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Van de redactie
Luther is nooit in Amersfoort geweest, tenminste niet voor zover wij weten, maar 

toch heeft de kerkhervormer van bijna 500 jaar geleden ook in onze stad invloed 

gehad en betekenis gekregen. Heel zichtbaar, in de Lutherse kerk, maar ook veel 

minder zichtbaar, in het samen zingen in de kerk, de getrouwde dominee op de 

kansel, het zelf lezen en denken over de Bijbel. 

Reden genoeg om ook in onze stad het jaar van 500 jaar Reformatie uitbundig te 

vieren. Een blik terug in de tijd, maar vooral een unieke gelegenheid om samen 

actief te zoeken naar wat ons bindt. Met alle stromingen binnen de protestantse 

(wijk)gemeenten, met de andere binnenstadkerken, en vooral met iedereen die op 

zoek is naar zingeving in relatie tot geloof, kunst en cultuur. 

Het team van de pioniersplek de Amersfoortse Zwaan stelde samen met de hele 

Protestantse gemeente Amersfoort een kleurrijk jaarprogramma samen. Om zelf 

van te genieten, maar vooral om uit te delen. In deze speciale uitgave van Drieluik 

geven we u graag een voorproefje. 

De maaltijd is divers: historische achtergronden, veel aandacht voor muziek, lezingen 

en voorstellingen en een creatieve verbeelding van de drie 'sola's'. Maar vooral: veel 

uitspraken. Want Luther drukte zich graag kernachtig uit, met kracht en humor en 

vaak in 140 tekens. Met één van die uitspraken in gedachten ('Een goed werk is dat 

wat aan anderen goed doet') hopen we dat deze special een goed werk geworden 

is. Geniet ervan!

Lydia Vroegindeweij (projectleider Lutherjaar)

Neeltje Rietveld (eindredacteur Drieluik)

Als start van een jaar lang gedenken en 

vieren is er op zondag 30 oktober een 

gezamenlijke kerkdienst met alle PGA 

wijkgemeentes in de Joriskerk. Dat is 

een primeur! 

Met deze gezamenlijke viering willen 

we onze wortels in ere houden en onze 

vleugels naar de toekomst uitslaan. 

Wat vroeger was, wat nu is, wat 

misschien zal zijn - het krijgt een plek 

in deze viering. Maar Christus staat 

centraal, de Alfa en Omega van de 

geschiedenis. Traditie en verrassing, 

dus! Het kan zelfs zijn dat u Luther en 

zijn vrouw tegenkomt.

Voorgangers zijn ds. Willem Jan Dekker 

van de Joriskerk en ds. Diederiek van 

Loo van de Amersfoortse Zwaan, Rien 

Donkersloot bespeelt het orgel. M.m.v. 

de Bergcantorij o.l.v. Cees-Willem 

van Vliet. Daarnaast zullen ook Paula 

Bär-Giese (sopraan) en Hans Meijer 

(luit) zich laten horen. 

Zondag 30 oktober, 18.00 uur, 

St.-Joriskerk

Feestelijke start 
op 30 oktober

Strip over Luther
Onder het jongerenlabel Jes! (HGJB/Boekencentrum) 

is een historische strip uitgebracht over Luther en 

de Reformatie: De Klokkenluider van Wittenberg. 

De uitgever hoopt de geschiedenis op deze manier 

voor iedereen dichtbij te brengen. Historisch 

verantwoord (dankzij enkele deskundige meelezers), 

maar ook humoristisch en toegankelijk. 

Orgels voor de kinderen 
Luther had oog voor de kinderen in de 

kerk. Hij zei: 'Zoals je appels en peren 

aan kinderen geeft, zo hebben we 

orgels voor de jeugd.' In zijn spoor 

brengt Orgelkids het orgel naar de 

basisschool. Het doe-orgel is een 

bouwpakket in een leskist, waarmee 

kinderen zelf een echt werkend orgel in 

elkaar kunnen zetten. Alle basisscholen 

van Amersfoort worden aangeschreven. 

Zelf contact opnemen kan natuurlijk 

ook: www.orgelkids.nl.

Koekjesstekers 
Verzorg je een Bachconcert? Of organi-

seer je een viering rond Lutherliederen? 

Maak het compleet met een toepasselijk 

koekje bij de kofi e/thee. Deze kunststof 
stekers zijn ideaal!

Hou je zelf niet zo van bakken? Dan heb 

je hiermee een zeer origineel cadeautje 

voor een Bach- of Lutherfan. 

De koekjesstekers zijn per stuk te koop 

via: www.kerkmuzieknetwerk.nl. In het 

doosje zit ook een recept en een korte 

biograi e. Ze kosten € 10,- (inclusief 
verzendkosten!) en je steunt Kerkliedwiki 

met je aankoop.

Appelboom
In de Langestraat zijn met Pinksteren

twee appelboompjes geplant. Die 

verwijzen naar wat Luther gezegd zou 

hebben: 'Als morgen de wereld vergaat, 

plant ik vandaag nog een appelboompje.'

Keep calm en carry on! Want God 

draagt ons, door alle tijden. 

Luther en de zwaan
Een RK-kerk heeft een kruis op de toren, een protestantse kerk een haan en een 

lutherse kerk een zwaan. In Amersfoort is de zwaan, als je heel goed kijkt, ook nog 

terug te vinden in de gevel. De plaquette herdenkt 400 jaar reformatie: 1517-1917. 

Voor 2017 kan die wel een verfje gebruiken! De oplevering zal op 22 oktober zijn, 

om 16 uur, bij de viering. 

Vanuit de St.-Joriskerk heb je prachtig zicht op de Lutherse kerk

Inhoud
500 jaar Reformatie, nou en? | Gedenken en vieren in de wijken | 

Sola fi de, sola gratia, sola scriptura | Gesprekken aan tafel | 

Hervorming in Amersfoort | Luther zingt | Orgelmarathon | 

Zingen als protest | Honger naar kennis | Luther in spel 
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500 jaar 
Reformatie,
nou en?

Door de tijd heen
De eerste reden is: vanwege het verleden. Luther was een 

echte Middeleeuwer. De aarde was een platte schijf, onbeweeg- 

lijk middelpunt tussen de zon en sterren die opkwamen 

en ondergingen. De duivel was een zichtbare realiteit met 

hoorns en een bokkenpoot. Ondanks dat andere wereldbeeld 

ontmoeten we Luther als mens zoals wij, als gelovige met 

twijfels en vertrouwen. 

Het maakt het optreden van Luther anders als je weet dat 

hij zijn 95 stellingen tegen de aflaat schreef als een gewijd 

katholiek priester, als monnik zelfs, en hoogleraar aan de 

universiteit van Wittenberg. Luther was nooit van plan om 

een kerkscheuring te veroorzaken en hij was verbaasd dat 

zijn stellingen zoveel stof deden opwaaien. Want de kern van 

deze stellingen is beslist niet revolutionair: "de ware schat,  

die de kerk moet koesteren, is het heilig evangelie." Het belang 

van de goede boodschap van het evangelie was voor Luther 

de reden om de Bijbel te vertalen. Zo konden mensen zelf, 

in hun eigen taal, lezen dat Gods genade niet gekocht hoefde 

te worden, maar in geloof ontvangen werd. 

Luthers optreden markeerde de overgang van de Middeleeuwen 

naar een nieuw tijdperk in de Westerse wereld. Snelle politieke, 

socio-culturele en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen 

versterkten elkaar. Misschien denk je wel: Hoe kónden mensen 

dat vroeger nou doen, zo'n Beeldenstorm, die verwoesting 

van kunstschatten die nu alleen in het gebied van IS wordt 

geëvenaard? Of: Hoe zit het met Luthers antisemitisme,  

die felle, verderfelijke woorden aan het eind van zijn leven?  

Die ontstonden doordat Luther in zijn hooggespannen  

verwachtingen over de Joden teleurgesteld werd. Ondanks 

het feit dat zij kennis namen van Luthers nieuwe, bijbels  

georiënteerde theologie bekeerden ze zich niet tot het  

Christendom. Woede-uitbarstingen zijn geen theologie en 

verdienen nooit navolging, ook de woede-uitbarstingen  

van Luther of zijn volgelingen niet. De synode heeft er ook 

meermalen nadrukkelijk afstand van genomen. 

Toch ben ik zelf - ondanks de kloof van tijd en cultuur - 

telkens verrast hoe aansprekend Luther is. Zijn one-liners 

hebben zowel diepgang als humor. Hij is een geleerd 

theoloog, maar staat dichtbij het alledaagse leven van  

mensen. Zijn werk is zo belangrijk dat geen katholiek of  

protestant tot in onze dagen erom heen kan.

Nog steeds actueel
De tweede reden om de Reformatie te herdenken is het 

heden. Dat in Rooms Katholieke kerken vaak alleen een koor 

zingt en in protestantse kerken vooral de gemeente zelf, is 

een direct uitvloeisel van de Reformatie. Dat een RK-priester 

celibatair leeft en een protestantse dominee wel mag trouwen 

- idem. De Reformatie was ook een democratiseringsbeweging, 

daarom is de RK-kerk veel hiërarchischer dan de kerken die  

leven uit de Reformatie. De wierook en de biecht tegenover 

grotere Bijbelkennis? Een mis van Mozart tegenover een 

psalm? De wortels van al deze verschillen liggen in de  

16e eeuw. 

Ja, waarom zou je eigenlijk aandacht geven aan een godsdiensttwist uit de 16e eeuw? Het is al zo lang geleden en 

de kerk is geen museum. Maar een levend geloof kan niet gebouwd worden op vergeten geschiedenis. Daarom drie 

redenen om komend jaar de Reformatie te gedenken en te vieren.

De thema's waar de reformatie over ging zijn bovendien vaak 

levensvragen waar ook alle mensen van nu een antwoord 

op moeten vinden. Je moet alleen door het kerkelijk jargon 

heen leren kijken. Luthers 'Sola ide, alleen door geloof' stelt 
de vraag welke levenshouding een gelovig mens het beste 

typeert. Moet je geloof blijken uit je daden? Of is het geloof  

op zichzelf belangrijk? 

Ondertussen wordt de moraal van ónze eeuw eerder getekend 

door een houding van 'sola labore, alleen door het werk'. 

Wij leven in de tijd van een maakbare samenleving en zelf- 

verdiend geluk. Niets 'genade', alleen door hard werken red je 

het in het leven. Presteren, actief zijn en regie houden over je 

eigen leven, dát zijn onze belangrijkste waarden. We zijn niet 

goed in vertrouwen, overgave en acceptatie. Sola ide is voor 
ons een strijd tussen 'control freak' en 'take-it-easy'. Zo blijkt 

Luther ineens akelig actueel.

Een opdracht voor de toekomst
De derde en belangrijkste reden om stil te staan bij de Refor-

matie is de toekomst van de kerk. De reformatie was niet lang 

geleden, maar is nu en in de toekomst. Elke kerk moet altijd 

weer 'her-vormd' worden. Ook de RK kerk heeft natuurlijk de 

nodige hervormingen doorgevoerd en de huidige paus is daar 

hartstochtelijk mee bezig. Hervorming, re-formatie, betreft 

niet alleen alle kerken, maar vooral ook alle gelovigen. Ook wij 

moeten telkens veranderen. Het is onze uitdaging om elkaar 

te stimuleren tot het niet al te vertrouwde. Daarom hebben 

we in Amersfoort een pioniersplek: de Amersfoortse Zwaan, 

met Luthers inzet als voorbeeld.

 

De toekomst zal – ooit – voluit oecumenisch zijn, alle kerken 

tezamen. Er is in de 16e eeuw een diepe wond in de kerk 

geslagen, en dat is een slag in het gezicht van Christus zelf. 

Dat die wond 500 jaar later nog niet is geheeld, daar moeten

we ons voor schamen. De kerken hebben zich teveel tegenover 

elkaar geproileerd en te weinig hun 15 eeuwen gezamenlijke 
geschiedenis benadrukt. Uiteindelijk hebben we allemaal 

geleden onder onze eigen eenzijdigheid. De verdeeldheid 

van kerken is in onze geseculariseerde tijd slecht voor de 

geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Beide zijden zijn 

schuldig aan de breuk en beide zijden hebben een opdracht. 

We vieren als protestanten de Reformatie daarom niet als 

verjaardag van ons eigen gelijk, maar als een gezamenlijke 

opdracht, uitdaging en leerproces. 'Maarten Luther is onze 

gemeenschappelijke leraar in het geloof', zei kardinaal  

Willebrands. Oecumene is daarom de enige mogelijkheid 

om wat Luther wilde, uiteindelijk te verwezenlijken: een kerk 

die kan buigen zonder te barsten. Een kerk waar gezocht 

wordt naar wat ons verbindt, meer dan naar wat ons scheidt. 

Waar conflicten niet worden uitvergroot én niet worden 

weggestopt. In zo'n kerk kan de wind van Gods Geest fris 

en vrij waaien. Door zo'n kerk worden mensen geïnspireerd 

en bemoedigd om te leven naar Jezus' voorbeeld, dankbaar, 

tegenover Gods vriendelijk aangezicht. 

Diederiek van Loo, predikant/pionier van de Amersfoortse Zwaan, 

de pioniersplek van de PGA met Lutherse wortels 

"We vieren als protestanten 

de reformatie niet als 

verjaardag van ons 

eigen gelijk, maar als 

een gezamenlijke 

opdracht van 

alle christenen."
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Wierook en pepermunt
Ontmoetingsavond over vragen en 

vooroordelen

Onder die titel schreven Eric van den 

Berg en Janneke Nijboer een boek 

waarin deze rooms-katholieke leek en 

protestantse dominee het eigene van 

hun geloofstraditie beschrijven. Ze 

reageren ook op elkaar en schrijven 

met ernst en humor. Is humor dan 

een meer rooms-katholieke eigen-

schap, ernst een typisch protestantse 

trek? Of is dat ook weer één van vele 

vooroordelen?

‘Een ontmoeting van tradities’ is de 

ondertitel van het boek. Deze avond 

is ook voor die ontmoeting bedoeld. Waarom kan het voor het begin van 

een protestantse kerkdienst een enorm kabaal zijn en waarom maken rooms-

katholieken eerst een buiging? Mochten rooms-katholieken echt niet zelf in 

de Bijbel lezen? Voeren protestanten echt de eendjes met overgebleven 

avondmaalsbrood?

Welkom met uw vragen en vooroordelen. Rooms-katholieke en protestantse 

voorgangers uit onze stad gaan in op beeldvorming, typerende kenmerken 

en onderliggende theologische inzichten in beide tradities. Zo willen zij in het 

gedenkjaar 500 jaar Reformatie een bijdrage leveren om elkaar nog eens wat 

beter te verstaan.

Leiding: Josephine van Pampus, Berend Borger, Rein van der Zwan

Locatie: De Bron

Datum en tijd: maandag 24 oktober 2016, 20.00 - 22.00 uuur

Stadswandeling
Het Gilde van Amersfoort stelde een 

stadswandeling samen over de 

Reformatie in Amersfoort, 1400-1700 

onder de titel 'Van katholiek naar 

gereformeerd?'.

Toen Luther in 1517 zijn 95 stellingen 

bekend maakte, werd Amersfoort 

nog volop bezocht door pelgrims die 

genezing of troost zochten bij het 

beeldje van Onze Lieve Vrouw. Je kon 

in de stad, ook wel de meest katho-

lieke stad van het gewest Utrecht 

genoemd, wel acht keer per etmaal 

een dienst bijwonen waar kanunniken 

in liturgische gewaden hun gebeden 

zongen. Het woord ‘paap’ was nog 

helemaal geen scheldwoord maar 

betekende gewoon priester.

Kon in deze stad de reformatie wel 

wortel schieten? Ja, dat kon, maar 

dit ging niet van harte. Sterker nog, 

de reformatie werd afgedwongen. 

Tijdens de wandeling hoort u over 

uiteenlopende perikelen: ‘rebellen 

die altaren aan stukken sloegen en 

schilderijen vertrapten, ‘stoutigheden

van de papen’, huiszoekingen, 

verbanning, ‘bedroefde kerkenraden’, 

maar ook over diepbedroefde nonnen.

En hoe verging het de overige 

katholieken? U hoort het allemaal.

De wandeling is op aanvraag, van 

dinsdag tot en met zaterdag (duur 1,5 

uur) vanaf 1 november 2016 tot en 

met 31 oktober 2017. De prijs wordt 

waarschijnlijk € 6,- inclusief bezoek 
aan de Sint Joriskerk. Aanmelding bij: 

www.gildeamersfoort.nl

Voorstelling `Hier sta ik...`
Een theatervoorstelling waarin hoofdpersoon Maarten (gespeeld door Kees van der 

Zwaard) in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther 

duikt. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn persoonlijke geschiedenis. 

Een muzikale monoloog over vriendschap, God en het geweten, de duivel en de vrije 

wil - voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Locatie: De Bron

Datum en tijd: maandag 20 februari, 20.00 uur

Kosten: € 5,- per persoon

Workshop
Luthers 95 stellingen: een bruikbaar program om de kerk te veranderen?

Aan de hand van enkele van Luthers stellingen tegen de aflaat willen we niet 

alleen laten zien waarom de inhoud ervan indertijd bij het religieuze establish-

ment insloeg als een bom, maar we vragen ons ook af in hoeverre we hier 

wegwijzers vinden om kerk en geloof ingrijpend te heroriënteren.

De avond is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergrond 

en het toekomstperspectief van de Reformatie. Prof. Dr. Klaas Zwanepol 

neemt ons in deze workshop via 

‘close reading’ mee in de teksten van 

Luther zelf.

Locatie: Lutherse kerk 

Datum en tijd: dinsdag 8 november 

2016, 20.00 - 22.00 uur

Zonder Luther 
geen Bach

Op zaterdag 8 oktober is de tweede 

Bachdag in Amersfoort. Gedurende 

de hele dag (10.30 - 22.30 uur) zijn 

er op diverse locaties in de stad 

tientallen (gratis) concerten van 

zeer afwisselende musici. 

Het volledige programma is te vinden 

op: www.bachdagamersfoort.nl.

Muzieklezing
In het jaar dat we 500 jaar Reformatie vieren mag de grote Bach niet ontbreken.

Jarenlang schreef hij wekelijks een cantate voor de lutherse kerkdienst, en 

deze avond gaan we twee van die cantates wat nauwkeuriger bekijken en 

vooral ook: beluisteren.

In cantate BWV 80 ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ baseert Bach zich op het 

Lutherlied, terwijl hij in cantate BWV 4 ‘Christ lag in Todesbanden’- geschreven 

voor Eerste Paasdag - zeven coupletten van een ander Lutherlied omtovert 

tot een fascinerend muzikaal spel van 

tegenstellingen.

Drs. Gert M. Knepper is Bachliefhebber 

en neemt u op één avond mee door 

deze twee hoogtepunten uit Bachs 

werk.

Locatie: De Bron

Datum en tijd: woensdag 18 januari 2017, 

20.00 - 22.00 uur

Symposium
Vrijheid, vreugde, verantwoordelijkheid

Toen Luther in 1517 zijn stellingen publiceerde, probeerde hij de kerk te 

herstellen. In zijn werken wees hij op de vrijheid van een christen, die in 

principe niemand hoeft te gehoorzamen, maar toch aan iedereen in zijn 

omgeving dienstbaar is. 

Vrijheid is daarmee nauw verbonden met verantwoordelijkheid. Een heel 

modern thema. Ook legde hij de nadruk op de vreugde van het geloof. Ook 

dat is heel actueel: het christelijk geloof mag een positieve uitstraling hebben. 

In twee avonden zullen vier specialisten vanuit hun eigen invalshoek de 

thema's vrijheid, vreugde en verantwoordelijkheid belichten. 

Op 21 maart zullen Susanne Freytag, luthers predikant in Groningen en Joris 

Vercammen, aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk, spreken over vreugde 

en vieren, en over de verantwoordelijkheid om te kijken naar overeenkomsten 

tussen kerken. 

Op 28 maart zal oud-minister van onderwijs en voorzitter van de Haagse 

Kloosterkerk Wim Deetman spreken over verantwoordelijkheid, en Klaas 

Touwen, luthers predikant in Arnhem, over de vrijheid van een christen.

Beide avonden beginnen met een Lutherlied, gevolgd door een causaliteit uit 

de Luther biograi e, 2 lezingen, vragenronde en afsluitend glas. 

Locatie: Bergkerk 

Datum: dinsdagavond 21 en 28 maart

Kosten: € 10,- per persoon

BACHDAG
AMERSFOORT

ZATERDAG 8 OKTOBER

ZATERDAG

08.10.2016
BACHDAGAMERSFOORT.NL

TIENTALLEN GRATIS CONCERTEN IN DE 

BINNENSTAD, VAN 10.30 - 22.30 UUR, MET O.A. 

WILLEM BRONS, RIEN DONKERSLOOT, DANIËL 

VAN DER HOEVEN, MARJON STRIJK, JORIS 

VAN DEN BERG, HET NIEUW BACH ENSEMBLE, 

JAN JANSEN, EN VELE ANDEREN.

W
W
W
.R
OB

VA
ND

OE
SE
L
A
A
R
.N
L

KOOP NU 
KAARTEN VOOR 

HET FANTASTISCHE 
SLOTCONCERT!

BACHDAGAMERSFOORT.NL
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Het moet reuze gezellig geweest zijn 

aan tafel in huize Luther. Altijd wel 

tijdelijk inwonende kostgangers die 

aanschoven, en daarnaast prikten 

allerlei gasten een vorkje mee. De heer 

des huizes mocht het gezelschap 

tijdens het eten (en drinken!) graag 

trakteren op zijn ongezouten meningen 

over kerk, huwelijk, geld en goed. 

De ene keer gaf Maarten een compleet 

mini-college theologie ten beste, 

een ander moment vertelde hij een 

smakelijke anekdote. Hij kon vrolijk en 

onbezorgd zijn, maar ook scherp en 

provocerend. Duivel, zonde en dood 

waren nogal eens een gespreksthema 

en soms werden er zulke zwaarmoedige 

teksten uitgesproken dat je je afvraagt 

of zijn disgenoten nog wel een hap door 

de keel konden krijgen. En zijn humor 

kan de hedendaagse lezer alsnog 

plaatsvervangende schaamte bezorgen.

Hij was de godgeleerde en de debater, 

maar ook de family man die vertederd

zijn vier maanden oude zoontje op 

schoot nam. Waarbij hij dan weer 

weinig subtiel opmerkte: ‘Als je later 

jurist wordt, zal ik je ophangen. Je 

moet predikant worden, dopen, preken, 

sacramenten toedienen, de zieken 

bezoeken en troosten wie verdrietig zijn.’

Dank zij het feit dat zijn gasten de 

moeite namen de uitspraken op te 

schrijven – Luther spoorde hen daartoe 

zelf aan – krijgen we niet alleen inzage 

in zijn opvattingen, vreugden, zorgen en 

angsten, maar proeven we ook iets van 

de sfeer aan tafel en in het gezin van de 

kerkhervormer.

Een kleine bloemlezing schotelen we 

u op de volgende pagina’s voor. Ze zijn 

geselecteerd uit ‘Gesprekken aan tafel’, 

in de vertaling van Mirjam Nieboer. 

(Uitgave Sjibbolet, Amsterdam, 2014).

Door: Anneke Verhoeven

Ongezouten 
meningen

‘Er is op deze aarde geen makkelijker 

wetenschap dan de theologie. Toch zou 

ik al mijn vingers ervoor geven, behalve 

drie om mee te schrijven, om te kunnen

zeggen dat ze me makkelijk afging. 

Er is echter geen grotere stimulans om 

ermee door te gaan, dan dat ik tegen 

de duivel kan zeggen: je kunt m’n rug op.’

Sola fide
Alleen door geloof

Sola Scriptura
Alleen door het woord

Sola gratia
Alleen door genade
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Gesprekken
aan tafel ‘Regeren betekent door de vingers zien. 

Wie dat niet kan, kan niet regeren.’

‘Een geldboete is geen echte straf, omdat de daders 

ofwel rijk zijn, ofwel niet zoveel om geld geven. 

De schandpaal, de lijfstraf en de doodstraf zijn straffen 

die er echt toe doen.’

‘De wijn is gezegend en heeft referenties in de Bijbel, 

maar het bier behoort bij de menselijke traditie.’

‘Onkruid groeit snel, daarom groeien meisjes sneller dan jongens.’ 

‘Een huwelijk tussen een oude man en een jonge vrouw is een manier 

om de oude man op zachtaardige wijze om te brengen.’

‘De wereld is als een dronken boer. Hijs je hem aan de ene kant op het zadel, 

dan valt hij er aan de andere kant weer af. Hoe je het ook wendt of keert, 

je kunt de wereld niet helpen. Ze wil van de duivel zijn.’

‘Ook al zou ik eindeloos veel bezitten, 

ik zou er alles voor willen weggeven om 

volledig te begrijpen wat ik predik.’

‘Zelfs als God me een paradijs zou aanbieden als ik nog veertig jaar 

in dit leven zou blijven, zou ik dat niet willen. Liever huurde ik een beul 

om me te onthoofden. (…) Je kunt je niets beters wensen dan nog 

één uur van afscheid en dan wegwezen!’

‘Mijn vrouw mag tegen me in gaan zo vaak ze maar wil. 

Ze heeft alles goed in de hand. Als het gaat om het huishouden 

vind ik dat prima. Maar ik ben en blijf de baas. 

Een vrouwenheerschappij heeft nog nooit iets goeds gebracht.’

‘Nooit gaat het bidden, preken of schrijven me beter af dan 

wanneer ik kwaad ben. Woede verfrist mijn hele wezen, 

scherpt mijn geest en weerhoudt me ervan af te dwalen.’
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Een keerpunt in de geschiedenis?
500 jaar protestantisme en Amersfoort

Ketters
Luthers ideeën raakten al snel populair in de Nederlanden. 

Vooral in kloosters was er veel belangstelling voor, maar ook 

bij kooplieden en ambachtslieden. Zij gingen zelf de bijbel lezen. 

Al in 1332 had Jacob van Maerlant zijn Rijmbijbel gedicht. In 

1522 verscheen Luthers complete vertaling van het Nieuwe 

Testament in het Duits en al vier jaar later gaf Jacob van 

Liesvelt de hele bijbel uit in het Nederlands. Dat was mogelijk 

door baanbrekende ontwikkelingen in de boekdrukkunst. 

De nieuwe ideeën werden door veel bestuurders met zorg  

bekeken, omdat kerkelijk en wereldlijk gezag niet meer vanzelf 

werden geaccepteerd. Al in 1526 verboden de Amersfoortse 

kloosters de lutherse boeken, waarna verschillende monniken 

maar vooral veel nonnen hier wegtrokken. Dat dempte de  

beweging weer, waarna Amersfoort nog maar incidenteel  

in het nieuws kwam door ketterij. Niemand had er behoefte 

aan om de Amersfoortse pelgrimage in gevaar te brengen;  

de stad was beroemd om haar Mirakelbeeldje in de  

Onze-Lieve-Vrouwekapel en daar verdiende iedereen wel wat 

aan. Bovendien werkten de kleine groepen doopsgezinden en 

calvinisten bij voorkeur in plaatsen als Bunschoten, ver van 

de stad. Schout Vincent van der Houve had dan ook helemaal 

remonstrant of doopsgezind. Daardoor waren er rond 1620 

maar zo'n 520 echte leden van de gereformeerde staatskerk 

(8%); pas daarna kwam er meer druk om zich aan te sluiten. 

Dit betekende dat katholieken nog tot ver in de 17e eeuw in 

besturen van stad en tehuizen zaten, koster konden blijven, 

of leraar aan de Latijnse school. Kloosters mochten 'uitsterven'. 

Katholieke en andere geestelijken konden redelijk vrij de 

stad in en uit. In huiskerkjes konden mensen met afwijkende 

overtuigingen meestal rustig hun diensten houden. Ondanks 

herhaalde klachten van dominees liet het stadsbestuur de 

befaamde Vrouwevaart van pelgrims tot de vroege 18e eeuw 

doorgaan, een uniek verschijnsel boven de rivieren. 

Moderne hervormingen 
De Hervorming was dus een belangrijke ontwikkeling,  

maar veel protestante historici hebben er ten onrechte een 

uniek keerpunt van gemaakt. De continuïteit was groot en 

vernieuwingen zijn van alle tijden. 

Ook in later eeuwen heeft Amersfoort een rol gespeeld in de 

Nederlandse kerkgeschiedenis. Hier was de priesteropleiding 

van de Oud-Katholieke Kerk en de aartsbisschop houdt er 

kantoor, net als de Raad van Kerken en de migrantenkerken. 

In Amersfoort worden allerlei belangrijke congressen gehouden. 

Kerksluiting is een zeldzaamheid. En de ingrijpende reorgani-

satie van de Protestantse Kerk is bedacht door de Amersfoortse 

predikant Arjan Plaisier, die net is afgetreden als scriba  

(algemeen secretaris).

Gerard Raven

Zelf oordelen
Opvallend is dat de katholieke kerk zulke protestbewegingen 

uiteindelijk steeds kon absorberen. Dat gold bijvoorbeeld voor 

Geert Grote (1340-1384) en zijn Moderne Devotie, de meest 

invloedrijke Nederlandse beweging in de Europese geschie-

denis. Ook hier was het doel terug te gaan naar de basis van 

persoonlijk geloof en goede werken. De meeste Amersfoortse 

kloosters dankten hieraan hun ontstaan of bloei. Ook de 

augustijner pater Erasmus (1466/9-1536) bleef de kerk trouw, 

al wordt hij met zijn ideeën over zelf nadenken, tolerantie en 

volkssoevereiniteit beschouwd als een wegbereider van de 

Luther en Calvijn. Ook zij wilden trouw aan de kerk blijven, 

maar dat lukte niet door hun overtuiging dat ieder mens zelf 

moet oordelen met de bijbel als richtsnoer. Als je rechtstreeks 

tot God kon bidden had je geen priester meer nodig... 

Hun kritiek op misstanden onder geestelijken en rond aflaten 

was terecht, maar heeft in de geschiedschrijving vaak een 

karikatuur achtergelaten. De gemiddelde geestelijke was 

oprecht en de uitwassen waren beperkt, ook in Eemland en in 

het buitenland. Dat verklaart dat de gelovigen bereid bleven 

om zoveel aan kerken en kloosters te schenken en dat zij na 

de Hervorming vaak katholiek bleven.

geen zin om tegen hen op te treden. Pas in 1569 werd hij  

hiervoor na protesten van burgers veroordeeld; met zijn  

onthoofding wilde men vooral een voorbeeld stellen. 

Beeldenstorm en tolerantie
Hoe kon het dan gebeuren dat in 1572 de Sint-Joriskerk  

werd gezuiverd? Geuzen wisten de stad kort te bezetten, 

net lang genoeg voor een beeldenstorm. Het verdriet van de 

Amersfoorters was groot, want hiermee verloren zij enkele 

toprelieken, zoals een takje uit de doornenkroon van Christus. 

De kerk werd zoveel mogelijk gerepareerd. Amersfoort bleef 

stug de Spaanse kant kiezen, net als Amsterdam en Utrecht. 

Maar in 1579 verenigde de Unie van Utrecht de opstandelingen. 

Kort daarna stonden de troepen van Jan van Nassau (broer 

van Willem van Oranje) voor de stadspoorten en moest 

Amersfoort ze wel openen. 

De pijn werd verzacht door Oranjes pleidooi voor de niet- 

calvinisten. De Joriskerk werd nu voorzichtiger gezuiverd en 

de katholieken behielden hun Vrouwekapel. Dat veranderde 

echter in 1580, toen verraad van de stadhouder in Groningen 

een felle reactie van de Geuzen opriep. De Staten van Utrecht 

besloten toen dat alle kerken gereformeerd moesten worden 

en verboden de katholieke eredienst. 

Toch was de ontwikkeling in Utrecht anders dan in Holland. 

Doordat de meeste mensen onverschillig dan wel afwijzend 

stonden tegenover het calvinisme gaven de Staten hier geen 

krachtige steun aan de gereformeerde kerk. De lieve vrede 

was hen belangrijker dan de rechtzinnigheid. De predikanten 

waren vaker onorthodox of probeerden de oude en nieuwe 

tradities te combineren. Zo konden de pastoors van Bunschoten 

en Eemnes aanblijven. 

In Amersfoort werd een aantal personen verbannen of onder 

huisarrest geplaatst, maar de helft van de inwoners bleef 

katholiek. Anderen keken de kat uit de boom of werden 

In oktober begint het Lutherjaar; in 1517 begon hij zijn protestactie. Zijn invloed was ook in Amersfoort goed voelbaar.  

Maar wat gebeurde er toen eigenlijk? En hoe bijzonder was de Hervorming uiteindelijk? Er zijn veel méér hervormingen  

geweest. Zoiets gaat altijd in golven. Vanaf de tiende eeuw werden kloosters steeds weer geïnspireerd tot herleving en 

nieuwe discipline; de eenvoud en armoede van de franciscanen werd bijvoorbeeld nageleefd in ons Observantenklooster. 

Lezing en stadswandeling 

Het Gilde Amersfoort organiseert op 10 oktober een 

lezing door de auteur en heeft een nieuwe stads- 

wandeling: Reformatie in Amersfoort, 1400-1700: 

van katholiek naar gereformeerd? Deze duurt 1,5 uur en 

de prijs wordt waarschijnlijk € 6,- (inclusief bezoek 

Sint-Joriskerk). Op aanvraag, di-za, van 1 november 

2016 tot 1 november 2017. www.gildeamersfoort.nl 

Gerard Raven geeft ook een lezing bij de  

Volksuniversiteit (8 maart) en de HOVO (12 juli).  

Zie hiervoor p.18.

Elsje Zoes, de laatste abdis van het Sint-Aagtenklooster 

aan 't Zand, overleed pas in 1637.

Vóór het stadhuis op de Hof wordt de stad overgedragen aan

Jan van Nassau in 1579. Deze onnauwkeurige gravure uit de 18e eeuw 

is de enige afbeelding van deze gebeurtenis.

In de Beeldenstorm beschadigd beeld uit 

de Sint-Joriskerk (nu in Museum Flehite).
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“We nemen je echt mee terug in de tijd”, zegt Hans, die 

in de voorstelling Luther speelt. “De Duitsers noemen 

zoiets een ‘Gesammtkunstwerk’. De kostuums, 

de locatie, de muziek zijn zoals je ze in die tijd 

zou hebben gezien en gehoord.” Hans is net 

als Luther dol op de luit en heeft ook zelf veel 

muziekinstrumenten gebouwd. Zijn vrouw Paula 

speelt Katharina von Bora, de vrouw van Luther. 

In het dagelijks leven is ze zangeres en pianiste. 

Haar kostuums en die van Hans zijn heel precies 

nagemaakt. Paula: “Van een schilderij weten we hoe ze 

er uit zag. We laten het, inclusief de schoenen, precies zo 

namaken.” 

Levende historie
Hans en Paula maken al een aantal jaren voorstellingen 

over historische i guren. Een eerdere ging over het Mirakel 
van Amersfoort. Ze maken niet alleen een voorstelling 

die ze in kerken of elders opvoeren, maar ook een 

muzikale i lm. Dat fungeert deels als reclame voor de 
voorstelling en ook als aandenken voor wie de i lm 
en muziek later nog beleven wil. De i lms zetten ze 
op hun YouTube kanaal en zelfs grote tv-zenders 

als TV5/Arte hebben wel eens een i lm van hen 
uitgezonden. Hans: “We willen onze muzieki lm over 
Luther op 30 oktober 2017 presenteren.” 

Vier jaar geleden begonnen ze aan ‘Luther’. Hans: “Mensen 

weten vaak niet dat Luther, zelf monnik, trouwde met 

een vrouw die non was. In het klooster had ze al over 

hem gehoord.” Paula: “Wat een veelbewogen leven had 

Katharina ook. Ze was echt een mannetjesputter. Toen 

ze twee jaar later met Luther trouwde, trouwde ze met 

een man die door de paus in de ban was gedaan. Ze 

kreeg kinderen, bestierde een huis met vele gasten en 

zorgde voor inkomsten. Hans: “In die tijd mochten 

vrouwen niet erven, maar Luther heeft in zijn testament 

vast laten leggen dat Katharina zou erven.” 

Dat Luther een verdienstelijk luitspeler was, dat weten maar weinigen. Dat zijn vrouw ooit als vijfjarige al in 

een klooster woonde om er op haar 24ste uit te ontsnappen, is heel weinigen bekend. Wat bezielde deze twee 

mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling 

van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. 

De concertvoorstelling over Luther duurt een uur 

en is via de website www.musicksmonument.nl te 

boeken. Dominee Diederiek van Loo geeft een lezing 

en daarna spelen en zingen Paula en Hans muziek 

van Luther en zijn tijdgenoten in kostuums. Korte 

muziekfi lms over Luther en zijn vrouw staan op 
het YouTube kanaal van musicksmonument. De 

complete muziekfi lm zou in kerken volgend jaar 
oktober vertoond kunnen worden. Wie Hans en Paula 

wil zien spelen, kan op 30 oktober naar de feestelijke 

openingsdienst in de St. Joriskerk gaan. Op zaterdag 

11 februari is de voorstelling om 20 uur te zien 

in de Lutherse kerk.
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een klooster woonde om er op haar 24ste uit te ontsnappen, is heel weinigen bekend. Wat bezielde deze twee een klooster woonde om er op haar 24ste uit te ontsnappen, is heel weinigen bekend. Wat bezielde deze twee een klooster woonde om er op haar 24ste uit te ontsnappen, is heel weinigen bekend. Wat bezielde deze twee een klooster woonde om er op haar 24ste uit te ontsnappen, is heel weinigen bekend. Wat bezielde deze twee 

mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling mensen en wat betekende hun muziek in die tijd? Dat is een van de onderwerpen waar de muziekvoorstelling 

van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. van Hans Meijer en Paula Bär-Giese je mee naar toe neemt. 

Een muzikale
monnik
en een 
protestantse
non

Kerkmuziek
Voor de kerkmuziek is Luther erg belangrijk geweest. Hans: 

“Zonder Luther geen Bach. Luther vond dat je de Bijbel in je 

eigen taal moest lezen, maar ook het zingen vond hij erg 

belangrijk in de kerkdienst. De manier waarop hij de liederen

een plek gaf in de viering was vernieuwend. Het eerste 

Gesangbuch in het Duits is ook van zijn hand. Hij componeerde

zelf, kon goed zingen en speelde fluit en luit. De boekdrukkunst 

was net uitgevonden, dus dat hielp enorm in de verspreiding 

van het liedboek.” 

Voor Hans en Paula wordt het Lutherjaar een enerverend 

jaar, met hopelijk ook optredens in Duitsland. En daarna? Een 

zwart gat wordt het niet. Aanvragen voor voorstellingen lopen 

nog jaren door. Paula: “Nou, in 2018 is het 100 jaar geleden 

dat de Franse componist Claude Debussy overleed, dus daar 

wil ik me dan mee bezig houden.” Het enige dat misschien 

na al deze projecten lastig wordt, is om een plek voor alle 

kostuums en muziekinstrumenten te vinden. 

Door: Helma Maas
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Een kinderlied 
als protestlied?

Kerkmuziek op de 
hoogste plaats

orgelmarathon

Luther zocht de publiciteit over dit onrecht. Het verhalende

lied waarin nieuws werd geduid was het medium van die 

dagen. Luther bleek een prima dichter te zijn, die in staat 

was om zijn boodschap langs deze weg bij het volk te 

brengen. Ook schreef hij liederen als hulpmiddel voor de 

catechese, bedoeld om de inhoud van het nieuwe geloof 

bekend te maken. En natuurlijk voor gebruik tijdens de 

kerkdienst, waarin de gelovigen actief gingen meezingen 

in hun eigen taal. 

Hij schreef 36 liederen waarvan er nog steeds 13 in het 

Liedboek staan. (Zie Liedboek 341, 375, 414, 433, 469, 

470, 522, 618, 670, 671, 721, 722, 898).

In de tijd van Luther was er regelmatig oorlog tussen het 

Romeinse Rijk en de Turken. Toen de strijd tussen de 

keizer en de Turken tot een hoogtepunt kwam in 1541 

schreef Luther opnieuw een strijdlied, omdat de keurvorst 

hem om hulp vroeg. Dat werd: ‘Erhalt uns Herr, bei deinem 

Wort’. Luther maakte gebruik van een bekende melodie 

van een oude Latijnse hymne. Hij bewerkte die zo dat 

elk belangrijk woord in het lied een zeker accent kreeg. 

Volgens het opschrift was het lied bedoeld voor kinderen: 

“Een kinderlied, om te zingen tegen de twee aartsvijanden 

van Christus en zijn heilige kerk, de paus en de Turken.” 

Men zag in het gezongen gebed van onschuldige kinderen 

een laatste redding uit het gevaar. 

Zo ontstond in 1542 een heus strijdlied tegen de achter-

grond van de oorlog tegen de Turken en de protestantse 

sentimenten tegen de paus. Vanwege de opruiende tekst 

in de tweede regel ‘und steur des Papsts und Türcken 

mord’ werd het eeuwenlang als een omstreden protes-

tants lied gezien. Maar deze regel is gelukkig al weer een 

paar eeuwen geleden in alle liedboeken aangepast. Het 

huidige lied is een lied waar in de drie strofes respectieve-

lijk God, Christus en de Heilig Geest wordt bezongen. 

‘Naast de theologie geef 

ik aan de kerkmuziek de 

hoogste plaats,’ sprak 

Luther, want ‘ook David en 

alle profeten hebben alles 

wat zij te zeggen hadden 

overgeleverd in maat en 

lied.’ Die liefde van Luther 

voor muziek betekende 

een enorme opleving van 

kerkmuziek. Waar de andere 

reformatoren eerder huiverig 

waren voor muziek, zeker ook de instrumentale, ontstond 

in de Lutherse kerken een rijke schat aan zeer veelvormige 

kerkmuziek: van eenvoudige kerkliederen tot grootschalige 

cantates en passies, met de muziek van Bach als hoogtepunt 

in die ontwikkeling. 

Voor Luther was het lied het ideale instrument om het

‘nieuwe geloof’ te verspreiden en om het volk in z’n geheel bij 

de viering van de liturgie te betrekken. Stem én instrument 

vullen sinds Luthers reformatie de kerken, welhaast zonder 

restricties, hoe meer muziek hoe beter, want, aldus Luther, 

‘De muziek spreekt het gevoel aan, niet het intellect, maar 

geeft zo beide daarbovenuit de mogelijkheid tot een 

hartverheffende belevenis.’

Cees-Willem van Vliet, 

cantor-organist van de Bergkerk en de Amersfoortse Zwaan 

In de Lutherse Kerk van Amersfoort staat een heel bijzonder 

orgel. Het instrument werd opgeleverd in 1766 door orgelmaker 

Johann Heinrich Hartmann Bätz (1709-1770) en is dit jaar 

250 jaar oud. Het is daarmee het oudste orgel van Amersfoort 

en zowel in muzikaal als in historisch opzicht zeer waardevol. 

Na een grondige restauratie wordt het orgel opnieuw in 

gebruik genomen op vrijdag 25 november. De achtergronden 

van de restauratie worden geschetst en na een concert voor 

orgel en continuo heffen we het glas. Op zaterdagmiddag 

26 november presenteren verschillende organisten het orgel 

tijdens een orgelmarathon. Een reeks van mini-concertjes 

van een kwartier met als thema: Variaties op de Reformatie. 

Om 16 uur wordt het orgel in de viering van 1e advent ook 

weer kerkelijk 'ingewijd'.

 

Voor informatie: www.stichtingbatzorgelamersfoort.nl

Van dit lied zijn verschillende vertalingen in het 

Nederlands beschikbaar:

•  'Bewaar ons, Here, bij uw woord', vertaald door Pieter 

Boendermaker, o.a. in Liedboek voor de Kerken.

•  ‘Houd ons bijeen, God, rond uw woord’ is een nieuwere 

vertaling, gemaakt door Sytze de Vries (Liedboek 721).

•  Jaap Zijlstra maakte, geïnspireerd op dit lied een 

vrije bewerking ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ 

(Liedboek (2013).

Lydia Vroegindeweij

Kerkliedwiki en Schrijfdagen

Dit soort achtergrondinformatie over alle 

kerkliederen nemen we op in de Kerkliedwiki.nl. 

Iedereen kan meehelpen om de informatie nog 

completer te maken. Ook in dit herdenkingsjaar 

organiseert de Stichting Kerkmuziek Netwerk samen 

met de Amersfoortse Zwaan een aantal Kerkliedwiki 

Schrijfdagen. Je bent van harte welkom op 

22 oktober 2016, wanneer we ons speciaal met 

een aantal Lutherliederen zullen bezighouden. 

De andere twee schrijfdagen zijn op 28 januari 

en 13 mei 2017. 

Meer informatie: www.kerkmuzieknetwerk.nl 

en www.kerkliedwiki.nl

Luther begon in 1523 met het schrijven 

van liederen. De aanleiding was de moord 

op twee broeders uit zijn kloosterorde, 

die in Brussel als ketters op de brandstapel

terecht kwamen. De reden: ze volgden het

inzicht van Luther dat goede werken niet 

nodig waren om je ziel te redden. 
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Meer weten?

Volksuniversiteit
Amersfoort 
1.  Een keerpunt in de 

geschiedenis? 

500 jaar protestantisme en 

Amersfoort

In oktober begint het Lutherjaar. 

De invloed van de Reformatie 

en Martin Luther was ook in 

Amersfoort goed voelbaar. 

Maar wat gebeurde er toen 

eigenlijk? En hoe bijzonder was 

de Hervorming in Amersfoort? 

Lezing wordt verzorgd door: 

Gerard Raven.

Datum: woensdag 8 maart

2. Luther als lieddichter

Protestliederen en propaganda 

in de middeleeuwen

Martin Luther (1483-1546) wist 

goed gebruik te maken van 

de nieuwe media van zijn tijd. 

De drukpers was een prima 

hulpmiddel, zo werden ook zijn 

liederen snel verspreid. En daar 

waren bijzondere protestliederen 

bij. Lezing wordt verzorgd door: 

Lydia Vroegindeweij

Datum: woensdag 19 april

Locatie: Amersfoortse Zwaan, 

Lutherse Kerk Amersfoort. 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: 

ca € 15,- per avond.

HOVO-
zomercursus

Voor alle nieuwsgierige ouderen 

(vanaf 50 jaar) is er HOVO, Hoger 

Onderwijs voor Ouderen. In juli 

2017 organiseert de Amersfoortse 

Zwaan samen met de HOVO een 

zomercursus, bestaande uit vier 

op zichzelf staande lezingen over 

een boeiend onderwerp dat te 

maken heeft met 500 jaar Refor-

matie. De cursus staat open voor 

iedereen die meer wil weten over 

Luther en mee wil denken over 

de bruikbaarheid ervan in onze 

tijd. In juli wordt elke week een 

lezing gegeven.

1. Wat bezielde Luther?

Tijdens de cursus proberen we 

door te dringen tot de kern van 

Luthers in die tijd als provo-

cerend ervaren gedachtegoed 

over God, mens en wereld. Wat 

maakte de weerstand ertegen 

zo groot en het effect ervan zo 

dubbelzinnig? Zouden kerk en 

theologie er vandaag nog iets 

mee kunnen of kan men het 

beter als een historisch gegeven 

terzijde leggen? 

Docent: dr. Klaas Zwanepol, 

em. hoogleraar lutherana

Datum: woensdag 5 juli

2.  Een keerpunt in de 

geschiedenis? 

500 jaar protestantisme en 

Amersfoort. De invloed van de 

Reformatie en van Martin Luther 

was ook in Amersfoort goed 

voelbaar. Maar wat gebeurde 

er toen eigenlijk? Hoe reageerde 

de bevolking op de veranderingen? 

En hoe bijzonder was de 

Hervorming in Amersfoort?

Docent: Gerard Raven

Datum: woensdag 12 juli

3. Beeldenstorm in Amersfoort?

In 1566 raakten de gemoederen 

overal in de Nederlanden over-

verhit. De Beeldenstorm greep 

razendsnel om zich heen en 

het Spaanse bewind kreeg het 

moeilijk. Koning Filips II stuurde 

de hertog van Alva om orde op 

zaken te stellen. Een speciale 

rechtbank moest de beelden-

stormers opsporen en bestraffen: 

de Raad van Beroerten. Maar 

waarom is het in Amersfoort in 

1566 relatief rustig gebleven? 

En welke rol speelde de 

aanwezigheid van een kleine, 

doopsgezinde gemeenschap 

in Amersfoort?

Docent: drs. Sander Wassing

Datum: woensdag 19 juli

4. Troost bij Luther en Bach

Martin Luther kwam tot een 

inzicht dat maakte dat hij uit de 

kerk van Rome werd gezet. Maar 

hij was zo vol van de troost die 

hij in de bijbel vond, dat hij zijn 

nieuwe leer vormgaf voor een 

groot publiek, met o.a. teksten, 

een bijbelvertaling en natuurlijk

zijn liederen. Hoe zijn deze 

liederen 200 jaar later door Bach 

verder uitgewerkt tot prachtige 

muziek? En herkennen we nog 

het troost-concept van Luther?

Docent: Lydia Vroegindeweij 

Datum: woensdag 26 juli

Locatie: Hogeschool Utrecht, 

vestiging Amersfoort

Tijd: 11.00 - 13.00 uur.

Kosten: circa € 106,- voor de 
4-delige cursus.

In dit jaar verzorgen enkele kenners verschillende lezingen rondom de Reformatie en de betekenis van Luther. 

Inspiratie en informatie voor iedereen die nieuwsgierig is en meer wil leren over de geschiedenis. Natuurlijk wordt 

daarbij ook zoveel mogelijk een link gelegd met Amersfoort en de hervormingen in onze regio. De onderwerpen 

zijn zo gekozen dat er verschillende invalshoeken aan bod komen. De historische gebeurtenissen, maar ook de 

betekenis voor de samenleving, en natuurlijk de effecten op de kunst, cultuur en muziek.

Spelen met
Luther
Luther was zeer betrokken op de jeugd, en wist bovendien de 

nieuwste media perfect te gebruiken. Alleen al daarom moet 

het ons in 2017 toch ook lukken om Luther opnieuw onder 

de aandacht van de jeugd te brengen, liefst met de nieuwste 

media natuurlijk. Lydia Vroegindeweij ontwikkelde een set 

materialen waarmee jeugdwerkers en jongeren samen aan 

de slag kunnen. Geen vastgelegd programma, maar juist een 

(digitale) toolkit met allerlei ingrediënten om zelf je Luther- of 

Reformatiethema samen te stellen.

Het gaat over geschiedenis, maar zeker ook over de betekenis 

daarvan voor vandaag. In korte teksten, puzzels en uitdagende 

opdrachten - waaronder ook competitieve en creatieve 

opdrachten - wordt geleerd, gedacht en ook veel gelachen.

Uniek Amersfoorts idee 
De Luther500-game is uniek in Nederland. Bedacht in en voor 

(de jeugd van) Amersfoort zit er natuurlijk een opdracht in die 

je alleen in de Lutherse kerk in Amersfoort kunt oplossen. Bij 

de samenstelling is rekening gehouden met de mogelijkheid 

het spel op veel meer plekken uit te zetten.

Pakket 
Het pakket bestaat uit vier onderdelen die los of in combinatie

gebruikt kunnen worden. Overigens… de leeftijd (circa 12-16 jaar)

is volstrekt geen vereiste. Diverse ouderen hebben ook al 

laten weten dat ze interesse hebben. En een quiz kun je 

natuurlijk perfect met alle generaties samen, of juist tegen 

elkaar spelen.

•  Game op de smartphone

Natuurlijk hoort een hedendaagse 

game zich af te spelen in een 

app. Daarin worden virtuele 

opdrachten gekoppeld aan het 

bezoeken van echte locaties 

in de stad. Dit spel speel je op 

een smartphone (zowel iOS 

als Android). In 20 anekdotes 

over personages uit de tijd van 

Luther komt het dagelijks leven 

uit deze tijd tot leven. 

•  Uitdagende discussievragen

Bij elke anekdote in de game is een offline discussievraag 

bedacht. Deze vragen geven meer diepgang aan de anekdotes,

de personages en de puzzels. Ze dagen vooral uit om de 

relevantie van Luther en de Reformatie voor nu samen te 

doordenken. 

•  Creatieve opdrachten met mediatools

Van Luther kun je rustig zeggen dat hij mediawijs was, 

nieuwe mediatools zouden aan hem wel besteed zijn. In 

het pakket zitten daarom vijf uitdagende opdrachten en 

werkvormen, waar je de nieuwste tools voor nodig hebt. 

•  Quiz met competitie mogelijkheden

Ga de strijd aan in de kennisquiz Luther500. Veertig vragen 

met meerkeuze-antwoorden zijn samengebracht in een 

Kahoot quiz. Heel aantrekkelijk om te spelen met een groep 

m.b.v. een beamer. De spelers geven antwoord via hun 

smartphone. Het spel is individueel of in teams te spelen. 

Met kinderen aan de slag? 
Startpagina 'Luther voor kinderen'

Wie op school of in de kerk met kinderen aan het werk wil 

over Luther kan op internet veel vinden. Er wordt door allerlei 

organisaties materiaal ontwikkeld en overal op internet 

geplaatst. We brengen orde in het aanbod met een soort 

startpagina. Hier vind je links naar kant en klaar materiaal, 

tips en lesideeën.

Voor alle jeugdwerkers in Amersfoort is het materiaal gratis 

beschikbaar. Neem contact op met Lydia Vroegindeweij via 

de website www.luthergame.nl.

Macbook AirAir
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Datum Tijd en plaats Wat? Zie pagina

Zat 22 oktober  Lutherse Kerk Kerkliedwiki Schrijfdag, informatie verzamelen en  17

 10.00 - 15.30 uur beschrijven over de liederen van Martin Luther 

Ma 24 oktober De Bron Ontmoetingsavond: ‘Wierook en pepermunt’ 6

 20.00 - 22.00 uur

Zon 30 oktober  Joriskerk Gezamenlijke viering in de Joriskerk, start van het Lutherjaar  2

 18.00 uur

Vanaf 1 november Binnenstad Stadswandeling 'Reformatie in Amersfoort, 1400-1700:  12-13

  van katholiek naar gereformeerd?'

Din 8 november Lutherse kerk Workshop dr. Klaas Zwanepol: ‘Luthers 95 stellingen:  7

 20.00 uur een bruikbaar program om de kerk te veranderen?’ 

Zat 26 november Lutherse kerk Orgelmarathon ‘ Variatie op een reformatie’ 16

 hele dag

Woe 18 januari De Bron Twee Bach-cantates uitgelicht door drs. Gert M. Knepper 6

 20.00 - 22.00 uur

Zat 11 februari  Lutherse kerk Muziekvoorstelling Martin Luther en Katharina van Bora  14-15

 20.00 uur  Door: Hans Meijer en Pauls Bär-Giese

Ma 20 februari De Bron Kees van der Zwaard, voorstelling ‘Hier sta ik…’  7

 20.00 uur

Woe 8 maart Lutherse kerk Lezing i.s.m. Volksuniversiteit ‘Een keerpunt in de geschiedenis?  18

 19.30 - 21.30 uur 500 jaar protestantisme en Amersfoort’ door Gerard Raven 

Din 21 maart Bergkerk Symposium Vrijheid, vreugde, verantwoordelijkheid 7

  Susanne Freytag en Joris Vercammen 

Din 28 maart Bergkerk Symposium Vrijheid, vreugde, verantwoordelijkheid 7

  Wim Deetman en Klaas Touwen 

Woe 19 april Lutherse kerk, Lezing i.s.m. Volksuniversiteit ‘Protestliederen en propaganda in de 18

 19.30 - 21.30 uur middeleeuwen. Martin Luther als lieddichter.’ Door Lydia Vroegindeweij 

Juli Hogeschool Zomercursus in samenwerking met HOVO: 4 colleges op woensdagmorgen 18

 11.00 - 13.00 uur 

Sept/okt In voorbereiding Kunstcursus en excursie naar Catherijne Convent Utrecht

We hebben geprobeerd informatie over alle activiteiten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op te 

nemen, maar het verdient aanbeveling de gegevens vlak voor de datum op internet na te gaan.

500 jaar 
Reformatie
Een jaar lang
gedenken 
en vieren

Zie: pkn-amersfoort.nl/reformatie


