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NLVB: 60 jaar vierend, ontmoetend en feestend
KALME werkt in Budapest aan nieuwe strategie
Tanzaniaanse christenen helpen vluchtelingen
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Grafische verzorging
Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).

Bij de voorplaat
Taart bij zestigjarig jubileum Nederlandse 
Lutherse Vrouwenbond. Zie pagina 12. 
(foto: Martje van der Heijden)

Colofon
Als belangrijk netwerk binnen de 
lutherse kerken verenigt KALME 
media-professionals en kerkleidingen 
van lutherse minderheidskerken in 
Europa met als doel: het verbeteren 
van communicatie. Want kerk ís 
communicatie.

Vorige maand spraken vertegen-
woordigers van de lidmaatschapskerken 
in Budapest over een nieuwe strategisch 
plan dat de (Europese) lutherse  
identiteit versterkt en zichtbaar maakt. 
Die locatie was niet toevallig: de kerk 
staat in moeizame relatie tot de  
Hongaarse regering ten aanzien van 
het vluchtelingenbeleid.

Heel anders is dat in Tanzania waar 
christenen zich met man en macht 
inzetten voor de menselijke waardigheid 
van vluchtelingen en om plaatselijke 
gemeenschappen in acceptatie en 
vrede te laten leven.

Thema’s die ertoe doen in de samen-
leving - daarin ontmoeten, bemoedigen 
en inspireren de leden van de NLVB 

elkaar. Al zestig jaar lang. Met een 
daverend en kleurrijk feest vierde de 
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond 
dit jubileum.

En wist u dat het evangelisch-luthers 
dagboek dat ieder jaar verschijnt, uit-
gegeven wordt in opdracht van het 
Nederlands Luthers Genootschap? De 
stichting die al sinds 1852 aan ‘zending’ 
doet. Eerst in uitbesteding, vanaf 1872 
in eigen hand. Nog steeds draagt het 
Nederlands Luthers Genootschap bij 
aan het luthers leven in Indonesië en 
aan dat in Suriname, en ondersteunt 
(nood)hulpprojecten van de Lutherse 
Wereldfederatie. 

Het volgende nummer van Elkkwartaal 
verschijnt al in september met daarin 
veel aandacht voor de aftrap naar het 
komende Reformatiejaar.

Voor de tussentijd wensen wij u een 
heerlijke zomer toe.

Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Meditatie

Heilige Geest, U danken wij
voor lamm’ren in de lentewei,
de eerste stappen van een kind,
voor alle goeds dat pril begint.

Heilige Geest, die bruist als wijn,
dank voor de passie en de pijn,
voor diep verlangen dat ontstaat
waar Gij uw vlammen laaien laat.

Heilige Geest, zo mild als dauw,
dank voor bewezen goed trouw,
voor warme aandacht, diep respect
dat Gij in mensenharten wekt.

Heb dank, o Geest, dat Gij ons warmt
en ons verkild bestaan omarmt
met zoveel innerlijke gloed
dat in ons ‘t hart wel branden moet.

(foto: Ingeborg Kriegsman)

Een lied ter ere van de Heilige Geest.
Ook te zingen op de melodie van lied 817 uit het Liedboek.

Heilige Geest, U danken wij
Heilige Geest, dank dat de psalm
van vreugde opspringt als een zalm
uit stromen klagelijk geween,-
opspattend water om ons heen.

Heilige Geest, zo energiek,
heb dank voor stilte en muziek,
voor het geloof ons aangewaaid,
voor liefde in ons uitgezaaid.

Geest die hartstochtelijk bemint,
dank voor de vrijheid die verbindt,
dank dat Gij ons in ‘t daglicht zet
en ademhaalt in ons gebed.

Geest van de Vader uitgegaan,
die Jezus op hebt laten staan,
geef hier en nu in ons de dood
krachtdadig de genadestoot.

Anton J. Metske
als predikant dak- en thuislozen 
verbonden aan de ELG Arnhem
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amens de Lutherse Wereld Federatie (LWF) zette 
dominee Anne Burghardt meteen alle ramen en 
deuren open: “Reformation is a global citizen!  

De Reformatie laat zich niet wegstoppen in het West-Europa 
van de zestiende eeuw, maar voltrekt zich hemelsbreed en 
wereldwijd over alle continenten”. 
Het thema dat de LWF aan de Reformatieherdenking van 
2017 meegeeft is Liberated by God’s grace, bevrijd door 
Gods genade. Daarin klinkt het Sola Gratia door en de 
rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar dan wel zo 
concreet gemaakt dat het meteen ook gaat over rechtdoen 
in kwesties van armoede, honger, gender, prestatiedruk en 
de exploitatie van mens en milieu. Dus wordt dat thema 
door vertaald in: Salvation – Not for Sale; Human Beings 
– Not for Sale; Creation – Not for Sale! Verlossing, mensen 
en de schepping zijn niet verhandelbaar!
Dit thema en de doorvertaling ervan wordt in het komend 
najaar uitgewerkt tot een leergang ‘Leren van Luther’ in 
de lutherse gemeenten Leeuwarden, Groningen, Zwolle, 
Zutphen en Arnhem, in de protestantse gemeente Dalfsen 
en in de oud-katholiek/lutherse samenwerking in Hengelo.

Een jaar lang gedenken
De Reformatieherdenking begint dit jaar al op zondag  
30 oktober met een lutherse mis in Woerden, de oudste 
lutherse gemeente van Nederland. Ook voor andere gemeenten 
worden voor deze zondag preekschetsen beschikbaar gesteld, 
onder andere van de lutheraan prof dr. Christoph Burger 
(Vrije Universiteit); Tijdschrift voor Verkondiging besteedt 
een column aan het lutherse paradigma van de ‘de vrolijke 
ruil’ (www.tijdschriftvoorverkondiging.org). 
Op maandag 31 oktober wordt het startschot gegeven van 
de wereldwijde herdenking. Dat gebeurt voor Nederland in 
de Amsterdamse Spuikerk onder de wat moeizame titel 
‘Wat is de relevantie van Protestantisme nu?’ Vervolgens 
begint een estafette van Reformatieherdenkingen die een 
jaar lang van provincie naar provincie trekt, om te beginnen 
in Limburg en dan noordwaarts om uiteindelijk in oktober 
2017 te eindigen in Utrecht. Daar zal in de Domkerk de 
slotviering plaatsvinden op 31 oktober. Als Reformatiesteden 
zijn Gennep, Deventer en Dordrecht aangewezen. Er is een 
stellingenspel gemaakt en een Luther-game ontwikkeld. 
En wat te denken van Lutherbier en een nieuw Lutherlied? 

Paneldiscussie
De kerkenradendag werd afgesloten met vespers waaraan 
een paneldiscussie vooraf ging, onder leiding van Praxedis 
Bouwman. Twee twee citaten uit die discussie: “De Refor-
matie was niet de gouden eeuw van de theologie” - van 
Markus Matthias, hoogleraar Lutherana aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (PhTU) Amsterdam; en “We zijn 
soms drukker met de vraag of er genoeg mensen in de kerk 
zijn en of alle functies vervuld zijn, dan dat we nadenken 
over wat het geloof voor ons betekent. Wat betekent het 
om een gemeenschap te zijn?” - van dominee Karin van 
den Broeke, preses van de generale synode van de Protes-
tantse Kerk in Nederland.

Vernieuwing van de Kerk, dát is wat we gaan vieren.
In 2017 wordt vijfhonderd jaar Reformatie herdacht. Kun 
je dat ook víeren? Het politiek correcte antwoord luidt: 
zoveel verdeeldheid en strijd kunnen niet gevierd worden. 
Zo was het al in de zeventiende eeuw: over de Reformatie-
herdenking van 1617 viel de slagschaduw van een bloedige 
godsdienststrijd, de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), die 
miljoenen mensen het leven kostte. Is de Reformatie-
herdenking een manifestatie van anti-paapse scheurmakerij 
en haat? Voorbije eeuwen vertonen dat beeld.
Anders wordt het als we naar het moment zelf kijken:  
31 oktober 1517. De waarheid van de legende dat Luther 
de 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel van Witten-
berg zou hebben gehamerd, wordt meer en meer betwijfeld. 
Hij verzond op 31 oktober 1517 een brief aan zijn plaatse-
lijke bisschop Hiëronymus Schulz van Brandenburg en 
aan de Maagdenburgse aartsbisschop Albrecht waarin de 
95 stellingen waren bijgesloten, bedoeld voor een debat 
onder geleerden. Die brief is bewaard gebleven. De 95 
stellingen waren in het Latijn gesteld, niet in de taal van 
het volk. Een openbare discussie over de stellingen heeft 
nooit plaatsgevonden. Historici gaan er tegenwoordig 
vanuit dat, in goed vertrouwen op de paus, Luther zijn 
bisschop en aartsbisschop verwittigd heeft van zijn 
bezwaren tegen de aflaatprediking en dat hij dus de  
kerkelijke weg heeft bewandeld! 
Met andere woorden: Hervormingsdag herinnert ons aan 
een tijd waarin vooralsnog geen sprake was van een breuk 
tussen de Reformator en de Katholieke Kerk. Op 31 oktober 

N

Lutherse kerkenraden en hun gasten kwamen op  
5 maart bijeen in de Oude Lutherse kerk aan het  
Spui te Amsterdam voor een verrassend vrolijke en 
inspirerende dag. Dit keer eens geen perikelen maar 
lichtvoetigheid en visie. Met de blik vooruit op het  
komende reformatiejaar.

500 jaar Reformatie
Terugblik op de kerkenraden-ontmoetingsdag
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1517 lag de eenheid van de Kerk geenszins aan gruzels. 
Dat betekent dat wij het jubileum van 500 jaar Reformatie 
alleen maar in oecumenisch verband tegemoet kunnen 
gaan. Ook de Romana spreekt uit dat wij eraan toe zijn 
“om verdere geloofwaardige schreden te zetten naar de 
eenheid waar Jezus om gebeden heeft en in dienst waarvan 
ook Luther zijn werk verstond, omdat hij geen scheuring 
maar de vernieuwing van de Kerk beoogde” (kardinaal 
Kurt Koch).
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n het kader van 500 jaar reformatie organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een estafette door het hele land. 
Iedere maand een andere provincie en iedere maand een ander thema. De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerk-
muziek had een soortgelijk idee in het kader van de kerkmuziek en werkt hierbij samen met de werkgroep Lutherdecade. 

De lutherse kerk is ook een zingende en musicerende kerk en veel gemeenten ontwikkelen muzikale ideeën met hun 
cantorij, gelegenheidskoren en muzikanten. Hierbij wil de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek graag onder-
steunen. Heeft uw gemeente een idee maar niet voldoende zangers? Of, wel zangers maar geen dirigent? Of, misschien 
te weinig instrumentale begeleiding? Wellicht kan de werkgroep dan helpen. 

Daarnaast wordt een nieuw Lutherlied gecomponeerd dat op 31 oktober 2017 in alle lutherse gemeenten kan gaan klinken.
In verband met de publiciteit zal de estafette op de meeste punten aanhaken bij de estafetten van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Informeer ons graag over uw muzikale plannen en hoe wij daar mogelijk iets bij kunnen betekenen.

Namens de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Tymen Jan Bronda & Perla Akerboom-Roelofs
Contact via: perlaakerboom@hotmail.com

Estafette kerkmuziek en 
Lutherdecade 2016-2017

I

Er valt dus wat te vieren. Niet 500 jaar protestantisme, 
men kan Luther in 1517 moeilijk ‘protestant’ noemen, die 
naam dateert pas van 1529. Niet het schisma en de gere-
formeerde repeterende breuk. Wel de vernieuwing van de 
Kerk, waartoe Luther die veelbetekenende aanzet gaf, wat 
leidde tot allerlei reformatiebewegingen, waarvan het 
Concilie van Trente (1545-1563) de omvangrijkste was. 
Als paus Franciscus straks op 31 oktober in Lund mee 
komt vieren, wordt de breuk boetvaardig betreurd en de 
vernieuwing van de Kerk dankbaar en hoopvol omarmd.

Klaas Touwen en Daan Leker
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Burundese kinderen luisteren naar het opzwepende ritme van drums. 
(foto: Praxedis Bouwman)

Tanzaniaanse christenen werken 
30+ jaren voor menselijke 
waardigheid vluchtelingen
Tanzania, Kibondo, in het noorden, tegen de grens met Burundi, niet te vinden in de  
reisgidsen. De zon brandt ongenadig op het middaguur, hobbelend via de korte route 
door vruchtbare velden en beschermd door het dak van een ruige Toyota Landcruiser 
oude-stijl: uit het niets doemt het bord op ‘Nduta-camp’. Binnen wacht een workshop 
Burundese drum en even later een voetbalwedstrijd, tussen een team van gastheer 
TCRS (Tanzaniaanse-Tanganyika Christian Refugee Service) en een team uit de 
dichtstbijzijnde stad Kibondo.

H et is één van de vele vluchte-
lingenkampen in het noord-
westen van Tanzania, een 

gebied dat zich uitstrekt van Kigoma 
tot Kibondo, een leeg maar groen 
heuvelig land, waar in meer dan dertig 
jaar tijd honderdduizenden uit voor-
namelijk Rwanda, Congo en Burundi 
uit nood hun toevlucht zochten. De 
kampen in de regio worden naar 
behoefte gesloten, weer geopend en 
zelfs opgeschaald. Met zo’n 250 dui-
zend mensen op drift uit het onrustige 
buurland Burundi liep het opvang-
kamp Nyarugusu, bij Kasulu, met al 
60 duizend vluchtelingen van de 
Democratische Republiek Congo, met 
100.000 extra Burundezen over. Om 
de druk op dit kamp wat te verlichten 
zijn de kampen aan de noordkant 
van Tanzania in de Kibondo regio 

opgeschaald en heropend. In Nduta 
zaten in oktober 2015 ruim vierduizend 
vluchtelingen, in maart 2016 waren 
er 50 duizend mensen die er een  
veilige plek vonden. Inmiddels is daar 
in de buurt ook het kamp Mtendeli 
geopend.

Kortdurend versus langdurig
Over de weg van Kigoma (het dichtst-
bijzijnde vliegveld) is het zes uur 
rijden over 250 kilometer onverharde 
weg naar Kibondo, tenminste, als het 
droog is, bij regen duurt de tocht vele 
malen langer. Naarmate de stad Kasulu 
dichterbij komt, neemt ook het aantal 
herkenbare auto’s van hulpverlenende 
instanties als de UNHCR (vluchtelingen-
organisatie van de Verenigde Naties), 
Artsen zonder Grenzen, Oxfam en 
World Food Program toe. Tussen Kasulu 

en Kibondo liggen nog wat kleinere 
kampen, totdat het richting Kibondo 
weer wemelt van de hulporganisaties. 
Naast de ‘groten’, die vooral het  
facilitaire werk doen, zijn er veel 
kerkelijk gelieerde auto’s te ontdekken. 
De Tanzaniaanse overheid is al sinds 
de genocide in Rwanda in 1984 inge-
steld op het opnemen van vluchtelingen. 
Rechten voor vluchtelingen in de 
kampen ligt in regelgeving vast. Ieder 
kamp wordt gecoördineerd door 
mensen van die speciale afdeling 
vluchtelingen van Tanzania. TCRS, 
nauw gelieerd aan de Evangelisch-
Lutherse kerk in Tanzania en de 
Lutherse Wereldfederatie, werkt nog 
langer met vluchtelingen dan de 
overheid, al sinds 1964. Waar eerst  
de nadruk lag op hulp aan de vluchte-
lingen alleen, reikt de missie van TCRS 
in de laatste jaren uit naar zowel 
vluchtelingen als de gemeenschappen 
in de ontvangende regio. De inzet 
varieert van facilitaire ondersteuning 
(water, logistiek, hulpgoederen) tot 
sociale programma’s om de menselijke 
waardigheid van de vluchtelingen te 
vergroten (mensenrechten gelden 
iedereen) en programma’s om vluchte-
lingen en de plaatselijke gemeenschap 
(Kibondo en omgeving) in acceptatie 
en vrede samen te laten leven.

Even ‘vergeten’
De kampen liggen ver van de stad, 
het is nog eens ruim drie kwartier 
rijden, door kleine dorpen en neder-
zettingen en ongelooflijk veel land-



elkkwartaal 7 juni 2016elkkwartaal 7 

bouw. De regio is waterrijk en groen, 
gelukkig maar voor de kampen want 
dat betekent dat de watervoorziening, 
het meest cruciaal voor zoveel mensen, 
niet voor al te veel problemen zorgt. 
Het betekent ook dat de mensen die 
in tenten wonen, in ieder geval wát 
bescherming hebben tegen de zon en 
dat ze, mits ze wat geld hebben, 
veelal in staat zijn om wat groenten 
te verbouwen rondom de tenten. In 
het regenseizoen is het er, net als in 
alle tentenkampen, een modderig 
drama in het rood van de aarde. 
Sommige mensen wonen al twintig 
jaar in de kampen, sommigen zijn er 
net een paar dagen. Van de randen 
naar het midden van het kamp Nduta 
is het nog eens twintig minuten lang-
zaam rijden. Nduta is een stad, met 
straten, met scholen, met waterplaatsen 
en met een ziekenhuis. Maar wel een 
stad die afgesloten grenzen heeft, 
tussen zeven uur ’s avonds en zeven 
’s ochtends gaat er niemand in en uit. 
Asielzoekers en vluchtelingen moeten 
er sowieso blijven, waarbij de kinderen 
wél het recht op onderwijs hebben. 
Uiteraard ontstaat in zo’n ‘stad’ snel 
een informele economie, zonder officiële 
werkgelegenheid voor volwassenen. 
Een handjevol mensen heeft zich 
rond de metershoge drums geschaard. 
Bij de eerste klanken en dans spoeden 
zich steeds meer volwassenen en 
kinderen naar de geluiden van thuis 
in Burundi. Even lichten de gezichten 
van de kinderen op, even verdwijnen 
de gedachten en zorgen in de ritmes 
en de beweging. 

Na de laatste trommelroffels beweegt 
de menigte zich naar een stoffig en 
hobbelig voetbalveld waar een team 
van TCRS (mét vluchtelingen) en een 
team uit Kibondo het tegen elkaar 
opnemen. Duizenden mensen staan 
soms zes rijen dik langs de lijn, kinderen 
zitten in bomen, allemaal nauwlettend 
in de gaten gehouden door een soort 
orderegelaars. Na twee keer 45 minuten 
keren de spelers uit Kibondo als ver-
liezers in een laadbak van een open 
vrachtwagen huiswaarts en vullen de 
stoffige straten van het kamp met 
mensen die lopend naar hun tenten 
terugkeren na dit verzetje. 

Vluchtelingen vanzelfsprekend
Op de dag van vertrek kan ik mijn 
smartphone even met de wifi van het 

Voetballen, vertier in heftige omstandigheden. (foto: Praxedis Bouwman)

kantoor van TCRS in Kibondo ver-
binden. De eerste foto die ik via 
Facebook binnenhaal is een foto van 
een vrouw die in een Grieks vluchte-
lingenkamp net is bevallen. De mensen 
die haar bij de bevalling assisteerden 
zagen zich, volgens de foto en het 
bijschrift, genoodzaakt om de baby in 
het modderige water voor de schamele 
tent te ‘wassen’. Ik twijfel, wél of níet 
laten zien aan de mensen van TCRS. 
Als de verantwoordelijke voor de 
programma’s voor menselijke waardig-
heid naast me komt zitten op het 
houten bankje buiten, laat ik hem 
deze foto toch zien. En ik schaam me, 
schaam me voor het feit dat ik uit 
Europa kom, Europa dat in het geheel 
zo moeilijk doet over het ontvangen 
van vluchtelingen. Europa, waar 
zoveel meer is dan in Tanzania. 

Stedelijke vluchtelingen
In Dar es Salaam zit het zenuwcentrum 
van TCRS, nodig om dicht bij over-
heidsbeleid en politiek te zitten. In 
het gebouw vinden soortgelijke orga-
nisaties ook een plek. Vlak voor de 
lunch vertelt een ‘statushouder’ uit 
Congo zijn verhaal. Met vrouw, zus 
en zes kinderen is hij uit zijn vader-
land gevlucht; als mensenrechten-
activist en dominee waren hij en zijn 
familie hun leven niet meer zeker. 
Zelfs tot in Dar es Salaam vonden 
zijn tegenstanders hem, tot drie keer 
toe is hij ook daar aangevallen en 
bedreigd. Inmiddels heeft hij beveiliging. 
Met tranen in zijn ogen beschrijft hij 
in het Frans hoe zijn zes kinderen al 
drie jaar niet naar school kunnen. 
Omdat ze in de stad wonen en niet  
in één van de vluchtelingenkampen, 

Ondersteuning
Mocht u na het lezen van dit 
artikel de behoefte voelen om het 
werk van TCRS te ondersteunen, 
dan kan dat via een bijdrage op 
de rekening van het Nederlands 
Luthers Genootschap, dat zorgt 
dat het geld rechtstreeks bij TCRS 
terechtkomt. IBAN: NL28 INGB 
0000043360, t.n.v. Nederlands 
Luthers Genootschap, Woudrichem.

gelden de rechten die voor de mensen 
in de kampen gelden niet voor hen. 
Hij heeft een huis, dat wel, maar hij 
kan onmogelijk aan de verplichte 
documenten komen die nodig zijn  
om zijn kinderen op een school in te 
schrijven. Zijn enige zoon schrijft 
gedichten om zijn gevoelens te uiten: 
“Hartverscheurend als je de tekst 
leest. Gelukkig heb ik geweldige kin-
deren, ze zijn niet rebels. We proberen 
hoop te houden door veel te bidden 
en te zingen.” 
Het is te hopen dat onder meer met 
het verhaal van deze man de Tanza-
niaanse overheid binnenkort inspeelt 
op deze nieuwe groep asielzoekers en 
vluchtelingen en haar wetgeving 
aanpast op de realiteit van deze 
Urban Refugees. Pragmatisch was 
diezelfde overheid in ieder geval al 
wel in het geval van de uitzichtloos-
heid voor veel Burundezen op terug-
keer naar hun eigen land: kinderen 
die in de vluchtelingenkampen worden 
geboren krijgen tegenwoordig de 
Tanzaniaanse nationaliteit.

Praxedis Bouwman



ndreas Wöhle (predikant ELG 
Amsterdam, lid Protestantse 
Raad voor Kerk en Israël) stelde 

dat ons spreken nu over dit thema moet 
worden gehoord in de context van 
eerdere uitspraken van kerken en van 
de Lutherse Wereldfederatie en de 
Wereldraad van Kerken, waarmee wij 
ons steeds hebben vereenzelvigd. In 
een thematisch overzicht refereert hij 
aan de verschillende eerdere uitspraken 
en sluit ermee af dat verantwoordelijk-
heid nemen voor de geschiedenis van 
de lutherse traditie vandaag betekent: 
er voor instaan dat wat er met beroep 
op Luther in latere tijden aan Joden-
haat en -vervolging is gebeurd, nooit 
meer kerkelijk kan worden verdedigd. 

In aansluiting op haar eerder gepubli-
ceerde verklaring haalt Trinette Ver-
hoeven, president van de lutherse 
synode, Luthers onfrisse kant aan die 
ook van invloed was op anti-Joodse 
geschriften in de afgelopen eeuwen. 
Tevens benadrukt ze de lange periode 
van gesprekken tussen de lutherse en 
Joodse wereldgemeenschap, die leidde 
tot een gezamenlijke verklaring waarin 
de integriteit en waardigheid van 
elkaars geloofsgemeenschappen werd 
bevestigd en de wederzijdse verplich-
ting werd genomen om elke vorm van 
racisme en religieuze vooroordelen te 
bestrijden. 

Bart Wallet, onderzoekcoördinator 
moderne religieuze geschiedenis aan 
de Vrije Universiteit, spreekt over de 
invloed van Luthers anti-Joodse uit-
spraken op Nederlandse protestanten. 
Al sinds de 16e eeuw was het bestaan 
van anti-Joodse geschriften bekend, 
ze worden hier en daar in handboeken 

genoemd als producten van de ‘oude 
Luther’. De redenering is vaak dat dit 
producten zijn van een verbitterde 
oude man, die daarom niet helemaal 
serieus genomen mogen worden. Luther 
was voor de 19e-eeuwers niet alleen 
een persoon maar ook de belichaming 
van vrijheid: in religieuze zin ten 
opzichte van de rooms-katholieken, 
ten opzichte van God én in Duits-
nationale zin. Tegenover de historische 
oude Luther van de anti-Joodse 
geschriften kwam zo een ideale Luther 
te staan die aan de bron van de vrijheid 
van de westerse wereld stond. Binnen 
joodse kring werd Moses Mendelssohn 
in de 18e-eeuw zelfs als eigen Luther 
betiteld. Pas in de jaren dertig van de 
vorige eeuw herontdekken prominente 
kerkleiders en theologen de anti-Joodse 
Luther en portretteren hem als een 
voorloper van het contemporaine 
antisemitisme. 
In het Nederlandse protestantisme werd 
die ontwikkeling in de Duitse kerken 
scherp veroordeeld. Zo verwierp de 
lutherse synode in 1933 het verzoek om 
een speciale zondag voor de joden-
zending in te stellen als bijzonder 
ongepast; eerder moest zending in 
eigen lutherse kring onder het ‘naburig 
Christenvolk’ (Duitsland) bedreven 
worden tégen antisemitisme.

Antisemitisme niet vreemd aan 
Nederlandse protestanten
Religieus antisemitisme heeft ook in 
de Nederlandse theologische traditie 
sporen getrokken. De theologische 
motivatie heerste dat joden schuldig 
waren aan de dood van Christus en 
sindsdien gedoemd tot een ellendig 
leven. Dit leidde tot discriminatie van 
joden in het publieke domein, uitslui-
ting van bepaalde verenigingen en 
activiteiten, scheldpartijen. Aan het 
eind van de 19e eeuw kwam het 
‘wetenschappelijk’ racistisch en poli-
tiek antisemitisme op. In Nederland 
richtte Abraham Kuyper in zijn strijd 
tegen de liberalen het vizier op joden. 
Zij zouden de pers in handen hebben 
en zo de politiek in Den Haag contro-
leren en tégen Kuyper gebruiken. 
Daarbij, als vreemdelingen dienden 
zij het protestantse karakter van de 
staat te respecteren. 

Positieve factoren
Onder invloed van de Reformatie 
groeide herwaardering van de joodse 
traditie in exegese en in de overname 
van de joodse canon van het Oude 
Testament. In een alternatieve theologi-
sche traditie, een positieve toekomst-
verwachting voor joden, met als 
onderdeel ‘terugkeer naar Israël’ 
waren joden de ‘beminden om der 
vaderen wil’ die met respect behan-
deld dienden te worden. Er ontstond 
toenadering, wat na 1945 uitmondde 
in de formele start van de joods-
christelijke dialoog. 
De Reformatie als historische gebeur-
tenis én als theologische beweging 
blijkt dus voortdurend twee lijnen in 
zich te hebben. De negatieve om te 
erkennen wat verkeerd is gegaan; de 

De verwachtingen waren hooggespannen voor de studiemiddag in Utrecht op 11 april. 
De agenda was duidelijk, de opkomst overzichtelijk. Naar aanleiding van gesprekken  
die gespreksleider Eeuwout van der Linden, projectmedewerker Kerk en Israël, in 
februari initieerde tussen vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, Joodse 
organisaties en Joods-christelijke samenwerkingsverbanden, nam de scriba van 
synode van de Protestantse Kerk in een verklaring afstand van Luthers anti-Joodse 
geschriften. Deze studiemiddag sloot daarop aan door Luthers anti-Joodse uitspraken 
tegen het licht te houden en af te wijzen.
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Kerken over Luther en de Joden
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Tien jaar Koninginnezang
Voor de tiende keer op rij werd ook dit jaar de manifestatie Koninginnezang (KoZa) 
gehouden. Van 4 tot en met 8 mei, in het Buitencentrum van Oldebroek, studeer-
den 31 volwassenen en 34(!) kinderen apart of samen verschillende muziekstuk-
ken in. Met als klap op de vuurpijl het ‘Halleluja’ van Händel, dat ook als Flashmob 
werd gezongen in de drukbezochte boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle. 

K oZa ontstond ruim tien jaar 
geleden door een vaste groep 
vrienden van de lutherse 

muziekdagen, -weekenden en -werk-
weken, die voor de grap zelf een 
(gezins-)muziekweekend begonnen. 
Zij deden dit omdat voor alle inmiddels 
geboren kinderen, deelname aan de 
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek 
niet meer mogelijk was. Het concert viel 
dat jaar op Koninginnedag (30 april), 
waardoor de naam ‘Koninginnezang’ 
snel gemaakt was. Het jaar daarop werd 
besloten om nog een keer bij elkaar 
te komen, maar dan professioneler en 
met vaste oppassers. En zo waren er 
dit jaar, inclusief dirigenten en kinder-
leiding, meer dan 75 deelnemers aan 
KoZa 2016!
Het volwassenenkoor staat elk jaar 
onder leiding van Jeroen de Haan 
(cantor/organist van de ELG Woerden) 
en het kinderkoor wordt geleid door 
Mark Tempelaars. Ook worden er elk 
jaar meer instrumenten meegenomen 
en gebruikt.
Volwassenen en kinderen hebben deze 
dagen hun eigen programma, maar het 
eten is altijd gezamenlijk. De volwas-
senen repeteren zes keer per dag; de 
kinderen minder. De kinderen zijn ook 
nog weer gesplitst in een jongste groep 

en een oudere groep, zodat iedereen op 
eigen niveau kan musiceren. Tijdens 
deze dagen is er ook veel tijd inge-
roosterd voor gezamenlijke activiteiten.

Op zondag (Moederdag) 8 mei werd 
medewerking verleend aan de lutherse 
dienst in Zwolle, die voor deze gelegen-
heid gehouden werd in de Grote Kerk 
te Zwolle. Na de koffie werd een koffie-
concert verzorgd van ongeveer een 
uur; er werden stukken gezongen van 
onder andere Reger, Duruflé, Franck 
en Buxtehude, ook werd er door de 
jeugd gerapt. 

KoZa is inmiddels een begrip geworden 
in Nederland en niet meer weg te 
denken; daarom werd KoZa begin dit 
jaar een officiële stichting. De stichting 

heeft als doel: ‘het creëren van een 
plek waar volwassenen (met of zonder 
kinderen) kunnen zingen en musiceren 
en waar kinderen kunnen kennismaken 
met (lutherse) (kerk)muziek, en het 
verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. 
Door deze zangdagen te organiseren 
maken kind en ouder kennis met 
wereldse muziek en het plezier dat je 
daaraan met elkaar kunt beleven.

Op YouTube en Facebook is veel beeld-
materiaal te vinden van Koninginne-
zang; kijk voor meer informatie ook 
op: www.koninginnezang.nl. De elfde 
editie van KoZa staat voor volgend jaar 
gepland in de laatste week van april.

Chris Eekel

positieve om door te trekken als basis 
voor Nederlandse protestanten om 
daadwerkelijk naast de joodse gemeen-
schap te staan, met name in een 
afwijzing van antisemitisme.

De orthodoxe rabbijn Raphael Evers 
lijdt zelf onder antisemitisme, zo 
geeft hij tijdens de studiemiddag te 
kennen, en waarschuwt er dagelijks 
voor. “De hoeveelheid antisemitisme 
geeft het morele peil van een samen-
leving weer en is zorgwekkend te 
noemen momenteel. Ik voel met u 
mee en heb respect voor de worste-

ling, maar nu spreek ik namens mij-
zelf: waarom heeft het zo lang moe-
ten duren?” 
In het slotgesprek zijn er reacties uit 
het publiek zoals naar aanleiding van 
de recente IKON-documentaire over 
Abraham Kuyper waarin diens anti-
Joodse houding onvoldoende belicht 
wordt. En uit een proefschrift (1911) 
van rabbijn Reinhold Lewin citeert 
Dick Akerboom dat ‘het zaad van de 
Jodenhaat dat hij (Luther) uitstrooit, 
tijdens zijn leven geen wortel schoot. 
Het gaat echter niet spoorloos verloren 
maar werkt nog eeuwen door, wanneer 

iemand uit welke motieven ook iets 
tegen de joden schrijft het recht meent 
te hebben triomferend naar Luther te 
verwijzen’. Micha van Dijk herinnert 
zich een protestants buurjongetje uit 
zijn jeugd dat zei: “jullie hebben de 
Here vermoord” en vraagt zich af of 
een dergelijke uitleg van de kruisiging 
nog aan kinderen wordt geleerd? 
Laten we hopen dat dit nergens meer 
gebeurt en er alles aan doen om anti-
semitisme te laten verdwijnen.

Femke Akerboom-Beekman

Deelnemers aan de Koninginnezang (foto: Chris Eekel)
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Bij een gefuseerde gemeente denk je 
onwillekeurig aan dingen die je opgeeft 
en achterlaat omdat de oude vorm 
niet meer is vol te houden. Maar in 
het Gooi klinkt vooral enthousiasme. 
Dat was er ook al vóór 1 januari.  
Er is nu een gemeente met een meer 
evenwichtige leeftijdsopbouw, wat 
goed is voor het kader dat in de 
gemeente het dragende werk doet. 
Die aanvulling op elkaar is wel de 
grootste winst van dit samengaan. 

Ik ben verrast door het 
enthousiasme en probeer te 
ontdekken wat de sleutel is  
voor dat geheim?
Na de vorming van de Protestantse 
Kerk in Nederland probeerde de ELG 
Hilversum in eerste instantie aansluiting 
te vinden bij een protestantse gemeente 
in die stad. De lutherse gemeenschap 
vergrijsde en werd kleiner: teveel werk 
rustte op te weinig schouders. Toen die 
aansluiting in Hilversum veel hinder-
nissen met zich meebracht, richtten de 
Hilversumse lutheranen zich op hun 
buurgemeente in Naarden-Bussum. 
In 2010 schoof Reind Loggen vanuit de 
synodale commissie aan voor gesprek 
en advies over samenwerking. Hij 
had een belangrijk uitgangspunt: als 
twee gemeenten willen samenwerken 
waarbij de één een hulpvraag heeft 
naar de ander, dan kan het bijna niet 
anders dan dat het een moeizame 
samenwerking wordt. Een hulpvrager 
en een hulpbieder, dat maakt elkaar 
tot ongelijkwaardige partners. 
Reind begon met de gemeenten van 
onderaf te praten. Niet kijken hoe een 
fusie zou moeten worden verwezen-
lijkt, maar eerst kijken naar elkaars 
kwaliteiten en hoe je die kunt ver-

Die visie en missie las ik op jullie 
website; een pittig document 
waarin ELG Het Gooi laat zien 
waar ze voor staat.
Het samengaan had een enorme impact 
op de identiteitsdiscussie, zoals die op 
veel plaatsen in luthers Nederland 
aan de orde is. Ook hier klonk Reinds 
motto: probeer elkaar eerst te vinden 
zodat het logisch wordt dat je samen 
verder kunt. Zo moesten eerst cultuur-
verschillen tussen beide gemeenten 
worden overbrugd, waarbij vooral 
beelden van elkaar aangepast bleken te 
moeten worden. Juist die onderlinge 
persoonlijke contacten zorgden voor 
een nieuwe blik op elkaar.
Ook vanuit de classis werd de druk op 
de ketel gehouden; beschrijf maar eens 

sterken. Zonder vrijblijvend te worden 
in de samenwerking gaf deze manier 
van werken veel ruimte om elkaar 
rustig beter te leren kennen. Natuurlijk 
waren er ook momenten dat behoudende 
krachten het proces ophielden. Maar 
dan was het vooral zaak om tijd te 
nemen en kalmte te bewaren. 
In 2014 waren de contacten zo nauw 
geworden dat een kantelpunt werd 
bereikt: waarom alles twee keer blijven 
organiseren als je al zoveel gemeen-
schappelijk hebt? In het uiteindelijke 
proces van samengaan trad dominee 
Kees van der Horst op als begeleider 
en katalysator.
Als een van de eerste acties werd een 
visie- en missiedocument opgesteld; pas 
daarna werd het bestuurlijke geregeld.

Samen vormen de voormalige ELG’s Hilversum en Naarden-Bussum sinds 1 januari 
de nieuwe Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi. Wat zijn de eerste indrukken? 
We zijn in gesprek met dominee Willy Metzger, secretaris Jan Kofman, ouderling 
Christian Claus en diaken Jenny van Rossum.

Nieuwe lutherse gemeente: 
ELG Het Gooi
‘Bezield van binnen, enthousiast naar buiten’

ELG Het Gooi, vierplek Naarden-Bussum (foto: Rien Sprong)
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waar je voor wilt gáán. Want er zijn 
ook andere protestantse gemeenten 
die in hun vieringen een verzorgde 
liturgie hebben, dus waarin onder-
scheid je je dan nog?
Op de website staan grote woorden wat 
betreft de visie en missie. Woorden 
die misschien niet meteen makkelijk te 
bevatten zijn. Maar in deze woorden 
komt juist tot uitdrukking wat deze 
nieuwe lutherse gemeente wil uit-
stralen; dit zijn de thema’s die haar 
bezig houden en ze schuwt niet die aan 
te gaan. Jezelf zo onderscheiden is 
tegelijk een uitnodiging naar andere 
kerken om met elkaar in gesprek te 
blijven en van elkaar iets op te steken.

Heeft ELG Het Gooi nu een 
antwoord op: wat is de lutherse 
identiteit?
Het blijft een lastige vraag. De meeste 
kerkgangers zijn geen theologen, zij 
zijn mensen-die-geloven. Maar in 
gemeenschappelijke diensten met 
andere kerken wordt daar wel iets 
duidelijk. Er is al jaren samenwerking 
met remonstranten, doopsgezinden en 
vrijzinnigen in de regio met gezamen-
lijke diensten. Dat levert een dubbel 
gevoel op en mensen zeggen: ik voel 
me thuis én ik mis iets. Wanneer de 
liturgie soberder is, mist men toch de 
samenhang in de dienst. Er is besloten 
dat de voorganger de liturgie volgt uit 
z’n eigen traditie. Zo kan men elkaar 
laten kennismaken met de diversiteit. 
Zonder afbreuk te doen aan de goede 
verhouding met andere PKN-gemeenten, 
is de ‘gevoelstemperatuur’ met deze 
kleine gemeenschappen warmer.

Na de fusie zijn er nog steeds twee 
vier-plekken; er wordt gekerkt in 
Hilversum én in Bussum. Ik vraag 
me af of dat past in het proces 
van samengaan?
De afstand speelt daarin een rol. Zou 
men om en om gaan kerken, dan sluit 
je toch een aantal mensen uit. Pastoraal 
gezien is het goed om ieder nog een 
plek te bieden om samen te komen. 
Bij de fusie kreeg iedere vier-plek een 
altaarkaars met de tekst ‘Samen één’. 
Door die kaars iedere zondag aan te 
steken blijf je bewust bezig met de 
verbondenheid.
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De fusie is als een stip aan de horizon. 
ELG Het Gooi is op weg naar een doel, 
maar laat zich in het proces niet door 
tijd onder druk zetten, waarbij gelukkig 
geen sprake is van financiële druk.
De realiteit is dat het er over tien jaar 
wel weer heel anders zal uitzien. Is er 
dan nog genoeg menskracht? Tot die 
tijd blijven we zoeken naar vormen om 
zo lang mogelijk invulling te geven 
aan het lutherse geluid. Dat hoeft uit - 
eindelijk niet in een lutherse gemeente 
te zijn maar kan ook onder de paraplu 
van een andere gemeenschap.

Dat brengt mij bij de terugkerende 
vraag: is er uiteindelijk nog een 
plek voor het lutherse geluid?
Met een toenemende belangstelling 
voor evangelicale gemeenten zou je 
kunnen denken dat we niet meer 
interessant zijn. ELG Het Gooi heeft 
een eigen manier van omgaan met 
zingevingsvragen. Er zijn ook mensen 
die daar behoefte hebben. Misschien 
moeten we in kleinere kring daarmee 
aan de slag blijven. De macht van het 
getal is niet doorslaggevend. 
Het is als klassieke muziek in een 
moderne cultuur. Wanneer alles in een 
vierkwartsmaat klinkt betekent dat 
nog niet dat je muziek in een drie-
kwartsmaat maar overboord moet 
zetten. Beschouw het lutherse geluid 
als in een driekwartsmaat. Niet altijd 
populair, maar wel met een eigen klank.
Het beleidsplan van ELG Het Gooi 
heet ‘Bezield van binnen, enthousiast 
naar buiten’. Dat plan geeft niet de 
grote antwoorden op de grote vragen 
die op de kerk afkomen. We pakken 
het op kleine schaal aan, anders is er 
alleen maar de grote onoverkomelijke 
berg. Wanneer er dan nog energie 
over is kan er opgeschaald worden.
De diaconie bijvoorbeeld, die is klein. 
Er worden keuzes gemaakt in projecten 
die steun krijgen, en men denkt mee 
over hoe anderen hun inzet vormgeven. 
Betrokkenheid is wezenlijk.
ELG Het Gooi zet vooral in op wat 
mogelijk is binnen de beperkte moge-
lijkheden. Dat maakt deze nieuwe 
gemeente realistisch, met vertrouwen 
in de toekomst.

Rien Sprong

Meer informatie over ELG Het Gooi: 
www.elghetgooi.nl

Fusiekaars ELG Het Gooi 
(foto: Rien Sprong)

ELG Het Gooi, vierplek Hilversum (foto: Rien Sprong)
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et begint als een landelijke club 
van lutherse vrouwen die na  
de watersnoodramp in 1953 

goed georganiseerd de handen uit de 
mouwen wil steken en in 1956 ziet de 
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond 
het levenslicht. Nu, zestig jaar later, 
organiseert de NLVB voor de leden 
jaarlijks een studiedag, een ontmoe-
tingsdag en daarnaast verschillende 
regionale activiteiten. De leden van 
de NLVB houden ervan elkaar te ont-
moeten, met en van elkaar te leren en 
met elkaar van gedachten te wisselen 
over thema’s die ertoe doen in de 
samenleving.

Van rentmeesterschap naar 
verbondenheid
Op zaterdag 12 maart wordt met de 
jaarlijkse studiedag in Utrecht aange-
sloten bij het jaarthema van de Luther-
decade ‘Reformatie en de ene wereld’. 
Hierbij wordt het accent gelegd op 
het bijbelse begrip ‘rentmeesterschap’. 
Daartoe is theologe Trees van Mont-
foort uitgenodigd, die een lezing houdt 
over ‘ecotheologie: van rentmeester-
schap naar verbondenheid’.
Over aantasting van het milieu wil zij 
het niet hebben, maar over de vraag 
wat alles met God te maken heeft en 
wat de plaats van de mens is in deze 
wereld des te meer. Van Montfoort is 
ervan overtuigd dat je steeds met nieuwe 
ogen naar de bijbel kunt kijken en dan 
tot nieuwe inzichten kunt komen.
Ze legt het begrip ‘rentmeesterschap’ 
onder de loep. Waarover heb je het als 
je dit begrip gebruikt? Het is een begrip 
dat afstand schept tussen de mens en 
de rest van de wereld (de aarde): een 
rentmeester is een beheerder namens 
een eigenaar of opdrachtgever. Als 

het over rentmeesterschap gaat, komt 
God niet in het verhaal voor. Natuur 
heeft geen waarde op zichzelf en 
rentmeester is altijd een economisch 
begrip. Het gaat over geld en goederen, 
niet over de schepping.

Is de mens natuur?
In de 18e eeuw, de tijd van de  
Verlichting, worden lichaam en geest  
tegenover elkaar gezet en hiërarchisch 
geordend waarbij alles wat met natuur, 
lichamelijkheid en aardsheid te maken 
heeft lager gerangschikt wordt. Het 
begrip rentmeesterschap pakt niet 
positief uit voor de natuur, noch voor 
vrouwen, noch voor niet-westerse 
culturen. Prinses Irene, om wier pleidooi 
voor verbondenheid tussen mens en 
natuur een aantal jaren geleden nog 
gelachen werd, slaat volgens Van 
Montfoort de spijker op z’n kop als 
ze zegt: “de mens ís natuur”. Ervaren 
rooms-katholieken God meer in deze 
werkelijkheid, protestantse richtingen 
binnen het christendom, die de nadruk 
op het Woord leggen, moeten niet veel 
hebben van het ervaren van God in de  
natuur. De lutheranen zitten er een 
beetje tussenin: Luther heeft het over  
het belang van het Woord, maar hij toont 

ook respect voor de aanwezigheid 
van God ‘in het verborgene’ en dat zou 
zomaar ook de natuur kunnen zijn.
In de kerken is nu meer aandacht voor 
duurzaamheid maar die aandacht is 
erg gericht op praktische zaken. De 
kerken volgen de milieubeweging maar 
het gelovig doordenken – de theologie 
– blijft achter. Hoe lezen we de bijbel, 
verandert daar ook iets in? Rent-
meesterschap verwijst toch in eerste 
instantie naar het plaatsvervangend 
heersen van God over de schepping. 
Van Montfoort ziet bij paus Franciscus 
een veelzijdiger gebruik van de bijbel, 
gericht op de onderlinge verbonden-
heid van alle schepselen, met ruimte 
voor kritiek op economische groei. 
Uitgangspunt is voor hem de bevrijdings-
theologie.

Met inzet van álle zintuigen
Omdat ze ook nog een ander punt wil 
maken, onderbreekt Van Montfoort 
haar lezing voor een geleide meditatie 
waarbij iedereen de ogen sluit. Ze wil 
daarmee laten zien dat je door een 
dergelijke meditatie de wereld anders 
ervaart, dat je andere ‘kennis’ opdoet. 
Het gaat niet alleen over kennis van 
het hoofd maar ook over kennis van 

60 jaar Nederlandse Lutherse Vrouwenbond: 
ontmoeten, leren en feesten!

H

Coby Aartsen krijgt bij haar afscheid een appelboompje waarin alle aanwezigen 
een appeltje met goede wensen mogen hangen. (foto: Martje van der Heijden)

Ontmoeting (foto: Martje van der Heijden)



elkkwartaal 13 juni 2016

het hart. Ze haalt feministisch theologe 
en ecotheologe Sallie McFague aan 
die zegt dat je een relatie met de 
natuur aangaat door ál je zintuigen: 
iets aanraken geeft een andere relatie 
tot het aangeraakte.
Alles hangt af van de manier waarop 
je de bijbel leest. Met welke bril lees 
je? Wij definiëren het begrip rent-
meesterschap vanuit een westers 
mensbeeld. Maar als je kijkt vanuit 
verbondenheid en samenhang, zoals 
bijvoorbeeld in de Afrikaanse filosofie 
Ubuntu gebeurt, dan krijg je een ander 
verhaal. Als je andere vragen gaat 
stellen, dan kun je ook in de bijbel 
andere dingen ontdekken. Als het 
gebod van de naastenliefde niet alleen 
geldt voor de mens, maar voor de hele 
natuur, als je de natuur niet als bezit 
beschouwt maar als medeschepselen, 
dan ga je er ook anders mee om.
De natuur is niet statisch, verandert 
continu. Zo is het ook bij ons mensen, 
natuur als wij zijn. Daarin werkt de 
Geest die zelf ontplooiing en veran-
dering is. En dan is de natuur ook de 
plek waar God is, die de wereld over-
stijgt maar ook ín de wereld is.

Na de lezing zijn er drie workshops: 
‘Kijken met andere ogen’ onder leiding 
van Coby Aartsen, de zangworkshop 
‘Zingen van de Schepping’ geleid door 
cantor/organist Sebastiaan ’t Hart 
van de ELG Utrecht en de workshop 
‘Duurzaam leven’ onder leiding van 
Trees van Montfoort. De studiedag wordt 
afgesloten met een viering waarin de 
resultaten uit de workshops een plek 
krijgen in beeld, woord en muziek.

En dan: feest!
Op zaterdag 14 mei viert de NLVB het 
60-jarig jubileum onder het motto 
‘Veelkleurig de toekomst in’ in het 
Koetshuis en op Kasteel Hoekelum in 
Bennekom. De sfeer is vrolijk, meege-
brachte bloemen verhogen de feest-
vreugde en verbeelden als vanzelf het 
gekozen thema. Na een morgengebed 
worden gestorven leden herdacht en 
vindt de jaarvergadering plaats. 
Bestuurslid Fia Tempelaar-van Leeuwen 
neemt afscheid en vindt in Dorica 
Selele een waardige opvolger. Secre-
taris Coby Aartsen-Kraaijpoel ontdekt 

Zangworkshop (foto: Martje van der Heijden)

Paula van Cadsand is beeldend kunste-
naar en kerkt in de ELG Woerden.
Ze heeft oudgereformeerde wortels. 
De kennismaking met de lutherse kerk 
ervoer ze als een verademing. In de 
NLVB waarvan ze in de jaren negentig 
lid werd, vindt ze de spiritualiteit 
prachtig: “De kracht van het vrouw-
zijn krijgt hier ruimte. Ik mag zijn 
wie ik ben en ik voel me gedragen. 
Hier vind ik zusterschap, we zíén 
elkaar en we versterken elkaar”.

Fia Tempelaar is emeritus predikant, 
veertien jaar lid van de NLVB en ze 
was lid van het bestuur: “Ik heb 
nooit iets van vrouwenwerk willen 
weten, maar toen ik een keer bij een 
bijeenkomst was, beviel het me.  
Er komen andere dingen aan de orde 
en ik merk dat je verder komt als je 
met elkaar praat. Als ik binnen kom 
denk ik: ik kom thuis”.

Meer over de NLVB:  
www.nlvb.net

Tjally Everaarts-Bilyam woont in 
Spijkenisse, is luthers van huis uit en 
luistert graag naar de kerkdiensten 
van de ELG Zwolle. Sinds 1979 is  
ze lid van de NLVB: “Ik moest nooit 
wat hebben van vrouwenclubs, ik 
associeerde dat met haken en breien. 
Na een vrouwenweekend was ik om. 
Emancipatie heb ik altijd interessant 
gevonden en de contacten met andere 
vrouwen zijn belangrijk voor mij.  
Het enthousiasme van het bestuur 
stemt me optimistisch”.

Mascha de Haan-Brand is luthers 
van huis uit en al jaren actief in de 
ELG Den Haag: “Ik weet niet eens 
hoe lang ik al lid ben van de NLVB, 
twintig jaar of zo? Ik ben lid geworden 
omdat ik het belangrijk vind dat er 
een organisatie is die het mogelijk 
maakt dat lutherse vrouwen elkaar 
kunnen blijven ontmoeten”.

Agnes Fossen komt uit Staphorst, 
heeft gereformeerde wortels en kerkt 
in de ELG Kampen. Begin jaren 
negentig sloot ze zich aan bij de 
NLVB en ze is al jarenlang actief voor 
De Brief, het periodiek van de NLVB: 
“De ruimte om zelf te denken bevalt 
me, er wordt je niets opgelegd”.

ter plekke, en tot haar grote vreugde, 
dat ze haar werkzaamheden kan 
overdragen aan Fannie Hafkamp en 
Kirsten Anke Oosting.
Tijdens de kleurrijke lunch houden 
oud-voorzitter Cornelia Hübner, huidige 
voorzitter Marlies Schulz en één van de 
twee nieuw aangetreden secretarissen 
Fannie Hafkamp, een Tischrede over 
verleden, heden en toekomst van de 
NLVB.
Muziekgezelschap Yentl flavour zorgt 
voor de muzikale omlijsting van de 
lunch en geeft in het Koetshuis nog een 
klein concert waarbij gedanst wordt.
Herinneringen, weemoed, realisme, 
en hoop voor de toekomst vormen 
een interessante mix waarmee de 
NLVB, als enige overgebleven zelf-
standige lutherse bond, op weg gaat 
naar het 70-jarig bestaan.

Martje van der Heijden
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Versta de taal
van ’t beeldverhaal

der poëzie 
der liturgie.

Gods weg wordt niet berekend,
maar uitgetekend
en in gelijkenissen
verluidt zijn Woord.
Wie ’t zo niet hoort

blijft in het ongewisse.

Brood en Woord
Zo ergens, dan zie en hoor en zing je 
precies dat in de liederen van hem die 
deze regels dichtte: Willem Barnard. Hij 
was ervan overtuigd dat dat ook voor 
het bijbels taaleigen geldt: het beeldt 
uit, verwijst, overschrijdt de grenzen 
van het gewone feitenrelaas. Zo ergens 
merk je dat bij het vieren van de 
beeldtaal bij uitstek: in het Avondmaal. 
Avondmaal vieren is brood en wijn 
met elkaar delen. Dat is het en dat is 
het ook niet, er openen zich eindeloze 
perspectieven: het vat samen wat 
geschied is en beloofd is, beeldend en 
handtastelijk. En het zijn juist woor-
den, gebeden en liederen die daar de 
poort voor openzetten; ze doen je een 
grens overgaan. Je betreedt een ander 
gebied, waar brood en woord een 
nieuwe relatie met elkaar aangaan en 
bloed niet meer eng is, maar ons als wijn 
naar de dankende vreugde en de toe-
komst wijst die daarmee al begonnen is.
Brood gaat ineens spreken, wijn ver-
warmt de hoop in ons dat het leven 
ook in de dood aan de winnende hand 
is. Moeilijke woorden, hoe waar ook, 
maar neem dan een vers ter hand en 
zing: De bruiloft is gekomen, de tafel 
aangericht,vergeten zijn de dromen, 
gedaan is het gericht. (Lied 384:5)
Zíng het en het gaat omhoog als een 
vlieger in de zomerwind en je weet dat 

het feest is, dat er sprake is van vrede 
en vreugde, dat boze dromen van dood 
en pijn vervlogen zijn en dat het gericht 
is gedáán en er nu louter genade is; een 
geniale regel die je verbiedt terug te 
schrikken voor wat - nee, voor Wie -  
aan deze dis ons is geboden: Die zelf het 
brood der broden, de wijn der ranken is.
In deze zo veelzeggende, zingende 
regels uit het ware koningslied (384) 
worden we meegenomen naar een 
nieuwe werkelijkheid via en in en met 
die heel gewone dingen en ongewone 
woorden. Daarom (Lied 840:3): Want 
o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt; ik zeg 
kom en Gij komt en uw bloed wordt 
wijn en uw lichaam brood voor wie 
hongerig zijn en uw naam wordt een 
lied in mijn mond.
Kun je dat zeggen of zingen - dat Hij 
hoort naar onze bede, dat Hij komt als 
wij roepen en smeken? Ja, zo sterk is 
het zingende gebed maar er gaat wel 
iets belangrijks aan vooraf in het 
eerste vers: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ 
en ik kom, want mijn leven is onder 
de macht gesteld van de Heer die 
mijn dagen en nachten telt en de Heer 
zegt ‘kom’ en ik kom. 
en vers 2: O mijn God, Gij zegt ‘ga’ 
en ik ga, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat 
mij niet alleen, wees het woord in 
mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
Nu ik het opschrijf, besef ik opnieuw 
hoe oneindig diepzinnig dit lied is, 
hoe onweerstaanbaar het ons dus ook 
roept om naar dit teken te komen dat 
Hij ons meegaf; om niet te vergeten 
wat alle verstand te boven gaat maar 
wat midden in ons leven gebeuren 
kan, op aarde, tussen de mensen. 

Eucharistie, dankend gedenken
Wat een geschenk juist deze liederen 

zijn voor de kern van onze liturgie en 
het hart van ons bestaan besefte 
Maria Pfirrmann toen ze Barnards 
liederen naast zijn gedichten over 
eucharistie en gedachtenis legde. Ze 
leefde zich in het Nederlands van deze 
taalman in en toont ons welke schat 
wij daarin te behoeden hadden. Ik kan 
hier niet over schrijven zonder haar 
werk te noemen. Het verscheen zowel 
in het Duits als in het Nederlands, het 
laatste onder de titel: Uw naam is met 
wijn geschreven (1999 Brasschaat, 
Zoetermeer). 
Er is nog veel meer, zoals dat heerlijk 
brede oogstlied (Lied 365) en het 
kerkwijdingslied (Lied 972) dat dankend 
zingt: Hoe goed, o Heer, is ’t hier te 
zijn, bij woord en water, brood en wijn. 
Eén geef ik in elk geval nog mee omdat 
het handelt over het avondmaals-
evangelieverhaal bij uitstek: de 
Emmaüsgangers (Lucas 24:13). Lied 
255 is eenvoudig en sterk, je loopt 
met hen mee tot en met die dankende 
vreugde en blijdschap om Hem. Hoor 
goed die verrassende omkering: HIJ 
volgt óns! 
Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt 
zo, dat ons in uw stem waar Gij de 
schriften opendoet, het woord van 
den beginne groet.

Zo zult gij ons terzijde gaan, want gij 
zijt waarlijk opgestaan, in ’t breken 
van ons brood zijt Gij ons in ons 
eigen huis nabij. 
‘In ons eigen huis’? Ik zou het graag 
gezongen hebben bij een huis-avond-
maalsdienst maar het wil vast meer: 
de dankbare gewone maaltijd thuis, 
het dagelijks brood uit het Onze Vader, 
een beetje dichter te brengen bij dat 
maal in de plaats waar we samenkomen 
en roepen: Heer, blijf bij ons en waar 

Eindelijk dan ook in deze serie aandacht voor Willem Barnard. Waarom nu pas? 
Omdat niet zomaar iets is te schrijven over iemand met wie wij zoveel deelden. 
Ook is er de twijfel of ik in een paar regels deze rijke bron van poëzie, deze zoeker 
in alle Schriften, dat hele leven vol taal en zang recht kan doen. Maar met deze 
schat van inspiratie spreekt en zingt hij voor en met ons via al die regels vol  
geheimen, waarin je steeds meer ontdekt naarmate je ze vaker zingt!

Een lied van uw verwondering
zingen met Willem Barnard II
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3  Uw naam Ik-zal-nabij-zijngaat heel de wereld rond –wilt Gij ook zijn waar wij zijn,hier, in dit Babylon?
4  Hebt Gij ons afgeschreven,hebt Gij ons uitgedaagd?Dit menselijke leven,wie heeft er om gevraagd?

5  Als ik word afgebroken,als ik ben uitgedoofd,wordt dán het woord gesprokenwaarin ik heb geloofd?

1370

LEVEN - Levensreis
leven - Levensreis

1370

652 Zing jubilate voor de Heer
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2  Zing jubilate, dat is goed,

vogels en vissen, licht en water,

bloemen en bomen, vlees en bloed,

lichaam en ziel, zing jubilate!

3  Zing jubilate voor de Zoon,

dat Hij de hemel heeft verlaten,

dat Hij de zonden heeft verzoend,

Jezus Messias, jubilate!

4  Zing jubilate voor de Geest,

o�er de vogel Geest uw adem,

dat Hij uw hart met vuur geneest,

wees God indachtig, jubilate!

tekst Willem Barnard

melodie Frits Mehrtens

1120

GETIJDEN VAN HET JAAR - Paastijd

getijden van het jaar - Paastijd

1120

we Hem herkennen bij het breken en 
delen van het brood. 

Gein en leven en even stil
De keuze uit zoveel goeds en moois is 
moeilijk; ik ga verder met dat verras-
sende lied vol gein en leven (Lied 737): 
Jeruzalem, mijn vaderstad…
Is dat niet meer een kinderlied? 
Waarachtig niet! Kun je het dan wel 
met kinderen zingen? Jazeker, juist! 
Het is een eindeloze rij, de kinderen 
gaan voor!
Het komt zo dichtbij, zo vol gewone 
woorden in die korte zinnen en toch 
ongewoon, het sleept je mee en roept 
talloze beelden op, ook Bijbelse - voor 
paarlmoeren deuren en een gouden 
vloer, bijvoorbeeld, moet je in het 
boek Openbaring zijn. En zie je die 
engelen zitten op een rij als vogels in 
een boom? We zongen het eens in een 
oecumenisch geheel en een van de 
paters schaterde het uit; hij zag het 
ineens voor zich! 
En dan al die namen, van David tot 
Bach… wat een heerlijk, enig lied! Je 
moet het echt helemaal zingen, niks 
kan eruit gemist worden. Want dan 
mis je ook het 19e couplet, waar je 

zingen even stiller wordt, over de 
loftrompet en de ster. Ineens merk je 
wat je zingt en het zet je even op een 
ander spoor: vergeet hen niet die dat 
nieuwe Jeruzalem het hardst nodig 
hadden en hebben! Hulde aan hen die 
dit lied destijds niet verwezen naar een 
secundair bundeltje maar het voluit 
opnamen in hét liedboek van de kerk. 
Helemaal zingen dus, de melodie is zo 
sterk - die kan het dragen. Zo’n lied 
waarvan je het jammer vindt dat het 
uit is en mee-neuriet bij het naspel 
van de organist, die er ook geen 
genoeg van krijgt. 

Een nieuw lied
Het prachtige Zing Jubilate (Lied 652) 
zongen we al voordat we het in het 
Liedboek hadden. En dan, een aanwinst 
- een lied dat we echt nog niet hadden: 
Gij hemelhoog verheven, zo ver en zo 
nabij… (Lied 851). Dit lied is ook zo 
belangrijk omdat het laat zien dat de 
geloofsvreugde die uit Barnards liederen 
spreekt voor hem helemaal niet van-
zelf sprak. De God die hem deed zingen 
kon zo raadselachtig zijn, geloof zo 
mensonmogelijk. Hij kende zó dat gevoel 
van Jakob die de vreemde God net zo 

lang vasthield tot Die hem zegende. 
Heer ik geloof, help mijn ongeloof 
- dat is wat dit lied draagt en dat kun 
je zo nodig hebben. Laat je erdoor 
meenemen naar dat wonder van het 
vertrouwen op Een die zo ver en zo 
nabij kan zijn, nu en ooit: De waarheid 
wint gestalte, de duisternis verdween. 
Gij slaat uw eigen mantel der liefde 
om ons heen. 
De vragen zijn vergeten en opgelost 
als mist. Wij zullen zeker weten wat 
gij al eeuwig wist. 

Willem Barnard vertaalde ook veel 
psalmen; juist door zijn zorgvuldig 
horen naar de oorspronkelijke tekst 
werd ook dit echte poëzie. Dat leidde 
tot kleine verrassingen zoals in psalm 
61:3 (in de oorspronkelijke tekst vers 5):
Laat mij als een kleine vogel schuilen 
mogen waar Ge uw vleuglen om mij 
slaat.
Want Gij weet wie ik mij wijdde, dat 
ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat.

Dit alles maakt nieuwsgierig naar 
nog meer Willem; wordt vervolgd.

Joop Boendermaker



elkkwartaal16 juni 2016

uther zegt ergens dat hij op het 
Onze Vader zuigt als een baby 
aan de borst van zijn moeder. 

Dat sabbelen en slobberen, lurken en 
slurpen is typisch voor de lutherse 
levenshouding. Die is van een haast 
benedictijnse, objectieve spiritualiteit. 
‘Objectief’ is een lastig woord. Het 
doelt in dit verband niet op objectieve, 
onaantastbare waarheden, maar op 
hoe je je verhoudt met de religieuze 
werkelijkheid. Objectief betekent dat 
het geloof van gene zijde komt, van 
de andere kant. Het geloof komt niet 
op uit onszelf, het wordt ons gegeven. 
Het is niet een ons aanklevende eigen-
schap maar een gave, een geschenk. 
Het ís ons vreemd en het wórdt ons 
eigen, maar je zult een lutheraan toch 
niet gauw horen spreken over ‘ons’ of 
‘mijn’ geloof. 

Geloof is geen religieuze zelfexpressie 
(wat de NBV er helaas wel van heeft 
gemaakt door er telkens een bezittelijk 
voornaamwoord voor te plakken) 
maar is: aangelegd zijn op God. Dat 
aangelegd zijn vergelijk ik graag met 
een infuus. Ik met mijn lek en gebrek 
ben een vergiet, waar het geloof  
telkens weer uitloopt. Ik heb het niet, 
het geloof is niet mijn geestelijk bezit 
dat ik in een rugzakje met mij mee-
draag. Voor míjn geloof geef ik geen 
cent. Ik moet het hebben van hét 
geloof maar ook dat ben ik zomaar 
kwijt. Het geloof is een infuus dat 
nodig ingebracht moet worden, dus 
kom ik ter communie, niet per se in 
de kerk van mijn keuze, denominatie, 
richting, snit, klasse en kaste maar in 
de kerk als zodanig, de kerk als vind-
plaats, de kerk als voorgegeven.

Geloofsgemeenschap wórden
Wat is dat voorgegeven van de kerk? 
Dat is niet de gezelligheid van het 
luthers genootschap, niet de socialiteit 
van ‘ons soort mensen’, niet de burger-

lijkheid van ‘namens de kerkenraad 
mag ik u welkom heten’. Het voorge-
geven van de kerk is de heilige Schrift, 
de geloofsbelijdenis en het ambt. 
Dadelijk gaat de heilige Schrift open, 
straks bidden wij de geloofsbelijdenis, 
nu is er vooreerst het ambt: er wordt 
een votum over ons uitgesproken. 
Nee, dat zeg ik niet goed: er is nog 
geen ‘ons’, er is een zootje ongeregeld, 
een samenraapsel; maar dat votum 
sticht gemeenschap, zoals straks Woord 
en Sacrament gemeenschap stichten. 
Het votum komt daar ook vandaan, 
uit de doopliturgie: 
 In de naam  van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest.
AMEN.

In een lutherse mis is dat het eerste 
woord. Het herinnert je aan de doop, 
het spreekt uit dat jij op naam staat 

van een Ander, het zet een ruimte uit, 
een vrijheid waarin je binnentreedt. 

Dik en breed
Die openheid van dat begin wordt 
echter zomaar ingevuld. Het “zo zijn 
onze manieren” van ons dikke ‘wij’ 
dringt zich op. ‘Wij’ leggen beslag op 
deze ruimte zodat maar al te vaak 
een ander begin wordt gemaakt: eerst 
dat welkom en dan mededelingen 
over wat de kerk als vereniging deze 
week allemaal te doen heeft. Dat is 
niet mis. Nee, ik acht haar niet gering 
- de kerk als vereniging waarvan je 
lid kunt worden, met een ledenlijst en 
een contributiesysteem, een clubblad 
en een activiteitenkalender. Maar zij 
is slechts een deel van de kerk, zij is de 
kleine kerk. De grote kerk is de samen-
leving waar het evangelie gebeurt. De 

L

Tepels en infusen

(schilderij: Margarita Sikorskaia)

Met het eerste woord in de lutherse mis - het votum - wordt een ruimte uitgezet, een 
vrijheid om in binnen te treden. Maar op deze ruimte wordt door ‘ons’ vaak beknibbeld 
door de openheid op voorhand al in te vullen met vrome, al beste bedoelingen.

tegen het dikke ‘wij’
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kleine kerk is daartoe oefenplaats, 
een leerplek. Laat de kleine kerk zich 
niet breed maken.
Of er wordt voorafgaand aan het votum 
al een oproep tot devotie gedaan, 
bijvoorbeeld: “Laten we stil worden 
voor God de Here van alle kerken…” 
Misplaatst? Ja, want het komt te vroeg. 
Zelfs het “Wíj zijn samengekomen in 
de naam van…” is teveel. ‘Wij’ is niet 
het eerste woord dat hier moet klinken. 
Dit moest toch juist géén onderonsje 
worden? Wat is dat voor een ‘wij’? 
Een voorbarig ‘wij’, eerder een club-
verband dan de gemeenschap die hier 
nog gesticht moet worden door Woord 
en Sacrament.

Wij, ons, allen?
Het schijnbaar samenbindende ‘wij’ 
en ‘ons’ wordt door menigeen ervaren 
als een scheidslijn, vooral als het een 
dominante invulling krijgt. Sommige 
talen hebben verschillende woorden 
voor ‘wij’, bijvoorbeeld het Kelabit, 
een taal op Borneo. Het ‘inclusief wij’ 
(dat is met inbegrip van de aange-
sproken persoon) luidt daar, naar 
gelang de grootte van de groep: kiteh, 
teluh of tauh. Wordt een ‘exclusief 
wij’ bedoeld, dat dus slechts een deel 
van de betrokkenen aangaat, dan 
heet het: kediweh, keteluh of kaih. 
Het Nederlands mist deze verfijningen. 
Op voorhand is dus niet duidelijk 

waar ons ‘wij’ naartoe wil. Is het een 
inclusief wij: ‘wij mensen’, ‘wij allen’? 
Maar dat kan zomaar omslaan in een 
exclusief wij: ‘wij’ en ‘zij’; ‘wij’ tegen-
over ‘hen’, althans een ‘wij’ waarvan 
mij gaandeweg duidelijk wordt dat ik 
er niet bij hoor.
De lutherse liturgie heeft her en der 
nogal wat sleet opgedaan, vooral waar 
het allerlei aanslibsels en min of meer 
toevallige invullingen betreft. De 
oervorm van zo’n kardinale zin als ‘In 
de naam van …’ is daarentegen een 
stevige tepel om met overgave aan te 
lurken.

Klaas Touwen

et een grote sprong van 1872 
toen het Genootschap tot doel 
had: ‘het ondersteunen van 

het zendingswerk onder de heidenen 
verricht door het Luthers Zendings-
genootschap van Leipzig, de bevorde-
ring van de kennis omtrent het zuivere 
Woord en Sakrament door middel van 
verspreiding van geschikte literatuur 
en de stichting van Lutherse scholen 
en de bevordering van de wereldwijde 
eenheid onder lutheranen’, naar anno 
2016: ‘Het financieel en/of met des-
kundigheid ondersteunen van de 
levendige lutherse traditie in Nederland 
en buitenland’. Lutherse (verenigde) 
gemeenten binnen de Protestantse 
Kerk kunnen een beroep doen op het 
Nederlands Luthers Genootschap, 
maar ook luthers Suriname, of Nias 

en de Batu-eilanden, oude zendings-
contacten van de voormalige Evan-
gelisch-Lutherse Kerk. Daarnaast dient 
het Genootschap als platform voor 
lutherse gremia die internationaal 
werken. 

Voorouderbeeldjes en boot
Toen in twee vergeten koffers van een 
zendelingsfamilie voorouderbeeldjes 
van de Batu-eilanden bleken te zitten, 
inclusief een schat aan brieven uit de 
oude zendingstijd, was het Genootschap 
uiteraard bereid om een toekomstige 
publicatie door Karel Weener daar-
over financieel en inhoudelijk te 
ondersteunen. 
Op de Batu-eilanden wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan een nieuwe 
speedboot. Speedboot?! Hard nodig 

om verkeer tussen de eilanden, ver-
binding in de gemeenschap, mogelijk 
te maken. De oude boot was aan ver-
vanging toe, sterker nog, binnenkort 
komt er een aanvraag voor een tweede 
boot. Met die boten worden niet alleen 
personen vervoerd, maar bijvoorbeeld 
ook cement voor de bouw van zes 
huizen voor dominees op de Batu-
eilanden. 
Op Nias ondersteunde het Genoot-
schap, samen met Kerk in Actie en de 
Amsterdamse Diaconie, de uitzending 
van de afgelopen jaren van de Neder-
landse onderwijskundige Hillie Vene-
man. Zij heeft bij het theologische 
seminarie op het eiland voor de kust 
van Sumatra bijgedragen aan een 
kwaliteitsimpuls voor onderzoek, zowel 
voor studenten als docenten. Over 

Nederlands Luthers Genootschap 
ondersteunt van speedboot tot orgel

M

Weet u dat het evangelisch-luthers dagboek dat ieder jaar verschijnt, uitgegeven 
wordt in opdracht van het Nederlands Luthers Genootschap? Om precies te zijn: 
het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Een mond 
vol voor de stichting die al sinds 1852 aan ‘zending’, of moderner, ‘missie’ doet. 
Eerst in uitbesteding, vanaf 1872 in eigen hand. De lutherse kerk van Nias en de 
Batu-eilanden (Indonesië) is onder meer vanuit dit werk ontstaan. En nog steeds 
draagt het Nederlands Luthers Genootschap, om het wat korter te houden, bij aan 
het luthers leven daar, en aan dat in Suriname, maar ook ondersteunt het Genoot-
schap (nood)hulpprojecten van de Lutherse Wereldfederatie.



onderwijs gesproken, met een financiële 
ondersteuning studeert een aantal 
dominees en jonge studenten van Nias 
en de Batu-eilanden in omringende 
landen. In Indonesië werkt het Genoot-
schap prettig samen met de veel  
grotere Duitse Vereinigte Evangelische 
Mission (VEM). 

Slavenhuisjes en orgel
Aan de andere kant van de wereld 
zorgde het Genootschap voor middelen 
en deskundigheid om de voormalige 
slavenhuisjes bij de Lutherse kerk in 
Paramaribo op te knappen. Het orgel 
in de Maarten Lutherkerk is dringend 
aan restauratie toe. Aart Bergwerff, 
organist in luthers Den Haag, heeft 
ter plaatse een inventarisatie van de 
werkzaamheden gemaakt, nu worden 
fondsen geworven om daadwerkelijk 
tot restauratie over te gaan. 

(Nood)hulp 
Het Nederlands Luthers Genootschap 
springt zeer bescheiden, tot een 
maximum van twee keer, bij in geval 
van een ramp zoals de aardbeving in 
Nepal, of verwoestende tsunami’s. 

Ingezameld geld vindt zijn weg naar de 
ramp via de Lutherse Wereldfederatie 
in Genève. Daarnaast ondersteunt het 
Genootschap ontwikkelingssamen-
werkingsprojecten, zoals onlangs 
waterboringen in Ethiopië, van het 
Department for World Service van de 
LWF, dat over de hele wereld bijdraagt 
aan vooral humanitaire hulp.

Praxedis Bouwman, voorzitter 
Nederlands Luthers Genootschap 

Uw bijdrage
Het Nederlands Luthers Genootschap 
(voor In- en Uitwendige Zending) 
financiert de geboden hulp deels 
uit het eigen vermogen, deels uit 
giften van bevriende fondsen en uit 
donaties van u. Wilt u een bijdrage 
leveren? Bijvoorbeeld aan het 
Augusta Victoria Ziekenhuis, of 
aan andere projecten... Graag!
Dat kan op IBAN: NL28 INGB 
0000043360, t.n.v.. Nederlands 
Luthers Genootschap, Woudrichem
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Enige tijd geleden bezocht ik in korte tijd enkele Luther-
steden in het oosten van Duitsland. Benieuwd of men al 
‘klaar’ is voor 2017. En ja hoor, dat is inderdaad het geval. 
Ook in Wittenberg, waar de laatste jaren hard is gewerkt 
aan de renovatie van de Slotkerk of Allerheiligenkerk. De 
kerk ligt er weer prachtig bij, zowel binnen als buiten.
Wat mij opviel tijdens mijn reis was de enorme marketing 
die op gang is gekomen rond Luther in musea, hotels, 
informatiecentra en boekwinkels. Na vijfhonderd jaar 
heeft Luther marktwaarde. Hij is trending. Ik kwam onder 
andere het volgende tegen: de inmiddels bij velen bekende 
Playmobil poppetjes, likeur, wijn, beeldjes van Luther en 
sokken met de tekst ‘Hier stehe ich, ich kann nicht anders’. 
In een etalage in Wittenberg zag ik het boekje ‘Hier stehe 
ich, es war ganz anders’, met als subtitel ‘Irrtümer über 
Luther’, geschreven door journalist en theoloog Andreas 
Malessa. Een heel ander verhaal en het zegt al genoeg dat 
dit boek de vierde druk heeft behaald in tien maanden tijd. 

Al die souvenirs lijken wat oppervlakkig. Is dit de manier 
om met Luther om te gaan, vijfhonderd jaar later? Is het 

‘merk’ Luther belangrijker dan zijn inhoudelijke bijdrage 
aan de kerkgeschiedenis? In eerste instantie werd ik toch 
wat sceptisch. In de musea ging een andere wereld voor 
mij open. Met veel aandacht zijn de tentoonstellingen 
rond Luther ingericht. Zij tonen de geschiedenis van de 
mens Luther. Het gaat over zijn leven, zijn werk, zijn 
familie en vrienden. En ieder museum is anders ingericht, 
met onderwerpen die passen bij de plaatsen waar Luther 
heeft gewoond of gewerkt. 

Er is enorm geïnvesteerd in de bouw van nieuwe musea en 
de verbouw van bestaande musea; en dat alles om goed 
voorbereid te zijn op de vele bezoekers die worden verwacht 
in 2017. De ‘Luthertoeristen’ kunnen iets fraais verwachten. 
Ook in 2016 is dit al de moeite waard en ook na 2017. 
Musea met uitgebreide, vaak interactieve, informatie en mooie 
collecties. Nieuwe en oude materialen. Met rondleidingen 
in het Duits en in het Engels. En ja, na afloop zijn er dan 
de souvenirs, als herinnering voor later.

Ingeborg Kriegsman

De marktwaarde van Luther
elkwartaal

Augusta Victoria Ziekenhuis
Het Augusta Victoria Ziekenhuis 
op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem 
staat centraal tijdens de LWF-
zondag. Deze zondag, dicht bij de 
Gedenkdag van de Augsburgse 
Confessie, wordt wereldwijd met 
een uit Genève aangereikte litur-
gie gevierd. In de dienst wordt 
namens het Nederlands Luthers 
Genootschap gecollecteerd voor 
het ziekenhuis dat als enige spe-
cialistische medische zorg levert 
voor inwoners van de Westelijke 
Jordaanoever en de Gazastrook. 
Het Augusta Victoria, een project 
van de Lutherse Wereldfederatie, 
behandelt mensen ongeacht ras, 
geloof, geslacht of nationaliteit.

Augusta Victoria ziekenhuis 



Augustanahof, een mooie plek om te wonen
De Augustanakerk ligt er wat verlaten bij. Binnen is het kaal, het orgel is verplaatst 
naar het kerkgebouw De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuid-Oost, de stoelen in de 
kerkzaal staan nu in de lutherse kerk in Nijmegen. De koster woont inmiddels elders. 
Het gebouw staat feitelijk leeg, ook al wordt er nog regelmatig gebruik van gemaakt. 
Dat gaat binnenkort veranderen. Het ziet ernaar uit dat de kerk wordt omgebouwd 
naar Augustanahof en in 2017 geopend kan worden. De omgevingsvergunning is 
toegekend en de bouw gaat binnenkort beginnen.

D e Augustanakerk, genoemd 
naar de Confessio Augustana, 
werd in 1957 gebouwd naar 

een ontwerp van architect Ferdinand 
Jantzen, die meerdere Lutherse kerken 
‘onder handen’ heeft gehad. In die 
tijd was de wijk Bos en Lommer bijna 
afgebouwd. 
Bos en Lommer is een prachtige wijk 
in Amsterdam, met veel groen, water 
en ruimte. De kerk ligt pal aan de 
Erasmusgracht, recht tegenover het 
Erasmuspark dat, direct naast de kerk, 
bereikbaar is via een bruggetje over 
het water.
In 2014 werd besloten dat deze kerk 
zou worden verkocht. De laatste ere-
dienst werd gevierd in januari 2015. 
De maaltijden die worden georgani-
seerd voor bewoners van de wijk zijn 
behouden. Ook de stiltetuin, naast de 
kerk, is nog steeds bereikbaar en de 
cantorij repeteert er trouw iedere week. 

Een kerkgebouw verkopen valt echter 
niet mee. Tegenwoordig zijn maar 
weinig kerken op zoek naar een eigen 
gebouw, er worden steeds meer 

gebouwen gesloten. De Amsterdamse 
diaconie wilde het gebouw van de 
Augustanakerk graag behouden en dacht 
na over een oplossing. De Evangelisch-
Lutherse kerk in Amsterdam had het 
gebouw te koop gezet en de diaconie 
was een van de gegadigden. Het idee 
was ontstaan om het kerkgebouw om 
te vormen tot een woongebouw, een 
hofje met zestien sociale huurwoningen. 
Het creëren van extra woonruimte op 
deze bijzondere plek levert positieve 
reacties op, vanuit de wijk en ook van 
het stadsdeel West van de gemeente 
Amsterdam.

Lutherhof
De Lutherhof aan het Staringplein in 
Amsterdam dient als voorbeeld. De 
Lutherhof bestaat uit 66 appartementen 
waar voornamelijk ouderen in een 
beschermde woonomgeving wonen. 
Een mooi voorbeeld van een hofje in 
deze moderne tijd. 
“In Amsterdam zie je ‘stadsdorpen’ en 
wooncommunities ontstaan, en een hof 
is dan eigenlijk een wooncommunity 
avant la lettre, want daar vind je 
precies terug wat men definieert als 
doelstellingen in de stadsdorpen”, 
aldus Wilmar Hassoldt, voorzitter van 
de Lutherhof en lid van het bouwteam 
van de Augustanahof. Aan de hand 
van diverse tekeningen en schetsen 
die zijn gemaakt, legt hij uit wat de 
verbouwing gaat opleveren: tien 
appartementen voor ouderen, vijf voor 
jongere mensen (die ook wat ouder 
mogen zijn) en één wisselappartement 
voor gasten. In de kerkzaal wordt een 
tussenruimte gecreëerd, zodat zowel 
op de begane grond als op de nieuwe 
eerste verdieping appartementen kun-
nen ontstaan. Het liturgisch centrum 
van de kerk wordt omgebouwd tot een 
kleine kapel. De huidige gebruiks-
ruimten en de kosterswoning worden 

ook omgebouwd tot appartementen 
voor één- en tweepersoons huishoudens. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed 
aan duurzame oplossingen, zoals 
zonnepanelen op het dak. Alle appar-
tementen kunnen genieten van het 
fraaie uitzicht op de Erasmusgracht 
en het Erasmuspark. 

Ingeborg Kriegsman

De lege kerkzaal van de Augustanakerk 
(foto: Ingeborg Kriegsman)

De Augustanakerk is in gebruik 
genomen in 1957. Het gebouw 
bestond uit de kerk, een pastorie 
en een kosterswoning, met daar-
naast algemene ruimten. Het 
interieur was afwijkend van wat 
er gebruikelijk was in Nederland. 
Ds. C. Pel, druk bezig met de 
voorbereidingen voor de bouw 
van de Augustanakerk, bezocht 
samen met prof. dr. W.J. Kooiman 
in 1951 de Verenigde Staten voor 
de LWF en zij werden daar geïn-
spireerd door de moderne kerk-
gebouwen. 
Er kwamen knielbanken in het 
liturgisch centrum en een ont-
moetingshal tussen de buitendeur 
en de glazen mozaïekwand van 
de kerkzaal. In de kerkzaal hangt 
het mozaïek ‘De Goede Herder’. De 
mozaïeken zijn vervaardigd door 
ds. P.H.G.C. Kok en zijn echtge-
note mevr. D.A. Kok-Meulenbroek.

De Augustanakerk voor de verbouwing 
(foto: Ingeborg Kriegsman)
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De bezwaartermijn voor de  
omgevingsvergunning liep af op 
27 mei. De vergunning is goed-
gekeurd en men start zeer  
binnenkort met de bouw!



EDE. Dit jaar wordt het 50-jarig 
bestaan gevierd van de partnerschap 
tussen de ELG Ede en de lutherse 
gemeente van Szekszárd (Hongarije). 
Een werkgroep is druk bezig met de 
voorbereidingen en geldwerving voor 
het bezoek van 30 Hongaarse gasten, 
die eind augustus in Ede zullen komen 
logeren. Een aantal gemeenteleden uit 
Ede is met Pasen in Hongarije te gast 
geweest en hebben daar namens de 
gemeente op eerste Paasdag in de 
eredienst een Paaskaars overhandigd 
met een gift voor de stille hulpverlening 
en gevraagde kinderkerkmaterialen.

NIJMEGEN. Niet alleen met excursies 
helpen gemeenten elkaar. Ook met 
inboedel… Na de nieuwe keuken is nu 
het meubilair in de lutherse kerk van 
Nijmegen grotendeels vervangen met 
stoelen uit de lutherse Augustanakerk 
van Amsterdam. De oude kerkbanken 
zijn gedemonteerd en de kerkzaal ziet 
er weer keurig uit.

BERGEN OP ZOOM. In de stadskerk 
van Bergen op Zoom (onderdeel van 
ELG Brabant) is afscheid genomen 
van dominee Fia Tempelaar. Maar 
liefst drie orgels en het katholieke 
koor van de kerk ondersteunden de 
dienst. Vanuit Eindhoven kwam een 
bus vol lutheranen. Voorafgaand aan 
de dienst werd het Rogier-orgel van de 
voormalige lutherse gemeente Bergen op 
Zoom overgedragen aan de Gertrudis 
Cultuurstichting. 

LUTHERS ZUID-NEDERLAND. De 
voorbereidingen voor de samenvoeging 
van de ELG’s Brabant, Nijmegen en 
Zuid-Limburg zijn vrijwel afgerond. 
Na ruim 12½ jaar werd in Luthers 
Eindhoven afscheid genomen van 
dominee Bernadette van Litsenburg, 
die nu met emeritaat is. De aanvraag 
voor een 100% predikantsplaats voor 
de kernen Eindhoven en Nijmegen is 
definitief goedgekeurd.

GORINCHEM. Dit jaar is het 200 jaar 
geleden dat de Lutherse gemeente 
Gorinchem zich vestigde in de Schuil-
kerk aan de Langendijk en daar haar 
eerste dienst hield. Voor dit feestjaar 
is een bijzonder programma gemaakt 
met als start een voorstelling over de 
persoon van Maarten Luther met als 
titel: ‘Hier sta ik’, gespeeld door Kees 
van der Zwaard. Een monoloog over 
vriendschap, God en het geweten, de 
duivel en de vrije wil - voortgedreven 
door het verlangen naar wat ooit 
genade werd genoemd. Ook is er een 
expositie ‘Heilige Huisjes’, geopend 
door de wethouder en een ‘borrel met 
de buren’.

ROTTERDAM. In overleg met basis-
school de Fontein wordt de buitentuin 
van de Andreaskerk omgebouwd tot 
schooltuin. De schooltuin bevindt zich 
nu nog elders. De oostkant en een groot 
deel van de zuidkant van de kerktuin 
zullen voortaan ingericht en verzorgd 
worden door de schooltuincommissie.

ZIERIKZEE-ZEELAND. Veel lutherse 
gemeenten organiseren dagexcursies 
naar andere lutherse gemeenten in 
Nederland. Zo gaat de gemeente  
Zierikzee-Zeeland een dagje gezellig 
naar de lutheranen in Amersfoort.  
Ze luisteren naar een lezing over de 
geschiedenis van de gemeente en over 
het werk van deze pioniersplek. Na de 
lunch, stadswandeling en rondvaart 
is er een viering in de lutherse kerk.

kriskraskort
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Luthers Zuid NL

Na het ondertekenen van de fusie-overeenkomst van Luthers Zuid-Nederland 
(foto: Perla Akerboom-Roelofs)



over de Lutherzwanen die boven op 
het orgel prijken. Ze staan links en 
rechts van koning David, maar op een 
vroegere foto staan de zwanen aan 
de buitenranden van het orgel. Wat is 
de reden daarvan? Niemand van de 
aanwezigen kon hier een antwoord 
op geven…

EDE. Dit jaar wordt het 50-jarig 
bestaan gevierd van de partnerschap 
tussen de ELG Ede en de lutherse 
gemeente van Szekszárd (Hongarije). 
Een werkgroep is druk bezig met de 
voorbereidingen en geldwerving voor 
het bezoek van 30 Hongaarse gasten, 
die eind augustus in Ede zullen komen 

WOERDEN. De lutherse gemeente 
Woerden deed dit jaar mee aan ‘Feest 
van de Geest 2016’ waarin kunstenaars 
nieuw gemaakte kunst exposeren 
geïnspireerd door de architectuur van 
het kerkgebouw en het Pinksterfeest. 
Het Feest van de Geest wordt landelijk 
georganiseerd en maakt vanuit het 
Pinksterfeest, als feest van inspiratie, 
een verbinding met die hedendaagse 
kunst. Het evenement werd dit jaar 
voor de 8e keer georganiseerd met als 
thema: Vrijheid van Geest.

ARNHEM. Joachim, een lutherse tiener 
uit Arnhem, heeft met zijn school, het 
Groenhorst in Velp, een reis gemaakt 
naar Ethiopië. Zijn school is betrokken 
bij een project om waterputten te slaan. 
Met de jeugdkerk is het idee ontstaan 
om geld in te zamelen voor dit project 
door met elkaar taarten te bakken en 
die na de dienst bij opbod te verkopen. 
De jeugdkerkers werden van dit 
gebeuren steeds op de hoogte gehouden 
via WhatsApp.

HOORN. Een groep van 24 orgellief-
hebbers uit onder anderen UK, Duits-
land, Frankrijk, Australië, Nieuw 
Zeeland en de VS bracht tijdens hun 
orgelreis door Noord Holland in april 
een bezoek aan de lutherse kerk van 
Hoorn om daar het bijzondere Pieter 
Müller orgel te bekijken en te beluis-
teren. Deze reis werd georganiseerd 
door het orgelmuseum te Elburg. Eén 
oplettende kijker stelde een vraag 
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Tips of andere leuke berichten, 
liefst met foto of illustratie? 
Stuur ze naar Chris Eekel,  
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle 
of per mail: chris@eekel.nl

logeren. Een aantal gemeenteleden uit 
Ede is met Pasen in Hongarije te gast 
geweest en hebben daar namens de 
gemeente op eerste Paasdag in de 
eredienst een Paaskaars overhandigd 
met een gift voor de stille hulpverlening 
en gevraagde kinderkerkmaterialen.

AMSTERDAM. In 2017 opent het 
Luther Museum Amsterdam haar 
deuren; precies 500 jaar na het begin 
van de Reformatie. Het laat zien hoe 
het lutheranisme in Amsterdam en 
Nederland ontstond en hoe het er 
vandaag de dag uitziet. In de regenten-
kamers van de Wittenberg (het voor-
malige Luthers Diaconiehuis) en de 
kerkzaal uit 1772 zal het lutherse 
erfgoed tentoongesteld worden aan 
de hand van drie thema’s: geloven op 
zijn luthers, zorgen op zijn luthers en 
besturen op zijn luthers. Het zal vier 
dagen per week open zijn.

Chris Eekel

Woerden

Orgel Hoorn

In Oldebroek werd van 4 tot en met 8 mei de steeds populairdere manifestatie 
Koninginnezang (KoZa) gehouden. Met een daverende afsluiting in de Grote Kerk 
van Zwolle en een flashmob in boekhandel Waanders in de Broeren. (zie ook pag.9)
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ALME is opgericht in 1977 als 
onderdeel van de Lutherse 
Wereldfederatie (LWF). De kleinere 

Lutherse kerken in Europa besloten een 
platform op te richten op het gebied 
van communicatie in de tijd dat Europa 
werd verdeeld door het IJzeren Gordijn. 
Na de Fluwelen Revolutie is er veel 
veranderd in Europa, ook binnen de 
kerken. KALME is meegegaan in deze 
veranderingen en is daarom nog steeds 
een communicatiepunt voor de kerken. 
Alles wat wordt gedaan in de kerk 
heeft te maken met communicatie, 
niet alleen tijdens de eredienst, maar 
ook daarbuiten. Het heeft te maken 
met cultuur, levenswijze, identiteit. 
Dat geldt voor jong en oud. 
De conferentie in Boedapest was onder 
andere gericht op een nieuwe strategie 
van KALME, nadat er enige tijd weinig 
nieuws was te melden over en vanuit 
de organisatie. Achter de schermen is 
echter hard gewerkt aan een strategisch 
plan, waarin nieuwe mogelijkheden 
uitgebreid zijn weergegeven. De huidige 
website is niet meer in gebruik en er 
is momenteel weinig informatie over 
KALME te vinden op internet. Dat gaat 
veranderen. Tijdens de eerste dag werd 
gesproken over nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van communicatie aan 
de hand van dit strategisch plan, 
opgesteld door het bestuur.

Taal
Een van de onderdelen van dit plan 
gaat over taal. De LWF communiceert 
in het Engels, Duits, Frans en Spaans. 
Binnen KALME is uiteindelijk gekozen 
voor Engels in plaats van het Duits, 
omdat men in de meeste landen Engels 
leert op school en dit de algemene 
handelstaal is. Maar communicatie 
levert toch problemen op. Zeker wan-
neer het gaat om het vertalen van 
informatie vanuit de landstaal naar 

goed leesbaar Engels, of vanuit het 
Engels naar de landstaal. Tijdens de 
conferentie bleek dat iedereen zich goed 
in het Engels kan uitdrukken, maar 
schrijven is anders dan spreken. Dat is 
een mooie uitdaging voor de komende 
tijd; de onderlinge communicatie 
verbeteren zodat meer bronnen beschik-
baar komen voor alle kerken die zijn 
aangesloten bij KALME. Daarbij is 
uiteraard ook het belang van goede 
communicatie via internet besproken en 
de noodzaak van een goed werkende 
website. 

Vluchtelingen 
De tweede dag stond in het teken van 
de vluchtelingen uit met name Syrië, 
een actueel thema. 
De lutherse kerk in Hongarije was als 
eerste actief bij de opvang van de 
vluchtelingen, daarna volgde de rooms-
katholieke kerk. Er werd contact 
gezocht met Beieren, waar ook veel 
vluchtelingen arriveren, en een bezoek 
gebracht aan een opvangkamp in die 
regio. Daar zijn ervaringen uitgewisseld 
met de organisatie in Beieren. 
De lutherse diaconie in Hongarije heeft 
veel noodhulp verleend, met name op 
het hoofdstation in Boedapest en aan 

de grens. Er is zelfs een speciaal soft-
wareprogramma ontwikkeld voor de 
registratie van de vrijwilligers, waarin 
hun beschikbaarheid is opgenomen. 
Bisschop Támas Fabiny sprak tijdens 
de conferentie over de opvang van en 
de hulp aan de vluchtelingen. Hij 
onderstreepte de noodzaak van een 
juiste berichtgeving in de pers, omdat 
in veel media verkeerde, lees negatieve, 
berichten worden geplaatst over de 
hulpverlening. Communicatie kan 
daardoor een verkeerde uitwerking 
hebben op de meningsvorming van 
de lezers. 
Via een Skype-verbinding vertelde Luca 
Negro van de Lutherse kerk in Italië 
over de hulpverlening op Lampedusa. 

KALME – de Lutherse identiteit 
zichtbaar maken

K

De kapel van de Lutherse Theologische Universiteit in Boedapest was in mei 2016 
de locatie voor een conferentie van de leden van KALME. Onder leiding van Praxedis 
Bouwman, president van KALME, werd twee dagen lang gesproken over communicatie 
in het algemeen en communicatie over vluchtelingen in het bijzonder. 

Praxedis Bouwman, president KALME (foto: Zsuzsanna Bolla).

Kapel van de Lutherse Universiteit in 
Boedapest (foto: Ingeborg Kriegsman)
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ijn generatiegenoot dominee Aad Burghoorn is 
op 17 mei overleden, 88 jaar oud. Op mijn leeftijd 
moet je wennen – al went het nooit – aan het 

wegvallen van vrienden en tochtgenoten, maar altijd weer 
gaan dan zoveel herinneringen door je heen. Aad was een 
trouwe collega, op wie je altijd aan kon, een voorbeeld 
van wat een pastor kan en eigenlijk moet zijn: de trouwe 
voorganger en pastor van de gemeente waartoe je geroepen 
wordt. Dat betekent steeds weer een inleven in het gegroeide 
leven van een gemeente, vele nieuwe mensen leren kennen 
en hun vertrouwen winnen, jong en oud begeleiden op de 
weg van geloof, vieren en leven. Dat was hem bij uitstek 
toe te vertrouwen. 

Aad begon in Edam, een gemeente met traditie, en werd 
daarna ‘hulppredikant’ in Amstelveen. Dat hield in dat die 
gemeente nog niet zelfstandig was, maar een ‘filiaalge-
meente’ - zoals de gemeenten in het Gooi ook ooit begonnen 
waren. Dat betekende tevens dat hij daar een gemeente in 
opbouw leiden moest, een extra verantwoordelijkheid die 
hij zodanig vervulde dat de gemeente in 1961, inmiddels 
zelfstandig, een predikant kon beroepen. Maar toen was 
hij al predikant in Ede dat hem dezer dagen in een dank-
baar overlijdensbericht gedenkt. De toen grote gemeenten 
Apeldoorn en Arnhem volgden, deze laatste gemeente 
combineerde hij van 1984 tot 1988 met het presidiaat van 
de Evangelisch-Lutherse synode. Ik heb hem nooit over 
die zware dubbele belasting horen klagen; voor hem 
hoorde het gewoon bij zijn ambt, daarin gesteund door 
zijn vrouw Thea - ook dat moet hier gezegd. 
En dat in een belangrijke periode die uitermate veel wijsheid 
vergde van de synodeleiding, die in 1985 het zo ingrijpende 
besluit nam deel te gaan nemen aan wat toen nog het 
Samen op Weg-proces heette en wat leidde tot het samen-
gaan en de vereniging van onze drie kerkgenootschappen 
in 2004. Toen bleek de kracht en de waarde van zijn 
bescheiden maar zo verbindende wijze van leiding geven, 
cruciaal in zulke dagen.

Veel minder bekend is het internationale werk waaraan hij 
bijdroeg. Toen de LWF doorkreeg dat die kleine lutherse kerk 
zélf en in oecumenisch verband bezig was zich stevig te 
bezinnen op de relatie met het Jodendom werd ons gevraagd 
deel te nemen aan het Europese netwerk op dat gebied. 
Dat bleek voor een deel nog heel traditioneel uit te gaan 
van het bekeren van Joden tot het Christendom, terwijl 
wij hier na de oorlog - in navolging van de Hervormde 
kerk - besloten tot een open dialoog zonder dat doel. Wij 
zaten ook op deze lijn en dat is door Aad steeds consequent 
uitgedragen in dat netwerk (LEKKJ); ik weet uit ervaring 
hoeveel geduld en vertrouwen dat eist in zulke brede gremia 
met zoveel verschillende achtergronden. Hoe dat bij hem 
niets afdeed aan zijn trouw aan ambt en geloof, overtuigde 
ook hen die het niet met hem en ons eens waren.
Met zulke ambtsdragers, in de volle zin van het woord, 
samen geleefd en gewerkt te hebben in het ‘vreemde’ werk 
van de Heer is een groot voorrecht. Laten we daar dankbaar 
voor zijn en hem niet vergeten en hun, die iemand zoals 
hij was nu moeten missen, sterkte wensen. 

In de kring van familie, vrienden en collega’s vond de 
uitvaart plaats op 25 mei in de aula van Moscowa te  
Arnhem, waarbij dominee Hans Mudde voorging.

Joop P. Boendermaker

M

In memoriam 

Aad Burghoorn
1928-2016

De lutherse kerk heeft al in een vroeg 
stadium besloten dat de hulpverlening 
constant moet zijn en niet voor een 
korte periode. Daarbij wordt samen-
gewerkt met andere kerken. De hulp-
verleners worden geconfronteerd met 
veel schepen vol vluchtelingen; man-
nen, vrouwen en kinderen, maar ook 
zieken en mensen die onderweg zijn 
gestorven. Dat heeft veel impact.  
Via de (Italiaanse) website  
www.mediterraneanhope.com geeft 
men informatie over de situatie op 

KALME is de afkorting van Kommunikationsausschuss Lutherischer  
Minderheitskirchen in Europa, of in het Engels: Communication Committee 
for Lutheran Minority Churches in Europe.

Lampedusa en de overige opvang in 
deze regio. 
Communicatie tussen de Lutherse 
kerken in Europa is en blijft belangrijk. 
Juist in deze tijd. KALME is op weg 
naar haar 40-jarig bestaan en viert het 

jubileum vanuit een nieuwe strategie 
en visie: de Lutherse identiteit is 
zichtbaar en relevant in de verschil-
lende Europese contexten.

Ingeborg Kriegsman
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Met een gevarieerd programma vol dogmatiek, geschiedenis en muziek vierde 
Stichting Melanchton op 30 april haar laatste bijeenkomst in kasteel Hoekelum. 
Als gevolg van vergrijzing bij de lutheranen, gezondheidsproblemen, moeilijk te 
vinden sprekers en het wegblijven van veel lutherse diaconieën besloot het bestuur 
de stichting op te heffen.

D e Melanchtondagen in de huidige 
vorm zijn ten einde. Dat bete-
kent overigens niet om activiteit 

op diaconaal vlak in de lutherse traditie 
helemaal stil te leggen. “Maar soms 
moet een akker geheel omgeploegd 
worden en opnieuw ingezaaid om 
vruchtbare ontwikkeling in een ander 
verband mogelijk te maken”, aldus 
voorzitter Robert de Vos.

Familie met elkaar
De Stichting Melanchton werd in 1984 
opgericht als platform voor Lutherse 
zorginstellingen en diaconieën. In die 
tijd saneerde de overheid de zorg met 
weinig oog voor identiteit. De stichting 
gaf tegenwicht door inhoudelijke 
informatie over zorg en pastoraat voor 
ouderen aan te dragen. Ook andere 
onderwerpen kwamen tijdens de jaar-
lijkse ontmoetingsdagen aan bod, zoals 
kerkmuziek, de theologie van Luther, 
krijgsmacht pastoraat en geestelijke 
zorg in ziekenhuizen, psychiatrische 
instellingen en gevangenissen. Daar-

naast was de ontmoeting met andere 
lutheranen van wezenlijk belang. 
Horst Oosterveer, stichtingsbestuurder 
en medeorganisator van 22 jaardagen, 
kijkt met voldoening terug op de 
actieve participatie van de lutherse 
achterban. “wat zijn wij toch een 
familie met elkaar”, zegt hij. Over de 
achterliggende gedachte om nu te 
stoppen met de Melanchtondagen in 
de huidige vorm: “Net als met voetbal, 
word je voor de keus gesteld om te 
stoppen op je hoogtepunt of kramp-
achtig de ongewisse weg in te slaan 
terwijl het hoogtepunt achter je ligt”. 
De toekomst is onduidelijk, “maar de 
noodzaak om de lutherse traditie, 
waarin samenzijn en samengaan hoog 
staan aangeschreven, te behouden 
blijft fier overeind. Daarbij is vers en 
vooral jong bloed nodig, wij doen per 
slot ook mee met kerk-zijn in 2025.”

Geschiedenis, dogmatiek en: muziek
Philipp Melanchthon (1497-1560) 
was meer dan de theologische schaduw 
van Luther. In hun respectievelijke 
bijdragen over leven en gedachtegoed 
van Melanchthon gingen drs. Elsa 
Aarsen-Schiering en dr. Dick Akerboom 

hierop in. Melanchthon was hoogleraar 
Grieks in Wittenberg waar hij Luther 
leerde kennen, die daar theologie 
doceerde. Melanchthon liep theologie-
colleges bij Luther en die volgde 
Grieks bij zijn jongere collega. Samen 
bestudeerden ze het Hebreeuws. Elsa 
Aarsen: “Luther zou niet zoveel hebben 
bereikt, als hij Melanchthon niet naast 
zich had geweten”. Als theoloog werkte 
hij Luthers rechtvaardigingsleer 
systematisch uit en legde daarin zijn 
eigen accenten. “Volgens Luther was 
de mens tot niets goeds in staat, 
rechtvaardiging moest geheel van 
God komen”, doceert Dick Akerboom, 
“slechts het in geloof aanvaarden van 
Christus maakte de zondaar recht-
vaardig voor God. Bij Luther was er 
dus geen rol voor de vrije wil. Daar 
dacht Melanchthon anders over; hij 
zag de rechtvaardiging als een wissel-
werking tussen God en mens. De laatste 
moest wel tot geloof komen: niet 
passief, maar als keus. Daarin speelde 
de eigen wil wel degelijk een rol”.
De middag was gewijd aan muziek en 
vooral de oude muziek die in Groningen 
klinkt. Tymen Jan Bronda, dirigent 
van het Luthers Bach Ensemble en 

Laatste ontmoetingsdag Stichting Melanchton
Weemoed met daverend slotakkoord

Het laatste lied; de strijkstok zwijgt

Philipp Melanchthon (foto: Ingeborg 
Kriegsman)
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B estudering van Luthers geschriften 
en bronnen die van belang waren 
voor ontstaan en ontwikkeling 

van zijn theologie en de doorwerking 
daarvan in de Lage Landen: dat vormt 
de rode draad van het werk in de  
W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker 
Lutheronderzoeksplaats VU Amsterdam. 
Praktisch betekent dat voor dr. Sabine 
Hiebsch, die de Lutheronderzoeksplaats 
bekleedt, het vertalen van die onder-
zoeksresultaten naar een breed (leer)
publiek. Gericht op een sterkere 
bekendheid met Luthers theologie én 
de lutherse traditie in Nederland. 
Elkkwartaal volgt de activiteiten uit 
de Lutheronderzoeksplaats.

Met oog op het 
Reformatiejubileum 2017
Als eerste reformator stond Luther in 
de 16e eeuw aan het begin van meer-
dere Europese reformaties. Om Luther 
en de hervormers na hem te begrijpen 
is kennis over die verhoudingen 
essentieel, aldus Sabine Hiebsch eerder 
in Elkkwartaal. Nu, aan de vooravond 
van het reformatiejaar, komt er  
specifiek materiaal om dat begrip en 
die kennis mee te voeden. Door col-
lega’s en contacten uit haar netwerk 
werd ze gevraagd mee te werken aan 
projecten die gericht zijn op het 
Reformatie jubileum 2017.
Een kleine keuze hieruit.

Dictionary of Luther and the 
Lutheran Tradition
Meerdelig naslagwerk met 500 artikelen 
over Luther, zijn leven, zijn theologie, 
andere belangrijke wegbegeleiders uit 

Wittenberg en over de verspreiding 
van Luthers reformatie in Europa en 
Amerika. Het naslagwerk is gericht 
op studenten en predikanten maar is 
ook toegankelijk voor een breder 
publiek van theologisch geïnteres-
seerden. Sabine Hiebsch schreef een 
bijdrage over de reformatie in Neder-
land en de rol van de Nederlandse 
lutheranen. (Amerikaanse Lutheronder-
zoekers (waaronder Timothy J. Wengert, 
Robert Kolb en Mary Jane Haemig); 
verschijnt bij Baker Academic).

Encyclopedia of Martin Luther 
and the Reformation
Encyclopedie, gericht op een breed 
publiek met interesse voor geschiedenis 
en theologie maar ook waardevol voor 
studenten en predikanten. In 800 
bijdragen wordt Luthers bijdrage aan 
theologie, muziek, sacramenten en zijn 
invloed op zijn tijdgenoten besproken. 
Hiebsch schrijft twee bijdragen: 
1. Over de Schmalkaldische Artikelen 
uit 1537. Dit is één van de lutherse 
belijdenisgeschriften, ontstaan op een 
moment dat Luther ernstig ziek werd 
en dacht te overlijden. De tekst wordt 
daarom ook wel als Luthers theologisch 
testament gezien. In de kerkorde van 
de Protestantse Kerk is dit lutherse 
belijdenisgeschrift niet opgenomen. 
2. Over Cassiodorus de Reyna (ca. 1520-
1594), een Spaanse theoloog, die eerst 
als monnik leefde en later een fervent 
aanhanger van Luther werd. Hij leefde 
onder andere in Antwerpen en was 
daar vanaf 1579 tot aan de val van 
Antwerpen in 1585 predikant van de 
Franstalige lutherse huisgemeente. Hij 

was belangrijk voor de geschiedenis 
van de lutheranen in de Nederlanden.
(Mark A. Lamport en George Thomas 
Kurian)

Luther in Context
Handboek, gericht op studenten ter 
verdieping van hun kennis over Luther 
en de reformatie. Experts maken nieuwe 
onderzoeksresultaten in heldere arti-
kelen toegankelijk voor het onderwijs 
aan studenten. Luther in Context wordt 
ook gebruikt bij de nascholing van 
predikanten. Hiebsch schreef één van de 
grote inleidende artikelen over ‘Luthers 
homelife’. (David Whitford, verschijnt 
bij Cambridge University Press)

De Reformatie. Breuk in de 
Europese geschiedenis en cultuur
In dit boek over de reformatie nemen 
onderzoekers Peter Nissen, Willem 
Frijhoff, Johan Decavele en Joel Cahen 
verschillende thematische hoofdstukken 
voor hun rekening; Sabine Hiebsch 
werd gevraagd voor een hoofdstuk 
over Luther en de lutherse reformatie 
en stelde een tweede hoofdstuk voor 
over de geschiedenis van de lutheranen 
in de Nederlanden: “juist in de gere-
formeerde, Nederlandse context wordt 
vaak gezegd dat men ook Luther leest, 
maar de concrete lutheranen die er al 
sinds ruim 450 jaar zijn, raken gauw 
uit zicht”. Het resulteerde in haar 
bijdrage van twee hoofdstukken. 
(Theo van Staalduine, Huub Leeuwen-
berg e.a.; verschijnt bij Walburg Pers)
 
Alma Evenhuis

Ondertussen in de Lutheronderzoeksplaats...

cantor-organist van de ELG Groningen, 
vertelde over de reconstructie in zijn 
kerk van het in 1896 verdwenen 
Schnitgerorgel. Het herbouwde orgel 
zal straks een halve toon lager klinken 
dan de nu gangbare stemming en dat 
past prachtig bij de barokke muziek. 
Nu musiceert het Luthers Bach Ensemble 
nog met een kistorgel, maar dat is 
eigenlijk te klein van geluid. Orgel-
bouwer Bernhardt Edskes reconstru-
eert het grote ‘oude’ orgel, dat naar 
verwachting op 30 oktober 2017 
ingewijd wordt. Voor de financiering 

zijn alle bijdragen welkom, meldt 
Bronda, als hij een paar delen laat 
horen van de kerst-cd van zijn 
Ensemble (te koop à € 10,- zie ook: 
www.schnitgerorgel2017.nl).
Voorzitter Robert de Vos sprak ver-
volgens de ‘grafrede’ uit. Hij ging in 
vogelvlucht door de geschiedenis van 
de stichting, bedankte de verschillende 
bestuursleden, adviseurs en sponsoren 
en herdacht de overledenen dr.  
G. Fafié (eerste voorzitter) en de heer  
K. Bockweg (eerste secretaris). De 
weemoedige stemming maakte plaats 

voor vrolijkheid door de aanstekelijke 
muziek van de Ierse folkgroep The 
Fiddlers Green. Zo eindigde de laatste 
ontmoetingsdag uitbundig; gedanst 
werd er ook. Een deelnemer bond het 
uitgereikte lutherfietsvlaggetje met 
lutherzwaan aan haar rollator en droeg 
zo uit dat de Stichting Melanchton 
verdwenen mag zijn, maar dat de 
Lutherzwaan nog opgewekt door 
Nederland gaat.
 
Alma Evenhuis, met dank aan 
notuliste Els Boon
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In reactie op... ‘Geloven is een verbeeldingsproces’

In de traditie van de lutherse theologie is de ‘onderscheiding 
van wet en evangelie’ een centraal item. Ik zal proberen dit in 
enkele zinnen uit te leggen en aantonen waarom dit item nog 
steeds relevant is voor de preek en voor het pastorale gesprek.
Wet en evangelie zijn de twee boodschappen waarmee het 
Woord van God de hoorder raakt. De term evangelie staat 
voor de boodschap: ‘Je bent aanvaard’. Of, in meer traditionele 
woorden: ‘Je bent gerechtvaardigd. Je zonden zijn vergeven’. 
Deze boodschap geldt onvoorwaardelijk.
De term wet staat voor de boodschap: ‘Je moet nu dit doen!’ 
Een bijbels voorbeeld: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben... 
en uw naaste als uzelf.’ Ook deze boodschap geldt onvoor-
waardelijk. Onderscheiding van wet en evangelie volgens 
Luther betekent: deze twee mogen niet (causaal) met elkaar 
verstrengeld worden, het één mag niet als de voorwaarde van 
het ander worden opgevat. Een voorbeeld uit het dagelijks 
leven. Een kind hoort van zijn ouders beide boodschappen:
a. ‘We hebben je lief zo als je bent’ (onvoorwaardelijk).
b. ‘Je gaat nu direct naar bed!’
Aan beide boodschappen wordt alleen recht gedaan wanneer 
deze niet causaal met elkaar verstrengeld worden. Als het 
kind denkt: ‘Mijn ouders houden alleen van mij omdat ik 
gehoorzaam en direct naar bed ga’ of: ‘Als ik dat nou niet 
doe, houden ze niet meer van mij’, heeft het geen van 
beide boodschappen goed begrepen.
Dat zou op wetticisme neerkomen, zoals bijvoorbeeld de 
volgende zin uit een preek: ‘Wanneer wij Jezus navolgen, 
zal hij ons het eeuwige heil schenken’. Dat kan nauwelijks 

anders worden opgevat dan dat de navolging van Jezus 
(wet) de voorwaarde zou zijn van het heil (evangelie). 
Onderscheiding van wet en evangelie betekent dat de  
prediker onvoorwaardelijk oproept om Jezus te volgen en 
dat hij even onvoorwaardelijk het heil verkondigt. Soms 
kom ik ook een psychologische variant tegen, bijvoorbeeld 
in de zin: ‘Als je een echte keuze voor Jezus maakt, zul je 
een nooit gekende blijdschap ervaren’. Stel dat de hoorder 
op grond van een depressie tijdelijk gewoonweg niet in 
staat is om blijdschap te voelen. Moet hij dan concluderen: 
‘dus was mijn keuze voor Jezus niet echt’? 
Ook in pastorale gesprekken valt het soms moeilijk om 
enerzijds de gesprekspartner te bejegenen met een attitude 
van onvoorwaardelijke aanvaarding (evangelie) en ander-
zijds tegelijk ook duidelijk schuld te durven noemen (wet). 
Het wetticisme (de causale verstrengeling van die twee) 
zal dan in feite leiden tot moraliseren. 
Onderscheiding van wet en evangelie kan helpen om recht 
te doen aan allebei. En ook aan de pastorant.

Alleen door wet en evangelie 
te onderscheiden doe je recht aan beide

De stelling van...
Heye Heyen 
hoogleraar praktische theologie aan de Faculteit 
voor Protestantse Godgeleerdheid (Brussel)

Reacties op deze stelling, of eerdere, kunt u sturen 
naar redactie.elkkwartaal@gmail.com

Eerdere stellingen van....
Markus Matthias - ‘Nieuwe werkelijkheid’ (nr. 4-2015)
Hans Alma - ‘Geloven is een verbeeldingsproces’ (nr. 1-2016)
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Wat verbeeld ik mij wel
In mijn geloof, eerder spreek ik van vertrouwen, verbeeld 
ik mij dat er in die oneindigheid van ons heelal een Mysterie 
werkzaam is dat ik – en nu komt mijn verbeelde personificatie 
- mijn Gij ben gaan noemen.
Tot deze mijn Gij wend ik mij bij het slapen gaan en bij 
het wakker worden, Tot deze mijn Gij wend ik mij ook bij 
het verlaten en binnenkomen van onze woning door het 

aanraken van mijn mezuzah en het uitspreken van de 
daarbij behorende tekst uit Deuteronomium.
Tot slot, lieve lezer, verbeeld ik bij mijn vaak geschreven 
groet en soms ook wel mijn groet met het gevouwen-
handengebaar met namasté mijn Gij in de ander.

Jan Hilhorst (Uden, Pasen 2016)
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De laatste avond
Een uitvoering door gemeenteleden van luthers Alkmaar en Zaandam in een  
muzikale eenakter met het accent op Luther en zijn vrouw Katharina.

I n de lutherse kerk van Alkmaar 
werden we meegenomen naar de 
laatste avond die Maarten Luther 

en Katharina van Bora samen door-
brachten en waar de hoogte- en diepte-
punten van hun beider levens de revue 
passeerden. De zwanenpen en het 
boek der geschiedenis plaatsen kant-
tekeningen bij hetgeen tussen de twee 
echtelieden wordt besproken en brengt 
zo nuances aan die, met de blik van 
vandaag, best nuttig zijn. Alles wat 
wij lutheranen met Luther associëren 
komt voorbij: de liederen, de gebeden, 
de kinderen; ook Luthers ambivalente 
houding ten aanzien van de Joden 
wordt niet uit de weg gegaan.
In de voorstelling zijn het niet alleen 
de acteurs die zingen, ook de toe-

schouwers werden ertoe aangespoord 
en er werd ook gelachen. De uitvoeren-
den kregen aan het eind een staande 
ovatie, op deze avond voornamelijk 
de eigen gemeenteleden. Na afloop, 
onder het genot van een drankje, bleek 
iedereen oprecht onder de indruk. 
“Vooral degene die Luther speelde was 
erg goed te verstaan en dat zonder 
microfoon!”, zo vertelde een wat ouder 
gemeentelid uit Alkmaar. “Luthers 
leven in vogelvlucht, hebben ze het 
echt zelf geschreven? Echt heel knap en 
ze hebben niks belangrijks vergeten”, 
stelde een dame uit Zaandam. “De 
uitleg van de Lutherroos aan het eind 
van het stuk, nu weet ik eindelijk de 
symboliek erachter.”
Alles bij elkaar een zeer onderhoudend 

uur. Het komend jaar wordt het nog 
uitgevoerd in Zaandam maar het zou 
ook in andere gemeenten kunnen. Het  
stuk, geschreven door een dichters-
collectief van Luthers Alkmaar - 
waarvoor hulde - is echt een aanrader! 

Femke Akerboom-Beekman

Katharina van Bora en Maarten Luther 
(foto: Femke Akerboom-Beekman)
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Officiële mededelingen
De synodale commissie besteedde de afgelopen tijd veel 
aandacht aan actuele, nu levende onderwerpen. Sommige 
daarvan komen ook elders in deze Elkkwartaal in meer 
detail aan de orde. 

Kerk 2025 
Een vijftal lutheranen heeft namens de evangelisch-lutherse 
synode zitting in de generale synode. Hét onderwerp van 
de afgelopen anderhalf jaar is Kerk 2025. De bespreking 
ervan gaat over verschillende onderwerpen, zoals de her-
inrichting van de classicale vergadering, de lengte van het 
dienstverband van predikanten bij dezelfde gemeente, de 
dienstverlening van het landelijk dienstencentrum aan 
gemeenten en de stimulering van andere vormen van 
gemeente-zijn. Veel van de onderwerpen gaan niet specifiek 
over lutherse gemeenten maar de gevolgen van verschillende 
keuzes pakt vaak net wat anders uit voor deze gemeenten, 
dus het is zaak daar wel scherp op te zijn. Specifiek zullen 
we de komende tijd in kaart brengen wat de impact is van 
het afnemend aantal gemeente-adviseurs op de lutherse 
gemeenten.

Ronde langs de gemeenten
Samen met de eerder genoemde gemeente-adviseurs worden 
gesprekken gevoerd met (provinciale) clusters van gemeenten. 
Diverse onderwerpen die plaatselijk spelen kunnen dan in 
meer detail besproken worden. Deze betrokkenheid van de 
synodale commissie met de gemeenten wordt zeer op prijs 
gesteld.

Kerkenradendag – herdenking in 2017
In de lutherse kerk van Amsterdam heeft op 5 maart de 
Kerkenradendag plaatsgevonden. Het thema was ingegeven 
door de komende herdenking van 1517. Er was bezoek uit 
de Martin Luther Bund en uit de LWF. De dag is goed ver-
lopen. Er is door de kerkenraden te kennen gegeven dat zij 
over de initiatieven in het land met betrekking tot 2017 
van elkaar op de hoogte zouden willen blijven. Er zijn veel 
vrolijke en creatieve initiatieven. Zo werd een eenakter 
geschreven, worden er Tischreden-diensten georganiseerd, 
is er een interactief spel in voorbereiding en wordt speciaal 
bier gebrouwen. We stonden versteld van alles wat al in 
het land gebeurt. 

Luther en de Joden
De studiedag op 11 april werd goed bezocht – tijdens de 
dag las president Trinette Verhoeven een verklaring voor. 
Daarbij lag ook een verklaring ter tafel van dr. Arjan Plaisier, 
scriba van de generale synode. Van Joodse zijde was de 
orthodoxe rabbijn Raphael Evers aanwezig, ook als spreker. 
We hopen dat de gesprekken voortzetting vinden. De ver-
klaring kreeg ruime belangstelling vanuit de pers. Zo was 
er contact met Trouw, NRC, de Volkskrant, KRO/NCRV en 
IKON/EO, De Nieuwe Wereld.

Erik Fledderus 
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Het is bijna 500 jaar geleden dat Luther 
zijn 95 stellingen openbaar maakte: 
het begin van de reformatie. Vooruit-
lopend op het herdenkingsjaar 2017 
organiseert de lutherse kerk in Haarlem 
komend najaar, steeds vanuit wisselend 
perspectief, drie lezingen over Luther 
en zijn betekenis. In de aanloop naar 
het Lutherjaar hoopt men met deze 
lezingen het denken over Luther te 
verdiepen en een voorschot te nemen 
op wat er in 2017 aan activiteiten 
staat te gebeuren. 

Drie woensdagavonden, vanaf 20.00 
uur. Witte Herenstraat 22, Lutherse 
kerk Haarlem. Toegang vrij. 
Contact en informatie: Piet Windhorst 
(023) 558 17 91) en Tony Lindijer 
(023) 531 06 30).

Amsterdam en Scandinavië:  
een lutherse connectie
Dr. Sabine Hiebsch, 14 september
De lutheranen in de Lage Landen 
waren vanaf hun begin in Antwerpen 
een religieuze minderheid, zonder de 
bescherming van een luthers gezinde 
overheid. In Amsterdam waren zij 
één van de religieuze minderheden 
tegenover de publieke gereformeerde 
kerk, die de meeste rechten en de 
grootste zichtbaarheid had.
Toch is het de Amsterdamse lutheranen 
gelukt om in de loop van de 17de eeuw 
twee prachtige, monumentale kerken te 
bouwen en de leidinggevende lutherse 

Luther-lezingen in Haarlem
gemeente in de republiek te worden. 
De internationale connecties van de 
lutheranen speelden daarbij een grote 
rol. Aangetoond wordt hoe de Scan-
dinavische landen een belangrijke 
factor zijn geweest in het wordings-
proces van de Amsterdamse lutherse 
gemeente.

Dr. Sabine Hiebsch bekleedt de W.J. 
Kooiman-J.P. Boendermaker Luther-
onderzoeksplaats aan de Vrije  
Universiteit Amsterdam.

Luther en meditatie
Dr. Kick Bras, 12 oktober
Wist u, dat Luther een heel duidelijke 
visie op en heel bruikbare tips had 
voor de meditatie? Hij was als augus-
tijner monnik getraind in meditatie. 
En ook als reformator onderhield hij 
geregelde tijden voor meditatie en 
gebed. Maar hij had wel een eigen 
visie op meditatie, die afweek van 
wat in de kloosters gebruikelijk was. 
Op verzoek van zijn barbier schreef 
hij hier en boekje over. Het werd een 
praktische handreiking. De lutherse 
predikant ds. Jan Happee gebruikte 
deze handreiking voor een eigentijdse 
meditatiemethode. Dit wordt nader 
uitgewerkt en in praktijk gebracht 
met een meditatieoefening in de geest 
van de grote Reformator. Na afloop 
zal mogelijk blijken waarom Luthers 
meditatiemethode nog steeds heel 
bruikbaar is.

Dr. Kick Bras is emeritus predikant, 
is oprichter en hoofdredacteur van 
het blad Herademing geweest.

Luthers kritiek aan de aflaat – 
aanleiding voor de Reformatie
Prof. dr. Christoph Burger, 16 november
Als hoogleraar theologie had Maarten 
Luther al meerdere jaren in zijn col-
leges over de psalmen en over de 
brief van de apostel Paulus aan de 
Romeinen over de rechtvaardiging 
van de mens alléén door Gods genade 
gesproken. Daarmee bereikte hij een 
beperkte groep: de studenten aan de 
jonge universiteit Wittenberg. Dat 
veranderde radicaal toen hij 95 stel-
lingen over de aflaat formuleerde en 
tot een academische discussie uitno-
digde. De Latijnse stellingen werden 
al gauw vertaald en gedrukt, zeer 
tegen de zin van Luther, die later 
voor een breder publiek over deze 
thematiek ging schrijven. Gebaseerd 
op onderzoek van de befaamde stel-
lingen, wordt uitgelegd wat aflaat 
binnen de middeleeuwse kerkleer van 
het sacrament der boete betekent en 
hoe enorm verschillend critici en 
fervente advocaten van de aflaat over 
dit aanbod van genade spreken.

Prof. dr. Christoph Burger was van 
1990 tot 2010  hoogleraar Kerk-
geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

Diasporagift van de Martin Luther Bund 2016
De Kans – de helpende hand: Centrum 
voor verslaafden in Třinec, Tsjechië.
Sinds 2008 zetten medewerkers van 
de Silezisch Lutherse gemeente van 
Třinec (onze partnerkerk in Tsjechie) 
zich in voor mensen met een verslaving 
(drugs, alcohol, gokken, pornografie, 

boulimie anorexia etc.). Omdat de 
huidige hulpverleningsruimte onvol-
doende is, moet de oude pastorie bij de 
kerk verbouwd worden. Voor dit bouw-
project vraagt de Martin Luther Bund/
de Lutherstichting uw steun met een 
gift:  IBAN: NL25 INGB 0002 6509 68, 

SWIFT/BIC: INGB NL 2A  t.n.v. 
Lutherstichting te Woudrichem,  
o.v.v Diasporagift 2016 

Děkuji, Dziękuję !

Nieuwe verkiezingen voor de evangelisch-
lutherse synode in januari 2017
Leden van de ELS worden gekozen uit en door hen die dooplid zijn van een ELG of zijn opgenomen in het register van evangelisch-
lutherse leden (in geval van gefuseerde gemeenten). Let op: elk luthers lid kan aanbevelingen doen voor nieuwe leden op de 
kandidatenlijst. Dit moet vóór 1 oktober 2016. Hoe dat werkt? Vraag uw kerkenraad ernaar. Wordt vervolgd in Elkkwartaal 3.


