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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Naast de gebruikelijke rubrieken hebben we dit keer 

weer iets uit de kerkgeschiedenis. Het is indrukwekkend 

om alle ‘Lutherplaatsen’ in het voormalige Oost-Duitsland 

te bezoeken. In Wittenberg sloeg Maarten Luther in 1517 

zijn beroemde 95 stellingen aan de deur van de Slotka-

pel. Daar woonde hij ook, samen met zijn gezin, in het 

zogenaamde ‘Zwarte Klooster’. In deze bijlage vindt u een 

verslag over zijn vrouw Katharina von Bora. Een vrouw 

die eens gezegd heeft: ‘Ik wil aan Christus kleven als een 

klit aan een kleed.’

Ons Bijbelstudieboekje over de zendingsreizen van de 

apostel Paulus is inmiddels gedrukt. In het boekje zijn 
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kaartjes opgenomen van de drie zendingsreizen en van 

de reis naar Rome. We hebben al heel veel boekjes mo-

gen leveren, waarvoor wij u hartelijk dank zeggen! 

We wensen u een goed zomerseizoen toe!

A. Rijken-Ubak

Katharina von Bora (1499–1552)  
De vrouw van Maarten Luther (1483-1546)

‘De Morgenster van Wittenberg’ zo noemde Luther haar. 

Katharina von Bora is een van de belangrijkste vrouwen 

uit onze kerkgeschiedenis. Het bronnenmateriaal is ech-
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ter uiterst sober. Wel weten we iets door de zogenaamde 

‘Tischreden’, die door derden zijn opgetekend. 

Katharina von Bora komt uit een verarmd adellijk ge-

slacht ten zuiden van Leipzig. Enige jaren na haar ge-

boorte overlijdt haar moeder en hertrouwt haar vader 

met een zekere Margareta. Dan brengt Jan von Bora de 

kleine Katharina in 1505 naar het klooster van de Bene-

dictinessen in Brehna, bij Halle. Daar leven ze naar de 

regels van Benedictus van Nursia (480-547).

In januari 1509 wordt Katharina koorvrouw in het mooie 

Cisterciënzer klooster Marienthron in Nimbschen, bij 

Grimma. De abdis is familie van moeders kant. Het kloos-

ter is alleen bestemd voor adellijke vrouwen. Katharina 

mag niets meenemen, want een bruid van Christus heeft 

geen bezit op deze aarde! De Cisterciënzers zijn een 

strengere orde van de Benedictijnen. Ze liggen in de lijn 

van Bernard van Clairvaux (1090-1153). Ze staan ‘s mor-

gens om vier uur op en beginnen dan met het zingen 

van het Benedictus in de kerk. De dagindeling is verder 

hetzelfde als in Brehna: acht uur bidden, acht uur werken 

en acht uur rusten.

In het jaar 1514 is de tijd van het eenvoudige huishoude-

lijke werk voorbij. De meisjes dragen nu het witte habijt 

van de novice. Ze borduren, bidden en luisteren naar de 

lezingen van de Heilige Schrift. Tussendoor krijgen ze les 

in lezen en schrijven. Omdat het zingen en de Bijbellezin-

gen in het Latijn zijn, staat dat vak ook op het rooster.                                           

Voor Katharina begint nu ook het grote zwijgen. Het 

belangrijkste is zwijgen en bidden. Ze mag alleen praten 

tijdens de biecht, of als er vragen te stellen zijn over het 

werk. ‘s Avonds na de vesper, mag ze onder het toeziend 

oog van de abdis praten over de grote daden van de 

gestorven heiligen. Ze moet langzaam lopen, haar hoofd 

een beetje gebogen, de ogen neergeslagen en de han-

den in de mouwen. Denk altijd aan je hemelse Bruide-

gom! Haar tante, een zuster van haar vader, is hoofd 

van de ziekenafdeling. Käthe mag ook regelmatig 

met haar tante mee om zieken te verzorgen. Het is 

wel een heel andere ziekenverzorging dan nu. Men 

gebruikt varkensmest om op de wond te leggen, 

want dit stelpt het bloed! En een goed middel 

tegen de hoest is: paardenmest, opgelost in wijn.

En dan, na een jaar zwijgen, is op maandag 8 

oktober 1515, Katharina’s ‘insegheninge’. Ze is 16 jaar als 

ze als moniale haar intrede in de orde doet. Dat bete-

kent dat ze de eeuwig bindende geloften aflegt. Onder 

plechtige ceremoniën in de kerk knipt men de haren van 

Käthe af. Ze krijgt met de wijwaterkwast besprenkelde 

en bewierookte heilige kleren aan: een witte pij en een 

sluier om het hoofd. Men zet haar een witte rozenkrans 

op en de Heiland op het kruis wordt als Bruidegom in 

haar armen gelegd. Daarna offert de hemelbruid haar 

krans en zweert eeuwige reinheid. Ze moet drie geloften 

afleggen: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Eerst valt ze de abdis en daarna, op rij af, iedere klooster-

vrouw nederig te voet. Elke vrouw heft haar weer op en 

zo neemt men haar als zuster in de gemeenschap op.                                                                                                                                              

Zo gaan de jaren voorbij...

In 1519 preekt Maarten Luther in Grimma, een stadje 

dicht bij Nimbschen. Katharina en de andere nonnen 

horen daarvan en waarschijnlijk lezen ze ook Luthers 

boekje ‘Over de kloostergeloften’. Katharina komt lang-

zamerhand tot de vaste overtuiging dat ze niet langer in 

het klooster wil blijven. Ook de andere nonnen brengen 

deze zaak uit ware behoefte tot de genadetroon van 

God. Ze worstelen in het gebed met Hem, zoals eenmaal 

Jakob deed.

In de nacht van vrijdag op Paaszaterdag 1523, vluchten 

Käthe en elf andere nonnen, met behulp van de koop-

man Leonhard Koppe, uit het klooster. Een gevaarlijke 

tocht, want in het gebied van Hertog George von Saksen 

staat de doodstraf op de ontvoering van nonnen! Drie 

zijn er welkom in het ouderlijk huis, maar de andere ne-

gen gaan eerst naar Torgau en daarna naar Wittenberg. 

Veel families zitten niet te wachten op een dochter die 

terugkeert en dan haar erfdeel opeist! Käthe komt in 

1524 bij de bekende schilder Lucas Cranach in huis en 

op 13 juni 1525 trouwt ze in Wittenberg met dr. Maarten 

Luther! 

                   

Zo woont Käthe dan bij haar Luther in het Zwarte Kloos-

ter, genoemd naar de zwarte pijen van de monniken die 

er eerst woonden, met uitzicht op de rivier de Elbe. Käthe 

schrikt als ze ziet hoe Luther leeft. De grote reformator, 

de man die met koningen en keurvorsten omgaat. Meu-
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...het vroegere ‘Zwarte Klooster’ in 

Wittenberg, met op de voorgrond het  

standbeeld van Katharina von Bora.

De eerste ingang... van het Lutherhuis...

bilair is er bijna niet. Zijn bed is een strozak, die al een 

jaar niet meer opgeschud is. Op haar rust de zware taak 

om van het klooster, met zijn kleine kloostercellen en 

grote zalen, een woning te maken! 

Nog steeds is er veel kritiek op het huwelijk van de ex-

monnik en de gevluchte non. Luther zegt: ‘Hoe erger 

onze vijanden tekeer gaan, des te lieflijker schijnt mij het 

lot dat mij geschonken is!’

Op 7 juni 1526 schenkt Katharina het leven aan een 

zoontje dat de naam Johannes krijgt. Luther zegt: ‘Op-

dat ik elke keer als ik zijn naam noem zal denken aan de 

genade des Heeren, die ons heden wedervaren is.’ Na 

Johannes volgen nog Elisabeth (1527-1528), Magdalena 

(1529-1542), Maarten(1531-1565), Paul (1533-1593) en 

als laatste Margareta (1534-1570).

Naast hun eigen kinderen, nemen ze ook de kinderen 

van Luthers zuster in huis op, als de ouders overleden 

zijn. Ook wonen er bijna altijd familieleden en vrienden 

in huis. Vanaf 1529 komen er bovendien nog studenten 

bij: in totaal gemiddeld 30 à 40 personen. Daarnaast krij-

gen ze gasten uit heel Europa.

Katharina staat ’s morgens om vier uur op en past alles 

wat ze in het klooster geleerd heeft met vaste hand toe. 

Een ijzeren regelmaat en hard werken met een bepaalde 

orde. Ze koopt akkerland en zaait gewassen en plant 

fruitbomen. Ook vangt ze vissen in haar vijver. Ze oogst, 

en verzorgt het talrijke vee. 
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Luther en Käthe zijn gelukkig. Luther zegt dikwijls: ‘Gij, 

Käthe, hebt een man die den Heere vreest, die u van har-

te liefheeft en u hoger schat dan het koninkrijk Frankrijk 

of het rijk van Venetië, gij zijt dus een keizerin.’ Hij noemt 

haar dikwijls ‘Herr Käthe’ en geeft haar in de grote huis-

houding en met het bewerken van de landerijen volledig 

de vrije hand.

Op 18 februari 1546 overlijdt Maarten Luther. Hij wordt 

bijgezet in de Slotkapel van Wittenberg. 

Katharina schrijft daarna:  ‘... En zou ik een vorstendom 

of een keizerrijk hebben gehad, dan zou ik er niet zo’n 

verdriet van hebben gehad als ik het was kwijtgeraakt, 

als nu onze lieve God mij, en niet alleen mij, maar de hele 

wereld deze lieve en dierbare man ontnomen heeft…’              

‘De weduwestaat is een verlaten staat’ is een gezegde. 

Dat heeft ook Katharina als weduwe ervaren. De mensen 

vergeten Luther en langzamerhand ook haar. Het zijn 

zware jaren voor haar met grote financiële moeilijkhe-

den. Ze moet In 1546 en 1547 met haar vier kinderen 

vluchten vanwege de Schmalkaldische Oorlog.

In de zomer van het jaar 1552 breekt in Wittenberg de 

pest uit. Uiteindelijk besluit Katharina om naar Torgau 

te vluchten. Met paard en wagen volgt zij met haar kin-

deren de weg, vanwaar ze negenentwintig jaar geleden 

kwam aangereden. Vlak voor de stad slaan de paarden 

op hol en Katharina valt uit de wagen. Ze ligt maanden 

op bed en op de avond van een bitterkoude winterdag, 

op 20 december 1552, overlijdt Katharina von Bora in 

het bijzijn van haar kinderen. Een vrouw die eens ge-

zegd heeft: ‘Ik wil aan Christus kleven als een klit aan een 

kleed.’

De volgende dag houdt Melanchton een Latijnse ge-

denkrede en wordt ze bijgezet in de Marienkirche van 

Torgau. 

Gedurende haar leven verdedigt Katharina regelmatig 

haar vlucht uit het klooster. Dan veroordeelt ze openlijk 

en met kracht het Pausdom, de hele religiecultuur en de 

aflaathandel. Dat tekent haar als theologisch meeden-

kende vrouw, die haar man ten volle steunt. Zo is ze een 

grondlegster van de protestantse pastorie. Katharina 

is ook een huisvrouw geweest naar het voorbeeld van 

Spreuken 31. Moge haar voorbeeld voor ons tot rijke 

zegen zijn! 

De Heere geve dat we het Lutherlied, waarvan de eerste

regel op de toren van de Slotkapel in Wittenberg staat,

met hart en mond mogen meezingen:

Een vaste Burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

A. Rijken-Ubak
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Marienkirche Torgau

De toren van de Slotkapel in Wittenberg



‘Hij is bewogen met het lot van 

zondaren; zieken, eenzamen, 

bedroefden en mensen die geen 

helper hebben’. 
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Van de bestuurstafel

In de maand mei zien we de hand van de Heere in de 

natuur. Alles is prachtig. De bladeren aan de bomen zijn 

mooi groen. De vogels zingen het hoogste lied. Tot eer 

van hun Schepper. Wat kunnen wij veel leren van wat we 

in de natuur zien.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Van een vervolger een 

verkondiger’ over de zendingsreizen van Paulus is klaar. 

Zo kunt u het boekje tijdig bestellen voor het nieuwe 

seizoen begint.

De Bondsdag is op 6 oktober. Dr. P. de Vries hoopt ’s mor-

gens te spreken over: ‘Gij zult liefhebben den Heere uw 

God...’ en ‘s middags ds. R van de Kamp over: ‘Gij zult uw 

Voor onze zieken 
Draagt elkanders lasten…

De apostel Paulus is een geleerd man. Soms vinden we 

zijn brieven moeilijk. Maar ze zitten vol praktische lessen. 

Eén zo’n les vinden we in Galaten 6 : 2:  ‘Draagt elkanders 

lasten en vervult alzo de wet van Christus’.

Paulus heeft gezien hoe het toeging in de jonge christe-

lijke gemeenten in Galatië. Hij had daar zijn zorgen over. 

Daarom wees hij deze mensen op het houden van Gods 

geboden.

Die geboden betreffen alle terreinen van het leven. 

We kunnen niet alleen op zondag christen zijn. Nee, het 

geloof omspant ons hele leven! Thuis, op het werk, in de 

kerk, in het ziekenhuis of waar dan ook. Zijn wij herken-

baar aan onze woorden en daden? Zien we de mensen 

om ons heen? Niet alleen met ons oog, maar ook met 

ons hart? Net zoals de Heere Jezus? Hij is bewogen met 

het lot van zondaren; zieken, eenzamen, bedroefden en 

mensen die geen helper hebben.

Hij kan hun zorgen en hun nood wegnemen en hun zon-

den vergeven, omdat Hij de zondelast van Zijn volk wilde 

dragen tot op Golgotha! Eeuwig wonder!

Wat vraagt de Heere van ons? Draagt elkanders lasten, 

zegt Paulus. Helpt elkaar!  

De Heere geeft de één soms sterkere schouders dan de 

ander, opdat de sterke de zwakke draagt. De Heere wil, 

dat wij elkaar helpen. Dat kan op zoveel manieren...! 

Door ons gebed, een bezoekje of een kaart. Gewoon 

klaar staan voor de ander…! 

Het gebod: Gij zult uw naaste liefhebben als u zelf, geldt 

voor iedereen. Zeker wanneer we de Heere kennen als 

onze Redder in nood worden we actief met hart en hand. 

Net als de barmhartige Samaritaan in de gelijkenis. Zo 

wordt de wet van Christus vervuld.

Wat een troost voor een ieder die hulp nodig heeft, dat 

de Heere ons ‘naasten’ geeft. De Heere schakelt mensen 

in om ons te helpen! Onverwacht kruisen soms mensen 

ons levenspad, die we nooit meer vergeten. Wat doet het 

goed een luisterend oor te vinden. Een gesprek van hart 

tot hart. Gedeelde smart is halve smart. Wat kan het ons 

bemoedigen, wanneer we merken dat de mensen ons 

niet vergeten...! 

Wanneer we zien op de Overste Leidsman, Jezus Christus, 

wordt onze last licht en Zijn juk zacht! Het dragen van 

elkaars zorgen is een opgave en een gave van God. 

Zo mag de opdracht van Paulus tot een zegen zijn.

E.C. Meuleman-de Jong

naaste liefhebben als uzelven.’

In het najaar zullen twee Toerustingsdagen gehouden 

worden. Deze dagen zijn bedoeld voor alle leden. In Rid-

derkerk op 15 november en in Elspeet op 24 november. 

Dr. Seldenrijk hoopt een inleiding te houden over: ‘Wie is 

mijn naaste en wat doe ik ervoor?’

Het was voor mij een geweldige verrassing om kaarten 

uit het hele land te ontvangen nadat ik een operatie 

moest ondergaan. Wat voel je dan de verbondenheid 

met elkaar. Hartelijk dank voor uw meeleven. De Heere 

heeft doorgeholpen. Hem zij de dank.

N. Schalkoort-Zijderveld
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Uit de Regio’s 

Verslag regioavond Zuid-West op 24 maart 2011 te 

Ouddorp 

De presidente, mw. E. Melaard heet alle bezoekers harte-

lijk welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor 

de scriba van het moderamen Zuid-West, dhr. J.G. van 

Eck en voor drs. mw. B.E. van Rossum-Smelt van de stich-

ting Eleos. 

We beginnen met het zingen van Psalm 66 de verzen 4 

en 6. Daarna leest dhr. Van Eck Mattheüs 15 : 21-28 en 

gaat hij voor in gebed. Vervolgens leest hij een meditatie 

over de Kananese vrouw. Deze komt met al haar nood bij 

de Heere Jezus terecht. Bij hem moeten ook wij niet al-

leen terechtkomen met onze dagelijkse bekommeringen 

maar bovenal met onze zielennood. Ze krijgt niet direct 

antwoord maar houdt net zo lang aan in het gebed tot ze 

verhoord wordt. Houden wij ook zo aan voor ons eeuwig 

behoud? Na afloop zingen we Psalm 42 vers 5.

Vervolgens spreekt mw. Van Rossem over: ‘Depressiviteit, 

hoe gaan we daar mee om?’ Na de zondeval kunnen 

we niet altijd gelukkig zijn. Ook in het verenigingsleven 

moeten we aandacht hebben voor elkaar. Vrouwen van 

de verenigingen, bidt voor je depressieve naaste. De 

Heere laat geen bidder staan, maar Hij wil er wel om ge-

beden worden. Na deze zo herkenbare lezing zingen wij 

Psalm 33 vers 10. 

Na de pauze zingen wij Psalm 77 de verzen 1 en 8 en 

collecteren we voor de stichting Eleos en met name voor 

‘De Mekkerstee’. Mw. J. Looij-Tanis leest nog het gedicht 

‘Zienderogen’ ( van A.F. Troost). Daarna gaat mw. Van Ros-

sum over tot het beantwoorden van de vragen. Aan het 

einde van de avond zingen we Psalm 81 vers 12. Vervol-

gens sluit dhr. Van Eck de avond af met dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

Mededelingen

Ons derde Bijbelstudieboekje voor het verenigingsjaar 

2011-2012: ‘Van een vervolger een verkondiger’ gaat over 

de zendingsreizen van de apostel Paulus.

Onderstaande predikanten uit de Hersteld Hervormde 

Kerk hebben hun medewerking verleend:

Ds. R. J. Oomen    Een uitverkoren vat, 

 en: Paulus in Arabië

Ds. A. Kos                               Paulus en Barnabas  

 afgezonderd en op reis

Ds. W. M. van der Linden Paulus’ prediking en de vrucht  

 daarvan

Ds. A. P. Muilwijk          Tot Derbe en terug

Ds. R. W. Mulder         ‘Kom over...’

Ds. J. C. den Ouden       Paulus in Filippi

Ds. N. den Ouden           Op de Areopagus

Ds. P. den Ouden               Oproer in Efeze

Ds. W. Pieters                   Naar Jeruzalem

Ds. Joh. Post                 Voor koningen en stadhouders

Ds. M. van Reenen           Vanuit de gevangenis

 

U kunt het boekje bestellen voor € 5,25 ( exclusief ver-

zendkosten) bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 

voor 8 augustus 2011 e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Agenda

6 oktober

 3e Bondsdag in Lunteren

 Sprekers: dr. P. de Vries en ds. R. van de Kamp

 Onderwerp: Liefde tot God en de naaste

15 november

 Toerustingsdag voor alle leden in Ridderkerk

 Spreker: dr. R. Seldenrijk

 Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik ervoor?

24 november

 Toerustingsdag voor alle leden in Elspeet

 Spreker: dr. R. Seldenrijk

 Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik ervoor? A
g
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