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Wat drijft de spirituele mens?



Om te beginnen...
In het beleidsplan 2017-2021 ‘Wind in de zeilen’ verwoordt 
de synode, onder meer, haar inzet bij het versterken en 
uitdragen van levende bronnen van lutherse spiritualiteit 
in Nederland binnen de PKN en in de samenleving. Hoe 
‘wij’ als lutheranen gezien, begrepen en getoetst willen 
worden vraagt grote inzet. Zowel praktisch en uitvoerend 
als dichtbij de gemeenten.

De nieuwe synode die in mei 2021 wordt gekozen voor 
weer vier jaar zal dit werk voortzetten. Daarvoor zijn nu 
ook de gemeenten aan zet. Door kandidaten te werven die 
dichtbij hun luthers gemeentelijk belang staan en dat ook 
kunnen en willen vertegenwoordigen in luthers synodaal 
verband. De synode streeft naar een samenstelling van 
40% vrouwen, 40% mannen, 20% jongeren. Daarom, 

Inhoud

gemeenteleden: draag kandidaten aan! Stemgerechtigden 
kunnen nu bij hun kerkenraad kandidaten, predikant-leden 
en leden voordragen (zie pag. 7).

In een extra editie van elkkwartaal worden straks de 
voorgedragen kandidaten voorgesteld, als leidraad bij de 
uiteindelijke verkiezingen tussen 2 januari-2 februari 2021.

En in deze tijd waarin het avondmaal (nog) niet vanzelfsprekend 
op de traditionele manier gevierd kan worden, troosten we 
ons met de ‘tafel van samen’, geschilderd door Lucas Cranach 
de oudere, waar ook Luther aanzit (4e van links).
Houd moed.

Alma Evenhuis
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Meditatie

Het lijkt een spannend moment. We hebben een bizarre tijd achter de rug. Aan het begin 
vol onzekerheid, angsten en vragen, met vrij strenge regels en vervolgens steeds meer ver-
soepeling. We hadden ons een beetje ingericht in de nieuwe situatie. Voor de een kon het 
niet snel genoeg terug naar het oude, voor de ander kon je niet genoeg rekening houden 

met de dreigingen. Maar de grote groep daartussenin kon er prima mee uit de voeten.

Maar ineens lijkt het gevaar weer groter. En het komt weer dichterbij. Daar staan we dan. 
Opgekrabbeld uit een diep dal. Het voelt alsof we de top bereikt hebben. Maar we durven 

niet te bewegen. Niet voor- of achteruit. Want overal lijkt het alleen maar naar beneden te gaan.

Hoe het verder gaat weten wij niet. Welke beperkingen nog gaan komen en voor hoe lang 
zal pas gaandeweg duidelijk worden.

Het is een beetje zoals met de seizoenen. De zomer is een tijd waarin we vol energie in het 
leven staan. De oogst komt als het ware vanzelf binnen. Alle moeite is even vergeten, op de 
achtergrond. Zo lang mogelijk houden wij daaraan vast. Dat we juist dan op vakantie gaan 
heeft daar ook mee te maken. Even in de ruststand. Genieten van het moment, na een lange 

periode van drukte en voordat alles weer begint.

En dan komt de herfst. Er komt nog steeds een rijke oogst binnen, maar er groeit minder nieuws. 
De dagen worden snel korter en het wordt kouder. Op en neer gaat het met de seizoenen.

Op en neer gaat het ook met de relatie tussen God en de mensen, zo lezen wij in de Bijbel. 
Altijd weer is er verwijdering en toenadering. Tenminste van onze kant. Er zijn tijden in ons 
leven waarin we amper behoefte hebben om met God in contact te zijn. We redden het zelf 
wel. En dat is ook zo. Jezus zegt daar zelf over dat de gezonden geen arts nodig hebben. 

Maar dan zijn er weer momenten waarin we ondersteuning hard nodig hebben. Dan is het 
goed wanneer we de relatie met God ook eerder al onderhouden hebben.

Vanaf de kant van God ziet dat er trouwens iets anders uit. Hij is altijd trouw. Hij staat 
altijd klaar. Zijn aanwezigheid is niet afhankelijk van de seizoenen.

Mij geeft dat best vertrouwen. Wat er ook gebeurt, God staat klaar voor mij. Of anders 
gezegd: ik kan niet dieper vallen dan in de handen van God. Of het nou zomer is of winter. 
Of er nou een dip in mijn leven is of een hoogtepunt. En ook bij alle ontwikkelingen rond 

corona: God vangt mij op in zijn handen.

Detlef Bohlken

Welke kant gaat het op?

september 2020
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eheel naar de inmiddels 
gestandaardiseerde regelgeving 
was er een anderhalvemeter-

opstelling van tafels en stoelen en 
was de openingsdienst niet, zoals 
gebruikelijk, in de kapel maar ging 
president Andreas Wöhle voor van-
achter een tafel waarop hij de kaars 
ontstak, en werd er niet gezongen 
door de ‘gemeente’ maar meegesproken 
uit de eerder uitgereikte liturgie. 
Voorzitter Erik Fledderus ging met 
vastlegging van de agenda over tot 
de andere orde van de dag. 

Rondje ‘corona’
Sinds vorig jaar is de gastpresentatie  
van de nieuwe classispredikanten 
een vast agenda onderdeel dat in deze 
vergadering zou worden afgesloten 
met een bezoek van de laatste drie. 
Zij moesten afzeggen als gevolg van  
de uitgestelde datum (ze komen alsnog 
in november) waardoor ’s ochtends 
extra ruimte vrij kwam voor iets heel 
anders, namelijk een ‘rondje corona’. 
Synodeleden en gasten vertelden 
elkaar hoe het hun (gemeenten) was 
vergaan in de periode sinds half maart, 
die landelijk en wereldwijd zo’n immense 
invloed had op het dagelijks bestaan. 
Het was een ingrijpende tijd, zo werd 
geconcludeerd; de zwaarte van de 
lockdown werd gevóeld maar ook de 
vreugde weer toe te komen aan stu-

deren en lezen. Het vele improviseren 
in werk of thuis was vermoeiend maar 
nieuwe initiatieven (goh, kan ik dat 
ook?) leidden tot verrassend resultaat 
en onderlinge herkenning. Ook werd 
stilgestaan bij de theologische lading 
van ‘het elkaar fysiek missen’ en  
hoe daarmee verder te gaan in de 
komende tijd.

Videoverbinding
Via videoverbinding was dominee 
Christa Hunziger (Nordkirche) aan-
wezig om te spreken over de situatie 
in haar werkgebied. 

Rapportages
Als vast agendapunt in het voorjaar 
dient het verslag van de synodale 
commissie (SC) en dat van de finan-
ciële commissie (FC) waarin zij hun 
respectievelijke werk verantwoorden, 
ook ter reactie van de synodeleden. 
Beide commissies hebben veel werk 
verzet in deze onzekere tijd waarin 
zorg en onrust in afwisseling waren 
met moed en hoop. 
•		Veel	gemeenten	hebben	zorgen;	

hiervoor is veel tijd en aandacht 
mede in samenwerking met de 
classis predikanten. 

•		Er	is	aandacht	voor	en	intensief	
overleg met verschillende fondsen 
en de PThU voor de lutherse  
academische presentie.

G

Synodevergadering
Wat opviel in deze, van voorjaar naar zomer uitgestelde, synodale bijeenkomst  
was de sfeer. Deze is normaal gesproken goed - maar nu hing er bovendien iets  
gemoedelijks en saamhorigs in de lucht, noem het verbondenheid. Opgetogen waren 
de begroetingen, zichtbaar verheugd de reacties elkaar eindelijk weer ‘live’ te zien. 
Ja, gewerkt werd er ook daar op Hydepark in Doorn. En hoe!

•		De	werkgroep	Ambt,	opgezet	in	
opdracht van de generale synode, 
heeft nog geen eindresultaat ge-
publiceerd omdat als gevolg van 
de huidige crisis landelijke bijeen-
komsten werden geannuleerd; er 
is hoop op later dit jaar. Trinette 
Verhoeven vertegenwoordigt het 
luthers perspectief in de werkgroep 
en het Convent van Predikanten en 
is gevraagd om de uitkomsten van 
de werkgroep te bestuderen en van 
commentaar te voorzien.

•		Veel	aandacht	en	tijd	gaat	naar	 
de komende verkiezingen. De  
verkiezingsregeling is aangepast  
en nu zijn gemeenten aan zet voor 
de kandidatenvoordracht.

•		De	PKN-visienota,	‘Van	U	is	de	
toekomst’, is besproken in de ver-
gadering van de generale synode 
op 19 juni.
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p de laatste zitting van de generale synode op 19 juni 
heeft de synode de visienota ‘Van U is de toekomst’ 
besproken en aanvaard. Deze nota actualiseert en 

concretiseert ‘Kerk 2025, waar een wil, is een weg’. 

Genade als grondtoon
Nadrukkelijk worden daarin de impulsen uit de context 
waarin de gemeenten en de kerk zich bewegen (mensen op 
zoek naar zin, mensen die overstresst zijn, toenemende 
polarisatie, gevoel van onzekerheid) toegelicht. Daarin 
klinkt als bemoediging voor de toekomst vooral het woord 
genade als antwoord en grondtoon van de nota. 

Krimp zonder kramp
Duidelijk is dat de focus van deze nota ligt op de kerk als 
plaatselijke gemeente als gemeenschap van Woord en tafel 
die vanuit de genade leeft en dus ook ondanks krimp, zonder 
kramp uit de genade mag leven, ondanks alle zorgen over 
het voortbestaan van gemeenten in de toekomst. Het gaat 
ook om het ontwikkelen van publieke theologie, kerk die 
een stem heeft, zich inmengt in de publieke discussie 
omwille van de navolging van Jezus. 

Oecumene
Een verder belangrijk hoofdstuk is de focus op oecumenische 
verbanden als uitdrukking ervan dat wij allen ‘kinderen 
van één Vader zijn’. Hier gaat het om oecumenische 
samenwerking, maar vanuit luthers perspectief werd ook 

de vraag gesteld: welke plek krijgen de broeder-/zuster-
kerken zoals de LWF in dit plaatje?

Twee altaren
In het hoofdstuk ‘Van U is het koninkrijk’ gaat het om de 
focus op eerbiedig leven in de context van vandaag. 
Daarin wordt vooral de kerkmuziek als essentiële uitdrukking 
van eerbied gezien en genoemd. In het hoofdstuk ‘Midden 
in het leven’ gaat het om samenwerking met buitenkerkelijke 
partners, groepen, nieuwe vormen van kerk-zijn. Bij de 
bespreking van deze visienota werd steeds het beeld van 
de twee altaren aangehaald waarin de kerk in de toekomst 
present zal zijn: het altaar in de kerk en het altaar in de 
wereld, die beide op elkaar betrokken zijn. 

Kritische noot
Kritisch opgemerkt werd bij de bespreking dat de beklem-
toning van de genade als grondtoon wellicht ertoe zal 
kunnen leiden dat gemeenten de handen in de schoot 
leggen en niet verder gaan zoeken naar mogelijkheden om 
toekomstbestendig te zijn/worden. Eveneens is er in de nota 
onbesproken gebleven welke consequenties de coronacrisis 
voor de kerk zal kunnen hebben, en is ook niet expliciet 
duidelijk geworden welke specifieke rol de kerk in het 
debat over racisme zal kunnen spelen. Dus de actualiteit 
van deze visienota wordt nu al gemist.

Marlies Schulz

O

Visienota Protestantse Kerk

Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de 
kerk de komende jaren inslaat. Als ELS-afgevaardigde voor de generale synode was Marlies Schulz aanwezig bij de 
bespreking van de nota; hiervan deed ze verslag op de ELS-vergadering van 4 juli.

Wind in de zeilen
Daar was het dan: het beleidsplan 
2019-2023 van de Evangelisch-Lutherse 
Synode. Niet zonder trots presenteerde 
de SC de gedrukte, full colour versie 
van ‘Wind in de zeilen’ aan de ver-
gadering. Als resultaat van intensief, 
praktisch denk- en overleg werk over 
hoe ‘wij’ als lutheranen gezien,  
begrepen en getoetst willen worden. 
Alle kerkenraden kregen een editie 
toegestuurd; de digitale versie is te zien 
via de website van de Protestantse 
Kerk, protestantsekerk.nl/thema/
lutherse-synode.
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fscheid nemen van de evangelisch-lutherse synode 
valt me zwaar. Vierenhalf jaar had ik het voorrecht de 
vergaderingen van de ELS bij te wonen. Het is goed 

gebruik dat een lid van het moderamen van de generale synode 
van de Protestantse Kerk de ELS-vergaderingen bijwoont 
als trait d’union tussen beide synodes. Begin 2016 werd mij 
gevraagd om dit te doen. Die beslissing was niet moeilijk. 
In 2009 (ik was toen ook synodelid) volgde ik de TVG-cur-
sus Lutherana om erachter te komen waar de destijds vaak 
gebruikte uitdrukking ‘het lutherse gedachtegoed’ voor 
stond. Ik merkte onmiddellijk dat ik me thuis voel in de 
lutherse wereld en woon sindsdien af en toe een lutherse 
kerkdienst bij.

Formeel was ik – als assessor I (vice-preses) van de generale 
synode – in de ELS-vergaderingen als gast aanwezig, maar 
het was meer dan dat. Ik wist me heel welkom en ik had het 
gevoel dat mijn inbreng even serieus werd genomen als die 
van de leden van de ELS. Omgekeerd was het fijn dat ik 
input vanuit de ELS kon leveren aan het moderamen van 
de generale synode.

Enkele dingen vielen me bijzonder op. De ELS is kleiner dan 
de generale synode; daarom zijn er veel mogelijkheden voor 
persoonlijke ontmoeting waarvoor royaal tijd wordt uitge-
trokken, zowel rond als tijdens de vergaderingen. Dat zet 
de toon voor een goede vergadering, waarin elke deelne-
mer ook werkelijk aan bod komt. Ook de liturgische vie-
ring aan het begin van elke vergadering en het afsluitende 
avondgebed zijn onmisbaar.

Het was mooi om mee te maken hoe de ELS hard werkte 
aan haar meerjarenbeleidsplan 2019-2023 ‘Wind in de 
zeilen’. Hierin verwoordt de ELS – in verbondenheid met de 
Protestantse Kerk als geheel - hoe zij de levende bronnen 
van lutherse spiritualiteit in Nederland wil versterken en 
deze binnen de Protestantse Kerk en in de samenleving 
zichtbaar en vruchtbaar wil maken en verder wil dragen. Dat 
is het waardevolle van de Protestantse Kerk: twee tradities 
zijn vertegenwoordigd. Beide stemmen moeten klinken en in 
daden vertaald worden. Ik wens de ELS van harte toe dat 
het haar gegeven is om haar beleidsplan daadwerkelijk uit 
te voeren!
Ook het traject van de revisie van de orde van de hoofd-
dienst en het tot stand komen van de bundel ‘Alle liederen 
van Luther’ was mooi om getuige van te zijn.
Yke Luinenburg, een van de andere moderamenleden, 
neemt het stokje van mij over. Ik wens hem evenveel 
vreugde als ik heb ervaren binnen de gelederen van de ELS.

Jeannette Galjaard

A

Namens het moderamen van de generale synode nam vice-voorzitter Jeannette Galjaard ruim vier jaar deel aan 
de vergaderingen van de evangelisch-lutherse synode (ELS). Hierin was zij een constante en graag geziene (gast)
deelnemer, met praktische en vruchtbare inbreng die wederzijds goed uitwerkte. Tijdens de voorjaarsvergadering 
van 4 juli was haar afscheid en introduceerde ze haar opvolger Yke Luinenburg. In een persoonlijke impressie blikt 
Jeannette Galjaard terug op haar jaren ‘in het lutherse’.

Landelijke Lutherdag
Steeds concreter zijn de plannen 
waarin ook steeds meer scherpte voor 
het hoe, wat en vooral: door wie. De 
werkgroep, bij monde van Maarten van 
der Wouden, gaf een heldere presentatie 
waarop de vergadering actief, kritisch 
en praktisch reageerde. In een extra 
synodevergadering (na de zomer) 
worden stevige spijkers met koppen 
geslagen voor de verdere uitwerking, 
taakverdeling en mogelijkheden.

Afscheid van Jeannette Galjaard
Als lid en afgevaardigde van het 
moderamen van de Generale Synode 
was Jeannette Galjaard ruim vier jaar 
vaste gast bij de ELS-vergaderingen. 
Vanuit haar functie reageerde ze ade-
quaat als er kerkorderlijke of meer 
algemene Protestantse Kerk-kwesties 
ter sprake kwamen. Ook werd ze in 
die periode gaandeweg ‘geraakt’ door 
het lutherse, zoals ze beschrijft in 
haar persoonlijke impressie. In deze 

vergadering nam ze afscheid van de 
ELS en kreeg daarbij een toepasselijk 
stoffen mondkapje met lutherroos 
print en het boek ‘Een knipoog van u 
zou al helpen’ door Karel Eykman.
Tevens introduceerde zij haar opvolger 
in deze functie, Yke Luinenburg.

Alma Evenhuis
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Zoals bekend wordt in mei 2021 een nieuwe synode gekozen voor vier jaar. 
In juni werden alle kerkenraden hiervan formeel op de hoogte gesteld en kregen 
zij de verkiezingsregeling. Nu zijn de gemeenten aan zet.

Verkiezingen 2021:
Gemeenten nu aan zet

et werven van kandidaten is een belangrijke taak 
voor gemeenteleden, hiertoe aangezet door hun 
kerkenraad. Immers, zij kunnen de potentie en 

geschiktheid van een mogelijke kandidaat beter beoor-
delen omdat het ook hun eigen interesses betreft en zij 
een directe kijk hebben op de (landelijke) vertegen-
woordiging daarvan.

Daarom, gemeenteleden: draag kandidaten aan! Of ga  
in gesprek met de kerkenraad als u er zelf voor voelt  
mee te draaien in luthers synodaal verband. Daarbij 
dringt de tijd, want:

  Tot 1 oktober kunnen stemgerechtigden bij hun  
kerkenraad kandidaten, predikant-leden en leden  
voordragen.

Vervolgens
  Kerkenraden kunnen die kandidaten voordragen bij de 

synodale commissie (maximaal twee per brandpunt,  
kern of preekplaats). Dit moet vóór 15 november;

  De synodale commissie stelt de kandidatenlijst op  
en publiceert deze vóór 1 januari 2021;

  De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats tussen  
2 januari en 2 februari 2021;

  In mei 2021 wordt de synode in nieuwe samenstelling 
geïnstalleerd.

H Samenstelling
De synode streeft, zoals ook wordt gestimuleerd vanuit de 
LWF, naar een samenstelling van 40% vrouw - 40% man 
- 20% jongere. Jongeren wordt dus nadrukkelijk gevraagd 
zich beschikbaar te stellen voor de synode.

Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die:
  belijdend lid, dooplid of gastlid zijn van een  

zelfstandig lutherse gemeente;
  belijdend lid of dooplid zijn van een gefedereerde  

of gefuseerde gemeente met een ‘luthers vinkje’  
in de ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).  
Kerken raden: uw (administratief) inzicht en advies  
is hierbij wenselijk.

Extra editie elkkwartaal
In een extra editie verschijnt elkkwartaal met een  
verkiezingsspecial (medio december) waarin alle kandidaten 
met hun achtergrond en beweegreden worden voorgesteld. 
Want weten voor wie je kiest en waarom is doorslaggevend 
bij de stemming in januari. 

Vragen of andere twijfel? Ga naar uw kerkenraad.
Voor de herziene en volledige verkiezingsregeling:  
zie protestantsekerk.nl/thema/lutherse-synode. 
Mail voor meer informatie naar els@protestantsekerk.nl.

Alma Evenhuis
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e waren geraakt door wat ze beleefden. Zo maakten 
ze het zich eigen. Dat is genoeg. O, als iedereen in 
deze wereld toch zo z'n brood zou delen! Wij, vol-

wassenen, moeten vooral niet vragen of ze het begrepen 
hebben. Bij die vraag: bijt op je tong. Niet zeggen: ‘Weet 
je wel wat je doet?’ Begin niet met: ‘Brood delen, dat mag 
pas als je het begrijpt.’ De kinderen hadden goed aangevoeld 
dat hier iets bijzonders gebeurde. Áls je al iets wilt uitleggen: 
vertel dan maar een van de Bijbelse verhalen over brood 
delen. Dat mensen daar-
door kunnen leven. Ik 
geloof van harte dat het 
avondmaal in een geloofs-
gemeenschap niets anders 
is dan dat: delen, om zo 
met elkaar in vreugde het 
leven te vieren.

Als de dominee er  
niet is: wel brood delen, 
niet preken
In onze kerk gebruiken we 
al heel lang twee challes, 
gevlochten broden van de 
sabbattafel van vrijdagavond. 
‘Brood uit de hemel …’  
Wat overblijft, de brokken, 
mogen kinderen oppeuzelen. 
Maar: eerst vijf stukjes aan 
anderen geven. Want dit is 
uitdeelbrood. Zo gaan ze 
naar de mensen toe. En 
waar mevrouw De Vries in 
de kring nog voor de gaven 
bedankte, kan ze dit aanbod 
van het kind niet weigeren. ‘Neemt en eet …’ Ik heb  
kerkenraden altijd op het hart gedrukt: mocht ik op een 
zondagmorgen plotseling niet kunnen voorgaan en alles 
staat gereed om ‘de tafel van samen’ te vieren, doe dat 
dan! Volg een tafelgebed uit het Dienstboek, zing Sanctus 
en Agnus Dei, deel brood en wijn. Een preek kun je wel 
een keer overslaan, maar het levensbrood niet. Hiermee 
schijn ik tegen een ‘officiële’ kerkregel in te gaan. Die 
zegt: geen geordineerde predikant, dan ook geen brood en 
wijn. Dat is een gotspe! Hoe mag je, in Gods naam, brood 
níét delen? Delen van eten en drinken met de Heer, met 
elkaar, is het hoogtepunt van wat een gemeente met 

elkaar mag beleven en vieren. Dat is onze roeping in de 
wereld: deel Gods heil uit! Opdat iedereen zal leven in die 
vreugde van de Heer.

Met huid en haar
In 1966 schreef de lutherse professor C.W. Mönnich (1915-
1994) zijn intrigerende Anti-liturgica (Carillonreeks 53). 
Nee, hij was beslist niet tegen liturgie maar bedoelde:  
liturgie is geen opvoering vanaf een preekstoel voor een 

luisterend publiek. Liturgie 
betrekt de kerkgangers met 
huid en haar bij de verkon-
diging en de viering van 
het heil. Nergens in de kerk 
is plek om uit de wind van 
de Geest te blijven. Brood 
en wijn delen. Ik heb bij 
niemand zo prachtig gelezen 
over vieren. 

Mönnich voert een harts-
tochtelijk pleidooi voor de 
viering van de eredienst: 
het bruiloftsfeest van de 
Messias en zijn volgelin-
gen. Kerkgangers worden 
feestgangers. Christus is 
daarbij voorganger én 
mensenbroeder. Broeder 
van vooral mensen in  
verdrukking; hoeren,  
tollenaars, verlamden.  
Voor de gevestigde religieuze 
orde een soms ongemak-
kelijke houding van die 

Heer. De schriftgeleerden zien hoofdschuddend door het 
raam: Jezus eet brood met een zondaar. 

Dansend opgaan
De uitleg van en het onderricht in de Bijbelse woorden 
kun je nog wel in leerhuis of preek geven. Maar voor de 
viering van een feestelijke maaltijd heb je eerst en vooral 
iemand nodig met gevoel voor beweging, ook lichamelijk. 
Opgang naar het Feest. Dat zijn we in de kerk niet zo 
gewend. De musicus kan dat wellicht. Ik weet niet of die 
vanachter het toetsenbord de mensen in de kerkzaal kan 
zien. Wel kan ik zeggen: nee, er wordt niet gehuppeld. 

De moeder vertelde het me. Ze waren hier komen wonen. De lutherse kerk kenden 
ze niet van elders. Maar die gemeente was warm, open, ook de kinderen kregen 
een plek. En samen avondmaal vieren, dat was helemaal nieuw. Het was een Grote 
Gebeurtenis geworden. En die kreeg ook thuis gestalte. De kinderen waren onder de 
tafel gaan zitten. Daar hadden ze brood gedeeld en elkaar bekertjes water gegeven. 
Met volle aandacht en in alle ernst: dit is voor jou. De tafel van samen.

De tafel van het heil

Z

De tafel van samen (lied 385) *
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
‘t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven door God is het gegeven.

Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
gedenken dan Jezus, die leeft na zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
Daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
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Laat staan gedanst. Ik heb dat nog nooit gezien. Hoort dat 
niet? Kinderen heb ik 't wel zien doen. Misschien is er een 
dansleraar die weet hoe je ook als volwassene feestelijk 
kunt opgaan. 

Ambtsdrager
Met het oog op de discussie in de Protestantse Kerk over 
het ambt zeg ik maar vast: iedereen die zich inzet voor de 
levendige betrekking tussen de Messias en de zijnen staat 
in het ambt. Het ambt is níét een status waaraan je bepaalde 
bevoegdheden ontleent. Het is omgekeerd: als je iets doet 
ten dienste van de Messias en de zijnen, sta je daardoor in 
het ambt. Mönnich zegt: ‘Men legt de Schrift niet uit omdat 
men dominee is, maar men is dominee omdat men de Schrift 
uitlegt. Men is geen steun voor hulpbehoevenden omdat men 
diaken is, maar men is diaken omdat men de handen naar 
een mens in nood uitstrekt.’ Dus: de inzet voor de opgang 
naar het nieuwe leven onder de zegen van Christus, dát maakt 
je ambtsdrager. Natuurlijk, deskundigheid is gewenst. Dat 
geldt voor vele aspecten in de kerk: de uitleg van Bijbelse 
taal, de hulp bij sociale verhoudingen, in pastoraat, het 
laten klinken van de dienst in de wereld en muziek. 

De tafel van samen
De kunst en kundigheid om brood te delen. Daarmee 
begint het leven. Want als in heel de wereld werkelijk het 
brood gedeeld wordt is dat de hemel op aarde. Opgaan 
naar de tafel van samen. Dat huis van de Heer moet vol-
stromen met allerlei mensen. Oud en jong; straatmadelieven 
en daklozen; eenzamen en verdrietigen. Hier zullen tranen 
worden gewist. Hier delen we de gaven uit. Zo gaat en doet 
de Heer ons voor. Hier leren we weer de vreugde vieren.
Aan deze tafel van de Heer zijn we allen van harte welkom!

Wim van Beek

*   In de laatste regel van vers 2 staat oorspronkelijk ‘en 
denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood’. Ik veranderde 
die regel. Want gedenken omvat verleden, heden én 
toekomst en past nu beter, ook bij de tafelviering.  
De maaltijd is geen begrafenismaal maar gaat dóór de 
dood naar het leven. Zo wordt de maaltijd die Jezus 
viert in Emmaüs een avondmaal. En 'zo dikwijls je dit 
doet' betekent steeds weer opnieuw beleven van die 
maaltijd. Brood en wijn delen, elkaar het leven schenken.

‘dansen rond de tafel’ (Saint Gregory of Nyssa)



e kroniek ‘50 jaar Werkweek’ 
besloot ik in 2000 met de wens 
dat de kerkmuzikale kwaliteit 

ons richtsnoer zal blijven en ons ook 
in de komende periode veel goeds zal 
doen toekomen op de Lutherse Werk-
week voor Kerkmuziek! Zonder meer 
kan gesteld worden dat deze wens 
volledig in vervulling is gegaan. We 
kunnen terugkijken op een bijzondere 
reeks van werkweken, ieder met een 
eigen karakter, een eigen invulling, 
een eigen verhaal. Elke werkweek is 
eigenlijk een eenmalig, wellicht uniek 
gebeuren; ‘een paradijs op aarde’. Als 
je de verslagen doorleest kom je deze 
termen nog regelmatig tegen.

Veranderingen
Hoewel de beleving en het enthousiasme 
een wonderbaarlijk constante factor 
blijken te zijn, waren de uiterlijke 
omstandigheden dat allerminst. Intus-
sen is in twintig jaar veel veranderd. 
Zo is de ontkerkelijking na 2000 
onverminderd verder gegaan, hebben 
lutherse kerken hun deuren moeten 
sluiten en hebben daardoor aardig 
wat lutherse cantorijen zich moeten 
opheffen. Wat zeker ook veranderde 
waren de deelnemersbijdragen. 
Betaalde men in 2000 nog 530 gulden 
voor een werkweek van acht dagen, 
in 2020 zijn de prijzen voor zeven 
dagen gestegen naar 625 euro. De 
accommodaties werden steeds luxer. 
Werden tijdens de allereerste werkweken 
de aardappels nog eigenhandig geschild, 
nu wordt ons een uitgebreid driegangen-
buffet aangeboden met de mogelijk-
heid van een goed glas wijn daarbij.

Muziek
De muziek uit de lutherse kerkmuzikale 
traditie heeft altijd centraal gestaan, 
zeker bij de kroonjaren van de Werk-

Lutherse Werkweken Kerkmuziek 

D

Dit jaar moest de Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek, tot grote spijt van alle  
betrokkenen, worden afgelast. Anderzijds was het een goede gelegenheid terug te 
blikken op al die voorbije jaren. In 2000 schreef Hans Jansen in Musica Sacra* een 
kroniek ter gelegenheid van de 50ste werkweek; de kroniek anno 2020 werd zo  
eigenlijk een vervolg op die terugblik. Die beschouwing, is eind juli - ook als 
‘troost’- naar alle werkweekdeelnemers gestuurd.
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groep/Werkweek. Daarnaast zijn ook 
uitstapjes gemaakt naar andere tradities. 
Vanaf 2001 stond muziek centraal van 
componisten die in het betreffende 
jaar een eeuw geleden geboren waren. 
Zo zongen wij bijvoorbeeld in 2009 
muziek van Willem Mudde (1909-
1984), oprichter van onze Werkgroep. 
In het Lutherjaar 2017 voerden wij de 
‘Musikalische Exequien’ uit van 
Schütz. Van de andere grote lutherse 
componist, Johann Sebastian Bach,  
klonken in dit Lutherjaar delen uit 
diens motet Der Geist hilft unsere 
Schwachheit auf. Een wereldlijke link 
werd gelegd in 2006 toen wij voor de 
eerste keer in de ‘Zwanenhof’ in Zen-
deren waren en het fraaie motet Il 
bianco e dolce cigno van Arcadelt (De 
witte, zachtmoedige zwaan) zongen. 

Geheim van de werkweek
Het zijn uiteindelijk de deelnemers 
die de week maken, gegrepen als ze 
zijn door de kerkmuziek. De gezellig-

*  Musica Sacra is een uitgave van de Stichting Lutherse Werkgroep voor 
Kerkmuziek. luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Slotconcert 2014 (foto: Ineke van der Veen)

heid, het drankje ’s avonds buiten en 
kletsend als al het werk is gedaan én 
de volgende morgen weer vroeg op 
voor de metten. Het waren díe deel-
nemers die ook de vele Bonte Avonden 
verzorgden, steeds bonter maar altijd 
een even welkome als hilarische onder-
breking midden in de week.
Het echte ‘geheim’ van de werkweek 
zullen we nooit te weten komen. Willem 
Mudde besteedde er al in 1982 een lang 
artikel aan; ook hij kreeg er niet echt 
de vinger achter, zoals het overigens 
een goed geheim betaamt.
We hopen in deze onzekere tijden het 
begrip werkweek voor kerkmuziek 
blijvend invulling te kunnen geven. 
Met vooruitzicht op de viering van 
volgend jaar om twee jubilea in één 
keer te kunnen vieren: de 70e werk-
week en het 75-jarig jubileum van de 
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.

Hans Jansen,
secretaris Musica Sacra
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k vermoed dat dit herkenbaar is: 
op een dag lees je op Facebook  
of een ander medium een bericht 

van een bekende of vriend met ver-
ontrustende vragen rond het chaotische 
gebeuren van corona dat ons sinds 
maanden bepaalt. Is corona wel echt, 
of is het een politiek verzinsel? En de 
klimaatcrisis of de 5G straling dan? 
Of Bill Gates en de ‘chemtrails’... ? 
En je vraagt je af hoe die, verder toch 
verstandig denkende, vriend in een 
spoor van complot theorieën verzeild 
kan raken. 
Eerst probeer je wat voorzichtige 
vragen te stellen, te verwijzen naar 
andere betrouwbare informatiebronnen 
en te appelleren aan het gezond  
verstand. Helaas levert dat dan een 
vloed aan ‘anti-informatie’ op, 
gepaard met het vriendschappelijk  
en bezorgd advies om toch vooral 
niet te geloven wat jou officieel 
wordt ‘aangepraat’ ...

Je schrikt even bij het besef dat je 
in volstrekt verschillende werelden en 
informatiebubbels terecht kunt komen. 
Die elkaar uitsluiten en over en weer 
als belachelijk en (gevaarlijk) naïef 
beschouwen. Je ziet dat maatschap-
pelijke verschijnsel elders. Maar ook 
binnen onze gemeenten speelt dit 
mechanisme van uitsluiting, en her-
kennen wij de opkomende wanhoop 
als je zó uit elkaar drijft rond levens-
bedreigende en noodzakelijke zaken. 
In een toenemend individualiserende 
en verdeelde samenleving ontstaan 
andere denksystemen; systemen die 
iets herkenbaars ‘bieden’, doordat ze 
zich tegen ‘de anderen’ scherp afzetten. 

Dit was ook eeuwenlang al een 
valkuil in geloof en godsdienstigheid: 

Omgaan met gekleurde waarheden
de bevestiging van ons eigen gelijk 
door uitsluiting en afschrijving van 
hen die anders in het leven staan, die 
anders denken of geloven. Hoe houd 
je elkaar vast als de tegenstellingen 
groot worden? Hoe houd je vast aan 
wat je voor je eigen leven en geloven 
als waarheid herkent en kiest, en hoe 
zorg je ook voor plaats voor de ander 
en dat andere, zelfs als dat bedreigend 
en kwetsend is?

Dit zijn geen nieuwe vragen, nee. 
Ze speelden van oudsher in eerlijke 
vormen van geloof en levensovertuiging. 
Vragen die grote politieke en maat-
schappelijke processen of ingrijpende 
gebeurtenissen oproepen, raken van-
daag kennelijk aan die dimensies.

Het antwoord ligt slechts deels in 
betere of transparantere informatie. 
Die moet natuurlijk altijd worden 
gezocht, maar kan inderdaad vernuftig 
verdraaid en vervormd worden. Legio 
interessegroepen oefenen hierop hun 
invloed uit, met alle technische midde-
len van dien. Eerder ligt het antwoord 
op een ander vlak: dat van de relatie! 

I

woord&visie

Gun ik de ander zijn of haar anders-
zijn - ook als dat wezenlijke delen 
van wie ik ben en waarin ik geloof 
ontkent of tegenspreekt? Maakt dat 
‘bij elkaar horen’ wellicht belangrijker 
dan ‘gelijk hebben’? Ik vertrouw erop 
dat uit ‘bij elkaar horen’ (communio) 
ook het gesprek en het zoeken naar 
waarachtigheid kunnen ontstaan; als 
vrucht van de relatie en tegenover 
maatschappelijke (en epidemiologische) 
vragen waarvoor wij, als gemeenschap 
van mensen, gezamenlijk staan.

Als gemeenten van Christus weten 
wij: in Christus horen wij bij elkaar! 
Dat is een geloofswaarheid die alle 
tegenstellingen overstijgt - zelfs die 
van feit en waarheid, en van cultuur 
en kleur. Ze schept de barmhartige 
ruimte waarin wij elkaar over en 
weer kunnen vasthouden om samen 
blijvend te zoeken naar wat menselijk 
leven doet bloeien en tot spiegel 
maakt van Gods beeld en gelijkenis. 
Dat is wel iets anders dan het zoet-
sappig dichtsmeren van tegenstellingen! 
Juist vanuit de relatie die ons draagt, 
benoemen wij tegenstellingen helder-
der en blijven daarover met elkaar  
in gesprek.

Daar ligt nu een taak voor ons, als 
kerk en gemeenten. Houd het gesprek 
open, ook bij wezenlijke menings-
verschillen, vermoedde complotten  
of duistere bedoelingen. Als geloof 
daarin de kracht en ontspanning geeft, 
is dat opbouwend bij en in een open 
toekomst voor alle mensen. Daar is het 
toch om begonnen. Op hoop van zegen!

Andreas Wöhle
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oor (lutherse) jongeren worden al jaren veel activiteiten 
georganiseerd door luthers verbonden stichtingen. 
Als gevolg van de coronacrisis werden de aanvankelijk 

geplande activiteiten tussen 18 juli en 15 augustus gean-
nuleerd. Ter vervanging waren er ‘digitale kampen’ en is de 
voorbereiding van nieuwe kampen in 2021 in volle gang. 
De deelnameprijs is laagdrempelig.

Stichting Vakantiekampen (SVK)
De Stichting Vakantiekampen organiseert al meer dan 
honderd jaar jeugdactiviteiten. Ieder jaar zijn er zomer-
kampen, waaronder tentenkampen voor verschillende 
leeftijdscategorieën en zeilkampen. De kampen worden 
georganiseerd door een enthousiast team van vrijwilligers, 
die veelal zelf in het verleden mee op kamp zijn geweest.

De tentenkampen worden georganiseerd voor de leeftijden 
7 t/m 9, 10 t/m 12, 12 t/m 14, en 15 t/m 18 jaar, de zeil-
kampen voor de leeftijden 14 t/m 17 jaar en 18+. Bij het 
tentenkamp kunnen 30 deelnemers meegaan, bij het zeil-
kamp 12. De deelnemers verblijven tijdens de tentenkampen 
op het landgoed Hoekelum, in Bennekom op de Veluwe.  
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met sport, 
spel en avontuur rond een variërend thema voor iedere 
leeftijdscategorie. Spooktocht, smokkelspel, watergevechten, 
dropping, speurtocht, broodbakken bij het kampvuur, 
zwemmen, een dagje stad, feestjes, ’s avonds stappen en 
nog veel meer zorgen voor een onvergetelijke vakantieweek! 
Ieder jaar is er voor alle leeftijden een nieuw thema. Tijdens 
het zeilkamp zeilen de deelnemers over de Friese meren en 
overnachten aan boord en op onbewoonde eilandjes.

In een ‘digitaal kamp’ is bijvoorbeeld voor het kamp van 
de leeftijd 10 t/m 12 jaar een lange lijst met opdrachten 
gemaakt die de deelnemers tijdens de kampweek zelf kunnen 
uitvoeren via Instagram (@stichtingvakantiekampen). Ze 
kunnen foto’s van hun activiteiten delen met kampgenoten. 
Daarnaast wordt nu al gewerkt aan een gevarieerd  
programma voor 2021, met een nieuw soort kamp naast 
het bestaande aanbod.

De prijs is laagdrempelig, zonder winstoogmerk. Het tenten-
kamp kost € 102,-, het zeilkamp € 192,-. Voor meer 
informatie over de activiteiten van de Stichting Vakantie-

Jeugd en jongeren

V
kampen en aanmeldingen zie de website svk.nl, en sociale 
media: @stichtingvakantiekampen (Instagram en Facebook) 
en @vakantiekampen (Twitter).

Stichting Commissie Weekenden (CoWe)
De Stichting Commissie Weekenden (CoWe), een zuster-
organisatie van de Stichting Vakantiekampen, organiseert 
jaarlijks vier weekenden voor jeugd en jongeren op ver-
schillende locaties in Nederland, onder leiding van een 
enthousiast team vrijwilligers. Daarbij werkt de stichting 
nauw samen met de Stichting Vakantiekampen en Hét 
Vakantiekamp. Het gaat om weekenden voor verschillende 
leeftijdscategorieën rond sport, spel en creativiteit. In het 
voorjaar organiseert de stichting een Pinksterweekend 
voor de leeftijd 6 t/m 15 jaar. In het najaar is er een 
Najaarsweekend voor de leeftijd 11 t/m 15 jaar, en op  
7 en 8 november 2020 is het ©-Weekend voor de leeftijd 
15 t/m 21 jaar. Deelnamekosten zijn ook bij deze stichting 
laag. Voor meer informatie over de activiteiten van de 
Stichting Commissie Weekenden en aanmeldingen zie de 
website cowe.nl en sociale media: @commissie_weekenden 
(Instagram) en @commissieweekenden (Facebook).

Hét Vakantiekamp
Hét Vakantiekamp, onderdeel van de Evangelisch-Lutherse 
Jeugdraad (ELJR), organiseert al ruim vijftig jaar zomer-
kampen rond sport, spel en avontuur voor jongeren van  
7 t/m 15 jaar. De kampen worden door vrijwilligers  
georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen van 
maximaal 25 personen: ‘de kleintjes’ (7 t/m 10 jaar), ‘de 
middelgroten’ (11 en 12 jaar) en ‘de groten’ (13 t/m 15 jaar). 
De activiteiten van Hét Vakantiekamp zijn vooral gericht 
op de regio Den Haag maar iedereen is welkom. De deel-
nemers gaan een week op kamp met hun leeftijdsgenoten 
onder begeleiding van een team van vrijwilligers. Na deze 
zomer is aanmelden voor 2021 weer mogelijk. De kosten 
van de zomerkampen worden laagdrempelig gehouden, en 
wanneer zij een belemmering vormen is een passende 
oplossing in overleg met de organisatie mogelijk. Voor 
meer informatie over Hét Vakantiekamp en aanmeldingen 
zie de website hetvakantiekamp.nl en sociale media:  
@hetvakantiekamp (Facebook, Instagram en Twitter).

Joren Reichel
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De Kerk sterft uit - sterft de Kerk uit?
Het kerkbeeld wordt vaak gedomineerd door de ouderen in de 
gemeente. Zowel het stereotiepe idee dat alleen nog opa’s 
en oma’s in God geloven - zo leert jammer genoeg soms de 
ervaring - als dat de kerk op zondag vooral bezocht wordt 
door mensen boven de zestig jaar. Hoewel ik er zelf als 
gemeentelid van kan getuigen dat dit zeker niet altijd waar is, 

moet ik toegeven dat ik qua leeftijd (16 jaar) vaak behoorlijk 
buiten de boot val. Voor kinderen is er de kinderkerk en 
voor ouders en grootouders de koffie na de dienst om met 
elkaar te praten. Maar waar passen de jongeren in dit 
beeld? Hoewel zij misschien nog niet de meeste ervaring 
hebben, vormen ze wel de toekomst voor onze kerk. Dit is 
waar de Young Reformers in beeld komen, opgericht in 
2014 door de Lutheran World Federation.

Young Reformers: een hecht netwerk
De Young Reformers is een netwerk dat bestaat uit 284 jonge 
lutheranen tussen de 16 en 30 jaar, uit lutherse kerken over 
de hele wereld. Zij organiseren online en fysieke meetings 
waarin zij ervaringen uitwisselen over hun verschillende 
contexten, kerken en geloof. Ze spreken over wat het betekent 
om luthers te zijn en welke verschillen daarin wereldwijd 
te herkennen zijn. Door hun ervaringen met elkaar te delen 

Global Young Reformers Network
Namens de lutherse gemeenschap in Nederland is de zestienjarige Pauline Storch 
sinds februari gedelegeerd bij het jongerennetwerk van de Lutherse Wereldfederatie 
(LWF). Over wat haar drijft en inspireert bij dit werk doet zij vanaf nu regelmatig 
verslag in Elkkwartaal.

en elkaar te leren kennen vormen de Young Reformers een 
hecht en sterk netwerk, waarin samenwerking een belangrijke 
rol speelt. Het doel van dit netwerk is om de verbondenheid 
tussen de verschillende gemeenten in de verschillende delen 
van de wereld te versterken, om zo elkaar makkelijker te 
kunnen helpen en ondersteunen. Juist in deze tijd waarin 
sommige jongeren maar weinig gelovigen in hun directe 
vriendenkring vinden, helpt deze vorm van samenspraak 
om een plek te creëren waar zij met leeftijdsgenoten over 
hun geloof kunnen praten.

Maatschappelijk betrokken en dynamisch
Zeven van deze jonge mensen vormen samen het steering 
committee. Zij komen uit verschillende gebieden in de wereld, 
om zo de hele organisatie te vertegenwoordigen. Zij helpen 
bij het bedenken en organiseren van ideeën en projecten. 
Bijvoorbeeld fysieke meetings met inbreng van verschillende 
deelnemers. Regelmatig vinden er ook online meetings 
plaats. Hier komen deelnemers samen in gebed en gesprek 
over hun ideeën voor de toekomst. Zo houden zij zich bezig 
met hoe ze willen dat hun kerken zich verhouden ten 
opzichte van maatschappelijke kwesties zoals racisme, kli-
maatverandering en genderongelijkheid. Daarnaast wordt 
ook gebrainstormd over hoe de kerk aantrekkelijker kan 
worden voor jongeren. Zo vormen de Young Reformers een 
groep jonge, dynamische mensen die met enthousiasme de 
toekomst bespreken en elkaar steunen.

Sinds februari ben ik namens onze lutherse gemeenschap 
in Nederland, samen met Sem Loggen, als Young Reformer 
bij deze beweging gedelegeerd. Dat heeft mij nog bewuster 
gemaakt van de internationale familie waarvan wij als 
lutheranen deel uitmaken. Voor mijzelf is het belangrijk 
om via deze groep meer mensen van mijn eigen leeftijd te 
ontmoeten met wie ik ideeën over mijn geloof kan delen. 
Wat ik daarbij nieuw, en wellicht voor het eerst heb gere-
aliseerd, is dat de kerk zeker niet aan het uitsterven is. 
Integendeel zelfs, er zijn nog zoveel plannen en mogelijk-
heden voor de toekomst.

Meer weten over de activiteiten 
van de Young Reformers?  
Mail naar Pauline Storch:  
paulinestorch@gmail.com of 
bezoek de website  
youngreformers.lutheranworld.org.

Pauline Storch, 
lid van het Global Young Reformers Network

Pauline Storch
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Ondertussen bij de LWF
Vertrek dr. Martin Junge
In mei van dit jaar verraste secretaris 
generaal dr. h.c. Martin Junge de 
Lutherse Wereldfederatie met zijn 
aankondiging volgend jaar in oktober 
te zullen terugtreden; drie jaar voordat 
zijn ambtsperiode eindigt. Junge geeft 
aan dit weloverwogen, na bezinning, 
te doen. Deze timing stelt zijn opvolger, 
de toekomstige secretaris-generaal, in 
staat om de nieuwe assemblee voor te 
bereiden en met de nieuw verkozen raad 
een nieuwe strategie vorm te geven 

die de LWF verder zal leiden naar een 
toekomst waarin God de gemeenschap 
roept, aldus Martin Junge. De president 
van de LWF, aartsbisschop dr. Panti 
Filibus Musa, prijst Junge om zijn 
integriteit, wijsheid, verbeeldingskracht, 
inzicht en humor. Junge heeft de passie 
van de LWF voor de kerk en de wereld 
verpersoonlijkt, zo zegt Musa. De 
LWF-Raad stelt een commissie in bij 
het zoeken naar kandidaten voor de 
opvolging; tijdens de vergadering 
van juni 2021 wordt een nieuwe 
secretaris-generaal gekozen.

Brief aan de G20
In een gezamenlijke brief aan de 
Ministeries van Financiën en de  
presidenten van de Centrale Bank 
van de G20, roepen de Lutherse 
Wereldfederatie, de Wereldraad van 
Kerken, de World Communion of 
Reformed Churches en de Council for 

World Mission de groep op om gebruik 
te maken van de openingen die er zijn 
om gezamenlijk de huidige orde te 
onderzoeken. En zo de uitdagingen die 
door de COVID-19-pandemie en de 
daarmee verband houdende economische 
crisis naar boven komen, het hoofd te 
bieden. Ze zijn vooral bezorgd over de 
diepere crisis die de pandemie heeft 
blootgelegd, namelijk de exploitatie 
van hulpbronnen op een manier die de 
planeet vernietigt en de meerderheid 
van de mensen in armoede achterlaat, 
zo stellen zij in hun brief. De vier 
organisaties, die wereldwijd 500 miljoen 
christenen vertegenwoordigen, presen-
teren vier voorstellen voor de G20 
om tijdens de top in november in 
overweging te nemen: 
•		Wijs	toereikende	financiële	middelen	

toe aan de volksgezondheid en de 
sociale bescherming van honderden 
miljoenen mensen wier levens-
onderhoud is gedecimeerd door de 
pandemie;

•		Scheld	de	externe	schulden	van	lage-	
en middeninkomenslanden kwijt;

•		Implementeer	wereldwijd	belasting-
hervorming om het herstel te 
financieren; 

•		Bescherm	publieke	goederen	en	
ecologische gemeenschappen. 

Sinds 2014 werken de vier organisaties 
samen in het initiatief ‘New International 
Financial and Economic Architecture’ 
(NIFEA), dat het huidige mondiale 
economische model uitdaagt en 
streeft naar een economie van leven 
voor iedereen.

Lutherse identiteit
Vanaf juli 2020 worden webinars 
gehouden rond het thema ‘Luthers 
zijn’. De webinars maken deel uit van 
het ‘Lutheran Identities Study Process’ 
dat in oktober 2019 begon met een 

internationaal overleg in Addis Abeba 
in Ethiopië over het thema ‘We believe 
in the Holy Spirit: global perspectives 
on Lutheran Identity’. Een verslag hier-
van en van de resultaten is beschikbaar. 
De webinars zijn ook via de website 
terug te zien.

Kerk zijn in tijden van COVID-19
In een enquête van de LWF over de 
impact van het coronavirus op het 
kerkelijk leven reageren kerken uit 76 
van de 148 regio’s met hun ervaringen. 
In het zoeken naar mogelijkheden om 
toch met gemeenteleden en vooral 
kwetsbaren in contact te blijven,  
werden online netwerken opgericht, 
waren er online diensten en werden 
social media, tv, radio en websites 

ingezet. Verschillende kerken meldden 
positieve effecten van het online gaan: 
je blijft in contact en het biedt veel 
creatieve mogelijkheden. Anderen 
hadden last van gebrek aan internet-
connectiviteit, aan elektriciteit en 
devices, en merkten een loskoppeling 
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de lerende christenmens.
Prof. dr. Dirk Lange, assistent secretaris-
generaal van de LWF voor oecumenische 
betrekkingen, noemt het trilateraal 

rapport een voortbouwen op versterking 
van de onderlinge relatie tussen de drie 
geloofsgemeenschappen. Het rapport 
volgt op het luthers-doopsgezinde 
bilaterale rapport ‘Healing Memories’ 
dat tot een verzoeningsdienst leidde 
in 2010, en op de bilaterale dialoog 
tussen doopsgezinden en rooms-
katholieken die uitmondde in het 
rapport ‘Called to be peacemakers’. 
Het rapport is te vinden op de website 
van de LWF, lutheranworld.org. 

Ledenstatistiek LWF 2019
Het overzicht van lutheranen  
wereldwijd is klaar: de LWF telt nu 
77,8 miljoen leden, dit is 2,2 miljoen 
meer dan bij de laatste telling in 2017. 
Voor belangstellenden: te downloaden 
op de website van de LWF,  
lutheranworld.org.

Leonie Crom-Wagenaar

Foto's: LWF

voor hulp, maar dragen minder bij.’ 
Naast de directe onzekerheid en stress 
waarmee kerken te maken kregen is 
er ook een roep om de kerk als open-
bare stem voor gerechtigheid te zien 
en te pleiten voor mensenrechten, 
gender-rechtvaardigheid en bewust-
making over klimaatverandering. 
Kerken toonden solidariteit met een 
bijdrage aan het Rapid Response 
Fund voor kerken in nood; dit zou in 
de toekomst nog belangrijker kunnen 
worden. ‘Afgezien van ondersteuning 
in hun huidige strijd, zou de rol van 
de LWF daarom kunnen zijn kerken 
te beschermen en te herinneren aan 
het bredere perspectief, inclusief het 
solidariteitsconcept en het behoren 
tot een wereldwijde Gemeenschap 
van Kerken’, besluit Brümmer.
Save the date: de 13e LWF Assembly 
wordt gehouden in september 2023 
in Krakau in Polen. Met als thema 
‘Eén lichaam, één geest, één hoop’.

Overleg over de doop
Het eindrapport van het trilateraal 
overleg tussen de Lutherse, Doops-
gezinde en Rooms-Katholieke Kerk over 
de doop is gepubliceerd. Het rapport 
bevat vijf jaar intensief theologisch 
overleg tussen de drie kerkgenoot-
schappen over het begrip en de praktijk 
van de doop in het licht van de heden-
daagse pastorale en missionaire  
uitdagingen waarmee deze drie  
christelijke gemeenschappen worden 
geconfronteerd. De discussies werden 
rond drie fundamentele vraagstukken 
gevoerd:
•		de	relatie	van	de	doop	met	zonde	

en genade;
•		de	viering	van	de	doop,	en	de	 

communicatie van genade en 
geloof in de context van de  
christelijke gemeenschap;

•		het	gedoopt	zijn	in	de	praktijk	van	
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van gemeenteleden door smartphone-
gebruik. In sommige regio’s kon men 
zich geen internet of mobiele telefonie 
veroorloven omdat het geld nodig 
was voor bijvoorbeeld voedsel. De 
verplichte fysieke afstand ervaarden 
sommige geestelijken als een uitdaging 
om in contact te blijven met ouderen 
en mensen in afgelegen gebieden. Op 
veel plaatsen verandert het economisch 
effect het gezicht van de kerk. Omdat 
kerkleden financieel worstelen, werd 
het kerkelijk diaconale werk uitgebreid: 
naast de reguliere diaconale zorg was 
er aanbod van beschermend materiaal, 
onderwijs en medische hulp. In sommige 
landen gingen kerken het gebrek aan 
betrouwbare overheidsinformatie tegen.

Stem voor gerechtigheid
Kerkleden werden zwaar getroffen door 
inkomensverlies, dus ook de kerken 
kampen met financiële instabiliteit. 
‘De pandemie benadrukte de bestaande 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid 
tussen kerkleden, gemeenten en kerken 
wereldwijd’, zegt Julia Brümmer, 
LWF-coördinator planning, monitoring, 
evaluatie en rapportage, die de enquête 
uitvoerde in juni 2020. Brümmer zegt 

verder dat in veel kerken de pandemie 
een vicieuze cirkel bewerkstelligde: 
‘Meer mensen wenden zich tot de kerk 
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In augustus 2019 was het net zo warm als in dezelfde afgelopen maand van 2020. 
Niettemin hebben organisatie én deelnemers zich toen volop ingezet bij en voor hun 
deelname aan het - vers gelanceerde - Zomerschoolprogramma. Het, wegens succes 
geprolongeerd, vervolg voor 2020 was al ver in voorbereiding maar werd geannuleerd.

Lutherse Zomerschool 2019:
geleverde inzichten

eelnemer van het eerste uur, 
Mascha de Haan, blikt terug en 
staat stil bij wat de zomerschool 

(haar) opleverde. ‘Wat heb ik genoten 
van de lutherse zomerschool in 2019 
in de ELG Amsterdam. Reuze jammer 
dat we dit jaar geen ontmoeting hebben. 
Met wat graven in mijn dagtekeningen 
kan ik gelukkig de herinneringen 
terughalen.’

Dag 1: geloven in vrijheid
De eerste dag stond in het teken van 
kennismaken met elkaar en het ver-
kennen van het thema van de zomer-
school: geloven in vrijheid. Luther 
noemde vrijheid vaak een geschenk. 
Op de zomerschool leerden wij dat de 
relatie met de Ander eenzelfde geschenk 
is. Onvoorwaardelijk en om in dank 
te mogen ontvangen, hoe moeilijk dat 
soms ook is. Maar ook hoe vrijheid 
een uitdagende oefening vormt in het 
praktiseren van attention en care in 
een tijd van selfie extremism, waarover 
Cambridge-docent Boris Gunjevi vertelde.

Dag 2: vrijheid door geloof
Dit kwam ook ter sprake tijdens de 
tweede dag van de zomerschool.  
’s Ochtends vertelde journalist en 
schrijver Anna Krijger over haar 
ervaringen in de lutherse kerk in Israël. 
Zo vond zij in haar lutherse context 
aldaar bijvoorbeeld ontspanning binnen 
een vaste liturgie. Wij leerden zo hoe 
situationeel kerk-zijn is: gebonden 
aan tijd, plaats, mensen. Ook hierbij 
komt de relatie met de ander weer 
aan bod. We hebben de Ander/ander 
nodig om liturgie te laten ontstaan. 
Voor ons, deelnemers van de zomer-
school, herkenbaar, zelfs zo dat we 
als vanzelf voor de lunch de liturgie 
zochten om samen te zingen. Ook 
deelnemers aan het panelgesprek, 
Dorottya Nagy (hoogleraar missiologie 
aan de PThU) en Kersten Storch 

(geestelijk verzorger bij de Wartburg 
te Utrecht) vertelden over hun zoek-
tocht naar vrijheid, uit hun diverse 
achtergrond en context.

Later op de dag vertaalden we onze 
inzichten naar de lokale gemeenten: 
hoe laat je, als gemeenschap, zien wie 

D

je bent? Wat betekent de uitstraling 
van het kerkgebouw? En: hoe kun je 
vernieuwend kerk zijn? We kwamen 
tot het inzicht: kerk-zijn vindt niet 
alleen plaats tijdens de eredienst maar 
in allerlei ontmoetingen, onderling 
en met de ander. Ook hierbij spreekt 
het element van vrijheid, als onderdeel 

Illustraties: Mascha de Haan
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aarten Luther realiseerde zich het belang van 
huisgodsdienst. Met zijn aandacht voor het priester-
schap van alle gelovigen moest er natuurlijk ook 

toerusting zijn voor al die priesters. Afgelopen maanden 
heb ik daar wel mee geworsteld. Kunnen we thuis vieren? 
Palmpasen werd thuis vrolijk opgepakt en er verschenen 
overal foto’s van versierde palmpasenstokken. Daarna 
werd het lastiger.

Is het huisgodsdienst om thuis, op de bank met koffie, een 
kerkdienst te kijken? Ik hoor van mensen die de zang door-
spoelen want ze horen zichzelf liever niet zingen. De timing 
van het liturgisch ‘vraag en antwoord’ is ook lastig thuis. 
Voeg daarbij de afleiding van huisgenoten en huisraad 
- dat is precies waarom ik graag naar de kerk ga; daar kan 
ik me concentreren op het vieren. Gelukkig mag dat weer.

Dominee Metzger verwoordde het zo: ‘Eenrichtingsverkeer 
versus een te lange uitzending?’ Voor mijzelf voelt dat nog 
erg vreemd en ik blijf aarzelen. Immers dat over en weer 
tussen gemeente en voorganger, het vraag- en antwoordspel 
dat zo’n belangrijke plaats heeft in onze lutherse vieringen, 

dat mis ik in vooraf opgenomen korte diensten met enkel 
gebed, muziek, lezing en uitleg. En in Woerden hoorde ik 
dominee Diepenbroek voorzichtig zeggen: ‘Ik heb ook niet 
meegezongen, om mee te voelen hoe dat is. Zo naar.’ 
Afzien dus.

Ooit leerde ik dat zingen twee keer bidden is. Dus Luther 
schreef lofzangen in de volkstaal. Terwijl ik dit schrijf is 
het advies nog steeds om niet te zingen als je dicht bij 
elkaar bent in een ruimte. Dat wordt vier keer zoveel bidden 
om het goed te maken. Maar die wiskunde werkt niet!
Samen zingen geeft zo veel. Je mee laten nemen in alle 
stemmen die samen een bijzonder geheel vormen. Al zingend 
je zorgen loslaten, concentratie. Dat deden Paulus en Silas 
ooit in hun cel. Om God te lofprijzen in plaats van rond te 
draaien in je eigen cirkel. Het is tijd om te zingen. Of het 
muzikaal mooi klinkt, is even minder belangrijk. Dat komt 
wel weer. Stap over de drempel, zet Skype open en zing 
met hart en stem! Huisgodsdienst is dat je ook thuis je 
hart opent.

Karin Timmerman

M

Wartaal
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Lutherse Zomerschool 2021, 
Wittenberg: katholiciteit en 
internationaliteit
Vanwege de coronacrisis is de 
geplande 2020-editie van de 
Lutherse Zomerschool geannuleerd. 
De organisatie onderzocht alterna-
tieve opties. Uit een enquête onder 
aangemelde deelnemers bleek de 
breed gedeelde wens van een vol-
waardige Zomerschool (ook als 
die uitgesteld zou worden), boven 
alternatieven als een ééndags-
programma of digitaal webinar. 
De organisatie besloot daarom de 
huidige editie van de Zomerschool 
te annuleren en een nieuwe editie 
in 2021 te organiseren rond het-
zelfde thema: katholiciteit en 
internationaliteit. De organisatie 
zocht bovendien naar een alterna-
tief voor de vliegreis naar Genève, 
en besloot zo de volgende editie van 
de Zomerschool in Wittenberg te 
organiseren, van 19 - 23 augustus 
2021. Meer informatie volgt.

van de viering binnen een vastomlijnde 
liturgie. Dat vrijheid steeds verbonden 
is aan spanning en dilemma in een 
zoektocht naar rechtvaardigheid en 
recht doen bleek uit de voordracht 
van Ab Klink (hoogleraar en zorg-
bestuurder) later op de avond.

Dag 3: vrijheid kan knellen
Stevo Akkerman (journalist, auteur), 
Jos Wienen (politicus) en Markus 
Matthias (hoogleraar lutherana aan 
de PThU) boden ons andere invals-
hoeken naar vrijheid door geloof. Zo 
vertelde burgemeester Wienen over 
zijn zoektocht naar maatschappelijke 
vrijheid en recht doen in een maat-
schappelijke context. Wij leerden hoe 
vrijheid ook kan knellen. Maar ook 
hoe vergeving kan leiden tot vrijheid 
(Matthias), de ontdekking van Luther. 
Hoe dragen wij als kerkgemeenschap 
bij aan de zoektocht naar echte vrijheid? 
Een manier is het blijven opzoeken 
van de ontmoeting met de ander, 
inclusief de spanningen die dit kan 
opleveren, om hierover met elkaar in 
gesprek te blijven. Wat is vrijheid voor 
jou, voor de ander? Hoe kunnen we 
de ander vergeven? In verschillende 
workshops reflecteerden wij hierop en 
pasten onze inzichten toe op de thema’s, 

zoals migratie of vernieuwend kerk-zijn.

Dag 4: vrijheid vieren
De prachtige viering in de Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui op zondagochtend 
en het zingen van ons zelfgemaakte 
lied: dát maakte indruk op me. Hierin 
kwam alles samen: zo voel ik mijn 
luthers hart kloppen, zo leef ik in 
Gods vrijheid!

Mascha de Haan
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mdat de waarheid van het christendom en welke 
godsdienst ook niet meer als objectieve waarheid 
wordt erkend, moet iedere gelovige met zichzelf 

uitmaken wat de christelijke ‘waarheid’ voor hem of haar 
betekent. Dat doet hij door te kijken naar wat hij spiritueel 
kan beleven. Maar het gevaar hierbij is dat we dan ons 
houvast binnen onszelf gaan zoeken terwijl het uiteindelijk 
slechts buiten onszelf te vinden is.

Vroomheid
In het kader van het (lutherse) christendom zou ik daarom 
eerder spreken van vroomheid in plaats van spiritualiteit. 
Met vroomheid bedoel ik niet een bepaald moralistisch 
gedrag, maar een houding die bij het geloof past, ofwel de 
belichaming van het geloof in het ritme van het leven. 
Vroomheid is de praktische consequentie uit hetgeen waarin 
ik geloof. Ik noem vier vormen van vroomheid die, mijns 
inziens, bij uitstek passen bij een lutheraan in deze tijd.

Tafelgebed
Het gebed, allereerst het gebed aan tafel (maar ook het 
avond- of morgengebed) dat wij alleen of met elkaar uit-
spreken, symboliseert dat wij ons leven niet uit onszelf 
hebben en uiteindelijk niet alleen door onszelf in stand 
kunnen houden; wij weten ons afhankelijk (en gezegend) 
van wat niet-religieuzen ‘toeval’ of ‘lot’ en wij God noemen, 
omdat wij Hem als persoon (vader) mogen aanspreken. De 
intensiteit waarmee ik het gebed uitspreek en de authenticiteit 
van mijn woorden zijn niet belangrijk; wel belangrijk is het 
ritueel als zodanig omdat ik daarmee een houding beoefen 
en me eigen maak die overeenkomt met mijn geloof. Elke 
keer dat ik thuis het tafelgebed uitspreek, plaats ik mijn 
leven in het kader van Gods schepping, weet ik me geborgen 
in zijn voorzienigheid. 

Wat drijft de spirituele mens?

O

Spiritualiteit is een issue in onze tijd. Dat geldt niet alleen voor mensen die 
buiten de kerk op zoek zijn naar de zin van het leven of de beleving van wat onze 
empirische waarneming overstijgt of naar het uiteindelijke gevoel van een goed 
en authentiek leven. Het geldt ook binnen vele kerken. Ook daar zijn wij op zoek 
naar wat ons geloof kan bevestigen en waarmaken. In die zin is spiritualiteit een 
modern verschijnsel.

Het gebed dráágt ons
Niet voor niets liet ook Jezus ons met het Onze Vader zien 
dat het gebed er allereerst toe dient de houding van een kind, 
tegenover God (onze vader), in te nemen dat eerbied toont 
(naam), op zijn zegen hoopt (rijk), in Hem kan vertrouwen 
(wil), zich in alles van Hem afhankelijk maar ook gezegend 
weet (brood), uit de goddelijke kracht van vergeving leeft 
(schuld), en zich veilig bewaard ziet tegenover het kwaad 
(verzoeking, kwaad). Het gebed draagt óns, niet wij het gebed. 
In zo’n ingelijfd en ritueel gebed hoeven wij niet steeds na 
te denken bij wat en hoe we bidden: dat is spiritueel!

Verbindende (levens)ervaringen
Het lezen in de Bijbel, als dagelijkse of incidentele lezing, 
is een tweede manier om tot christelijke spiritualiteit te 
komen. Je kunt de Bijbel lezen als een boek vol wijsheid. 
Die bestaat uit levenservaringen, gedragen door een groot 
deel van de (Westerse) mensheid - dwars door de tijden 
- en blijvend ingebed in het geloof aan een God die al 
onze aardse ervaringen overstijgt (transcendentie). Dit zijn 
levenservaringen over de omgang van mensen onderling, 
de groeiende wetenschap van de natuur en het worstelen 
met macht en onmacht. 

De Bijbel is immers een verzameling van archaïsche,  
van oudsher beproefde, verhalen over natuurwonderen, 
generatieconflicten, geboorte en toekomstverwachting, 
schuld en vergeving, liefde en strijd, afgunst en veront-
waardiging, oorlog en vrede, aanvechting én over het hoog-
lied der liefde. Onze ervaringen zijn immers niet puur 
individueel, ze zijn vooral ervaringen van de mensheid. 
De Bijbel plaatst deze ervaringen in een perspectief dat 
gericht is op God: als ijkpunt van de wereld. Dat leidt tot 
verwondering, ontroering, ootmoed en vrijheid. Deze manier 
van bijbellezen, waaraan we zijn uitgenodigd onze eigen 
ervaringen te verbinden en zo aan een langdurige levens-
duiding mee te schrijven, die met God rekent: dat is spiritueel!

Geloof kan niet zomaar ‘thuisblijven’
Omdat het geloof niet slechts thuis kan blijven maar 
steeds zoekt naar mensen die ook geloven en naar hen die 
dat nog niet ‘doen’, hoort bij christelijke vroomheid de 
gemeenschap die ontstaat tijdens een kerkdienst, gespreks-
kring of koorrepetitie: overal waar christenen als christenen 
samenkomen in  gemeenschap. Dat bij elkaar komen is dé 
communicatievorm van het geloof. Onderling delen wij 
wat wij geloven en hopen, delen wij het leed en vermenig-

Cantorij ELG Zwolle (foto: Ingeborg Kriegsman)
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oel van dit luthers evenement 
is: het bereiken van de wereld 
om ons heen en daarin te ver-

woorden wie we zijn zodat we verstaan-
baar zijn. Inspirerend en herkenbaar 
voor Lutheranen; inspirerend voor ons 
en kennismakend met ons voor ‘de rest’; 
tonend hoe veelzijdig en internationaal 
we zijn. De uitwerking is laagdrempelig, 
serieus en ludiek; toegankelijk voor 
iedereen; muziek, toneel, stilte, lezing, 
gesprek; binnen én buiten; optredens, 
eten/drinken, samen doen.

Werkgroep
Vanuit de ELS is een werkgroep gevormd 
die de grote lijnen heeft uitgewerkt. Nu 
dringend en van harte gevraagd: meer 
ondersteuning, met specifieke deskun-
digheid. De werkgroep denkt daarbij 
aan brede activiteit uit - en tot doel 
van - zowel gemeenten als landelijk.

Hoe, wat, waar
In het centrum van Utrecht: in de 
lutherse kerk aan de Hamburgerstraat 
(binnen) en het tegenoverliggend plein 

(buiten), goed bereikbaar via alle vervoer.
De breed georganiseerde dag voltrekt 
zich in festivalsfeer. Bedoeld voor 
iedereen, vooral ook gezinnen.

Deelnemers
Deelnemers presenteren zich met stands 
(binnen of buiten): Lutherse gemeenten 
met aansprekende projecten; SLUB 
(boekhandel); Museum Catharijne-
convent (deel-expo 500 jaar reformatie); 
WELJA, CoWe en SVK; JOP; Buiten-
landse partnerkerken; Nederlandse 
Lutherse Vrouwen Bond (NLVB); 
musici van KoninginneZang (KoZa): 
samen musiceren, componeren en 
optreden; Godly-Play met Luther-
verhaal (ELG den Haag); contextueel 
bijbellezen (M. van Wijngaarden,  
ELG Rotterdam). 
En verder key-note speakers, waarvoor 
Hans Alma (hoogleraar Religieuze 
Humanistiek) als eerste heeft toegezegd.

Vervolg
Naast organisatorisch, valt ook op 
financieel gebied nog wel wat dicht te 
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‘Lekker Luthers’
De geplande landelijke Lutherdag krijgt gestaag een omlijnde en vastere vorm. Tijdens 
de synodevergadering van 4 juli presenteerde Maarten van der Wouden, namens de 
werkgroep, het voorbereidend resultaat van ‘Lekker Luthers’ (werktitel van de Lutherdag).

vuldigen de vreugde; we  bouwen ons wederkerig op en 
geven zo vorm aan ons geloof en onze levensduiding.

Vier het leven 
Voorop staat het vieren van het leven; dat is een heel eigen 
vorm van vroomheid. Alleen in de godsdienst stuiten wij op 
de grenzen van ons aardse bestaan dat zich uitstrekt van wieg 
tot baar en daarin op het heilige. In de eredienst benaderen 
wij het heilige door het leven te vieren. Wij leren omgaan 
met het risico dat het leven vanaf het begin gevaar loopt te 
mislukken en dat het eindig is. Tegelijk verwijdt de horizon 
en komt de vraag naar oorsprong en vervolg van het leven in 
beeld. Juist de gemeenschappelijke eredienst is de plek waar 
wij beschikken over vormen (liturgie) om ons emotioneel 
in te laten op de levensvragen van oorsprong, risico en 
eeuwigheid, en die te benaderen. In het liturgisch vieren 
overstijgen (transcenderen) wij te midden van ons leven 
de grenzen van het leven: dat is spiritueel! 
Dat vieren kan ook thuis, met het eigen gezin. Zo kun je 
samen een vorm van spiritualiteit voor bepaalde feestdagen 
opbouwen met een tafelgebed, een bijbellezing, een lied, 

een gemeenschappelijke feestelijke maaltijd, cadeautjes - 
allemaal met dezelfde boodschap: deze dag of nacht is 
anders dan de andere dagen of nachten; deze dag of nacht 
overstijgt ons aardse bestaan.

Spiritualiteit is ook: voortbouwen op het geloof
De vierde plek waar spiritualiteit beoefend wordt is het 
lijden, omgaan met het vreemde en met het eigen gebrek, 
met nood en angst. Daar kan en wil je niets aan doen, dat 
overkomt je. Lijden is dan eerder een toetssteen, misschien 
ook ter verdieping van onze spiritualiteit, maar geen plek 
om spiritueel te groeien. Wel kan ik me voorstellen dat 
iemand die zich levenslang bezighield met de genoemde 
vormen van vroomheid, ook met het lijden op een ‘vrome’ 
manier zou kunnen omgaan en juist dán op zijn of haar 
geloof kan voortbouwen - omdat het geloof door spiritualiteit 
of vroomheid standvastig is geworden. Gelukkig degene die 
deze beproeving niet zal ervaren. Zalig degene die in de 
beproeving, van welke soort ook, zal kunnen standhouden.

Markus Matthias
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timmeren. Een eerste schatting van de 
kosten is gemaakt, voor de financiering 
zijn er uitwerkbare maar nog niet 
afgeronde opties. Een peloton aan 
vrijwillige medewerkers en -denkers, 
naar verwachting groeiend in de loop 
der komende maanden, is een belang-
rijke voorwaarde bij het slagen van de 
Lutherdag - in eerste instantie gepland 
voor 2021, maar in het perspectief van 
corona vermoedelijk pas in 2022 te 
verwezenlijken. Voor deze specifieke 
zaken belegt de SC in oktober een 
extra synodevergadering. Meer hier-
over leest u binnenkort in de tussen-
tijdse ELS-nieuwsbrief en in de extra 
(verkiezingen)editie van elkkwartaal.

Alma Evenhuis

Bijdragen en meedoen  
aan ‘Lekker Luthers’?
Meldt u vast aan: als gemeente, 
als persoon, of betrokken instantie. 
Via: ELS@protestantsekerk.nl
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Duurzaam luthers ‘Boven ’t IJ’
Toekomst met ruimte voor lutherse traditie

e ELG Enkhuizen gaat fuseren 
met de Protestantse Gemeente 
Enkhuizen die kerkt in de Zuider-

kerk. In 2017 is reeds het monumentale 
kerkgebouw verkocht, waarna de 
gemeente kerkte in een gehuurde zaal, 
en in maart eindigde het dienstverband 
van dominee Jantina de Ruiter. De 
lutheranen uit Enkhuizen hebben 
inmiddels een nieuwe plek gevonden 
bij de Protestantse Gemeente, waar zij 
in de Zuiderkerk - naast gezamenlijke 
erediensten - de lutherse traditie in 
vieringen zullen voortzetten in een 
nieuw in te richten ‘lutherkapel’. Op 
13 september kwamen zij een laatste 
keer samen als zelfstandige gemeente 
in een huiskerkdienst, waarna de twee 
fuserende gemeenten elkaar tegemoet 
liepen in de stad. Hierover ging ik in 
gesprek met dominee Jantina de Ruiter, 
kerkenraad voorzitter Maikel de Wit 
en diaken Anita de Wit.

Nieuwe hoop
Met de aanstaande fusie begint vanaf 
september een nieuw hoopgevend 

stadium in een voor de gemeenteleden 
lang en emotioneel proces, waarin zij 
afscheid namen van hun geliefde 
monumentale kerkgebouw aan de 
Breedstraat (zie elkkwartaal 2018, 
nummer 2) en werd gezocht naar een 
duurzaam toekomstperspectief voor de 
gemeente. Het ledental groeide niet 
langer waardoor steeds duidelijker 
werd dat het perspectief op een zelf-
standig voortbestaan van de relatief 
kleine gemeente eindig was.

Duurzame lutherse presentie
In de loop der jaren zijn verschillende 
opties verkend. Zoals het organiseren 
van huiskerkdiensten, samenwerking 
met de ELG Hoorn, de Doopsgezinde 
Gemeente Enkhuizen en de Oud-
Katholieke parochie Enkhuizen. De 
voortdurende open dialoog die de 
kerkenraad met de gemeenteleden 
hierover voerde kwam uiteindelijk 
unaniem draagvlak voor een gemeen-
schappelijke toekomst met de protes-
tantse Zuiderkerk Gemeente naar voren. 
Deze optie lag mede voor de hand 
omdat er in het verleden al sprake was 
van intensieve samenwerking op, onder 
andere, het gebied van vieringen en 
diaconale activiteiten. Door middel 
van de fusie willen de lutheranen uit 
Enkhuizen ook in de toekomst een 
duurzame lutherse vindplek blijven 
vormen. Zij blijven dan ook deelnemen 
aan het gesprek met de synode over 
een eventuele rol als partner in een 
toekomstig Noord-Hollands samen-
werkingsverband van meerdere lutherse 
gemeenten, om gezamenlijke duurzame 
lutherse presentie en vindbaarheid 
‘boven het IJ’ vorm te geven.

Hechte gemeente 
‘Wij merken dat de gemeente er nu 
klaar voor is’, vertelt Maikel de Wit. 
Dat was niet altijd het geval. Toen de 
optie van samengaan met de Zuider-
kerk Gemeente enkele jaren eerder 
aan de gemeente werd voorgelegd, 
was er nog teveel pijn na de verkoop 
van het geliefde kerkgebouw. ‘De fusie 
wordt nu als goed ervaren’, vertelt 
diaken Anita de Wit. ‘Het moet nu 
gewoon gebeuren. Als je diep in hun 

D

hart kijkt denkt iedereen: we gaan naar 
een nieuwe gezamenlijke gemeente, 
maar we blijven lutheranen.’ Ook de 
voormalige predikant Jantina de Ruiter 
omschrijft de gemeente als een warme 
gemeenschap, waarin de actieve 
gemeenteleden een hechte band met 
elkaar onderhouden: ‘Het was eigenlijk 
een soort familie’.

De lutheranen kunnen rekenen op 
een warm welkom in de nieuwe 
gemeente. Ook de Zuiderkerk 
Gemeente beschouwt de komst van 
de lutheranen als een toevoeging aan 
haar gemeente. Tijdens de corona 
periode, die begon kort na het vertrek 
van dominee Jantina de Ruiter, bood 
de Zuiderkerk Gemeente al pastorale 
ondersteuning aan de lutheranen.  
Als grootste uitdaging voor de nabije 
toekomst beschouwt Anita de Wit het 
begeleiden van de gemeenteleden 
naar de nieuwe gemeente.

Zuiderkerk Enkhuizen

Voormalige Lutherse kerk Enkhuizen
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n november is het 45 jaar geleden dat Suriname onaf-
hankelijk werd van Nederland. Nederlandse kerken speelden 
een belangrijke rol in de kolonie: zij introduceerden 

(medische) zorg en educatie, maar droegen ook bij aan het 
in stand houden en legitimeren van de slavernij. Op 15 juni 
2013 maakte de Raad van Kerken in hun ‘Verklaring over 
het slavernijverleden’ officieel excuses voor hun betrokken-
heid bij de slavernij. 
In de tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther Museum 
Amsterdam zal de rol van verschillende kerken in het slavernij-
verleden worden onderzocht – waarbij met name Suriname 
centraal zal staan. Specifiek zal er in de tentoonstelling 
worden ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages 
en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht 
voor religieuze abolitionisten, spirituele invloeden en de 
uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart 
en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen 
en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofs-
gemeenschappen doorwerkt. 
Kerken & Slavernij loopt van 1 november t/m 30 november 
2020 in het Luther Museum Amsterdam. De tentoonstelling 
is samengesteld door curator Vincent van Velsen.

Joren Reichel

Kerken & Slavernij

I

De Lutherse Kerk aan de Waterkant te Paramaribo. Het 
initiële gebouw werd in 1747 ingewijd maar ging bij de grote 
brand van 1832 verloren. Op dezelfde plaats werd de huidige 
nieuwe kerk gebouwd, in neoklassieke stijl ontworpen door 
stadsarchitect C.A. Roman en ingewijd op 6 juli 1834. 
Beeld: Willem van de Poll, 1949 (Nationaal Archief). 

Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG 
Amsterdam Website: www.luthermuseum.nl Meer 
informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl

Lutheranen voorzien in een 
behoefte
In de nieuwe gemeente is ruimte 
gevonden om het goede uit de lutherse 
traditie te bewaren en voort te zetten. 
Op de bovenverdieping van de Zuider-
kerk wordt een ‘lutherkapel’ ingericht 
– het altaar is al overgebracht – waar 
meermaals per jaar lutherse vespers 
met een lutherse liturgie bij het 
Avondmaal gevierd zullen worden. 
Daarmee behouden de lutheranen niet 
alleen een deel van hun traditionele 

identiteit, maar kunnen zij ook voor-
zien in een behoefte die leeft onder 
de gemeenteleden van de Zuiderkerk 
die het sacrament van het Heilig 
Avondmaal vaker verlangen te ont-
vangen. Ook lutherse cantatediensten 
zullen er meermaals per jaar georga-
niseerd worden.
Aanvankelijk was de laatste lutherse 
eredienst in Enkhuizen, als zelfstandige 
gemeente, gepland tijdens Pinksteren, 
precies drie jaar na de laatste dienst 
in het voormalige kerkgebouw. Als 

gevolg van corona kon dit niet door-
gaan. Dus kwam de lutherse 
gemeente op 13 september samen in 
een huis kerkdienst bij diaken Anita de 
Wit, waarna de hele gemeente naar de 
Zuiderkerk elkaar tegemoet liep om 
het laatste deel van de weg gezamen-
lijk af te leggen met Jantina de Ruiter 
als voorganger.

Joren Reichel
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AMSTERDAM ZUIDOOST. Sinds septem-
ber 2019 was Barbara Heckel interim 
kerkelijk werker in Amsterdam Zuid-
oost voor negen maanden. Inmiddels 
is een nieuwe predikant gevonden die 
in september begint en betekent dit 
Heckels afscheid. Op zondag 6 sep-
tember was de feestelijke intrededienst 
van de nieuwe predikant van Brand-
punt Zuidoost, dominee Willemijn 
Jonkers. In deze dienst ging zij voor, 
samen met synodepresident dominee 
Andreas Wöhle.

WOERDEN. In juni is dominee Maarten 
Diepenbroek begonnen met een nieuwe 
korte viering op maandag. Er is dan op 
de late middag een Brood-en-Zegen-
viering. Dit is een viering van een 
klein half uur waarin het avondmaal 
wordt gevierd. Er is een schriftlezing, 
stilte, gebed, er klinkt een lied en 
afsluitend volgt natuurlijk de zegen. De 
nadruk ligt op eenvoud en verstilling. 
Brood en Zegen is een rustmoment in 
de week en biedt gelegenheid om even 
op te laden. Na de viering kan men 
aanschuiven bij een (eenvoudige) 
warme maaltijd in de kerk.

HAARLEM/AMSTERDAM. De Amster-
damse diaconie heeft een actie gewijd 
aan mondkapjes met een luthers tintje. 
De mondkapjes zijn nu verkrijgbaar 
bij diaconaal centrum In de Zwaan, 
Rivierenbuurt, Amsterdam, en online 
te bestellen! Leverbaar met lutherrozen, 
zwaantjes en notenbalken. De opbrengst 
van deze mondkapjes wordt besteed aan 
het diaconale werk van de gemeente, 
waaronder diaconale hulp in Amsterdam 
en wereldwijd m.b.t. de coronacrisis. 
info@diaconie.com

AMERSFOORT. Meer dan een halve 
eeuw was Jan Witlam koster van de 
Zwaan (voorheen de lutherse kerk). 
Zo’n bijzondere man laat je niet 
zomaar in stilte vertrekken. Met de 
oude paaskaars van vorig seizoen als 
mooi aandenken aan de kerk, vele 
persoonlijke kaarten tot een boek 
gemaakt en een box met fijne cadeaus 
werd Jan te midden van zijn familie 
verwend. En daarna was er een tradi-
tioneel seizoensbesluit: een ijsje eten 
met de hele kerk.

AMSTERDAM. De kinderen van de 
‘Nieuwe stad op Maandag’ gingen via 
de Diaconie samen op stap. Ze verza-
melden in De Nieuwe Stad en gingen 
vervolgens met een paar auto's naar 
Monkey Town in Diemen, waar ze 
samen hebben geklommen, gerend, 
geklauterd, gesprongen en gelachen. 
De kinderen speelden heel leuk samen, 
na al die maanden was het echt leuk 
om weer zo ontspannen samen te zijn. 
Om 16.30 uur kreeg iedereen een 
patatje en daarna mochten de 8+ers 
nog een uur springen in trampolinepark 
JumpXL.

kriskraskort

DEN HAAG. In Den Haag wordt via 
Zoom samen Luther gelezen. Ook doet 
men mee met het online City Kwartier 
op woensdagochtend. Op 8 juli was 
er een cd-presentatie van twee Haagse 
organisten. Sander van den Houten 
en Lennart Morée presenteerden via 
YouTube ieder hun eigen cd. Van 
Houten: ‘Met gepaste trots wil ik u/
jou laten weten dat ik kort geleden 
mijn eerste cd vanuit de Lutherse 
kerk te Den Haag heb gepresenteerd. 
Op deze cd speel ik naast het wereld-
beroemde Bätz-orgel ook op het 
kleine Italiaanse orgel.’ Ook is Den 
Haag druk met de verbouwing. Met 
als opzichter ene Maarten Luther.

UTRECHT. In Utrecht start een Lutherse 
e-mailmuziekgroep. Muziekliefhebber 
Waasbergen gaat om de week tips 
mailen van mooie gewijde klassieke 
muziekstukken. Dit ter inspiratie. 
Aanmelden kan bij jp.v.waasbergen@
gmail.com. Toen elkkwartaal vroeg  
of dit in de rubriek mocht, schreef 
hij: ‘Als anderen mee willen doen is 
men van harte welkom, met elkaar 
zijn we één (grote) Lutherse kerk dan 
toch.’ Het idee ontstond bij hem rond 
de plotselinge uitbraak van corona, 
met deels een diaconaal, pastoraal 
motief: ‘We kunnen elkaar niet meer 
fysiek ontmoeten in de erediensten, 
dus laten we elkaar ter bemoediging, 
troost, gewijde klassieke muziek toe-
sturen: ter verbinding met elkaar. Per 
slot zijn we als lutheranen geraakt 
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Amsterdam

Woerden (foto: Aart Sliedrecht)

Den Haag (foto: Henk Baaima)
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door muziek, zoals die van Bach.’ Hij 
staat zeker open voor muzikale 
inzendingen aan de lutherse e-mail-
muziekgroep; meld daarbij ook waarom 
dat muziekstuk zo raakt of ontroert.

 

HET GOOI. In het Gooi kwam een 
bijzondere groepsfoto uit 1927 te 
voorschijn. In die jaren droegen lutherse 
meisjes bij hun geloofsbelijdenis en 
bevestiging als lid een witte sluier, 
zoals te zien op deze foto. Hanneke 
Adriaans deed uitvoerig onderzoek 
naar ontstaan en gebruik van belijdenis-
sluiers in deze traditie, die na de Tweede 
Wereldoorlog langzaam verdween. 
Elkkwartaal volgt haar bevindingen 
in komende nummers.

AMSTERDAM. In de voormalige 
Lutherkapel aan de Gerrit van der 
Veenstraat 40I is recentelijk sportstudio 
Saints & Stars geopend. Vanwege 
monumentenzorg moest het architec-
tonisch karakter van het gebouw in 
de stijl van de Amsterdamse School 
behouden blijven; daarom staat midden 
in het gerenoveerde pand in de nieuwe 
sportstudio nog steeds het citaat 'Een 
vaste burcht is onze God'.

ZUID-NEDERLAND: KERN NIJMEGEN. 
Voor de Kern Nijmegen stellen drie 
twintigers zichzelf voor die intussen 
in de lutherse gemeente in Nijmegen 
zijn gedoopt of belijdenis hebben 
gedaan. Alle drie geïnspireerd door 
lutherse ervaringen in Scandinavië. 
Leuk en welkom.

KERN EINDHOVEN. Het bijzonder 
glas-in-loodraam in de Dommelhoef 
Kerk moet gerestaureerd worden. Het 
is een raam met een interessant ver-
leden. Gemaakt door de kunstenaar 
Erna van Osselen (1903-1989) voor 

Rectificatie/aanvulling Elkkwartaal 
nummer 2: de fotograaf bij de 
intrededienst van Hetty Brederode 
was Peter Belger.

het paviljoen Religieuze Kunst op de 
Wereldtentoonstelling in Parijs van 
1937. Hoofdrol voor een gekalligra-
feerde tekst, niet een afbeelding zoals 
we gewend zijn. Met deze geschiedenis 
zou je toch denken dat het een 
monument is dat behouden moet 
worden. Laten we hopen dat het geld 
voor de restauratie snel verzameld is. 
Als ludieke inzamelingsactie worden 
er zelfgemaakte pannenlappen ver-
kocht voor € 8,- of meer. Meer info: 
lia.eekel@gmail.com.

KERN HEUSDEN. Heusden viert dit jaar 
haar 250-jarig bestaan. Alle leuke 
ideeën en plannen zijn uiteraard onder 
voorbehoud, maar het kerkje is weer 
prachtig en ook de organisten zitten bij 
een regenbui nu gegarandeerd droog. 
De eerste dienst in het ‘nieuwe nu’ 
vond plaats op 7 juni, in de tuin van 
het gouverneurshuis, want het kerkje 
is met de coronaregels zelfs te klein 
voor de kleine kring van Heusdense 
lutheranen. Het lijkt erop dat we iets 
prachtigs gemist hebben. 

OOST-GRONINGEN. De lutherse 
gemeenten Pekela/Winschoten, 
Stadskanaal & Wildervank/Veendam 
in Oost- Groningen gaan samen en 
zo worden - onvermijdelijk - kerkge-
bouwen afgestoten, zoals die van 
Stadskanaal en Wildervank. Pekela is 
ingewikkelder, mede vanwege de 
begraafplaats, en zal dan ook overgaan 

naar de stichting Luthers Erfgoed 
Pekela. Met die stichting blijft straks, 
na de samenvoeging van de gemeenten 
naar een lutherse gemeente Oost-
Groningen, toch een basis zichtbaar 
van de lutherse geschiedenis in de regio. 
Er wordt nog gezocht naar voldoende 
middelen om de stichting voor de 
toekomst een gezonde basis te geven. 
Het is de bedoeling dat de kerk na de 
overdracht blijvend in gebruik blijft 
voor de viering van diensten. Het 
gemeenteblad heeft in ieder geval al 
een nieuwe naam: BijEen!

NIJMEGEN. Op 14 september 2020 is 
het 350 jaar geleden dat het stadsbestuur 
van Nijmegen de lutherse gemeente 
vrijheid van godsdienstuitoefening 
verleende. Dat leidde toen meteen tot 
de aankoop van het eerste lutherse 
kerkgebouw aan de Grotestraat, een 
van de belangrijkste en drukste straten 
van oud-Nijmegen, de rechtstreekse 
verbinding tussen Waalkade en de 
Grote Markt.

Karin Timmerman en  
Femke Akerboom-Beekman
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Tips of andere leuke berichten 
liefst met foto of illustratie? 
Stuur ze naar:  
redactie.elkkwartaal@gmail.com.

Oost-Groningen (foto: Bert Deelman, 
bron: Oorlogsgraven Stichting)
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ie openheid in vormen neemt 
echter niet weg dat we er als 
kerk aan hechten elkaar in 

onze vieringen te herkennen binnen 
de lutherse gemeenschap wereldwijd. 
Vandaar onze nadruk op een heldere 
en doordachte liturgie die ook de 
traditie in perspectief houdt. Het 
Avondmaal vieren wij om die reden met 
brood en wijn, ongeacht vorm of kleur. 

Levensvoedsel
Met brood en wijn; (lutherse) kerken 
doen dat ook binnen culturen waarin 
bijvoorbeeld brood niet het primaire 
voedsel is en wijn niet de meest voor 
de hand liggende drank, zoals in Azië 

of Afrika. Met dat brood en wijn houden 
wij ook vast aan de verbinding met de  
joodse gemeenschap en traditie van  
Jezus, in de context van Israël, waarin 
brood en wijn in de liturgie van seider- 
en sabbatviering het ‘levensvoedsel’ zijn.
Jezus zal het Avondmaal hebben gevierd 
met plat pitabrood (of matses) en met 
wijn van het Karmelgebergte - meestal 
rode omdat die het best te maken was 
uit de daar aanwezige druiven.

Deze beker ...
In de viering van het Avondmaal 
klinken steeds en opnieuw de woorden 
van Jezus: ‘Deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed ...’ Zijn woorden 
verwijzen daarbij specifiek naar de 
beker als verbeelding van het verbond. 
Toch, als de gebruikte wijn rood van 
kleur was, werden die woorden ervaren 
als presentie van het verzoenende 
bloed van Christus.
Al sinds 1478, nog vóór de Reformatie, 
heeft de westerse kerk ook witte wijn 
in gebruik. Vooral met een praktische 
reden: het morsen van rode wijn geeft 
vlekken en de witte, bij de bekers 
gebruikte ‘veegdoeken’ waren moeilijk 
schoon te krijgen. Luther vierde het 
Avondmaal ook met witte wijn, dat 
was immers een ‘streekgebonden’ wijn 
(Saale Unstrut-gebied). Maar hij vond 
zowel de wijnkleur als de vorm van 
het brood volstrekt onbelangrijk.

Vorm en kleur doen er niet toe
In een ironisch stuk (1525) schrijft 
hij dat, als we de dingen zo precies 
willen bepalen, ‘omdat wij niet weten 
en omdat de tekst ook niet aangeeft 
of het rode of witte wijn is geweest, 
en of het broodjes waren of wellicht 
gerstebrood, vanwege die twijfel toch 
maar beter het avondmaal helemaal 
moeten afschaffen, totdat ook dat 
zeker en vast staat. Opdat wij vooral 
in geen enkel uiterlijk ding ook maar 
om een haartje iets anders doen, dan 
wat het voorbeeld van Christus van 
ons vraagt ...’ Luther is scherp op 
alles wat hangt aan van de ‘mensen 
gemaakte vormgeving’ van viering 
en geloofsleven (WA 18, 115/ Tegen 
de hemelse profeten, over de beelden 
en het sacrament <begin 1525>). Hij 
maakt duidelijk: de kleur van de wijn 
of de vorm van het brood zijn niet 
van belang bij de viering van het 
Avondmaal. Op het middentafereel van  
het Reformatie-altaar in Wittenberg, in 
de Stadskerk waar Luther preekte, is 
op een schilderij van Lucas Cranach 
de oudere (1547/48) te zien hoe Luther 
witte wijn ontvangt bij de viering. 
Evenzo tonen andere schilderijen het 
gebruik van rode avondmaalswijn.

D

Avondmaalswijn: wit of rood?
Welke avondmaalswijn en vooral welke kleur is passend? Vanuit luthers perspectief 
was er altijd een grote vrijheid om te kiezen en te variëren in ‘menselijke tradities 
en riten en ceremoniën die door mensen ingesteld zijn’ (CA VII).

Verzamelwijn
In grote Duitse, Scandinavische en 
Amerikaanse lutherse kerken werd 
uiteindelijk ‘wit’ de standaardwijn bij  
het avondmaal, het was nu eenmaal  
praktischer. Ook de kleur van de miswijn 
in de rooms-katholieke Kerk is wit. 
Vermoedelijk werd in de Nederlandse 
(lutherse) kerk gaandeweg vaker rode 
wijn gebruikt. Tot voor kort had  
Nederland immers geen eigen wijn-
cultuur; verzamelwijn (van verschil-
lende druivensoorten) die ‘zoet’ en met 
een hoger alcoholpercentage werd 
verbouwd of met alcohol versterkt, 
veelal uit Spanje of Frankrijk, heeft 
een conserverende en ontsmettende 
werking. Wat de ‘gouden/witte’ zoet-
wijnen betreft: die zijn gewoon duurder. 

Praktische bezwaren tegen de gangbare 
rode mengwijn zijn er zeker: vlekken 
zijn lastig te verwijderen uit avond-
maalskleden en witte toga’s. Dat we 
dat soort wijn onze gasten thuis aan 
tafel niet zouden (durven) aanbieden 
mag zeker meewegen bij de keuze van 
de wijn voor het Heilig Avondmaal. 
En vanwege het rood associeert men 
die met het drinken van bloed; voor 
sommigen is dat een extra drempel 
aan het Avondmaal deel te nemen. 
In Nederland gebruikten lutheranen 
vermoedelijk al generaties lang rode 
wijn. In andere (lutherse) kerken en 
ook in de rooms-katholieke traditie 
werden andere keuzes gemaakt, zonder 
dat daarvoor specifiek theologische 
redenen zijn.

Wat er wel toe doet
Het sacrament van het Avondmaal, als  
wezenlijk onderdeel van de eredienst, 
is bijzonder in het individuele geloofs-
leven en dat van de gemeenschap. In de  
lijn van Luther is het allereerst gegeven 
ter bemoediging van de gelovigen. In 
de viering ervan speelt de kleur van 
de wijn theologisch geen enkele rol.

Andreas Wöhle

Middenpaneel Reformatie-altaar van 
Lucas Cranach de oudere in de stads-
kerk St. Marien te Wittenberg
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n het onderwijs kerkgeschiedenis maakt ze zich sterk 
voor een groot aandeel voor Luther en het Neder-
landse lutheranisme. Met haar leerstoel aan de TUK 

levert ze een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en 
zichtbaarheid van de kennis over Luther en het Neder-
landse lutheranisme. Ook buiten de lutherse gemeenschap 
en buiten de PKN in een breder kerkelijk en maatschappe-
lijk kader. Ze is trots op het onderwijs lutherse kerkge-
schiedenis aan de TUK dat ‘nergens in Nederland zo wordt 
aangeboden’. Ze creëert daar ruimte voor het Nederlandse 
lutheranisme en de TUK geeft haar die ruimte. 

Luthers gedachtengoed vanaf het begin
Te beginnen bij het theologie onderwijsprogramma waar-
voor de TUK een toenemend aantal (inter)nationale stu-
denten weet te werven. Nieuw is dat in de bachelor, die 
in het studiejaar 2019/2020 voor het eerst draaide, het 
onderwijs in kerkgeschiedenis in het eerste jaar begint en 
niet, zoals bij andere universiteiten, pas in het tweede jaar. 
In een module van 5 EC (studiepunten) verzorgt Hiebsch 
2 EC over Luther en de geschiedenis van het Nederlandse 

lutheranisme waardoor het luthers gedachtegoed de stu-
denten vanaf het begin begeleidt. “Zo is dit al vanaf het 
eerste jaar onderdeel van de studie en dus vormend voor 
het verdere verloop”, zegt Hiebsch. Meteen aan het begin 
van het tweede bachelorjaar wordt onderwijs in kerkge-
schiedenis voortgezet met een module van 2,5 EC over de 
moderne tijd (vanaf 1800), waarvan 1 EC in haar handen. 
In de masteropleidingen verzorgt ze twee 6 EC modules, 
een over de geschiedenis van het Nederlandse lutheranis-
me en een over Luthers theologie. Daarnaast levert ze haar 
bijdrage aan de lutherse inbreng en het luthers perspectief 
in andere mastermodules.

Promotie onderzoek
Onderzoek, een belangrijk aspect in het grote universi-
taire werkveld, werd in juni bekrachtigd: het onderzoeks-
voorstel van de lutherse predikant Maarten Diepenbroek 
(ELG Woerden) werd goedgekeurd door de Senaat van de 
TUK. Hij werkt nu, met Sabine Hiebsch als promotor, aan 
zijn promotieonderzoek Martin Luther en de liturgische 
vernieuwingsbeweging in het moderne Nederlandse luthe-
ranisme. Daarvoor zal hij, onder meer, om de zes weken 
deelnemen aan de onderzoeksgroep in Kampen, de Center 
for Dutch Reformation Studies.
In Elkkwartaal nr 4 komt Maarten Diepenbroek hierover 
zelf aan het woord.

Meer ruimte  
Studenten die lid zijn van de PKN kunnen kiezen voor 
een bachelorstudie in Kampen of, als studenten aan de 
PThU, hier delen van hun master doen. Wat bijdraagt aan 
hun (latere) oecumenische inbreng. Ook PKN-predikanten 
kunnen, in het kader van hun ‘permanente educatie’, de 
aangeboden mastermodules volgen. Dat er nu meer ruimte 
is voor het Nederlands lutheranisme vindt Hiebsch zeer 
belangrijk. “Want het betekent dat predikanten van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlandse 
Gereformeerde Kerk (nu bezig met fuseren) gedegen ken-
nis hebben opgedaan van Luther en het Nederlands luthe-
ranisme. Kennis die ze kunnen inbrengen in hun contact 
met PKN-collega’s én met lutherse gemeenten”. 

Kennis van de tradities: voorwaarde bij integratie
Als de kennisoverdracht van een minderheids traditie, 
zoals het Nederlandse lutheranisme, alléén afhangt van 
de leden van die minderheid dan ziet de toekomst er niet 
best uit, vindt Sabine Hiebsch. “In deze tijd kunnen kerken 
alleen nog van betekenis zijn, als ze over hun eigen kerk-
muren weten heen te kijken. Het gaat daarbij vooral om 
plaatselijke oecumene en integratie. Kennis van de tradi-
ties is daarbij een voorwaarde. De GKv en de TUK werken 
al op diverse terreinen samen met de PKN en de PThU.” 
Zo ziet ze het zichtbaar maken van haar leerstoel aan de 
TUK als een vruchtbare bijdrage aan het luthers geluid dat 
ook uit Kampen klinkt. 

Onderwijs in corona tijd 
Zoals bij veel onderwijsinstellingen werd ook op de TUK 
snel geschakeld van fysiek naar digitaal onderwijs. Op 
12 maart ging de universiteit dicht en was de maandag 
daarna online met hoorcolleges, videopresentaties en de 

I

Luthers geluid klinkt: ook uit Kampen 
Als de kennisoverdracht van een minderheidstraditie, zoals het Nederlandse lutheranisme, 
alléén afhangt van de leden van die minderheid ziet de toekomst er niet best uit, aldus Sabine 
Hiebsch, sinds 2017 verbonden als bijzonder hoogleraar voor de Kooiman-Boendermaker 
Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theolo-
gische Universiteit Kampen (TUK). Daar heeft ze de laatste jaren bepaald niet stilgezeten.

Gevel universiteitsgebouw TUK (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Luther Film (2017) op beeldscherm, ter bespreking in de-
len. Hiebsch: “Het ging goed maar voor studenten was dat 
erg wennen want het vraagt discipline. Onderling zagen 
ze elkaar wel en was er goed contact, ook met de docen-
ten, maar de buitenlandse studenten raakten meer geïso-
leerd”. Sommigen gingen naar ‘huis’ toen dat nog kon; de 
buitenlandse aanmeldingen werden minder. De bibliotheek 
was open; daar werken kon alleen op strikte afspraak. 

In haar column ‘Lutherana wereldwijd’ in de KBLS-
nieuwsbrief, reflecteert ze op de huidige corona crisis, die 
‘elke definitie van normaliteit volstrekt op z’n kop zet’. Ze 
refereert ook aan Luthers tijd, waarin onder meer de pest 
een terugkerend element was in zijn leven en dat van zijn 
tijdgenoten. Hij adviseerde en instrueerde predikanten 
over hun taak hierin. “Ook Luther, als kind van zijn tijd, 
zag de pest als straf van God; tegelijk maande hij zijn ge-
meente en lezers de beschermende voorzorgsmaatregelen 
(door de overheid geboden) op te volgen.” In Wittenberg 
inspireerde die lutherse theologie tot een bord op zijn 
standbeeld met de tekst: ‘hier sta ik en kan niet anders. 
Maar gaan jullie alsjeblieft naar huis’.

Alma Evenhuis

Dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de 
Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de 
geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme. De 
bijzondere leerstoel is ingesteld aan de Theologische 
Universiteit door de Kooiman- Boendermaker-Luther 
Stichting. De KBLS heeft tot doel onderzoek, onderwijs 
en verspreiding van kennis over Maarten Luther en 
zijn theologie, evenals de geschiedenis van het luthe-
ranisme in het algemeen en die van het lutheranisme 
in Nederland in het bijzonder, te bevorderen. Meer 
info: https://www.tukampen.nl/bijzondere-leerstoelen/.

e Litouwse Evangelisch-
Lutherse Kerk heeft ongeveer 
19.000 leden waarvan velen  

op de vlucht werden gedwongen 
tijdens de Sovjettijd. Na de val van 
de Muur (1989) brak ook hier een 
andere tijd aan en werd, na de onaf-
hankelijkheid in 1991, de kerk sterk 
vernieuwd. Nu dienen 19 pastores en 
2 diakenen de kerk in 54 gemeenten. 
De kerk is lid van de Lutherse  
Wereldfederatie (LWF), van de  
Gemeenschap van Evangelische 
kerken in Europa, van de Konferenz 
Evangelische Kirchen (KEK) en neemt 
deel aan de Porvoo-Gemeenschap.  
Uit 19 pastores kozen zij, na de  
plotselinge dood van Bisschop  
Kalvanas, de jonge bisschop Mindau-
gas Sabutis. Een echte primus inter 

pares, met energieke ideeën voor 
vernieuwing van de maatschappelijk 
positionering van de kerk.

Diaconie
Diaconie is het sleutelwoord tot ver-
nieuwing van de kerk van Litouwen, 
gericht op de gezamenlijke aanpak van 
maatschappelijke problemen, te be-
ginnen bij de jeugd. Dat geldt zowel 
voor de opvang van dak- en thuislozen 
als voor de aanpak van hun alcohol-  
en drugsprobleem. Met opvang en 
ondersteuning aan kinderen die hier-
door tussen wal en schip dreigen te 
vallen en ze een creatief en nieuw 
toekomstperspectief te bieden. Zo steunt  
de diaconie van Litouwen ook het 
huidige project ‘kinder- en jeugdopvang’ 
in Kretinga (zie elkkwartaal nr. 2).

D

Luthers in Litouwen
In haar functie als voorzitter van de Luther Stichting Nederland, ondersteunend bij 
de Bundesgabe van de Martin Luther Bund, is dominee Perla Akerboom betrokken 
bij het diaconale project Kinder- en Jeugd opvang van de Lutherse Kerk van Litouwen. 
Mede voor dit project in Kretinga was ze eerder in Litouwen. Met haar verslag bepleit 
ze ook de noodzaak van (lutherse) steun en aandacht.

Onderweg
Toen ik voor het eerst in Litouwen was 
kende ik al enkele pastoors en actieve 
gemeenteleden via de Theologische 
Tagungen van de Martin Luther Bund en 
de Deutsche Evangelische Kirchentage. 
De Martin Luther Bund was daar 
vertegenwoordigd met informatie 
en koffie op de ‘markt der mogelijk-
heden’. In 2015 ging ik op pad met 
de lutherse predikant uit Schleswig-
Holstein, Pfarrer Gunnar Berg. We 
reisden per auto door de Steppe West-
Asiens, een leeg en dor landschap, met 
grasland en een enkele boom. Kleine 
dorpen met ongeplaveide straten, 
armoedige houten huizen, oude mannen  
en vrouwen, soms een bakstenen 
rooms-katholieke kerk, en ook een 
klein luthers kerkje. In de wat grotere 
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steden Klaipėda (Memel), Šilutė  
(Heydekrug) en Kretinga zijn de gouden  
uien van de Russisch-Orthodoxe 
kerken opvallend. Zo ook in de 
Oostzeebadplaats Palanga, waar al-
les op toeristen is gericht. Straten 
zijn er kraakhelder, armoede is er 
nauwelijks. Natuurlijk kregen we een 
lekke band door de stenige wegen. 
Gelukkig was een bekende lutheraan 
al naar ons onderweg om ons te ont-
moeten en een slaapplaats te regelen. 
Nu kon ook de garage worden geregeld. 
Wij, de twee lutherse pastores, kregen 
daar voorrang én een Russisch waterijsje. 

De klok zit vast ...
We vervolgden onze weg naar het 
kerkkorenweekend, waar alle Litouwse 
lutherse kerkkoren bij elkaar kwamen 
voor de gezamenlijke viering van een 
kerkdienst. Ze kwamen met vele ver-
voersmiddelen, zowaar ook met een 
Van Maarse & Kroon-bus uit de jaren 
zestig. In optocht en zingend (Een vaste  
burcht is onze God) trokken we, in toga, 
door het stadje naar de lutherse kerk. 
We hadden veel bekijks, men bleef 

om de kerk heen hangen en door de 
kapotte ramen was de muziek ook 
buiten goed te horen. De klok, die 
aan het slot moest worden geluid, 
bleek vast te zitten. Bisschop Sabutis 
klom zelf in de toren en repareerde 
de klok, tot ieders en tot zijn eigen 
grote vreugde.

Muziek als drijvende kracht
Sinds de onafhankelijkheid had  
Litouwen het sociaal moeilijk. Velen 

trokken weg of gingen, gedwongen, 
in het westen werken. De achterblijvers 
hebben het zwaar. Ook in de kerk. 
Lutheranen zijn in de minderheid en 
aan hen kleeft een Duits verleden. Nu 
is er echter een nieuwe, jonge generatie  
predikanten en leken die, onder leiding 
van bisschop Mindaugas Sabutis, de 
kerk nieuwe energie en dynamiek geeft. 
Muziek is een drijvende kracht in het 
geloof, ook daar! De orgels zijn ver-
waarloosd in de oorlog en in de  
Russische tijd, maar er is een geweldige 
traditie en een fantastisch muzikaal 
potentieel. En om jaloers op te worden: 
wat kunnen ze zingen deze Litouwse 
koren, vol met jong en oud.
In de kerk van Kretinga, waar ons 
diaconaal project ‘loopt’, waren we 
bij een concert van een ensemble van 
twaalf zangers, met achtstemmige 
motetten. Het Litouws versta ik niet, 
maar waar we naar luisterden was 
van zo’n ontroerende schoonheid dat 
ik het nooit zal vergeten.

Perla Akerboom

Litouwen is, met Estland en Letland, een van de drie Baltische staten, van 
noord naar zuid aan de Oostzee of Baltische zee. De landen delen een  
gemeenschappelijke historie, ook in contacten met de Nederlanden door de 
Oostzeehandel. Ze hebben echter verschillende talen en culturele achtergronden. 
De Republiek Litouwen is de kleinste en minst bevolkte van de drie.
Litouwen werd in 1991 onafhankelijk en in 2004 lid van de Europese Unie 
en van de NATO. In 2007 ondertekende het land het Schengenakkoord en 
sinds 1 januari 2015 is het lid van de Eurozone. Litouwen, met Vilnius als 
hoofdstad, telt 2,8 miljoen inwoners, waarvan de meerderheid Litouwers; 
de voertaal is Litouws, een Indo-Europese taal ‘uit de steppen van West-Azië’. 
Er is een Poolse minderheid, er zijn enkele andere Slavische groepen en een 
klein deel ‘Litauendeutsche’ en ‘Deutsch-Balten’, waarvan de meesten in de 
Tweede Wereldoorlog zijn verdreven. Zo’n 77% van de Litouwers is rooms-
katholiek, 4% is Russisch-orthodox.

Voor het project Kinder- en 
Jeugdopvang in Kretinga vragen 
we graag ondersteuning. Bij-
dragen kan via de collecte van 
uw lutherse gemeente; rond 
Hervormingsdag is dit doel in 
het collecterooster opgenomen. 
Meer welkom nog is uw  
persoonlijke bijdrage op  
NL25 INGB 0002650968 t.n.v. 
Lutherstichting Woudrichem.
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adat in 1792 (bij het verdrag 
van Jassy aan het eind van een 
van de Russisch-Turkse oorlogen) 

werd bepaald dat de stad Chadzjibej niet 
meer onder Ottomaanse heerschappij  
viel maar overgedragen werd aan Rus-
land, doopte Catharina de Grote de stad 
om in Odessa (1794). Duitsers die zich 
al op haar uitnodiging in autonome 
dorpjes rondom het Wolgagebied 
gevestigd hadden, trokken ook naar 
Oekraïne en vanaf 1801 vonden de 
eerste lutherse diensten in Odessa plaats.

Groei en expansie
De gemeente groeide snel en kon  
in 1811 een eerste eigen predikant  
beroepen. Op het hoogste punt van de  
stad werd in 1827 in neoklassieke stijl 
een eerste kerk gebouwd, vernoemd 
naar de apostel Paulus. Om de kerk 
heen ontstonden een centrum met een 
seminarium voor leraren, een school 

voor basis- en voortgezet onderwijs, 
een bejaardenhuis, een weeshuis en ook 
woonhuizen voor dominees, leraren 
en de cantor. De gestage groei van 
de gemeente (in 1895 waren er 7000 
leden) maakte een volledige nieuw-
bouw van de kerk noodzakelijk: met 
een imposant gebouw en een hoge 
klokkentoren – dit keer in neoromaanse 
stijl onder architectuur van Hermann 
K. Scheurembrandt – dat plaats bood 
aan 1200 mensen konden de lutheranen 
in 1897 hun diensten in een volledig 
vernieuwde kerk vieren. De ‘Kathedraal 
van de Zwarte Zee – Duitsers’ werd 
weer omgeven door scholen, een 
ziekenhuis, een diaconale afdeling en 
een bibliotheek en zorgde voor een 
intensief gemeenteleven. 

Anti-religieuze politiek
Het einde van het tsarenrijk had grote 
gevolgen voor het religieuze leven 

N

Luthers in Odessa
Het moet de ware communist een doorn in het oog zijn geweest dat op het  
hoogste punt van het oude stadsdeel van Odessa een gebouw stond dat als  
symbool van de stad fungeerde en tevens als baken diende voor zeevaarders op  
de Zwarte Zee: de evangelisch-lutherse kerk.

in Rusland. Odessa werd ingenomen 
door de bolsjewieken, die plunderend 
door de kerken trokken en de lutheranen  
van hun zilver van de altaartafel 
beroofden. Stalins anti-religieuze 
terreurpolitiek had tot gevolg dat de 
dominee van de lutherse kerk, Karl 
Vogel, in 1937 gevangengenomen werd 
en in 1942 in een strafkamp overleed. 
Nog 23 andere lutherse gemeenteleden 
werden gearresteerd en doodgeschoten. 
Onder hen was ook de cantor en  
organist Theophilus Richter, de vader 
van de later beroemd geworden pianist 
Sviatoslaw Richter. Een gedenkplaat 
in de huidige kerk herinnert aan hem.

Protesten
Na de Tweede Wereldoorlog volgde 
een verdere vernederende degradatie 
van het gebouw: de kerk werd eerst 
als tv-studio gebruikt en later als 
turnzaal. De ruimte rond de altaar-
tafel werd omgebouwd tot toilet- en 
doucheblokken. De gehele binnen-
architectuur van de kerk kwam in verval 
en door de gebrekkige afwatering werd 
het gebouw zwaar aangetast.
Toen het er in 1966 op leek dat de 
stad de kerk wilde afbreken om er 
studentenwoningen te bouwen, kwamen 
studenten, bekende kunstenaars en 
architecten en burgers in verzet. Zij 
verijdelden de plannen door protest-
acties en met het schrijven van een 
protestbrief aan de minister van cultuur 
in Moskou. De kerk bleef staan en 
kreeg een nieuwe bestemming: een  
concertzaal. De verbouwing was echter  
nog maar net op gang gekomen, toen 
in de nacht van 6 mei 1976 de kerk 
– vermoedelijk door brandstichting, 
waar nooit een schuldige voor ge-
vonden is – in vlammen opging.  
Jarenlang gebeurde er niets.

Wederopbouw en derde inwijding
Na de teloorgang van de Sovjet-Unie 
richtten leden van de culturele ver-
eniging ‘Wiedergeburt’ in Odessa een Altaarwand St. Pauluskerk, gerestaureerd (foto's: Leonie Crom)
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nieuwe Duitse lutherse gemeente op 
(1990). Hun geestelijk leider was  
Viktor Gräfenstein uit Kazachstan.  
De DELKU (Deutsche Evangelisch-
Lutherische Kirche der Ukraine) ont-
fermde zich over het van oorsprong 
bij de kerk horende bejaardenhuis, en  
gaf het aan de gemeente als ‘Haus der 
Kirche’ om er kerkdiensten te houden.  

De Oekraïense staat droeg de kerkruïne,  
die op instorten stond en een gevaar 
was voor de omgeving, over aan de 
nieuw opgerichte lutherse St. Paulus-
gemeente om er weer gebruik van te 
maken. De verwoesting van de kerk 
door de brand was echter zo groot dat  
wederopbouw van de kerk in originele 
staat niet mogelijk was. Het kostte 
ook veel tijd voordat alle plannen, 
voorstellen, financiën, mensen en 
materialen beschikbaar waren. De  
op instorten staande apsis werd af-
gebroken, het middenschip werd met 
twee ramenrijen ingekort, en op de 
plek van de apsis, tussen de beide 

achterste torens, werd een nieuw deel 
aangebouwd. De buitenmuur werd 
zo goed mogelijk, met behoud van 
het oorspronkelijke uiterlijk, gerestau-
reerd, de binnenruimte van de kerk 
werd echter modern vormgegeven. 
De schilderingen aan de wand achter 
het altaar, de plafondschilderingen en 
de glas-in-loodramen zijn ontwor-
pen door Tobias Kammerer. In 2010 
werd de St. Pauluskerk dan eindelijk 
voor de derde keer ingewijd; nu door 
bisschop Uland Spahlinger van de 
DELKU. 

Veel is geschonken
Heden ten dage bestaat het ‘Deutsche 
Zentrum St. Paul’ uit de grote, lichte 
kerkruimte met in het achterste deel 
een nieuw gebouw met kantoorruimtes.  
Er is een Beiers ‘Haus Odessa’ gevestigd 
en er wordt hard gewerkt aan een 
multifunctioneel centrum voor ont-
moeting, cultuur, kerk en sociaal leven. 
De kosten voor de wederopbouw zijn 
voor een groot deel afkomstig van de 
deelstaat Beieren en de lutherse kerk 
in Beieren. Ook de LWF droeg bij, en 

schenkingen van kerken en private 
personen waren een belangrijke bij-
drage aan wederopbouw en inrich-
ting van de kerk. Zo is het orgel een 
geschenk uit Nürnberg en komt het 
beeld van Jezus uit het Beierse Wen-
zenbach. De kerkbanken komen weer 
uit Augsburg en de barokke figuren 
van Petrus en Paulus zijn een ge-
schenk uit Regensburg. In de kerk is 
een permanente tentoonstelling over 
de geschiedenis van de kerk, voorzien 
van historische foto’s.

Odessa: levendige gemeente
Momenteel telt de lutherse gemeente 
500 volwassen leden. De diensten 
worden in het Russisch en in het 
Duits gehouden. De gemeente is sterk 
verbonden met de kerk, maar ziet de 
noodzaak zich op haar toekomstige 
positie in Odessa te bezinnen: het 
lutherse gedachtegoed kan alleen 
behouden blijven als de kerk belang-
stellenden trekt. Aan de predikant 
Andreas Hamburg zal het niet liggen: 
hij maakt zich sterk voor een leven-
dige gemeente, met een toegewijde 
diaconale afdeling. De diaconie zet 
zich bij gebrek aan een sociaal sy-
steem in voor armoede bestrijding on-
der ouderen en voor hulp aan slacht-
offers van het nationaal socialisme. 
Men biedt medische hulp en  
verstrekt zo nodig medicijnen. Er wordt 
veel georganiseerd om de gemeente 
bij elkaar te brengen en te houden; 
de jongeren zowel als de ouderen. 

Men is hoopvol: de lutherse gemeente 
in Odessa heeft veel moeten door-
staan, maar de moed nooit  
verloren. De boodschap die in acht 
talen op de glazen toegangsdeur is 
geëtst is duidelijk: ‘Vrede zij met u!’

Leonie Crom-Wagenaar

Gedenksteen voor Theopilus Richter

Zijkant St. Pauluskerk, gerestaureerd
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Namens het bestuur van de SLUB 
(Stichting Lutherse Uitgeverij en 
Boekhandel) bracht Irene Burghoorn 
ons op de hoogte van het overlijden 
van Huib Jongeneel. Voor veel luthers 
betrokkenen en -werkenden was hij 
vele jaren een anker bij de docu-
mentatie, opsporing en verzending 
van allerlei lutherse publicaties. Ook 
bij de redactie van elkkwartaal 
toonde hij zich deskundig bij het 
vinden, uitzetten en versturen van 
bestaande óf verloren geachte boekjes 
en documenten.
Predikanten, gemeenteleden, studen-
ten… wie iets ‘zocht’ bij de SLUB 
kwam bij hem terecht.

Ook Joop Boendermaker die een spe-
cifieke, kennelijk niet meer in druk, 
bundel nodig had bij zijn artikel in 
elkkwartaal ‘belde dan even met Huib’; 
twee dagen later werd die ‘verloren’ 
bundel per post bezorgd bij de redactie.
De uitvaart van Huib Jongeneel was 
op 24 augustus, in besloten kring  
(in verband met de huidige geldende 
regels). 
Zijn familie typeerde hem zo: ‘zijn 
vrijwilligerswerk was zijn leven. Hij 
heeft dit stilzwijgend en met plezier 
gedaan’.

Namens de redactie van elkkwartaal,
Alma Evenhuis

In memoriam: Huibert Jongeneel 
22 december 1938 - 18 augustus 2020

u dominee Jan van Twist, die 
na zijn emeritaat de rol van 
consulent op zich nam, daad-

werkelijk gestopt is met deze taak, 
heeft de lutherse kerk in Leeuwarden 
een predikant ad interim voor één 
dagdeel in de week: dominee Ulbe 
Tjallingii, predikant te Oosterbierum-
Wijnaldum. Hij richt zich met name op 
het pastoraal werk en gaat nu en dan 
voor in de eredienst. Het consulent-
schap is overgenomen door dominee 
Sietse van Kammen.

Luthers Leeuwarden
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De ELG Leeuwarden heeft daarnaast 
een goeddeels nieuwe kerkenraad: 
scriba Nico Pellenbarg en kerkrent-
meester Wim Maurer stopten na vele 
jaren; hun respectievelijke functies 
zijn overgenomen door Steffi Schijve-
schuurder en Marc Braaksma. Binnen 
de diaconie draagt Erna Westra haar 
taken over op Gisela Ruder en wordt 
het echtpaar Henk en Alie Bos opge-
volgd door Anne en Anita Bakker. De 
kerkenraad wordt verder ondersteund 
door de vrij willigers Herre van der 
Haag en Elizabeth Huxdorff. Voor de 
vertrekkende voorzitter Leonie Crom 
wordt nog een opvolger gezocht.

inds 1 september is Martin van Wijngaarden  
(predikant ELG Rotterdam) deeltijds onderzoeker  
aan het ‘Amsterdam Centre for the History and  

Heritage of Protestantism’, met als onderzoeksgebied 

Luthers erfgoed

S ‘Luthers Erfgoed’. In die functie zal hij, met ingang van 
elkkwartaal 4, regelmatig schrijven over aspecten van ons 
lutherse erfgoed toegespitst op het luthers belijden en 
kerk-zijn. 
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Als fervente kijker van het NOS Journaal 
houd ik sinds half maart bij – niet 
met potlood en papier maar gevoels-
matig – hoeveel tijd elke avond bij de 
uitzending wordt besteed aan corona-
gerelateerd nieuws. Zelfs als wordt 
gezegd ‘en nu kort ander nieuws’ is 
het eigenlijk al maanden zo dat ook 
dat nieuws corona-gerelateerd is. Hoe 
is dat in de kerk, hoe is dat bij u in 
de gemeente?

Lutherborrel
Om daar een beeld van te krijgen 
organiseerde de Synodale Commissie 
op 3 juni een (eerste) Lutherborrel. 
Onder het genot van een wijntje, biertje, 
thee of koffie kwamen tussen half 5 
en half 6 verschillende lutheranen via 
Zoom bij elkaar. Het leverde een 
geanimeerd gesprek op; de vervelende 
kanten van elkaar niet ontmoeten 
waren overduidelijk, maar er kwamen 
ook onverwacht positieve berichten. 
Het gemak waarmee vanuit huis in 
veel andere (lutherse) gemeenten een 
dienst kon worden meegevierd, hoe je 
allerlei zaken onder de knie kreeg die 
nu opeens noodzakelijk waren (video-
opnames maken, online zetten).  
Een tweede Lutherborrel vond eind 
augustus plaats, en wellicht gaan we 
hier ook in niet-coronatijd mee door.

Experiment: generale synode ‘online’
Vanuit de lutherse synode vaardigen 
we, naast de president als adviseur, 

drie leden af naar de generale synode. 
De aprilzitting van de synode ging 
niet door, maar op 19 juni werd een 
poging gewaagd. Opgesplitst over 
vier locaties (Leeuwarden, Utrecht, 
Tilburg en Hydepark), verbonden  
met video, vergaderde de synode een 
dag lang over diverse onderwerpen, 
zoals de nieuwe visienota, geestelijk 
verzorgers, en het rapport van de 
commissie Werkzaam Vermogen. Het 
was fijn om een deel van de groep 
weer in levenden lijve tegen te komen 
en te spreken. Deze wijze van verga-
deren vergde veel van ons en zeker 
ook van de voorzitter, ds. Marco 
Batenburg. Om het communicatie-
technisch overzichtelijk te houden 
voelde de noodzakelijke structuur 

van de vergadering wat formeel aan, 
en kwam het ‘informele overleg tussen-
door’ in de knel. Al met al, gegeven 
de omstandigheden, was het een 
geslaagd experiment in mijn optiek.  

De ‘voorjaars-synode’ in juli
De zitting van de (evangelisch-lutherse) 
synode was verschoven van mei naar 
4 juli, in Hydepark. In tegenstelling 
tot de generale synode kwamen wij 
als groep wel in z’n geheel fysiek bij 
elkaar; dat is het voordeel van een 
kleine groep. Voor velen van ons een 
eerste ‘grote’ bijeenkomst. We namen 
dan ook de tijd om uitvoerig te  
spreken en te luisteren hoe het met 
een ieder ging. In dit nummer van 
elkkwartaal leest u verder verslag 
van de vergadering. Eén zaak wil ik 
hier wel vermelden - daarover schreef 
ik eerder al op deze plek: het nieuwe 
beleidsplan, met een mooie lay-out, 
was gedrukt beschikbaar! Er gaan nu 
exemplaren naar de verschillende 
gemeenten. Het beleidsplan is ook 
digitaal beschikbaar via de website 
van de Protestantse Kerk:  
protestantsekerk.nl/thema/ 
lutherse-synode.

Erik Fledderus, 
voorzitter evangelisch-
lutherse synode

Uit de synode

De nieuwe uitgave van het Dagboek 2020-2021 is weer in voorbereiding. Staat u of uw organisatie vermeld in het adres 
gedeelte? Controleer die vermelding op juistheid. Eventuele wijzigingen kunt u, liefst per email, doorgeven aan het 
secretariaat Evangelisch-Lutherse Synode: els@protestantsekerk.nl 

Doe dit tot uiterlijk 30 september 2020.

Evangelisch-luthers dagboek

elkkwartaal 31 september 2020
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Te zien is een lelie onder doornen 
(Hooglied 2:2), met daarbij het Latijnse 
omschrift SIGIL[LUM] * ECCL[SIA]RUM 
* BELG[AE] * SUB * AUG[SBURGO] * 
CONFE[SSIONES]: ‘zegel der Neder-
landse gemeenten onder de Augsburgse 
geloofsbelijdenis’. De bloem bloeit in 
volle pracht omgeven door doornen, 
een beeld dat aan het begin van de 
zeventiende eeuw tot de verbeelding 
van lutheranen gesproken kan hebben 
gezien hun maatschappelijke positie 
in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Het zegel is vermoedelijk 
voor het eerst in 1617 door luthe-
ranen vervaardigd, de markant 
gevormde takjes aan de linker- 
en rechterkant van de doornen-
struik vormen immers res-
pectievelijk een 16 en 17.

Gelijk de lutherroos
Mogelijk verbeelden ook 
de scheidingstekens tussen 
de woorden van het Latijnse 
randschrift (Luther)rozen,  
zij bevatten immers elk vijf 
bladeren gelijk de Lutherroos. 
Luther vertaalde het vers uit het 
Hooglied in zijn Bijbelvertaling als 
‘een roos onder doornen’. Melanchthon 
vertaalde ‘de roos of lelie onder  
doornen’, vermoedelijk om Luther 
niet voor het hoofd te stoten maar de 
grondtekst geen geweld aan te doen. 
Tot op heden wordt in lutherse Bijbel-
vertalingen (inclusief de meest recente 
uit 2017, weliswaar met een aantekening 
in een voetnoot) ‘een roos onder 
doornen’ vertaald.

Door velen gebruikt
Het symbool van de lelie onder door-
nen is geenszins een strikt luthers 
zegel, het is zowel voor als na de 
Reformatie veelvuldig gebruikt in 

binnen- en buitenland. Zo voerde al 
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
(gesticht 1318 A.D. te ’s-Hertogenbosch) 
de Latijnse tekst uit het Hooglied 
(Sicut lilium inter spinas) als zijn 
adagium. In Hervormingstijd voerde 
in de Zuidelijke Nederlanden bijvoor-
beeld ook de gereformeerde gemeente 
te Antwerpen het zegel, welk voor-
beeld door vele gemeenten in de 
Noordelijke Nederlanden werd gevolgd. 

In het buitenland is het zegel onder 
andere gebruikt door gereformeerde 
en hervormde gemeenten in Duits-
land en Suriname.

Ook in elkkwartaal
Het zegel werd door de lutheranen in 
de zeventiende eeuw slechts kort 
gebruikt, vermoedelijk in de periode 
1617-1620, op de belangrijkste docu-
menten van het Algemeen luthers 
consistorie die uitgestuurd werden 
naar buitenlandse vorstenhuizen 

Het zegel bij het colofon
Kijkt u wel eens naar de afbeelding bij het colofon (pagina 2) dat daar sinds jaar en 
dag staat afgedrukt? Vast niet, het is ook zo klein. Ook de redactie van elkkwartaal 
keek er vaak overheen, zo lang dat inmiddels niemand meer wist waarnaar het zegel 
verwijst. En dat is jammer. Joren Reichel onderzocht de herkomst.

(binnenlandse documenten werden 
vaak voorzien van het Amsterdamse 
zegel). Hiervan getuigt het in 1940 
teruggevonden geschrift van Petrus 
Meesterman (secretaris van de lutherse 
gemeente te Amsterdam) uit 1619 dat 
voorzien is van het zegel in rode was, 
zoals dat enkel gebruikelijk was bij 
gewichtige formele documenten. Het 
betreft hier een verzoekschrift om 
(financiële) steun voor de bouw van 
een kerk te Leiden, gericht aan buiten-
landse lutherse vorsten en instellingen. 
Op de synodevergadering van 31 juli 

1952 werd met algemene stemmen 
besloten het zegel opnieuw in 

gebruik te nemen, bij de her-
eniging van de twee toenmalige 
lutherse kerken van dit land. 
Het zegel staat ook al  
vanaf het begin (2000) in 
elkkwartaal afgedrukt bij 
het colofon (pag. 2), tot op 
de dag van vandaag. Kijk 
zelf maar.

Meer informatie over de 
achtergrond van dit en andere 

zegels en penningen is te vinden 
in: Schendelaar, J.K., Lutherse 

kerkzegels in Nederland (Utrecht 
2000) en Donga, Harry en van den 
Berg, Carel, Geslagen verbeelding. 
Lutherse penningen in Nederland 
(Hilversum 2010). Zie ook de website: 
www.luthersepenningen.nl.

Joren Reichel

Vergrote versie van het kerkzegel dat bij 
het colofon afgedrukt wordt, afbeeldingen  
van de lutherse penningen uit 1952 
(Bron: www.luthersepenningen.nl/1952-
hereniging-van-de-twee-lutherse-kerken)


