Lutherjaar 2017
1517-2017: 500 jaar reformatie
Luthers theologie

Am Anfang war das Wort: In den beginne
was het Woord

Maarten Luther
A. Rijken-Ubak

Terugkeer en tegenstand
We hebben de vorige keer in ZODK
2016 nr.3 gezien dat Luther terugkeert
van de Wartburg vanwege de kerkelijke strijd in Wittenberg. Keurvorst
Frederik de Wijze is bang dat hij niet
voor de veiligheid van Luther in kan
staan. Luther antwoordt dat hij onder
een veel hogere bescherming staat dan
die van de keurvorst, namelijk van zijn
hemelse Vader. En als Hij hem niet
wil beschermen dan is dat ook goed.
Vanaf het moment van terugkeer, heeft
Luther niet alleen tegenstand van
rooms-katholieke zijde maar ook onderling is er strijd. Daarom begint Luther
op zondag 9 maart met een serie van
acht Invocavitpreken over de kernstukken van de Reformatie. Langzamerhand keert de rust weer.

Stadskerk te Wittenberg
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Maarten Luther: ‘Het kruis is alleen
onze theologie.’ Dr. K.H. Miskotte zegt
daarvan: ‘De mens Jezus , Die de goddelijke toorn draagt, het Lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt,
kán dit doen omdat Hij tegelijk de
hoogste God is. Maar God heeft zich
teruggetrokken; een onbegrijpelijk geheim, een verschrikkelijk mysterie, een
voortdurende aanstoot voor het vlees,
de diepste ergernis van het kruis, en
tegelijk de rijkste heerlijkheid van deze
‘theologie van het kruis’(theologia crucis). Dr. W. van ‘t Spijker verwoordt het
zo: ‘Christus’ offerdood was de liefdedaad, waarmee Hij als mensenkind de
liefdewil van de Zoon jegens de Vader
voltrok. Het is tegelijk de liefdedaad
waarmee de Vader de mensenkinderen
met Zichzelf verzoent.’
Het vleugelaltaar in de Stadskerk van
Wittenberg verwijst naar de Lutherse
theologie: doop, avondmaal en prediking. Het illustreert als het ware
Luthers uitspraak: ‘In de gekruisigde
Christus is de ware theologie en kennis
van God.’
De drie Sola’s van de Reformatie zijn:
Sola Scriptura: alleen de Bijbel
Sola Fide: alleen door het geloof
Sola Gratia: alleen door genade

Standbeeld Maarten Luther te Wittenberg

Stadskerk met het vleugelaltaar

College
Luther preekt niet alleen veel, hij geeft
ook regelmatig college aan de universiteit van Wittenberg.
Dr. M. van Rhijn zegt dat Luther in
zijn college over de brief aan de Romeinen graag aan de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan herinnert: ‘De
Samaritaan neemt de verslagene! op
en draagt zorg voor zijn genezing. Op
dezelfde wijze neemt God de berouwvolle zondaar in Zijn gemeenschap op,
maar Hij doet dit om Hem volkomen te
genezen. Daarom is de rechtvaardiging
voor Luther een geheel nieuwe verhouding van God en mens, de persoonlijke
heilsverzekerdheid. God is het, Die de
mens uit onverdiende genade in vergeving der zonde omvat, en wanneer
hij vergeving van zonde schenkt, dan
schenkt hij ook gerechtigheid, heiliging,
eeuwig leven, want in de verzoening
met God is dit alles gegeven. Het is de
glorie van de Reformatie dat zij ons dit
Evangelie als een leven in eenvoud,
vrijheid en zekerheid heeft leren zien.’

Standbeeld Maarten Luther en Stadskerk

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

I

n deze bijdrage, naast de
gebruikelijke rubrieken, het tweede
deel over het leven van Maarten Luther.
We volgen hem vanaf zijn terugkeer
in Wittenberg, zijn moeiten en strijd
met het oog op de Reformatie, maar
ook het wel en wee van zijn huwelijk
en gezin. Hij was een mens van
gelijke bewegingen als wij, maar
toch bewonderen we zijn moed en
volharding. Het thema van deze ZODK
is ‘Tijd’. Luther gebruikte zijn door God
geschonken levenstijd om te strijden
voor een waar geloof tot eer van God
en behoud van zijn medemens. En wij?
Hoe gebruiken wij onze levenstijd?

Luther geeft college

Eerste martelaren
De eerste martelaren van de Reformatie zijn Nederlanders: Op 1 juli 1523
worden Hendrik Voes en Jan van Esschen op de Grote Markt van Brussel
levend verbrand. Luther schrijft ter bemoediging een brief en dicht een lied.

We staan aan het begin van het
Lutherjaar 2017, waarin we 500 jaar
Reformatie herdenken.
Er zijn, in de loop der jaren, al vele
Lutherherdenkingen geweest. Het
is goed om te herdenken, maar het
allerbelangrijkste blijft toch de vraag
van Luther, ook voor een ieder van ons:
‘Hoe krijg ík een genadig God?’

Vlucht nonnen
Verschillende nonnen en monniken
horen over het boek van Luther uit
1522: ‘Over de kloostergeloften’. Ook
de nonnen in het Cisterciënzerklooster
Marienthron in Nimbschen twijfelen of ze de eens gegeven gelofte wel
mogen verbreken. Ze worstelen in het
gebed zoals eenmaal een Jakob deed.
Uiteindelijk besluiten ze te vluchten
en vragen Luther om hulp. Deze vraagt
dan, op zijn beurt, hulp aan een gemeenteraadslid van Torgau: Leonhard
Koppe. Deze man levert geregeld
goederen aan het klooster en wil wel
helpen, ondanks het feit dat daar de
doodstraf op staat.
In de Paasnacht van 1523 helpt
Koppe de nonnen vluchten. Als het
gevaar geweken is, dan zingen ze in
de vroege morgen een lied: ‘Christus
is verrezen, vrij van de banden des
doods’. Drie gaan er gelijk naar huis
en de andere negen reizen via Torgau,
naar Wittenberg. Ze vinden allemaal
ergens een plaats. In Wittenberg staat
een universiteit en daarom wonen er
veel studenten. Een van hen schrijft
aan zijn vriend: ‘Een hele wagenvracht
kuise maagden is juist de stad binnengekomen, nog trouwlustiger dan
levenslustig.’

Dan krijgt het eerste en zesde vers van
Psalm 46 ware betekenis voor ons en
ook wereldwijd voor allen die vervolgd
worden om Zijns Naams Wil:

God is een Toevlucht voor de Zijnen;
Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken;
Schoon ’t hoogst gebergt’ uit zijne stee
Verzet wierd in het hart der zee.
Aan een van de ruïnemuren hangt de tekst:
‘In dit nonnenklooster leefde van 1509 tot
1523 Katharina von Bora; op 5 april 1523
werd ze door de Torgauer raadsheer Leonhard
Koppe bevrijd; op 13 juli 1525 trouwde ze
met Maarten Luther in Wittenberg.’

De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een Toeverlaat.
Voor alle data geldt: Deo Volente.
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Katharina von Bora

Trouwen?

Een van de nonnen, die Katharina
heet, komt bij de beroemde schilder
Lucas Cranach en zijn vrouw Barbara terecht. Er is ook een drukkerij
en apotheek aan huis. Aangezien er
geen geld noch familie beschikbaar is,
vindt Luther het beste dat de nonnen
trouwen. Eind 1524 is dat op een na
gelukt. Luther schrijft dat hij van haar
maar niet af kan komen. ‘Het is een
pittige tante en ze is trots en hoogmoedig’
(dr. H.J. Selderhuis). Maar dan leert
Katharina in het huis van Philippus
Melanchthon, de student Hieronymus
Baumgärtner (1498-1565) uit Neurenberg kennen. Het lijkt iets te worden,
maar onverwachts roept vader Baumgärtner zijn zoon terug naar huis. Luther
schrijft een jaar! later nog een brief aan
Hieronymus: ‘Als jij die Käthe von Bora
nog wilt hebben, moet je wel snel zijn
voordat ik haar aan een ander geef die
in feite al klaarstaat. Bovendien is haar
liefde voor jou nog niet verdwenen.’ Het
is een vergeefse actie. De persoon die
klaarstaat is dr. Glatz, maar Katharina
wil hem niet. Ze begrijpt dat ze wel
iets zal moeten en daarom zegt ze tegen een vriend van Luther, Nikolaus
von Amsdorff, dat ze dan liever met
hem of met Luther wil trouwen. Maar
voor Luther zelf geldt nog steeds de
Rijksban en daarom is hij er absoluut
op tegen om te trouwen: ‘Ik verwacht
dagelijks de dood des ketters en met dien
voor ogen wil ik geen vrouw aan mij
verbinden.’

In deze tijd bezoekt Luther zijn vader
en moeder. Zijn vader geeft hem de
sterke raad om te trouwen. Luther
twijfelt, misschien zeggen zijn tegenstanders wel dat alle kritiek op de kerk
daarvoor bedoeld was... Dan ineens
neemt Luther toch het besluit om te
trouwen. Veel vrienden zijn verbaasd
dat Luther midden in de Boerenoorlog
wil trouwen. En nog wel met Katharina
von Bora! Ze vinden haar eigengereid
(een vrouw moet immers nederig zijn!)
en niet op haar mondje gevallen.

Boerenopstand
Begin 1525 is het Duitse rijk door de
‘Boerenopstand’ in rep en roer. Thomas Müntzer (1490-1525), priester
en voormalige aanhanger van Luther
is hun leider. Het zijn trouwens niet
alleen boeren maar ook anderen die de
Reformatie aangrijpen om zich te bevrijden uit de sociaal oneerlijk situatie
waarin ze zitten. De opstand verbreidt
zich met een geweldige kracht door
het Schwabenland, Frankenland en
Thüringen. Men steekt kastelen en
kloosters in brand en vermoordt de inwoners. Eerst heeft Luther begrip voor
de onderdrukte boeren maar al spoedig
niet meer. Hij keurt het geweld af.
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Trouwring Katharina von Bora

Luther en Katharina. De ring van Katharina heeft in het midden een robijn
en aan weerszijden de gekruisigde
Christus met de martelwerktuigen.

Huilen en lachen
De vrienden van Luther vrezen ook
de reacties van Luthers vijanden. Dr.
Hieronymus Schurff (1481-1554) zegt:
‘Als deze monnik een gevluchte non
neemt, dan zullen alle engelen huilen
en alle duivels lachen.’ Melanchthon,
Luthers trouwe medewerker antwoordt: ‘Ja, de rooms-katholieken loeren reeds daarop, maar als hij dat doet,
dan zal hij zelf zijn werk meer schaden
dan de pauselijke ban en
’s keizers vervolging doen kunnen.’
Luther hoort dat en besluit geen moment meer te wachten: ‘Alle engelen
zullen lachen en alle duivels huilen!’
En zo vraagt de 42-jarige Luther de
26-jarige Katharina von Bora. Volgens
Melanchthon hebben de nonnen hem
het hoofd op hol gebracht.’ Vlak voor
de huwelijksdag zegt Luther: ‘Ik heb
mijn vrouw niet lief, maar waardeer haar
wel’ (dr. H.J. Selderhuis). En Katharina? Ook zij is niet verliefd, maar heeft
wel een grote achting voor Luther.

27 juni 1525
Huwelijksinzegening in de kerk door
de predikant Johannes Bugenhagen
(1485-1558).

Pastorie
Het zogenaamde ‘Zwarte Klooster’ in
Wittenberg wordt hun woning.
Het voormalige klooster heeft drie verdiepingen, grote zalen en lange gangen.

Gelukkig
Luther en Käthe zijn al snel erg gelukkig met elkaar. Hij noemt haar: ‘Mijn
lieve en bevallige vrouw’ en ‘mijn waardige en beminnelijke Käthe’.

Buitenwereld

13 juni 1525
Ondanks de tegenstand van vriend en
vijand en het gebrek aan liefde trouwen

Nog steeds is er veel kritiek op het
huwelijk van de ex-monnik en de gevluchte non.
Koning Hendrik VIII van Engeland
(1491-1547) noemt Luther ‘een schurftige hond’ en ‘een helse wolf ’. Luther
zou vroeger een felle brief terugschrijven, maar Käthe heeft een kalmerende
invloed op hem. Ze bemoedigt hem ook
als hij neerslachtig is.

Maarten Luther

Katharina von Bora als pas getrouwde vrouw

Muzikale familie
Wittenberg: ‘Zwarte Klooster’

Lange tafel...

Katharina als huisvrouw

Oude opgegraven muren van keuken Katharina von Bora in Zwarte Klooster

De woonkamer met uitzicht op de binnentuin

Brieven
Luther en zelfs Käthe ontvangen brieven: Luther is ‘een misdadige verleider’
en ‘een kind des duivels’. Ze kan beter
terugkeren naar haar hemelse bruidegom: naar het klooster dus.

Zuinige huisvrouw...

Vluchtelingen en
voorbijgangers
Tevens vinden talloze voorbijgangers –
armen en vluchtelingen – huisvesting,
warmte en voedsel in het Lutherhuis.

Zuinig
Lijfspreuk

Gezin
Katharina heeft de zorg voor haar
eigen zes kinderen, een inwonende
tante Lena en maar liefst elf neefjes
en nichtjes! Dat zijn de kinderen van
twee zussen van Luther die jong overleden zijn. Ze hebben een harmonieus
gezinsleven met grote liefde voor de
kinderen.

Georg Helt in 1542: ‘In het huis van
de Doktor woont een wonderlijk gemengde schare van jonge mensen, studenten, jonge meisjes, weduwen, oude
vrouwen en kinderen. Dat brengt grote
drukte in huis met zich mee waardoor
veel mensen Luther beklagenswaardig
vinden.’ Luthers lijfspreuk is echter:
‘God loont wat een mens voor een ander
doet!’

Muziek
Het is ook een muzikale familie.
Luther zegt: ‘Muziek heeft mij vaak
verkwikt en van zware lasten bevrijd.’

Bursa
Bovendien is er de zgn. ‘Bursa’, een
kring van betalende studenten rondom
Luther. Ook het personeel eet mee.

1555): ‘Mijn Käthe, die akkerland
koopt, zaait en oogst, fruitbomen plant,
bier brouwt, vee koopt en voedert en
vissen vangt.’

Morgenster van
Wittenberg
Luther noemt Katharina de ‘Morgenster van Wittenberg’. Ze staat om 4 uur
op en past alles wat ze in het klooster
geleerd heeft met vaste hand toe. Ze
heeft een ijzeren ritme. Luther schrijft
in een brief aan Justus Jonas (1493-

Käthe is, noodgedwongen met zoveel
monden te voeden, ook een zuinige
huisvrouw. ‘Wie een cent niet acht,
krijgt nooit een gulden...’

Pest
Dan komt de pest in Wittenberg. De
keurvorst beveelt dat iedereen moet
vluchten. Het antwoord van Luther
is: ‘Ik blijf hier, ik mag van hier niet
gaan!’ En naast hem staat Katharina!
De vrouw die hem de Heere gegeven
heeft.

Elisabeth
In 1528 overlijdt hun kleine dochtertje
Elisabeth.
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Uitspraken Luther
‘Ik heb een trouwe vrouw, waarop zoals Salomo zegt, het hart
des mans zich verlaten kan.
Hoe verlangde ik naar de mijnen, toen
ik in Schmalkalden ernstig ziek lag. Ik
dacht, dat ik vrouw en kinderen hier
niet meer zou zien. Hoe moeilijk viel mij
de scheiding!’
‘Het aangenaamste leven is: een middelmatig inkomen hebben, leven met een
vrome, gewillige gehoorzame vrouw, in
vrede en eendracht; met weinig kunnen
volstaan, tevreden zijn, en God danken.’
1529: Godsdienstgesprek Marburg
In het Godsdienstgesprek is er een tegenstelling met Zwingli: Luther houdt
vast aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus bij het Avondmaal.
1530: Rijksdag Augsburg
De bedoeling van Keizer Karel V is om
de strijdende partijen in de Reformatie
bij elkaar te brengen.
Februari 1530: Vader overlijdt
Luther: ‘Mijn vaders overlijden bracht
me in diep verdriet, ik herinnerde mij
wie hij was en zijn allerliefste beminnelijkheid, omdat mijn Schepper mij alles,
wat ik ben en heb, door hem gegeven
heeft.’

1531: Moeder overlijdt
Beide ouders hangen de leer van de
Reformatie aan.
1542: Dochtertje Magdalena
overlijdt
Luther zegt tegen haar:
‘Magdalena mijn dochtertje, je blijft
graag hier, bij je vader maar je gaat toch
ook graag naar je hemelse vader?’ ‘Ja lieve vader, zoals God wil’ is het antwoord.
Brief Luther aan Justus Jonas:
‘Ik denk dat het gerucht u wel heeft bereikt dat mijn liefste dochter Magdalena
wedergeboren is tot het eeuwige rijk
van Christus. Hoewel ik en mijn vrouw
alleen maar blij dankzeggen voor een zo
gelukkig heengaan en zalig einde, zo is
toch de macht van de natuurlijke liefde
zo groot dat we het zonder snikken en
zuchten, ja zonder de afsterving van de
oude mens niet kunnen.’’
1534: Bijbel
Eerste vertaling van de volledige Bijbel
door Maarten Luther (Werelderfgoedlijst).
1543: Joden
Luther wordt ouder en veroordeelt
allen die zich niet laten bekeren. Vanuit deze stemming zou ook het sterk
anti-Joodse geschrift ‘Over de Joden en
hun leugens’ ontstaan kunnen zijn.
1544: Inwijding Slotkapel Torgau
Luther in zijn preek: ‘… dat onze lieve
Heere zelf met ons spreekt door Zijn
heilig Woord en wij met Hem spreken in
gebed en lofzang.’

Geschenk van Luther aan Justus Jonas

een ruzie tussen de graven van Mansfeld: Gebhard en Albrecht. Door overstromingen van de rivier de Saale is
reizen moeilijk. Luther verblijft daarom
van 24 tot 27 januari in Halle bij Justus Jonas. Luther geeft hem, als teken
van hun oude vriendschap, een glas
als geschenk met de woorden: ‘We zijn
allebei op onze leeftijd net zo breekbaar
als glas…’
Zondag 26 januari
Luther preekt in de Stadskerk van Halle over de bekering van Paulus.

Hartaanval
Op 28 januari krijgt Luther in de reiswagen bij Unterrissdorf een hartaanval

Gesprekken met graven
van Mansfeld
Gesprekken van 28 januari-18 februari.

Bezorgd
Laatste reis
Hans en Margarethe: de ouders van Luther

Dochtertje Magdalena

Op 17 januari 1546 vertrekt Luther
naar zijn geboortestad Eisleben om
voor de derde keer te bemiddelen in

Lutherbijbel

Käthe is ontzettend bezorgd en laat
dat ook blijken in haar brieven aan
hem. Luther schrijft steeds opgewekte
brieven terug om haar gerust te stellen.
Op 13 februari komt het bericht van
Luther dat hij de graven van Mansfeld
met elkaar heeft verzoend en dat hij
naar huis komt.
14 februari
Luther neemt in de Andreaskerk in
Eisleben deel aan het Heilig Avondmaal. De preek moet hij om gezondheidsredenen afbreken. Luther voelt
het einde naderen. Hij zegt tegen zijn
vrienden: ‘Ik ben hier in Eisleben gebo43

bed te liggen. Na drie maanden, op de
avond van 20 december 1552, overlijdt
‘de bekendste predikantsvrouw ter wereld’ Katharina von Bora in Torgau.

Tot slot

Eisleben: Andreaskerk

Wittenberg: Slotkapel

ren en gedoopt, misschien moet ik hier
ook sterven.’

uur ’s nachts, is overleden.

18 februari
Luther overlijdt in de vroege ochtend
in Eisleben. Zijn zonen Maarten en
Paul, zijn vriend Justus Jonas, de graven en hun vrouwen en nog verschillende andere begeleiders zijn erbij.
19 februari
In de vroege ochtend staan Melanchthon, Bugenhagen en Cruciger (15041548) bij Katharina voor de deur. Haar
vrienden vertellen haar, dat doktor
Luther de dag tevoren, tussen 2 en 3

22 februari
Predikant Bugenhagen houdt een grafrede en Luther wordt bijgezet in de
Slotkapel in Wittenberg.

Weduwe
Katharina blijft als weduwe, samen
met haar kinderen, in het Lutherhuis
wonen. Naast haar grote verdriet heeft
ze ook financiële zorgen.
In het najaar van 1552 komt de pest
opnieuw in Wittenberg en dan vlucht
ze met haar kinderen naar Torgau.
Door een ongeval onderweg komt ze op

Bestuursverkiezing
Mw. A. Bouman-Koppenaal
Mij is gevraagd een stukje aan te leveren ter kennismaking. Kort wil ik iets over mijzelf schrijven. Mijn naam
is mw. A. (Annelies) Bouman. Ik ben woonachtig in
Stellendam, op Goeree-Overflakkee, het eiland waar ik
dertig jaar geleden ben geboren en getogen. Na de middelbare schoolperiode ben ik de studie HBO-Verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede gaan volgen.
Direct na ons trouwen mochten mijn man en ik de Hersteld Hervormde gemeenten van Zwartebroek-Terschuur
en Nijkerk dienen. In beide gemeenten was ik lid van
de vrouwenverenigingen en leerde ik de vrouwenbond
en de door haar georganiseerde
activiteiten kennen. In Nijkerk
vervulde ik enige tijd een bestuursfunctie. Na vier jaar kwam
er opnieuw een beroep en nu zijn
we inmiddels drie jaar verbonden
aan de gemeente van Stellendam. Mijn man en ik weten ons
gezegend met drie zoontjes van
drie, vijf en zeven jaar oud. In
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Beiden, Luther met zijn theologie en
Katharina met haar gastvrijheid, hebben Wittenberg tot een centrum van
de Reformatie gemaakt. Zo hebben ze
hun levenstijd gebruikt in dienst van
de Heere. Tot in onze dagen toe wordt
dat herdacht. Dr. Th.L. Haitjema zegt:
‘Als kinderen der Reformatie weten
wij dat de sleutel der Evangelieverkondiging eerst dan echt ‘pakken’
zal in het slot op de poort van het
Koninkrijk der hemelen, wanneer achter de mens, die spreekt, de Heilige
Geest in zijn souverein welbehagen
zelf het woord neemt, en het Evangelie van verzoening en wedergeboorte
doet binnendringen in mensenharten.’
Dat geve de Heere en dat ook onze
bede dan mag zijn: ‘Leer mij o God
van zaligheden, mijn leven(stijd) in
Uw dienst besteden.’

deze gemeente mag ik eveneens de vereniging bezoeken,
namelijk ‘Onderzoekt de Schriften’. Ik vervul hier de
taak van tweede presidente. Ik ben dankbaar dat we als
jonge en oudere vrouwen zo in rust en alle vrijheid Gods
Woord kunnen onderzoeken en dat we als vrouwen van
de gemeente ons door middel van de Bijbelstudies mogen laten leren, vermanen en bemoedigen.

Mw. W. van Vlastuin-Wiersma
Hierbij stel ik mij voor met het
oog op de vacature in het bestuur. Mijn naam is Wilma van
Vlastuin-Wiersma, getrouwd en
samen hebben we zes kinderen
ontvangen in de leeftijd van
23-8 jaar. Op dit moment ben
ik presidente van de plaatselijke
vrouwenvereniging. Verder doe
ik vrijwilligerswerk in de ouderenzorg.
Ik stel mij beschikbaar voor deze vacature met het oog
op de samenbindende werking van de vrouwenbond in
de kerkelijke gemeenten. De Bijbelstudies op de vrouwenverenigingen dragen bij aan een dieper verstaan van
Gods Woord.

Uit de verenigingen

Zestigjarig jubileum
vrouwenvereniging Lydia
te Loon op Zand
Op 9 november 2016 mag onze vrouwenvereniging ‘Lydia’ uit Loon op
Zand (Kaatsheuvel ) haar zestigjarig
bestaan vieren (1956-2016).
We komen deze dag om half vier met
onze leden bijeen. Onder het genot van
een kopje koffie met soesje bekijken we
met elkaar oude foto’s en doen we een
Bijbelse quiz.
Om vijf uur komen de echtgenoten en
vrienden binnen om samen met ons
te eten. Ds. A.P. Muilwijk gaat voor in
gebed. We hebben een koud en warm
buffet. Tussendoor is er ook nog een
mooi gedicht. En na het zingen van het

Lutherlied vers 1 en 4 beëindigen we
de maaltijd.
Vervolgens is het tijd voor het avondprogramma, waarbij ook de genodigden
van de andere verenigingen aanwezig
zijn en de kerkenraad, diaconie en Bijbelkring. De tweede presidente heet
alle aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens houdt ds. Muilwijk een korte
meditatie.
Na de pauze houden we nog een samenspraak over Ulrich Zwingli en zijn
vrouw Anna Reinhardt.
Het grootste wonder is dat de HEERE
ons al die jaren heeft bijgestaan en
verdragen. Dat het maar niet eenmaal
tegen ons zal getuigen, daar bidden we
de HEERE om.
J. van Os-Brouwers, secretaresse

Veertigjarig jubileum
vrouwenvereniging ‘Fébe’
en mannenvereniging
‘Tot de Wet en tot de
Getuigenis’ te Zuilichem
Op 22 november 2016 mogen de
vrouwen- en mannenvereniging van de
Hersteld Hervormde Gemeente van

Mededelingen

Bijbelstudieboekje
seizoen 2017-2018
Het gaat over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:
01. Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Strijd
02. Ds. J.L. Schreuders
Opwekking en toerusting tot de strijd
03. Ds. M. van Sligtenhorst
Tegenstander(s)
04. Ds. J.P. Stoel
De lendenen omgord
05. Ds. L. Treur
Borstwapen der gerechtigheid
06. Ds. P. Verhaar
Geschoeide voeten
07. Ds. A. Vlietstra
Schild des geloofs
08. Ds. P. de Vries
Helm der zaligheid
09. Ds. A.A.F. van de Weg
Zwaard des Geestes
10. Ds. A. van Wijk
Hoe te strijden
11. Ds. H. van der Ziel
De overwinning

Zuilichem-Brakel herdenken dat ze
veertig jaar geleden zijn opgericht. De
vrouwenvereniging op 20 september
1976 en de mannenvereniging op 22
november 1976. Er zijn nog zes leden
van het eerste uur. Vier bij de vrouwenvereniging (de dames D. van den
Bogerd-Vos, A.M. van Honk-van der
Linden, M.A. van Honk-Murraij en
C.G. van Woerkom-van Herp) en twee
bij de mannen (de heren P.A. van den
Bogerd en J. Kaasjager).
Ds. P. Verhaar houdt deze avond een
meditatie over Jesaja 8:20: ‘Tot de Wet
en tot de Getuigenis zo zij niet spreken
naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen
dageraad zullen hebben.’ Het eerste
gedeelte van de tekst is de naam van
de mannenvereniging. Jesaja roept op
om terug te keren naar het Woord van
de Heere. Door dat Woord moet Israël
zich laten leiden. Dat geldt ook voor
de verenigingen. Dat gaat wel in tegen
de tendens van deze tijd, waarin niet
het Woord centraal staat en leidend is,
maar hetgeen ík denk en ík voel. Dan
stellen we onszelf boven het Woord.
Wat is het nodig steeds opnieuw naar
de Heere te vragen, Hem te zoeken in
Zijn Woord. Dat mag in alle eenvoudigheid gebeuren op de verenigingen.
Door middel van de inleidingen op de
mannenvereniging en door de Bijbelstudies op de vrouwenvereniging. Het
echtpaar Van den Bogerd, die beiden
40 jaar lid zijn, lezen een terugblik over
de afgelopen 40 jaar voor. Ze doen dit
in de vorm van een samenspraak. Dhr.
A. Dullemeijer heeft voor deze gelegenheid een gedicht gemaakt over de
naam van de mannenvereniging.
G. Duijzer-Kuijntjes, secretaresse

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)
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Agenda

Van de bestuurstafel

23 februari

N. Schalkoort-Zijderveld

Aalst, kerk Gereformeerde Gemeente: Regioavond Zuid-Oost
Spreker:
kand. G.K. Terreehorst

22 maart
Elspeet:
Spreker:
Onderwerp:

Toerustingsdag voor alle leden
ds. P.C. Hoek
Rondom het levenseinde

23 maart
Ouddorp:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond Zuid-West
ds. J.R. van Vugt
Rouw en Verlies

29 maart
Ridderkerk:
Spreker:
Onderwerp:

Toerustingsdag voor alle leden
ds. P.C. Hoek
Rondom het levenseinde

29 maart
Ede, Zuiderkerk:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond Midden/Oost
ds. M. van Sligtenhorst
‘500 jaar Reformatie, wat heeft dat ons
te zeggen?’

11 april
Lunteren:
Spreker:

Huishoudelijke Vergadering
ds. M. van Sligtenhorst

18 april
Elspeet:
Spreker:

Regioavond Noord-Veluwe
ds. N. van der Want

11 mei
Ridderkerk, Sionskerk:
Spreker:

Regioavond West
ds. G.J. van Asperen

15 mei
Epe:

Huishoudelijke Vergadering
Noord-Veluwe

5 oktober
Lunteren:

















e landelijke Toerustingsdagen voor alle leden worden
gehouden op 22 maart in Elspeet
en op 29 maart in Ridderkerk.
Ds. P.C. Hoek zal spreken over het
thema: ‘Rondom het levenseinde’.
Ook verschijnt er weer een nieuw
Bijbelstudieboekje met als onderwerp: ‘De geestelijke wapenrusting’ (n.a.v. Efeze 6).
Dit jaar hopen wij onze Huishoudelijke Vergadering te houden op
11 april in Lunteren. Op deze dag
legt het bestuur verantwoording
af aan de aangesloten verenigingen, over het door haar gevoerde
beleid. Gelijktijdig kijken we ook
vooruit. De spreker is ds. M. van
Sligtenhorst uit Achterberg
Ook dit jaar is er een bestuursverkiezing. Onze 2e secretaresse mw.
P. Joppe-de Waard is aftredend.
Het landelijk bestuur is dankbaar
en blij dat ze zich weer herkiesbaar stelt. Als tegenkandidaat
wil mw. W. Schipper-Vogelaar uit
Oud-Beijerland fungeren. Hartelijk dank voor uw bereidwilligheid.

9e Bondsdag

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 20
maart e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl.
Tevens kunnen de berichten voor de website naar
bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden. e-mail
secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl



D



Op alle bijeenkomsten
zijn onze bekende
fotokaarten te koop!

Wegens gezondheidsredenen moet
mw. E.M. Melaard-Keijzer helaas
gaan stoppen met haar werk als
1e penningmeesteresse. Als landelijk bestuur vinden we dit heel erg
jammer, maar begrijpen we haar
besluit.
We mogen u twee kandidaten
voor deze functie voorstellen.
Dit zijn in alfabetische volgorde:
mw. A. Bouman-Koppenaal uit
Stellendam en mw. W. van Vlastuin-Wiersma uit Wezep.
We bidden of de Heere ons wijsheid en bekwaamheid wil geven,
zodat het werk van de HHV onder
Gods zegen verder mag gaan.
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