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De classispredikanten: wie zijn ze en hoe vergaat het hun?

Luther en de vrouwen: thema van de NLVB-studiedag

In Oost-Groningen gaan lutherse kerken samen



Om te beginnen...
Elf nieuwe classispredikanten zijn volop aan de slag in 
hun respectievelijke regio’s. We zijn benieuwd hoe het ze 
nu vergaat in hun werk voor zo’n 150-200 gemeenten. 
Hoe, bijvoorbeeld, betrekken ze de ‘lutherse taak ten dienste 
van de gehele kerk’ bij hun werk? Ook daarover spreken 
die Elf in een nieuwe serie met ingang van dit nummer.

Waardevol, levendig en veelkleurig was de kennismaking 
met de internationale lutherse gemeenschap en het relatie 
werk dat lutherse kerken met elkaar in de LWF verbindt. 
Samen met leden van het moderamen van de generale 
synode was ‘onze’ synodale commissie erbij in Genève. 
Daar werd onder meer duidelijk dat een luthers bezinnings-
proces op kerk-zijn ook wereldwijd op gang is.

Inhoud

Iemand die z’n hele leven klein is gehouden omdat hij 
toevallig van geringe lengte was. Hij voelde zich niet voor 
‘vol’ aangezien en ontwikkelde daardoor nare eigenschappen. 
Toch… werd hij een ander mens door een speciale gebeurtenis 
in zijn leven. Over wie zou dit verhaal gaan? Lees het in 
dit nummer.

Een nieuwe zomer staat voor de deur. We wensen u daarin 
licht, vreugde en goeds.

Alma Evenhuis en 
Ingeborg Kriegsman
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Meditatie

juni 2019

Na Pinksteren valt veel werk in gemeenten stil. Wanneer 
het feest - zoals dit jaar - laat valt al eerder. Een enkele 
lutherse gemeente hield zelfs geen pinksterdienst, ontdekte 
ik tot mijn verbijstering. Hebben ze daar het geloof in de 
bezieling van de Geest opgegeven? Pinksteren is toch het 
feest van de kracht van de Geest, die over ons komt, die 
ons aanvuurt en in beweging zet. 

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,

de vonk die overspringt
op allen die geloven. (Lied 687:2)

Hier start het missionaire gemeente-zijn: eropuit trekken 
met de boodschap van de Heer en aan anderen vertellen 
waar ons hart vol van is.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan. (Lied 683:3)

Van de geestdrift van de discipelen is na het zingen van 
de pinksterliederen in de praktijk echter niet veel te 
bespeuren. Er valt na de pinksterstorm doorgaans een grote 
stilte. In apostolaat zijn Nederlandse lutheranen nooit 
sterk geweest. Wij draaien de vlammen van Pinksteren op 
een laag pitje. ‘Slotzondagen’ worden gehouden. We doen 
aan ‘zomeroecumene’, diensten met andere plaatselijke 
kerken, waarmee we de rest van het jaar vaak weinig samen 
doen. Of we houden zomerslaap en hangen rustig een 
mededeling op dat de eerstvolgende dienst in september is. 
“God houdt geen vakantie”, zei een oude oom vermanend. 
Samenkomen als gemeente en eredienst vieren is toch  
niet alleen voor het knusse seizoen met een kaarsje rond 
de kachel? 

Nemen lutheranen dan de kans te baat om in de zomer-
periode bij hun buren te kerken, kennis te maken met andere 
tradities en verrast te worden door een andere wijze van 
uitleggen en vieren? Op vakantie wel. Na thuiskomst  
vertellen ze erover, vaak met enthousiaste verhalen. Maar 
thuis, in de eigen plaats? Ik heb er - de goede niet te na 
gesproken - mijn twijfels over. Te vaak heb ik gehoord: 
“Er is zondag (bij ons) geen dienst, dus we gaan niet.”  
Is God dan alleen te vinden in de kerkdienst die ons  
vertrouwd is, in de gemeenschap waarbij we ons thuis 
voelen? Dat zou wel heel bedenkelijke eigendunk zijn. 
Juist dat heeft de Reformatie ons afgeleerd.

O God, die op het pinksterfeest
uw Geest uitstort op alle vlees

en uit de hemel nederdaalt
op alle tong en taal (Lied 674:1)

Uitgezonden

Niet alleen met Pinksteren maar steeds weer horen we de 
bijbelse boodschap dat Gods heil niet voor de incrowd is, 
niet alleen voor de mensen die bij een bepaalde club, 
groep, volk horen. De psalmen zingen ervan, de profeten 
getuigen ervan. De apostelen trekken de wereld in om dat 
te vertellen. Alleen omdat mensen erop uit zijn gegaan 
heeft de boodschap van Gods liefde en genade ook ons 
bereikt. Daarom worden wij als gemeenteleden aan het 
eind van de eredienst uitgezonden tot onze dienst in de 
wereld, gedragen, gesterkt en aangevuurd door de Geest, 
het hele jaar, ook in de zomer.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (Lied 425)

Kees van der Horst

(foto: Ingeborg Kriegsman)
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Klaas van der Kamp is classispredikant van de regio 
Overijssel-Flevoland, goed voor zo’n 140 centrale gemeenten 
en 60 wijkgemeenten met 228.000 leden. Overijssel (473) 
en Flevoland (1356) zijn de grootste gemeenschappen per  
kerkgebouw in protestants Nederland; met alle modaliteiten 
van gereformeerde bond tot vrijzinnig; van confessioneel tot 
evangelisch en enkele lutherse gemeenten in Zwolle en Kampen.

Zijn eerste ervaringen met collega’s en kerkenraden zijn 
positief. Hij beschreef de eerste honderdtwintig dagen in het  
boek De Bijna-Bisschop. “Predikanten en andere ambtsdragers 
konden hierop reageren. De meeste reacties gaan over de 
breuklijn in de kerk; de kerk die de huidige generatie van 
hun ouders ontving zal niet op eenzelfde manier worden 
doorgegeven aan de kinderen. Dat roept heimwee op, 
onzekerheid en stelt je opnieuw bij de essentie van geloof. 
‘We werken vanuit het levensreddend werk van Christus’, 
zegt het classicale concept-beleidsplan met een knipoog 
naar Maarten Luther.”

De regionale indeling als nieuwe constructie wordt 
kerkbreed gepresenteerd, “maar sluit in feite naadloos aan  
bij de provinciale indeling van twintig jaar geleden in zowel 
de gereformeerde als de hervormde kerk. Ik was destijds 
scriba van de provinciale kerkvergadering Overijssel-
Flevoland, hetzelfde gebied waarvoor ik nu werk als 
classispredikant, en ik merk dat de situatie ingrijpend is 
veranderd. Twintig jaar geleden waren parttime werkende 
predikanten uitzonderlijk en waren er amper kerkelijk 
werkers en weinig vrouwen. Je merkt nu een verandering 
in mentaliteit: de evangelische geloofsbeleving neemt 
toe maar het besef van de oecumenische verbondenheid 

met mensen elders is beperkt. In die zin is de lutherse 
gemeenschap wereldwijd een nuttige prikkel om groter te 
denken dan het lokale vlak.”

Geestelijk leiderschap geeft naar zijn idee diepgang 
aan het werk. “Een van de reflectievragen naar mezelf is 
daarbij: hoe verhoudt zich de uitdaging tot mijn eigen 
bezieling? De kwetsbaarheid van jezelf en de inspiratie 
van het evangelie maken deel uit van je professionaliteit. 
Verder vraagt dit werk om zorgvuldige communicatie, 
duidelijke analyses, en liturgische en spirituele toewijding.”

Voor de classis en haar gemeenten sprak hij na zijn 
aantreden (september 2018) de hoop en wens uit “graag 
te willen bijdragen aan de vitaliteit van de gemeenten. 
Eigenlijk staan al mijn bezoeken in die context. Ik ben 
daarvoor onverkort heel gemotiveerd. Doordat mijn 
werkgebied samenvalt met twee burgerlijke provincies 
is het relatief eenvoudig aan te sluiten bij aanwezige 
infrastructuur buiten de kerk. Dat vergroot de interactie  
en de levendigheid van het werk.”

Wat betreft de lutherse taak (ELS) ten dienste van 
de gehele kerk “proberen we actief de lutherse traditie 
zichtbaar te maken voor het geheel van de kerk en de 
vitaliteit te bevorderen. We vergroten daartoe informatie 
uit die we van de lutherse synode krijgen, zoals de recent 
verspreide liederen van Luther. Enkele lutheranen doen 
mee in de classis en dat maakt de interactie eenvoudiger. 
Het concept-beleidsplan van de classis verwoordt expliciet 
dat er afstemming wil zijn met het beleidsplan van de 
evangelisch lutherse synode.”

De classispredikanten: wie zijn zij?
Het aantal kerkelijke regio’s, de classes, ging vorig jaar terug van 74 naar 11.  
Sinds 1 september 2018 zijn elf verse classispredikanten volop aan de slag in hun 
respectievelijke regio’s. Wie zijn zij en hoe vergaat het ze in hun werk voor zo’n  
150-200 gemeenten? Met ingang van deze elkkwartaal geven ‘de elf’ een eerste  
indruk van hun ervaringen. De predikanten Klaas van der Kamp, Marco Luijk en  
Peter Verhoeff bijten het spits af.

Klaas van der Kamp Marco Luijk Peter Verhoeff
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Marco Luijk is classispredikant van de regio Noord-Brabant, 
Limburg en de Réunion Wallonne. Qua grondgebied is dit  
de grootste classis met 135 protestantse, lutherse, hervormde, 
gereformeerde en waalse gemeenten.

Zijn eerste ervaringen noemt hij bijzonder, ook om te  
zijn begonnen met elf classispredikanten tegelijk. “Elke 
maand hebben wij een gezamenlijke werkdag en dat levert  
enorm veel op. Tot het reguliere werk van de classispredikant 
behoort het bezoeken van gemeenten en predikanten en 
kerkelijk werkers. Mijn ervaringen daarin zijn tot nu erg 
positief. Ik word overal gastvrij ontvangen en er vinden 
substantiële gesprekken plaats die zeer zeker ook over 
geloof en beleving gaan.”

De regionale indeling als nieuwe constructie “is goed en  
maakt het werkgebied te overzien. Ik ervaar dat er duidelijk 
behoefte is aan iemand als een classispredikant die zichtbaar 
is, overzicht heeft en een duidelijke regiefunctie heeft.”

Geestelijk leiderschap vertaalt zich in deze functie 
“als een mantel die mij steeds beter gaat passen. Ik kan 
al mijn ervaring inzetten. Vaak ben ik geraakt door de 
trouw en toewijding waarmee mensen aan het werk zijn 
in hun gemeenten. Ik werk graag mee om al deze mensen 

te ondersteunen in dit werk en hen een hart onder de 
riem te steken. Ik vertrouw op de zeggingskracht van het 
evangelie en heb er daarom ook vertrouwen in dat de moeite 
die we nu doen en doormaken niet het einde van de kerk 
is. Wel moeten we erop vertrouwen dat er nieuwe vormen 
zullen ontstaan. Maar dat mogen we 'onbezorgd' doen! 
Daarmee kan ook een last van ons afvallen. En ontstaat 
ruimte om de dingen te doen die we nú moeten doen.”

Voor de classis en haar gemeenten sprak hij na zijn 
aantreden (september 2018) de hoop en wens uit “zich 
in te zetten voor verbinding van mensen met elkaar, 
met God, met de wereld en met bondgenoten. Er zijn 
gemeenten waar grote zorgen zijn, en er zijn gemeenten 
die bloeien. Ik ervaar het als een kaleidoscoop.”

Wat betreft de lutherse taak (ELS) ten dienste van 
de gehele kerk ervaart hij de lutherse traditie "als zeer 
waardevol omdat ze ons bewaart bij de essentie van het 
evangelie (simul iustus et peccator). Qua liturgie is de 
bijdrage van de Lutheranen aan de Protestantse Kerk wat 
mij betreft onmisbaar. De lutherse predikant in Eindhoven 
en Nijmegen levert een fantastische bijdrage aan het kerk-
zijn in onze classis.”

Peter Verhoeff is classispredikant van de regio Noord-
Holland, goed voor ongeveer 180 gemeenten. Het grootste 
deel daarvan is protestants, een klein aantal hervormde 
gemeente of gereformeerde kerk. Er zijn zeven lutherse 
gemeenten.

Zijn eerste ervaringen met collega’s en kerkenraden 
zijn zeer positief. “Zowel collega’s als gemeenten geven 
aan dat ze blij zijn dat er een classispredikant is. Iemand 
die aanspreekbaar is en die in deze nieuwe fase van kerk-
zijn met je wil meedenken.”

De regionale indeling als nieuwe constructie ervaart 
hij als gunstig. “De classis is weliswaar groter geworden, 
maar we hebben als breed moderamen veel en direct contact  
met gemeenten. We hebben goed nagedacht over communicatie 
en hebben de indruk dat dit ook naar tevredenheid is van 
de gemeenten.”

Geestelijk leiderschap noemt hij het mooiste aan de functie  
van classispredikant. “Natuurlijk, er horen ook regeldingen 
bij. Er zijn afspraken, vergaderingen, administratieve taken. 
Maar bij eigenlijk alles probeer ik ook het geestelijke 
aspect in te brengen. Per slot van rekening zijn we Kerk. 
We ontmoeten elkaar voor het aangezicht van God en dat  
bepaalt inhoud en toon van het werk. Het meest komt dat  
tot uiting in de gemeentebezoeken, waarvan ik er ongeveer 
vijf à zes per maand breng. Altijd is daar het gesprek 

inhoudelijk. Niet iedereen vindt dat makkelijk, er is veel 
verlegenheid om over het geloof te praten. Maar het lukt 
altijd en ook achteraf is men altijd dankbaar voor die 
inhoudelijkheid. Het geeft het gevoel: hier doen we het 
voor. Prachtige avonden!”

Voor de classis en haar gemeenten sprak hij na zijn  
aantreden (september 2018) de hoop en wens uit “gemeenten 
bij elkaar te brengen zodat ze elkaar kunnen aanvullen, 
uitdagen, bijstaan en inspireren. Want ze zullen elkaar steeds  
meer nodig hebben, juist in het bewaren van de zelfstandig-
heid van een gemeente. Maar daarover heb ik zorg.”

Wat betreft de lutherse taak (ELS) ten dienste van  
de gehele kerk is hij echt bezorgd. "Een aantal lutherse 
gemeenten in Noord-Holland is zeer klein. Er zijn steeds 
minder financiële mogelijkheden. Nog zorgelijker is de 
bestuurskracht. Desalniettemin is er bij deze gemeenten 
soms erg weinig besef van urgentie. Men moet samenwerken 
om verder te kunnen maar men is doodsbenauwd dat de 
zelfstandigheid in het geding komt. Mijn diepe overtuiging 
is dat samenwerking broodnodig is maar zelfstandigheid 
niet in de weg hoeft te staan. Dat gaf ik ook aan toen ik 
begon: juist om je eigen plek te bewaren móet je samen-
werken. Het is een boodschap die, zeker bij kleine lutherse 
gemeenten, moeilijk begrepen wordt. Ik heb daar zorgen 
over. Toch blijf ik deze boodschap uitdragen, júist om het 
bewaren van de lutherse traditie.”

Alma Evenhuis
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an de keukentafel bij Geertje 
Kamst in Stadskanaal, waar 
ook bij gelegenheid huiskamer-

diensten worden gehouden, klinkt de 
uitspraak We hebben elke zondag ergens 
in de regio een dienst! zowel vrolijk 
als plechtstatig. Ze zijn er trots op, en 
terecht: het contact tussen de gemeente-
leden die afwisselend in Stadskanaal 
en Pekela/Winschoten samenkomen, 
is de laatste jaren, ondanks krimp en 
noodgedwongen kerksluiting, versterkt. 
Je spreekt elkaar in kleinere kerngroepen 
intensiever en leert elkaar goed kennen. 

Keukendiensten
Met name de ‘keukendiensten’ die 
plaatsvinden als geen gebruik wordt 
gemaakt van de doopsgezinde kerk in 

Stadskanaal, als plek van samenkomst 
nu de lutherse kerk verkocht is, hebben 
een knus en gezellig effect. “Niet dat 
er dan geen volwaardige diensten 
worden gehouden”, haast Geertje 
Kamst (gemeente Stadskanaal) zich te 
zeggen. “We hebben een huisorgel, 
een altaar, een Paaskaars, alles is er!” 
Op de vraag hoe het lukt om ook 
degenen die niet meer zo mobiel zijn 
naar de regionale kerkdiensten te 
krijgen antwoordt Hemmo Poppen 
(gemeente Winschoten/Pekela): “We 
hebben gemerkt dat het voor sommige 
ouderen lastig is om te vragen of ze 
gehaald en gebracht kunnen worden, 
terwijl het geen moeite is om vervoer 
te regelen. We hebben nu gewoon de 
afspraak dat we iedereen ophalen die 

We vieren de ups!

A

hoe de lutherse gemeenten samengaan in Oost-Groningen

niet zelf kan komen. Wie een keer  
wil overslaan, moet even bellen. Dat 
werkt prima.”

Ups en downs waarin de ups tellen
Het lijkt alsof het samengaan van de 
lutherse kerken in het oosten van 
Groningen zonder slag of stoot is 
voltrokken. “Ach, we hadden natuurlijk 
wel onze ups en downs”, zegt Ed Donga 
(gemeente Stadskanaal), “maar we gaan 
het niet over de downs hebben!” Er 
wordt instemmend en glimlachend 
geknikt. “We vieren de ups!”, grijnst Ed. 
Tot die ups behoort in ieder geval de 
welhaast organische wijze waarop de 
lutherse gemeenten samengingen in 
de nu gevormde regiogemeente. De 
afgelopen dertig tot veertig jaar waren 
er altijd wel gezamenlijke trajecten 
(zoals het samen beroepen van een 
predikant), tot in 2012 de urgentie  
tot samengaan vanwege de krimp 
onafwendbaar werd. In die tijd was 
dominee Susanne Freytag, toen  
predikant van de lutherse kerk in de 
stad Groningen, als consulent voor 
de regio een grote stimulerende en 
verbindende factor. 

Wel even slikken
De lutherse kerk van Wildervank/
Veendam is begin dit jaar verkocht. 
Aan de buurman. “De samenwerking is 
goed, het gebouw kan worden gehuurd 
en als we regiodiensten willen houden 
kan dit. Het gebouw blijft beschikbaar 
als rouw- en trouwlocatie en er zijn 
ook bruidsshows” zegt Fred Bos, lange 
tijd voorzitter van de kerkenraad  
Wildervank/Veendam. Hij zocht jaren 
geleden al samenwerking met de lutherse 
collega’s in Oost-Groningen, toen het 
niet meer lukte om een kerkenraad te 
vormen. Nu wordt nauw samengewerkt 
met de kerkenraad van Stadskanaal. 
Bij de verkoop van de kerk zijn geza-
menlijke handtekeningen gezet en is de 

In de regio Oost-Groningen heeft de krimp een onafwendbaar gevolg gehad:  
lutherse kerken moesten sluiten en zijn deels verkocht of staan te koop. Wat doet 
dat met de gemeenten? Hoe ga je verder en hoe houd je het luthers geluid levend? 
In Stadskanaal hebben ze daar een zowel pragmatische als inspirerende kijk op.

Geertje Kamst (foto: Peter Crom)
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Fred Bos

afhandeling in samenspraak gebeurd. 
Afscheid moeten nemen van je eigen 
kerk: het heeft Fred Bos bepaald niet 
onberoerd gelaten. Dit soort dingen 
gaat gepaard met verdriet en verlies. 
Geertje Kamst kan daarover meepraten: 
zij was 45 jaar koster bij de lutherse 
kerk in Stadskanaal. Nu ook deze kerk 
is verkocht, eveneens aan de buurman 
die het gebouw zal slopen om er iets 
anders neer te zetten, was dat behoor-
lijk slikken. “De laatste dienst in de 
kerk had veel weg van een rouwdienst. 
Je weet dat het maar een gebouw is 
maar er kleven herinneringen aan die 
je leven bepaald hebben. Je hebt iets 
met dat gebouw. Ik was blij dat daarna 
de vakantie begon; zo kon ik even 
afstand nemen.”

Verdere actie
Ook voor de gemeente Pekela/Win-
schoten is het kerkgebouw een aan-
dachtspunt. Een complicerende factor 

is dat de kerk een rijksmonument is 
en dat hier de enige lutherse begraaf-
plaats ligt waar nog begraven wordt. 
In het, nu verkochte, verenigings-
gebouw Wartburg zit nu een centrum 
voor bezieling en bezinning. De nieuwe 
Stichting Luthers Erfgoed Pekela 
werpt zich op om de begraafplaats te 
behouden. “Tot dusver zijn de mogelijk-
heden om de kerk aan culturele of 
historische stichtingen of verenigingen 
te verkopen op niets uitgelopen. Dat 
geldt ook voor subsidieaanvragen voor 
het behoud van het kerkhof. Qua 
regelgeving omtrent geldverstrekkers 
voelen we ons van het kastje naar de 
muur gestuurd. Inmiddels loopt er een 
subsidieverzoek bij de Protestantse 
Kerk en hebben we binnenkort overleg 
met de Task Force vanuit de lutherse 
synode”, aldus Hemmo Poppen. “Het 
kerkgebouw in Winschoten is aange-
boden aan het Cultuurhistorisch Centrum 
Oldambt. Zij willen de kerk gebruiken 
als expositieruimte met de mogelijkheid 
er ook een kerkdienst te houden.”

Hoopvol vertrouwen
Hoewel de kerkenraden van de lutherse 
gemeenten bijna alles samen doen kan 
nog geen sprake zijn van een fusie: op 
papier zijn het nog drie zelfstandige 
gemeenten. Of en wanneer die fusie 
wel gerealiseerd wordt, heeft vooral 
te maken met besluitvorming omtrent 
het onroerend bezit zoals de begraaf-
plaats en de kerkgebouwen in Pekela 
en Winschoten: deze kostenpost kunnen 

de gemeenten niet dragen. Hemmo 
Poppen is echter vol vertrouwen in 
een oplossing. Dat vertrouwen is ook 
bij de anderen terug te vinden: men 
is hoopvol, positief en zelfredzaam. 
Daar is niet veel voor nodig; men let 
als vanzelfsprekend op elkaar. 
“Eigenlijk zijn wij weer terug aan de 
keukentafel. Stadskanaal was 150 jaar 
geleden al de dependance van de 
lutherse kerk in Wildervank/Veendam. 
De gemeente werd zelfstandig en had 
zich afgesplitst. In de beginjaren 
waren er huiskamerdiensten en werd 
gebruikgemaakt van de doopsgezinde 
kerk, tot er in 1875 geld genoeg was 
voor een eigen gebouw. En nu zijn 
wij weer terug bij de doopsgezinden. 
En bij de keukentafel”, vertelt Ed Donga.

Hoe de toekomst eruit ziet? Ze wachten 
rustig af en gaan gewoon door. Ze 
willen liever niet samengaan binnen 
de Protestantse Kerk ‘want je verzuipt 
als kleine gemeenschap in zo'n grote 
protestantse gemeente’, maar zolang 
mogelijk het lutherse geluid laten 
horen. En wie weet wordt de samen-
werking met de stad Groningen wel 
intensiever, hoewel het verschil tussen 
stad en regio groot is. Voorlopig blijven 
ze samenwerken, zowel structureel 
als  inhoudelijk, bijvoorbeeld bij het 
vernieuwen van de liturgie. 
Aan vertrouwen, wilskracht en inspiratie 
geen gebrek daar in Oost-Groningen.

Leonie Crom-Wagenaar

Hemmo Poppen en Ed Donga (foto: Peter Crom)
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p het moment van vertrek ben ik 
niet zo mobiel maar reisgenoten 
duwen mijn rolstoel en Schiphol 

is daarvoor goed en behulpzaam 
gefaciliteerd. Zo begint de reis al goed. 
De zondag begint met een stadswande-
ling door Genève en we hebben geluk 
dat Andreas erbij is. Hij heeft in Genève 
gewoond en loodst ons in rechte lijn 
door de mooie stad, waar mensen van 
vele nationaliteiten wonen en werken 
of, zoals wij, op bezoek zijn. Ook in 
het gebouw van de Lutherse Gemeente 
is dat te merken; we zijn op tijd voor 
het bijwonen van de Engelstalige dienst. 
Dat is een bijzondere ervaring. 

Welkom gevoel in smeltkroes
In de kerkzaal, rondom een rond 
liturgisch centrum, staan stoelen. Het 
wemelt er van mensen - groot, klein, 
oud, jong - uit de hele wereld; de helft 
luthers; de andere helft presbyteriaan, 
methodist, baptist, katholiek, anglicaan 
of andere tradities. Ik voel me zeer 
welkom in deze smeltkroes.
Het koor repeteert nog en vooraf neemt 
de cantor met de gemeente wat liederen 
door. Ondertussen worden kussens 
gelegd in een deel van de kerkzaal. 
Daar kunnen kinderen spelen, kleuren 
en misschien ook wel luisteren en 
zingen. De kinderen kunnen ook naar 
de ‘kerkschool’ of naar de crèche maar 
komen terug in de dienst voor de 
zondagse viering van het avondmaal.

Zelfs met versteend hart …
De voorgangers komen binnen, de 
dienst begint. Het is de vierde zondag 
in de Veertigdagentijd. Als symbool 
worden stenen uitgedeeld. Mijn steen 
kan veel betekenen, zoals de steen die 
mij in de weg zit om het Woord te 
horen en het goede te doen, of de steen 
waaraan ik me stoot waardoor ik me 
afsluit en die mijn hart doet ‘verstenen’. 
Maar mijn steen kan ook teken van 
kracht worden, en zelfs met versteend 
hart word ik omarmd door de liefde 

van God. Als teken van kracht leg ik 
mijn steen, samen met die van anderen, 
in een van de grote schalen rondom 
de doopvont, en besprenkel deze met 
water uit de vont. Het is mooi om al 
die stenen bij elkaar te zien, met voor 
ieder een andere betekenis.
Er wordt uit de Bijbel gelezen, er 
worden liederen gezongen uit Nieuw-
Zeeland, Hongarije en Duitsland, en 
er wordt gebeden.  

Gesterkt door vele handen
George neemt afscheid. Hij werkte een 
aantal jaren in Genève en gaat terug 
naar huis, in Afrika. Bij het liturgisch 
centrum komen mensen om hem heen 
staan, leggen hun hand op zijn schouder 

en gemeenteleden daaromheen leggen 
hun hand op de schouder van die 
mensen. Zo is George omringd door een 
hele groep mensen en weet hij zich 
gesterkt op zijn verdere levenspad 
met de zegen van de Heer - gegeven 
door zovele handen.

Onze Vader in eigen woorden
Het Onze Vader bidt een ieder in de 
eigen taal. Zacht en murmelend hoor 
ik de woorden die hetzelfde betekenen 
maar zo verschillend klinken. Ik vind 
dat mooi. Als ik soms in een dienst 
het oecumenisch Onze Vader bid, merk 

Ontmoeting, viering en gesprek in Genève

O

De delegatie aan tafel

ik dat ik te druk bezig ben met het 
goed zeggen van de tekst die toch net 
anders is dan ik gewend ben. Wat is er 
mooier dan ieder die het Onze Vader 
bidt met de eigen vertrouwde woorden, 
in de eigen taal; zo wordt de grote 
verscheidenheid van mensen één in 
het gebed dat de Heer ons leerde. Het 
avondmaal vieren we in een kring 
rond het liturgisch centrum. Na het 
ontvangen van brood en wijn blijf ik 
even staan met degene naast mij en 
maak dan plaats voor de volgende. 
We sluiten af met het lied ‘I won’t 
give up’, dat ook klonk tijdens de 
viering van het 70-jarig bestaan van 
de Wereldraad van Kerken, vorig jaar 
in Amsterdam.

Pioniersplek?
De indrukwekkende dienst volgt de 
aloude liturgie, al honderden jaren 
gebruikt, maar het voelt nergens 
ouderwets aan. Zelfs niet bij gebruik 
van de oude teksten want het zijn de 
mensen van nu die deze teksten zeggen 
en invullen. Tijdens de dienst is er 
geroezemoes, lopen kinderen naar hun 
ouders met een verhaal, en spelen weer 
verder. Het kan allemaal en het stoort 
niemand want het hoort erbij. Een mooi 
voorbeeld als ‘pioniersplek’. De dag 
verloopt verder in goede gesprekken met 
afsluitend een heerlijke kaasfondue.

In het vroege voorjaar waren delegaties van de Synodale Commissie (ELS) en de 
Generale Synode samen in Genève voor een bezoek aan de LWF en de Wereldraad 
van Kerken in het Oecumenisch Centrum van Genève. Cathy van Beek (secretaris 
SC) reisde mee en doet verslag.
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e 13e editie van KoZa had als 
thema ‘Spelen met de elementen’ 
(water, aarde, vuur en lucht) en 

dat kwam deze dagen niet alleen terug 
in de muziek maar ook in het eten en 
de workshops. De deelnemers hadden 
alle muziek in drie dagen ingestudeerd 
en verbleven in een nieuwe groeps-
accommodatie in Wekerom. De vol-
wassenen zongen dit jaar onder leiding 
van Marcella van der Heijde en Jeroen 
de Haan. Jeroen is er sinds het begin 
in 2007 al bij en is een van de mede-
oprichters van KoZa. De kinderkoren 
werden begeleid door Kike de Jong 
(tieners) en Mark Tempelaars (jongsten). 
Een aantal deelnemers zong veertig 
jaar geleden ook al in de lutherse kerk 
van Ede, toen als kind tijdens de lutherse 

Jeugdmuziekdagen o.l.v. onder andere 
Dick Troost. Dick is inmiddels al meer 
dan 50 jaar organist en bespeelde in 
Ede ‘zijn’ orgel tijdens de dienst. 
Het concert bestond uit zeven blokken 
van elk twee, drie of meer liederen, 
en tussendoor was er geregeld een 
instrumentaal intermezzo door enkele 
deelnemers. De liederen waren ook 
dit jaar zeer afwisselend. In het eerste 
blok zongen volwassenen en kinderen 
samen meerdere canons, waaronder: 
‘Amaibu’, ‘Hoor je ’t zingen van het 
vuur’ en ‘Storm op zee’. Daarna wissel-
den volwassenen, tieners en jongsten 
elkaar per blok af met muziek van 

D

jonge drummer (foto's: Jelle Wisselink)

Orlando di Lasso, Hassler, Distler en 
Brahms. Er waren ook liederen in het 
Spaans, Fins, Italiaans, Duits, Engels 
en Surinaams en dat wisselde steeds 
van klassiek tot gospel en van serieus 
tot heel vrolijk …

Komend jaar zal KoZa net als vorig 
jaar weer gehouden worden in Ter 
Aar en vindt de afsluiting plaats bij 
de lutheranen in Woerden. KoZa 2020 
is van 30 april t/m 3 mei 2020 en de 
eerste aanmeldingen zijn alweer binnen. 
koninginnezang.nl

Chris Eekel

Samen met vertegenwoordigers van de 

Protestantse Kerk waaronder scriba René 

de Reuver, de directeur van de diensten-

organisatie Jurjen de Groot, manager Kerk 

in Actie Rommie Nauta, lid van het execu-

tive committee van de Wereldraad van 

Kerken ds. Karin van den Broeke en leden 

van de synodale commissie ds. Andreas 

Wöhle, Erik Fledderus en Arau Vermeer.

Koninginnezang 2019: 
‘Spelen met de elementen’
Het was een drukte van belang in de lutherse kerk van Ede op zondag 5 mei,  
Bevrijdingsdag. Daar werkten 85 deelnemers van Koninginnezang (KoZa) mee aan 
de lutherse eredienst en vanuit het hele land kwamen mensen luisteren. Na de 
koffie en een broodje gaf KoZa een concert van anderhalf uur.

KoZa 2019

Wereldwijde ondersteuning aan 
de kerk
De zondagse ervaring werkt door in 
de ontmoetingen van de volgende dag. 
We openen met de metten in de kapel 
van het Oecumenisch Centrum, waarna 
een duizelingwekkend programma 
volgt van ontmoetingen met bevlogen 
mensen van de LWF en de WvK. 
Mensen die al hun kracht, expertise 
en ondersteuning geven aan de kerken 
wereldwijd. Met het accent op studie, 
opleiding, theologie en praktijk,  
ontwikkelingswerk in regionaal en 

wereldwijd verband, pelgrimage en 
aandacht voor gerechtigheid en vrede, 
interreligieuze dialoog en het bundelen 
van krachten in de ACT Alliance als 
het gaat om noodhulp.
Ik ben vol indrukken waarbij vooral de 
viering van de eredienst onuitwisbaar 
bij mij achterblijft. Dit is toch de kern, 
de ‘basics’ waarnaar we terug willen. 
Het verhaal van God en de mensen, alle 
mensen, zo divers als God ze geschapen 
heeft. Dat wil ik voor ogen houden!

Cathy van Beek-Blommendaal



aar ’t kwam niet. Nou ja,  
wel een beetje maar niet als 
bij de anderen. Zach was en 

bleef de kleinste.
Toen hij vier was en naar school ging, 
toen hij in groep acht zat en twaalf 
jaar was; hij bleef de kleinste. En het 
werd echt vervelend toen alle meisjes 
waarop hij verliefd werd zoveel groter 
waren dat ze hem niet eens zagen 
staan. Als er al eens een - ook klein 
- meisje was, dan vond ie dat helemaal 
geen leuke.
‘Hé kleintje’, riepen ze nog steeds. 
Dan kon ie wel zeggen dat hij Zach, 
Zacheüs, heette maar niemand noemde 
hem zo. ‘Hé kleintje, ga ’s opzij.’ Zelfs 
op z’n achttiende mocht hij de disco 
niet in of een biertje kopen. ‘Nee, dat 
is niet voor kinderen’, zeiden ze.

Maar Zach was niet dom. Hij was goed 
in rekenen en wiskunde. Ze pestten 
hem daarmee: 'Ik wil ook wel zo goed 
kunnen rekenen maar als je daarvoor 
zo klein moet zijn - nou, laat maar.'
Niemand wilde hem hebben, zoals in 
winkels: ‘U bent niet representatief ...’
En zo werd Zach iemand bij een tol-
plaats: 'Eerst betalen voordat je 
erdoor mag.' Hier was hij de baas. 
Hier ben ik groot en pak ik ze terug, 
zo dacht ie. Hij liet ze goed betalen. 
Niemand durfde hem meer kleintje te 
noemen; dat kostte nóg meer. Ze 
zeiden helemaal niks meer tegen hem.
Tot die ene keer. Hij had gehoord dat 
die man uit Nazareth langs zou komen. 
Kleine Zach was in een boom geklom-
men, anders kon hij niks zien. 
En toen … hoorde hij z’n naam. Niet 

Samen mens zijn

M kleintje, niet Zach, maar: Zacheüs. De 
naam die z’n vader en moeder hem 
gaven. Iemand noemde hem bij die 
naam! Van pure blijdschap viel hij uit 
de boom, pal voor de voeten van Jezus. 
'Ha, Zacheüs' zei die. 'Ik heb honger. 
Zullen we samen bij jou gaan eten? 
Ik heb al brood bij me.'
Sindsdien weet iedereen dat hij 
Zacheüs heet. Hij betaalde z'n hebberig-
heid dubbel en dwars terug. Hij werd 
een ander mens. Als ze nu bij z’n 
tolplaats komen, maken ze een praatje. 
De rijken betalen wat meer en de 
armen mogen voor niks. Soms krijgen 
die wat toegestopt.
Veel mensen hebben er een vriend bij. 
Hij heet Zacheüs.

Toen hij geboren werd, was hij erg klein. Niks bijzonders, alle baby’s zijn klein.
Vader en moeder gaven hem de naam Zacheüs maar iedereen noemde hem Zach. 
Zach groeide. Ook niks bijzonders, alle baby’s groeien. Maar de kleine Zach groeide 
héél langzaam. Het leek of z’n vriendjes en vriendinnetjes veel sneller groeiden. 
Hé kleintje, riepen ze tegen Zach. Ach, zei z’n moeder, dat komt nog wel, dat groeien.

Dit is zó'n indrukwekkend verhaal. 
Over iemand die z'n hele leven klein is 
gehouden omdat hij toevallig een mens 
van geringe lengte was. Kleine mensen 
in onze samenleving kunnen erover 
meepraten. Iedereen wil graag mens 
zijn, niet een beetje maar helemaal. Om 
voor vol te worden aangezien omdat 
jij, zoals ieder ander, ook mens bent. 
Het lijken simpele woorden in de 
Bijbel: 'Heb je naaste lief, want die is 
net zo mens als jij bent.' Dit vind ik 
duidelijker dan 'heb je naaste lief als 
jezelf'. De Bijbel bedoelt geen eigen-
liefde maar gelijkwaardigheid. Maar 
hoe moeilijk kan dat zijn: een ander 
als mens zien. En dat mens-zijn het 
allerwezenlijkste laten zijn. Onze blik 
wordt echter vertroebeld doordat we 
graag op allerlei andere dingen letten. 
En gaan vergelijken. Voordat je het 
weet doe je uit de hoogte, of voel je 
je vernederd. Toch kun je alleen samen 
mens zijn als je die ander recht in de 
ogen kunt kijken. Oog in oog. Op 

iemand neerzien is niet goed; tegen 
iemand opzien evenmin.
Zacheüs ging mee in de stroom van 
groot en klein. Als beheerder van een 
tol kon je de bezetter te vriend houden 
door hem netjes te betalen én jezelf 
een aardig leventje geven door mensen 
dubbel te laten betalen. 
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Menig Nederlander zal geen lofzang 
zingen over een tollenaar. Toch hoort 
ons land tot de rijkste landen ter 
wereld. ‘Echt en eerlijk verdiend’, zei 
ook Zacheüs. 
Wie een minimuminkomen en schulden 
heeft, zal het daar niet mee eens zijn. 
De mensen met één portie rijst per dag 
wonen gelukkig ver weg, uit het zicht.
En dan noemt de Messias hem bij z'n 
naam. Z'n eigen naam! Zacheüs! Ik 
word gekend, beseft Zacheüs. 
Aan tafel wordt het brood gedeeld. 
Daar eten Zacheüs en Jezus samen. 
En allebei zijn ze verzadigd, niet alleen 
van brood maar ook met vreugde.
Stel je nou eens voor dat we brood 
en wijn eten en drinken, zo royaal en 
van harte delend. Met de deuren 
wagenwijd open. Welkom! Kom binnen, 
want het huis moet vol worden. Zó 
delen we graag de vreugde van het leven!

Wim van Beek

Soichi Watanabe (olieverf)
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ede op initiatief van de ELG Amsterdam wordt 
deze zomer een Lutherse Zomerschool georgani-
seerd, gericht op een nieuwe generatie lutheranen 

uit het hele land. Deze zomerschool richt zich op leden in 
lutherse gemeenten die zich de komende jaren willen 
inzetten voor ‘het lutherse’ in de breedste zin. Denk hierbij 
aan een mix van jonge mensen (20-40) jaar en de wat 
ouderen die nog niet zo lang actief zijn.
Het betreft een vierdaags programma, toegespitst op het 
thema ‘vrijheid’, en er wordt gewerkt in praktische work-

shops met onderwerpen die de komende jaren voor de kerk 
belangrijk kunnen worden in een afwisselend programma 
met veel ruimte voor inhoud, inspiratie en ontmoeting. De 
hoop is dat zo een landelijk netwerk van luthers geënga-
geerde mensen ontstaat. 
De eerste editie met het volledige programma is een ‘try-out’ 
in Amsterdam en biedt plaats aan circa twintig deelnemers. 
Dat betekent dat er ruimte is voor twee à drie personen uit 
één gemeente. Aan alle lutherse kerkenraden is per brief 
gevraagd wie zij hiervoor in aanmerking willen laten komen.

Lutherse Zomerschool

M

met oog op de lutherse toekomst

inds enkele jaren is het in veel Europese landen 
gebruikelijk om rond 9 mei een ‘Europaweek’ te 
vieren. Ook onze partnerkerk in Noord-Duitsland, de 

‘Nordkirche’, gedenkt dit moment jaarlijks met een week 
van evenementen en vieringen. Steeds vragen ze hierbij 
een vertegenwoordiger uit een van hun Europese partner-
kerken om in een viering voor te gaan. Die eer viel mij  
nu ten deel; op zondag 12 mei mocht ik voorgaan in de 
Jakobikerk te Hamburg. Een bijzondere ervaring, ook 
omdat het mij weer helder werd hoe vanzelfsprekend 
lutherse kerken elders hun plaats innemen in het maat-
schappelijk gesprek rond relevante thema’s. Mijn bijdrage 
richtte zich in preek en nagesprek op de (mij aangedragen) 
thematiek van ‘de vreemdeling’, gericht op de uitdaging 
die migratie voor ons, als Europese samenleving en kerk, 
meebrengt.

Vanuit de Nederlandse context kon ik het ‘vreemd zijn’ 
ook belichten als ónze ervaring als kerk in een ontkerkte 
samenleving: wij zijn, met onze geloofs- en liturgische 
taal, onze muziek en onze focus op oude bijbelse verhalen, 
voor veel medelanders ook ‘vreemdelingen’ geworden. 

Er ontstonden boeiende gesprekken met lutheranen in 
Hamburg, voor wie het vanzelfsprekend is dat de lutherse 
kerk, samen met andere kerken, in de aanloop naar de 
Europese verkiezingen dit jaar ook een ‘herderlijk woord’ 
doet uitgaan, waarin zij benadrukt, dat wij als christenen 
zijn geroepen en gehouden de politiek ook op het vlak van 
de Europese Unie vanuit eerbied voor de waardigheid van 
elk mens mede gestalte te geven. Tegelijk uit de kerk haar 
grote zorg om het toenemend nationalisme en de Europa-
vijandelijkheid van populistische partijen. Zo’n zichtbaar-
heid van onze kerk had ik hier in Nederland ook graag 
gezien ...

Andreas Wöhle

Europa en de kerken … 

S

Als synodepresident op bezoek bij onze partnerkerk de Nordkirche

Voor wie:
(uit) huidige lutherse gemeenten; jong en ouder, 
maar nog niet ‘routinier’; mensen die een push 
gaan geven aan de kerk; mensen die overwegen 
luthers te worden zoals theologiestudenten via 
netwerk van lutherse predikanten of professoren 
Wanneer:
donderdag 29 augustus t/m zondag 1 september

Waar:
Lutherse kerk Amsterdam
Kosten:
€ 50,- per persoon (deelnemers)
€ 100,- per persoon (bijdrage thuisgemeente)
Aanmelden:
door de kerkenraad, bij  
a.woehle@luthersamsterdam.nl
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lles wat we doen heeft te maken met communicatie. 
We praten, lezen, schrijven en denken. Het is belang-
rijk om communicatievormen op elkaar af te stemmen 

zodat die duidelijk zijn voor wie we willen bereiken. Dat 
valt niet altijd mee. Hoe schrijf je een goed verhaal voor 
het kerkblad, of een persbericht voor de krant? Wat schrijf 
je wel en wat niet? Een bericht moet zinvol zijn en alle 
belangrijke informatie bevatten. 
Bij een aankondiging voor een lezing of speciale kerkdienst 
is het belangrijk om, naast de inhoud, ook datum, tijd en 
plaats te noemen. 

Speciaal voor predikanten, kerkenraadsleden en gemeente-
leden - bezig met communicatie binnen hun gemeenten 
- organiseerde de dienstenorganisatie van de Protestantse 
Kerk deze Dag van de Communicatie.
Marloes Nouwens-Keller, woordvoerder/persvoorlichter bij 
de Protestantse Kerk, opende de dag in de goed gevulde 
kapel van het dienstencentrum. Na het plenaire deel ging 
men in groepen uiteen. De deelnemers hadden van tevoren 
een keuze gemaakt uit de aangeboden workshops:
- 7 geheimen van een wervende website
- Wijs omgaan met social media
- Uw kerkblad, het visitekaartje van uw gemeente
- Missie, visie en dan …?
-  Wat komt er kijken bij het maken van aansprekende 

foto’s in de kerk?
- Communicatie als het spannend is
- Zo komt uw gemeente in de krant!

Mooie onderwerpen én interessant. Omdat ik me al had 
verdiept in het website-aanbod van lutherse gemeenten ging 
ik eerst naar de ‘wervende-website’ workshop, vervolgens 
naar ‘communicatie als het spannend is’ en naar ‘wijs omgaan 
met social media’. 

Het gaat om de inhoud
De website is, naast het kerkblad, het visitekaartje van de 
gemeente. Het kerkblad is er vooral voor eigen gemeente-
leden maar de website is toegankelijk voor iedereen. Dat 
vraagt om heldere basisinformatie over de kerkelijke 
gemeente, compleet met het adres van de kerk. De informatie 
op de website moet structuur hebben, met teksten over 
hetzelfde onderwerp bij elkaar. Laat de bezoeker niet ver-
zanden in te veel informatie op de homepage maar verwijs 
naar andere, concrete pagina’s. 
Houd rekening met bezoekers van ‘buiten’, de website is 
niet alleen voor intern gebruik; alle informatie over kerk-
diensten en andere activiteiten moet eenvoudig te vinden 
zijn. Zorg voor  actuele informatie mét foto! Dat maakt de 
website levendiger. 

Het maakt niet uit of je een eenvoudige of subliem vorm-
gegeven website hebt; het gaat om de inhoud. Als die op 
orde is, in duidelijke, leesbare teksten, dan komt het over. 
Afhankelijk van de activiteiten die je ontplooit, zowel 
binnen als buiten de kerk, bepaalt elke gemeente zélf wat 
belangrijk is om te plaatsen.

A

Communicatie binnen de kerk 

Communicatie tijdens de koffiepauze (foto: Ingeborg Kriegsman)

De Dag van de Communicatie, georganiseerd in het dienstencentrum in Utrecht op 
16 maart, mocht zich verheugen in grote belangstelling. Een dag voor iedereen die 
binnen de kerkelijke gemeente te maken heeft met communicatie.
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Spannende communicatie
Een andere vorm van communicatie speelt als het span-
nend wordt, bijvoorbeeld bij verkoop van het kerkgebouw 
of opheffing van de kerkelijke gemeente en/of samengaan 
met een andere. Dan zijn ook emoties in het geding; de 
kerk is immers de jarenlange plek van samenkomst. Als 
dat dreigt te verdwijnen, kan dat emotioneel zijn - zelfs 
als het ‘eind’ bekend is. Feiten zijn anders dan emoties. In 
dit geval is communicatie belangrijk. Laat de gemeente 
meedenken en betrek vooral de jongeren erbij. Hun blik 
kan verfrissend zijn. Ga niet over één nacht ijs en beslis 
niet vóór maar mét de gemeente. 

Bij een crisis binnen de gemeente wordt communicatie 
echt spannend. Een crisis heeft verschillende oorzaken en 
is niet iets waar je op voorbereid bent. Stel een goed team 
samen dat adequaat kan reageren op de situatie en de 
in- en externe communicatie ter hand neemt.  Een crisis 
binnen de kerk komt altijd naar buiten; onjuiste bericht-
geving kan negatief uitwerken, ook op de gemeente. Goed 
communiceren is hierbij ook: doordacht.
Communicatie via social media is aan de orde van de dag; 
wees tijdens een crisis extra alert op negatieve berichtgeving.

Social media
Social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram, kunnen 
ook goed worden ingezet om uw kerk positief onder de 
aandacht te brengen. Denk vooraf goed na over het te 
bereiken doel. Gaat het alleen om de eigen gemeente of 
wilt u (ook) nieuwe mensen bereiken? Wilt u ze inspireren 
en informeren of wilt u hen betrekken bij activiteiten? Wat 
wilt u vertellen? Twitter werkt met korte berichtjes waarbij 
een foto geplaatst kan worden en toegevoegde tags voor 
een grotere vindbaarheid, Instagram werkt met foto’s en 
video’s, inclusief een beschrijving, en tags. Facebook is veel 

uitgebreider; hier kunnen berichten, foto’s en video’s worden 
geplaatst en groepen worden samengesteld. Voor alle social 
media geldt dat eerst een profiel moet worden aangemaakt. 
Heeft u hier geen ervaring mee? Betrek de jongeren binnen 
uw kerk hierbij, zij hebben ongetwijfeld ervaring!

Resultaten?
Gedurende de dag sprak ik lutheranen uit diverse gemeenten. 
Na twee maanden heb ik enkele van hen gebeld om te 
informeren naar hun ervaringen. Luthers Zuid-Nederland 
heeft inmiddels het formaat van het kerkblad vergroot en 
is overgestapt naar full colour. Ook is men bezig met het 
aanpassen van de website. Inmiddels zijn positieve reacties 
ontvangen op deze wijzigingen, en ook gemeenten elders 
in het land hebben geïnformeerd hoe ze dit deden en of ze 
hulp kunnen bieden. 
De lutherse gemeente Utrecht-Zeist is bezig met het samen-
stellen van een PR-plan om een nieuwe website te maken 
na de fusie van vorig jaar. Ook Facebook wordt ter hand 
genomen. Inspiratie genoeg, maar de tijd ontbreekt nu even.

Ingeborg Kriegsman

Publicaties over communicatie
'Kijk, de kerk!', 100 manieren om de zichtbaarheid van de lokale 
kerk te vergroten, door Neil Pugmire, over communicatie binnen 
de lokale kerk. Bestellen via de webwinkel van de Protestantse 
Kerk, protestantsekerk.nl/webwinkel, of uitgeverij Boekencentrum, 
ISBN: 9789023971009. 

'Handboek voor kerkelijke communicatie' door Wouter van der Toorn.
Uitgeverij Buijten en Schipperheijn bv, ISBN 9789058817990.

'Communicatie handboek' door Wil Michels.
Noordhoff uitgevers, ISBN 9789001782689.
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erk - het is goed om dat blijvend te beseffen - is eerst 
en vooral een beweging van mensen die met elkaar 
antwoorden op een beweging die hen ‘van Godswege’ 

tegemoetkomt en die hen is voorgegeven: het evangelie.
Zo’n beweging van mensen zoekt in iedere tijd opnieuw 
naar passende taal, vormen en structuren die dat antwoord 
het best kunnen dienen. Daarbij weet ze ook dat dit zoeken 
niet uit de hemel komt vallen maar een geschiedenis en een 
traditie heeft, en dat daar theologisch denkwerk achter zit. 
Met andere woorden: er zijn goede en doordachte redenen 
waarom wij zó kerk zijn als wij het zijn en waarom wij 
bijvoorbeeld de bediening van Woord en Sacrament in ons 
midden zó hebben ingericht en in ons kerk-zijn ingebed 
als wij dat hebben gedaan. 

Maar als contexten veranderen is het goed om ook te 
overwegen of de bestaande vormen voldoende ruimte bieden 
om de inhoud van het kerk-zijn goed te blijven vertolken.
Zo hebben wij ons kort geleden onder de titel Kerk2025 
meer kerkordelijke ruimte gegeven om creatief kerk te zijn. 
Nieuwe classes zijn ontstaan, met classispredikanten die 
ook voor de lutherse gemeenten in hun gebied nadrukkelijk 
aandacht hebben. Zelf was ik in de afgelopen periode al 
meermalen samen met een classispredikant bij een van 
onze gemeenten op bezoek. 
Daarnaast proberen veel gemeenten in hun pionierswerk 
nieuwe vormen van kerk-zijn te verkennen. 

Mozaïek
Dit pionierswerk stond recentelijk onder de titel Mozaïek van 
kerkplekken op de agenda van de generale synode. Een 
inspirerende kijk in de keuken van een tastend zoekproces 
naar de kerk van morgen, met veel uitdagingen ook voor 
lutherse gemeenten om ‘out of the box’ te blijven denken. 
In zijn enthousiasme schoot het, ter synode voorgelegde, 
Mozaïek-rapport echter op veel punten nogal door over het 
doel (ruimte willen scheppen voor vernieuwing). Daarbij 

dreigden wezenlijke theologische pijlers van ons kerk-zijn 
lichtzinnig op losse schroeven te worden gezet. Daar waar 
het ging om kerkvisie (ecclesiologie), ambtstheologie en 
sacramentstheologie bleek het rapport theologisch te dun en 
te eenzijdig evangelicaal van visie. Dat leverde spannende 
gesprekken op in de synode. 
Ten slotte werd duidelijk dat de meerderheid van de synode-
leden de in het rapport voorgestelde weg niet zomaar mee 
wilde gaan. Ze eisten en kregen een extra synodezitting 
toegezegd om over wezenlijke vragen door te praten. Er komt 
een theologisch bezinningsproces op de ambtstheologie en 
de kerkvisie, om van daaruit de ontwikkelingen in het mozaïek 
van kerkplekken ook kritisch te kunnen blijven sturen. Dat 
is goed, want het zorgt voor meer theologische diepgang 
in de bezinning op ons toekomstig kerk-zijn.

Wat het gesprek in de generale synode daarnaast liet zien 
is dat we alert moeten blijven; dat dynamische processen 
en bewegingen die nadrukkelijk van zich laten horen ook 
zomaar de inhoud van ons kerk-zijn kunnen aantasten. 
Daarom is het nodig dat wij ook het gesprek over onze 
internationale lutherse familiebanden en de op dat terrein 
relevante thema’s in onze gehele kerk bewust voeren.

Internationaal luthers:  
in gemeenschap levendig en veelkleurig
Dit kreeg onder meer vorm in een recent gezamenlijk bezoek 
van de synodale commissie (een van ons had tijdelijk wat 
moeite met ‘Kerk-in-beweging’ zijn ...) en leden van het 
moderamen van de generale synode aan de Lutherse 
Wereldfederatie (LWF) in Genève. Een goede onderlinge 
teamervaring, ook in praktisch support op de steile wegen 
van de stad. 
Daarnaast was het een waardevolle kennismaking, zowel 
met de levendige en veelkleurige gemeenschap die in de 
internationale lutherse gemeente in Genève op zondag de 
eredienst viert, als met het relatiewerk dat lutherse kerken 

K
Kerk in beweging

(foto: Andreas Wöhle)
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ijdend vanaf de synodevergadering naar huis kwam ik 
over een provinciale weg met aan weerszijden prachtige 
oude bomen. Er is de laatste tijd veel te doen over 

bomen langs de weg, ze staan namelijk in de weg en soms 
rijdt iemand ertegenaan. Dat ligt echter niet aan die bomen, 
maar zegt meer over de weggebruikers. Te snel, te onervaren, 
te veel afgeleid, en met tegenliggers die vaak onzichtbaar zijn 
doordat ze geen licht voeren op wegen met veel grote bomen. 
Ik kom al heel lang regelmatig in Tsjechië. Daar heb je ook 
van dit soort wegen en ongelukken. Nadat jaren geleden is 
ingevoerd dat er altijd dimlicht gevoerd moet worden, dus 
ook overdag, is het aantal verkeersdoden afgenomen. 
U snapt het al, ik ben een voorstander voor het invoeren 
van het gebruik van dimlicht, 24 uur per dag. Je ziet een 
andere automobilist al van verre aankomen en kunt je 
daarop voorbereiden. 

Terwijl ik naar huis reed, vroeg ik me af hoe zichtbaar we 
zijn als lutheranen. Hebben wij ons licht aan? Kunnen 
mensen ons herkennen? Zijn we alleen op zondag zicht-
baar of ook op andere dagen in de week? Er is niets mis 
mee om ons als lutheranen te profileren, om te laten zien 
wie we zijn en wat we doen. Dat vraagt om communicatie 
via diverse kanalen: website, kerkblad, plaatselijke krant 
en social media.
Tijdens het Lutherjaar werd veel georganiseerd en waren 
we zichtbaar, maar nu ebt dat naar mijn gevoel weer weg. 
Om zichtbaar te blijven moeten we actief zijn. Zorgen dat 
mensen en kerken om ons heen weten waar we mee bezig 
zijn, waar we voor staan. Alleen wanneer we herkenbaar 
zijn worden we gezien. Laten we meer licht geven!

Ingeborg Kriegsman 

R

Wartaal

Zichtbaar zijn

met elkaar in de LWF verbindt. Hier wordt de onderlinge 
kerkelijke verbondenheid ingezet om diaconaal effectief  
de krachten te bundelen. Dit gebeurt in het kader van 
ActAlliance, de internationale poot van Kerk in Actie, 
waarvan de LWF een van de oprichters en grootste spelers 
is. Zo bieden ook wij, met onze kleine Nederlandse 
gemeenschappen, tastbare hulp aan andere lutherse 
gemeenschappen via de verbinding met onze wereldwijde 
Lutherse familie. Hulp ook bij grote crises in de wereld, 
die de meesten van ons slechts uit het nieuws kennen. 

Bij de gesprekken in Genève werd ons duidelijk: ook 
wereldwijd is er een luthers bezinningsproces op kerk-zijn. 
Nieuwe initiatieven en bewegingen ontstaan ook in andere 
regio’s, veelal niet van bovenaf maar startend van onderop, 

vanuit gemeenten en gemeenteleden die zelf het initiatief 
nemen om nieuwe wegen te gaan. Goed en inspirerend om 
te beseffen, ook voor kleine initiatieven in onze kerk. Ook 
maakten we kennis met de, eveneens in Genève gevestigde, 
oecumenische Wereldraad van Kerken. Een spil in het 
internationale oecumenische werk met een hoeveelheid 
initiatieven die respect afdwingen!
Bovenal werd ons duidelijk: het werk van onze wereld-
organisaties is iets om trots op te zijn en bezield door te raken, 
zowel bij het kerkenwerk ter plaatse als in de grote en 
kleine lutherse gemeenten in ons land. Moge dat geschieden.
U allen zegen en bezieling gewenst hierbij.

Andreas Wöhle
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Met zijn eerste lied maakte Luther de martelaarsdood van twee 
Nederlanders in Brussel op 1 juli 1523 bekend (Ein neues Lied wir 
heben an). Zoals dat lied verhaalt over een historische gebeurtenis, 
duidt Luther in zijn (waarschijnlijk) tweede lied Nun freut euch, lieben 
Christen g’mein, ook de verlossing van de mens als een gebeurtenis 
- als een geschiedenis waarin tijd en eeuwigheid versmelten zoals in 
Jezus Christus mens en God één zijn geworden. Het werd gepubliceerd 
in het Achtliederbuch, de eerste evangelische gezangenbundel (1524, 
Wittenberg). De Nederlandse vertaling van Andries Govaart blijft 
dicht bij de woorden van Luther. 
Kom, lieve christenen, wees blij / en laat ons
vrolijk springen. / Door God zijn wij getroost,
die wij / naar harte lust bezingen, die aandacht 
voor ons heeft, ons hoedt, / zijn wonderwerk
genadig doet. / De prijs was wel de hoogste. 

Nv frewt euch lieben Christen gmeyn / vnd 
last vns frölich spryngen. / Das wir getrost vnd 

al ynn eyn / mit lust vnd liebe syngen. Was 
Got an vns gewendet hat / vnd seyne susse 
wunder that. / Gar theur hat ers erworben.

Luthers toon is hier meteen van een vrolijkheid die de ánder meeneemt 
en inspireert, geen grens meer kent  (lieve christenen, allemaal) zodat 
de hele mens zingend en springend in beweging komt om zijn vreugde 
te uiten. Meteen komen de centrale begrippen over de toestand van 
de ziel aan bod: vreugde en vrolijkheid, lust en liefde (de alliteratie is 
niet toevallig) en troost. Na de eerste vier verzen met het rijmschema 
a-b-a-b borduren de laatste drie verzen door op het thema. Nu gaat 
het over de boodschap: Gods inzet voor ons, zijn wonderbare zoetheid 
(zoetheid betekende toen niet slechts een smaakvariant maar vooral 
een volmaakt gevoel van genade die me overkomt) en het begrip dat 
kenmerkend voor Luthers Bijbelse beschrijving van verlossing is: dat 
God ons vrij koopt (losmaakt) uit de macht van de duivel.
De duivel had mij in zijn macht, / ik was geheel verloren, / 
gekweld door zonden, dag en nacht, / 
waarin ik ben geboren. Steeds dieper zonk 
ik in het kwaad, / tot enig goed niet meer in
staat, / een speelbal van de zonde.  

Dem teuffel ich gefangen lag / ym tod war ich 
verloren. / Mein sund mich qwellet nacht vnd 

tag / darynn ich war geboren. Ich fyel auch 
ymmer tieffer dreyn. / Es war keyn guts am 
leben meyn. / Die sund hat mich besessen.

Als uitgangspunt schildert Luther de situatie van de mens zoals 
Luther die zélf had ervaren. Niet de theoretische vraag (waar komt 
het kwaad vandaan) telt; het gaat over de situatie waarin ieder zich 
feitelijk bevindt, ondanks de ‘ouderwets’ lijkende woorden die Luther 
gebruikt. Voor Luther is echter kenmerkend dat hij het niet over de 
onrechtvaardigheid van de mens heeft, maar over zijn onvrijheid. 
Zodra de mens zichzelf - op basis van weten van goed en kwaad - 
moet beoordelen zal hij (moeten) inzien dat hij feitelijk gevangen is 
door kwade machten, die Luther hier personifieert met de duivel. 
Gezien de bestemming van de mens om verstand en wil te gebruiken 
voor het goede, is de situatie van de mens al vanaf de geboorte 
gekenmerkt door machten als duivel, dood en zonde. De mens slaagt 
er gewoon niet in om naar zijn bestemming te leven. Steeds ontmoet 
hij het kwaad, zonder zich te kunnen weren, steeds is er de dood en 
steeds weer wordt hij tot het kwaad verleid. 
Als mens kunnen wij ons niet vrij maken van eigen belangen, 
begeerten en interesses. Ook niet van de natuur die tegenstrijdig is 
met onze eigenlijke bestemming: een natuur die deel uitmaakt van de 
algehele strijd om het voortbestaan. De laatste drie verzen spitsen die 

situatie toe: de mens draait om zichzelf heen en weet zich niet te 
redden. Hij is bezeten van de zonde. 
Mijn goede werken, eigen kracht, / dat 
alles ging te gronde. / De vrije wil staat 
op, / veracht de goddelijke orde. 
Wanhopig, was ik en in nood, / mij bleef 
niets anders dan de dood / en dan ter 
helle varen. 

Mein gute werck die golten nicht / es 
war mit yhn verdorbenn. / Der frey will 

hasset Gotts gericht / er war zum gut erstorben. 
Die angst mich zu verzweifeln treib / das 

nichts dan sterben bey mir bleyb. / Zur hellen 
must ich syncken. 

Luther zag geen redding in de middelen die de middeleeuwse kerk als 
uitweg voor stelde. Is er echt kans om je op basis van ‘goede werken’ 
uit deze overlevingsstrijd te wurmen? Kan ik op die manier ooit open 
staan en vrij worden voor de ander? Moet ik dan niet inzien dat ik 
eigenlijk eerst mezelf wil redden, bang voor de beoordeling door 
anderen of het onfeilbare oordeel van God? Is dat de waarborg voor 
mijn vrijheid? Als ik christelijk wil leven, moet ik inzien dat echte 
vrijheid niet voortkomt uit mijn eigen vermogen. 
Maar in zijn eeuwigheid wordt God / geraakt 
door mijn ellende. / Door zijn erbarmen keert 
mijn lot, / hij wil mijn helper zenden. Voor 
mij klopt heel zijn vaderhart / en wat hij 
geeft, voorwaar geen grap, / het kost zijn 
veelgeliefde.  

Da yamert Gott yn ewigkeyt / mein elend 
vbermassen. / Er dacht an seyn 

barmhertzigkeit. / Er wolt mir helffen lassen.
Er wand zu mir das vater hertz. / Es war bey 
yhm furwar keyn schertz. / Er ließ syn bestes 

kosten. 

Gods barmhartigheid is volgens Luther een gevolg van de ellendige 
situatie van de mens. God is niet beledigd, niet teleurgesteld in de 
bondgenoot, niet toornig. Nee, Hij is begaan en medelijdend met het 
lot van de mens. En nu neemt God het initiatief, altijd weer, in bijna 
elk vers: Hij, Hij, Hij (Er, Er, Er). Teruggrijpend op het eerste couplet 
wordt opnieuw duidelijk dat het God iets kost. Echt medelijden is 
echt medelijden, vergt inzet, neemt de zaak op, zet de schouders 
onder het kruis van het lijden. De laatste drie verzen drijven naar die 
beslissing: het kost zijn zo geliefde. 
God sprak tot zijn beminde Zoon: / de tijd 
vraagt om ontferming. / Daal af, kom van 
de koningstroon, / de arme vindt genezing. 
Verlos hem uit zijn grote nood, / zijn
zondenlast, versla de dood / en laat 
hem met je leven. 

Er sprach zu seynem lieben son / die zeyt 
yst hie zurbarmen. / Farhyn meyns hertzen 
werde kron / vnnd sey das heyl der armen.

Vnd hylff yhm aus der sunden nott. 
Erwurg fur yhn den bittern todt. / Vnd laß 

yhn mit dir leben. 

Een beetje naïef maar beeldrijk schildert Luther het goddelijk erbarmen. 
God kan het niet verdragen. Hij stuurt Zijn zoon naar de wereld waarbij 
het Farhyn twee betekenissen heeft: ‘weg gaan’ en ‘dood gaan’. De 
verlossing van de mens uit zijn nood bestaat in de persoon van Christus 
zelf. Hij is het heil, straks zien we hoe. Christus helpt uit de nood van 

De liederen van Luther zijn vaak een vorm van narratieve theologie, balladen en 
gezongen verhalen. Ze vertellen over wat gebeurd is, gericht op de toehoorders en 
luisteraars. Het is nieuws, góed nieuws.

Hoe de heilsgeschiedenis haar doel raakt



elkkwartaal 17 juni 2019

de zonde (dat de mens daardoor niet meer gekweld wordt); uit het gevaar 
van de - voor de mens bittere - dood, het tegendeel van de goddelijke 
zoetheid. Dat leidt de mens tot een leven dat alleen tot bloei komt in 
en met Christus. Opvallend is dat Luther, zoals ook in het paaslied 
Christ lag in Todesbanden, opnieuw het beeld gebruikt van het doden 
(erwürgen) van de dood. Geen verzoening door voldoening, geen 
offer om Gods toorn te stillen maar: het verslaan van de dood. 
De Zoon daalt af naar Vaders wens, / de
reine maagd werd moeder. / Zo kwam hij bij 
mij als een mens, / zo werd hij mij tot 
broeder. Hij mengt zich stil in mijn 
bestaan, / mijn schamel lichaam neemt hij 
aan, / en dan pakt hij de duivel.  

Der son dem vater gehorsam ward / er kam 
zu mir auff erden. / Von eyner yungfraw reyn 

vnd tzart / er solt mein bruder werden. Gar 
heymlich furtt er seyn gewalt. / Er gieng ynn 

meyner armen gestalt. / Den teuffel wolt er fangen. 

En dan, de incarnatie. Immanuel -God met ons- staat centraal: naar 
mij op aarde, word mijn broer, neem mijn gestalte aan. Niet individu-
alistisch maar existentieel bedoeld. God komt steeds dichter bij mij, 
bij élk mens. Zijn doel, de betekenis van het kruis, blijft nog verborgen: 
het winnen van de ‘macht’ die ons gevangen houdt. Een bezig en 
krachtig kwaad dat wij kunnen beleven als ‘de duivel’, juist omdat de 
eigenlijke schuldige niet geïdentificeerd kan worden. Weer verbindt 
Luther de coupletten met elkaar: Christus wordt niet alleen het heyl 
der armen, maar Hij identificeert zich met meyner armen gestalt. 
Hij sprak het woord: houd vast aan mij, / je zult 
nu zeker slagen. / Voor jou strijd ik, ik maak je 
vrij, / ik zal je verder dragen. Ik ben in jou en jij 
in mij / en waar ik ga, daar ga ook jij; / ons zal 
geen vijand scheiden. 

De vijand komt, vergiet mijn bloed / en zal 
mijn leven roven. / Het is jouw redding en dat 
moet / je vast blijven geloven. Mijn leven dat 
de dood verjaagt, / mijn onschuld die jouw 
zonden draagt, / zij zullen je verlossen. 

Er sprach zu mir halt dich an mich. / Es solt 
dir ytzt gelingen. / Ich geb mich selber gantz 
fur dich. / Da will ich fur dich ryngen. Denn 

ich byn deyn vnd du byst meyn. / Vnd wo ich 
bleib da soltu seyn. / Vnns soll der feind nicht 

scheyden. 

Vergiessen wirt er mir meyn blut / dazu 
mein leben rawben / das leyde ich dir alles 

zu gutt / das halt mit festem glauben / den 
todt verschlingt das leben mein. / Meyn 

vnschult tregt die sunden deyn. / Da bistu 
selig worden. 

De laatste coupletten horen bij elkaar in een dramatisch gebeuren: de 
eigenlijke kruistocht van Christus tegen kwade machten. Onze redding 
ligt in de gemeenschap met Christus en nergens anders. In Zijn dood 
en opstanding waaruit voor altijd blijkt: vrijheid van zonde, dood en 
duivel komt voort uit het vertrouwen op de genade Gods die wij in 
Christus ontmoeten. Die de mens beschermt tegen de dood. Dat  
wonderbaarlijk gebeuren bestaat niet uit zijn eerdere daden, gehoor-
zaamheid en het offer, maar in Zijn dood en opstanding. In het kruis 
lijkt eerst de duivel van Christus te winnen maar juist Zijn leven is 
daarvoor te groot en zal daarom duivel, dood en zonde overwinnen. 
Aan het eind wordt de dood verslonden door het leven van de Zoon 
van God zoals Zijn onschuld ook de zonden van de mensen verdraagt.
Naar God, mijn Vader keer ik weer, / jij blijft 
hier in dit leven. / Jouw meester ben ik daar,
jouw Heer, / de Geest zal ik je geven. Ze 
schenkt je troost in droefenis / en leert wat 
ware wijsheid is, / zo zul je mij herkennen. 

Gen hymmel zu dem vatter meyn. / Far ich 
von dysem leben / da will ich seyn der 

meyster deyn / den geyst will ich dir 
geben / der dich yn trubniß trösten soll. / 
Vnd lernen mich erkennen wol. / Vnd yn 

der warheit leitten. 

Met de opstanding, de hemelvaart en de gave van de heilige Geest 
raakt de heilsgeschiedenis haar doel. Opnieuw gaat het om een heen 
varen - terug naar de Vader, waarheen ook de gelovigen gaan als ze 
hinfahren. Maar met de hemelvaart is het nog niet af. De gelovige 
heeft nu een nieuwe ‘leidinggevende’ die troost geeft, kennis en een 
waarachtig leven. Juist daarin kan de mens, zonder angst, vrij zijn. 
Wat ik gedaan heb en geleerd / moet jij ook doen 
en leren. / En daarmee groeit Gods rijk steeds 
meer / zo kunnen wij hem eren. De mensenwet 
leidt tot de dood, / en schaadt de schat die God 
ons bood: / dit zijn mijn laatste woorden.

Was ich gethan hab vnd geleert / das solt du 
thun vnnd leeren / damit das reich Gotts 

werd gemehrt. / Zu lob vnd seynen ehren.
Vnd hut dich fur der menschen satz / dauon 

verdirbt der edle schatz. / Das laß ich dir zur 
letze. 

Markus Matthias
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chter in mijn eerste psalmboekje, dat ik als tienjarige 
kreeg tijdens het kerstfeest van de zondagsschool, 
staan de ‘Dordtse leerregels’ met als ondertitel ‘zijnde 

de vijf artikelen tegen de Remonstranten’. Als kind in een 
klein Noord-Hollands dorpje kon ik daar niets mee. Je had 
gereformeerd, hervormd en katholiek in ons dorp. Ik had 
nog nooit gehoord van remonstranten en lutheranen. 
Nu, jaren later, moet ik daaraan denken bij de voorbereiding 
voor dit artikel. Zowel de Dordtse leerregels als de Staten-
vertaling zijn voortgekomen uit de Synode van Dordrecht.

Stromingen
Inmiddels weet ik wat remonstranten zijn, en contra-remon-
stranten. Daarmee speelde 400 jaar geleden een conflict 
dat begon in 1604 en werd ‘opgelost’ tijdens de synode 
van Dordrecht. Een half jaar lang, van 13 november 1618 
tot 29 mei 1619, bogen de deelnemers van de synode zich, 
onder andere, over dit onderwerp. Maar wat hield het in? 
Binnen de Gereformeerde Kerk waren twee stromingen 
ontstaan: remonstranten en contra-remonstranten. De 
remonstranten volgden de mening van de in 1609 overleden 
hoogleraar Jacobus Arminius dat God niet bij de geboorte 
al bepaalde wie naar de hemel zou gaan bij overlijden. 
Zijn tegenhanger Franciscus Gomarus was van mening 

dat God wel bij geboorte bepaalde wie er naar de hemel 
zou gaan. Zijn aanhangers werden de contra-remonstranten 
genoemd. 
Er was al heel lang sprake van een mogelijke synode, 
waarin de remonstranten in gesprek zouden gaan met de 
contra-remonstranten. De uiteindelijke synode van Dordrecht 
ging niet alleen over geloof maar was ook politiek beladen. 
Lange tijd werkte stadhouder Maurits samen met Johan 
van Oldenbarnevelt, stadhouder en landsadvocaat. Dat 
ging goed tot ze tegenover elkaar kwamen te staan: Van 
Oldenbarnevelt was remonstrant en stadhouder, Maurits 
had zich aangesloten bij de contra-remonstranten; dat kwam 
hem beter uit want de contra-remonstranten waren vóór 
het verder voeren van de oorlog. Hij kreeg een dictatoriale 
volmacht van de Raad van State en liet vervolgens enkele 
belangrijke leden van de remonstranten arresteren. Onder 
hen waren Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot. 
Beiden zaten gevangen vanaf 29 augustus 1618, ruim 
twee maanden voor het begin van de synode. Op 12 mei 
1619 werd Van Oldenbarnevelt ter dood veroordeeld in 
verband met landverraad en hoogverraad. Een dag later 
werd hij op het Binnenhof in Den Haag onthoofd. Hugo 
de Groot werd opgesloten in Slot Loevestein en ontsnapte 
in 1621 in een boekenkist. 

A

De synode van Dordrecht
herdenking na 400 jaar

Tijdens het twaalfjarig bestand gedurende de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) vond 
de Synode van Dordrecht plaats, een internationale kerkvergadering van protestanten 
met calvinistische theologen uit Engeland, Schotland, Zwitserland, Duitsland en de  
Republiek der Verenigde Nederlanden. Welke invloed heeft dit 400 jaar later?

Grote Kerk Dordrecht (foto: Ingeborg Kriegsman)
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De deelnemers aan de synode bestonden voornamelijk uit 
contra-remonstranten. Zij werden in het gelijk gesteld. De 
standpunten met betrekking tot de predestinatie werden 
vastgelegd in de Dordtse leerregels, als vijf artikelen tegen 
de remonstranten. Veel remonstrantse predikanten werden 
uit hun ambt gezet, en om vervolging te voorkomen werd 
hen gevraagd de ‘Acte van Cessatie’ te ondertekenen; een 
preekverbod. Ongeveer tachtig predikanten weigerden dit 
en gingen in 1619 over tot het vormen van een nieuwe kerk 
in Antwerpen: De Remonstrantse broederschap. Daarmee 
ontstond alsnog een scheuring binnen de Gereformeerde Kerk.

Vijf artikelen
Steeds opnieuw worden vijf artikelen opgesteld. Dat begint 
in 1610 met de vijf artikelen van de remonstranten, opge-
steld door Johannes Uytenbogaert, ondertekend door hem 
en 43 andere remonstrantse predikanten. Deze vijf artikelen 
werden aangeboden aan de Staten van Holland en bevatten 
een pleidooi voor tolerantie en een uiteenzetting van de 
leer van Jacobus Arminius. 
Nadat tijdens de synode de remonstranten uit de kerk waren 
verbannen, werden opnieuw vijf artikelen opgesteld: de 
Dordtse Leerregels, het geschrift waarmee de synode haar 
eindoordeel formuleerde, en nog steeds van toepassing 
binnen de Protestantse Kerk en in verschillende gerefor-
meerde kerken. Deze leefregels vormden een belemmering 
voor de toetreding van de remonstranten tot het Samen 
op Weg-proces en de uiteindelijke fusie tot Protestantse 
Kerk in Nederland.
En nu, 400 jaar later, verscheen opnieuw een document 
met vijf artikelen van de remonstranten. Het gaat over 
vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede 
en vriendschap en is geïnspireerd door Arminius.

Statenvertaling
Ondanks de gevangenschap van Van Oldenbarnevelt en 
De Groot ging de synode eerst aan de slag met de vertaling 
van de Bijbel in het Nederlands. Daarmee was Marnix van 
Sint-Aldegonde al begonnen aan het eind van de zestiende 
eeuw maar door zijn overlijden lag het werk stil. De vertaling 
uit het Latijn en Grieks werd opnieuw opgepakt, nu bekend 
als de Statenbijbel. De naam is ontleend aan de Raad van 
State, financier van de vertaling. Deze bijbelvertaling was 
van grote invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse 
taal. De inwoners van de verschillende staten binnen de 
Republiek konden elkaar amper verstaan; met de Staten-

In de volgende elkkwartaal schrijft Gerard van Manen over  

'In de schaduw van Dordt'. In dit boek wordt de geschiedenis 

van de synode van Dordrecht belicht vanuit de remonstranten met 

eveneens aandacht voor de arminiaans (remonstrants) voelende 

lutheranen ten tijde van de synode.

'In de schaduw van Dordt' verschijnt in september bij Valkhof 

Pers in Nijmegen.

bijbel ontstond een landstaal. 
In 1837 was de vertaling gereed. De Nederlandstalige bijbel 
is dus bijna 400 jaar oud. In veel kerken ligt nog een 
exemplaar van de Statenbijbel op de kansel en nog steeds 
wordt in kerkgenootschappen op zondag hieruit gelezen. 
Lutherse gemeenten gebruiken inmiddels diverse andere 
vertalingen.

400 jaar later
De ontwikkelingen hebben de afgelopen 400 jaar niet 
stilgelegen; veel veranderde binnen de kerken en we kijken 
met andere ogen naar de synode. Inmiddels kent Nederland 
vele kerkgenootschappen. Op 29 mei 2019, precies 400 jaar 
na het afsluiten van de synode, werd in de Grote Kerk in 
Dordrecht de Nationale Synode gehouden, als afsluiting 
van de herdenkingsperiode. Daarbij werd door ruim veertig 
kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een  
‘Verklaring van verbondenheid’ ondertekend met, onder 
andere, de volgende tekst waarmee na 400 jaar opnieuw 
verbondenheid ontstaat: 
Wij zijn aan elkaar gegeven door onze Here Jezus Christus 
en daarom willen we elkaar ook niet meer loslaten. Wij 
erkennen dat er onder ons grote verschillen zijn in overtuiging 
en in geloofsbeleving. Deze verschillen willen wij niet ont-
kennen of bagatelliseren. Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat wat ons verbindt meer is: de naam van Jezus Christus. 
Daarom erkennen wij elkaar, zoals Hij ons aanvaard heeft. 
Wij erkennen dat we elkaar nodig hebben en wij zijn bereid 
van elkaar te leren en elkaar te steunen in de dienst van 
God. Door het Woord van de Zoon van God zijn wij één, 
zoals de Vader in de Zoon is. En als wij doen wat van zijn 
Vader komt, herkennen wij dat in elkaar.

Ingeborg Kriegsman
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a de dagopening met een metten, 
geleid door NLVB-president 
dominee Marianne van der 

Meij-Seinstra, leidde prof. Sabine 
Hiebsch ons via het verleden (vrouwen 
in de eerste helft van de 16e eeuw) 
naar heden (reflectie, inspiratie, struikel-
blokken) en toekomst (uitdagingen). 
“Luthers visie op vrouwen was natuur-
lijk geen visie op ‘de vrouw op zich’, 
dat is een modern concept. Luther 
formuleerde zijn ideeën vooral als 
theoloog, gericht op vrouwen in hun 
maatschappelijke context in de eerste 
helft van de 16e eeuw. Die ideeën 
waren tamelijk revolutionair, zodat 
de uitspraak ‘Luther stuurde de vrouw 
van het klooster naar het huishouden’ 
je op het verkeerde spoor zet. Het ging 
Luther wel degelijk om een andere 
positie van de vrouw in de samenleving, 
anders was - ook op dit punt - geen 
reformatie nodig geweest”, aldus 
Sabine Hiebsch.

Via schroothoop naar status
Het huwelijk en de positie van de 
vrouw daarin was ook aan het begin 

van de reformatie een belangrijk thema. 
Volgens het strakke hiërarchisch dogma 
van de Rooms-Katholieke Kerk, ont-
leend aan Thomas van Aquino, is de 
vrouw ondergeschikt aan de man. 
Luther gooit deze verticale relatie op 
de schroothoop want man en vrouw 
zijn in hun huwelijk gelijkwaardig.
Luther maakt hierin dingen openlijk 
bespreekbaar, zoals het veiligstellen 
van het huwelijk, voortplanting, ver-
antwoorde omgang met seksualiteit, 
wederzijdse zorg van man en vrouw, 
gelijkwaardige erkenning tussen man 
en vrouw. Hij bracht het huwelijk 
onder werelds gezag en zijn ‘priester-
schap van alle gelovigen’ hield ook 
in dat het huwelijk een plaats werd 
om je geestelijke roeping te vervullen. 
Vrouwen kregen daarmee een status 
binnen huwelijk en gezin. Als theoloog 
had Luther weinig oog voor ‘de vrouw 
zelf’ en of ze wel gelukkig was met de 
beschikbare maatschappelijke keuzes. 
Maar met zijn huwelijkse theologie 
stelde hij wel de bestaande maatschap-
pelijke verhoudingen ter discussie.

Luther en de vrouwen

N

Sabine Hiebsch

thema van de NLVB-studiedag

In vrijheid en in dienstbaarheid
In zijn geschrift over ‘de Vrijheid van 
een Christenmens’ zegt Luther: ‘Een 
christen is in vrijheid heer van alle 
dingen en niemands onderdaan. Een 
christen is in dienstbaarheid knecht 
van alle dingen en ieders onderdaan.’ 
Dus ook voor vrouwen is er de 
gerechtigheid vanuit God gezien. Zo 
ontstond een wezenlijke impuls voor 
sociale verantwoordelijkheid; in die 
tijd ook door vrouwen zo opgepakt. 

Twee vrouwen - geïnspireerd door 
Luther, politiek en maatschappelijk 
geëngageerd én Reformatie-actief 
- noemde Hiebsch als voorbeeld:
Argula von Grumbach (1492-1568) 
die (theologische) correspondentie 
voerde met Luther en Melanchthon met 
brieven ter promotie en verdediging 
van hun ideeën. En Katharina Schütz-
Zell (1497-1562) die trouwde met een 
priester, en als zijn partner samenwerkte 
in zijn gemeente, geloofsverbannenen 
(en hun families) ondersteunde en 
vluchtelingenhulp verleende tijdens 
de Boerenopstand.

‘Voorbij’ Luther denken?
Luther legt ook nadruk op het zelf-
standig (leren) denken, want dat geeft 
- theologisch of anderszins - kracht en 

Een dag na de internationale vrouwendag hield de Nederlandse Lutherse Vrouwen 
Bond (NLVB) op 9 maart haar jaarlijkse studiedag met als thema ‘Luther en de 
vrouwen’. Extra thema van deze dag in Utrecht was: ‘in de context van reformatie 
en gender-gerechtigheid’. Het dagthema moedigde ook zes mannen aan deze 
studiedag mee te maken.

Argula von Grumbach

Katharina Schütz-Zell
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inspiratie aan het mens-zijn, ongeacht 
man of vrouw.
Voor het heden en de toekomst blijft 
waakzaamheid geboden. Bijvoorbeeld 
in de discussie wereldwijd over ‘de 
vrouw in het ambt’. Het besef dat 
ongelijkheden tussen man en vrouw 
grotendeels cultureel zijn bepaald 
maar ook te beïnvloeden zijn - door 
opvoeding, onderwijs, media, litera-
tuur en politieke besluiten - kan een 
omwenteling teweegbrengen in het 
denken over die ongelijkheid. 
‘Een christen is in dienstbaarheid knecht 
van alle dingen en ieders onderdaan.’ 
Bij Luther konden vrouwen - in 
noodgevallen - prediken en dopen. 
Nog geen vrouwelijke predikanten, 
wel vrouwen die zijn theologie van de 
reformatie omarmden en uitdroegen. 
In de plenaire discussie kwam daarop 
de vraag ‘Kan Luther ons wat betreft 
‘gender’ ook voor de toekomst inspi-
reren, mogen we ook ‘voorbij Luther’ 
denken?’ 

Kracht en inspiratie
Hierover werden in de middagworkshop 
verdere noten gekraakt. Heeft Luther 
ons überhaupt nog wat te zeggen, 
mogen we ‘out of the box’ denken? 
Natuurlijk kan en moet dat, maar 
bedenk daarbij waardoor Luthers 
vrouwelijke navolgers zich geïnspireerd 
en aangemoedigd voelden. Luther deed 
zijn uitspraken als theoloog in een tijd 
waarin kerk, politiek en maatschappij 
een samenhangend geheel vormden 
met de kerk in het centrum van de 
samenleving en de theologie als 
koningin van de wetenschap. Waarom 
waren Luthers uitspraken revolutionair 
en ketters, en waarom deed de paus 
hem in de ban? Niet alleen omdat 
zijn stellingen en geschriften religieus 
in strijd waren met de leer van de 
Rooms-Katholieke Kerk, maar omdat 
ze de politieke en maatschappelijke 
machtspositie van de kerk aantastten. 
Dát was de kracht van de Reformatie 
en dát inspireerde vrouwen als Argula 

von Grumbach en Katharina Schütz-Zell. 
Met het verbranden van zijn banbrief 
gooide Luther ook de kerkelijke hië-
rarchische man-vrouw relatie op de 
brandstapel; hij propageerde de vrijheid 
van een christenmens waarin ook 
vrouwen delen in het algemeen priester-
schap der gelovigen. Van hieruit kun 
je ‘out of the box’ denken over gender 
gerechtigheid. 

In de andere workshops oefenden 
zangers, onder leiding van Sebastiaan 
’t Hart, de liederen voor de vesper. En 
onder leiding van Paula van Cadsand 
ontstond een beeldende collage waarin 
mannen en vrouwen niemands knecht 
zijn maar als elkaars onderdaan mogen 
genieten van het leven.
Afsluitend met een vesper gaf Marianne 
van der Meij de reiszegen mee:
Moge God, die erbij is als de zon 
opgaat en ondergaat, én als je de zee 
oversteekt, onderweg je schreden 
richten.
Moge God, die je nabij is als je zit en 
als je staat, je met liefde omringen en 
je bij de hand leiden.
Moge God, die jouw wegen kent en de 
plaatsen waar je uitrust, bij je zijn in 
je taak op aarde; het goede nieuws 
zijn dat je deelt én je op de eeuwige 
weg leiden.
Amen.

Sara en Ries de Weerd
projectkoor

Collage

Vrouwen van de reformatie (Mariana Lepadus)
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ZUID-NEDERLAND. Het Kerkblad van 
de ELG Noord-Brabant, Limburg en 
Nijmegen heeft sinds kort een geheel 
nieuwe vormgeving en een nieuwe 
naam: De Lutherroos. Het informatie-
blad is nu helemaal in kleur. Door 
nieuwe technieken en productie-
mogelijkheden blijken de extra kosten 
erg mee te vallen. De Lutherroos ver-
schijnt zeven keer per jaar.

GRONINGEN. In ‘Opbouw’ een artikeltje 
over zingen ná de dienst. De lutherse 
kerk is een zingende kerk. Een van de 
voorstellen van de werkgroep Vitaliteit 
vorig jaar was: de gemeente gelegenheid 
bieden om samen te zingen, boven 
bij het orgel met ruimte voor oude en 
nieuwe liederen, en vooral plezier 
hebben in het samen zingen. De eerste 
samenzang was op 10 februari en al 
zingend werd, onder leiding van  
cantor-organist Tymen Jan Bronda, 
kennisgemaakt met de nieuwe bundel 
Alle liederen van Luther. Dat smaakte 
naar meer, en zo is besloten hier 
regelmatig een vervolg aan te geven. 

AMERSFOORT. Ruim dertig zangers 
kwamen op Goede Vrijdag van overal 
en nergens vandaan om mee te doen 
aan de meezing-Matthäus. Dirigent 
Cees-Willem van Vliet studeerde in 
een uur tijd met de aanwezigen alle 
koralen uit Bachs Matthäuspassion 
vierstemmig in. Iedereen kon de muziek 
van te voren downloaden, deelname 
was gratis.

UTRECHT-ZEIST. De evangelisch-
lutherse gemeenten Utrecht en Zeist 
zijn onlangs in goede harmonie 
samengegaan. Vanaf nu heet de 
gemeente Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Utrecht-Zeist en omgeving. 
U heeft hierover kunnen lezen in de 
laatste elkkwartaal.
Op 31 maart zijn de kerkenraadsleden 
van beide gemeenten opnieuw bevestigd 
omdat nu een gemeente is gevormd. 
Een aantal kerkenraadsleden trad af, 
een aantal nieuwe kerkenraadsleden 
trad aan. Zo is Mary Gooding ouderling 
en zijn Hanneke Wijma en Jan-Pieter 
van Waasbergen diaken.
Het was een feestelijke dienst met na 
afloop een fotomoment met de vol-
tallige kerkenraad.

DEN HAAG. De Stichting Cultuur en 
Muziek in de Lutherse Kerk van Den 
Haag presenteert in 2019 een reeks 
concerten rond het thema ‘Master and 
Pupil’. Vrijwel iedere eerste zaterdag 
van de maand klinken meesters en 
leerlingen op het Bätzorgel. Op zater-
dag 4 mei speelden een vader met 
zijn zoon op het orgel en zij pasten 
dus prima bij het jaarthema! Zie 
www.hetbatzorgel.nl voor het complete 
programma, het orgel en de kerk. 
Aanvang 15.30 uur, toegang gratis.

kriskraskort
WOERDEN. Dominee Maarten Diepen-
broek richt met zijn gemeente een 
stiltekapel in. Dat is een plek om te 
ontsnappen aan de drukte van alledag. 
“Nu is de kerk bijna altijd dicht, maar 
hij moet juist voor iedereen open 
staan.” Voor de Annakapel wordt een 
gebouwtje aan de Nieuwstraat (achter-
kant van de kerk) opnieuw ingericht. 
Waar nu nog opslag staat, vindt men 
straks een plek voor stilte, rust en 
bezinning met alleen een ikoon van 
Jezus, een kaarsentafel en een bankje. 
Het idee slaat in Woerden duidelijk 
aan met enthousiaste reacties. Zo 
melden mensen zich als vrijwilliger en 
loopt de financiering via fondsen en 
giften ook goed. De Annakapel wordt 
opengesteld op woensdagochtenden, 
zaterdag en bij speciale gebeurtenissen.

UTRECHT-ZEIST. Het kerkblad van 
Utrecht-Zeist heeft sinds deze jaargang 
elke maand een ander portret van 
gemeenteleden op de omslag staan. 
Op de eerste bladzijde aan de binnen-
kant staat een kort verhaaltje over 
welk gemeentelid dit is en hoe hij/zij 
bij de gemeente is betrokken.

APELDOORN. ‘Omzien naar elkaar.’  
In ‘Opwaarts’ (het mededelingenblad 
van ELG Apeldoorn) werd gevraagd 
om in de Veertigdagentijd één of 
meer mede-gemeenteleden te bezoeken. 
Daarnaast werd gevraagd wie graag 
bezoek zou willen ontvangen. Dit kon 
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kenbaar gemaakt worden bij een van 
de diakenen. Een mooi initiatief van 
de diaconie in Apeldoorn!

WEBSITES. De lutheranen in Woerden en 
Zwolle hebben een geheel vernieuwde 
website online gezet. Nieuwe ideeën 
zijn deskundig becommentarieerd, 
aangepast en verwerkt door officiële 
webmasters. Het ziet er allemaal zeer 
professioneel uit met veel inhoud. 
Een bezoekje waard!
lutherswoerden.nl; elkz.nl 

ZIERIKZEE-ZEELAND. De lutheranen in 
Zeeland zijn aangesloten bij ‘Platform 
voor kerken in Zierikzee’. Samen met 
andere kerken uit Zierikzee wordt 
regelmatig vergaderd en komen allerlei 
praktische zaken aan de orde die 
binnen deze geloofsgemeenschappen 
spelen. Ook worden gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd en mooie 
stappen gezet voor meer samenwerking 
en uitwisseling. Het Platform was 
met een kleine musical ook vertegen-
woordigd bij de viering van 800 jaar 
Zierikzee.

HET GOOI. De jongeren en ouders van 
de Galerijgroep uit Naarden-Bussum 
en Hilversum maakten met drs. Arno 
Fafié een wandeling door Amsterdam 
Oud-West langs markante punten voor 
de lutherse geschiedenis. Er werd 
gestart bij de ronde lutherse kerk aan 
het Singel en de tocht kwam langs 
het Weeshuis van de hersteld evange-
lische-luthersen (het West-Indisch 
Huis). Daar werd kennis gemaakt met 
‘piraat’ Peter Stuyvesant, ook een 
lutheraan. Verder ging het langs 
andere standbeelden en (voormalige) 
lutherse gebouwen. De wandeling 
eindigde bij ‘De Lutherhof’ met thee 
en iets lekkers.

GRONINGEN. De Lutherse kerk Gro-
ningen presenteerde ook dit jaar weer 
een poster en flyer met een compleet 
overzicht van alle orgelconcerten - 
‘orgel met’ en ‘orgel solo’ - en cantate-
diensten in de Lutherse Kerk. Het 
eeuwenoude kerkgebouw aan de 
Haddingestraat is een van Groningens 
bekende concertlocaties voor de klas-
sieke muziek en tegenwoordig ook 

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.

popmuziek. Naast de traditionele 
orgelconcerten zijn er hartje zomer 
ook vier orgeldemonstraties en twee 
nachtconcerten.

ZAANDAM. In Opgang, het kerkblad 
van A (Alkmaar) tot Z (Zaandam), 
wordt een hele pagina gewijd aan 
alle medewerkers en bedrijven die er 
de afgelopen periode voor hebben 
gezorgd dat het interieur en het kerk-
orgel van de Maartenkerk zo schit-
terend zijn gerestaureerd. Het is een 
indrukwekkende lijst!

ROTTERDAM. ‘Kan het orgel niet ver-
vangen worden door iets digitaals?’ 
Deze vraag wordt gesteld in Contact, 
periodiek van de ELG Rotterdam. De 
discussie wordt vergeleken met de 
discussie in het voetbal over kunstgras 
en echt gras. Het eerste antwoord is: 
Ja, met moderne technieken kan de 
klank van elk gewenst orgel opgeroepen 
worden. Zo bestaat er al software met 
meer dan honderd pijporgels. Maar het 
tweede antwoord is: Nee, het orgel in 
de Andreaskerk heeft ruim 1200 pijpen. 
Als je daarmee op een eerlijke manier 
elektronisch wilt concurreren, moet je 
die vervangen door 1200 grote en 
kleine luidsprekers. De orgelpijp is als 
historische luidspreker dus zo gek 
nog niet …

WOERDEN. De twee groepen catechi-
santen van Woerden hebben begin 
april een gezamenlijke excursie 
gehad op Schiphol. De jongeren moch-
ten daar een kijkje achter de scher-
men nemen bij het luchthavenpasto-
raat op de zesde verdieping van de 
aankomsthal. De Woerdense dominee 
Marieke  
Meiring is daar dominee en heeft de 
jongeren ontvangen en uitleg gegeven. 
Samen met twee andere dominees en 
veel vrijwilligers doen zij pastoraal 
werk op de luchthaven. Daarnaast is 
er het Meditation Centre, een stilte-
centrum voor alle religies en overtui-
gingen. Elke zondag houdt het lucht-
havenpastoraat hier een kerkdienst in 
het Engels. Helaas konden de jongeren 
hier geen kijkje nemen omdat het 
stiltecentrum zich bevindt achter de 
douane.

Chris Eekel
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LUTHERSE KERKGRONINGEN 2019ORGEL MET • • •  ORGEL SOLO CANTATE DIENSTEN  
Bachnachtconcert - Rien Donkersloot (barok-orgel)
cantatevesper - Widerstehe doch der Sünde BWV 54 
Goede Vrijdag - Stabat Mater Kamerkoor Tiraña 
Paascantate - Johann Ludwig Bach 
Koningsnachtconcert - Aart Bergwerff (orgels) 
cantatevesper - Bleib bei uns, denn es will Abend werden BWV 6 
Beroemde Motetten - Luthers Bach Ensemble 
zomerconcert - Pieter van Dijk (barok-orgel)
orgeldemo - Tymen Jan Bronda & Hugo Arteaga (fagot)
Kantatengottesdienst auf Deutsch*
Schnitgerconcert - Tobias Willi (CH)*   
orgeldemo - Bernhardt Edskes
orgeldemo - Hugo Bakker
cd-presentatie - bas-solocantates David Greco
orgeldemo - Tymen Jan Bronda
Open Monumentendag - Johan Beeftink & Peter Tjeerdsma (saxofoon) 
Benefietconcert - Bernard Winsemius (barok-orgel)
Orgelconcours SGO (barok-orgel)*
Avant Garde - Age-Freerk Bokma (orgels)* 
Handel orgelconcerten - Vincent van Laar & Northern Consort (barok-orgel)* muziekdienst - Deutsches Requiem - Brahms 

Lustrumconcert - Kamerkoor Tiraña (o.v.) 
Gregoriaanse Vesper - Peter Westerbrink (barok-orgel)
Kerst - Messiah - Lutherse Bach Academie 
Oudjaarsconcert - Tymen Jan Bronda & Robert Koolstra (quatre-mains)

DO 21 mrt 21.30u

ZO 31 mrt 17.00u 

VR 19 apr 20.30u 

ZO 21 apr 10.00u

VR 26 apr 21.30u 

ZO 19 mei 17.00u 

ZO 16 juni 15.00u 

ZO 14 juli 15.00u

ZA 27 juli 14.30u

ZO 04 aug 10.00u

ZO 04 aug 15.00u 

ZA 17 aug 14.30u

ZA 31 aug 14.30u

ZO 8 sept 15.00u

ZA 14 sept 12.00u

ZA 14 sept 16.00u
 

ZO 22 sept 15.00u

ZA 12 okt 09.00u

DO 17 okt 20.00u

ZA 19 okt 15.00u 

ZO 03 nov 10.00u 

ZA 30 nov 20.00u

ZO 08 dec 17.00u

WO 25 dec 10.00u 

DI 31 dec 13.00u
informatie & reserveren 

info@svlk.nl
* onderdeel Groninger Orgelzomer 2019

binnenstadskerken.nl

LDF
Musica

 Antiqua 
Nova

w w w . m u s i c a  a n t i q u a  n o v a . n l
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p 4 mei is dominee Elke Gaiser 
na een kort ziekbed in Kassel 
(Duitsland) overleden. Zij was 

predikant van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente te Purmerend (1991-1996). 
Daarna vertrok ze met haar gezin naar 
Duitsland. Daar woonde ze eerst in 
Leipzig en later in de buurt van Kassel, 
waar haar echtgenoot werkte. Zelf was 
ze daar eerst predikant in het ‘Ere-ambt’ 
en sinds december 2013 werkte ze als 
vaste predikant in Grebenstein en 
Burguffeln in de Evangelisch-Lutherse 
Kerk van Kurhessen-Waldeck. 
Samen met familie en vrienden nam 
de gemeente afscheid van haar in de 
kerk van Grebenstein. Bij God te zijn 
is mijn enig verlangen (Psalm 73:28) 
was haar levensmotto. 
Het afscheidswoord van haar echt-
genoot dr. Martin Sander en citaten 
uit haar preken weerspiegelden dit. 

Elke en haar man Martin ontmoette ik 
voor het eerst in 1981 in Hilversum in 
het Leerhuis van Rabbijn Yehuda 
Aschkenasy. De ‘Duitse Groep’ studeerde 

daar twee jaar intensief met Yehuda, 
en er ontstonden vriendschappen voor 
het leven. Weer terug in Duitsland volgde 
het echtpaar Sander-Gaiser, net als ik, 
de kerkelijke opleiding in de Evange-
lisch-Lutherse Kerk van Württemberg. 
Door mijn huwelijk met ds. Arie Cees 
Verwaal leidde mijn weg mij in 1986 
weer naar Amsterdam, ook naar de 
Lutherse Kerk. Elke Gaiser en haar 
man volgden enkele jaren later toen 
ze predikant werd in Purmerend; zo 
werden we collega’s in de Lutherse Kerk 
in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Elke Gaiser was een Herderin met hart 
en ziel en met een diep, mystiek geloof. 
Ook was ze een trouwe vriendin met 
veel gevoel voor humor. Wij deelden 
veel; ik ben dankbaar voor al die 
jaren van vriendschap en wederzijdse 
geestelijke ondersteuning. 
Mogen de woorden van het lied: Auf, 
auf, mein Herz mit Freuden die aan 
haar ziekbed klonken, haar man Martin 
Sander en dochters Johanna, Ruth en 
Debbie, tot troost zijn. 

Herderin met hart en ziel

O

In memoriam Elke Gaiser (26 oktober 1956 - 4 mei 2019)

Auf, auf, mein Herz mit Freuden, 
nimm wahr was heut geschieht;
Wie kommt nach grossem Leiden, 
nun ein so grosses Licht.
Mein Heiland wart gelegt,  
da wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist zum  
Himmel ist gereist.

Ds. Cornelia Hübner,  
Freiburg, Duitsland

(foto: A. Wöhle)

p 21 juni is het Luther Museum 
geopend, alle tegenslagen zijn 
overwonnen. Er is lang gewerkt 

aan de totstandkoming van het museum. 
Er zijn tal van mogelijke openingsdata 
geweest, zoals maart 2017, mei 2018 
en hervormingsdag 2018, maar steeds 
kon het door omstandigheden niet 
doorgaan. Eind vorig jaar schreven 
wij in elkkwartaal over het laatste 
struikelblok: de wateroverlast. 
Van uitstel kwam gelukkig geen afstel. 
Het museum is open! 

Het Luther Museum is gevestigd in de 
Wittenberg aan de Nieuwe Keizers-
gracht in Amsterdam. De Wittenberg 
werd gebouwd in 1772 en is genoemd 
naar de stad waar Maarten Luther in 
1517 zijn 95 stellingen poneerde, de 
stad Wittenberg, inmiddels officieel 

omgedoopt tot Lutherstadt Wittenberg. 
Het pand is gebouwd als het Evange-
lisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- 
en Vrouwenhuis en speelde lange tijd 
een grote rol bij de opvang van armen, 
ouderen en wezen. Na een grondige 
verbouwing is het tot 2014 in gebruik 
geweest als verpleeghuis. Daarna werd 
het gebouw opgesplitst. 

Het oorspronkelijke gebouw is helemaal 
gestript, met uitzondering van de 
monumentale regentenkamers en de 
kerkzaal, nu in gebruik als museum. 
In het andere, tevens grootste, deel 
zijn nu 114 short stay appartementen. 
De oorspronkelijke structuur is echter 
gebleven, evenals het gevelbeeld. 

De lutherse kerk en diaconie verza-
melden in de loop van de geschiedenis 

Luther Museum geopend

O
belangrijk erfgoed dat nu is onderge-
bracht in het museum. De regenten-
kamers, de gang en de kerkzaal zijn 
de  belangrijkste collectiestukken. De 
erfgoedcollectie bestaat verder uit 
schilderijen van onder meer Breenbergh 
en Ruysdael, bijbels, avondmaalsstellen, 
antieke meubelen, gravures, klokken, 
penningen, doopschalen, vaandels en 
beelden.

Het Luther Museum is gevestigd aan 
de Nieuwe Keizersgracht 570 te 
Amsterdam. Openingstijden: donder-
dag t/m zondag, van 11:00-17:00 uur. 
Meer informatie: www.luthermuseum.nl
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n haar thema’s en taalgebruik windt 
Nadia Bolz-Weber er geen doekjes 
om: de lutherse recht-voor-zijn-

raap-dominee uit Denver, Colorado, 
en oprichter van het House for All 
Sinners and Saints is direct en to the 
point en laat er geen enkel misverstand 
over bestaan dat het niet de bedoeling 
is jezelf beter te voelen dan een ander 
als je een regelmatig en rechtschapen 
leven leidt: God werkt via zondaren 
en losers. Jezus overigens ook. En de 
perceptie omtrent heiligen en zondaars: 
daar mag de bezem door. Niets is wat 
het lijkt; een zondaar kan een heilige 
zijn en andersom.

De verhalen in deze bundel zijn bele-
venissen, statements en bewust laag-
drempelige theologisch-filosofische 
beschouwingen die uitnodigen tot 
nadenken en bezinning. Bolz-Weber 
schuwt daarbij haar eigen kwetsbaar-
heid niet: de lezer wordt deelgenoot van 
haar twijfels, haar minder positieve be-  
en veroordelingen, haar zoektochten 
en uiteindelijk ook haar inzichten en 
levenslessen.
Dat overtuigingen en aannames onder-
deel zijn van ons geconditioneerd 
denken wordt al meteen in het eerste 
verhaal duidelijk: Nadia vertelt hoe zij 
aangenaam verrast was toen zij ont-
dekte dat in 1901 een vrouw een kerk 
gesticht had in Denver. Haar eerste 
reactie was deze vrouw onmiddellijk te 
bombarderen tot een lichtend voorbeeld 
voor de (theologische) emancipatie 
van alle vrouwen. Maar als zij verder 
leest en ontdekt dat deze vrouw ook 
een militante antisemiet was en aan-
hanger van de Ku Klux Klan, verschijnt 
voor de eerste keer een f-woord in het 
boek: hoe kan iemand die bijna bij de 
heiligen hoort dit soort gedachten 
hebben? Haar antwoord, na gesprekken 
en gedachten, is dat God werkt door 
zondaars: ‘We hebben geen heiligen 
omdat zij zo vroom en perfect zijn, maar 

om te vieren dat God heilige en bevrij-
dende dingen kan doen in deze wereld 
dankzij ménsen – of all things – en dat 
die stuk voor stuk vol gebreken zijn.’

Hoe wij allemaal vol gebreken zijn toont 
ze door zichzelf: zij is niet minder een 
zondaar dan wie dan ook, waarbij wij 
ons te allen tijde mogen koesteren in 
de genade die er altijd is. Een bijna 
schrijnend voorbeeld geeft ze in het 
verhaal over Larry, een man die haar 
aandacht als predikant zocht maar die 
zij telkens van zich af hield. Ze mocht 
hem niet, werd nerveus van hem en 
kon zich er zelfs niet toe zetten om een 
verzoek met het oog op zijn naderende 
einde in te willigen. Het bijzondere 
aan dit verhaal is dat Nadia bijstand 
zoekt en wil biechten, waardoor de 
focus niet ligt op het verlies en de 
consequentie van haar handelwijze ten 
opzichte van de weduwe, maar op haar 
proces van schuld, boete en genade. 
De absolutie die zij van haar biecht-
moeder krijgt, die haar zegt dat Jezus 
voor alle zonden is gestorven dus ook 
voor deze, wordt voor haar pas mani-

God werkt via zondaren en losers

I

Vrijspraak voor losers – Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn

fest als de weduwe van Larry haar 
bedankt voor het feit dat zij zoveel 
voor Larry had betekend: ‘En daar 
gebeurde het. Een gezegende uitwisseling. 
Mijn shit in ruil voor Jezus’ genade.’
Nadia Bolz-Weber is predikant onder 
de mensen, met al haar noden en 
twijfels en kwetsbare momenten. De 
vele ervaringen die zij in haar boek 
verwoordt raken je als lezer en stemmen 
tot nadenken. De vertaler heeft de 
typisch Amerikaanse schrijfstijl en 
dialoogvorm intact gelaten, wat voor 
dit boek passend is. Een aanrader voor 
iedereen om kerk-zijn eens vanuit 
een andere invalshoek te bekijken.

Leonie Crom-Wagenaar

“Ik denk dat Gods werk in deze wereld altijd door zondaars gedaan wordt. Daar is 
niks mis mee. Soms zijn de mensen die het minst geschikt zijn precies de mensen 
waar God naar op zoek is.”

Nadia Bolz-Weber 

Nadia Bolz-Weber: Vrijspraak voor losers - 
Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn.
Uitgeverij Kok, ISBN 978 90 435 2974 7

Nadia Bolz-Weber komt naar het Graceland 
Festival 2019 in Vierhouten (15-18 augustus).
Kaarten? Als lezer van dit blad krijgt u 15% 
korting. Gebruik hiervoor de code LUTHER 
bij het afrekenen. gracelandfestival.nl
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300 jaar slavernijverleden werkt door 
in de belevingswereld van alle 
betrokkenen. Verhalen van voorouders, 
gepubliceerde dagboeken, notulen 
van vergaderingen, literatuur, kranten, 
tijdschriften, prenten, schilderijen, 
wetten en regelingen zijn deel van de 
culturele erfenis van de Nederlandse 
samenleving. Die erfenis is van invloed 
op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ 
zichzelf en elkaar zien als onderdeel 
van de Nederlandse maatschappij. De 
kerken spelen in deze culturele erfenis 
een rol. De Evangelisch-Lutherse 

Gemeente Amsterdam wil in samen-
werking met o.a. NiNsee (Nationaal 
Instituut Nederlands slavernijverleden 
en erfenis) en de Evangelische Broeder-
gemeente Amsterdam Stad & Flevoland 
nagaan hoe het gemeenschappelijke 
slavernijverleden positief kan worden 
verwerkt.
Daartoe is een essaywedstrijd uitge-
schreven met als thema: Het trans-
Atlantische slavernijverleden en de rol 
van de kerken hierin alsmede de door-
werking van dat verleden in het heden, 
waardoor de huidige en toekomstige 
generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Neder-
landers de slavernij laten deel uitmaken 
van hun bewustzijn van de eigen 
geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn 
een plaats geven in de Nederlandse 

Essaywedstrijd Nederlands Slavernij-
verleden en de rol van de kerken

Startzondag 2019: Een goed verhaal
Bijbel als spiegel voor ons dagelijks leven

‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, 
‘een goed gesprek’, licht projectleider Floor Barnhoorn toe. 
Prof. dr. Maarten Wisse schreef op verzoek van de synode 
een nota over het geloofsgesprek, met de titel ‘De Bijbel in 
het midden’. Daarin pleit hij ervoor geloofsgesprekken te 
voeren rond de Bijbel. “De bijbel ligt als boek van God 
immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met 
de verschillende stemmen in de bijbel om te gaan, zijn we 
ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van 
geloven te begrijpen en te aanvaarden.” Het voeren van 
gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend, ziet 
Barnhoorn. “In veel gemeenten is er een bepaalde verlegen-
heid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook 
omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed 
verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen 
verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door te vragen: 
‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor 
tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal 
uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een 
spiegel voor ons dagelijks leven.”
Rond het thema ‘Een goed verhaal’ wordt allerlei materiaal 
aangeboden. Vrijwel elke gemeente heeft met de predikant 
of kerkelijk werker natuurlijk al een expert in huis. Zo is 

allerlei bijbelstudiemateriaal beschikbaar en werkvormen 
om met de Bijbel aan de slag te gaan, in de kerk en daar-
buiten. Zoals bibliodrama - daarbij stap je letterlijk in een 
verhaal: je verplaatst je in een bijbels personage en stelt je 
voor: wat zou deze persoon denken, voelen en zeggen? Of 
meditatieve werkvormen, waarbij het gaat om stil worden, 
een tekst (her)lezen en afdalen in je binnenste. Je vraagt je 
af: ‘Wat heeft God mij door deze tekst te zeggen?’ 

Voor de hele gemeente
Ook zijn er werkvormen voor kinderen en jongeren, litur-
gische suggesties voor de kerkdienst en een spel dat met 
de hele gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: “Ook 
is er materiaal voor het nieuwe seizoen. Zoals een opzet 
voor groothuisbezoek en ideeën voor bijbelgebruik in het 
pastoraat.” Het aanbod is divers en stimulerend; gemeenten 
kunnen zelf kiezen.

Veel gemeenten beginnen binnenkort al met de voorbereidingen 
voor de startzondag in september. Dit jaar biedt de diensten-
organisatie materiaal aan rond het thema ‘Een goed verhaal’, 
vol handvatten om op nieuwe en creatieve manieren met de 
Bijbel aan de slag te gaan.

samenleving en de trans-Atlantische 
verhoudingen.
 
Schrijvers en studenten uit Nederland, 
Suriname en de Caribische Koninkrijks-
delen zijn welkom om mee te doen.
Essays kunnen tot 15 september 
2019 worden ingestuurd via 
essay2311@xs4all.nl. De uitslag wordt 
23 november 2019 bekendgemaakt 
tijdens het symposium Heilzame Ver-
werking Slavernijverleden in de Oude 
Lutherse Kerk aan het Spui in 
Amsterdam. De drie winnende essays 
zullen samen met de andere bijdragen 
van het symposium worden gepubli-
ceerd. De voorwaarden en beoordelings-
criteria van de essay wedstrijd zijn te 
vinden op diaconie.com.

Gratis boekje
Voor elke gemeente is een gratis exemplaar van het boekje  
‘De Bijbel in het midden’ beschikbaar. Kijk hiervoor en voor alle 
materialen bij de startzondag op protestantsekerk.nl/startzondag.

protestantsekerk.nl/
startzondag
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Bezoek met leden moderamen 
Generale Synode en Diensten-
organisatie aan Lutherse Wereld 
Federatie
Eind maart, begin april vond het lang 
voorbereide bezoek, gezamenlijk met 
leden van het moderamen van de 
generale synode, plaats aan het hoofd-
kantoor van de Lutherse Wereld 
Federatie en de Wereldraad van Kerken 
te Genève. Het bezoek verbreedde en 
verdiepte de kennis van deze belang-
rijke instituties en schiep een kans om 
met elkaar ook nader en intensiever 
in gesprek te gaan over de betekenis 
van deze organisaties. De praktische 
ervaring van ‘lutherse internationaliteit’ 
in de viering van de internationale 
lutherse gemeente te Genève en in de 
presentaties van de beleidsmedewerkers 
en de secretaris-generaal waren hier-
voor waardevolle input. Door dit 
bezoek te combineren met een kennis-
making met de Wereldraad van Kerken 
(in hetzelfde gebouw gevestigd) kwam 
er een tweede bijzondere ervaring bij 
(zie ook pag. 8 en 14). 

Het nieuwe beleidsplan vastgesteld
Tijdens de voorjaarsvergadering van 
de evangelisch-lutherse synode is het 
nieuwe beleidsplan 2019-2023 vast-
gesteld. Het beleidsplan zet prioriteiten 
op het gebied van communicatie zoals: 
het herkenbaar en goed vindbaar zijn 
op de website van de Protestantse Kerk; 
de maatschappelijke en kerkelijke 
zichtbaarheid van de gemeenschap  
en traditie - waaronder de projecten 
Lutherse Academische Presentie, Leren 
met Luther - ; de slagvaardigheid van 
synodaal beleid zoals toegankelijkheid 
van fondsen, besteding van rendemen-

ten; de duurzaamheid van gemeenten 
en gemeenschap, waaronder samen-
werking en regiovorming. Tijdens de 
vergaderingen in het najaar zal een 
jaarplan voor volgend jaar worden 
besproken en tijdens de voorjaarssynode 
wordt teruggekeken op het voorgaande 
jaar. Het nieuwe beleidsplan wordt 
nog ‘opgemaakt’ en is dan naast een 
papieren versie natuurlijk ook digitaal 
beschikbaar. Een speciaal woord van 
dank was er voor Marleen Schoonder-
woerd, op verzoek van de synodale 
commissie aangetrokken als schrijver 
en editor van het beleidsplan.

Vergadering evangelisch- 
lutherse synode
Op 18 mei vergaderde de synode in 
Doorn, op Hydepark. In de ochtend 
waren vier classispredikanten uitge-
nodigd. Met hen bespraken we de 
vraagstukken waarmee veel lutherse 
gemeenten worden geconfronteerd: 
een kleiner wordend kader, moeite 
om een redelijke frequentie van kerk-
diensten te hebben, het zoeken naar 

Officiële mededelingen

Classispredikanten Trinette Verhoeven, Klaas van der Kamp, Jaap van Beelen en  
Gerrit van Meijeren tijdens de synodevergadering (foto: Willem Boon)

creatief gebruik van gebouwen, het 
stellen van prioriteiten ten aanzien van 
delen van het kerkenwerk (wat doen 
we wel, wat laten we gaan), samen-
gaan of samenwerken met plaatselijke 
of regionale partners, aanvragen van 
projectbegeleiding en -subsidie voor 
transitieprocessen, het uitbesteden 
van financiële zaken aan een admini-
stratiebureau of administratie van een 
buurgemeente. De classispredikanten 
zoeken naar protestantse gemeenten 
als veelkleurige gemeenschappen waar 
(getalsmatig kleine) delen ruimte 
moeten krijgen om te ademen, maar 
waar hen dan ook wordt gevraagd om 
zichtbaar te worden. Ook de (lutherse) 
interactie met gemeenschappen buiten 
de Protestantse Kerk werd als zeer 
waardevol gezien. De middag werd 

grotendeels besteed 
aan het beleidsplan 
(zie boven).

Erik Fledderus
voorzitter evangelisch-
lutherse synode
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Werkweek liturgie en kerkmuziek
De studiedagen voor liturgie en kerkmuziek worden van 
23 tot en met 26 juli georganiseerd door het Huis van de 
Kerkmuziek in Centrum Bovendonk te Hoeven (NB), een 
voormalig klooster. 
Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische 
setting maar ook voorgangers, organisten, cantors en  
cantorijdirigenten: komt allen kennismaken met de studie-
dagen onder professionele leiding en begeleiding. Leer en 

zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek inspanning en 
vind ontspanning, en vind ook verbinding met gelijk-
gestemde liefhebbers.
Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en 
de wijze van aanmelden vindt u op huisvandekerkmuziek.
nl/werkweken/werkweek-liturgie-en-kerkmuziek.
Vragen over deze week kunt u ook stellen aan Elske te 
Lindert, etelindert@icloud.com.

Brainstormmiddag NLVB
Het bestuur van de NLVB nodigt u uit voor een brainstorm-
middag op 10 juli. Deze middag wordt gebruikt om een nieuw 
jaarthema te kiezen voor 2020. Aan de hand van dit nieuwe 
thema zullen diverse activiteiten worden georganiseerd. Ook 
wordt gekeken hoe volgend jaar vormgegeven kan worden 
aan de samenwerking met de Oud-Katholieke Vrouwen in 
Beweging (OKViB).

De middag wordt georganiseerd in de lutherse kerk,  
Hamburgerstraat 9 in Utrecht. 
Aanvang lunch om 13.00 uur, gevolgd door de brainstorm 
van 14.00-16.00 uur.
In verband met de lunch graag aanmelden via h.v.axler@
gmail.com Deelname is kosteloos.

Stadsklooster Haarlem
Stadsklooster Haarlem organiseert op meerdere plaatsen  
in de stad stiltemomenten van ongeveer een half uur. 
Kernwoorden zijn stilte, aandacht en schoonheid. Diverse 
kerken openen hun deuren op een dag in de week, in de 
ochtend of middag. 
Vanaf 28 mei doet de Lutherse Kerk Haarlem mee aan het 
stadsklooster. De kerk is iedere maandag geopend van 
17:00-17:30 uur.

Zondag 7 juli:
Jubileum: 250 jaar geleden is het kerkgebouw ingewijd. 
Dit wordt o.a. gevierd met een dubbel orgelconcert met 
Rieuwert Blok en Mark Heerink. 
Lutherse kerk, Ramen 4, Hoorn, aanvang 14:00 uur.
elghoorn.jimdo.com

Woensdag 10 juli:
NLVB brainstormmiddag i.v.m. jaarthema 2020
Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
nlvb.net

Zondag 21 juli t/m zaterdag 27 juli 
69e Lutherse werkweek voor kerkmuziek
Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen, Denekamp
www.koninginnezang.nl

Zaterdag 28 september 2019
NLVB najaarsactiviteit: Dolen en Dromen, Zutphen
nlvb.net

Zaterdag 5 oktober 
Kerkkorendag, Lutherse kerk Haarlem
luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/kerkkorendag

Agenda


