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OPBOUW 2023-2 ALGEMENE EDITIE

Bij de afbeelding op de voorpagina:
‘Pierced for our transgression’, een illustratie door Scapegoat Studio
https://www.adcrucem.com

Bijdragen voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen zijn nodig om
de activiteiten van de gemeente te kunnen financieren. U kunt uw bijdrage
overmaken op de volgende rekening:

NL21 RABO 0373 7136 14
tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

___________________________________________________________

Bestellen collectebonnen:
Collectebonnen zijn handig, zeker nu er minder contant geld wordt
gebruikt. U bepaalt zelf hoeveel u aan een collecte geeft, door een of meer
bonnen in de collectezak te doen.
Deze collectebonnen zijn verkrijgbaar voor € 25 per vel (bonnen van 1 en
2 euro). U kunt één of meerdere vellen tegelijk bestellen.
U bestelt ze door het bedrag van € 25 (of het meerdere daarvan), plus € 1
voor papier en versturen, over te maken naar rekeningnummer
NL21 RABO 0373 7136 14 tnv de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Groningen onder vermelding van ‘collectebonnen’ en uw postadres.
Verzoeke de kerkrentmeesters tevens een e-mail
(elgg.kerkrentmeesters@gmail.com) of een briefje (Haddingestraat 23,
9711 KC Groningen) te sturen; soms komt de informatie namelijk niet
volledig op onze bankafschriften terecht en dan kunnen wij de betaling niet
thuisbrengen.
U ontvangt de collectebonnen per post thuis.
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Van de redactie

Dit is het tweede nummer van Opbouw in deze jaargang. Ook nu weer 32
pagina’s: er is genoeg te vertellen.
Allereerst zijn daar natuurlijk de vaste rubrieken. Maar daarnaast noemen
we:

- muziekdiensten op 2 en 30 april
- nieuw: een zangdienst, op 7 mei
- aankondiging van de Buitendag in Kampen, 4 juni
- een uitvoerig stuk over de stand van zaken in het bezinningsproces
- terugblik op de doop- en belijdenisdienst van 19 februari
- impressie van de Matthäuspassion
- uitnodiging voor een reis naar het land van Luther met ELG Zwolle

Het geheel biedt weer een bont palet
van onze gemeente!
Veel leesplezier gewenst en graag tot
zondag 26 maart: dienst met
bevestiging en afscheid van
ambtsdragers, gemeentebijeenkomst
over de toekomst en - niet te vergeten -
na afloop samen lunchen.

De redactie
redactieopbouw@elgg.nl
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Meditatie: Niet zonder frictie

‘Met de start van de Veertigdagentijd staat ons een bijzondere periode te
wachten. Een tijd van inkeer, bezinning en reflectie op ons eigen leven,
maar ook op het leven van Jezus Christus. Een tijd waarin we stilstaan bij
het lijden en de liefde van Jezus Christus en ons bewust worden van de
enorme betekenis hiervan.’

Het stukje hierboven is geschreven door de app ChatGPT. Toen ik vertelde
over de deadline van deze Opbouw grapte Ewold dat de meditatie
eenvoudig te maken is door een paar kernwoorden als ‘veertigdagentijd’ en
‘Pasen’ in te voeren. Twee minuten later stuurde hij me dit stukje. ‘Dat
gebruiken wij op school ook!’ riep onze oudste toen hij hoorde waar het
over ging. Ik vind het knap hoe ze op zijn school de kinderen mediawijs
maken en leren hoe om te gaan met dit soort mogelijkheden. Want het
geeft mij in eerste instantie best een verontrustend gevoel dat computers
uit zichzelf een tekst kunnen produceren.

De belangrijkste bron om dit te kunnen doen is het verzamelen van data.
Zo kunnen slimme systemen ons koopgedrag beïnvloeden of taken op zich
nemen die mensen ontlasten. Filosoof Miriam Rasch heeft het over
‘dataïsme’ in haar boek ‘Frictie’: mensen worden daarbij gereduceerd tot
een verzameling data. Dit leidt tot frictieloosheid, maar juist ook tot
voorspelbaarheid en zinloosheid. Zij zegt dat de waarde van de mens nu
juist bestaat in de frictie van het leven, in het ongemak.

Maar stel dat computers ook die frictie kunnen laten terugkomen in wat zij
produceren? Of dat zij iets kunnen voortbrengen wat nieuw en creatief is?
Theoloog Arnold Huijgen schrijft: “stel nou dat kunstmatige intelligentie
uiteindelijk in staat is om toch heel creatief nieuwe, prachtige muziek te
componeren. Zó, dat ik niet zou horen dat het niet door een mens was
gemaakt. Dan zou het mij kunnen ontroeren, maar alleen zolang ik denk
dat het door een mens is gemaakt. Want een deel van de ontroering van
muziek is nu precies dat de componist zijn menselijkheid, zijn sterfelijkheid
en zijn emoties met mij deelt.”

Het is dus de relatie die ons mensen zo uniek maakt, zoals we ook in die
bijbel lezen in Gods weg met mensen. In de veertigdagentijd mogen we de
weg volgen die Jezus ging. Dat is geen weg zonder frictie, maar een die
minachting en lijden met zich meebrengt. Christus volgen op zijn weg
vraagt om uithoudingsvermogen en inventiviteit. Kunstmatige intelligentie
kan ons het leven gemakkelijker maken, maar heeft uiteindelijk niet het
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vermogen om lief te hebben. Dat we naar elkaar om kunnen zien en
kunnen delen wat ons bezighoudt maakt het leven waardevol. Onze
gedeelde kwetsbaarheid (en de ‘frictie’ die dit met zich meebrengt) geeft
ons de verbondenheid die een computer (gelukkig) niet kan vervangen.

Hester Wouda

Van de redactie:
ChatGPT, Craiyon etc. zijn verschillende artificiële intelligenties (AIs),
computerprogramma's die een vorm van intelligentie vertonen.
AIs zijn getraind op basis van algoritmen die worden losgelaten op enorme
databases met informatie. Zo kunnen ze patronen (leren) ontdekken en
leren voorspellen in toekomstige interacties. ChatGPT doet dit op het
gebied van tekst: het voorspelt het gewenste antwoord op een vraag op
basis van een immense database van duizenden webpagina's, boeken etc.
Er is veel discussie over AIs, aangezien de antwoorden die ze geven niet
noodzakelijk correct zijn, en bovendien gekleurd door de specifieke
database waarover ze beschikken. Bovendien is er discussie over hun
zelfbewustzijn, en over de auteursrechten van hun database.
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Kerkdiensten maart - mei 2023

De diensten beginnen om 10.00 uur in de kerkzaal, tenzij anders vermeld.

De uitzending van de dienst is te volgen via kerkdienst.elgg.nl.
(Door de geringe bezetting kan helaas niet elke dienst worden
uitgezonden. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!)

Toelichting bij de diaconale collectedoelen: zie ‘Van de diaconie’.

MAART
mrt 26 Judica (NB: zomertijd)

bevestiging/afscheid kerkenraadsleden
na afloop: gemeentebijeenkomst en lunch
voorganger: ds. Renze Pieter Yetsenga
collecte: Eigen diaconie

APRIL
apr 2 Palmzondag

muziekdienst met passiemuziek van J.S. Bach
voorganger: ds. Alberte van Ess
collecte: SchuldHulpMaatje Jong Oldambt

apr 6 (do.) Witte donderdag 19.30 uur
dienst Kleine Oecumene in de Doopsgezinde kerk,
Oude Boteringestraat 33
voorganger: ds. Nick Everts

apr 7 (vr.) Goede Vrijdag 19.30 uur
dienst Kleine Oecumene in de Remonstrantse kerk,
Coehoornsingel 14
voorganger: ds. Berend Borger

apr 8 (za.) Paaswake 23.00 uur
dienst van de Protestantse Gemeente Groningen
in de Martinikerk
voorganger: ds. Tirtsa Liefting

apr 9 Pasen
voorganger: ds. Yvonne Hiemstra
collecte: Kerk in Actie | Werelddiaconaat (Moldavië)
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apr 16 Quasi modo geniti
voorganger:ds. Lieuwe Giethoorn; viering Heilig Avondmaal
collecte: Artsen zonder Grenzen

apr 23 Misericordias Domini
geen dienst

apr 30 Jubilate
muziekdienst met muziek van W.A. Mozart
voorganger: ds. Hester Wouda
collecte: Eigen diaconie

MEI
mei 7 Cantate

zangdienst o.l.v. cantor-organist Tymen Jan Bronda
collecte: Kerk in Actie | Noodhulp Oekraïne

mei 14 Rogate
voorganger: ds. Wietske Tinga; viering Heilig Avondmaal
collecte: Vredeswerk Groningen

mei 18 Hemelvaart van de Heer
gezamenlijke dienst met De Fontein en de
Nieuwe Kerk, in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1
voorganger: ds. Tirtsa Liefting; aanvang: 10.00 uur

mei 21 Exaudi
geen dienst

mei 28 Pinksteren
biblioloog - dienst
voorganger: ds. Renze Pieter Yetsenga
collecte: Kerk in Actie | Pinkstercollecte Zending (Egypte)

JUNI
juni 4 Trinitatis

Noordelijke Lutherse Buitendag in Kampen
(informatie zie hieronder)

juni 11 Eerste zondag na Trinitatis
voorganger: nog niet bekend
collecte: PKN | Actie Vakantietas
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Muziekdienst 2 april: passiemuziek van J.S. Bach

Vier zangstudenten van het Prins Claus conservatorium brengen op zondag
2 april (aanvang 10 uur) diverse aria's uit Bach's Matthäus-Passion.
Daarnaast zingen ze koordelen uit zijn Johannes-Passion waaronder het
prachtige slotkoor 'Ruht wohl'.

Marina Torra Cabau (sopraan), Wilko Koekoek (countertenor, Olivier Kemler
(tenor) en Michiel Nonhebel (bas bariton) zingen zowel in koorverband als
solistisch. Hoogtepunt is de prachtige sopraanaria 'Aus Liebe will mein
Heiland sterben'.
Voorganger in deze bijzondere dienst is Ds. Alberte van Ess. Tymen Jan
Bronda (cantor-organist) begeleidt de zangers op orgel.

Deze muziekdienst valt op Palmpasen als begin van de Goede week.

Muziekdienst 30 april: muziek van W.A. Mozart

Op zondag Jubilate een muziekdienst met delen uit Mozarts Requiem en
zijn dubbelkorig motet Venite Populi.

Mozarts Requiem is een wonderbaarlijke en indrukwekkende klassieke
compositie. Het is zijn beroemdste compositie, met een grote bezetting qua
koor- en orkestleden. Meer dan 30 orkestleden spelen mee: veel strijkers,
originele bassethoorns, fagotten, trombones en trompetten.

uitvoerenden: Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten &
barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda. Griet de Geyter (sopraan)
voorganger: Ds. Hester Wouda

7 mei: zangdienst

Op zondag Cantate wordt in onze kerk een zangdienst georganiseerd.
Voor deze gelegenheid is er de mogelijkheid om voor de dienst te oefenen.
En daarnaast liederen in te brengen.
De zangkwaliteiten in koorverband worden ook gewaardeerd. Dus voel je je
geroepen in duo, trio, kwartet of dubbelkwartet mee te zingen? Meld dat
even bij de cantor-organist, tymenjanbronda@planet.nl.

Na afloop wordt er met elkaar geluncht: we nemen allemaal iets mee en
delen dat met elkaar.
Van harte welkom!
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Bezinningsproces

Afgelopen maanden was er voor het eerst niet iedere zondag een dienst in
de lutherse kerk. Dit is een tijdelijke verandering, maar het maakt wel
duidelijk dat op organisatorisch en bestuurlijk vlak een tekort aan mensen
is. Dat werd ook zichtbaar toen het helaas niet lukte om Heilig Avondmaal
te houden in de dienst van 5 maart. Aan de ene kant is het goed om wat
niet lukt af te blazen, aan de andere kant wordt wekelijkse dienst door
sommige vaste kerkgangers gemist. Gelukkig gebeuren er ook veel mooie
dingen. Zo was er een feestelijke belijdenis- en doopdienst in februari en
liggen er mooie diensten in het verschiet, zoals de dienst met bevestiging
en afscheid van ambtsdragers, een Paascyclus binnen de kleine
oecumenische en bijzondere muziekdiensten.

Heidag
Omdat de reguliere kerkenraadsvergaderingen meestal vol zitten met
lopende zaken, hield de kerkenraad op 18 februari een heidag in Ezinge om
nieuwe stappen te kunnen zetten richting de toekomst van de gemeente.
Het was erg fijn dat classispredikant Jan Hommes en president van de
Lutherse synode Andreas Wöhle een deel van de dag aanwezig waren om
mee te denken en advies te geven. Onderwerpen van gesprek waren een

toekomstige beroepingsprocedure en mogelijkheden op het gebied van
samenwerking.
Zo werd er o.a. gesproken over de ontwikkelingen in de stad en de regio.
Er zijn veel kleine gemeenten met vergelijkbare problematiek in de classis
Groningen – Drenthe. Daarbij dreigt er een tekort aan predikanten, wat in
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de provincie Groningen al merkbaar is. Daarom wordt er nagedacht over
een toekomst waarin bijv. een poule van predikanten komt in een bepaald
gebied. Vergelijkbare ideeën spelen bij de lutherse synode. Over landelijke
lutherse ontwikkelingen praatte Andreas Wöhle ons bij. De plannen om
lutherse vindplekken in Nederland te kunnen behouden zijn recent vervat in
het document ‘duurzaam luthers’.

Een paar dagen voor de heidag bezochten twee kerkenraadsleden namens
de ELGG een verkennend overleg van de Noordelijke lutherse gemeenten in
Leeuwarden. Geografisch liggen deze gemeenten ver uit elkaar, daarom
wordt er gekeken naar mogelijkheden die er misschien wel zijn om elkaar
te inspireren en aan te vullen. Dit zijn allemaal interessante ontwikkelingen
die ook voor de ELGG van belang zijn om te volgen.

Vervolgstappen
Het is bemoedigend dat er zo veel gaande is, tegelijkertijd werd het op de
heidag duidelijk dat het goed is om concrete stappen te zetten richting een
beroepingsprocedure. Tijdens deze procedure wil de kerkenraad wel steeds
open blijven staan voor wat zich aandient in het lutherse Noorden en in de
gesprekken met kerken om ons heen in de stad (en evt. ommeland).
De kerkenraad is nu bezig met het opstellen van een plan ter
onderbouwing van de gewenste omvang van de aanstelling van een
toekomstige predikant. Dit is nodig om evt. landelijke lutherse subsidie in
te kunnen zetten naast een deel eigen vermogen. De komende tijd
onderzoekt de kerkenraad deze mogelijkheden in overleg met het CCBB en
financiële commissie van de lutherse synode.

Gemeentebijeenkomst
Bij deze belangrijke stappen is het van belang dat er zo veel mogelijk
gemeenteleden en betrokkenen bij de ELGG meedenken en hiermee de
kerkenraad ondersteunen. Daarom is er op zondag 26 maart aansluitend
op de dienst een gemeentebijeenkomst in de Lutherzaal (zie de uitnodiging
na het rooster kerkdiensten). In de week vooraf zal er een mailing zijn met
een (niet al te lang) document ter voorbereiding. Voor wie dat niet via de
mail ontvangt liggen er op 26 maart geprinte exemplaren in de kerk. Op 26
maart is het nog niet zo ver om een beroepingscommissie samen te stellen,
maar de kerkenraad vraagt u wel alvast om erover na te denken of het iets
voor u is om in een beroepingscommissie plaats te nemen.

Wilt u persoonlijk ervaringen en ideeën delen aarzel dan niet om dat mij of
een van de kerkenraadsleden te laten weten.

Hester Wouda
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Tijdens de heidag liet de koster ons de kerk
van Ezinge zien. In de kerk bevindt zich dit
raampje waardoor kerkgangers met een
besmettelijke ziekte vroeger de dienst van
buiten de kerk konden bijwonen, een
ouderwetse ‘live-stream’.

Uit de kerkenraad

Zoals u elders in Opbouw hebt kunnen lezen hebben we op 18 februari een
inspirerende heidag gehad. Op de gemeentemiddag willen we onze
plannen en de eerstvolgende stappen toelichten. Wij als kerkenraad zouden
het erg waarderen als er velen op de gemeentemiddag aanwezig zouden
zijn.

Helaas is het zo dat J. aangegeven heeft als kerkenraadslid te stoppen. Dat
vinden wij heel erg jammer – gewoon omdat het fijn is hem als mens in
het team te hebben, maar ook omdat er de brug naar de oude kerkenraad
nu wegvalt. We hopen dat we de gaten die er door zijn vertrek vallen gauw
kunnen opvullen. Wel zal hij in de werkgroep ambtsdragers gelukkig
beschikbaar blijven om af en toe een dienst als ambtsdrager te verzorgen.
Op 26 maart zullen we in de dienst voorafgaande aan de gemeentemiddag
van hem afscheid nemen en een nieuwe ouderling in de kerkenraad
welkom heten.

Op 22 februari was er een gezamenlijke vergadering met de
Exploitatiestichting. Het was een fijne vergadering en het was goed om een
keer de tijd te hebben een aantal punten te kunnen bespreken. Hier
kwamen natuurlijk ook de hoge energiekosten ter sprake. Er worden opties
onderzocht hoe het gebouw duurzamer gemaakt kan worden. Maar ook
kwam ter sprake dat er ook in de Exploitatiestichting nieuwe menskracht
nodig is.

De kerkenraad
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Lutherse Buitendag in Kampen, 4 juni

De kerkenraad van de ELG Kampen nodigt ons allen uit voor de Regionale
Buitendag op zondag Trinitatis, 4 juni 2023, in Kampen.

Inloop vanaf 9.30 uur, in de kerk aan de Burgwal 85, 8261 ES Kampen, met
een kopje koffie/thee voor de mensen van verre. Parkeren kan op het
Meeuwenplein tegenover Albert Heijn of in de Bongerd achter Albert Heijn.
Zondags is het vrij parkeren.
Als u met de trein komt, neem dan de trein van Keolis/Blauwnet naar
Kampen. Dan komt u redelijk dicht bij de kerk in Kampen aan. De brug
over en dan rechts aanhouden, dan linksaf gaan en doorlopen naar en over
de Nieuwe Markt, aan het einde rechtsaf en na 25 meter ziet u de kerk.
We starten de dag met de viering om 10.15 uur, na de viering koffie/thee
met een koekje.
Vanaf 12.00 uur, de lunch, en vanaf 13.30 uur het middagprogramma met
o.a het Stedelijk Museum. Museumkaart graag meenemen als u die heeft,
toegang tot museum is €10,00.
16.00 uur de afsluitende vesper.

Opgeven kan via scriba@elgg.nl, vóór 14 mei.
Dit kan ook via de website: ga naar elgg.nl, klik op contact en
selecteer scriba in het menu.

De preek een keer anders (1)

Ooit deed ik mee aan een zogenaamd “bibliologe” werkvorm. Wij,
deelnemers en predikant, zaten in een kring. De predikant las een
bijbelverhaal, tweemaal. Daarna de vraag: als je je voorstelt, dit verhaal,
deze gebeurtenis, wat zegt het je, hoe ben jij hierin, op dit moment in je
leven. Iemand stak de hand op en vertelde iets. Daarna was niet meteen
een volgende deelnemer aan de beurt, maar de predikant liep naar de
eerste spreker toe, bleef terzijde staan, en verwoordde nogmaals wat de
spreker zojuist gezegd had. Een stilte viel. Een nieuwe hand in de lucht,
een nieuw inzicht. En weer, als dat verwoord was, werd het herhaald.

De predikant bewaakte in spelregels vooraf dat ieder voor zichzelf sprak en
geen discussie begon, met adviezen of oordelen: “jij moet zus of zo.” Het
verhaal bleef centraal, en elke bijdrage was van waarde in het zoeken naar
wat waar kon zijn.
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Het feit dat de predikant iedere bijdrage opnieuw verwoordde, zorgde
ervoor, herinner ik mij, dat de spreker bevestigd werd in wat misschien
hakkelend tot stand kwam. De woorden werden nogmaals weergegeven,
opgetild, en voor alle luisteraars kwam het het verstaan ten goede. Ik
dacht: tsjonge, dat zou ik nog wel eens mee willen maken, met
gemeenteleden, bijvoorbeeld in de Lutherse, daar kan het wel…

Ds. Yetsenga pakte dit op. Hij is zich aan het voorbereiden om op
Pinksterzondag dit experiment misschien met ons aan te gaan. Daarover in
de volgende Opbouw meer.

W.

Cantorij op Pasenzondag

Op maandag 27 maart en op 3 april en op zaterdag 8 april (13.00-14.00)
zijn er weer repetities gepland voor de medewerking op
Paaszondag 9 april.
De repetities op maandag zijn standaard van 19.30-21.00 u.
Welkom om aan te sluiten.

Tymen Jan Bronda

Impressie doop- en belijdenisdienst 19 februari 2023

Antwoord, gave, genade, gemeenschap, nieuw begin, opgave, mijlpaal,
merkteken, dat is de doop, legde dominee Hester Wouda uit aan de
kinderen.

In Psalm 1 kwam een boom voor, groeiend langs stromend water, en die
kwam ook terug in de korte overdenking. De wortels van de boom zijn de
grondtoon, het hart van de boom is de zegen en de takken zijn de
zaligsprekingen, als vruchten die kunnen groeien. Die boom kon je
terugzien op de voorkant van de liturgie van deze dienst.

Ook het begin van de Bergrede in Mattheüs 5:1-12 stond centraal, met de
zaligsprekingen. In de NBV21 staat ‘gelukkig’, maar dominee Wouda legt uit
dat zij ‘gezegend’ beter vindt passen. Jezus geeft ons met deze
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zaligsprekingen handvatten om in de harde realiteit te overleven. Na de
overdenking luisteren wij naar ‘Domine Deus’, van Antonio Vivaldi.

Dan is het bijna tijd om belijdenis te doen, maar eerst wordt nog door de
kinderen het water in het doopvont geschonken, en legt dominee Wouda
uit dat het water in het doopvont ons eraan herinnert dat we allemaal
kinderen van God zijn en dat we niet in ons eentje geloven maar juist met
zijn allen.
Dan worden de catechisanten naar voren geroepen om uit te leggen
waarom ze belijdenis doen, en zeggen ze hun belijdenisspreuk. Daarna
vinden belijdenis en doop plaats.

Nadat de gemeente de nieuwe leden verwelkomd heeft, zingen we nog een
laatste lied, en worden we met de zegen en het orgelspel naar huis
begeleid.
Deze impressie sluit ik af met de andere spreuk die Noah en Daniël
meekrijgen: “Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze
wereld.”

A.

Bezoek aan de Matthäus-Passion. Een impressie.

Gemeenteleden en vrienden kregen de gelegenheid op 12 maart de
Matthäus te bezoeken in de Der Aa-kerk, gebracht door het LBE in een
semi-scenische uitvoering. Ik maakte van die gelegenheid gebruik.
Bedankt, LBE!
Zonder concreet doel vooraf had ik bij het van huis gaan snel wat
schrijfgerei bij mij gestoken, voor het geval dat. Ik kreeg de volgende
impressies.

Hoe, met de eerste inzet van het beginakkoord zich al een wereld opende.
Zoals de spelers, de zangers, het toneel betraden, het speelveld, eigenlijk:
de ruimte.
Zoals de jongens zongen, in hun truitjes, onschuldig maar volwaardig. “..als
wie ein Lamm”. En later kliefde hun woord Mensch (“O Mensch, bewein…”)
de lucht.
Zoals de evangelist vertelde. Ja, dacht ik, graag wil ik twee uur naar jou
luisteren. Allengs werd hij nog warmer in de hoogte.

15



Wat posities kunnen doen! De opstelling, de richting van beweging. Je zou
kunnen zeggen: vorm zelf geeft inhoud.

Nu ja, ik heb genoten. Van Jezus, diepwarm en menselijk. Zijn weldadige
stem in “Nehmet, esset”, en later: “Trinket alle”. Als Petrus zelfverzekerd
komt aanlopen, denkt Jezus er het zijne van. En later, als de leerlingen
beweren: “Wij zullen waken, hoor!”, dan hoor je hem reeds denken: dat
wordt niets.
Ik genoot van de dirigent, hoe hij dirigeerde, dienstbaar, sierlijk ook.
Nauwelijks even terzijde kijkend om de adem te horen als de solist in een
aria deel A hervatte - en spatgelijk klonk dan de inzet van het orkest. Dat
zijn mooie dingen.
Wat heerlijk in een kerk te zitten als de sopraan zingt: “Aus Liebe”. In het
sterven zit het zuchten, zij herneemt de toon, de stem klimt op naar de
gewelven, en blijft daar toeven, even…
Zoals de gambist, in “Komm, süsses Kreuz”, één werd met zijn snaren.
Zoals de sopraan “Blute nur” zingt, een en al hart, met in het middendeel
een zogend kind in haar armen.
Zoals men musiceerde bij “Erbarme dich”, ik dacht: dit moet de hemel wel
bereiken.
Wat zingt het koor mooi gefraseerd! Wat smijt de organist het geld mooi in
de tempel met zijn wegwerpakkoord.
En de finale roep van Jezus, onzichtbaar achter het grote scherm van het
wereldtoneel, wordt des te aanweziger en nog doordringender.
Sopraan en alt, “So ist mein Jesus nun gefangen”, zongen als uit één
mond, zij werden één instrument.
En zoals de alt, gewassen door het water, in het middendeel van “Buss und
Reu” als nieuw verrees, nu fris en schoongezwommen. En dit enkel in een
sober gebaar.
En heerlijk die theorbe, die eigenlijk wil gaan swingen maar zich voor de
gelegenheid inhoudt.

Na het slot zei iemand achter mij: “Ja, ‘t wordt zo echt een verhaal.” Dat
was het. We waren getuige van een gebeurtenis waarvan we de impact
niet konden bevroeden.

W.
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Wie gaat er mee naar het land van Luther?

Luthers Zwolle organiseert van 18-21 mei een Lutherreis voor gezinnen
en gemeenteleden. Er is nog ruimte voor een aantal reisgenoten. We
nodigen graag lutheranen in den lande uit om met ons mee te reizen.
De kosten zijn 300 euro per volwassene, 50 euro per kind.

Meer informatie en aanmelden kan via jeugdouderling@elkz.nl.
Doe dit zo snel mogelijk!

Uit de folder:
We bezoeken karakteristieke plaatsen uit het levensverhaal van Maarten
Luther, reformator. Dat is Eisenach, waar Luther naar school ging, waar
Bach is gedoopt, en waar de Wartburg is. We bezoeken het plekje
‘Stotternheim’ waar Luther in het onweer beloofde dat hij in het Klooster
zou gaan, als hij gered zou worden. En we gaan naar Wittenberg, waar
Luther lang woonde, samen met zijn vrouw Katherina van Bora. Daar heeft
hij ook de 95 stellingen aan de deur gehangen. Een korte reis, met
eenvoudige accommodatie. En met het perspectief van kinderen voor ogen,
en alle ruimte voor volwassenen om een interessante reis te beleven.

Zie voor het volledige programma de website van ELG Zwolle: elkz.nl.
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Van de kerkrentmeesters

Bijdragen levend geld in 2023
In de eerste maanden van het jaar tot medio maart heeft de gemeente
bijdragen levend geld ter hoogte van 6.700 euro mogen ontvangen. Dank
voor uw gave! In een oogopslag is de situatie als volgt:

Bijdrage voor Opbouw
Ons gemeenteblad Opbouw verschijnt zes keer per jaar. De
gemeente-editie wordt toegezonden aan alle leden en vrienden van onze
lutherse gemeente. Opbouw is belangrijk voor de samenhang en het
contact binnen de gemeente. Anders dan in veel andere gemeenten wordt
er geen abonnementsgeld gevraagd, ook omdat de kerkenraad iedereen
goed wil kunnen informeren.

Maar Opbouw kost natuurlijk wel geld: de druk- en portokosten vormen
een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente. We moeten die kosten zien
te beperken. Daarom proberen we het blad niet te dik te maken (hoe meer
pagina’s, des te hoger de kosten) en wordt Opbouw sinds een aantal jaren
ook digitaal verzonden. De algemene editie, voor niet-leden/vrienden van
de gemeente, wordt alleen nog digitaal verstuurd.

Eenmaal per jaar wordt een bijdrage voor Opbouw gevraagd, dit jaar met
dit nummer van Opbouw. U kunt het bedrag via internetbankieren op de
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rekening van de gemeente overmaken, vermeld op blz. 2. Het richtbedrag
is 20 euro.
Wij hopen dat u wilt en kunt bijdragen aan dit blad, zodat we dit kunnen
blijven toesturen – ook aan gemeenteleden die verder weg wonen of niet
meer in staat zijn naar de kerk te komen, en voor wie Opbouw vaak het
belangrijkste lijntje met de gemeente vormt. Daarbij hopen wij ook op uw
solidariteit. Bij voorbaat dank!

Mocht u willen overstappen op digitale verzending, stuur dan een mail
naar: verzendingopbouw@elgg.nl. Voordelen: u ontvangt het blad een paar
dagen eerder en u kunt de afbeeldingen in kleur bekijken!

De kerkrentmeesters

Van de diaconie: Collectedoelen

26 maart - Eigen diaconie
Op momenten waarop en voor doelen waarvoor dat dringend nodig is,
springt uw diaconie bij. Het is onmogelijk alle aanvragen om te zetten in
een aparte collecte. De diaconiekas moet dan ook gevuld zijn om snel te
kunnen handelen. Inmiddels is het al een aantal maanden geleden dat wij
voor het laatst voor onze eigen diaconiekas hebben gecollecteerd. Daarom
is de collecte van vanochtend voor onze eigen kas bestemd.

2 april - SchuldHulpMaatje Jong Oldambt
Relatief veel inwoners in de gemeente Oldambt hebben problemen op het
gebied van inkomen, werk en scholing, wat zich vertaalt in financiële
zorgen. En die zijn er het laatste jaar bepaald niet minder op geworden. De
Stichting Schienvat, voortgekomen uit het jongerencentrum ’t Schienvat
waarvoor wij vele jaren collecteerden, laat de jongeren in deze regio niet
vallen. Met vijf kerken en andere organisaties zette zij SchuldHulpMaatje
Jong Oldambt op poten. Ook door zo’n project kan de kerk present zijn in
de samenleving!

9 april - Kerk in Actie | Werelddiaconaat
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen
alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers
hebben, willen ze er zijn voor deze kwetsbare kinderen en ouderen.
Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij
diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
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Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen. Voor het
ondersteunen van dit werk in Moldavië is de paascollecte vandaag
bestemd.

16 april - Artsen zonder Grenzen
Brandhaarden, rampgebieden, conflictregio’s, de wereld heeft er veel te
veel. Artsen zonder Grenzen staat altijd aan de frontlinie als het op helpen
aankomt. Geeft medische hulp, probeert uitbraak van ziekten te voorkomen
en zorgt voor sanitaire voorzieningen. Zij werkt vaak op plaatsen waar
andere (hulp)organisaties niet aanwezig kunnen of durven zijn. Daarom
willen wij Artsen zonder Grenzen onze steun geven. Zodat zij ook in deze
tijd hun zware humanitaire werk kunnen voortzetten ten bate van
medemensen in grote nood.

30 april - Eigen diaconie
De bijdragen voor de eigen diaconie worden voor een deel besteed aan
doelen die niet als zodanig op het collecterooster verschijnen. Het is
onmogelijk alle aanvragen om een bijdrage om te zetten in een aparte
collecte. Vandaar dat wij u vragen vandaag bij te dragen voor de
diaconiekas, zodat uw diaconie snel bij kan springen waar dat dringend
nodig is.

7 mei - Kerk in Actie | Noodhulp Oekraïne
Al voor het begin van de oorlog had de bevolking van Oekraïne het in
economisch opzicht al moeilijk. Nu de omstandigheden nog veel malen
zwaarder zijn, schieten de kerken in dit land waar zij kunnen te hulp en zijn
zij een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al
jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale
initiatieven te ontplooien in eigen stad of dorp. Dat werkt: deze
gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.
Wij collecteren vandaag om die hulp ook in de komende tijd te kunnen
blijven bieden.

14 mei - Vredeswerk Groningen
Vredesonderwijs: harder nodig dan ooit! Door de vele communicatievormen
zitten we tegenwoordig soms bijna ‘live’ op conflicten waar ook ter wereld.
Zoals nu de oorlog in Oekraïne. De Stichting VredesInformatieCentrum
(VIC) Groningen verzorgt in Stad en Ommeland al ruim twintig jaar
vredesonderwijs op scholen. Het centrum leidt docenten op en ontwikkelt
bijdetijds lesmateriaal, dat ook gericht is op conflicten in de eigen
omgeving van kinderen. Doel is dat zij al jong inzicht krijgen in hoe
conflicten kunnen ontstaan en hoe je ze kunt oplossen. Om deze vorm van
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vredeswerk dichtbij mogelijk te blijven maken, collecteren we vandaag voor
dit vredescentrum.

28 mei - Kerk in Actie | Pinkstercollecte Zending
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een bijbel te
kopen. Maar door de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.
Kinderen krijgen thuis een boekje met bijbelse vragen en de hele familie
doet mee aan het beantwoorden van die vragen. Naar de afsluitende
festivals op diverse plekken in het land komen de kerken met hun
kindergroepen. Een feest van hoop!

11 juni - PKN | Actie Vakantietas
Met de Actie Vakantietas geeft Kerk in Actie kinderen uit kwetsbare
gezinnen een steuntje in de rug. Met een rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje kunnen ook zij genieten
in de zomervakantie. Een groot aantal diaconieën deelt zulke rugzakjes uit
aan kinderen in hun omgeving. Helpt u mee om kinderen blij te maken, en
hen het gevoel te geven er ook bij te horen?

Collectebijdrage overmaken
Wie de komende tijd de dienst in de kerk niet kan of wil bijwonen, en wel
het collectedoel wil steunen, kan haar of zijn bijdrage overmaken naar onze
bankrekening:
NL 92 INGB 0006 3262 56 t.n.v. Diaconie ELGG Groningen

De diaconie

Koningsnachtconcert

Op woensdag 26 april is er in de Lutherse
Kerk een Koningsnachtconcert, met

Miranda van Kralingen (sopraan)
en
Pieter Pilon (orgel/vleugel)

Aanvang: 21.30 uur.

Kaarten aan de deur
of via binnenstadskerken.nl.
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Een paar kijk-, luister- en leestips

Een leestip:
De Wittenbergse nachtegaal – de wereld van Luthers liederen.
Boek van Ed Kooijmans. Uitgever: Den Hertog

In totaal heeft Martin Luther 36 liederen
nagelaten. Wanneer schreef Luther deze
liederen en onder welke
omstandigheden? Wat wilde hij erin tot
uitdrukking brengen? Welke rol speelden
ze in de geschiedenis van de Reformatie?
Deze vragen worden beantwoord in dit
boek. Het ontsluit de rijkgeschakeerde
wereld van Luthers liederen op een
toegankelijke manier.

Kun je genade proeven?
De aflevering van Petrus in het land, een TV programma van KRO-NCRV op
Za 7 jan 17:05 ging over de Lutherse gemeente in Amsterdam.
Het programma was in de Maarten Lutherkerk in de Amsterdamse
Rivierenbuurt te gast waar dominee Andreas Wöhle 'cooking grace'
organiseert. Aan een lange tafel proeven gemeenteleden hoe voor hen
persoonlijk 'genade' smaakt. Ook is het programma te gast in het Luther
Museum.
Conservator Tonko Grever vertelt over de geschiedenis van de Lutheranen
in Amsterdam. In de Augustanahof woont Marie-Claire Vos. De voormalig
Evangelisch-Lutherse kerk is omgebouwd tot een woongemeenschap voor
oud en jong. De bewoners zien om naar elkaar, zodat de ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.
https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/07-01-2023/KN_1730629

Matthäus-Passion
Wie dieper wil induiken in de Matthäus-Passion kan een podcast serie
beluisteren van KRO-NCRV: Wat hoor je precies in Bachs meesterwerk?
Hoe boetseert de meester koren, solisten en orkesten tot een dramatisch
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geheel? Hoe schept hij verraad, vertwijfeling, liefde en troost? In deze
podcast gidst violist en Matthäuskenner Carel den Hertog je met
presentator Lex Bohlmeijer door de onmetelijke rijkdom van de
Matthäus-Passion.

https://www.nporadio4.nl/podcasts/matthaus

Van ELG Amsterdam: jubileum ds. Harry Donga

Van de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
ontvingen wij een uitnodiging voor een dienst waarin ds. Harry Donga zijn
50-jarig ambtsjubileum als Luthers predikant zal vieren, op Palmzondag 2
april om 10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui.
Ds. Donga is bekend van de jaarlijkse Grunneger Dainsten in Amsterdam.
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Uit de nieuwsbrief van de classispredikant

Beleid: wat zijn de financiële mogelijkheden voor uw gemeente?
Geld volgt inhoud, zo roep ik nog al eens wanneer ik bij een kerkenraad
een bezoek breng. Eerst nadenken over hoe je gemeente wilt zijn, waarom
je er bent als kerkelijke gemeente in je dorp of wijk en dan kijken hoe dat
moet en wat je nodig hebt. Regelmatig word ik gevraagd of het mogelijk is
het vermogen van de gemeente in te zetten voor een te beroepen
predikant of te benoemen kerkelijk werker. Om die afweging te maken,
hebben we een CCBB, die de financiën van een gemeente beoordeelt en
kijkt wat kan en wat niet. Tegelijk zeg ik er regelmatig bij: als je een goed
plan hebt, wanneer je laat zien dat je hebt nagedacht over hoe je verder
wilt als gemeente, verbonden met je omgeving, dan lijkt het mij sterk dat
het CCBB niet met jullie wil zoeken naar de financiële mogelijkheden. Wel
in deze volgorde.
Overigens is voor het beroepen van een predikant toestemming nodig van
het Breed Moderamen van de classis, waarna een solvabiliteitsverklaring
wordt afgegeven met daarin de formatie die te doen is. Voor het benoemen
van een kerkelijk werker is de solvabiliteitsverklaring niet noodzakelijk,
maar wel toestemming van het CCBB vanwege de begroting van de
gemeente (Ordinantie 11-7-3 van onze kerkorde).

Ambtsdragers eredienst
Er komen nogal eens vragen over de benodigde aanwezigheid van
ambtsdragers bij een eredienst: hoeveel moeten dat er zijn en moeten dat
wel ambtsdragers zijn of kan het ook met oud-ambtsdragers?
In ieder geval is de kerkenraad verantwoordelijk voor de eredienst, maar
nergens wordt gesproken over een ‘ouderling van dienst’. Er valt veel voor
te zeggen dat in de eredienst zowel een ouderling (noem deze eventueel
ouderling van dienst) en een diaken aanwezig zijn, maar kerkordelijk is dat
niet noodzakelijk; het is ook niet noodzakelijk dat de kerkenraad samen
met de predikant binnenkomt en dat kerkenraadsleden op de eerste rij
vooraan in de kerk zitten: dat kan gewoon op iedere plek in de kerkbanken,
de aanwezigheid is al prima. Het kan gebeuren dat er helemaal geen
ambtsdrager aanwezig is en ook dan kan de dienst gewoon doorgaan, al
blijft de kerkenraad verantwoordelijk.

Wie is bevoegd om voor te gaan?
Zij die hun uiterste best doen om het rooster van voorgangers voor elkaar
te krijgen hebben het moeilijk, zo hoor ik van veel van hen. Als je in januari
begint met bellen, dan moet je niet te laat in de maand zijn, want dan zijn
veel voorgangers al voor het gehele volgende jaar bezet; en alle pogingen
tot nu toe om dat op te schuiven en pas in september te beginnen voor het
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preekrooster van het volgende jaar, ook om afzeggingen vanwege
gewijzigde plannen te voorkomen, lukken niet. Sommige preekvoorzieners
zijn de wanhoop nabij, omdat er eenvoudigweg te weinig bevoegde
voorgangers zijn.

Wie zijn er bevoegd? Dat zijn de predikanten of predikanten in opleiding
met een consent (de proponenten); het zijn ook voorgangers uit andere
kerken die daar bevoegd zijn, kerken waarmee de Protestantse Kerk een
speciale relatie heeft (terwijl de bevestiging van ambtsdragers hierbij is
uitgesloten). Zij hebben in onze kerk dezelfde bevoegdheden als bij de kerk
waar zij actief zijn. Er zijn ook mensen met een preekconsent, veelal
kerkelijk werkers die deze bevoegdheid voor hun eigen gemeente of voor
een regio hebben gekregen (wij verlenen vanaf heden alleen maar
preekconsenten voor de gehele classis). Deze kerkelijk werkers zijn dan
weer niet altijd bevoegd om de sacramenten te bedienen (of belijdenis van
het geloof af te nemen en dergelijke).
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk een viering te houden zonder
bevoegde voorganger.
Er zijn kerkelijk werkers zonder preekconsent die wel degelijk voorgaan of
zelfs de sacramenten bedienen, wij weten dat het gebeurt, naar de
kerkorde is dat niet toegestaan. Het is bekend en het wordt steeds
duidelijker dat er steeds minder predikanten komen en het aantal kerkelijk
werkers met preekconsent ook niet oneindig is.

ds. Jan Hommes

___________________________________________________

Opbouw is het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Groningen. Opbouw verschijnt zes maal per jaar. Er zijn twee edities:
Gemeente en Algemeen. Leden en vrienden van de ELGG ontvangen de
gemeente-editie, anderen de algemene editie die geen persoonlijke
gegevens bevat.

76e jaargang nummer 2, 26 maart t/m 27 mei 2023.

Het volgende nummer zal verschijnen op 23 mei 2023.
Kopij inleveren uiterlijk op: maandag 15 mei.

Redactie-adres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
E-mail redactie: redactieopbouw@elgg.nl
E-mail verzending: verzendingopbouw@elgg.nl
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