront’ dienden uit overheidsbestuur
en kerkleiding te worden verbannen.

Wat betreft de lutheranen
Zowel lutheranen als remonstranten
verwierpen de contra-remonstrantse
predestinatieleer. In de Formula Concordiae, ‘de akte van eendracht’ (1577),
beleden lutheranen dat de erfzonde
niet behoorde tot het wezen van de
mens. Zij vertrouwden op het door
Luther uitgedragen sola gratia: Gods
genade was de mens genoeg. Ook
kenden lutheranen en remonstranten
minder gezag toe aan belijdenisgeschriften want, Sola Scriptura, de Schrift
heeft het laatste woord. Na ‘Dordt’
ontstond bij remonstranten en belijders
van de Augsburgse Confessie een
groeiend besef van verbondenheid,
en initieerden de remonstranten
steuncontact bij lutheranen. Bijstand
verlenen aan remonstranten was
- politiek gezien - voor lutheranen
een heikele zaak. In geen geval wilden
ze hun, moeizaam verkregen, positie
van gedoogde religie in gevaar brengen
door zich al te openlijk in te laten met
september 2019

de zowel kerkelijk als politiek veroordeelde remonstranten. Het gezaghebbende Amsterdamse consistorie maande
andere lutherse gemeenten dan ook
nadrukkelijk zich niet in te laten met de
onderlinge twisten bij gereformeerden.
Zo berispte ‘Amsterdam’ de Rotterdamse
voorganger Hiëronymus Hirnius die
bij de viering van het Heilig Avondmaal brood gebruikte in plaats van
ouwels, om ‘de Arminianen te gerieven’.

Steun aan de remonstranten
Wel boden lutherse gemeenten - in
stilte - hulp aan de remonstranten.
Toen in Rotterdam (1614) de remonstranten het stadsbestuur vergeefs
verzochten hun bijeenkomsten, net
als die van de lutheranen, te gedogen,
werkte de lutherse gemeente mee aan
het laten dopen van remonstrantse
kinderen in de lutherse gemeente. Het
aantal dopelingen was in 1619 verdrievoudigd. Ook in de lutherse
gemeente Amsterdam werden kinderen
van remonstrantse ouders gedoopt,
waarbij van remonstrantse ouders wel
verlangd werd dat zij de Doop ‘als
krachtig middel tot zaligheid’ zouden
belijden. Het Amsterdamse consistorie
weigerde afgezette remonstrantse
voorgangers aan te stellen maar
steunde hen financieel - zij het in stilte.

Martinisten en Flacianen
Nog tijdens ‘Dordt’ ontstond het
remonstrants initiatief tot samengaan
of samenwerking met lutheranen. Dit
blijkt uit een briefwisseling tussen
Simon Episcopius (de belangrijkste
remonstrantse voorman) en Paulus
Stochius (als remonstrant uit de
Leidse vroedschap en andere ambten
gezet). Stochius werd, op verdenking
van subversie, gearresteerd en verelkkwartaal

hoord (1619). Hij bleek twee voor
hem compromitterende brieven bij
zich te hebben van Episcopius. Over
de inhoud van de versleuteld opgestelde brieven werd Stochius scherp
ondervraagd door twee afgevaardigden van de Gecommitteerde Raden
van Holland die zo op de hoogte
wilden komen van remonstrantse
plannen en activiteiten. Stochius gaf
toe contact te hebben gehad met
Episcopius ‘aengaende het (op)stellen
van een Confessie en een naerder
verbintenisse met de Lutherschen’.
Stochius en medestanders waren van
mening dat een vereniging met de
‘maetighste Lutherschen’ de remonstranten een ‘vaste rugghe’ zou bieden, waardoor zij ‘gehstijft ende
gesterckt’ werden in het ‘bevorderen
ende houden van eenige vergaderingen in ons lieve Vaderlandt’. In het
begin van de zeventiende eeuw wist
men nog goed onderscheid te maken
tussen ‘Martinisten’ (gematigde lutheranen) en ‘Flacianen’ of ‘ubiquitisten’
(de streng orthodoxe richting).

Argwaan van beide kanten
Toen in Staden (West-Vlaanderen) de
remonstrantse voormannen Uytenbogaert en Grevinkhoven in 1619 overlegden met de magistraat om een
vrijplaats voor remonstranten te verkrijgen in die stad, opperden lutheranen hiertegen grote bezwaren. Deze
houding van de lutheranen gaf de
remonstranten natuurlijk te denken.
Toen op 3 september 1619 tijdens de
oprichtingsvergadering van de
Remonstrantse Broederschap in Antwerpen geopperd werd of het niet
aan te bevelen was een ‘vereeningh
te maecken met de Luthersche’,
luidde Uytenbogaerts advies dan ook
‘dat onse kercken vooralsnoch apart
ende affgesondert’ dienden te blijven.
Anderen achtten een samengaan met
‘Martinisten’ wel, maar met strenge
lutheranen niet goed mogelijk.
Uytenbogaerts’ advies prevaleerde.

Geveinsde vriendschap en broederliefde
Waren er vanuit remonstrantse kringen aarzelingen bij een samenwerking met (gematigde) lutheranen,
omgekeerd werden luthersen vanuit
Duitsland gemaand zich te wachten
voor gereformeerden. Nicolaus Hunnius, hoogleraar te Lübeck, schreef
elkkwartaal

dat calvinisten weliswaar zeiden
lutheranen met godvruchtige verdraagzaamheid en zachtmoedigheid
te bejegenen, de praktijk getuigde
van het tegendeel. Gereformeerden
hebben voor het ‘schaepskleedt het
wolfsvel aengetogen’, beter gezegd:
eerst vriendschap en broederliefde
geveinsd, maar die liefde bleek niets
anders te zijn dan die ‘Caïn sijnen
Broeder, Joab Abner, en Judas den
Heere Jezus bewees’. De universiteit
van Wittenberg waarschuwde in 1621
‘aen alle Luthersche Christenen (…)
dat sy sich met de beste vlijt voor de
doolende en hooghschaedelijke Calvinistische Religie sullen wachten’. De
Dordtse Synode werd hierbij ten
voorbeeld gesteld, waar de Arminianen slechts op één artikel ‘van de
verkiesing of Predestinatie’ waren
veroordeeld. Wat staat lutheranen
dan te wachten die in zoveel meer
punten van calvinisten verschillen?
Net als te Dordt zullen zij [gereformeerden] spoedig ‘met een eenstemmigh besluit onse leere als valsch
veroordeelen’, onze predikanten verjagen en zo - wat God verhoede ‘onse Religie haest geheelijk verdryven’.

hun geen ruimte zou gunnen in hun
praktijken en opvattingen rond Doop
en Avondmaal. Hoewel rekkelijk en
liberaal waren remonstranten echt
gereformeerd. Zij verfoeiden ‘roomse
superstitiën’, terwijl lutheranen geen
bezwaar hadden tegen beelden en
schilderijen in de kerk, het gebruik
van gouden kelken en ouwels bij de
viering van het Avondmaal, het
branden van kaarsen, het buigen van
de knie bij binnenkomst in de kerk,
de hoed afnemen bij Christus’ naam
en het gebruik van Latijn en muziek
in de eredienst.
In de Nederlanden bloeiden handel
en nijverheid, de vraag naar arbeid
nam toe en bijgevolg waren de lonen
relatief hoog. Deze groeiende welvaart trok veel emigranten uit met
name Duitsland, waaronder lutheranen. Zij waren veelal orthodox en
behoorden tot de ‘Wittenbergse richting’; zij stelden de letter van de
belijdenis boven de geest. Episcopius
trok de conclusie dat een samengaan
met dit lutherse confessionalisme
voor remonstranten niets anders zou
betekenen ‘dan verwisseling van ’t
eene juk voor het ander’.

Geen compromis

Kosterus G. van Manen

Tot een vereniging van beide kerk
genootschappen kwam het niet.
Remonstrantse leiders achtten de
kans klein dat lutheranen loyaal vóór
de remonstranten zouden kiezen;
lutheranen zouden zich hiermee
immers tegen de overheid keren en
daarmee hun positie als gedoogde
religie in gevaar brengen. Ook leefde
bij remonstranten de vrees dat een
groeiende groep strenge lutheranen
september 2019

De mislukte samenwerking van lutheranen
en remonstranten na Dordt is een
onderdeel van het net verschenen boek
van A.E.M. Janssen en Kosterus
G. van Manen: In de schaduw van
Dordt [1618-1619]. Gerard Brandt als
geschiedschrijver, Valkhof Pers, Nijmegen.
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Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron
in cursus ‘Leren van Luther’ 2019 - 2020
“Het is geweldig dat inmiddels zoveel lutherse én andere gemeenten meedoen
aan de cursus Leren van Luther. Mensen die zich verdiepen in het kostbare en nog
steeds actuele gedachtegoed van Luther en daarover met elkaar in gesprek gaan!”
(ds. Louisa Vos)

D

ietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Luthers theoloog en predikant die, vooral door zijn verzet tegen
het naziregime, voor velen een grote inspiratiebron
is geworden. Eén vraag houdt Bonhoeffer zijn hele leven
bezig: wat is de kerk, wie is de kerk en waarvoor is de kerk?

In navolging
In zijn proefschrift maakt Bonhoeffer - hij is dan pas 21 jaar
- duidelijk dat de kerk niet moet praten over Christus en
het evangelie, maar zelf vindplaats moet zijn van Christus
in de wereld. Christus bestaat als gemeente. Dat schept
een enorme verplichting! Genade en vergeving kunnen
niet zonder Navolging (de titel van Bonhoeffers beroemdste
boek). Die navolging van Christus is geen hoogst individuele
zaak maar vraagt om sociaal engagement. In Amerika
leert Bonhoeffer hoe zwarte geloofsgemeenschappen dat
laten zien in hun hulp aan slachtoffers van uitsluiting en
racisme. Hij wordt vervolgens in nazi-Duitsland een van
de spraakmakende vertegenwoordigers van de Bekennende
Kirche, die zich verzet tegen de dictatuur en tegen medechristenen die trouw zweren aan Hitler.

Brieven en gedichten uit de gevangenis
Aanvankelijk propageert Bonhoeffer pacifisme. Hij helpt
joden financieel om te kunnen vluchten naar Zwitserland.

Daarvoor wordt hij in 1943 gearresteerd en veroordeeld.
Opgesloten in Gestapo-gevangenissen en concentratiekampen schrijft hij de brieven en gedichten die nog steeds
indrukwekkend zijn. Na de mislukte aanslag op Hitler in
1944 blijkt dat Bonhoeffer, via familie, ook betrokken was
bij de groep officieren die deze aanslag beraamden. Op
9 april 1945 wordt Bonhoeffer, op persoonlijk bevel van
Hitler, geëxecuteerd. Zijn laatste woorden waren: “Dit is
het einde, voor mij het begin van het leven.”

Over de cursus
Bonhoeffer liet zich niet alleen inspireren door het radicale
denken van Maarten Luther (1483-1546) maar heeft dat
denken ook voor onze tijd opnieuw doordacht en doorleefd.
In de cursus Leren van Luther 2019-2020 staan we stil bij
zijn belangrijkste teksten over het wezen van een kerkelijke
gemeenschap, over de spanning (of niet) tussen christen-zijn
en leven in een niet-christelijke samenleving, en over de
betekenis van 'navolging' in onze tijd. Daarbij komt ook
het denken van Luther prominent aan de orde én denken
we mee met andere theologen die de actualiteit van Luther
(en Bonhoeffer) voor het voetlicht brengen.

dr. Theo van Willigenburg

Leren van Luther – Dietrich Bonhoeffer
Maarten Luthers inzet op de gebonden vrijheid en
gelovige verantwoordelijkheid van elk mens waren
voor de lutherse theoloog Dietrich Bonhoeffer reden
om in zijn tijd in opstand te komen tegen het nationaalsocialisme in Duitsland. Tegelijk worstelde hij
innerlijk met de vraag hoe die verantwoordelijkheid in
te vullen. Was het wel geoorloofd om geweld te gebruiken, weerstand te organiseren? In 2020 is het 75 jaar
geleden dat Bonhoeffer werd geëxecuteerd vanwege
zijn verzet tegen het fascistisch regime.
Over het ethische thema van de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk mens, en over de vraag hoe
theologie en kerk nieuw te denken ten overstaan van
een toenemend seculiere samenleving, durfde Bonhoeffer in zijn theologie verder te denken dan anderen. Die
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gedachten zijn ook en juist vandaag vernieuwend en
toekomstwijzend: God niet willen ‘vangen’ in de ons
bekende kerkelijke categorieën maar van de (seculiere)
samenleving verwachten dat God juist daar ook voor
ons kerkmensen nieuw en vernieuwend te vinden is.
Dat schept de open houding die wij als kerk en
gemeenten in de 21e eeuw nodig hebben. Ook als
lutherse gemeenten en lutheranen in protestantse
gemeenten in Nederland.
De eerste editie van de cursus Leren van Luther zoomt
hier op in. Een aanrader voor iedereen die ‘bijdetijds’
luthers wil denken!
dr. Andreas Wöhle,
president evangelisch-lutherse synode
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Over de docenten
Ds. Susanne Freytag was vanaf
1996 verbonden aan de evangelischlutherse gemeente Groningen.
Vanaf september 2016 dient zij
de evangelisch-lutherse gemeente
Zuid-Nederland (kernen Eindhoven
en Nijmegen). Ze was vele jaren
lid van de evangelisch-lutherse en
van de generale synode. Momenteel
is ze secretaris van de commissie
voor liturgie en kerkmuziek van de
evangelisch-lutherse synode.

Ds. Pieter Oussoren studeerde

Ds. Margo Jonker werd na haar studie

Ds. Klaas Touwen is protestant

aan de Theologische Universiteit in
Kampen predikant in de gereformeerde
kerk van Ter Apel en de protestantse
gemeente van Zwolle. Sinds 2017
is ze predikant in de evangelischlutherse gemeente van Zwolle.
Pastoraat is haar aandachtsveld.

predikant te Deil; voorheen diende
hij vijf hervormde gemeenten,
twee lutherse gemeenten en
een gereformeerde kerk, werkte
bovendien als justitiepredikant en
doceerde theologie aan Hogeschool
Windesheim. Hij is eindredacteur van
Tijdschrift voor Verkondiging (zie
www.tijdschriftvoorverkondiging.org).

Prof. dr. Markus Matthias

Ds. Louisa Vos is predikant van
de evangelisch-lutherse gemeente
Zutphen en Twente. Ze is lid van
de evangelisch-lutherse synode,
voorzitter van het convent van
predikanten en kerkelijk werkers,
en op basis daarvan lid van de
theologische commissie van de
evangelisch-lutherse synode. Tevens
is zij als GZ-psycholoog werkzaam in
de verslavingspsychiatrie.

studeerde theologie en germanistiek
in Göttingen, Tübingen, Jeruzalem
en Strasbourg, promoveerde in
Erlangen (Habilitation in Halle a.S) en
is sinds 2008 hoogleraar Lutherana
aan de Protestantse Theologische
Universiteit (gevestigd in Amsterdam
en Groningen).

Ds. Willy Metzger is predikant van de
evangelisch-lutherse gemeente Het Gooi.
Hij studeerde theologie in Heidelberg en
kwam in 1987 naar Nederland waar hij
in Amsterdam verder studeerde. Naast
zijn werk als predikant is hij in dienst
van de Universiteit van Amsterdam,
als consultant voor ICT in Onderwijs
en Onderzoek.

elkkwartaal
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theologie in Utrecht en diende
verschillende hervormde en lutherse
gemeenten in Nederland. Hij is vooral
bekend geworden als vertaler van de
Naardense Bijbel en van de biografie
van ds. Christian Führer uit Leipzig
(Geloof laat een Muur vallen, zie:
www.skandalon.nl).

Dr. Theo van Willigenburg
studeerde theologie en filosofie
en promoveerde in Utrecht. Hij is
emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek
en thans verbonden als onderzoeker
aan de faculteit Religie en Theologie
van de Vrije Universiteit. Daarnaast is
hij ouderling en cantor in de Lutherse
Kerk Apeldoorn.
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I

II

III

IV

Groningen

9/10 mi

6/11 mi

11/12 mi

29/1 mi

Leeuwarden

9/10 mi

6/11 av

11/12 av

29/1 av

Zwolle

26/9

7/11

28/11

12/12

Dalfsen

2/10

6/11

4/12

22/1

Zutphen

25/9

16/10

20/11

18/12

Hengelo

13/11

11/12

8/1

5/2

Arnhem

3/10

16/10

13/11

8/1

Eindhoven

2/10 mi

30/10 mi

27/11 mi

15/1 mi

Nijmegen

2/10 av

30/10 av

27/11 av

15/1 av

1/10

29/10

26/11

7/1

Culemborg

20/11

11/12

15/1

12/2

Utrecht

10/10

14/11

12/12

9/1

’t Gooi

17/10

21/11

16/1

6/2

Amsterdam

21/11

19/12

23/1

20/2

Ede

Elke bijeenkomst wordt geleid door een team van lutherse
theologen en predikanten. De vier bijeenkomsten per cursus
zijn van: 19.00 - 21.30 uur (av) of van 14.30 - 16.00 uur (mi).
De serie wordt afgesloten op zaterdag 29 februari in de
Nicolaikerk te Utrecht (overdag) met een film over het
leven van Bonhoeffer.
Bijeenkomst 1 'Navolging'
docenten: ds. Klaas Touwen en ds. Margo Jonker
Bijeenkomst 2 'Bonhoeffers beeld van Christus en van de kerk'
docenten: ds. Louisa Vos en ds. Willy Metzger
Bijeenkomst 3 'De verhouding tussen christelijk leven en
seculiere cultuur'
docenten: ds. Susanne Freytag, ds. Pieter Oussoren en
dr. T. van Willigenburg
Bijeenkomst 4 'Leven met de Bijbel – Leven als getuige,
belijder of martelaar?'
docent: prof. dr. Markus Matthias

Contact
Voor verdere cursusinformatie, aanmelding, locatie en
deelnamekosten:
Theo van Willigenburg, vanwilligenburg@kantacademy.nl,
(030) 231 90 57 of 06-33 91 29 48
Hij verwijst door naar de lokale contactpersonen.

Wartaal

H

erfstvakantie 1989. We zijn met ons gezin en vrienden
op vakantie in Hahnenklee in de Harz. Het is heerlijk
herfstweer en de bomen beginnen al prachtig te
verkleuren. Het stadje ligt niet ver van de grens met de DDR.
Iedere avond kijken we op de televisie naar het journaal.
We voelen de spanning. Het gonst in de DDR, het is de
hele zomer rumoerig geweest en dat gaat door.
In de zomer zijn mensen vanuit Oost-Duitsland tijdens
hun vakantie gevlucht, onder andere naar Tsjechië, waar
ze zich installeerden in de tuin van de West-Duitse
ambassade in Praag. Later is in die tuin een kunstwerk
geplaatst van David Černy; een Trabant op hoge benen
omdat veel mensen arriveerden met hun Trabant.
Halverwege de vakantie, op woensdag 18 oktober, zien we
op het journaal dat Erich Honecker is afgezet als staatshoofd van de DDR en wordt vervangen door Egon Krenz.
Krenz en Günter Schabowski hebben hiervoor goedkeuring
gekregen van de leider van de Sovjetrepubliek, Michael
Gorbatsjov.
24

We weten niet wat er nu zal volgen, maar de verwachtingen
zijn hooggespannen. Volgend jaar weer naar Hahnenklee
en dan eindelijk de grens over? Naar het oosten? De ontwikkelingen gaan snel. De nieuwe leiders zien dat er iets
moet gebeuren en besluiten om de mogelijkheid om naar
het westen te reizen te verruimen. Op 9 november wordt
dit bekendgemaakt tijdens een persconferentie, en daarbij
geeft Schabowski aan dat het per direct is. Ja, en dan zijn
de ontwikkelingen niet meer te stoppen. De muur valt!
Nooit zal ik de beelden vergeten van al die juichende en
huilende mensen. Het is nu dertig jaar geleden en nog
steeds krijg ik kippenvel wanneer ik eraan terugdenk. De
gebeden om vrijheid van veel mensen in het onvrije oosten
zijn in die tijd verhoord.
Ingeborg Kriegsman

Vrijdag 18 oktober wordt dit herdacht in de lutherse kerk in
Utrecht met filmbeelden, muziek en gesproken woord. Meer
informatie: zie de agenda en de korte berichten.
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Hoe lezen lutheranen de Bijbel?
met nadruk op begrip ‘genade’
In een aantal lutherse gemeenten is onderzocht hoe lutheranen de Bijbel lezen,
verkondigd gehoord hebben en daarmee eigen hebben gemaakt. Deze studie van
het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (CCBI) aan de VU/PThU werd
toegespitst op overdenking van het begrip ‘genade’. Dat gebeurde in luthers Ede,
Haarlem en Rotterdam, waar 65 personen deelnamen aan kringavonden met gerichte
vragen. Martin van Wijngaarden geeft alvast enkele bevindingen uit het onderzoek.

V

oor Luther is het Woord van God in de allereerste plaats
het Woord dat mondeling uitgelegd en verkondigd
wordt. Dat uitleggen en verkondigen gebeurt op
basis van de Bijbel. Als mensen de woorden horen, zoals
opgetekend in de Bijbel, kunnen deze opnieuw Woord van
God worden. In die zin: het worden (weer) meer dan slechts
gedrukte woorden. Dit is vaak eerst een gebeurtenis voor
iedere gelovige persoonlijk. Maar in een gemeente is dit
tegelijk ook een collectief gebeuren: het uitleggen en verkondigen van Gods Woord enerzijds en het luisteren daarnaar alsook het eigen maken ervan anderzijds.

van teksten rond Christus’ geboorte, sterven en opstanding.
Christus als centrum. En waren er de verwijzingen naar de
teksten van het Luthers leesrooster. Ook naar ‘teksten door
het jaar’, dus gecombineerd met de kerkelijke feesten. In de
bespreking daarvan werd door deelnemers benadrukt dat
Christus’ optreden in deze gekozen verhalen zich kenmerkt
door het redden van mensen op menselijke maat - dus geen
grootse apocalyptische noties. ‘Dat neemt niet weg dat
mensen geen deel uitmaken van het grote verhaal’, aldus
de toelichtingen.

Bijbellezen belangrijk, redenen verschillen
Voor alle deelnemers aan de kringavonden bleek bijbellezen
belangrijk te zijn. De redenen en de momenten van lezen
verschilden. Zo werd bij het dagelijkse bijbellezen (aan tafel
of voor het slapen gaan) het luthers Dagboek genoemd, al
lazen ze lang niet altijd de opgegeven aanbevolen bijbeltekst. Wel werd altijd de overdenking gelezen, soms hardop.
Keuzes voor de manier waarop waren divers. Die hingen
voornamelijk samen met eigen ritmes of uitzonderlijke
situaties, zoals de ‘oudejaarspsalm’ (90) en de ‘verjaardagspsalm’ (103). De doorgaande bijbellezing ‘van kaft tot kaft’
(lectio continua) kenden ze wel van huis uit, maar niemand
deed dat meer.

Genade: waar denk je het eerst aan?
Na een vraag over de betekenis van ‘genade vandaag de
dag’, waarbij vrijheid en om niet vaak genoemd werden,
volgde de (onvoorbereide) vraag: ‘noem een bijbeltekst of
-verhaal die je het eerst voor de geest komt als je denkt
aan genade’. Naast Oudtestamentische verhalen zoals over
Noach en Jozef waren Nieuwtestamentische verwijzingen
vooral verbonden met teksten die de dagen van Pasen
beschrijven. Ook werd de geboorteaankondiging van
Christus aan Maria ‘vol van genade’ genoemd. En werden
teksten waarin letterlijk het woord ‘genade’ uitgewisseld,
zoals: ‘uw genade is mij genoeg’.

Genade in tweede instantie
Voor de tweede bijeenkomst was er huiswerk. Zoals een
opdracht verder te denken over het begrip genade en een
bijbeltekst of passage mee te nemen waarin daar sprake van
is. In deze tweede ronde viel op dat aanmerkelijk minder
OT-teksten werden genoemd. Ook nu waren er clusters
elkkwartaal

Sprekende voorbeelden
Het huiswerk leverde meer verhalen en citaten op: de verloren zoon; de uitzending van de discipelen (Matteüs 10:8):
‘jullie hebben om niet ontvangen, geef ook om niet’;
(Romeinen 3:23,24): ‘om niet geeft God genade’. Brief
Aanheffen beginnend met de groet: ‘genade en vrede’; ‘mijn
genade is u genoeg, dat zegt alles’ (Korintiërs 2); ‘Het woord
van God is vlees geworden; een ultieme genadige daad van
God’ (Johannes 1:1). In het gesprek met de Samaritaanse
vrouw onthult Jezus - voor het eerst - dat hij de gezalfde
God is, de genade verschijnt in mensengedaante! (Johannes
4:25-26)

Redding in groot en klein
Uit de voortgaande, meer algemene, gesprekken bleek een,
zo ook uitgesproken, besef van samenhangend verband in
verhalen van redding. Redding ‘in het groot’ en in ‘het klein’.
Groot: het verhaal van Noach (de reiniging van de gehele
mensheid) tot en met berichten van Maria en Simeon en
Anna (die de redder van de hele wereld bezingen). Klein:
de herstelde relatie tussen Jozef en zijn broers. En het
evangelie van de overspelige vrouw. Zo samenvattend
werd het: genade heeft alles te maken met nieuwe kansen.
Martin L. van Wijngaarden

september 2019

25

kriskraskort
APELDOORN. Voor een paar dagen
torende een opblaas-PopUpKerk hoog
boven het NS-station van Apeldoorn
uit. Een initiatief om in de aanloop
naar Pasen de kerk en het geloof
dichter bij de mensen te brengen. Het
werd georganiseerd in samenwerking
met verschillende kerken in Apeldoorn. Ook de lutheranen werkten
mee. Bezoekers konden onder meer
hand-letteren en hout bewerken, en
onder het genot van een verse kop
koffie/thee en paasbrood ontstonden
de mooiste gesprekken. Veel bezoekers gingen naar huis met een bijbel.
ZUID-NEDERLAND. Tijdens de
Avond4daagse in Nijmegen is het
lutherse kerkgebouw elke dag opengesteld als een plek voor rust en
bezinning: ‘Een pleisterplaats voor de
ziel.’ Mensen konden zich even terugtrekken uit de drukte. Er werd veel
gebruik van gemaakt. Daarnaast was
er gelegenheid voor een gesprek bij
water, koffie of thee.

DORDRECHT. Drie jongeren van de
ELG Dordrecht nemen deel aan Kids
For Cape Town, een diaconaal doekamp voor jongeren tussen 16 en 20
jaar, waarbij ze aan de slag gaan om
op locatie, i.s.m. een aantal betrokkenen, te werken aan de opbouw van
levens van mensen. In dit geval gaat
het om meebouwen aan een van de
kinderdagverblijven van de stichting
Mzamomhle, een kleinschalige stichting die samenwerkt met personen en
organisaties ter plekke in Zuid-Afrika.
AMERSFOORT. Deze zomer stonden
ze in Amersfoort stil bij het feit dat
de kerk tien jaar geleden werd opengesteld, buiten de zondagse diensten
om, voor iedereen die maar wilde
binnenlopen. Tien jaar, dat zijn afge26

rond 500 zaterdagen, samen zo’n
2000 uur gastvrijheid voor de stad!
De benaming ‘oecumenisch stiltecentrum’ is langzaamaan veranderd in
‘Open Kerk’. Misschien werd het minder stil, maar zeker niet minder oecumenisch. De openstelling is nog altijd
een groot succes.
ZIERIKZEE-ZEELAND & APELDOORN.
De lutheranen van Apeldoorn zijn op
zoek naar nazaten van een bruidspaar dat trouwde op 13 juni 1928. In
Zierikzee is een lutherse trouwbijbel
binnengebracht die ooit is uitgereikt
in Apeldoorn. De kerkenraad liet
Apeldoorn de keuze: óf retour naar
Apeldoorn en proberen nazaten van
het bruidspaar te achterhalen óf de
bijbel verder laten rusten in het
Luthermuseum in Groede. Het werd
Apeldoorn waar de trouwbijbel nu in
bewaring is, met de uitdaging het
terug te geven aan (klein)kinderen,
neven/nichten of andere familie. De
bruidegom was Teunis Cornelissen en
de bruid Elsje Steinvoorte. Bij welke
familie voelt de trouwbijbel zich
thuis?

mooie aanvulling. Godly Play combineert en integreert taal en spel. Kinderen leren ontdekkend en ervaringsgericht, waarbij alle zintuigen meedoen. Komend seizoen gaat de kinderkerk van Rotterdam dit uitproberen. Deze wil zo een ‘Canon aan
belangrijke verhalen’ meegeven op
een manier die goed te onthouden is.

ROTTERDAM. De leiding van de kinderkerk in Rotterdam werkt al zo’n
15 jaar met zelfgemaakte mappen
waarvan de inhoud het luthers leesrooster volgt. Via Duitse en Engelse
sites is nu nieuw materiaal beschikbaar dat bij de leestraditie aansluit en
dat vooral in Scandinavische landen
en Duitsland al is aangeslagen. Het
heet Godly Play, en diverse elementen en nieuwere teksten vormen een
september 2019
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ZWOLLE. Zo’n 20 lutherse kinderen
van de ELG Zwolle in de leeftijd van
7 tot 15 jaar zijn samen een weekend
op kamp geweest in de bossen van
Oldebroek. Het thema was ‘Vissen in
het bos’. Vrijwel alle spellen hadden
iets met vissen te maken. Er was een
kampvuur, lopend buffet, een exclusief voetenbadje voor de jongsten
voor het slapen gaan. De oudsten
mochten opblijven voor een uitpakspel, en zagen Duncan winnen op het
Songfestival. Op zondagochtend was
er een volwaardige lutherse viering,
voorbereid in groepjes, waarin iedereen plaatsnam rond een ‘vissersboot’
en waarin dominee Margo liederen
begeleidde op gitaar. Andere liederen
werden begeleid door kinderen op
cello en viool.
KERKENNACHT 2019. Meerdere
lutherse gemeenten deden dit jaar weer
mee aan de jaarlijkse Kerkennacht.
Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen
in het hele land zien dat je in hun
kerk verrassende dingen kunt beleven.
In Nijmegen deden lutheranen mee
aan een van de wandel- en fietspelgrimages van kerk naar kerk. In
Culemborg hielden ze de ‘Nacht van
de spiritualiteit’, een moment van
verstilling. Het programma was samengesteld uit stiltes, verstilde muziek,
dans en onthaastende activiteiten, en
er kon geswitcht worden tussen de
kerk en tuin.

In Zwolle hielden zeven jongeren en
enkele volwassenen tijdens Kerkennacht een vastenactie voor kerken in
het Midden-Oosten. Na een waterorkestconcert, het suppen en kajakken op
de Zwolse grachten, een speurtocht
door de stad en samenzang rond een
vuurkorf sliepen ze met elkaar onder
de preekstoel. Zondagochtend werd
de troep in de stad rondom de kerk
opgeruimd (acht vuilniszakken) en na
de dienst - na 24 uur - werd gezamenlijk geluncht. De vastenactie leverde
700 euro op.
HET GOOI. In het kerkblad van de ELG
Het Gooi (Bussum en Hilversum)
wordt uitgebreid stilgestaan bij een
uitwisselingsproject van de Stichting
Zebra tussen predikanten uit ZuidAfrika en predikanten hier in Nederland. Zo ontving Bussum ds. Malcolm
James meerdere keren en hoopt ds.
Willy Metzger komend jaar een paar
weken naar Zuid-Afrika te gaan. Een
van de dingen die ds. James hier
opviel was dat ‘je hier mag zijn als

iemand die bij name gekend wordt en
aangesproken. In Zuid-Afrika is dat
in een gemeente met zo’n 3000 leden
niet makkelijk in praktijk te brengen.’
Ds. James nam deel aan vele activiteiten in de gemeente (o.a. een
gespreks- en verdiepingskring). Ook
bezocht hij al fietsend meerdere
lutherse gebouwen in Amsterdam,
waar hij ontmoetingen had met leden
van de lutherse diaconie in Amsterdam en met de president van de
lutherse synode, ds. Andreas Wöhle.
LEERDAM. In de ELG Leerdam werd
een Taizédienst gehouden en in het
gemeentekerkblad Het Zwaantje was
daarvoor uitgebreid aandacht. Taizéliederen liggen goed in het gehoor, duren
nooit langer dan één couplet en worden drie, vier of vijf keer herhaald. Dit
geeft een zielsverheffend gevoel, een
gemeenschap met God. Ook de gebeden en lezingen zijn in eenvoudige
bewoordingen en daardoor treffend.
De liederen zijn in het Frans, Duits en
Engels vanwege het internationale
karakter van de Taizébeweging. Het
thema van de dienst was Vriendschap.
De stoelen stonden in een halve cirkel,
en op de altaartafel brandden vele
kaarsjes, een ikoon (met het thema
vriendschap) er midden voor. Komend
jaar worden nog eens twee van deze
Taizévieringen gehouden worden bij
de Leerdamse lutheranen.
Chris Eekel

Tips of andere leuke berichten
liefst met foto of illustratie?
Stuur ze naar Chris Eekel,
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle
of per mail: chris@eekel.nl.
elkkwartaal
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Luthers Diaconaal Platform
In 2016 schreven we dat de Stichting Melanchton ging stoppen, maar dat is niet
gebeurd. Aan de naam van de stichting is ‘Luthers Diaconaal Platform’ (LDP)
toegevoegd, waarmee duidelijker wordt waar deze stichting inhoudelijk voor staat.
Bob Hulst, voorzitter van het LDP, legt een en ander uit.

D

e Stichting Melanchton heeft
jarenlang een jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd voor
diakenen en iedereen die geïnteresseerd
is in het diaconale werk van de kerk,
waarbij actuele thema’s werden
behandeld. Drie jaar geleden werd
aangegeven dat de stichting zou worden
opgeheven in verband met vergrijzing,
moeilijk te vinden sprekers, gezondheidsproblemen en het wegblijven
van lutherse diaconieën tijdens de
ontmoetingsdagen. Deze opheffing is
echter nooit gerealiseerd. Sterker nog,
de naam van de stichting is uitgebreid
en nog steeds komt men jaarlijks bij
elkaar tijdens de ontmoetingsdag.

Maatschappelijk thema
De ontmoetingsdag, die telkens door
60-80 geïnteresseerden wordt bijgewoond, is steeds gewijd aan een maatschappelijk thema. De afgelopen jaren
kwamen de thema’s zorg, schuldhulpverlening en eenzaamheid aan de orde.
Vooral het thema eenzaamheid leverde
nieuwe inzichten op, onder andere
dat eenzaamheid veel groter is dan
men denkt. Sinds ouderen langer
zelfstandig moeten blijven wonen is
de eenzaamheid gegroeid. Veel mensen
komen bijna de deur niet meer uit en
hebben nauwelijks contact met hun
buren. Ook eenzaamheid bij jongeren
is groot, ondanks de vele contacten
via social media.

Voor volgend jaar is het thema
‘levenseinde’ aangedragen. Het is een
actueel onderwerp waarover veel wordt
gesproken en geschreven. Ook wanneer
men goede afspraken heeft gemaakt
en vastgelegd, dan nog is het niet
altijd mogelijk dat de wens van degene
die aangeeft dat het leven is voltooid,
wordt uitgevoerd. De synode heeft
hierover een rapport uitgebracht met
de titel ‘Een leven voltooid?’ Dit rapport
is ook te vinden op de website van de
Protestantse Kerk.
Voor de studiedag op zaterdag 21 maart
2020 zijn Susanne Freytag en Barbara
Heckel gevraagd als sprekers. Men is
nog op zoek naar een huisarts en een
notaris.

Diaconale regio-indeling
Binnen het LDP leeft de wens om
weer tot een diaconale regio-indeling
te komen. Die was er vroeger ook en
daarbij werden veel zaken regionaal
besproken en opgelost. Het feit dat
dit is opgeheven voelt nog steeds als
een gemis. Het overleg met iemand
uit dezelfde streek gaat vaak net iets
makkelijker. Er zijn nu wel minder
lutherse kerken, maar dan kunnen de
regio’s misschien iets groter worden
gemaakt. Het noorden van Nederland
heeft te maken met andere problemen
dan het westen, dan wil je geen standaardoplossing.

Contacten
Diakenen kunnen het hele jaar door
aankloppen bij de stichting wanneer
er vragen zijn over actuele diaconale
en maatschappelijke onderwerpen.
De stichting heeft contact met veel
organisaties om zaken mee te regelen.
Niet iedere diaken weet waar men hulp
kan krijgen en bij welke instelling
men terechtkan.
Het LDP heeft regelmatig contact
met andere lutherse stichtingen, zoals
het SLOA en de stichting zuster
Meulmeester Fonds. In samenwerking
met het SLOA worden vakanties
georganiseerd voor ouderen en
mensen die ernstig ziek zijn. Daarin
wordt tegenwoordig samengewerkt
met Hetvakantiebureau.nl in Nieuw
Hydepark in Doorn.
Het voortzetten van de Stichting
Melanchton heeft gezorgd voor nieuw
elan. Diakenen en andere geïnteresseerden voor het thema levenseinde
kunnen de ontmoetingsdag van 21 maart
2020 alvast in hun agenda plaatsen.
Ingeborg Kriegsman

Diakenen kunnen hun vraag over een
diaconaal onderwerp per e-mail sturen
naar de stichting: ldp@slab.nl. Meer
informatie over lutherse activiteiten en
organisaties vindt u op luthersinfo.nl.

LDP bijeenkomst 2019 (foto: Jan Ritman)
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Kerkdienst aan boord (foto: Leonie Crom-Wagenaar)

Ook dit is kerk-zijn

Lutherse Buitendag 2019 op de Waddenzee
De jaarlijkse Buitendag voor de lutheranen in Noord-Nederland op 16 juni 2019
speelde zich af op de Waddenzee. De organiserende Friese lutheranen hadden een
zeewaardige partyboot ingezet waarop de 110 deelnemers comfortabel van Harlingen
naar Kornwerderzand voeren en aan boord de eredienst vierden. Na de lunch wachtte
een bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center te Kornwerderzand. De Buitendag
werd begunstigd met uitzonderlijk mooi weer en was in alle opzichten zeer geslaagd.

S

torm en regen in de voorgaande
week gaven reden tot zorg voor
de vaartocht op zee maar bij aankomst in Harlingen kon iedereen zich
koesteren in een warme voorjaarszon.
Rond tienen werden de trossen losgegooid en stevende de ‘Regina Andrea’
de Waddenzee op. Aan boord begon
de eredienst, geleid door ds. Jan van
Twist, ds. Maren Overbosch (Groningen)
en ds. Margo Jonker (Zwolle). Centraal
in de dienst stond het evangelie van
Johannes, hoofdstuk 20:19-23, de
verschijning van Jezus aan de discipelen.
In zijn preek verwees ds. Van Twist
ook naar de prachtige natuur van het
Wad; niet voor niets heeft de Waddenzee de status van Werelderfgoed.
De ruime salon van het schip bood
genoeg ruimte voor iedereen, inclusief
keyboard en organiste. Naast de Friese
lutheranen waren er vanuit Stad
elkkwartaal

Groningen, de Oost-Groningse
gemeenten, Kampen en Zwolle flinke
delegaties op komen dagen. De grote
boot bleek een stabiel platform; men
had weinig last van de deining zodat
bij de nadering van de sluizen van
Kornwerderzand de lunch aan boord
goed smaakte. Daarna werd afgemeerd
aan de steiger bij het Afsluitdijk Wadden
Center om daar het tentoonstellingsgebouw te bekijken. De expositie over
de bouw van de Afsluitdijk en de
ontwikkeling van de IJsselmeerpolders
was zeer interessant en de kinderen
konden creatief en spelenderwijs
kennismaken met de wereld van
Waddenzee en IJsselmeer.
Na een luid signaal van de scheepshoorn ging iedereen weer aan boord
en werd de terugreis aanvaard. Voor
de wind varende langs de Friese kust
naar Harlingen zocht men elkaar op
september 2019

aan dek om van de zon en het water
te genieten. Inmiddels werd het eb en
vielen hier en daar zandplaten droog.
Groot was het enthousiasme toen zich
daar enkele zeehonden lieten zien.
Daarmee kon de dag niet meer stuk.
Zonnebadend en aangenaam babbelend
werden de laatste mijlen naar Harlingen
afgelegd en voeren we om half vijf
de haven weer binnen. Een passend
einde van een bijzondere Buitendag.
Nico Pellenbarg, ELG Leeuwarden
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In memoriam

IJda de Mol-Buizert VDM (25 april 1945 - 28 juli 2019)
Verbi Divini Minister, (be)dienaar van
het Goddelijk Woord, staat achter haar
naam op de rouwcirculaire. Dat was IJda,
intelligent en bescheiden. Wat zij zei
was altijd samengevat en van belang.
De laatste jaren maakte ik dat mee in
een kleine groep theologen van vrouwelijke predikanten, allen werkzaam
geweest in Gelderland en nu met
emeritaat. Het leven ebde weg uit IJda
maar er was een wil om dit nog te doen.
IJda heeft Frans gestudeerd. Dat merkte
je wanneer er plotseling een Franse tekst
voorbijkwam. In haar Apeldoornse
tijd was ze jaren achtereen in luthers
Apeldoorn degene die de predikanten
belde om voor te gaan in hun kerkdiensten. En zo leerde ik haar kennen.
IJda begon in Amsterdam haar studie
theologie die zij met vlag en wimpel
afrondde. Ze werd beroepen in de
lutherse gemeente van Doetinchem,
die zij van 1997-2008 diende. Een ‘late
roeping’? Als wij dat zeggen, bedoelen

we dat de predikant op latere leeftijd
geroepen wordt om Gods woord te
verkondigen. Maar zijn niet alle taken
in een kerkelijke gemeente een soort
roeping? Bijvoorbeeld door jaar in jaar
uit te puzzelen over wie voor zal gaan
in de kerkdiensten?
Zo diende IJda haar thuisfront, haar
familie, haar kerkelijke gemeente
waarvan zij lid was, de gemeente waar
zij predikant werd en - niet te vergeten
- de synode. Na haar pensionering
verleende ze nog trouw pastorale
zorg aan de Gemeente Twente.
Vaak heeft IJda gesproken over hoe
graag zij kerkdiensten voorbereidde
en over haar plezier in het werken
met liturgie en tekst. Zij bleef dat
doen tot haar zieke lichaam het niet
meer aankon.
Waardevolle herinneringen blijven.
Haar man Hans, de dochters Francine

en Tanneke, en de vijf kleinkinderen
weten dat beter dan wij. Een luisterend
oor en gesprekspartner is niet meer.
Hans, die IJda juist de laatste jaren
zoveel heeft gesteund, en haar kinderen
en kleinkinderen met wie zij zo blij
was hebben nu een lege plaats op de
bank.
Karen Wedemeijer vdm

Jongerenreis naar Israël en Palestina
I
n de zomer van 2020 organiseert
de Protestantse Kerk een jongerenreis naar Israël, met een bezoek aan
Palestina. Een reis met een bezoek aan
toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen.
Uiteindelijk doel van de reis is kennismaken met het land, de geschiedenis

en het jodendom, en het ervaren van
het belang van dialoog (tussen de
verschillende bevolkingsgroepen).
De reis vindt plaats van 19 tot 28 juli
2020 en is bedoeld voor jongeren van
18 jaar en ouder. Er zal een aantal
bijeenkomsten aan de reis voorafgaan.
Op woensdagavond 25 september 2019

is een informatiebijeenkomst in Utrecht,
voor iedere jongere die geïnteresseerd
is in deze reis. Daarna pas volgt de
definitieve aanmelding.
De kosten voor de reis bedragen
ongeveer 1200 euro per persoon.
Meer informatie via Floor Barnhoorn,
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl.

Agenda
Zaterdag 28 september
NLVB Najaarsactiviteit: Dolen en Dromen, Zutphen
nlvb.net
Zaterdag 5 oktober
Kerkkorendag, Lutherse kerk Haarlem
luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/kerkkorendag
Zaterdag 5 oktober
Lutherse kerk Delft, Orgelconcert Jonathan Kooman
Aanvang: 16:00 uur, elgdelft.nl
Zaterdag 12 oktober
Lutherse kerk Delft, Orgelconcert Jeroen de Haan
Aanvang: 16:00 uur, elgdelft.nl
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Vrijdag 18 oktober
Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
De kracht van de enkeling: hoe 30 jaar geleden de Muur
kon vallen. Een muzikaal-literaire voorstelling
Aanvang 17:00 uur
Zaterdag 19 oktober
Lutherse kerk Delft, concert Ensemble Lyrico
Aanvang: 16:00 uur, elgdelft.nl
Zaterdag 30 november
Lutherse kerk Delft, concert trompettist Andrew Dillon
met houtblazersensemble
Aanvang: 16:00 uur, elgdelft.nl
september 2019
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Uit de synode
Zoals elk jaar is de periode na de
(lutherse) synodevergadering in mei
redelijk rustig. De synodale commissie
heeft met de laatste feedback van de
synodeleden de finale versie van het
beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. We
gaan zorgen voor een goede opmaak,
en zullen het (daarna) via de vernieuwde website protestantsekerk.nl/
thema/lutherse-synode beschikbaar
stellen. Op deze plaats wil ik Marleen
Schoonderwoerd van harte bedanken
voor het werk dat ze er, samen met
de synodeleden, in heeft gestoken.

opkomst – bij een volgende bijeenkomst
zullen we nog iets breder uitnodigen.
De ervaringen waren divers; in een
aantal gevallen was er sprake van een
taaie vergadercultuur waar men in
was beland, maar er waren ook meer
inspirerende voorbeelden. Het motto
‘zichtbaar worden door actief te zijn’
was door een aantal afgevaardigden
nauwgezet opgepakt – bijvoorbeeld
door zich kandidaat te stellen voor
het breed moderamen (uitgebreid
dagelijks bestuur) van de classis.

Bijeenkomst lutherse
afgevaardigden

Op zaterdag 22 juni was er een extra
zitting van de generale synode over
het ‘mozaïek van kerkplekken’. In het
voorjaar bleek dit onderwerp nog te
veel discussie op te roepen om al tot
besluitvorming over te gaan. De feedback in de vorm van diverse tegenvoorstellen en moties was uitgebreid
geanalyseerd en er lag een nieuw
voorstel op tafel. Daarnaast was over
het meer gevoelige onderwerp ‘bezinning op het ambt’ een aparte studiegroep ingericht. Uiteindelijk werd het
voorstel met een aantal aanpassingen

Met de komst van de nieuwe classes
is ook vastgelegd dat elke classis zo
mogelijk een lutherse afgevaardigde
heeft. Om de ervaringen van het
afgelopen jaar met elkaar te delen
heeft de synodale commissie deze
afgevaardigden op 28 juni uitgenodigd.
Daarnaast waren ook de lutherse
afgevaardigden in andere gremia, zoals
de Commissie BILT en de Commissie
Steunverlening, uitgenodigd. Voor een
eerste keer was er al een behoorlijke

Extra zitting generale synode

goedgekeurd – zie daarvoor ook:
protestantsekerk.nl/nieuws, bericht
van 22 juni: ‘Synode besluit dat voor
kerngemeenten 10 leden nodig zijn.’

Een jaar later
Vorig jaar, 30 juni 2018, overleed
plotseling prof. Klaas Zwanepol. Hij
was initiatiefnemer van de BEZWA
Foundation (bezwa staat onder andere
voor zij horen in het Zulu). Klaas was
nog vlak voor zijn overlijden naar het
project in Zambia, Ndola, geweest.
Het project behelst de bouw van een
nieuw jeugd- en opleidingscentrum
in een nabij Ndola gelegen krottenwijk.
Eind juli ontving de stichting het
bericht dat de Wilde Ganzen het project
zal gaan ondersteunen. Dat is fantastisch nieuws voor deze nalatenschap
van prof. Zwanepol. Zijn vrouw en vele
vrijwilligers zetten zijn werk voort.
Meer informatie:
bezwa.nl.

Erik Fledderus
voorzitter evangelischlutherse synode

Lutherse traditie
K

ent u de brochure Wat is nu
eigenlijk die Lutherse traditie?
Veertien pagina’s met informatie
over het lutherse. Niet alleen over Sola
Gratia, Sola Fide en Sola Scriptura maar
ook over sacramenten, tweerijkenleer,
het priesterschap van gelovigen en over
de lutherse synode en de Lutherse
Wereld Federatie (LWF). Niet alleen
tekst, maar ook mooie foto’s.
De brochure verscheen eind 2016, is
opnieuw gedrukt en gratis aan te
vragen. Zorg dat er altijd een stapeltje
exemplaren in het kerkgebouw aanwezig is, om uit te delen aan iedereen
die meer wil weten over de lutherse
traditie. Geef het aan vrienden en/of
familieleden en leg het neer bij bijeenkomsten zoals een concert, een
lezing of een bijzondere eredienst
waarbij gasten van buiten de eigen
kerk worden verwacht.
elkkwartaal

Ook zijn we benieuwd naar uw
eigen ervaring en gebruik van deze
brochure. Heeft u er wat aan?
Mist u wellicht nog iets? We horen
het graag. Stuur uw reactie naar
redactie.elkkwartaal@gmail.com.
september 2019

De brochure Wat is nu eigenlijk die
Lutherse traditie? is gratis te bestellen
via protestantsekerk.nl/webwinkel,
zoek op ‘traditie’.
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Hoe 30 jaar geleden de Muur kon vallen
De iconische beelden van de val van de Muur in 1989 staan
velen nog op het netvlies. Maar wat weten we van de
mensen die met hun vreedzame protest hebben bijgedragen
aan het einde van het DDR-regime? In de voorstelling De
kracht van de enkeling: hoe 30 jaar geleden de Muur kon
vallen met filmbeeld, biografische tekst en levende muziek
wordt het verhaal van twee iconische vredesactivisten verteld:

de protestzanger Wolf Biermann en de protesttheoloog
Christian Führer; hoe met de humor en het doorzettingsvermogen van enkelingen idealen werkelijkheid kunnen
worden.

Wijzigingen en aanvullingen

Rectificatie Stadsklooster Haarlem

Wijzigingen en/of aanvullingen van gegevens die worden
vermeld in het Luthers Dagboek kunt u tot uiterlijk
24 september doorgeven aan mevr. G. van den Heuvel,
e-mail els@protestantsekerk.nl.

Het Stadsklooster in de Lutherse kerk in Haarlem is iedere
maandag van 17.30 - 18.00 uur geopend voor het stiltemoment. In het vorige nummer van elkkwartaal is dit niet
correct weergegeven.

Gratis abonnement op
woord&weg

Handreiking voor de Israëlzondag

Ambts- en taakdragers in de Protestantse Kerk kunnen
zich gratis abonneren op het magazine woord&weg. Dat
tijdschrift verschijnt maandelijks, afwisselend samengevoegd met de tijdschriften Diakonia, Jong Protestant en
Kerk & Israël Onderweg. Het magazine wil alle mensen
met een functie in de kerk inspireren en informeren bij
een optimale uitvoering van hun werk. Gratis abonnement?
Vraag het aan op protestantsekerk.nl/magazine.

Lutherse Kerk Utrecht, vrijdag 18 oktober 2019,
17.00 uur (toegang vrij).

Kerkelijke gemeenten geven op allerlei manieren
aandacht aan de Israëlzondag, dit jaar op 6 oktober. Op
protestantsekerk.nl/israelzondag vindt u tips en informatie
over de achtergrond van de Israëlzondag. Ook is een
handreiking beschikbaar met liturgisch materiaal om deze
zondag vorm en inhoud te geven. De handreiking volgt
1 Samuël 24 met als centrale vraag: ‘Wie ben je?’ Bij dit
thema wordt ook een preekschets geleverd, een kinder
bijdrage en een bijdrage over Israëlzondag en de hoge
feesten in het jodendom.

5 oktober: landelijke Vacaredag

28 september:
NLVB Najaarsactiviteit
De najaarsactiviteit van de NLVB ‘Dolen en Dromen’
wordt gehouden op zaterdag 28 september in Zutphen en
gaat verder in het spoor van het jaarthema ‘Luther en de
vrouwen’. Deze keer richt men zich op een aantal bekende
vrouwen die Zutphen als domicilie hadden.
Meer informatie: nlvb.net.

De landelijke dag van Vacare, platform voor meditatief leven
in de Protestantse Kerk, is op zaterdag 5 oktober in Amersfoort.
De dag staat in het teken van ‘tien jaar Vacare in beweging’.
Sprekers zijn Kick Bras, Riëtte Beurmanjer en Rob Boersma.
Er zijn negen workshops, over onder meer bibliodans, sacrale
dans, christelijke meditatie in gebaar en beweging, labyrint
lopen en het Latifagebed. Meer informatie en aanmelden:
protestantsekerk.nl/evenementen/vacaredag.

31 oktober 2019:
protestantse lezing

9 november:
Landelijke Diaconale Dag

De protestantse lezing wordt jaarlijks gehouden op
31 oktober, Hervormingsdag. Dit jaar spreekt Pieter-Jaap
Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid, over ‘Gestold wantrouwen, het onbedoelde
effect van secularisatie?’
Locatie: Koepelgevangenis Arnhem
Tijd: 20.00-22.00 uur
Meer informatie en aanmelden: protestantsekerk.nl/lezing.

'Ieder mens telt!' is het thema van de Landelijke Diaconale
Dag op zaterdag 9 november in Utrecht. Samen met ruim
duizend diakenen, ZWO-commissieleden en andere diaconaal
werkers kunt u zich laten inspireren door minister Hugo
de Jonge die vertelt hoe dit thema zijn dagelijkse drijfveer
is. Er zijn 26 boeiende keuze-workshops en is er alle
ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ideeën.
Locatie: Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht.
Meer informatie en aanmelden: kerkinactie.nl/ldd.
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