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Geschenkboekje

Tijdens een mini-symposium (zie hier onder
in deze nieuwsbrief) op zaterdagmorgen 28 januari in Dordrecht zal het boekje worden gepresenteerd en uitgereikt aan de bezoekers.
Kort daarna hopen wij het boekje bij alle (overige) nieuwsbrieflezers te laten bezorgen en,
zo lang de voorraad daarna strekt, krijgen alle
nieuwe nieuwsbrieflezers het boekje eveneens toegezonden.
We hopen dat het boekje mag bijdragen aan
de geestelijke band met de Heidelberger en
daarmee met allen die dit belangrijke belijdenisgeschrift op haar waarde willen schatten.

Mini-Symposium
Graag willen wij het verschijnen van ons geschenkboekje aandacht geven via het organiseren van een mini-symposium op zaterdagmorgen 28 januari in Dordrecht, in het
verenigingsgebouw ‘Krooswijkhof’ van de
Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Singel 184-186, 3311 PG Dordrecht. Deze locatie
ligt op ca. 5 minuten lopen van het NS station
en de daarachter gelegen P&R parkeerplaats.
Parkeren bij de ‘Krooswijkhof’ is helaas niet
mogelijk.

Nieuw: “De spiegels van Käthe”
Tijdens de themareis ‘Het geloof van Luther’ hebben we
Torgau bezocht, de stad van Katharina Luther, die hij eens
treffend ‘Herr Käthe’ noemde. Zij was de onbetwiste spil in
het gezin van de hervormer. Is Wittenberg de ‘moeder’, dan
mogen we Torgau wel de ‘zoogster’ van de Reformatie noemen. Anders gezegd, Luther zou Luther niet geweest zijn,
als Käthe niet Käthe geweest was. Op haar grafsteen houdt
ze de open Bijbel aan haar hart gedrukt…
Nieuwsgierig geworden? De gloednieuwe powerpointpresentatie ‘De spiegels van Käthe’ kom ik graag laten zien in
uw gemeente en vereniging.
P.C. Beeke, 0118-633828/p.c.beeke@kliksafe.nl

Op 11 oktober ging de reis van een delegatie van ons bestuur
naar Keulen en Heidelberg. In Keulen ontmoetten wij dr. Sebastian Merk, vice-voorzitter van het Reformations Gesellschaft Heidelberg (RGH). Met deze organisatie, die in Duitsland de leer van de Reformatie wil verspreiden, hebben wij
al langer bestaande contacten. U/jij kunt in deze nieuwsbrief
zijn verontrusting lezen over de herdenking van de Reformatie in Duitsland in zijn bijdrage ‘De Reformatieherdenking in
Duitsland en de officiële landskerk’. Lezers van de Gezinsgids
hebben in het nummer van 13 oktober 2016 ook nader met
hem en zijn reformatieverlangen kennis kunnen maken. In die
bijdrage getuigt hij: ‘Voor mij is de reformatorische leer een
bron voor het leven’. Na een hartelijke ontvangst door hem en
zijn vrouw spraken wij over enkele RGH-projecten. De wens
van RGH is dat het thema ‘vrije genade’ op de Duitse scholen
komt. Hiertoe wordt een brochure opgesteld, die gaat over
een samenvatting van Luther’s ‘de Knechtelijke Wil’ en (op
ons voorstel) een samenvatting van Luther’s ‘de Vrijheid van
een Christenmens’. Men wil deze brochure via een flyer aanbieden aan de ca. 100 christelijke scholen in Duitsland en ook
aan godsdienstleraren op de hogere scholen. Onze stichting
heeft besloten dit op de jeugd van Duitsland gerichte project
financieel te ondersteunen en daarnaast het project van de
vertaling van een brochure van Maurice Roberts (een Schots
predikant en hoofdredacteur van de Banner of Truth).
In Heidelberg troffen wij ds. Sebastian Heck, predikant van
de plaatselijke Selbständige Evangelisch Reformierte Kirche.
Deze kleine gemeente, met een gereformeerde belijdenis,
telt slechts 50 leden, in een gebied waar 1,2 miljoen mensen
wonen. De gemeente komt samen in een oude tabaksfabriek
(zie foto). We werden getroffen door het schrille contrast tussen onze plaatsen van samenkomst en deze sobere plaats.

Een plaats, die de HEERE niet in de weg staat om Zijn genade
in zondaren te verheerlijken. Met ds. Heck is gesproken over
mogelijke financiële ondersteuning van het tijdschrift ‘Reformation Heute’.
In de afgelopen periode verscheen een drietal Duitstalige uitgaven (zie onze website), namelijk de delen 2: ‘Wer sucht der
findet’ (Wie zoekt die vindt) en 3: ‘Den Glauben bewahren’
(Het geloof bewaren) van de ‘Heidelberger Trilogie’, een historische roman over de dertigjarige oorlog (1618-1648) van de
hand van M. Timmermans. Daarnaast verscheen van Thomas
Brooks ‘Als Christ in Bedrängnis stillhalten’ (Als Christen stil
zijn in benauwdheid). Onder de indruk van zijn eigen ervaring
in het midden van beproevingen en ellende schreef Thomas
Brooks dit boek in 1659 als aanmoediging en vermaning voor
anderen.
In deze nieuwbrief vind u/jij ook een reisindruk van een deelnemer aan onze kerkhistorische reis naar Lutherplaatsen in
Duitsland. Een voorspoedig verlopen en door de 92 deelnemers gewaardeerde reis.
We hopen dat het kennisnemen van de inhoud van deze
nieuwsbrief niet alleen zal dienen om u/jou over het werk van
de stichting te informeren, maar ook uw/jouw daadwerkelijke steun mag bevorderen. Vergeet daarbij niet de geestelijke
nood van het Duitse volk en de noodzaak tot terugkeer tot de
zuivere waarheid van Gods Woord een plaats te geven in uw/
jouw gebeden. Met hartelijke groet,
J. de Vin, secretaris
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Nieuwsbrief

Op 27 september 2016 nam het bestuur afscheid van haar gewaardeerde 2e voorzitter ds. P. Molenaar. Vele jaren mocht
hij zich met liefde en kennis inzetten voor het werk van onze
stichting. Ook heeft hij zich beijverd in het zoeken van zijn
opvolger, die gevonden is in de persoon van ds. J.J. Mulder.
Hij stelt zich elders in de nieuwsbrief aan u/jou voor. Ds. M.
Kempeneers is bereid gevonden om de functie van 2e voorzitter op zich te nemen.

STICHTING VRIENDEN VAN

We hopen u/jou vanaf 10.00 uur te mogen ontvangen met een kopje koffie, thee of frisdrank.
Het officiële programma start om 10.30 uur.
Onze voorzitter, ds. C. Sonnevelt, zal de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze openen,
waarna een spreker uit Duitsland een bijdrage hoopt te leveren. Dan volgt de presentatie
van het geschenkboekje. Na de sluiting (ca.
12.00 uur) wordt u/jou een kopje soep met een
broodje aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bij de boekentafel kunnen
de bezoekers ten slotte een exemplaar van het
geschenkboekje afhalen. U/jij bent hartelijk
welkom op 28 januari en behoeft zich voor dit
mini-symposium niet aan te melden.

Het was weer een prachtige, leerzame en waardevolle reis
in de laatste week van oktober, met als thema: Het geloof
van Maarten Luther.
Eigenlijk elke plaats, die we (met 91 reisgenoten) bezochten
vertelde iets over de Reformatie.
Ondanks dat de Heere hier zondige mensen voor gebruikte, is en blijft het toch alles Zijn werk.
Het geboortehuis van Luther in Eisleben: Wie gaf dit leven?
Het sterfhuis van Luther ook in Eisleben: Wie gaf Luther te
getuigen van genade voor een arme bedelaar?
Het slagveld in Lützen waar de Zweedse koning Gustav
Adolf sneuvelde tijdens de dertigjarige oorlog: Wie gaf de
protestanten toch de overwinning in deze geloofsstrijd?
Zo is er nog veel, veel meer te noemen, o.a. het Lutherhuis
en de Slotkapel in Wittenberg, de Wartburg (waar Luther
het Nieuwe testament vertaalde in het Duits), het graf van
Katharina von Bora (Luthers echtgenote) in de St. Marienkirche in Torgau, ja, te veel om op te noemen.
Wat mochten we veel zien en horen van Gods werk in het
verleden, maar zeker ook in onderlinge gesprekken iets van
Zijn genadig werk in het heden.
In heel wat Duitse kerken mocht dit ook doorklinken in de
Psalmen, die we er (deels in het Duits) zongen. U begrijpt
het wel: WAARDEVOL.

Van de SECRETARIS
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Bestuur:
Ds. C. Sonnevelt, voorzitter (Ger.Gem.), J. de Vin, secretaris (Ger.Gem.),
K. Timmermans, 2e secretaris (Ger.Gem.), J. Timmer, penningmeester
(PKN-Hervormd), Ds. IJ.R. Bijl (HHK), G. Mostert (OGGiN), Ds. M.A.
Kempeneers, 2e voorzitter (Chr.Geref.), C.C. Bremmer (GGiN),
Ds. J. J. Mulder (PKN-Hervormd)

STICHTING VRIENDEN VAN

In onze september-nieuwsbrief hebben wij
u/jou al iets verteld over ons voornemen om
ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 een
boekje samen te stellen dat de grote waarde
van de Heidelbergse Catechismus wil laten
zien. Alle begunstigers en overige vrienden
van onze stichting krijgen dit boekje als dank
voor hun betrokkenheid.

De Kerkhistorische reis 2016 …
een indruk
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Een veelzeggende brief

Lieve vriend!
Ja het is waar, dat wij eenen bijzonderen tijd beleven, een
tijd, waarin alles zich oplost, waarin niets meer heilig is,
waarin niemand meer weten wil van beginselen. Ik ril van
de boeken, die ik hier in de hand krijg. Evenwel, de Heere
is Koning, en ik denk aan Zijne woorden: Uw brood en uw
water zal u gewis zijn - als gij al deze dingen ziet gebeuren,
zoo heft uwe hoofden op en verblijd u, dat uwe verlossing
nabij is. Exod. 8 vs. 22. De genade met u. Uw liefhebbende
vriend.

“Uw brood en uw water zal u gewis zijn”. Deze woorden
doen ons denken aan Jesaja 33:16, waar de Heere aan Zijn
volk Juda, dat in ballingschap naar Babel zal worden weggevoerd, bekend maakt dat Hij haar zal gedenken. Althans,
dat degenen die in gerechtigheden zullen wandelen door
de Heere bewaard zullen worden en ook dat Hij hen dagelijks zal onderhouden. Zo onderhoudt de Heere de Zijnen nog. Nog immer zorgt de Heere voor Zijn volk, ook
in Duitsland en Turkije. Dan kunnen de tijden wel zorgvol
zijn, maar de Heere verlaat Zijn Kerk niet.

Het was onlangs dat ik deze brief las. Zij is op Duits grondgebied geschreven, maar wel door een Nederlander. De
oplettende lezer zal de ouderwetse spelling zijn opgevallen en zal daarom ook meteen de conclusie getrokken
hebben dat deze korte brief wel gedateerd moet zijn. Zou
ik er echter voor gekozen hebben om deze brief in hedendaagse spelling weer te geven, dan zou wellicht niemand
ervan opgekeken hebben als deze brief in het jaar 2016
geschreven zou zijn. De werkelijkheid is echter dat zij al
op 11 februari 1846 in Elberfeld geschreven is en dat de
schrijver niemand minder dan Kohlbrugge is.

En nu mogen wij in Jesaja 33:17, dat op Jesaja 33:16 volgt,
iets lezen wat Kohlbrugge zelf niet eens noemt, maar wat
wel de (enige) troost is voor Gods Kerk van alle tijden en
plaatsen: ”Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een vergelegen land zien”. Wanneer de
Heere Zijn Kerk op aarde (ook in het dagelijks leven) nog
onderhoudt, is het, opdat zij deze troost deelachtig zullen
worden en daaruit mogen leven. En wanneer Kohlbrugge
toch voortging om het Woord Gods te prediken, ondanks
de bijzondere tijd waarover hij sprak, was dat, opdat in
zichzelf verloren zondaren nog getrokken zouden worden
uit de duisternis tot Gods wonderbaar Licht.

Toen gold dus al wat Kohlbrugge gemeend heeft te moeten schrijven: “Ik ril van de boeken, die ik hier in de hand
krijg”. Toen al was er sprake van de teloorgang van een zuiver Bijbels geluid in het land van onze Oosterburen. De
gevolgen van onder andere de Aufklärung (= Verlichting)
bleven niet uit. In onze dagen is de situatie in ons buurland
er zeker niet beter op geworden. Wat Kohlbrugge echter
ruim 170 jaar geleden al schreef mag ook in 2016 nog onverkort tot troost zijn: “Evenwel de Heere is Koning”. De
Heere is dat over de ganse aarde; ook over Duitsland. Aan
Zijn heerschappij zal nimmer een einde komen.
Daarom zijn ook in onze dagen de andere woorden die
Kohlbrugge in zijn korte brief schreef nog ten volle waar:

Vanuit datzelfde verlangen brengen wij op de grens van
2016 en 2017 ons werk onder uw aandacht en bevelen dat
van harte aan. Daarbij mag er bij ons allen het levende
besef zijn dat ook wij bijzondere tijden beleven. Tijden
waarin het echter te meer ook geldt: “als gij al deze dingen ziet gebeuren, zoo heft uwe hoofden op en verblijd
u, dat uwe verlossing nabij is”. Kent u deze blijdschap?
Leeft in jouw hart deze verwachting? De Heere geve dat
er wereldwijd een volk mag zijn dat bij deze Adventsverwachting leeft.


Wouterswoude, ds. IJ.R. Bijl

Van de voorlichters
We zijn weer volop op stoom gekomen. Presentaties werden gegeven voor vereniging Herkenning, bijeen in Ridderkerk, en voor de
ouderen van de Herv. gemeente in Oud-Alblas. We waren op bezoek in ’s-Gravenpolder (vrouwenvereniging GG) en Gouda (jongeren GGIN). In Alblasserdam (vrouwenvereniging GG) werd de
dia-inleiding ‘Spiegels van Herr Käthe’ gewaardeerd. We mochten
op een Hervormingsavond (GG Scherpenzeel) een lezing houden
over het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus. Zou het ons
geen ereschuld zijn dit boek, deze leer weer in Duitsland tot gelding
te brengen? Wie kan, ook in Duitsland, zonder deze enige troost?
Mooie collecten werden meegegeven, nieuwe Nieuwsbrieflezers
genoteerd, de kerkhistorische themareis leverde weer donateurs op.
Voor de komende maanden lopen er afspraken met Sint-Annaland
(bejaardenmiddag GG), Aagtekerke (mannen- en vrouwenvereniging GG) en andere groepen. We komen graag in álle kerken die vertegenwoordigd zijn in het bestuur. In onze agenda’s is nog ruimte.
De kerkhistorische wandelingen in het mooie Middelburg ‘lopen’
nog altijd goed. In het jaar 2017 (Middelburg 800 jaar!) hopen we
weer nieuwe data aan te kondigen. Neem voor uw vereniging of
groep tijdig contact op om teleurstelling te voorkomen. Het jaar onzes Heeren 2017 kondigt zich aan. Luther - 500 jaar!
Hoe gaat ú met uw school, catechisatiegroep, vereniging en gemeente, daar aandacht aan besteden?
De voorlichters:
(voor Zeeland)
P.C. Beeke, 8 p.c.beeke@kliksafe.nl, ( 0118633828
(overig Nederland)
G. Verhoef, 8 gverhoef@kliksafe.nl, ( 0104512343

Van de
penningmeester
Als u dit leest, is het jaar 2016 alweer bijna voorbij. De inkomsten tot eind oktober van dit jaar zijn uitgekomen op totaal
€ 37.382 en de uitgaven op totaal € 34.498,
hetgeen een positief resultaat geeft van
€ 2.884 per 31 oktober 2016. Hierbij mogen wij opmerken dat er in de maand december doorgaans meer inkomsten zijn
dan gemiddeld in de andere maanden van
het jaar. De kosten van vertaal- en drukwerk zullen de laatste twee maanden ook
hoger zijn i.v.m. aangegane verplichtingen. Wij willen u, na de Heere, heel hartelijk dankzeggen voor uw gaven in de
afgelopen periode.
Wij verzoeken de kerkenraden om in de
omschrijving bij hun overboekingen aan
te geven van welke kerkelijke gemeente
de gift komt; via het bankafschrift is dit
nauwelijks te herleiden.
Helpt u weer mee? Gebruik dan het ingesloten acceptgiroformulier of boek rechtstreeks over naar: IBAN NL 35 ABNA 0548
9879 20.
J. Timmer, penningmeester
8 koostimmer@filternet.nl
( 0345623611

Voorstellen nieuw bestuurslid ds. J.J. Mulder (Hervormd Hedel)
Beste vrienden,
Graag voldoe ik aan het verzoek om mezelf kort voor te stellen als nieuw bestuurslid van de SVVHED. Het
bestuur heeft gevraagd of ik de plaats in wil nemen van ds. Molenaar uit Lunteren. Toen mij dat gevraagd
werd, heb ik even geaarzeld. Niet vanwege de stichting, maar omdat ik voorzichtig probeer te zijn in het
aannemen van neventaken. Het verlangen van de stichting heeft echter een appèl op mijn hart gedaan: als Nederlandse
kerk zijn we schatplichtig aan Duitsland. Het is onze ereschuld om de schat die wij door Gods hand van hen ontvingen nu
(in alle bescheidenheid) terug te geven. Dat doel is de moeite meer dan waard.
Op dit moment mag ik, gesteund door mijn vrouw, de Hervormde Gemeente van Hedel dienen. Hedel is onze eerste gemeente, waar we 4,5 jaar geleden begonnen zijn. Wat ons draagt, is Gods belofte dat het Hem behaagt om door prediking
zalig te maken die geloven. Zo doet de Heere het hier, zo doet Hij het wereldwijd. Zo doet Hij het ook in de gebieden
waarin we als stichting werkzaam zijn. De eerste bestuursvergadering waar ik bij was lazen we samen Jesaja 55. Over Gods
Woord, Dat doet wat Hem behaagt en nooit leeg terugkeert. Dat Evangelie is Gods kracht tot zaligheid. Dat Evangelie bindt
ons samen, als wereldwijde kerk. In dat vertrouwen en in die verwachting wil ik graag een stukje van mijn tijd en van mijn
krachten geven.

De Reformatie herdenking
in Duitsland en de
officiële landskerk
door Dr. Sebastian Merk

In het toonaangevende Duitse dagblad, de ‘Frankfurter
Algemeine Zeitung’ (FAZ), werd ter gelegenheid van Hervormingsdag op 31 oktober 2016 een kritische balans opgemaakt met betrekking tot de door de evangelische landskerk georganiseerde festiviteiten ter gelegenheid van 500
jaar Hervorming (1517-2017). Reeds in de kopregel geeft de
krant een samenvatting en deelt mee dat de evangelische
kerk ‘het reformatiejubileum tot een festival van banaliteiten’ maakt. Dat betekent dat allerlei bijkomstige zaken tot
hoofdzaak worden gemaakt. Maarten Luther wordt alleen
voor zijn aantrekkelijke kanten in dienst genomen. Wat
hij wilde en wat hij bewerkte schijnt vergeten te zijn. De
schrijver van dit artikel, Jürgen Kaube, mede-uitgever van
de Frankfurter Algemeine en schrijver van wetenschappelijke werken, gaat hierna kritisch verder:
“Wanneer de evangelische kerk in deze dagen nu reeds
de vijfhonderdste verjaardag begint te vieren van het aanbrengen van de stellingen in Wittenberg, is dat een geval
van productroof. Men verkoopt, en zelfs al sinds 2008 een
heel decennium lang, de herdenking van de reformatie, die
op 31 oktober 1517 is ingezet. Deze gezindheid is echter
van Luthers ideeëngoed en karakter zo ver verwijderd als
maar enigszins denkbaar is. Er staat Luther op, maar er zit
geen Luther in.”1
Vanuit bijbels standpunt kan men zich bij dit oordeel alleen
maar aansluiten. In geheel Duitsland wordt met het portret
van Luther reclame gemaakt, maar niet met zijn geschriften en zijn gedachten. De top van de EKD valt eerder op
door geloof verhinderende en Bijbel ontkennende acties,
dan door de verkondiging van de soevereine en reddende
genade van God. Jezus Christus komt zonder meer als een
goed mens naar voren, maar niet als de Redder en de Heere, Die eenmaal terug zal komen.
Enkele voorbeelden:
- De EKD heeft in 2012 in de persoon van de op grond
van een schandaal (autorijden onder invloed van een
aanzienlijke mate van alcohol) in 2010 teruggetreden
EKD raadsvoorzitter Margot Kässmann voor het uitgeroepen Luther decennium als ambassadrice benoemd.
Helaas gaat het hier niet om een ambassadrice, die de
door Luther teruggevonden waarheden verkondigt. Ze
plaatst zichzelf veel meer op de voorgrond, waardoor zij
zich politiek en sociaal behendig in de discussie mengt
1 FAZ van 31.10.2016. www.faz.net

en haar boeken verkoopt, die helaas ook gedeeltelijk
in evangelische kringen op een welkome afzet kunnen
rekenen. Wanneer Luther hierbij wel genoemd wordt,
wordt hij gereduceerd tot een maatschappelijk vernieuwer en vrijheidsdenker. In een interview in het informatieblad ‘Der Spiegel’ reageerde mevrouw Kässmann in
2013 op de vraag of zij aan hemel en hel gelooft:
“De vraag of er een eeuwige verdoemenis van zondaren
en een hel is? Deze vraag laat ik liever aan God over”. 2
Toen zij bevraagd werd over de maagdelijke geboorte,
antwoordde zij:
“Hier ben ik helemaal een theologe van de 21e eeuw.
Ik geloof dat Maria een jonge vrouw was, die God volkomen vertrouwde. Maar dat zij in biologische zin een
maagd was, dat geloof ik niet.”
Wat betreft het vaderschap van Jezus zei zij:
“Ik denk dat Jozef in biologische zin de vader van Jezus
was. God was het in geestelijke zin.”
- Ook de huidige raadsvoorzitter van de EKD, landsbisschop Bedford-Strohm, valt niet bijzonder op door het
onverzettelijk verkondigen van Bijbelse waarheden.
Gewoonlijk treedt hij in het openbaar graag op in volledige ambtskledij met een groot kruis daarbij. Toen hij
echter in oktober 2016 op een pelgrimage de Tempelberg in Jeruzalem bezocht, heeft hij op verzoek van de
islamitische gastheer zonder enig verzet dit kruis afgelegd. Zijn beslissing verdedigde hij met de woorden, dat
hij “uit respect voor zijn gastheer zo gehandeld” 3 heeft.
De symboliek van zijn handelwijze heeft hij blijkbaar niet
beseft. Al in 2015 kreeg hij scherpe kritiek toen hij toetrad tot een moskeebouwvereniging in München die in
deze stad een centrum voor de Islam zou bouwen. Het
niet-kerkelijke magazine Cicero deed hierover ironisch
verslag:
“Dat het hart van de bisschop open gaat, wanneer hij
moskeeën ziet en de muezzin hoort, mag als bekend worden verondersteld. Hij verklaarde drie jaar geleden, dat
“de ontmoeting met de rijkdom van andere geloofstradities” hem tot “een gelukkiger mens” maakte en hij werd
in “Nürnberger Nachrichten” met de woorden geciteerd
dat het “ontroerend en verrijkend” kon zijn wanneer men
2 Hierbij e.v. Der Spiegel 30/2013. www.spiegel.de
3 Idea Melding van 28.10.2016. www.idea.de

zich door de roep van de muezzin laat meenemen in hun godsdienst.” Bedford-Strohm en met hem anderen uit protestantse
kringen, die een imam in een kerk in München lieten prediken,
de imam van het toekomstige forum, hebben zich geschikt in
het verlies aan betekenis van christelijke waarden. In plaats van
onverdroten van het eigene en het niet uitwisselbare geloof te
spreken en daardoor wervend bezig te zijn – zoals hier en daar
moslims inderdaad doen – begeven zij zich op onbekend terrein, vreemde religies en presenteren de gifbeker van de onverschilligheid. Daarvan wordt de evangelische Kerk niet weer
gezond. Luther dronk alleen ‘goed Wittenbergs bier”.4
- De reformatiefeestelijkheden worden bekroond met een herziene versie van de Luther Bijbel. Een definitieve evaluatie van
deze herziening is nog niet verschenen. Op veel plaatsen wordt
inderdaad teruggekeerd naar de formuleringen van Luther. Helaas bevat deze revisie ook sterk verwaterende invloeden van
de Gender-tijdgeest. De nieuwtestamentische brieven worden bijvoorbeeld volledig in tegenspraak met de woordelijke
inhoud (ädelphoi=Brüder) niet meer aan de broeders geadresseerd maar aan de broeders en zusters. In Jesaja 7:14 wordt weliswaar in de tekst de vertaling ‘Jungfrau’ (Maagd) aangehouden.
In een voetnoot wordt er echter op gewezen dat het ook ‘junge
Frau’ (jonge vrouw) kan betekenen.
- Ook in het officiële memorandum van de EKD ter gelegenheid
van het reformatiejubileum worden de beginselen van de reformatie vervormd weergegeven. Hoewel bijvoorbeeld het principe ‘sola scriptura’ terecht als een afwijzing van de autoriteit van
het kerkelijke onderwijs wordt aangegeven. Echter, de inspiratie
van de Bijbel en het gezag van de Schrift worden gerelativeerd
wanneer wordt vastgesteld:
“Belangrijk voor een juist verstaan van het reformatorische ‘sola
scriptura’ is, dat daarmee geen biblicisme bedoeld was, die op
afzonderlijke verzen met nadruk wijst en deze ziet als het door
God gedicteerde Woord.”5
“Het sola scriptura moet vandaag niet meer op gelijke wijze
verstaan worden als ten tijde van de Reformatie. Anders dan
de reformatoren is men zich er nu van bewust dat het ontstaan
van de individuele Bijbelse teksten en de Bijbelse canon zelf
een traditie-gebonden proces is. De oude tegenstelling van ‘de
Schrift alleen’ en ‘Schrift en traditie’, die destijds de Reformatie en de tegenreformatie bepaalde, functioneert vandaag niet
meer op die manier zoals in de zestiende eeuw. Sinds de zeventiende eeuw worden de Bijbelse teksten historisch-kritisch
onderzocht. Daarom kunnen zij niet meer als in de tijd van de
Reformatie als “het woord van God” worden opgevat”. 6
Wie deze zaken leest, moet erkennen dat er eigenlijk geen reden
is voor reformatiefeestelijkheden in Duitsland. Want deze feestelijkheden zijn grotendeels geesteloos en houden zich alleen bezig met een historische benadering. De bronnen zijn begraven.
Duitsland heeft een nieuwe Reformatie nodig, want de officiële
landskerk verkondigt niet meer de waarheid van het Evangelie.
Laat het reformatiejubileum een aanleiding zijn om voor een
nieuwe Reformatie en voor een nieuwe opwekking in Duitsland
te bidden.
4 Alexander Kissler, Cicero van 04.08.2015. www.cicero.de
5 EKD, rtigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2014, S.81.
6 EKD, Rechtfertigung undFreiheit, 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2014, S. 83 f.

95 nieuwe
stellingen ?!
Het Duitstalige blad Idea Spektrum maakte in haar nummer van
3 november 2016 onder de kop ’95
neue Thesen rufen die Kirche zur
Umkehr’ (95 nieuwe stellingen roepen de kerk tot terugkeer) een opmerkelijke melding van het initiatief
van vijf jonge, Duitse, evangelische
theologiestudenten om de 95 stellingen van Maarten Luther te herschrijven. Daarmee willen zij opmerkzaam maken op de misstanden
in de EKD (Evangelische Kirche in
Deutschland), waarmee zij zich verbonden voelen, maar die zich naar
hun zeggen ‘in een problematische
en reformatie-noodzakelijke toestand’ bevindt. Ze willen opwekken
tot ‘een terugkeer tot de ware boodschap, dat Jezus Christus de enige
Weg tot de Vader is’. ‘De kerkelijke
leer is vaak niet meer voor één uitleg
vatbaar. Vele docenten aan de theologie-faculteiten loochenen de ‘zondedood’ van Jezus en zijn lichamelijke opstanding’. Men neemt afstand
van christelijke grondwaarheden
en, over onderwerpen als zonde en
schuld spreekt men niet graag meer.
De zorg van de studenten gaat ook
over de prediking (stelling 54), die
naar hun mening ‘exegetisch oppervlakkig’ is en waarin ‘politieke,
wetenschappelijke en filosofische
onderwerpen de boventoon voeren boven het Bijbels evangelie van
Jezus’. In stelling 16 belijden zij, op
grond van het Bijbels getuigenis, dat
er ‘na de dood onderscheid is in een
eeuwige scheiding tussen hemel en
hel, tussen redding en verloren-zijn’.
In stelling 35 worden als onchristelijk betiteld, zij die ‘belijden in een
andere religie God gevonden te
hebben en stellen dat zending niet
nodig is’.
Deze 95 stellingen en de soms harde
kritiek daarop zijn te vinden op de
website: www.bekenntnis95.wordpress.com. Onze stichting heeft
deze vijf moedige, en voor de Bijbelse waarheden opkomende, theologiestudenten een bemoedigende
boodschap gestuurd.

