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INLEIDING 

 
U vindt in dit nummer een artikel over ‘Luther en de Re-

formatie’. En verder district- en gemeentenieuws en de 

aankondiging van activiteiten.                               

                                  Frans van der Sar 
 

LUTHER EN DE REFORMATIE 

 
Er waren in de 14e en de 15e eeuw eerder vernieuwingspo-

gingen van de kerk geweest zoals die van John Wycliff en 

Johannes Hus. Op markante punten namen deze voorlo-

pers vergelijkbare posities in als Luther in de 16e eeuw. 

Het is dus niet zo dat de vernieuwingsbeweging van de 

kerk met Luther begint. Door anderen was de akker al ge-

ploegd. Maar Luther is de sleutelfiguur geworden die een 

bestaand potentieel ontketende. Het leidde tot een kerk-

scheuring maar ook tot vergaande maatschappelijke ver-

anderingen in grote delen van Europa. Zowel het eerste als 

het tweede waren onbedoelde gevolgen. 

De 16e eeuw was een overgangstijd, zoals ook onze tijd die 

is. De maatschappelijke orde was niet meer vanzelfspre-

kend. De geloofwaardigheid van de kerk en haar hiërarchie 

was ernstig  aangetast. Het keizerrijk was verdeeld en ver-

zwakt en veeleer een bestuurlijke fictie die men nog niet  

wilde prijsgeven dan een bestuurlijke realiteit. 

Luther was gericht op geloofsvernieuwing. Hij kritiseerde 

de aflaathandel en de theologie die die handel rechtvaar-

digde. Het maakte de mens afhankelijk van de kerk als 

heilsinstituut waar men bescherming vond tegenover een 

vreeswekkende God die geen sterveling buiten bemiddeling 

van de kerk zou durven ontmoeten. Dat gold eigenlijk ook 

voor Jezus.  
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De ontdekking en ervaring van Gods liefde en genade, 

waarin ieder mens voor Gods aangezicht kan staan en be-

staan, was een persoonlijke openbaring en bevrijding voor 

Luther geweest die hij wilde delen met heel de kerk. Van 

menselijke zijde brengen we in de ontmoeting met God 

niets van betekenis of waarde mee. Die ontmoeting kan er 

zijn door Gods genade alleen en in ons persoonlijk geloof in 

die genade. 

Daarmee werd de noodzaak van de bemiddeling van de 

kerk in de ontmoeting met God ver-

gaand gerelativeerd. Het is in Christus 

dat deze genade ons wordt geschon-

ken. Als gevolg daarvan werd de eer-

biedige vrees voor het sacrament van 

de eucharistie weggenomen dat in die 

tijd alleen in de gestalte van de hostie 

door leken kon worden ontvangen. In 

de Reformatie werd het een teken van 

een vernieuwd en gesterkt geloof om 

het Avondmaal in de twee gestalten 

van brood en wijn te willen ontvangen. Luther heeft zijn le-

ven lang gestaan voor de werkelijke tegenwoordigheid van 

Christus in brood en wijn. De onmiddellijke gemeenschap 

met Christus in brood en wijn was voor hem de essentie 

van het Avondmaal. Het werd helaas toch een kwestie die 

de Reformatie zou verdelen omdat andere reformatoren 

grotere afstand wilden nemen van het sacramentalisme 

van de eucharistie.  Misschien hebben zij Luther toch niet 

goed verstaan. Calvijn deed dat wel. 

Hetzelfde gold voor het lezen van de Bijbel. Luther heeft dat 

boek in handen willen leggen van iedere gelovige. Ook 

hierbij was het niet nodig dat de kerk bemiddelde en be-

paalde hoe de bijbel moest worden verstaan. Het was iets 
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dat aan iedere gelovige kon worden toevertrouwd om God 

te horen spreken in Zijn Woord. Daarom heeft Luther de 

bijbel in het Duits vertaald. 
 
Onbedoelde gevolgen 

Met de bemiddelingsrol van de kerk, in de aflaathandel, in 

de verdiensten die pelgrimages en de verering van relikwie-

en zouden brengen voor de gelovigen, met de missen voor 

overledenen en de theologie die dat alles rechtvaardigde, 

waren grote financiële belangen gemoeid.  Luther vond 

daarom de kerkelijke hiërarchie tegenover zich die deze be-

langen fel wilde verdedigen.  

Er bestond in de maatschappij en samenleving van Lu-

thers tijd sowieso onvrede over de financiële last die de 

kerk oplegde aan de economie van 

Duitsland. De kerkelijke belastingen 

drukten zwaar op de welvaart van zowel 

de adel als die van boeren en burgers. 

De kerk en haar hiërarchie had een on-

aantastbare machtspositie. Toen Luther 

stelling nam tegen de hiërarchie van de 

Rooms-Katholieke kerk, om wat voor 

hem primair een zaak van geloof en the-

ologie was, kreeg hij medestanders bij 

wie ook andere motieven een rol speelden.  

Wat begon als een beweging van geloofsvernieuwing leidde 

tot opstanden tegen de gevestigde orde: tot een onafhanke-

lijkheidsstrijd in onze Lage Landen en tot een grote sociale 

opstand in Duitsland, de Boerenoorlog, waarover ik in het 

volgend kerkblad schrijven wil.   

Het heeft Luther veel energie gekost om zich te positione-

ren in de onbedoelde politieke en maatschappelijke gevol-

gen die de Reformatie had. Dat was niet wat hij beoogd had 
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en hij neemt tegenover deze ontwikkelingen doorgaans  een 

conservatief standpunt in. De  monnik die het geloof van 

de kerk wilde zuiveren en versterken op grond van de ge-

nade zag zich gedwongen kerkleider te worden van een 

kerk die zich moest afscheiden van Rome en zich herorga-

niseren moest. Daarnaast werd hij politicus die regionaal 

en landelijk belangrijke mensen te vriend moest houden en 

anderen scherp bestrijden.  

In die laatste rol vind ik hem minder inspirerend dan in 

zijn inzet voor de geloofsvernieuwing waarmee de Reforma-

tie begon. Maar zijn optreden in de jaren 1517 -1522 is een 

absoluut hoogtepunt in de kerkgeschiedenis; een Pinkster-

tijd! Zijn geschriften uit die begintijd, als hij zijn eigen le-

vendige spirituele stijl vindt en loskomt van academische 

en literaire conventies, blijven buitengewoon inspirerend!  
 
Uitgaven in het Reformatie-herdenkingsjaar 

Rond dit Reformatie herdenkingsjaar komen er mooie boe-

ken uit over Luther. Er is de Nederlandse uitgave van een 

keuze uit Luthers geschriften met de titel ‘Luther Verza-

meld’ onder redactie van Professor Herman Selderhuis. De 

twee delen maken Luther’s teksten goed toegankelijk mede 

ook door de uitstekende inleidingen. Prof. Johan Temmer-

man heeft een boek geschreven met de titel ‘Maarten Lu-

ther, 500 jaar reformatie’ dat in maart verschijnen zal. Hij 

gaat daarin ook de erfenis na die Luther en de Reformatie 

heeft gehad in het Europese denken.  

Ik heb met veel plezier de Lutherbiografie gelezen van 

Lyndal Roper die ik in verscheidene Brugse boekhandels 

zag staan. Zij is Australische en hoogleraar geschiedenis in 

Oxford, gespecialiseerd in de vroegmoderne Duitse ge-

schiedenis. Haar biografie situeert Luther in de politieke en 

maatschappelijke context van zijn tijd. Elke biograaf kiest 
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een invalshoek die er toe bijdraagt het leven van de hoofd-

persoon te verhelderen en verklaren. Haar invalshoek is 

theologisch noch psychologisch maar vooral historisch. Het 

is ook geen ‘heiligenleven’. Ze beziet Luther in de omstan-

digheden van zijn tijd en bewaart groot respect voor het in-

dividuele en unieke van Luther. Ze gaat behoedzaam om 

met de biografische verzoeking alles te willen verklaren 

vanuit de gekozen invalshoek. Het is fantastisch geschre-

ven. Ook de theologische kwesties worden helder uitgelegd.  

Ik werd mij door haar boek nog meer bewust hoe groot de 

rol van de boekdrukkunst is geweest bij de verspreiding 

van de Reformatie. Het maakte de verspreiding van boeken 

tegen een lage kostprijs mogelijk. Maar veel groter was 

misschien nog de invloed van de snelle verspreiding van 

pamfletten en preken door de drukkers. Zoals nu online-

media zoals Twitter aan politici mogelijkheden geven om 

zich, buiten de klassieke media om, rechtstreeks te richten 

tot de burgers, zo boden de makkelijk te produceren en te 

verspreiden pamfletten aan Luther en zijn medestanders 

een mogelijkheid om zich rechtstreeks te richten tot de ge-

lovigen. De kerk was haar monopolie in deze kwijt. Hetzelf-

de gold natuurlijk ook voor zijn tegenstanders. Het blijft 

verbazingwekkend hoe snel de Reformatie zich over Europa 

heeft verspreid. Zonder het medium van de vele plaatselij-

ke drukkerijen zou dat niet mogelijk zijn geweest. Er moet 

een geestelijke honger hebben bestaan om de Reformatie-

poging op de voet te volgen. Er zat voor de drukkers na-

tuurlijk ook een goede boterham in, al was het niet zonder 

gevaar.  

In Ropers boek komt ook het belang van beeldvorming 

naar voren. Luther is goed bevriend geweest met de Duitse 

schilder en etser Lukas Cranach. Hij was een medestander 

die met de portretten van zijn vriend Luther de zaak van de 
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Reformatie zeer heeft bevorderd. Er is het oudste portret 

uit 1520 van de Augustijner monnik met tonsuur dat u 

aan het begin van het artikel vindt: Lu-

ther met een sterk en bezield gelaat. Er 

is het portret uit 1522 van Luther, als 

Jonker Jörg ondergedoken op de Wart-

burg: Luther met een fraaie hipster-

baard. En er is het beeld van de gezag-

hebbende reformator dat ons doordrin-

gend aankijkt. Ook die portretten wer-

den verspreid en droegen bij tot een beeldvorming van Lu-

ther die gekoesterd werd. Maar het omgekeerde gebeurde 

ook: satirische prenten, heel grof soms, werden uitgebracht 

waarin men elkaar fel bestreed en belachelijk maakte.  

    Frans van der Sar 
 

NIEUWS UIT DE VPKB 

 

Nieuws uit het district Oost- en West Vlaanderen 

Na het ontslag van twee bestuursleden en een periode met 

een overgangsbestuur, werd op 3 december 2016 een 

nieuw bestuur verkozen, bestaande uit Tihamér Buzogàny 

(voorzitter), Frans van der Sar (vicevoorzitter), Rudy Liagre 

(secretaris), Riek ten Kate-van de Westering (penningmees-

ter), Cornelis Blommaert, Peter Smits en Jan Lammens 

(leden). Drie predikanten en 4 leken, geografische gespreid 

over de beide provincies. 

Op die wijze worden de bekwaamheden gebundeld in een 

hecht team, dat globaal als doel heeft ten dienste te staan 

van de 17 gemeenten in Oost- en West Vlaanderen. Voor 

de nieuwkomers was het even inwerken in enkele lopende 

zaken, maar de sfeer tijdens de eerste bestuursvergaderin-

gen was er meteen een van constructieve samenwerking. 

Een gevleugeld woord van onze voorzitter indachtig, doen 
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wij er alles aan om in alle beslissingen correct te handelen 

“zonder buiten de lijntjes te kleuren”. Zo nodig worden 

acute zaken tussen de vergaderingen door ook via digitaal 

overleg kordaat afgehandeld. 

In Oostende zal deze zomer het pionierswerk van missio-

nair werker Andries Boekhout van start gaan, die samen 

met zijn echtgenote enthousiast is om er in te vliegen, on-

der begeleiding van drie geëngageerde leden van de VPKB 

te Brugge. Ook in Aalst is er op korte termijn zicht op de 

invulling van en dergelijke functie, zodat die stad na Ge-

raardsbergen de derde stad wordt waar een nieuwe wind 

zal waaien na een moeilijke periode. 

Daarnaast wordt gewerkt aan de invulling van vacatures, 

momenteel in Wevelgem en Horebeke, en in de komende 

maanden ook in Denderleeuw en Brugge. Dankzij de inzet 

van consulenten en beroepingscommissies hebben wij ver-

trouwen in de toekomst van deze en van enkele kleine ge-

meenten.  

Los van het lokale werk zijn er goede contacten met de Sy-

nodale Raad, in ons district vertegenwoordigd door Marc 

Loos, en wordt door diverse bestuursleden actief meege-

werkt aan landelijke projecten zoals Eigentijds Kerk Zijn.  

Ook de districtsvergaderingen verlopen in een goede sfeer, 

en wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van alle afge-

vaardigden. Met hen bereiden wij nu al de bijzondere Sy-

node voor over financiën, die doorgaat op zaterdag 6 mei.  

                              Namens het districtsbestuur, 

                              Rudy Liagre, secretaris 
 

GEMEENTENIEUWS 
 

Activiteiten 

in het Reformatieherdenkingsjaar 

In het Auditorium van de Openbare Bibliotheek zal er op 
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zondagmorgen 9 april een lezing zijn door Ludo van Dam-

me over de tijd dat Brugge een Calvinistische republiek 

was van 1578 tot 1584. Maar u hoeft daarvoor geen kerk-

dienst te missen. Hij heeft op verzoek van Mw. Dany Con-

stant toegezegd hetzelfde verhaal te willen vertellen vooraf-

gaand aan de kaas- en wijnavond op 19 mei.  
 

Bijbelkring  

De Bijbelkring komt bijeen op 2, 16(?) en 30 maart. 
 

Een nieuwe bus voor de Arkgemeenschap 

De Arkgemeenschap heeft een nieuwe mooie rode bus, me-

de dankzij een bijdrage uit onze gemeente! Er zit een rol-

stoellift in waarmee enkele bewoners, die daar inmiddels 

echt afhankelijk van zijn, zeer gediend zijn! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Werelddiaconaat 

In een wereld waar de focus van mensen en volken steeds 

meer op zichzelf gericht schijnt, wekt “werelddiaconaat” 

niet meteen het enthousiasme op dat voor ons eigenlijk 

vanzelfsprekend zou moeten zijn.  

Het project voor zondag werelddiaconaat, waar de VPKB op 

26 maart aandacht voor vraagt, spreekt in ieder geval wel 

voor zichzelf.! Het enige orthopedische atelier in het 

binnenland van Guinee, aan de grens van Liberia en 

Ivoorkust, heeft dringend vernieuwing nodig.  
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De oorsprong van het atelier ligt bij de onomkeerbare 

gevolgen van lepra die vaak tot amputatie lijden. Lepra is 

nu volledig te genezen, maar vaak is het kwaad al 

geschied. Inmiddels maakt het atelier niet alleen krukken 

en protheses voor oud-lepra patiënten, maar ook voor 

aandoeningen zoals klompvoet. Ook de gevolgen van 

ongelukken vragen soms om protheses. 

Protestantse Solidariteit werkt al vele jaren samen met het 

medisch centrum van Mission Philafricaine (MPA) in 

Macenta waar het atelier is gevestigd..  Tijdens de ebola 

epidemie werd het centrum vernieuwd en gereorganiseerd  

maar het atelier, minder belangrijk in de strijd tegen ebola, 

bleef bij de ontwikkelingen achter.  Lies Gernaey en Dr. 

Rudy Liagre  die het vorig jaar bezochten, zagen de 

noodzaak in van modernisering en opleiding (elders in 

Africa). Het gebruik van kunststof in plaats  van  hout 

biedt veel meer 

mogelijkheden  om tot 

een perfect passende 

prothese en een goede 

beweeglijkheid te ko-

men. Het materiaal mag 

dan niet meer locaal 

zijn, het project zal er 

voor zorgen dat de fabricage en al de aanpassingen die 

nodig zijn locaal blijven en de kosten beheersbaar zullen 

zijn. 

Protestantse Solidariteit  viert dit jaar haar 40-jarig 

jubileum en is blij dat ze daarom dit project voor zondag 

werelddiaconaat  in mochten brengen. Zondag 26 maart is 

de uitgangscollecte voor dit project: een atelier in Guinee. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks storten op rek. nr. 

BE37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit en  
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“atelier in Guinee” vermelden.  Voor giften, ook samen met 

andere projecten, vanaf  een totaal van €40/jaar, ontvangt 

u een fiscaal attest. Meer info op de vernieuwde website: 

www.protestantsesolidariteit.be         

                                                  De Diaconie 
 

KINDERNEVENDIENST 

Er is weer kindernevendienst op 26 maart.  
 

AGENDA 

Bijbelkring: 2, 16 en 30 maart, 14:30 

Lutherreis: 2-6 april 

Gemeentevergadering: 23 april na de dienst 
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 

 

Erediensten 10.00 uur  
 

ZONDAG 5 MAART 
 

Predikant               Dhr. Andries Boekhout 
Andries Boekhout gaat als kerkelijk werker en pionier 

werken in VPKB Oostende 

Ouderling               Mw. A. Klifman 
Diaken                   Dhr. P. Hellebuck 

Organist                 Dimos de Beun   
Babyoppas             Mevr. M. Lammens     
Collecte                  Plan Internationaal 
Koffiedienst            Mevr. J. Lagauw-Wage.  
 

ZONDAG 12 MAART 
 

Predikant               Dhr. R. Sette 
Studeerde aan de protestantse faculteit in Brussel en was jaren 

godsdienstleerkracht. Enkele jaren geleden ruilde hij  

“Brugge Die Scone” voor Roeselare 

Ouderling      Dhr. A. Eversen 

Diaken      Dhr. J. van Groenigen  
Organist                 Anja van Holst 
Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 



De Brugse Kerkbode,  FEBRUARI 2017, bladzijde 11 

 

 

Collecte                  Poverello Brugge 

Koffiedienst            Fam. W. Buijs  
 

ZONDAG 19 MAART 
 

Predikant               Ds. F. S. J van der Sar 
Ouderling               Dhr. A. Deceuninck 

Diaken      Mw. M. Lammens 
Organist                 Hans Helsen 

Hoofdlezing    Lukas 11: 14-28; Mw. A. Laureys Kutsch 
Babyoppas             Mevr. C. Bauwens 
Collecte                  Kerk 

Koffiedienst            Fam. J. van Groenigen  
 

ZONDAG 26 MAART; HEILIG AVONDMAAL 
 

Predikant               Ds. F. S. J van der Sar 
Ouderling               Mw. A. Klifman 
Diaken                   Dhr. P. Hellebuck 
Organist                 Lieve Vercruysse 

Hoofdlezing            Johannes 9; Mw. D. Constant  
Babyoppas             Mevr. M. Lammens     
Collecte                  Orthopedisch Atelier Guinee 
Koffiedienst            Fam. A. Deceuninck 
 

ZONDAG 2 APRIL; LEESDIENST 
 

Ouderling               Dhr. A. Eversen 
Diaken      Dhr. J. van Groenigen  
Organist                 Dimos de Beun 
Babyoppas             Mw. A. Laureys-Kutsch 

Collecte                  Kerk 
Koffiedienst            Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens 
 
Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 

Het rooster loopt als volgt door: 9 april Fam. W. ten Kate; 16 

april Dhr. A. Eversen en Mw. Nastaran Moghadam; 23 april 

Fam. P. Luteijn;  30 april Fam. J. Klifman. 
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De genezing van een blinde 

 

 

 

 



KERKENRAAD 

 
Predikant 

Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84 

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   

! fransvandersar@gmail.com 
 
Ouderlingen 

Mevr. A. Klifman – ℡ 050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37 

Carolus de Vischstraat 18,  8200  Sint- Andries 
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23 
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

Diakenen 

Mevr. M. Lammens – ℡ 050 / 39.64.66 
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

Dhr. P. Hellebuck – ℡ 050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62 

Zandwege 10, 8490 Varsenare 
 
 

Bankrekeningen 
 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
 

Diaconie 
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
 

Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC) 
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
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