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Lutherse synode bijeen in nieuwe samenstelling

LWF-assemblee: oogst met ‘Windhoek Boodschap’

Du siehst mich - Kirchentag 2017 Berlijn Wittenberg



Agenda 500 jaar Reformatie
02-07-2017  
Lutherse kerk, Rotterdam – 10:30 uur
Lutherliederen door het jaar met muziek 
van o.a. Distler en Hassler

02-07-2017  
Muziekestafette: Woerden – 10:30 uur
Muzikale dienst m.m.v. Lutherse  
cantorij Woerden

08-07-2017  
Hogeschool Utrecht, locatie Amerfoort – 
11:00 uur
Grote Orgelmis van Johann Sebastian 
Bach - Arjen Leistra (orgel) met het 
Luthers projectkoor o.l.v. Hans Jansen

26-07-2017  
Martinikerk, Doopsgezinde kerk en 
Museum Martena in Franeker; Nijkleaster 
in Jorwerd
Zomercursus: Troost bij Luther en Bach  
Info: l.vroegindeweij@gmail.com

29-07-2017 
Gennep
Reformatiefietstocht langs belangrijke 
reformatieplaatsen

05-08-2017 tot 13-08-2017  
Estafette ‘Als een lopend vuur’ in Zeeland 
met als thema ‘Protestantse levenskunst’
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/
evenementen/500-jaar-protestant/ 
estafette

25-08-2017 
Lutherse kerk Zierikzee – 19:30 uur
Lutherliedavond m.m.v. ds. J. Smink, ds. 
R.van den Berg, de schola van de lutherse 
kerk o.l.v. Jac. Horde en Rob Soeteman
http://www.lutherszeeland.nl/ 
?page_id=377

September Estafette 
‘Als een lopend vuur’ in Noord-Brabant met 
als thema ‘Rome – Reformatie’
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/
evenementen/500-jaar-protestant/ 
estafette

22-09-2017 t/m 28-01-2018  
Museum Catharijneconvent Utrecht
Tentoonstelling ‘Luther’ 
https://www.catharijneconvent.nl/
bezoek-ons/tentoonstellingen/luther/

TENTOONSTELLINGEN  
IN DUITSLAND

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

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

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

Ten geleide
De nieuw gekozen evangelisch-lutherse synode presenteerde 
zich op 6 mei tijdens haar installatiezitting. Scheidend 
president Verhoeven sprak de nieuwe ploeg bemoedigend 
toe met nadruk op wat zij ziet als de synodetaak voor de 
komende vier jaar: het vertalen van de ‘Windhoek Bood-
schap’ naar de gemeenten. Zo, direct verwijzend naar de 
LWF-Assemblee van een week later. 
De Kerk is volop in beweging en vanuit onze lutherse traditie 
kunnen wij daarin ons steentje bijdragen, aldus de nieuwe 
synode-president Andreas Wöhle. Vanuit het gezamenlijk 
perspectief gemeenten met elkaar te verbinden wil hij de 
gemeenschap een gezicht, een stem geven. En het lutherse 
in spirituele zin zichtbaar en hoorbaar maken - ook aan 
niet-lutheranen -. door letterlijk de boer op te gaan.

Ten geleide
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In Berlijn-Wittenberg was Klaas Touwen één van de ruim 
100.000 deelnemers aan de Kirchentag 2017; hij ervaart, 
constateert en doet verslag. En hoe het hem ontroert als 
aan het eind van elke dag op ieder podium een avondzegen 
wordt gebeden. Wat in de kerk vanzelfsprekend klinkt, is 
voor het publiek op de Gendarmenmarkt ook: een beurt-
spraak, een lied, een gebed en een zegen - beaamd door 
die tienduizenden op dat plein die zo, op dat moment ook 
een geloofsgemeenschap zijn.

Laat het een mooie zomer worden.

Alma Evenhuis
Ingeborg Kriegsman
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Meditatie

Prediker zou men kunnen omschrijven als een filosoof en 
theoloog in één. Hij beschouwt de wereld zoals die is en 
probeert er levenslessen uit te trekken. Daarom wordt hij 
ook een wijsheidsleraar genoemd. Het bijbelboek Prediker 
wordt tot de wijsheidsliteratuur in de Bijbel gerekend. In 
het derde hoofdstuk denkt Prediker na over de tijd.
We leven in een tijd waarin tijd geld is. We worden geacht 
onze tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Tijdmanagement 
is belangrijk, tijd mag niet verspild worden, en wie goed 
met zijn tijd omgaat haalt het meeste uit de tijd. We meten 
de tijd in jaren, dagen, uren, minuten; de klok tikt onher-
roepelijk door. We kennen eigenlijk maar twee soorten 
tijd: de werktijd, de tijd om te presteren, en de vrije tijd 
om te genieten. En beide moeten tot de rand gevuld zijn. 
Dus druk hebben we het met het één of het ander. 

Hoe anders kijkt Prediker naar de tijd. Hij kijkt niet naar de 
lengte en de maat. Hij kijkt naar wat er zo in de tijd gebeurt:
 
“Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
…
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.”

Wanneer u net als Prediker de tijd vanuit een afstand 
beschouwt kunt u zich net als hij verwonderen over wat 
er allemaal voor verschillende dingen gebeuren in de tijd. 
Het is juist deze veelsoortigheid die het leven zo boeiend 
maakt. Stelt u zich voor dat er alleen maar tijd is om te 
lachen en dat plezier hebben een plicht wordt, altijd maar 
‘happy’. Waar blijft dan de tijd om te huilen?
Prediker constateert niet alleen maar dat alles zijn tijd 
heeft, hij vraagt zich vervolgens af hoe we hiermee om 
moeten gaan. Alles overziende constateert hij:
“Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn 
gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling 

Alles heeft zijn tijd 

is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat 
er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij 
de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het 
werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb 
vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, 
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want 
wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet 
van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat 
een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik 
vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te 
voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo 
opdat wij ontzag voor hem hebben.”
Wie de tijd als eigen bezit ziet die we zo winstgevend en 
lonend mogelijk moeten benutten, die zal altijd een tekort 
aan tijd ervaren. Wie de tijd als een geschenk van God 
ervaart, heeft er altijd precies genoeg van. Het is immers 
een geschenk. Uiteindelijk rest ons niets anders dan van 
het leven te genieten zoals het ons gegeven is. De zomer 
is bij uitstek een tijd om te genieten van het goede dat de 
schepping ons schenkt. De tijd is een geschenk van God.

Susanne Freytag,
predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-
Nederland (kernen Eindhoven en Nijmegen)

juni 2017

(foto: Ingeborg Kriegsman)
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e zes predikanten-leden, twaalf overige leden en drie 
plaatsvervangende leden werden verwelkomd met 
een buitenlunch. Later tijdens de vergadering werden 

ook de nieuwe synodale commissie, financiële commissie 
en de ELS-afvaardiging naar de generale synode benoemd.

Bemoediging
De synode werd geopend met een viering in de kapel waar 
scheidend president Trinette Verhoeven voorging in woord 
en gebed. Ze las uit Galaten 5 en verwees, met de betekenis 
van genade en bevrijd zijn, naar wat zij ziet als taak van 
de nieuwe synode: het vertalen van de Windhoek Bood-
schap naar de gemeenten. Bij het zoeken naar wegen van 
kleine gemeenten om elkaar bij te staan in hun verbindings-
proces zal het zeker steunen dat René de Reuver, scriba van 
de PKN, meegaat naar de Assemblee in Windhoek, zo hoopte 
Verhoeven. Ze wenste de nieuwe synode bij haar komend 
werk en taakuitvoering ‘het lef van Paulus én zijn geloof’.

Verkiezing synodale commissie en financiële commissie
De nieuwe evangelisch-lutherse synode (ELS) begon met-
een aan haar eerste taak: het kiezen van de leden van de 
synodale commissie, leden van de financiële commissie en 
de afvaardiging uit de ELS naar de generale synode. Dit 

cruciale moment van de zitting was besloten dus werd uw 
verslaggever vriendelijk maar beslist naar de gang verwezen 
(naar buiten, het park in mocht ook). Ook de plechtige 
overdracht van het ambt kruis van de oude naar de 
nieuwe president vond plaats in besloten setting. 
In het kader ziet u een overzicht met de namen en functies.

Afvaardiging generale synode
Per 1 januari 2019 gaat de generale synode in een andere 
samenstelling verder en dat heeft consequenties voor de 
afvaardiging uit de ELS. Tot eind 2018 is de ELS met vijf 
leden afgevaardigd in de generale synode; vanaf 1 januari 
2019 zullen dat drie afgevaardigden zijn. Wel is de president 
dan automatisch adviseur van de generale synode.

De gemeenschap een gezicht geven
De kerk is volop in beweging en vanuit onze lutherse  
traditie kunnen we daarin ons steentje bijdragen, zo zegt 
de nieuwe president Andreas Wöhle. Vanuit het gezamenlijk 
perspectief gemeenten te verbinden wil hij de gemeenschap 
een gezicht geven. Letterlijk, door de boer op te gaan. ‘De 
kerk’ in het algemeen is voor velen een abstract begrip. 
Maar een gezicht op straat, verbonden met die kerk, dat 
spreekt aan zo merkte de nieuwe president in zijn praktisch 
gemeentewerk. Als je aan de gemeenschap denkt, hoort 
daar een gezicht bij, een levende stem, een gestalte - tot 
wie gemeenten zich kunnen wenden. Hij wil graag president 
zijn voor alle lutheranen, niet alleen op de synode, door 
zich te laten zien en te luisteren. Zo is hij van plan straks 
het land door te gaan, in contact te zijn met lutherse 

D

Op een zonovergoten lentedag, omringd door de groene pracht van Nieuw-Hydepark 
te Doorn, kwam op 6 mei de nieuw gekozen evangelisch-lutherse synode van de  
Protestantse Kerk in Nederland bijeen voor haar installatievergadering.

Een nieuwe lente, een nieuwe synode

Overdracht van het ambtkruis (foto: Willem Boon)

De synodale commissie (foto: Alma Evenhuis)
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gemeenten in hun eigen omgeving, bij het meevieren  
van de eredienst, het koffiedrinken-ná en de gesprekken. 
Gemiddeld één zondag per maand wil Wöhle zich hiervoor 
laten uitroosteren binnen zijn eigen Amsterdamse 
gemeente. Dat kan ook, zegt hij, omdat er in Amsterdam 
met meerdere collega’s binnen de gemeente wordt samen-
gewerkt en omdat de PKN gelegenheid biedt om voor 
goede vervanging te zorgen. 

Vindplekken
Ook voor niet-lutheranen moet het lutherse gezicht van de 
kerk een stem krijgen en moet het lutherse in spirituele 
zin zichtbaar en hoorbaar worden. Daarvoor bepleit hij 
‘vindplekken’: plekken waar het lutherse ook in de toekomst 
in de breedste zin van het woord in viering of andere 
gemeenschapsvormen te (be)vragen en te ervaren is.  
Cultureel en vernieuwend, theologisch doordacht maar 
niet stoffig, speels maar niet lichtzinnig. Dat kenmerkt 
lutheranen en dat, benadrukt hij, kunnen we uitdragen. 
Die vindplekken zal deze synode helpen structureren door 
de eigen krachten te bundelen en, waar toepasselijk, ook 
die van niet-lutheranen die zich bij een lutherse spiritualiteit 
thuis voelen. In aansluiting op het al lopende landelijk 
proces, actief in gang gezet door de vorige synode, zal 
deze synode zich de komende jaren verder en stevig 
bemoeien met het verbinden van elkaars sterke gemeente-
kanten en het bewerkstelligen van aansluitingen.

Windhoek
In haar opening sprak Trinette Verhoeven al de hoop uit 
dat de aanwezigheid van PKN-scriba René de Reuver bij 
de Generale Assemblee van de LWF positief zou bijdragen 
aan het vertalen van het Assemblee-thema in concreet 
kerkenwerk. Andreas Wöhle kan dit, nu de Assemblee 
achter de rug is, volmondig beamen. Hij is optimistisch 
over de openheid binnen de PKN ten opzichte van haar 
ook lutherse identiteit en over de gezamenlijke bijdrage op 
de Assemblee. Daar werd nog eens duidelijk dat luthers een 
traditie is binnen de PKN. Ook dat is een deel van de oogst 
van de LWF-assemblee in Namibië voor de verbindings-
gedachte binnen de synodetaken in de komende vier jaar. 

Alma Evenhuis

De evangelisch-lutherse synode voor 
de periode 2017-2021 is als volgt 
samengesteld:

Predikanten
Mw. ds. M.J.A. Schulz – PG Breda
Ds. W.J.H. Boon – ELG Zuid-Nederland
Dr. A.H. Wöhle – ELG Amsterdam
Mw. ds. L. Vos – ELG Zutphen
Ds. M. Diepenbroek – ELG Woerden
Mw. dr. Ch.R.B. Karrer-Grube – ELG Utrecht
Reserve: 
Ds. K. Touwen – ELG Arnhem

Niet-predikanten
Prof. dr. ir. E.R. Fledderus – Woerden
Drs. S.B.H. von Asmuth – Utrecht
A. Vermeer – Barneveld
Mw. ds. P.K.A. Akerboom-Roelofs – Nijmegen
Mr. T.R. Seinstra – Bilthoven
Mw. J. Wildeman-Dekker – Zwolle
Mw. C.H. van Beek-Blommendal – Bodegraven
D.G.R. van Loenen – Delft
Drs. R.H. de Vos – Weesp
Mw. ds. B.C. Heubeck-Duijts – Leiden
Ing. G. Azink – Lochem
G. Crisson – Alphen aan den Rijn
Reserve:
L. Folkertsma – Zwolle
C.F.H. van Boltaringen – Haarlem
M. van der Wouden – Arnhem 

De synodale commissie bestaat uit:
Andreas Wöhle – president
Erik Fledderus – vicepresident/voorzitter
Cathy van Beek-Blommendal – secretaris
Marlies Schulz – lid 2e predikant
Arau Vermeer – lid financiën

De financiële commissie bestaat uit:
Arau Vermeer
Erik Fledderus
Het derde lid wordt gekozen tijdens de vergadering 
van de synode op 15 juli 2017

Afgevaardigden generale synode tot eind 2018:
Andreas Wöhle
Erik Fledderus
Cathy van Beek-Blommendal
Johanna Wildeman-Dekker
Het vijfde lid wordt gekozen tijdens de vergadering 
van de synode op 15 juli 2017

Nieuwe evangelisch-
lutherse synode

Scheidend president Verhoeven met synode secretaris  
Ria Kegel (foto: Alma Evenhuis)



elkkwartaal6 juni 2017

L uthers virulent antisemitisme kon niet ongenoemd 
blijven. De kerken hebben daar afstand van genomen: 
‘Leren is tenslotte ook weten wat je niét wilt leren!’

Journaliste en presentatrice Colet van der Ven ging in 
gesprek met zeer diverse gasten die vertelden wat zij van 
Luther hebben geleerd en in praktijk brengen.
 Emeritus-hoogleraar Liturgiek en Lutherana Joop Boender-
maker beet het spits af: “Van Luther heb ik geleerd dat God 
je vergeeft, zelfs als je jezelf loopt te beschuldigen. Dat heb 
ik nooit meer vergeten en het heeft me geholpen als ik me 
wel eens afvroeg wat ik had laten liggen”. Over Luther en 
de Joden was hij duidelijk: “Het is een groot pijnpunt voor 
de lutheranen, niet te veranderen, en dan moet je er maar 
helemaal in gaan. Ik ben erover gaan praten, in binnen- en 
buitenland.” 
Het aansluitende optreden van vertolkster van het Jiddi-
sche lied Shura Lipovsky met de Shtetl Band Amsterdam 
werd als zeer betekenisvol ervaren.
 Fita Bos-Kuipers is van rooms-katholieke huize. De liefde 
voor haar echtgenoot Hans bracht haar in de lutherse kerk. 
Interkerkelijk trouwen was 56 jaar geleden nog niet zo 
gemakkelijk. Ze noemt zichzelf nog steeds katholiek, in de 
zin van algemeen; het ‘rooms’ ging eraf. Ze heeft zich 
nooit laten aannemen maar is al die jaren gastlid gebleven: 
“Lid worden is voor mij een brug te ver: wat je van huis 
uit hebt meegekregen gooi je niet zomaar weg”.
 Evert Jan van Katwijk is predikant in de Protestantse 
Gemeente Nederhorst den Berg. Vanwege 500 jaar reformatie 
wordt in zijn gemeente dit hele kerkelijk jaar de lutherse  
liturgie gevolgd: “Goed vieren is belangrijk. Ik vind dat de 
lutheranen wat dat betreft best wat meer in de bus mogen 
blazen binnen de PKN. Niet alles van de lutherse liturgie zal 
na dit jaar beklijven in Nederhorst den Berg, maar ik hoop dat 
het gaan staan bij het lezen van het evangelie zal blijven”.
 Voorganger in de Remonstrantse Broederschap Alexander 
Overdiep vertelde dat de focus op het evangelie – geworteld 
in Jezus Christus – iets is dat lutheranen en remonstranten 
met elkaar delen: “De manier waarop Luther de moderne 
media van zijn tijd, de boekdrukkunst en de door hem in 
de volkstaal vertaalde bijbel, tot het uiterste heeft benut 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken, spreekt mij zeer 
aan. En dan niet zozeer vanwege zending maar om respect 
te bereiken voor elkaars standpunten, ook op het gebied 
van geloof en levensbeschouwing”. Op de vraag uit het 
publiek of er door de remonstranten ooit is overwogen om 
aansluiting te zoeken bij de PKN, vertelde Overdiep dat de 
remonstranten hebben deelgenomen aan het eerste deel 
van het traject. Toen duidelijk werd dat de ruimte voor 
hen binnen het samen-op-weg-gaan van de kerken niet 

gegarandeerd kon worden, trokken de remonstranten zich 
uit het proces terug.
 Kerkhistoricus Dick Akerboom gooide nog maar eens 
een knuppel in het hoenderhok: “Veel dingen die Luther 
gezegd zou hebben – over het planten van het appelboompje 
als hij zou weten dat morgen de wereld zou vergaan, bij-
voorbeeld – heeft hij nooit gezegd. Maar heeft veel wél 
gezegd en op een niet al te fijnzinnige manier”. In het 
dispuut tussen Erasmus en Luther, waarop Akerboom  
promoveerde, ging het er ruig aan toe. De taalkundige 
Erasmus en de theoloog Luther begrepen elkaar niet: 
“Maar ook voor ons, anno 2017, zijn veel dingen die 
Luther zei bar moeilijk te begrijpen. Als Luther zegt dat je 
het geloof uit de Schriften haalt en de genade je door God 
gegeven wordt en je daar zelf niets aan kunt doen, dan 
gaat dat in tegen onze huidige ideeën over zelfbeschikking; 
wij willen dat ons eigen doen en laten meetelt”.
 Veronique Lindenburg is predikant in de Grote Kerk in 
Naarden: “Voor mij is Luther belangrijk omdat door hem 
het protestantisme bestaat, van beneden af georganiseerd. 
In de samenwerking met de ELG Amsterdam heb ik kennis 
gemaakt met de zuivere omgang met liturgie. Dat heeft me 
nooit meer losgelaten. Ook in het pastoraat denk ik vaak 
aan Luther als mij gevraagd wordt naar Gods wil: God heeft 
een lijntje met jou en omgekeerd, dáár zit de waarheid”.

Na afloop volgde een geanimeerde nazit waarbij het 
Lutherbier rijkelijk vloeide. Komend najaar organiseert 
ELG Het Gooi een tweede bijeenkomst in het kader van 
500 jaar Reformatie in de Evangelisch-Lutherse Kerk in 
Hilversum, over Luther en de muziek.

Martje van der Heijden

College Tour: Leren van Luther
In het kader van 500 jaar reformatie organiseerde ELG Het Gooi 
in mei College Tour: Leren van Luther. In een goedgevulde kerk 
lichtte dominee Willy Metzger het programma toe, waarin ook 
oog was voor de schaduwzijden van de eigenwijze Augustijner 
monnik Maarten Luther.

Colet van der Ven in gesprek met Joop Boendermaker 
(foto: Martje van der Heijden)
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et thema van de Assemblee Liberated by God’s grace, 
is ook het thema voor de herdenking van 500 jaar 
Reformatie. Vanuit dit centrale thema werd in Namibië 

gesproken over de drie subthema’s: Salvation – Not for sale, 
Human beings – Not for sale en Creation – Not for sale. 
Genade is niet te koop, het wordt gegeven.

Wicas
Voorafgaand aan de assemblee was er een pre-assemblee 
in het kader van Women on the move. De ongeveer honderd 
vrouwen, verenigd in Women in Church and Society (Wicas), 
gaven na afloop hun agendapunten voor de komende zeven 
jaar af aan de gedelegeerden, beginnend met de volgende 
tekst: Bevrijd door Gods Genade – Zijn we volledig bevrijd 
wanneer onze zusters (en broeders) dat niet zijn? Onze 
bevrijding brengt ons samen en is een geschenk van God. 
Dit werd ondersteund door de tekst uit Galaten 3:28: Hierbij 
is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk en vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus 
Jezus. In zeven kernpunten werden hun aandachtsvelden 
onder de aandacht gebracht, onder andere over onderwijs, 
ongelijkheid en geweld. 

Young Reformers
Secretaris-generaal ds. Martin Junge ging op bezoek bij  
de pre-assemblee van de Young Reformers in Ondangwa, 
in noord-Namibië, een groep van ruim 120 deelnemers uit 
61 lidkerken in 44 landen. In zijn toespraak benadrukte hij 
het belang van jongeren in de kerk en binnen de LWF.
“Theologie is het middelpunt, Christus is het middelpunt, 
en het is noodzakelijk om Christus altijd in het centrum te 
plaatsen. Met zoveel onrust in de hele wereld en in de 
maatschappij is dit een instrument voor ons om te ont-
houden: alles begint met Christus. Het gaat om wie God is 
en wat God doet, niet om wat wij zijn en wat wij doen”, 
aldus Junge. 
De jongeren stelden drie agendapunten op voor de 
komende 7 jaar: heropleving van de kerken, het streven 
naar gelijkheid en onderwijs. 

Verkiezing
Tijdens deze Assemblee werd de nieuwe president voor de 
komende zeven jaar gekozen, en de vicepresidenten voor 
de zeven regio’s en leden voor de Raad. 
De nieuwe president is dominee Musa Panti Filibus, aarts-
bisschop van de Lutherse kerk van Christus in Nigeria. Hij 
is afkomstig uit het noordoosten van Nigeria, waar twee 
jaar geleden kerkactiviteiten werden opgeschort om aan-
vallen van de militante groepering Boko Haram te voor-
komen tijdens de erediensten. In dit verband zei Filibus in 
zijn toespraak: “Ik zie een grote behoefte om aandacht te 
besteden aan kwesties van religieus gemotiveerd geweld 
in de wereld”.

Viering
Tijdens de assemblee op zondag 14 mei werd een massale 
herdenkingsdienst in het Sam Nujoma Stadion in Windhoek 
gehouden, waarbij niet alleen de deelnemers aanwezig waren 
maar ook veel lutheranen uit Namibië en buurlanden. 
Bisschop Zephania Kameeta, die een grote rol speelde in 
de onafhankelijkheidsstrijd van Namibië, gaf de aanwezigen 
de volgende boodschap mee: “We zullen niet opgeven en 
nooit stoppen omdat we ervan overtuigd zijn dat haat, 
geweld, hebzucht, de groeiende kloof tussen rijk en arm, 
armoede, onrecht, uitbuiting, terrorisme, extremisme,  
discriminatie en dood, niet het laatste woord hebben. 
Geliefde zusters en broeders die 500 jaar Hervorming  
herdenken, laten wij van hier gaan met deze bevrijdende 
waarheid, onze Heer Jezus Christus, om hervormd te zijn 
en hervormend, vernieuwd en vernieuwend, bevrijd en 
bevrijdend en het leven te leiden waaraan mensen zien en 
ervaren genade, liefde, rechtvaardigheid, eenheid en vrede”.

De nieuwe synode-president, Andreas Wöhle, ging als afge-
vaardigde van de evangelisch-lutherse synode, direct na zijn 
aanstelling op 6 mei naar Namibië. Hij was daar met René de 
Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Verder 
bestond de Nederlandse delegatie uit de jongste deelnemer 
aan de Assemblee, Sem Loggen, die ook de pre-assemblee 
van de Young Reformers bijwoonde. In het volgende  
Elkkwartaalnummer leest u meer over hun ervaringen. 

Ingeborg Kriegsman

H

Dit jaar werd de twaalfde Assemblee van de Lutherse Wereld Federatie (LWF) gehouden. 
Lutheranen vanuit de hele wereld trokken begin mei naar Windhoek in Namibië.

De LWF in Namibië

Praxedis Bouwman, René de Reuver, Daan Leker,  
Sem Loggen en Andreas Wöhle.
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De Protestantse Kerk in Nederland wil haar leden aanmoedigen om met elkaar in 
gesprek te komen over de Maaltijd van de Heer. Het woord ‘Avondmaal’ blijkt daarbij 
niet altijd bevorderlijk te zijn. Het doet teveel denken aan daar (die bovenkamer van 
Jeruzalem) en toen (de vooravond van Christus’ kruisdood), zodat de avondmaalsviering 
al gauw de rouwrand en grauwsluier krijgt van een herinneringsmaal en onze hoofden 
zwaar en moe worden van het terugdenken.

De tegenwoordigheid van Christus
De naam ‘Maaltijd van de Heer’ (1 Korintiërs 11,20)  
daarentegen staat open voor de spiritualiteit dat het sacrament 
híer en nú ontvangen wordt ‘uit de hand van de opgestane 
Heer. Aan deze tafel is Jezus Christus de gastheer die ons 
nodigt.’ Dit citaat is genomen uit de notitie ‘De Maaltijd 
van de Heer’ van prof. dr. Jan Muis. Aanvankelijk heeft 
het dienstencentrum van de Protestantse Kerk zich er te 
gemakkelijk vanaf gemaakt door de notitie te publiceren 
als slechts een linkje (maart). Maar de synode wil dat dit 
echt besproken wordt, dus is de notitie alsnog in druk 
verschenen (juni).
Muis benadrukt dat wij brood en wijn van Christus zelf 
ontvangen als ‘teken en zegel van zijn werkelijke presentie’. 
Niet dat zijn notitie daarmee een luthers stuk is, integendeel. 
Maar het accent dat hij legt op ‘de werkelijke tegenwoordig-
heid van Christus in en door brood en wijn’ is wel een 
hele verbetering ten opzichte van avondmaalspraktijken 
doorsnee in de Protestantse Kerk. In menig protestantse 
gemeente staat het avondmaal de mensen tegen door een 
verzoeningstheologie waar de honden geen brood van lusten, 
of is de viering verkleuterd tot ‘samen delen is pas fijn’.  
In beide gevallen is het een sacrament (als daar nog sprake 
van kan zijn) zonder Christus, christologie is de grote blinde 
vlek van het huidige calvinisme. 

Hocus pocus
Muis schrijft dat protestanten geen consecratie kennen: ‘Naar 
protestants inzicht worden brood en wijn niet tot lichaam en 
bloed van Christus gewijd (geconsecreerd).’ En hij verduidelijkt: 
‘Om de suggestie van consecratie te vermijden worden in de 
gereformeerde orde voor de Maaltijd de instellingswoorden 
apart geciteerd, als een korte schriftlezing.’ 
Want oei, oei, dat zou wat zijn: een protestantse gemeente 
met hocus pocus. Die toverspreuk immers is afgeleid van 
de instellingswoorden Hoc est corpus meum – ‘Dit is mijn 
lichaam’. Laat dat nu juist de focus zijn van een lutherse 
eucharistische spiritualiteit!

Consecratie
Luther spreekt in zijn Deutsche Messe (1526) gewoon van 
Konsekration. En heeft daar opvattingen over. Hij bepleit 
‘dat men dadelijk na de consecratie van het brood het 
sacrament uitreikt, voor men de kelk zegent, want zo zeggen 
zowel Lucas als Paulus “… op dezelfde wijze de beker, nadat 

ze gegeten hadden”. Ondertussen zingt men het Duitse 
Sanctus, of het lied Gott sei gelobet, of het lied van Jan 
Hus Jesus Christus unser Heiland.
Hierna zegent men de kelk en geve die ook door, en zingt 
men wat nog meer over is van de bovengenoemde liederen, 
of het Duitse Agnus Dei. Dat alles ordelijk en deugdzaam 
toegaat, niet mannen en vrouwen door elkaar, maar de 
vrouwen na de mannen, daarom moeten zij ook gescheiden 
van elkaar, op verschillende plaatsen staan. 
Het zijn aanbevelingen die ik geen van alle graag van hem 
zou willen overnemen. Het gaat mij nu echter om Luthers 
vanzelfsprekend gebruik van het woord ‘consecratie’.  
De ‘consecratie van het brood’ staat parallel aan het 
‘zegenen van de kelk’. Bedenk daarbij dat ‘zegenen’,  
segnen, de etymologie heeft van ‘in het teken stellen van 
het kruis’ (signum). De consecratie gaat dus met een 
kruisteken en Luther houdt brood en wijn hoog: ‘Het 
opheffen willen wij niet afschaffen maar behouden, omdat 
het mooi in overeenstemming is met het Duitse Sanctus’.
Naast Konsekration gebruikt Luther de technische termen 
Amt und Dermung. Amt is hier het samenvattende begrip 
van een door Christus ingesteld officium. Dermung is de 
consecratie in concreto. 

Prof. dr. Markus Matthias merkt op: “De vraag is wat met 
consecratio precies bedoeld wordt. Niet een menselijke 
handeling die als zodanig iets zou kunnen bewerken. De 
priester is niet heer over het lichaam en bloed van Christus. 
Consecratio kan slechts betekenen dat tijdens het avond-
maal (dus het eten en drinken), dat op de juiste manier 
bediend wordt (de tekenen en de instellingswoorden), de 
Heer tegenwoordig is, zichzelf geeft, zich met ons verbindt. 
Om dat duidelijk te maken moeten brood en wijn die 
bestemming krijgen, ‘uitgezonderd worden’, ‘voor heilig 
gebruik gewijd’, dus ‘geconsecreerd’. Eigenlijk, zou je kunnen 
zeggen, consecreert Christus brood en wijn en is de priester 
daarvoor de Verbi Divini Minister, de dienaar van het 
woord van God, in dit geval Christus’ instellingwoorden: 
Dit is mijn lichaam, Dit is mijn bloed”. 

Onze Vader
Luthers avondmaalsliturgie bestaat uit drie delen: een 
parafrase van het Onze Vader, een aansporing en de 
instellingswoorden. Het eerste wat dus opvalt, is dat het 
Onze Vader voor hem een volwaardig tafelgebed is. 

juni 2017

De maaltijd van de Heer
Het Sacrament van het altaar volgens Luther
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 De Maaltijd van de Heer
Auteur: prof. dr. J. Muis

▲ Gemeente Vollenhove. 

juni 2017

Luther bidt als volgt: 
Lieve vrienden van Christus, nu wij hier verzameld zijn in 
de naam van Heer om zijn heilig verbond te ontvangen, 
spoor ik jullie aan dat jullie toch vooral je harten tot God 
verheft en met mij het Onze Vader bidt, zoals Christus 
onze Heer geleerd heeft en waarvan hij, om ons te troosten, 
verhoring heeft toegezegd.
Dat God onze Vader in de hemel, ons zijn ellendige kinderen 
op aarde barmhartig wil aanzien en ons de genade verleent 
dat zijn heilige naam onder ons en in heel de wereld geheiligd 
wordt door de zuivere rechtschapen leer van zijn woord en 
door de vurige liefde van ons leven; dat hij in zijn genade 
van ons afwendt alle valse leer en booswichterij waarin 
zijn verheven naam laster en schande wordt aangedaan.

Achtereenvolgens wordt op deze wijze – half meditatief, 
half catechetisch – het hele Onze Vader gebeden, tot en 
met het ‘verlos ons van het kwade’: 

Dat ook zijn Rijk kome en meer en meer wordt, dat alle 
zondaren, verblinden en wie in het rijk van de duivel verstrikt 
zijn geraakt, het ware geloof in Jezus Christus, zijn Zoon, 
zullen omarmen en dat het getal der christenen toeneemt.
Dat wij gesterkt worden met zijn Geest om zijn wil te doen 
en ons daarnaar te voegen, in leven en in sterven, in voor- 
en tegenspoed, en altijd onze wil te breken, offeren en doden.
Wil ons ook ons dagelijks brood geven, voor gulzigheid en 
zorgen om onze buik behoeden, maar ons van het goede 
voldoende door Hem laten voorzien.
Wil ook onze schuld vergeven, zoals wij vergeven onze 
schuldenaren, opdat ons hart een gerust en vrolijk geweten 
voor zijn aangezicht heeft, en wij voor geen zonde vrezen, 
noch erdoor verschrikt raken.
Wil ons niet in aanvechting brengen, maar help ons door 
zijn Geest het vlees te bedwingen, de wereld te verachten 
en de duivel met al zijn listen en lagen te overwinnen.
En ten slotte: verlos ons van alle kwaad, zowel lichamelijk 
als geestelijk, in tijd en eeuwigheid.
Wie dit alles ernstig verlangen, spreken van harte: Amen, 
zonder twijfel gelovend dat er Ja op volgt, omdat het verhoord 
is in de hemel zoals Christus ons toezegt: Alles waar jullie 
om bidden, geloof dat je het al ontvangen hebt, en zo zal 
het geschieden. Amen. 

Na dit tafelgebed klinkt vanaf de kansel of van voor het 
altaar – dat is Luther om het even – de ‘vermaning’. Maar 
deze vermaning is geen berisping, reprimande of een 
waarschuwing met duizend redenen om toch vooral niet… 
Het is een aansporing met slechts één reden: Christus zelf, 
om toch vooral wel…
 
Voorts, in Christus spoor ik jullie aan dat je met recht geloof 
acht slaat op het verbond van Christus, en allermeest de woorden 
waarin Christus zijn lichaam en bloed tot vergeving schenkt, 
vastgrijpen in jullie harten. Dat jullie dankbaar de grondeloze 
liefde gedenken die hij ons bewezen heeft: door zijn bloed heeft 
hij ons van Gods toorn, zonde, dood en hel verlost. Dat jullie de 
uiterlijke tekenen daarvan, brood en wijn, zijn lichaam en bloed, 
als waarborg en onderpand tot je nemen. Zogezegd, zogedaan 
zullen wij in zijn naam, naar zijn gebod, op kracht van zijn 
eigen woorden het verbond ter hand nemen en benutten.

Inzettingswoorden
Aansluitend zingt de priester de inzettingswoorden 
(anamnese): 
Onze Heer Jezus Christus nam, in de nacht waarin hij 
verraden werd, het brood, dankte, brak het, gaf het rond 
aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn 
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, zo dikwijls 
jullie dit doen, tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de 
kelk na het avondmaal en sprak: Neem en drink allen 
daaruit. Dit is de kelk, een nieuw verbond in mijn bloed 
dat voor jullie vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
Doe dit zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis’.

We zagen al dat tijdens de communie van het brood 
gezongen wordt. Luther suggereert: het Duitse Sanctus 
(‘Jesaja de profeet zag in de geest’ – gezang 24 in het 
vorige Liedboek), ‘God zij gezegend!’ (lied 375 in het huidige 
Liedboek) en ‘Jezus Christus onze Heiland’ van Jan Hus 
(niet te verwarren met gezang 204 in het vorige Liedboek). 
Van deze drie liederen is er slechts één in het huidige 
Liedboek behouden.
Bij het aanreiken van de wijn zingt men volgens Luther 
wat nog is overgebleven van de drie vermelde gezangen 
en verder het Duitse Agnus Dei.



elkkwartaal10 juni 2017

Literatuur
Martin Luther, Liturgische Schriften, München Kaiser 
Verlag 1950
Deutsche Messe vertaald door Ine Kooy-Vollaard, Utrecht 
Discodom 1983
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Beindorff voor waardevolle opmerkingen

Scheppingswoorden
Deze orde van dienst van Luther zelf wordt in de ‘lutherse’ 
orden niet teruggevonden. Het Dienstboek van de Protestantse 
Kerk in Nederland heeft slechts één luthers tafelgebed 
opgenomen waarin de instellingswoorden aan het eind 
staan, na het Onze Vader (24, blz. 283-286).
Als lutheranen hun eucharistische spiritualiteit onder 
woorden brengen, blijkt al gauw dat de instellingswoorden 
daarin een belangrijke plaats innemen. Die woorden van 
de consecratie zijn scheppingswoorden! Een nieuwe 
schepping komt tot stand met brood en wijn als gehoor-
zame schepselen, die in Christus de stem van de Schepper 
herkennen en doen wat hun wordt opgedragen, zodat wij 
‘in, met en onder brood en wijn’ Christus zelf ontvangen. 
Het brood komt ons ten goede als zijn verheerlijkt 
lichaam, de wijn schenkt zich uit als zijn levenskracht.

Ik krijg de indruk dat de eigenaardige plaats die de 
Geloofsbelijdenis bij Luther heeft gekregen, namelijk  
vóór de preek, voortkomt uit het feit dat na de preek die 
andere geloofsbron al zo prominent aanwezig is: het 
geparafraseerde Onze Vader. Beide zijn voor Luther 
gebedsteksten (meditatie, overweging, contemplatie).  
Een geloofsbelijdenis zeg je niet op, maar bid je, zoals je 
het Onze Vader bidt.

Klaas Touwen

et reformatiejaar 2017 zal op allerlei wijzen worden 
herdacht. In Museum Catharijneconvent is vanaf  
22 september 2017 t/m 28 januari 2018 een tentoon-

stelling te zien die aansluit bij de eigen collectie en aangevuld 
wordt met bijzondere bruiklenen. 

De voorbereidingscommissie waarin ook leden van de 
Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst buigt zich over 
verschillende aspecten. Bij die eigen museumcollectie is 
onder meer te denken aan een verzameling van zo’n 300 
Lutherpamfletten (drukken van zijn werk tijdens zijn leven), 
spotprenten en spotschilderijen waarop de hervormer veel 
voorkomt, bijbelschilderkunst waarin specifieke lutherse 
thema’s terug te vinden zijn, een Cranach-portret van 
Luther (ooit eigendom van de Amsterdamse gemeente), 
een (kopie) van een ring van Katharina van Bora en nog 
enkele parafernalia van de hervormer.

Vanwege het feit dat 500 jaar eerder de stellingen van 
Luther het licht zagen, zal een centraal punt het schilderij 
De Droom van de Keurvorst zijn. Op dit werk komt een 
aantal belangrijke elementen bij elkaar. De hoofdpersonen 
uit het drama zijn allemaal aanwezig op dit schilderij: 
Luther die zijn stellingen Vom Ablas op de deur schrijft, 
zijn beschermer de keurvorst, zijn tegenstrever paus Leo X 
en Luthers voorganger Johannes Hus. Er is meer: het werk 
is gebaseerd op een houtsnede die precies honderd jaar na 
de hervorming ontstond. Ook in de zeventiende eeuw was 
er dus al aandacht voor een herdenking van de Reformatie! 
Van dergelijke prenten wisten zijn geestverwanten dankbaar 
gebruik te maken. Prenten en vlugschriften, beschikbaar 
door de pas ontdekte boekdrukkunst, waren in feite het 

eerste massamedium waarmee nieuwe ideeën binnen korte 
tijd verspreid konden worden. Luther zelf was een uitstekende 
mediaman, die de mogelijkheden van zijn tijd volledig 
benutte en daardoor ook een internationaal publiek bereikte. 
Het Museum sluit aan bij de opmerking van Diarmaid 
MacCulloch: ‘De betekenis van Martin Luther als jonge en 
sterke man die de media van zijn tijd bespeelt, kan niet 
overschat worden’.

Bij de tentoonstelling zal ook een boek verschijnen waaraan 
onder meer prof dr. J.P. Boendermaker en mw. dr. S. Hiebsch 
een bijdrage zullen leveren.
Wie in de herfst van 2017 (al dan niet in gemeenteverband) 
een mooie reformatieherdenkingsactiviteit wil ondernemen 
kan dus ook in Museum Catharijneconvent terecht.

Tanja G. Kootte (conservator)
Martin L. van Wijngaarden (lid SPKK)

H

Luther in het Museum
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e Luther500-game is ontwikkeld door Lydia 
Vroegindeweij. Lydia (theoloog en educatief uitgever) 
deed promotieonderzoek naar het leven en de leer 

van Maarten Luther. Om ervoor te zorgen dat ook voor de 
jeugd een passend aanbod in het Lutherjaar beschikbaar 
is, ontwikkelde Lydia op eigen initiatief deze Luthergame. 
De Luther500-game is dus bedacht in en voor de jeugd 
van Amersfoort. Zo zit er een puzzelopdracht in die je 
alleen in de Lutherse kerk in Amersfoort kunt oplossen. 
Maar bij de samenstelling is er al rekening mee gehouden 
dat het spel op veel meer plekken gespeeld moet kunnen 
worden. Inmiddels is ook een versie voor Zwolle beschik-
baar.

Het pakket bestaat uit vier soorten materialen voor jong 
en ouderen (vanaf circa 12 jaar) die los of in combinatie 
gebruikt kunnen worden. Een game in de vorm van een 
app (voor iOS en Android); een spelset met themakaarten 
en discussievragen; een set inspirerende werkvormen met 
mediatools en een quiz om met groepen te spelen.
Er zijn puzzels, quizvragen, kijkopdrachten, maar ook 
vragen waarmee je een code moet ontcijferen of een foto 

D

Luther500 – the game

als bewijs moet maken. En net als bij de Pokemon hype 
wordt er gebruik gemaakt van augmented reality waarin 
een getekende verdachte gevangen moet worden in de 
echte straat waar je staat, door er op je mobiel een balletje 
naar toe te gooien…

Er komt heel wat bij kijken om de game om te bouwen 
naar de eigen stad/situatie. De verhaallijn moet worden 
aangepast naar gebeurtenissen uit die tijd in de eigen stad, 
GPS-coördinaten van belangrijke plekken moeten worden 
verzameld en doorgegeven en oude afbeeldingen van de 
stad maken het spel nog mooier. Wanneer dit alles verzameld 
is en opgestuurd naar Lydia, dan heb je binnen een paar 
weken je eigen GPS-tocht en het resultaat mag er zijn! In 
februari won de Luthergame zelfs een belangrijke Gameprijs 
in zijn categorie!

De ontknoping van het spel vestigt de aandacht op het 
verschil tussen historische waarheid en legendevorming.

Chris Eekel
Bron: www.luthergame.nl

e Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft 
mevrouw dr. Sabine Hiebsch per 1 mei 2017 aange-
steld als onderzoeker op de Kooiman-Boendermaker 

Onderzoeksplaats voor Luther en de geschiedenis van het 
(Nederlandse) lutheranisme. Deze onderzoeksplaats is 
ingesteld vanwege de Kooiman-Boendermaker-Luther 
Stichting, een stichting die speciaal hiervoor is opgericht. 

Sabine Hiebsch specialiseerde zich in de theologie van 
Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme, in 
het bijzonder in de Nederlanden. Zij heeft op deze gebieden 
vele publicaties op haar naam staan en is actief in een 
internationaal netwerk van onderzoekers. Zij was eerder 
als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht 
vanwege het Evangelisch-Luthers-Seminarium, aan de 
Protestantste Theologische Universiteit (PThU) en sinds 
2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor de kleine lutherse gemeenschap in Nederland is de 
instelling van deze onderzoeksplaats een goede zekerstelling 
van het Lutheronderzoek. De dreigende teloorgang van de 
Lutheronderzoekplaats is mede dankzij het initiatief van 
de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting voorlopig 
afgewend. U las daarover in eerdere edities van Elkkwartaal.

D
Sabine Hiebsch benoemd in Kampen

Deze onderzoeksplaats is er ook ter versterking van de 
onderlinge samenhang in de lutherse gemeenschap. Als 
pleitbezorger van de lutherse traditie binnen de Protes-
tantse kerk zijn haar publicaties en voordrachten voor een 
breed publiek toegankelijk. Door het vestigen van deze 
onderzoeksplaats aan de Theologische Universiteit Kampen 
kan dat werk voortgang vinden en gaat wat tot nu toe 
bereikt is niet verloren.

De Theologische Universiteit Kampen versterkt met deze 
onderzoeksplaats haar onderzoeksgroep over de vroeg-
moderne gereformeerde theologie (de groep Early Modern 
Reformed Theology o.l.v. prof. dr. E.A. de Boer) en daarmee 
ook het onderwijs over de Reformatie. 
Met het binnenhalen van deze onderzoeksplaats krijgen 
hun studenten en toekomstige predikanten, de gelegenheid 
tot een directe kennismaking met de geschriften van 
Luther en zijn theologie. Het geeft hen de mogelijkheid  
tot verbreding en verdieping van hun kennis van Luther  
en diens betekenis ook voor de ontwikkeling van de  
gereformeerde tradities. De onderzoeksplaats van  
dr. Sabine Hiebsch kan hiermee ook een brugfunctie 
vervullen in de voortgaande gesprekken binnen de  
Protestantse Kerk in Nederland. 

In oktober 2016 werd ‘Luther500 – The game’ gepresenteerd in Amsterdam bij de 
opening van het Lutherjaar. Het is een digitaal spelpakket voor scholen en kerken 
om naar eigen inzicht vorm te geven aan het thema 500 jaar Reformatie, Protes-
tantisme of Luther.
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Machtsvertoon?
Eerst even kijken naar dat bekende verhaal waarin koning 
Achab, samen met zijn vrouw, een hele religieuze heidense 
Baäls hofhouding onderhoudt, daarbij steeds gestoord door 
de profeet Elia. Het is geschreven met een humor die zulke 
verhalen eigen is. Hoe dichter de vertaling blijft bij het zo 
markante en bondige Hebreeuws, hoe meer je dat ontdekt.
Elia is diep verontrust en verontwaardigd over wat zich 
aan het hof afspeelt, waar Achabs vrouw Izebel haar man 
aanspoort zich nu eindelijk eens echt als een heerser te 
gedragen en die eeuwige dwarskijker van zich af te schudden. 
Daar is macht toch voor?
En Elia? Even doordenkend op dit verhaal zie ik hem iets 
dergelijks biddend tot God richten: ‘ik sta alleen tegen die 
hele religieuze staf van deze koning, toon voor eenmaal uw 
macht, daar bent u toch God voor?’ En zo gebeurt. Er komt 

vuur van de hemel en met de overdrijving die bij zo’n als 
legende breed geschreven verhaal hoort, wordt het een 
groot succes voor de God van Elia en dus ook voor de 
profeet. Einde verhaal voor al die religieuze hovelingen.
Dat zal Izebel en Achab leren. 
Maar dan slaat het verhaal ineens om. Ze hebben helemaal 
niets geleerd van dit machtsvertoon en juist Elia stort in: 
laat me maar doodgaan, Heer. En hij sliep in onder een 
bremstruik, alleen met zijn bittere vragen (1 Koningen 19:5). 
Er moet een engel aan te pas komen en brood en drinken 
om hem weer op de been en aan het werk te krijgen.

Het suizen van een zachte stilte
Maar het verhaal is nog niet uit. Elia moet iets belangrijks 
leren: Gods macht is niet meer van hetzelfde als aardse 
macht. Ook wij denken soms: als God nu eens even liet 

Het kan niet anders of het wonderlijke en aangrijpende verhaal over Elia in  
1 Koningen 18 en 19 heeft Huub Oosterhuis geïnspireerd bij het ontstaan van dit 
belangrijke lied, nu Lied 321.

Niet als een storm, als een vloed...

De wijze woorden en het groot vertoon
Deze wereld omgekeerd
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2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,

dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.3  Wie denken durft dat deze droom het houdt,

een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,die zal vechten in ’t verborgen,die zal waken tot de morgen dauwt –

die zal zijn ogen niet geloven.

tekst Huub Oosterhuis

melodie Bernard Huijbers – ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’

295 Wees hier aanwezig, woord ons

gegeven

voorzang Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.

Dat ik U horen mag met hart en ziel.

den.vrijbe

refrein:

24
krachtuw

allen Wek
onskomen

voorzang 1  Woord ons gegeven, God in ons midden,

toekomst van vrede, wees hier aanwezig.

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

allen refrein

voorzang 2  Dat wij niet leven, gevangen in leegte.

Dat wij niet vallen terug in het stof.

Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

allen refrein

voorzang 3  Dat wij U horen, dat wij U leven,

mensen voor mensen, alles voor allen.

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

allen refrein

voorzang Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.

Dat ik U horen mag met hart en ziel.

allen refrein tekst Huub Oosterhuis

melodie Tom Löwenthal
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zien wat er hier op aarde echt moet gebeuren, even zou 
ingrijpen. Elia’s bede werd even verhoord, maar hij moet 
meteen daarna beter weten: Gods macht is niet als een 
storm die rotsen verbrijzelt, geen vuur dat vernielt en 
‘collateral damage’ veroorzaakt, zoals aan kinderen. Nee, 
stem die de stilte niet breekt, een glimp van de zon, een 
groene twijg in de winter. Dus het uiterste anders: als een 
kind geboren worden binnen het gevarengebied van deze 
chaotische wereld, met soms even een troostengel (zoals 
hier bij Elia en in Gethsemane, Lucas 22:43). Je moet er 
oog voor hebben en de stille tekenen van zijn zo anders 
machtige Koninkrijk willen zien in de eindeloze liefde van 
een moeder, een vader en in de vertwijfelde moed van 
weerloze, wapenloze helpers en helpsters in wanhopige 
gebieden: troostengelen ook daar in de schaduw der hoop. 
Daar kunnen we dankzij Huub van zingen om het weer te 
kunnen geloven en waarachtig te kunnen bidden. En ook 
Paulus te begrijpen in 1 Kor. 1:25 over de kracht van het 
dwaze en zwakke van God. Hoe durf je het op te schrijven. 
Maar Paulus kende dat Eliaverhaal. 

Die gluipen en mooi praten...
Zoals al deze dichters is ook Oosterhuis geïnspireerd door 
de psalmen, hij heeft er vele bewerkt. Een van de bekendste 
is Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal 
een droom zijn (Lied 126a), een juichend refreinlied dat 
meezingt met Israël en die vreugde een wijde omtrek schenkt, 
passend in en bij de meeslepende melodie.
Ook al eerder een prachtig voorbeeld van een actuele 
bewerking van Psalm 12 (12a), zo nabij ons denken, vragen 
en voelen nu, zoals steeds in het dichtwerk van Oosterhuis. 
Ik moest het wel leggen naast Luthers bewerking van deze 
psalm waarin hetzelfde geldt Ach Gott vom Himmel sieh 
darein; zijn eitel falsche List wordt bij Huub die gluipen, 
mooi praten, moorden. Het brengt ook deze psalm weer 
heel dichtbij onze verwarrende tijden. 
Zo zingend gaven zij en geven wij woorden en ruimte aan 
alle wanhoop en woede met de psalmist mee, zonder erin 
onder te gaan dankzij een handschrift van licht aan de 
hemel. Lied 322 dicht en bidt en zingt daarop door met 
Die chaos schiep tot mensenland. Een lied om eerst rustig 
tot je te laten spreken. Lees het zacht, alleen, wel hoor-
baar, zoals vroeger altijd gelezen werd. Dan ontdek je ook 
de kracht van die laatste regels van elke strofe, kort maar 
veelzeggend: Woord dat trouw blijft, Licht dat aanblijft, 
Naam die trouw blijft. 

Met dat in de rug kun je ook genieten van het dansende 
lied 419 Wonen overal nergens thuis – dat het vorige Lied-
boek niet haalde, te werelds geacht denk ik – maar daarin 
schuilt meer dan op het eerste gehoor lijkt. Wiens stem 
versta je dromend? Is dat niet typerend voor ons leven op 
aarde onder de verborgenheid van God in de stem, in taal 
en teken en met een vreemde vrolijkheid? Het lied past op 
elke bruiloft, op elk feest: een bescheiden maar feestelijk 
soort van Hooglied. Probeer maar eens, het doet je goed! 
De melodie helpt, een fijn oud volkswijsje net als dat 
versje dat het lied over de wet zo licht maakt (Lied 320).

Avondmaal
Wie ‘katholiek’ is opgevoed, groeide op met de viering 
van het heilig Avondmaal; de eucharistie, dank- en lof-
zegging, vat daarin heel dat wonder samen van het 
levensmaal dat ons meegegeven is. Geen wonder dat wij 
in het liedboek ook sprekende avondmaalsliederen vinden 
van de hand van Oosterhuis, zoals Lied 346 Roept God een 
mens tot leven. Het voert ons langs de bevrijding uit de 
slavernij en van dat pascha naar het pascha in het Evangelie, 
dus ook naar kelk en brood en delen en dan gaat dat 
krachtige laatste vers met je mee na de zegen:
O Heer, Gij zult ons breken en geven aan elkaar.
Uw tafel is het teken, uw vrijmacht maakt het waar.

Dat thema van brood en delen staat nog meer centraal in 
Lied 390, opnieuw eindigend met een echte avondmaal 
zegen:
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij Uzelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed. 

Geen wonder dat de vieringen, geladen vanuit de kracht 
van zulke woorden, voor velen verrassende krachtpunten 
waren in het woelige, maar soms ook verwarrende Amsterdam 
van toen! Zo’n dienst kon dan beginnen met een meeslepend 
refreinlied als in Lied 295 Wees hier aanwezig, woord ons 
gegeven.

Deze hedendaagse minstreel
Liederen voor de grote feesttijden genoeg, die bewaren we 
nog even. Eerst zomer vieren want het liturgisch jaar kent 
geen vakantie… En juist voor dat leven van dag tot dag, 
van week tot week biedt Oosterhuis zoveel. Zo’n geliefd 
lied als De steppe zal bloeien staat in de paascyclus maar 
het is een paaslied voor elke zondag; het laat je ook voelen 
wat een groot dichter de profeet Jesaja was. Er is ook veel 
te vinden in het laatste deel van het liedboek. Zoals lied 
942 dat ons weer zo dicht bij onze vragen en twijfels 
brengt: Ik sta voor U in leegte en gemis – weer sluitend 
met het beeld van het brood. Net als in het bekende 
Zolang er mensen zijn op aarde (981); ik zou het ook weer 
graag bij het Avondmaal zingen en Lied 962 zing of hoor 
ik graag als het op het laatst staat. Maar Lied 1001 zet mij 
en ons weer midden in het leven met De wijze woorden en 
het groot vertoon; vers 2 spreekt dan van deze wereld 
omgekeerd en de laatste regel die zal zijn ogen niet geloven, 
de heerlijke regel die ik boven dit tweeluik zette, waarmee 
ik hoop dat ik iets heb laten horen en beleven van wat 
Huub Oosterhuis, deze hedendaagse gezegende minstreel, 
biedt voor ons geloof in dit leven van grote en kleine, 
bange en gelukkige dagen.

Joop Boendermaker
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p een zaterdag in mei word ik van Amsterdam  
Centraal opgehaald door Peter Wagenmaker. Hij is 
nauw betrokken bij het werk van de Amsterdamse 

Diaconie, bestuurslid van de Wittenberg, het ‘Oude Mannen 
en Vrouwen Huis’ van de lutherse diaconie. Hij neemt mij 
mee naar een bijeenkomst in het Wachterliedplantsoen. 
Met uitzicht op de verbouwde Augustanakerk komen  
toekomstige bewoners, betrokkenen van de Diaconie,  
de architecten, en andere belangstellenden bijeen nu de  
verbouwing zijn eind nadert.

Hoe zat het ook alweer? 
In 2015 werd de Augustanakerk aan de eredienst onttrokken. 
Teruglopende ledenaantallen en bezuinigingen noopten 
luthers Amsterdam tot het afstoten van kerkgebouwen. 
Maar in plaats van de gebouwen ten prooi te laten vallen 
aan de slopershamer of projectontwikkelaars besloot de 
Diaconie tot aankoop van de gebouwen om een nieuwe 
bestemming te zoeken.

Eigenlijk is het geen nieuwe bestemming. De Augustanakerk 
was een plek voor geloof en spiritualiteit; de Augustanahof 
biedt een kapel voor bezinning en kleine vieringen.  
De Augustanakerk was een plek voor de buurt; de 
Augustanahof heeft een ruimte voor diverse activiteiten 
voor de buurt. De Augustanakerk bood woonruimte voor 
predikant en koster; de Augustanahof biedt woonruimte 
aan 15 kleine huishoudens (sociale huurwoningen) voor 
jongeren én ouderen, met een gastenhuis voor tijdelijke 
bewoners. Dat laatste is een bewuste keuze om bijvoorbeeld 
mensen die tijdelijk geen woonruimte hebben of die enige 
support nodig hebben om (weer) zelfstandig te gaan 
wonen op weg te kunnen helpen.
Het zwaartepunt is verschoven, maar de Augustanahof 
wordt een sprekend voorbeeld van ‘presentie in de wijk’. 
De kerk is nog steeds herkenbaar aanwezig.

Onder het motto ‘Mensen hebben mensen nodig’ werkt de 
diaconie al vijf eeuwen aan omzien naar elkaar. Amsterdam 
heeft een rijke traditie aan hofjes, zoals de Lutherhof aan 
het Staringplein en het Van Brants Rushof aan de Nieuwe 
Keizersgracht. 
Voor de Augustanahof is actief gezocht naar bewoners die 
zich in die lutherse traditie thuis voelen en ook daadwerkelijk 
willen omzien naar elkaar en de buurt. Er is een duidelijk 
profiel waar bewoners aan moeten voldoen om de diaconale 
taak van de woongemeenschap vorm te kunnen geven.

Hoe is het tot nu toe verlopen?
Na een ingrijpende verbouwing nadert het complex de 
voltooiing. De toekomstige bewoners zijn zichtbaar 
enthousiast, en tijdens de bijeenkomst is voelbaar dat men 
betrokken is om samen dit project te dragen.
André de Groot en Wilmar Hassoldt van de lutherse diaconie 
praten mij bij over het ontstaan en verloop van het plan 
om tot de ontwikkeling van de Augustanahof te komen. 
Zij spreken met een bevlogenheid over de bijzonderheid 
van dit project, maar ook met een gedrevenheid alsof het 
hun dagelijkse werk is. En in zekere zin is dat voor de 
Diaconie ook het geval. De lutherse aanwezigheid in 
Amsterdam is altijd al doorspekt van maatschappelijke 
betrokkenheid. En terwijl de kerk als gemeenschap zich 
heroriënteert op nieuwe rol in andere tijden, blijft ze die 
blik naar buiten houden. 
Voor Sophie Kwant, diaconaal werker, is dit project een 
bron van energie. Het is een kruisbestuiving: diaconie en 
bewoners enthousiasmeren elkaar over en weer. Sophie is 

O

In Elkkwartaal van maart 2016 stond een oproep voor kwartiermakers om de Augustana-
hof te ontwikkelen. Nu, ruim een jaar later, maken de toekomstige bewoners met  
elkaar kennis en nemen zij de komende maand hun intrek in hun appartementen.  
De Augustanahof is bijna opgeleverd. Elkkwartaal ging een kijkje nemen.

Van Augustanakerk naar 
Augustanahof – Het vervolg

Gang in de voormalige kerkzaal (foto: Rien Sprong)
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nauw betrokken bij de voorbereidingen met de bewoners. 
Want hoe wil je aan de slag met zaken als duurzaamheid, 
huisregels, de inrichting van de kapel en gemeenschappelijke 
ruimte, hoe vul je het jaarritme in van persoonlijke en 
kerkelijke feesten?
Een belangrijke drijvende kracht achter het Augustana 
project is Hanne Wilzing (secretaris Lutherse Diaconie 
Amsterdam). Hij pleitte ervoor om bij aanvang, naast het 
bouwteam, ook een adviescommissie op te zetten van 
kwartiermakers en toekomstige bewoners. Zowel André als 
Wilmar en Sophie benadrukken hoe bijzonder waardevol 
het is geweest om met kwartiermakers en bewoners al in 
een vroeg stadium in gesprek te gaan om wensen en 
ideeën voor de Augustanahof op tafel te krijgen. 
Ook voor de architecten, Dana Ponec en Katja de Winter 
en projectmanager Wilko Wolters, was het een feest om 
met dit gebouw aan de slag te gaan. “Architectonisch is 
het een gebouw dat klopt, er is duidelijk over nagedacht 
en tot zelfs het metselwerk toe is het met zorg in elkaar 
gezet”. Om daarin een appartementencomplex te maken 
vraagt om respect voor de oorspronkelijke bouw. En daar 
zijn ze in geslaagd.

Hoe ziet het er nu uit? 
Wanneer ik om het gebouw heen loop moet ik even goed 
kijken wat er anders is. Er zijn grote raampartijen in de 
muren gekomen die eigenlijk heel goed passen. En als je 
langs het gebouw loopt merk je dat de ramen iets terug-
springen zodat het beeld van de gesloten muur met de 
hoge ramen zoals dat was, meteen weer terug is. De 
hoofdingang van de kerk is nog steeds de brede luifel met 
de toegangsdeuren die naar een grote ruimte leidt voor 
buurtactiviteiten. Het is meteen duidelijk: hier is de ont-
vangst, hier is plek voor iedereen. Lopen we door naar de 
vroegere kerkzaal dan zijn daar drie woonlagen met 
appartementen gebouwd. Een lange hoge gang doet me 
ongewild omhoog kijken en ik herken de betonnen spanten 
die het blauwe plafond dragen. Buiten op het terras zijn in 
de vloer stukjes mozaïek uit de kerk verwerkt. Aan het 
eind van de gang komen we op de plek van het liturgisch 
centrum. Deze ruimte is nog geheel intact, inclusief het 
prachtige glas-in-loodraam. Een buitendeur laat mensen 
uit de buurt in de ruimte, terwijl de beneden- en boven-
verdieping ook direct toegang tot deze ruimte hebben.  
Een hoge kapel, voor stilte en bezinning waar buurt en 
bewoners elkaar ook kunnen vinden. De zalen tussen de 
kerk en de kosterswoning zijn ook appartementen geworden. 
Nog steeds is het metselwerk in de gang intact en de ramen 
bieden een blik vanuit de gang naar binnen. Ook de kosters-
woning is geheel opnieuw ingedeeld. Door de appartementen 
in het gebouw in te passen zijn er diverse vormen en 
afmetingen. Het is een wooncomplex geworden, waarin de 
oorspronkelijke vorm zich nog steeds laat gelden.

Niet alles kon herkenbaar blijven in de nieuwe situatie. De 
houten kerkvloer is verdwenen, maar gedeeltelijk hergebruikt 
in de trappen. Een werktrainingsproject voor uitgeprocedeerde 
vluchtelingen heeft van de vloerdelen adventskandelaars 
gemaakt die weer verkocht worden. De lutherroos zal weer 
ingemetseld worden en zo weer terugkomen in het gebouw. 
Het Goede-Herder-mozaïek is bewaard en zal weer in oude 

glorie terugkomen in de Wittenberg, die momenteel ook 
verbouwd wordt.
De drie Sola’s, de kerkklokken blijven in de toren, en hopelijk 
kunnen ze op gezette tijden nog hun klanken laten horen.

En hoe nu verder?
De bouw nadert zijn voltooiing en nu wordt het zaak voor 
de bewoners om aan de slag te gaan. Vanuit de diaconie 
blijft er aandacht en ondersteuning, maar het zijn de 
bewoners die het uiteindelijke werk gaan doen. Voor mij 
een reden om over een half jaar terug te komen en de 
eerste ervaringen te vernemen.

De Diaconie zit ondertussen niet stil. Ook de Maarten 
Lutherkerk die gesloten is krijgt een nieuwe functie voor 
de buurt en een ruimte om te vieren. 
En dan is er nog de Wittenberg, het oude lutherse verpleeg-
huis. We fietsen erheen en ik ben onder de indruk van het 
enorme complex dat daar staat. Hier wordt ondertussen 
hard gewerkt aan de realisatie van 116 short-stay-apparte-
menten. Die zullen commercieel verhuurd worden, maar 
de diaconie deelt in de opbrengsten die zo weer aangewend 
kunnen worden voor de diaconale projecten zoals de 
Augustanahof. Een gedeelte van de Wittenberg met de 
regentenkamers zal als Luthermuseum ingericht worden, 
en de kerkzaal zal ingericht worden om te verhuren aan 
bijeenkomsten met de mogelijkheid om er ook te kerken.

Amsterdam, tot ziens!
Ik verlaat de stad weer met de trein. Ik ben onder de indruk 
van de rijke mogelijkheden die de Amsterdamse diaconie 
heeft om dit soort projecten vorm te geven. Wat mij raakt 
is het lef om op ongebaande wegen te gaan. Heel concreet 
bezig te zijn met kerk-zijn in de 21e eeuw. Krimp betekent 
hier duidelijk niet het einde. Het is bakens-verzetten, en 
de opdracht van Christus trouw blijven.
Hoe dit allemaal in de praktijk zal gaan: ik kom ervoor terug.

Rien Sprong

De kapel met het glas-in-loodraam (foto: Rien Sprong)
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e aftrap werd gegeven door een forum: dr. Sabine 
Hiebsch, die aan de Vrije Universiteit Lutheronder-
zoek heeft gedaan; drs. Diederiek van Loo, pionier-

predikant in Amersfoort en drs. Rinus van Warven, jour-
nalist, theoloog en voorganger in de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Kampen.

Reformatie vereist moed 
Voor Sabine Hiebsch staat reformatie voor vernieuwing, 
een beweging die nooit stopt. Ze wordt heel persoonlijk 
als ze vertelt wat voor haar de essentie van reformatie is: 
“Ik sta als mens voor God, zonder bemiddelaar. Mijn geloof 
begint bij God. God houdt van mij omdat ik dat nodig heb, 
niet omdat ik het verdiend heb. Dát wil ik van Luther laten 
zien in mijn onderzoek. Een kerk die dát serieus neemt, 
staat voor veranderingen”.
Diederiek van Loo gebruikt het woord omvorming als ze 
over reformatie spreekt. Als pionier-predikant kreeg ze te 
maken met een gemeenschap die te klein was geworden 
om nog levensvatbaar te zijn. Om de reformatie in de 
Amersfoortse Zwaan tot een succes te maken was moed 
nodig; het ‘ons-kent-ons’-gevoel en de zondagse kerkgang 
moesten worden begraven om plaats te maken voor een 
andersoortige gemeenschap die meer divers, energieker, 
maar helaas ook vluchtiger is.
Ze laat twee Aziatische instrumentjes horen (een uit Thailand 
en een uit Nepal), ching chaps, die er hetzelfde uitzien maar 
waarvan de één veel mooier klinkt dan de ander. Daarmee 
illustreert ze dat je niet te snel tevreden moet zijn maar je 
mag laten verrassen door wat nog meer mogelijk is. Én je 
mag kritisch zijn op de kwaliteit: “Zonder goede kwaliteit 
maak je het de Heilige Geest erg moeilijk!”

Spiritueel HIV-virus
Rinus van Warven kreeg het benauwd bij de vraag of we 
een nieuwe reformatie nodig hebben. Als hij kijkt naar 
zijn eigen woonplaats Kampen, dan betwijfelt hij of de 
reformatie zoals Luther die in gedachten had ooit wel is 
begonnen. Reformatie is voor hem een besmet woord omdat 
hij in andere tradities meer bevrijding heeft ervaren dan 
in zijn eigen christelijke traditie. Naar zijn idee lijdt de 

kerk aan haar binnenkerkelijke gerichtheid, een spiritueel 
HIV-virus: “We hebben het alleen maar over Huisvesting, 
Identiteit en Voorlichting. We hebben meer vrolijkheid 
nodig, mooie verhalen, nieuwe taal en minder beleid”.

Reformatie: weerbarstig en oncomfortabel
Hiebsch herkent zich in het voorbeeld van de ching chaps 
van Van Loo: “Het is goed om verder te kijken en niet te 
denken dat je er al bent. Maar rouw is er ook. Het is mooi 
om ook bij Luther zelf de worsteling te zien; in een preek 
vertelt hij over zijn gedwongen vertrek uit de kerk en over 
de herkenning die hij ervaart in het verhaal over Lea en 
Rachel die hun vader moeten verlaten. Hij gaat, net als zij, 
op weg zonder te weten hoe het zal aflopen”. Van Loo 
vertelt hoe weerbarstig de realiteit van reformatie vaak 
kan zijn: “Soms sta je tegenover buitenstaanders met je 
mond vol tanden. Op zondag onder je ‘eigen’ mensen  
verkeren is stukken comfortabeler”.
Hiebsch vindt dat de opdracht om de lutherse traditie in te 
brengen in de gehele Protestantse Kerk in Nederland serieus 
genomen moet worden. Je zult als lutheraan moeten weten 
waar je vandaan komt en kennis moeten hebben van je 
eigen traditie, aangezien je anders niets hebt om door te 
geven. Haar advies is daarom: lees meer Luther.

Bevrijding is dynamisch
Van Warven vindt dat we vaste vormen moeten kunnen 
loslaten om mensen te bereiken. Volgens Van Loo kun je 
dat alleen doen als je gedragen wordt door kennis van 
zaken. Van Warven is van mening dat je niet alleen met je 
eigen identiteit bezig moet zijn, waarop Hiebsch opmerkt 
dat nadenken over je eigen identiteit wel degelijk belang-
rijk is. Het is niet het enige maar je moet wel weten wie je 
bent om het te kunnen uitdragen. Luther zelf heeft nota 
bene tijdens de inwijding van een kerkgebouw gezegd dat 
het niet om het gebouw gaat maar om wat mensen met 
elkaar verbindt. Dat kan ook betekenen dat je verder kijkt 
dan je eigen kringetje. Van Warven geeft aan dat contact 
houden met sommige protestantse gemeenschappen die 
bijvoorbeeld vrouwen en andersgelovigen uitsluiten voor 
hem een onbegaanbare weg is. Hiebsch vindt dat een 

D

Deze vraag was het uitgangspunt van de studiedag die door de Nederlandse Lutherse 
Vrouwen Bond op 11 maart werd georganiseerd in Utrecht.

Hebben wij een nieuwe reformatie nodig?
Rinus van Warven, Sabine Hiebsch en Diederiek van Loo (foto: Martje van der Heijden)
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Elfde editie van KoZa 
in teken van Luther

mdat Stichting Koninginnezang zijn oorsprong 
heeft binnen de Lutherse muziekdagen, stond 
KoZa2017 helemaal in het teken van het Lutherjaar. 

Koninginnezang is een projectkoor met deelnemers uit het 
gehele land en werd dit jaar voor de 11e keer georgani-
seerd van 27 april (Koningsdag) tot 30 april in de Hoof in 
Someren (Brabant).
De bijna zeventig deelnemers in de leeftijd van 3 maan-
den tot over de 70 jaar werden verdeeld over drie koren. 
Dat was nieuw dit jaar! De volwassenen repeteerden zes 
keer per dag onder leiding van Marcella van der Heijde en 
Jeroen de Haan (Cantor/Organist van ELG Woerden). De 
kinderen repeteerden minder en waren opgesplitst in een 
jongste groep onder leiding van Mark Tempelaars en een 
oudere groep geleid door Kike de Jong. Jaline Schaak 
droeg de zorg voor de begeleiding van de instrumentalis-
ten, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kon musi-
ceren. Naast deze verdeling waren er acht vaste oppassers 
voor alle kinderen. 

Volwassenen en kinderen hebben tijdens deze dagen hun 
eigen programma maar het eten is altijd gezamenlijk.  
Er is ook elk jaar veel tijd ingeroosterd voor gezamenlijke 
activiteiten, zoals spelletjes, workshops, kampvuur en 
knutselen. Zo werden dit jaar in groepjes o.a. ‘Stellingen 
van KoZa’ bedacht.
Enkele voorbeelden van de KoZa-Stellingen: 
•		Je	kunt	niet	luthers	zingen,	maar	lutheranen	kunnen	

wel goed zingen.
•		KoZa	is	voor	alle	gezinnen	en	gezindten,	ook	voor	wie	

anders-gezin of andersgezind is.
•		Zingen	is	dubbel	bidden.
•		Wachten	duurt	lang,	op	de	volgende	Koninginnezang.
•		Jong	begonnen,	een	leven	lang	gezongen.

O

Op zondag 30 april verleende KoZa haar medewerking aan 
een Lutherse Eredienst bij de Lutheranen uit de Kern Eind-
hoven (ELG Zuid NL), die voor deze gelegenheid speciaal 
hun dienst vierden in de Agnus Dei-kerk (PKN) in Waalre. 
Na de dienst, geleid door ds. Susanne Freytag, was er een 
koffieconcert. De meeste muziek stond in het teken van 
Maarten Luther en zijn tijd. Er werd dit jaar dus veel 
Duitstalige muziek gezongen, maar ook Latijnse, Afrikaanse 
en andere muziek kwam langs.

Komend jaar zal KoZa gehouden worden van 2 tot en met 
6 mei in groepsaccommodatie de BoerenZwaluw van Het 
Zwaluwnest in Ter Aar.

Op Youtube en Facebook is veel beeldmateriaal te  
vinden van Koninginnezang; voor meer informatie: 
www.koninginnezang.nl.

Chris Eekel

(Foto: D.J. Eekel)

gevaarlijke ontwikkeling: “Je moet juist wél contact houden. 
In de kerk gaat het ook om hopen tegen beter weten in. 
Bevrijding is dynamisch: het is er niet, maar het is altijd 
bezig te gebeuren”.

Wat hebben lutheranen te bieden?
De toehoorders komen met opmerkingen over wat ons dan 
te doen staat. Er moet ruimte komen voor wat nieuws 
want we hebben als lutherse kerk toch wel iets te vertellen?
Van Loo geeft aan dat je met elkaar kunt nadenken over 
wat je als kerk de toekomst in wilt dragen. In de Amers-
foortse Zwaan is gekozen voor vier dingen: bijbelverhalen 
die naar haar idee te weinig als cultureel erfgoed worden 
aangeboden. Je kunt je op diverse plekken in discussie en 
debat persoonlijk uitspreken over de (geloofs)keuzes die je 
maakt. Daarnaast is er de muziek; een concert is een vorm 
van kerk-zijn, is óók taal over dingen die ertoe doen. Dan 

is er de viering van woord, gebed en sacramenten. Daar 
komen bijbelverhaal, getuigenis en muziek samen. 

Je mag best kritisch zijn op Luther
Voor Hiebsch heeft traditie uitdragen alles te maken met 
kennis. Met het lezen van Luther heb je een bron van kennis 
in huis die je kan voeden. Het gaat om diepgang; je laat je 
inspireren en kunt vervolgens weer met anderen in gesprek: 
“De vraag naar wat Luther gewild zou hebben, is geen 
vraag. Niets staat tussen mij en God, ook Luther niet. Dat 
betekent dat je kritisch mag zijn op Luther. Je voelt wrijving 
want Luther is niet glad, maar dan moet je hem wel kennen! 
Het gaat erom dat je ruimte hebt om zelf na te denken, te 
spreken vanuit kennis én ervaring”.

Martje van der Heijden
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ijdens de openingsviering van het jubileumjaar in de 
Spuikerk in Amsterdam werden Trude en Han aange-
sproken door het verhaal ‘Van Conflict naar Gemeen-

schap’. Voor het eerst vieren rooms-katholieken bewust 
mee in de reformatieherdenking. Ook voor hen heeft de 
reformatie iets opgeleverd. En nu, 500 jaar later, vieren we 
wat ons verbindt en niet zozeer wat ons scheidt. Dit was 
voor Trude en Han zo inspirerend dat ze besloten dat in 
Gouda de kerken in gezamenlijkheid dit jubileum zouden 
moeten vieren.

Waar een wil is, is een weg
De lutherse gemeente van Gouda is een kleine gemeenschap 
van ongeveer 45 belijdende leden en 23 doopleden, waarvan 
zondags een twintigtal de diensten bezoekt. Net als vele andere 
lutherse gemeenten leeft de vraag hoe toekomstbestendig 

de gemeenschap is. Vandaag bespeur ik enthousiasme en 
realiteitszin om als kleine gemeente toch aan de weg te 
timmeren. Want hoe krijg je het voor elkaar om met andere 
kerken de handen ineen te slaan om een activiteiten-
programma in elkaar te zetten voor een jubileumjaar?
Trude: “Van groot belang was de steun en garantstelling 
van de voltallige kerkenraad. We hadden een duidelijke 
afspraak met onszelf die we ook uitdroegen: We nemen 
het voortouw, maar we gaan de kar niet alleen trekken. 
We hebben een werkgroep in het leven geroepen die 
gevormd wordt door vertegenwoordigers van de protestantse 
wijkgemeenten, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-
katholieke Kerk. Zonder hen wilden we geen jubileum-
viering. Ook de voorzitter van de Raad van kerken in 
Gouda is lid van de werkgroep. Uiteindelijk hebben we 
een groot deel van de gemeenten erbij betrokken kunnen 
krijgen. Het is gelukt om een initiatief op gang te brengen, 
dat vervolgens met anderen uitgevoerd is”.

En dan ga je op pad
In samenspraak is een mooi programma opgesteld dat 
loopt van maart tot oktober. In de lutherse kerk wordt een 
aantal Tischreden georganiseerd, maar ook een Scratchdag, 
waarin Lutherliederen meerstemmig worden ingestudeerd. 
In de oudkatholieke en rooms-katholieke kerk zijn oecu-
menische gebedsdiensten en een avond over ‘Van Conflict 
naar Gemeenschap’. De protestantse Ontmoetingskerk is 
een plek voor een workshop over de lutherroos en een 
lezing over Luthers invloed op de kunst.

Samen verantwoordelijk
Gelukkig waren er in de gezamenlijkheid al wat lijnen 
uit gezet. Met de oudkatholieken zijn sinds de jaren vijftig 
contacten. Dat is nog steeds zo, nu soms met gezamenlijke 
vieringen.
Maar het was zaak om nú mensen in beweging te krijgen. 
En dat is gelukt. Vrijwilligers uit de diverse gemeenten 
helpen elkaar om de diverse activiteiten vorm te geven. 
Men gebruikt elkaars kwaliteiten. Wat je nooit in je eentje 
kunt organiseren, lukt omdat het talent ergens anders wel 
beschikbaar is. En zo ontstaan ook nieuwe, persoonlijke 
contacten tussen mensen uit verschillende gemeenschappen. 
Het brede draagvlak zorgde ook voor subsidies van uit de 
diverse kerken, de classis en een garantiestelling van BILT. 

In juni strijkt de estafette ‘Als een lopend vuur’ in Zuid-Holland neer met een 
grote bijeenkomst in de Sint-Jan van Gouda. Vlakbij deze grote kerk staat de Sint-
Joostkapel waar de lutheranen al vanaf 1682 hun vieringen houden. In Gouda bezoek 
ik beide kerken. Ik word hartelijk ontvangen door Trude Helmhout en Han Bik die 
mij vertellen hoe de Goudse lutheranen het reformatiejaar in Gouda meer dan alleen 
een pleisterplaats van de estafette willen laten zijn.

Reformatiejaar in Gouda: 
klein maar fijn

Lutherse kerk Gouda (foto: Rien Sprong)

T
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Boost
Voor de kleine lutherse gemeenschap is het enthousiasme 
waarmee de kerken gezamenlijk optrekken een mooie opsteker. 
Trude: “Wij kregen er ook energie van. We besloten om de 
gemeentezaal voor de gelegenheid nu een schilderbeurt te 
geven. In no-time was de klus geklaard, het was immers 
ook wel duidelijk dat we het ergens voor deden.
Het kost ook veel energie. Een mooi programma moet 
natuurlijk ook publiciteit krijgen. Gelukkig waren er in de 
andere gemeenten mensen die daar goed in zijn. Als het iets 
opgeleverd heeft is het wel het besef dat we als gemeente 
niet op onszelf staan. Met elkaar zijn we tot veel in staat”.

Oecumene
Wat vooral zichtbaar wordt is de oecumene. “We vieren niet 
de scheiding maar de gemeenschap. Natuurlijk blijft het 
spannend wat zich hieruit in de toekomst zal ontwikkelen”. 
Is het belangrijk om als lutheranen een herkenbaar geluid 
te hebben in die samenwerking? Vragen omtrent de lutherse 
identiteit zijn niet altijd makkelijk. In de praktijk helpt de 
landelijke folder die nu gemaakt is om daar bewust over 
na te denken. Bij elke Tischrede ligt de folder op tafel voor 
geïnteresseerden. Tijdens de workshop over de lutherroos 
blijkt de uitleg over de betekenis een waardevolle eyeopener 
voor de deelnemers. Han Bik ziet ook dat de Protestantse 
Kerk al veel van de lutherse liturgie heeft overgenomen, 
en daarin misschien soms een verdere ontwikkeling heeft 
gemaakt dan bij de lutheranen het geval is. Het is maar de 
vraag wat belangrijker is: ons als lutheranen onderscheiden 
of juist het ‘lutherse’ integreren.
Het Goudse programma heet 1517-2017, Luther, Reformatie, 
Kerkvernieuwing. Met dat laatste staan we meteen in de 
huidige tijd. Kerkvernieuwing is een oude opdracht voor 
ons allemaal. En hoe we daar als lutheranen onze plek in 
vinden blijft spannend.

Wat staat er nog op de rol?
Zondag 24 september om 12.00 uur een laatste Tischrede 
rond het thema: ‘Van reformatie naar revolutie?’
De laatste activiteit is op 25 oktober in de Ontmoetingskerk 
waar een presentatie en lezing wordt gehouden over de 
invloed van Luther op de kunst.

Rien Sprong
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Mijn laptop sla ik open en ik sluit mijn cardreader aan 
met daarin het kaartje waarop de foto’s staan van de 
opnamedag. Het zijn er veel dit keer: veel gedoe met licht 
en een onzekere gast die maar moeilijk kon wennen aan 
camera’s op haar gezicht.
De mensen die ik voor mijn fotocamera krijg hebben hun 
sporen verdiend, al willen ze daar zelf meestal niet van 
horen. We kiezen ze met zorg. Ze hebben een verhaal dat 
inspirerend kan zijn voor anderen. Ze kunnen het goed 
vertellen én ze durven zich over te geven aan de presentatrice 
die hen aan de hand meeneemt in het gesprek dat op TV 
uiteindelijk nog geen half uur duurt. Na de opname is er 
de ontlading, meestal euforie en tevredenheid. Ik loods de 
gast naar buiten om foto’s te maken voor de pers, Facebook 
en onze website.
Mijn opluchting over het feit dat ik áchter de camera sta 
maakt mij zeer bewust van mijn grote verantwoordelijkheid 
jegens de persoon vóór de camera.

Er zijn maar weinig mensen die zich realiseren hoe intiem 
het bewerken van foto’s is: elke plooi, rimpel, vlek en bult 
mag ik van heel dichtbij bekijken, beoordelen, laten zitten, 
verzachten of verwijderen. De gasten hebben er geen idee 
van, maar ik ben vaak ontroerd door de virtuele nabijheid 
van hun gezichten waaraan je het leven kunt aflezen. 
Waarom moet je dat doen, dat bewerken van foto’s, vraagt 
u zich wellicht af. Het antwoord is niet moeilijk; omdat de 
foto een ongenadig medium is. Beweging leidt af, een stil-
staand beeld zet de zaak letterlijk en figuurlijk op scherp. De 
kunst is om de eigenheid van de gefotografeerde te bewaren, 
te weten waar je moet stoppen. Genadiglijk photoshoppen 
noem ik dat, en ik ben er heel goed in geworden…

Martje van der Heijden

Genadig en ongenadig

Wartaal
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Lutherse kerk Gouda, interieur (foto: Rien Sprong)
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ein Janning begon al jong met tekenen, eerst vooral 
bloemen en landschappen, later ook madonna’s. 
Als kapelaan had hij weinig tijd voor zijn hobby, 

maar als pastoor veranderde dat. Hij volgde cursussen, 
onder meer bij de Famous Artist School International. In 
productieve tijden zag hij kans om twee schilderijen per 
week te maken. Over zijn activiteiten als kunstenaar heeft 
hij eens gezegd: “Al let ik er bij het maken niet op, toch 
zijn ze een soort prediking. Er zit iets in van mijn gedachten 
dat al het schoons, dat er gelukkig nog is, in de natuur 
door God is gemaakt”. Hij voegde er wel aan toe: “Of de 
mensen dat er uithalen weet ik niet”.

Als verzamelaar van kerkelijke kunst heeft pastoor Janning 
de inventaris van de St. Werenfriduskerk flink uitgebreid, 
nog afgezien van de ingrijpende restauratie van de schil-
deringen op de gewelven en van de gebrandschilderde 
ramen waarvoor hij zich inzette. Zijn trots was de prachtig 
gesneden koorbetimmering uit een kapel in Walingerdorf 
in het Oost-Duitse gedeelte van de Harz. Deze zeer kostbare 
lambrisering kreeg een nieuwe plaats in de torenkapel van 
het Workumer godshuis.
Pastoor Janning betaalde alle aankopen van eigen geld dat 
hij deels verdiend had met verkoop van zijn schilderijen. 

Gebrandschilderd
Tot de opvallendste aanwinsten van pastoor Janning 
behoren vier gebrandschilderde ramen, afkomstig uit 
Nieuw-Schoonebeek in Drenthe, zijn geboorteplaats. Toen 
de ramen daar afgedankt werden, was de ondernemende 
pastoor er als de kippen bij. Twee werden in ‘zijn’ kerk in 
Workum geplaatst, boven het orgel. De beide andere kregen 
een plek in de pastorie, waarvoor de pastoor een deel van 
de buitenmuur liet weghakken. De ramen in de kerk tonen 
de doop van Jezus in de Jordaan en de uitzending van de 
discipelen vóór Jezus’ Hemelvaart. Ze waren iets te klein 
voor de beschikbare ruimte en dat gaf de pastoor gelegen-
heid om de ramen die hij in Amsterdam had gekocht, met 
afbeeldingen van Luther en Bach, in de rozetten boven de 
ramen toe te voegen. 

Aan Trouw-journalist Fred Lammers verklaarde hij destijds: 
“Ik heb daarmee willen zeggen dat Luther volgens mij 
helemaal geen ketter is geweest en ten onrechte door de 
paus in de ban werd gedaan. Het was juist goed dat hij de 
kerk op fouten heeft gewezen, die er zeker waren. Het is 
opbouwend als mensen dat doen in plaats van weg te lopen 
om een nieuwe kerk te stichten. Het was toen ik ertoe 
overging nogal revolutionair, maar mijn parochianen hebben 

Van 1965 tot 1980 werd de rooms-katholieke parochie van Workum en omstreken 
gediend door een bijzondere pastoor: J.H. Janning (1915-1980). Hij was niet alleen 
geestelijke, hij genoot vooral bekendheid als kunstschilder en collectioneur van 
kerkelijke kunst. In die laatste hoedanigheid tikte hij in Amsterdam gebrandschilderde 
ramen op de kop die een plaats kregen in de St. Werenfriduskerk van het stadje 
aan het IJsselmeer.

Luther in een rooms-katholieke kerk?

Raam Sint Werenfridus met ‘Luther’ en ‘Bach’ (foto: Aalt Landman)

H



e Reformatie die vijf eeuwen geleden inzette werd 
ervaren als een bevrijding. In een beroemd geschrift 
spreekt Luther over de vrijheid van de christen. Dat 

klinkt heel positief, wie wil niet graag vrij zijn? Toch is de 
invulling van dat begrip ‘vrijheid’ allerminst eenduidig. 
Toen niet, nu nog steeds niet. Kan ‘vrijheid’ wel op zich-
zelf staan? Voor dé vrijheid? Of heeft vrijheid van meet af 
een metgezel nodig? Bijvoorbeeld democratie, compassie, 
verantwoordelijkheid.
 
Kenmerkend voor de situatie van vijf eeuwen geleden is de 
tegenstelling tussen Giovanni Pico della Mirandola (1463-
1494) en Maarten Luther. De humanist Pico noemde in een 
geschrift over de waardigheid van de mens (De dignitate 
hominis) de vrijheid als hét kenmerk van de mens. Voor de 
humanisten was vrijheid aan beschaving gekoppeld. Maar 
daar moest je wel wat voor doen: leren in het openbare 
leven mee te praten en mee te beslissen. Dan ben je een vrij 
mens. Hoe de mens die vrijheid uitwerkt kan verschillen. 
Soms is het de vrijheid van de sterkste, voor anderen is het 
een vrijheid die haar grenzen vindt in de vrijheid van de ander.

Luther ontmaskerde dit idee van vrijheid als een almachts-
fantasie, illusie of zelfbedrog. Volgens hem is de ware 
vrijheid alleen te vinden in de verbinding met Jezus Christus. 
Vanwege deze binding met kerk en religie namen velen 

D Luthers kritiek niet serieus. Toch blijft het de vraag of het 
niet terecht is dat het ideaal van de vrijheid alleen daar 
kan groeien waar ook iets ‘heiligs’ als grens (en bron) van 
de menselijke vrijheid ter sprake komt.
 
Dit symposium wil ‘vrijheid’ vanuit verschillende perspec-
tieven en voor een breed publiek benaderen, steeds in 
relatie met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. 
Het zal gaan over vrijheid als autonomie, spontaniteit, 
authenticiteit, over vrijheid van godsdienst en gewetens-
vrijheid in ethische, kerkelijke en politieke context, over 
vrijheid als doel of voorwaarde van politiek en economisch 
handelen, over vrijheid van wetenschap en kunst. 
Voor prof. dr. Markus Matthias, initiatiefnemer van dit 
symposium, ligt het belang van het symposium erin dat 
christenen zich in de publieke ruimte, dus in gesprek met 
kunstenaars en wetenschappers, uitspreken over wat geloof 
als levenshouding behelst. De lutherse traditie heeft in dat 
maatschappelijk debat vooral haar gekwalificeerde verstaan 
van de vrijheid in te brengen.
 
Het symposium ‘Luther en de vrijheid’ wordt georganiseerd 
door de Protestantse Theologische Universiteit en vindt 
plaats op vrijdag 25 augustus in de Janskerk te Utrecht. 
Programma en deelnameformulier: www.pthu.nl (zoeken: 
Symposium vrijheid).
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Symposium: Luther en de vrijheid
Mogelijkheden en grenzen van vrijheid toen en nu

er geen problemen mee gehad. Dat had wél een gereformeerde 
mevrouw die hier in die tijd eens kwam. Zij vroeg zich 
bezorgd af of het geen ‘ontheiliging’ van Luther was. Nu, 
volgens mij is het tegendeel het geval”.
In een interview met een verslaggever van de Leeuwarder 
Courant zei pastoor Janning ooit: “(...) Maarten Luther is 
altijd katholiek gebleven. Hij is ook altijd de mis blijven 
opdragen en ik kan het niet hebben dat hij tot de reforma-
toren wordt gerekend”. 
Hij gunde de Reformatie Maarten Luther ook wel, maar de 
rooms-katholieken hadden volgens hem eveneens recht op 
hem. “Laten we hem dus maar samen nemen”. Hij was nog 
niet zo ver dat hij bijvoorbeeld Calvijn en Zwingli zijn 
kerk zou binnenhalen. “Dat waren reformatoren met wie 
‘Rome’ nog niet klaar is”, vertelde hij erbij. 

Luther en Bach?
De ramen van Luther en Bach die pastoor Janning kocht 
in Amsterdam waren afkomstig uit de Vrije Gemeente aan 
de Weteringschans. In dat pand werden tijdens de bouw 
twintig ramen aangebracht met geleerden, dichters en 
filosofen: Spinoza, Immanuel Kant, Catharina van Siena, 
Thomas a Kempis, Luther en Zwingli. Het pand is nu 
bekend als Paradiso en de ramen zijn jaren geleden ver-
wijderd. Helaas kocht pastoor Janning niet de ramen die 
hij wilde hebben. Bij de afbeelding van Bach blijkt het te 

gaan om de heer P.H. Hugenholtz, een van de stichters 
van de Vrije Gemeente. En Luther? In plaats van Luther 
kreeg juist Zwingli een plaatsje in de kerk. Blijkbaar wist 
niemand wie er afgebeeld waren op de ramen... 

Museum voor Kerkelijke Kunst 
Pastoor Janning kreeg steeds meer erkenning en op tal 
van plaatsen werden exposities van zijn schilderijen 
gehouden. Zijn collectie kerkelijke kunst groeide uit tot 
museale proporties. In 1979 vonden de objecten onderdak 
in een zijkapel van de St. Werenfriduskerk. Het officieuze 
museum werd steeds verder uitgebreid en een groot deel van 
de (voormalige) pastorie werd als tentoonstellingsruimte 
ingericht. In het pand hangt ook een aantal schilderijen van 
de vroegere bewoner. De doeken werden door medewerking 
van zijn familie verkregen. De nalatenschap van de pastoor 
is ondergebracht in een naar hem genoemde stichting.
In 1985 werd het Museum voor Kerkelijke Kunst officieel 
geopend. Helaas is het museum onlangs gesloten, maar er 
wordt over een doorstart gedacht, in de St. Werenfriduskerk. 
Wanneer u de kerk bezoekt kunt u dus niet de ramen van 
Luther en Bach, maar wel die van Zwingli en Hugenholtz 
bewonderen.

Jan Dirk Wassenaar en Ingeborg Kriegsman
www.kerkelijkekunst.workum.nl
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DORDRECHT. 500 jaar Luther in 500 
meter. Zo werd op 5 april een rode 
loper uitgelegd tussen de Grote Kerk 
en de Trinitatiskapel van de lutheranen 
met daar omheen allerlei activiteiten 
in het kader van 500 jaar Reformatie. 
Zo stond daar de truck met tentoon-
stellings-oplegger van het project 
‘Europäischer Stationenweg’ uit 
Duitsland en er was een tentoonstelling 
van leerlingen van het Wartburg-
college. De Stadsbeiaardier speelde 
Lutherliederen op het carillon van de 
Grote Kerk. Er stonden banners langs 
de rode-loper-route met teksten van 
Luther die mensen aan het denken 
zetten over kerk en maatschappij.  
Er liepen predikanten in toga die in 
gesprek gingen met voorbijgangers. 
Er waren hagenpreken, boekverkoop, 
interviews, (kinder-)koren en nog 
veel meer. 

LEERDAM. Er zijn dit Lutherjaar in 
Nederland en daarbuiten al vele  
groepen bijeen gekomen om te lezen 
en te praten over Luther en de com-
mentaren daarop. Ook in Leerdam. 
Daar wordt samen hardop gelezen! 
Dit stimuleert tot samen praten en tot 
verdere nieuwe inzichten, die weer 
nieuwe gespreksstof worden. 

ZIERIKZEE-ZEELAND. In ’t Zwaantje 
(het kerkblad van ELG Zierikzee-
Zeeland) staat een leuk artikeltje over 
gemeentelid Geertje (92 jaar). Zij 
borduurt mooie kaarten voor de ver-
koop en doet dat al vele jaren. Vanaf 
de start in 2006 heeft ze inmiddels al 
meer dan 2500 borduurtjes gemaakt 
en deze worden tot zelfs in Mainz 
(Duitsland) gewaardeerd en verkocht! 
Geertje houdt ook zelf haar admini-
stratie bij en we hopen en wensen dat 
ze nog lang mag blijven borduren.

WOERDEN. Op vrijdagavond 3 februari 
2017, klokslag 19:30 uur, startten 
zo’n 400 jeugdgroepen in heel Neder-
land met het online-spel: Sirkelslag. 
Het thema voor dit jaar was: ‘Sterk 
en Dapper!’, het thema van het 
40dagentijd programma van ‘Kerk in 
Actie’. Sirkelslag is een mooie opstap 
om jongeren te betrekken bij diaconale 
projecten. Vanuit ELG Woerden deden 

VAN A TOT Z. Vier lutherse gemeenten 
in Noord-Holland hebben de koppen 
bij elkaar gestoken om verschillende 
mogelijkheden van samenwerking te 
verkennen. Het plan was om een 
platform samen te stellen met diverse 
deskundigen die hun diensten zouden 
kunnen verlenen aan lutheranen boven 
het IJ. Door verschillende omstandig-
heden haakten twee gemeenten af 
maar de andere twee kregen de ‘smaak 
te pakken’. Zo werd het project HAZE 
(Hoorn, Alkmaar, Zaandam, Enkhuizen) 
omgedoopt tot ‘Van A tot Z’. Zo heet 
nu ook het gezamenlijke kerkblad 
van de Lutherse gemeenten Alkmaar 
en Zaandam. Het platform is nog niet 
klaar, maar stapje voor stapje gaat 
het de goede kant op.

NEDERHORST DEN BERG. Ook buiten 
de Lutherse kerken wordt bij veel 
gemeenten stil gestaan bij het Luther-
jaar. Zo volgen ze bijvoorbeeld in de 
Protestantse Gemeente Nederhorst 
den Berg in de Willibrordkerk dit hele 
kerkelijk jaar de Lutherse liturgie!
 

BERGEN OP ZOOM. Vanuit de protes-
tantse Ontmoetingskerk in Bergen op 
Zoom zijn vijftien jongeren op reis 
geweest naar de partnergemeente in 
Torgau (D). Het werd een echte 
Lutherreis langs lutherse plekken. 
Alles ademde Luther zoals de muziek, 
Lutherchocolade, Luthermenu’s en 
Luthersouvernirs. In september 
komen gasten uit Torgau naar Brabant 
en ook dan staan alle activiteiten in 
het kader van Luther en de reformatie. 
Volgens de dominee gaan ze Luther 
na 31 oktober 2017 nog missen…

kriskraskort
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Foto: C.M. Eekel

twaalf jongeren van drie catechisatie-
groepen mee. De bedoeling van het 
spel was om in zes opdrachten zoveel 
mogelijk punten te verzamelen. Zo 
moesten de deelnemers o.a. voedsel 
verzamelen voor de voedselbank en 
moesten ze een vluchtschema deco-
deren: de hoofdsteden van genoemde 
landen opzoeken en op een kaart met 
elkaar verbinden m.b.v. een draad, 
waardoor een getal zichtbaar werd. 
Het gehele spel duurde twee uur.
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AMSTERDAM. Bij de ELG Amsterdam 
is het vanaf nu mogelijk om via de 
mobiele telefoon met de Kerkgeld-app 
of via de eigen website geld over te 
maken naar de kerk voor het aankopen 
van collectebonnen, het doen van 
een gift en zelfs voor het doen van 
de collecte in de zondagse diensten! 
Na het downloaden van de app moet 
er eerst een account aangemaakt 
worden met registratiegegevens, maar 
daarna collecteert u gewoon via IDEAL. 
Alle giften die u op deze manier boekt, 
kunnen aftrekbaar zijn van de inkom-
stenbelasting. Het bankafschrift is het 
bewijs. Natuurlijk blijft de vertrouwde 
wijze van doneren ook geldig.

ZUID-NEDERLAND. Hoe presenteer je 
je als gemeente naar buiten? In de 
kern Nijmegen (ELG Zuid-Nederland) 
wil men graag dat aan de buitenkant 
van het kerkgebouw ook zichtbaar 
wordt welke activiteiten IN het kerk-
gebouw plaatsvinden. Zo wordt bekeken 
of er buiten een vitrinekast kan komen 
te hangen met alle informatie.

WEESP. De lutheranen in Weesp 
(onderdeel van de Protestantse 
Gemeente) organiseren regelmatig 
een Kliederkerk. Op tal van plekken 
in Nederland zijn in de afgelopen 
jaren Kliederkerken opgestart.  

Tips of andere leuke berichten, 
liefst met foto of illustratie? 
Stuur ze naar Chris Eekel,  
Rengersdiep 46, 8032 NL Zwolle 
of per mail: chris@eekel.nl
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Kliederkerk is een missionaire vorm 
van kerk-zijn waarin jong en ouder 
samen op een creatieve manier de 
betekenis van bijbelverhalen ontdekken. 
Al kliederend ontdekken kinderen 
wat geloven in God en het navolgen 
van Jezus betekent in het alledaagse 
leven. Door elkaar regelmatig te ont-
moeten, ontstaat een nieuwe geloofs-
gemeenschap, passend bij de context 
waarbinnen de Kliederkerk plaats-
vindt. Een doorsnee Kliederkerk duurt 
ongeveer twee uur en bestaat uit drie 
onderdelen: samen ontdekken, samen 
vieren, samen eten. 

APELDOORN. Bij de lutheranen in 
Apeldoorn wordt geëxperimenteerd 
met een Kyrie en Gloria, dat net even 
anders is. Na een paar seconden stilte 
klinkt er vanaf de orgelgaanderij 
a-capella: Ky-ri-e e-lei-son. Vervolgens 
klinkt er met een zacht register het 
akkoord voor de gemeente die dan 
invalt met ‘Heer ontferm U’. Dat gaat 
zo door tot en met het Gloria. Deze 
manier van uitvoeren van het Kyrie 
en Gloria vindt men een “verrijking 
van de liturgie” en de minder goed 
bij stem zijnde voorgangers zijn het 
er vast wel mee eens…

UTRECHT. Er worden dit Lutherjaar 
overal veel nieuwe Stellingen bedacht. 
De lutheranen in Utrecht deden dit 
samen met de Doopsgezinden in een 
workshop: 95 hedendaagse stellingen. 
Waar winden we ons anno 2017 over 
op? Dat kunnen kleine dingen uit ons 
persoonlijke leven zijn, maar ook grote 
maatschappelijke thema’s. Hoe zorg 
je ervoor dat jouw boodschap begrepen 
wordt door een ander? De stellingen 
werden niet aan de kerkdeur gespijkerd 
maar op Facebook en Twitter geplaatst.

Chris Eekel

Heeft u de 
Kerkgeld app al?

www.skgcollect.nl

Probeer hem nu ook!
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n het Hemelvaartweekend werd de 36e editie van de 
Kirchentag gehouden. Vijf dagen lang, van woensdag-
avond tot zondagmiddag, namen meer dan honderd-

duizend bezoekers Berlijn en Wittenberg voor zich in.  
De Kirchentag is een feest, een groots festival met 2500 
activiteiten! In de hallen van de Berliner Messe, in kerken, 
theaters en musea, op pleinen en in parken. Zelfs de meest 
actieve deelnemer maakt er nog niet één procent van mee! 
Keuze genoeg. Vooral voor jongeren. Meer dan de helft van 
de bezoekers is onder de dertig. Obama en Merkel richtten 
zich in het bijzonder tot hen. 

Ik bezocht een theater waar de Wende werd uitgeduid. De 
generatie die in dat Wunderjahr 1989 geboren is en geen 
weet meer heeft van IJzeren Gordijn en Koude Oorlog, is 
inmiddels 28. Op podia her en der in de stad klonk gospel, 
pop en jazz, niet alleen de overbekende covers maar ook 
verse funk en soul waarvan de inkt nog maar net droog is. 
En als regel van grote kwaliteit. 
Om een voorbeeld te noemen: op donderdagavond maakte 
ik eerst de Hemelvaartscantate Lobet Gott in seinen Reichen 
(BWV 11) mee, uitgevoerd door het Bach-Chor en Bach-
Collegium in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche onder 

Kirchentag Berlijn Wittenberg
Du siehst mich

I

Abend der Begegnung (Foto’s: Ferdinand Borger)

Deel van de muzikanten tijdens de viering in Wittenberg Kirchentag 2017
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Deur Slotkapel Wittenberg

Luisteren naar Obama tijdens de Kirchentag

Openingsviering Gendarmenmarkt 

Oversteek over de Elbe 

leiding van Achim Zimmermann. En na een spargelsoepje 
en een glas bier een optreden van het Bundesjazzorchester 
onder leiding van Michael Villmow op het podium aan de 
Gendarmenmarkt. Van die Hemelvaartscantate heb ik genoeg 
cd’s in de kast staan. Van de jazzcompositie Verley uns 
Frieden bestaat nog geen opname, dit was de Urausführung. 
Fascinerend: Lutherkoralen, vermeende uitspraken van 
Luther (‘Hier sta ik, ik kan niet anders’) en hamergeklop 
(tak, tak, tak) vertoond door een bigband met rap, clusters, 
Zuid-Amerikaanse ritmes. Top!
Wat daarna gebeurde, ontroerde mij elke dag. Na het laatste 
programma wordt op ieder podium een avondzegen gebeden. 
In de kerk klinkt dat vanzelfsprekend. Maar voor het publiek 
op de Gendarmenmarkt ook: een beurtspraak, een lied 
(Der Mond ist aufgegangen in ons nieuwe Liedboek avond-
lied 246a) a capella ingezet door de voorganger, een gebed 
en een zegen, beaamd door die tienduizenden op dat plein, 
die dus niet slechts een publiek waren maar ad hoc ook 
een geloofsgemeenschap werden.

Publieke ruimte
In Nederland wordt de plaats van geloof in de openbare 
ruimte steeds meer betwist. Onder het mom van scheiding 
van kerk en staat zijn religieuze bezieling en inspiratie 
teruggedrongen tot achter de voordeur. Duitsland kent 
uiteraard ook een scheiding van kerk en staat. Het is een 
democratie, geen theocratie. De kerk regeert niet en legt 
niemand haar wil op, maar maakt wel deel uit van de 
samenleving. Dat plein in Berlijn stond vol. De D66 versie 
van de scheiding van kerk en staat daarentegen maakt de 
publieke ruimte leeg aan geloof en levensbeschouwing. De 
enige publiekelijk toegestane religie is die van het secularisme. 
Dat heb ik als de grootste verademing ervaren: de aanwezig-

heid van volksvertegenwoordigers van alle mogelijke poli-
tieke richtingen, ministers, bovengenoemde Obama en 
Merkel die geloof ter sprake brengen, een Bijbelstudie geven, 
een gebed uitspreken, zoals ook wetenschappers, literatoren, 
kunstenaars, filosofen en kerkleiders van Jordanië tot 
Zuid-Afrika hun bijdragen leverden aan het programma.

Conflict
Het Kirchentagthema Du siehst mich is ontleend aan het 
aartsmoederlijke verhaal van Sara die Hagar wegjaagt en 
de woestijn instuurt. Bij een bron wordt Hagar gewaar:  
‘U bent een God van het zien. Want heb ik hier niet hem 
gezien die naar mij heeft omgezien?’ (Genesis 16) Het is 
dus een thema dat het conflict niet schuwt. Op vrijdag, de 
dag dat de gevreesde, want zomaar escalerende ontmoeting 
tussen Jakob en Esau aan de orde was (Genesis 32–33), 
maakte ik een Syrisch-orthodoxe Bijbelstudie mee. Daarmee 
was meteen een nieuwe context gegeven van deze elkaar 
naar het leven staande broeders: Mosul, de vlakte van Ninevé. 
En hoe zo’n weerzien tussen voormalige buren, tussen 
christenen en moslims, te denken? Evenzo het Israëlisch-
Palestijnse conflict dat met groot engagement besproken 
werd door de lutherse bisschop Munib Younan, voormalig 
president van de Lutherse Wereld Federatie, en Eva Illouz 
(onthoud die naam!), hoogleraar sociologie in Jeruzalem. 

Sacramentsdag 2019
Er waren zevenduizend buitenlandse gasten, onder wie veel 
Nederlandse deelnemers. Over twee jaar weer? Dan wordt het 
ons gemakkelijk gemaakt. De 37e Kirchentag wordt gehouden 
vlak over de grens: van 19 tot 23 Juni 2019 in Dortmund.

Klaas Touwen



elkkwartaal26 juni 2017

n de eerste week van april werden twee Nederlandse 
reformatiesteden bezocht in het kader van de Europäischer 
Stationenweg. In eerdere exemplaren van Elkkwartaal 

heeft u al kunnen lezen over dit project met de fraaie naam 
‘Geschichten auf Reisen’ dat van start ging in Genève en 
eindigde op 20 mei in Lutherstadt Wittenberg. De verzamelde 
verhalen zijn toegevoegd aan de tentoonstelling in het 
Lutherhaus in Wittenberg. 

In Deventer trad men in de voetsporen van Geert Grote, 
onder andere tijdens een stadswandeling langs allerlei 
plaatsen die voor hem belangrijk waren.

In Dordrecht werd met name aandacht besteed aan de 
augustijner monnik Hendrik van Sutphen (1489-1524), prior 
van het klooster in Dordrecht. Uiteraard werd aandacht 
besteed aan de Synode van Dordrecht en de Dordtse leerregels.
In beide plaatsen was plaats voor muziek en gesprek, in 
de kerken, buiten op straat en vooral ook in de truck. 

Aan de hand van foto’s kunt u een beetje ‘sfeer proeven’ van 
enkele momenten tijdens deze twee bijzondere activiteiten.

Ingeborg Kriegsman
Met dank aan Nelleke Boonstra en Coby Smilde

Twee steden van de reformatie
I

 Deventer 

 Dordrecht 
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Colofon

Officiële mededelingen
Op 6 mei is de nieuwe evangelisch-
lutherse synode geïnstalleerd, en zijn 
de oud-synodeleden bedankt voor 
hun inzet. Een aantal van hen heeft 
aangegeven beschikbaar te zijn voor 
nog eens vier jaar, en samen met acht 
‘nieuwe’ leden vormen ze de nieuwe 
ELS. Ondergetekende mag, nu als lid 
van een nieuwe groep synodeleden, 
opnieuw en met hernieuwde energie 
‘de voorzittershamer’ hanteren.

Nieuwe synodale commissie
Naast de verkiezingen van de synode-
leden was de eerste taak van de vers 
geïnstalleerde synode de verkiezing 
van een synodale commissie uit haar 
midden. Als president werd dr. Andreas 
Wöhle gekozen, als vicepresident en 
voorzitter ondergetekende, als secretaris 
mevrouw Cathy van Beek-Blommen-
daal, als lid van de SC met financiële 
portefeuille de heer Arau Vermeer, en 
als extra predikantslid in de SC 

dominee Marlies Schulz. We wensen 
allen vreugde, sterkte en Gods zegen 
bij het werk de komende jaren.

De XIIde Assemblee van de LWF
De president kon na 6 mei vrijwel 
gelijk zijn koffers pakken en op weg 
gaan naar Namibië – waar van 10-16 
mei de twaalfde Assemblee van de 
Lutherse Wereld Federatie (LWF) 
plaatsvond. Samen met onder andere 
dominee René de Reuver, scriba van 
de Protestantse Kerk in Nederland, 
bezocht Andreas verscheidene vierin-
gen en workshops, en had hij 
gesprekken met diverse aanwezigen. 
Op een andere plek zal een uitgebrei-
der verslag van zijn tijd in Windhoek 
te lezen zijn.

De komende maanden
Anders dan vier jaar geleden is er nu 
een grote mate van continuïteit in 
zowel de synode als de synodale 

Elkkwartaal verschijnt vier keer per 
jaar en wordt gratis toegezonden aan 
degenen die ingeschreven staan in 
het register van Evangelisch-Lutherse 
leden in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Overname van artikelen 
en foto’s is toegestaan na overleg met  
de redactie en met vermelding van de  
uitgave van Elkkwartaal en vermelding 
van auteur en/of fotograaf.
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Adreswijzigingen of klachten 
over bezorging
Als u lid bent van een evangelisch-
lutherse gemeente: bij uw kerkenraad.
Als u alleen bent ingeschreven in het  
landelijke lutherse ledenbestand óf  
als u geen lutheraan bent: 

Abonnementenadministratie 
Dienstenorganisatie Protestantse  
Kerk in Nederland, Postbus 8504,  
3503 RM Utrecht, e-mail:  
abonnementen@protestantsekerk.nl, 
telefoon (030) 880 18 80.

Website
Dit nummer en vorige nummers zijn 
te raadplegen op www.protestantsekerk.nl 
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Productie
Afdeling Communicatie en Fondsen-
werving Protestantse Kerk in Nederland.

Grafische verzorging
Ladenius Communicatie (vormgeving),
De Groot Drukkerij (drukwerk).

Bij de voorpagina
De nieuwe leden van de evangelisch-
lutherse synode (foto: Alma Evenhuis)

commissie. Dit betekent blijvende 
aandacht voor onder andere de ver-
sterking van plaatselijke en regionale 
samenwerking, aandacht voor Luther-
gerelateerd onderzoek en onderwijs 
aan studenten én predikanten (per-
manente educatie), en vitale kernen 
door het land waar de lutherse traditie 
dag in dag uit vernieuwd en uitge-
dragen wordt. De synode komt in 
haar eerste reguliere vergadering op 
15 juli bij elkaar en daarna weer in 
het najaar, op 11 november. Er zal 
een begin worden gemaakt met het 
vernieuwen van het beleidsplan. We 
hopen u bij gelegenheid tegen te 
komen tijdens een dienst of andere 
(feestelijke) gelegenheden.

Erik Fledderus, 
voorzitter evangelisch-
lutherse synode 

juni 2017
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Maarten Luther heeft geen leerstelsel achterlaten. Anders 
dan Philipp Melanchthon was hij van mening dat de Bijbel 
niet een afgebakende doctrine bevat die wij uit de teksten 
zouden kunnen reconstrueren. God spreekt ons steeds 
opnieuw aan en zijn woord is een levend Woord. Luther 
was een man van de zestiende eeuw. Zijn optreden heeft 
onbedoeld tot splitsing van de Westerse kerk geleid. Zijn 
woorden hebben een eigen Wirkungs geschichte gekregen. 
Niet alles was fraai. Wij staan voor de vraag of en op 
welke wijze wij zijn erfenis theologisch vruchtbaar kun-
nen en willen maken. Misschien was zijn intuïtie goed, 
maar houden zijn redeneringen geen stand? Misschien 
laten de ‘vruchten’ zien dat de ‘boom’ nu beter gemeden 
kan worden? We kunnen Luther slechts eren door hem 
kritisch te bekijken.
 
De Protestantse Theologische Universiteit organiseert een 
driedaagse Summerschool over deze existentiële theologie 
van Luther. De eerste dag staan de grote antropologische 
thema’s van de reformator centraal, de tweede dag Luthers 
culturele betekenis, en de derde dag de vertaling naar de 
beroepspraktijk.

Een greep uit het programma:
Markus Matthias: Christus en de goedkope genade: over 
de betekenis van de rechtvaardiging bij Luther
Heleen Zorgdrager: ‘Theologie als Tafelkruid’… met nadruk 
op de bevrijding van de lichamelijkheid bij Luther

Gert van Klinken: Spiritualiteit van het dagelijks leven: de 
navolging van Christus, door Thomas a Kempis en Luther 
Hanna Rijken en het Vocaal Theologen Ensemble:  
Lutherliederen
Aartsbisschop Joris Vercammen: Als een (oud-)katholiek 
nu Luther leest…
Annette Merz en Markus Matthias: Uitleg van een parabel 
door Luther
Pieter Oussoren: Een huis van taal en theologie om in te 
wonen. Bouw, renovaties en restauraties van Luthers  
bijbelvertaling
Wim Moehn: De verbeelding van een conflict: illustraties 
bij de Apocalyps in de Lutherbijbel
Jan Muis: Ervaringen van een hervormde dogmaticus met 
Lutheranen
Max Staudt: Over De servo arbitrio
Dorottya Nagy: Luther en de huidige zendingstheologie
Theo Pleizier: Preken in spannende tijden 

Summerschool Geloof maakt de mens

Adresgegevens voor Evangelisch-Luthers Dagboek 2017-2018
De voorbereidingen voor het Evangelisch-Luthers Dagboek 
2017-2018 zijn in volle gang. In de aflevering voor het 
komende liturgisch jaar staan de apocriefe boeken bij het 
Oude Testament centraal. Uiteraard zijn er per dag weer 
verse meditaties te vinden.
Een ander deel van het dagboek is vanouds het adressen-
gedeelte. Het is ieder jaar een hele klus voor het synodese-
cretariaat om die gegevens bij te houden en zo juist 
mogelijk voor het dagboek aan te leveren. 

Zou u, leden van kerkenraden, anderen, alstublieft naar  
de gegevens willen kijken en eventuele wijzigingen aan 
het synodesecretariaat willen sturen? synodesecretariaat@
protestantsekerk.nl
Zoals u weet zijn er altijd lijsten in omloop voor  
gezamenlijke inkoop van het dagboek bij de SLUB,  
vergeet niet in te tekenen!

Praxedis Bouwman 

Ontmoeting en confrontatie met Maarten Luther

Wanneer: 10-12 juli 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1,  
6851 AH Huissen
Kosten: predikanten (bij deelname binnen het aange-
stuurde deel van Permanente Educatie) gratis; overige 
deelnemers: € 270,-
Aanmelding: www.pthu.nl (zoeken: Summerschool 2017)

Presentatie liedbundel ‘Liederen van Luther’
Met groot plezier presenteert de commissie liturgie en 
kerkmuziek van de evangelisch-lutherse synode binnen de 
PKN deze eerste liedbundel met alle 37 liederen van 
Luther op (zingbare) Nederlandse tekst.

wanneer: zaterdag 23 september, 15.00 uur
waar: Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden


