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INLEIDING
U vindt in dit nummer een artikel over de Boerenopstand
die een direct gevolg was van de Reformatie. En verder het
gemeentenieuws en de aankondiging van activiteiten.
Frans van der Sar
DE BOERENOPSTAND EN THOMAS MÜNTZER
De Reformatie had onbedoelde gevolgen. Het plaatste de
mens voor het aangezicht van God zonder bemiddeling van
de kerk. Het is alleen Gods genade die ons leven doet in
deze directe verhouding tot God. Dit geloof sterkte het vertrouwen in de menselijke waardigheid, het meest bij hen
aan wie dat tot dan zozeer was onthouden. De Reformatie
durfde de bijbel in handen van ieder mens te geven, ongeacht stand, herkomst of scholing. Het opende de ogen van
velen voor de rechtvaardigheid van God, zoals wij die leren
in Zijn geboden en in de Bergrede. Het was onvermijdelijk
dat deze nieuwe kennis werd toegepast op de maatschappelijke realiteit van toen.
Het waren vooral de boeren die zich begonnen te organiseren. Vanaf 1518 ontstond in het zuidwesten van Duitsland
de ene boerenopstand na de andere. Al deze verspreide opstanden groeiden uit tot een beweging die zich over grote
delen van Duitsland uitbreidde. In Memmingen, dat ruim
honderd kilometer ten westen van München ligt, legden de
boeren in 1525 in een volksvergadering hun eisen neer in
12 artikelen. Het is een indrukwekkende tekst die leidend
werd in de boerenopstand. De artikelen geven een eerste
aanzet tot de formulering van rechten en vrijheden die aan
ieder mens toekomen. Ze lopen vooruit op het idee van een
universele menselijke gelijkwaardigheid. Het zijn idealen
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zoals ze in onze tijd vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De 12 artikelen klagen
heel concreet in hun tijd het onrecht aan op basis van
structurele machtsongelijkheid en ze doen dat op basis van
de Schrift.
Ze zijn daarin zeker geïnspireerd door een geschrift van
Luther over “De vrijheid van een christen”
dat deze in 1520 had gepubliceerd. Luther
schrijft over de christelijke vrijheid op basis van twee uitgangspunten:
Een christen is een zeer vrije heer over alle
dingen, aan niemand onderworpen. Een
christen is een zeer dienstvaardige knecht
van allen, onderworpen aan allen.
Grootgrondbezitters, waaronder veel kloosters en kerkelijke
instellingen, legden een groot beslag op de bestaansmiddelen van boeren en burgers. De grote tiendschuren zoals bij
de abdij van Ter Doest, herinneren daar nog aan. Ook bij
de burgers in de steden vonden de ‘moderne’ beginselen
van de boeren een ontvankelijk gehoor. De drukpers droeg
bij tot een snelle verspreiding.
Er ontstond een politieke en maatschappelijk revolutie tegen de gevestigde orde waarop een heftige reactie volgde.
Men probeerde overal de opstanden met geweld neer te
slaan. Zo groeide de boerenopstand helaas uit tot een
bloedige oorlog.
Thomas Müntzer
De boeren vonden een voorman in Thomas Müntzer. Hij
was aanvankelijk een aanhanger van Luther en van de Reformatie, maar al snel ging hij andere wegen. Als ik de 12
artikelen lees vraag ik me af of het wel zo’n goede ‘match’
was tussen Müntzer en de boerenbeweging. Müntzer was
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een extreme revolutionair die dacht vanuit een eindtijdperspectief. Het eindgericht stond z.i. voor de deur en
daarna zou de eindtijd volgen. Hij was dus niet geïnteresseerd in de vestiging van een rechtvaardiger maatschappij
op de lange termijn. Dat was wat de boeren wilden. Müntzer ging het er om dat men aan de goede kant moest staan
in het Laatste Oordeel.
Een bekende tekst van Müntzer is de ‘vorstenpreek’. Kort
voor Pasen 1523 was hij predikant geworden in de Johanneskerk in Allstedt. Toen hertog Johan met zijn zoon Johan Frederik via Allstedt naar Halberstadt
reisden, vroeg Müntzer om voor
de beide vorsten te mogen preken. Hertog Johan was de jongere broer van keurvorst Frederik
de Wijze, die de beschermheer
van Luther was. Op 13 juli 1524
hield Müntzer zijn zogenoemde
Vorstenpreek over het tweede
hoofdstuk van het boek Daniël. Dat hoofdstuk, met daarin
de droom van Nebukadnezar die door Daniel wordt uitgelegd, bood hem de mogelijkheid zijn theologisch programma uiteen te zetten. Hij klaagt het verval van de Christenheid aan. Aan de hand van Daniel 2 laat hij zien, hoe het
ene wereldrijk na het andere door de rollende steen (de
Geest van Christus) wordt weggevaagd.
Belangrijk voor Müntzer is dat het heil van de mens op de
Geest van God gefundeerd is. Niet de Schrift, maar de
Geest van God is de enige betrouwbare autoriteit. Op dit
punt gaat hij een andere weg dan Luther voor wie de
Schrift het enige fundament was van het christelijk leven
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in de wereld. Luther voelde aan dat dit rechtstreeks beroep
op de Geest tot anarchisme en chaos zou leiden. Hij nam
in mei 1525 scherp afstand van de Boerenopstand met een
dubbelpamflet “Aansporing tot vrede. Een reactie op de
Twaalf artikelen van de boeren in Zwaben. Tegen de moordzuchtige en roofzuchtige benden van de boeren”. Politieke
afwegingen zijn daarin beslissend geweest. Luther kon zich
niet veroorloven de steun van Frederik de Wijze te verliezen, die overigens op 4 mei sterven zou. Hij werd opgevolgd
door zijn reeds genoemde jongere broer, hertog Johan. Het
is de vraag of Luther met dit dubbelpamflet de inspiraties
van de boerenopstand, zoals ze neergelegd zijn in de 12 artikelen, recht heeft gedaan. Ik denk het niet.
Onder leiding van Thomas Müntzer verliep de boerenopstand in Saksen rampzalig. Achtduizend licht bewapende
boeren stonden tegenover zesduizend geoefende soldaten,
cavalerie en infanterie. De boeren waren kansloos tegenover de vorstelijke legers. In de slag bij Frankenhausen,
niet ver van Allstedt op 15 mei 1525, werden ze vernietigend verslagen en uitgemoord. Müntzer kreeg na zwaar te
zijn gefolterd de doodstraf.
Voor de Reformatie is het belangrijk geweest dat ze niet gelijk gesteld werd aan een maatschappelijk revolutionaire
beweging die geweld niet schuwde. Luther heeft na de boerenopstand consequent het uitgangspunt verdedigd dat
aan het volk niet het recht toe kwam in opstand te komen:
Hoe slecht het bestuur ook moge zijn, toch zou God het dulden van zijn bestaan verkiezen, liever dan het gepeupel toe
te staan te muiten, met hoeveel recht zij ook mogen handelen. [...] Een vorst hoort vorst te blijven, welk een despoot hij
ook moge zijn. Hij onthoofdt noodzakelijkerwijs toch maar
weinigen, daar hij onderdanen moet bezitten om heerser te
kunnen zijn.
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Luther vreesde bij Müntzer terecht een geestdrijverij die
zicht losmaakt van de Schrift. Het is een verschijnsel
waarvoor de Reformatie vatbaar is gebleven. Een afschrikwekkende voorbeeld daarvan was ook het kortstondig bestaan van het Wederdopersrijk in Münster o.l.v. Jan van
Leiden van 1534-1535. Daarna heeft ook de doperse beweging in grote meerderheid afstand genomen van zulke
geestdrijverij en zich voortaan gebonden aan de Bijbel als
fundament van het christelijk leven.
De twaalf artikelen
De Twaalf artikelen zijn m.i. een vrucht van de Reformatie
waarop wij trots mogen zijn, ook al heeft Luther zich van
dit programma gedistantieerd. De 12 artikelen zijn vrij van elke geestdrijverij en
zoeken hun fundament steeds in de
Schrift alleen. Het is een nederig pleidooi voor rechtvaardigheid dat m.i. in de
geest van Luther was en van zijn twee
uitgangspunten in ‘De vrijheid van een
Christen’: Een christen is een zeer vrije
heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. Een christen is een zeer dienstvaardige knecht
van allen, onderworpen aan allen.
Helaas heeft de geschiedenis aan hun oprechte intenties
geen recht gedaan. Latere generaties hebben hun inspiratie en bezieling hernomen. Maar helaas ging ook dat vaak
gepaard met geweld. Toch wil ik u uitnodigen de artikelen
met eerbied te lezen en deze medechristenen te gedenken
die in hun tijd zo oprecht hebben gepleit voor sociale
rechtvaardigheid. De vertaling is van mij. Ik kon geen bestaande Nederlandse vertaling vinden.
Frans van der Sar
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DE TWAALF ARTIKELEN
1. Elke gemeenschap moet het recht hebben om zelf haar
voorganger te kiezen en hem te ontslaan, als hij zich onbehoorlijk gedraagt. De predikant moet zuiver en alleen het
Evangelie verkondigen zonder enige menselijke toevoeging,
omdat er in de Schrift staat dat we alleen door middel van
het ware geloof tot God kunnen komen.
2. Vanuit de grote tienden moet de predikant worden betaald. Een eventueel overschot moet worden gebruikt voor de
armen van de dorpsgemeenschap en de betaling van de oorlogsbelastingen. De kleine tiende moet worden afgeschaft
want het is een menselijke uitvinding; God heeft het vee geschapen als vrije gave voor de mens
3. Het gebruik dat men ons voor lijfeigenen heeft gehouden,
is betreurenswaardig omdat Christus ons met zijn kostbare
bloed verlost en gekocht heeft, de herders op dezelfde wijze
als de hooggeplaatsten, zonder uitzondering. Daarom hervinden wij onszelf met de Schrift, als mensen die vrij zijn en
vrij willen zijn.
4. Het is onbroederlijk en niet in overeenstemming met het
Woord van God dat de armen niet het recht hebben wild, gevogelte en vis te vangen. Want toen de Here God de mens
schiep, gaf Hij hem de heerschappij over alle dieren, de vogels in de lucht en de vissen in het water.
5. De heren hebben zich de bossen toegeëigend. Als de arme
man iets nodig heeft, moet hij er dubbel voor betalen. Daarom moeten alle bossen die niet met geld zijn gekocht (zoals
voormalige ‘gemeene’ bossen die veel heren zich onrechtmatig hebben toegeëigend), worden teruggegeven aan de gemeente, zodat iedereen zijn behoefte aan bouw- en brandhout kan voldoen.
6. De verplichte diensten die met de dag toenemen, moeten
aanzienlijk verminderd worden, zoals onze voorouders hebDe Brugse Kerkbode,
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ben gediend alleen overeenkomstig het Woord van God.
7. De heren mogen de diensten van de boeren niet verzwaren, boven het vastgestelde bij het begin van de pachtovereenkomst.
8. Als de opbrengst van het land de pacht niet dekt zullen
fatsoenlijke mensen de af te dragen pacht opnieuw vaststellen, zodat de boer zijn werk niet voor niets doet, want elke
dagloner is zijn loon waardig.
9. Boetes worden opgelegd volgens steeds nieuwe regels.
Men straft niet in verhouding tot de zaak maar naar willekeur. Naar onze mening moet men ons straffen naar de oude
vastgelegde wetten, die de zaak recht doen, en niet naar believen.
10. Zij die zich weilanden en akkers hebben toegeëigend die
aan een gemeenschap behoorden, moeten die aan ons teruggeven.
11. Erfrechtbelasting moet in zijn geheel worden afgeschaft,
zodat weduwen en wezen nooit meer schandelijk worden
beroofd, in strijd met God en eer.
12. Het is ons besluit en vaste overtuiging als één of meer
van deze artikelen niet in overeenstemming is met het Woord
van God, dat we er afstand van zullen nemen als men ons
op grond van de Schrift daarvan overtuigt. Als u ons nu enkele artikelen zou toestaan en het blijkt achteraf dat ze fout
waren, dan zullen ze vanaf dat moment dood en afgeschaft
voor ons zijn. Op dezelfde manier willen we ons voorbehouden dat men nog meer artikelen in de Schrift kan vinden die
tegen God zijn of die het leven van onze naasten bezwaren.

NIEUWS UIT DE VPKB
Aankondiging van een nieuw magazine: Reliëf
De VPKB kondigt verheugd de uitgave aan van het magazine Reliëf, het nieuwe gedrukte magazine van de VerenigDe Brugse Kerkbode,
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de Protestantse Kerk in België, te kunnen aankondigen.
Deze zesmaandelijkse, mooi vormgegeven en tweetalige
uitgave wil graag wat diepgang aan het leven geven. Liberaal noch orthodox, maar gedreven door de overtuiging dat
het Evangelie ook vandaag iets te zeggen heeft. Dit magazine is het geesteskind van een team: schrijvers en redacteuren, tekenaars en illustratoren, fotografen en grafisch
ontwerpers. Het lanceringsevenement vond plaats op 29
maart 2017 in de Kruidtuinkerk te Brussel.
Marian Knetemann

GEMEENTENIEUWS
Verkiezing bestuursraad 23 april 2017
Bekendmaking door de aangestelde verantwoordelijke van
de protestantse kerk van het resultaat van de oproep tot
kandidaten voor het lidmaatschap van de bestuursraad.
Overeenkomstig artikel 87 van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden
meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de
bestuursraad van de protestantse kerk te Brugge. Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn op 5 maart
2017. De hierna volgende personen - alfabetisch
gerangschikt - hebben zich tijdig kandidaat gesteld:
1. Clarisse Jasper, Heidelbergstraat 98 8210 Loppem
2. Holleman Leendert, Zomerstraat 14 8310 Assebroek
3. Verbeke Marc, Vlamingstraat 47 8000 Brugge

Adrien Deceuninck
Gemeentevergadering
Op 23 april zal de jaarlijkse gemeentevergadering plaats
vinden, aansluitend aan de dienst van zondagmorgen.
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Jaarverslagen zullen worden toegelicht en besproken en
het bestuurlijk beleid van onze gemeente kan worden
geevalueerd. Ook zullen wij spreken over de nieuwe tekst
van het Onze Vader zoals die nu in Vlaamse en
Nederlandse katholieke kerken wordt uitgesproken. In het
Vlaamstalige deel van de VPKB is het nog geen
gespreksonderwerp. Maar omdat het Onze Vader zo’n
fundamenteel gebed is voor onze eredienst en een symbool
van de christelijke eenheid en verbondenheid, is het goed
hier over te spreken. Enkele gemeenteleden hebben
daarom verzocht.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid
U kunt meer vinden over de nieuwe

tekst

op:

kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/dossier-nieuw-onzevader

KINDERNEVENDIENST
Er is weer kindernevendienst zijn op 23 april.
AGENDA
Lutherreis 2-6 april: Luther gedenken in Eisleben, Wittenberg, Erfurt en Eisenach.
Gemeentevergadering 23 april: aansluitend aan de eredienst
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 9 APRIL; PALMZONDAG
Predikant

Ds. L. Wüllschleger

Predikant Samen op Weg kerken in Nederland,
o.a. in Middelburg, nu woonachtig in Amersfoort.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Ik help een kind
Fam. W. ten Kate

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL; HEILIG AVONDMAAL
Aanvang 20.00 uur
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
José Tant
Mattheus 26:20 - 27:66
ZONDAG 16 APRIL; PASEN
Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Matth. 28,1-10; Mw. A. Laureys-Kutsch
Mevr. M. Lammens
De Arkgemeenschap
Dhr. A. Eversen en Mw. Nastaran
Moghadam

ZONDAG 23 APRIL; GEMEENTEVERGADERING
Kindernevendienst
Predikant
Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling
Dhr. A. Deceuninck
De Brugse Kerkbode,

APRIL 2017, bladzijde 10

Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mw. M. Lammens
Lieve Vercruysse
Lukas 24: 13-35
Mw. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 30 APRIL
Ds. A.M. van Andel
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Anja van Holst
Mevr. C. Bauwens
Zending
Fam. J. Klifman

ZONDAG 7 MEI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F. S. J van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Johannes 10: 1-18
Mevr. M. Lammens
Diakonie Israel/Palestina
Mevr. J. Lagauw-Wage

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 14 mei
Fam. W. Buijs; 21 mei Fam. J. van Groenigen; 28 mei Fam.
A. Deceuninck; 4 juni Mw. H. Coudijser en Mw. M. Lammens
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
Vrijdagavond 19 Mei 17:00 uur: Kaas- en wijnavond
voorafgegaan door een lezing van Ludo van Damme over
'Brugge een protestantse stad? De Calvinistische Republiek in Brugge (1578-1584)'
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DE EMMAUSGANGERS

.
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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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