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Zondag 25 juni: gedenkdag van de Augsburgse Confessie
Niet veel mensen kennen de Augsburgse Confessie. Het is een geloofsdocument
waarin Philipp Melanchthon, de rechterhand van Maarten Luther, uiteengezet heeft
wat het evangelische (dat wil zeggen: op het Evangelie gebaseerde) geloof van de
reformatorische beweging zoals Luther die op gang had gebracht, inhoudt. En waarin
erop wordt gehamerd dat de refomatorische beweging niet zomaar een ontaarde
verzetsgroep tegen de Kerk van Rome was, maar zelf voluit katholiek (algemeenchristelijk) was. De verklaring, die de vorm van een belijdenisigeschrift had, werd op
25 juni 1530 in het openbaar voorgelezen op de door keizer Karel V bijeengeroepen
Rijksdag, die in Augsburg werd gehouden. Nu dit was gebeurd, kon niemand meer
om de Reformatie heen. Het was een reformatorische ‘coming out’. Tegenwoordig
wordt deze datum dan ook beschouwd als de onstaansdatum van de eerste Lutherse
kerk en daarmee ook als de eerste onafhankelijke kerk uit de protestantse traditie. In
dit Reformatiejaar wil ik op deze zondag dan ook aandacht schenken aan het thema
‘belijden’. Waar staan wij als kerk voor, waar komen wij rond voor uit? De lezingen
volgens het Lutherse leesrooster voor deze gedenkdag: Jesaja 62: 6-7 en 10-12, I
Timotheus 6: 11b-16 en Matteüs 10: 26-33 thematiseren dit. Het spreekt vanzelf dat
we in deze dienst ook ons geloof zulen belijden, op een manier die bij onze tijd past.
Verrassend Holy op 10 september
Hier alvast een berichtje over de Verrassend Holydienst op 10 september. De viering
zal in het teken staan van het thema ‘ontmoeting’. Ontmoeting met elkaar en met
God. We willen daarover na de dienst nader met elkaar in gesprek, maar wij zijn ook
op zoek naar mensen uit onze gemeente die tijdens de dienst iets willen vertellen
over hoe zij God ontmoeten / ontmoet hebben in hun geloofsleven of over een
bijzondere ontmoeting uit hun leven. Wie het leuk vindt hierover iets te delen tijdens
de viering op 10 september, is van harte uitgenodigd contact op te nemen met mij.
Dat kan via mijn email (erwindefouw@telfort.nl) of telefonisch (010-7860003/0620775145). Graag voor 26 augustus, dan kunnen we ook nog een en ander
overleggen. De band Kaya werkt mee aan deze viering en we vieren dan ook het
Heilig Avondmaal.
Namens de voorbereidingsgroep,
Erwin de Fouw
Lutherdag op 24 juni 2017
Op zaterdag 24 juni wordt in de Lutherse kerk van Utrecht de jaarlijkse Lutherdag
gehouden. De dag begint om 10. 30 uur met een viering waarin het Heilig Avondmaal
wordt gevierd en daarna volgt een lezing van professor Dick Akerboom over Luthers
houding ten opzichte van de wereldgodsdiensten (‘De kleine wereld van Luther’). Na
de lunch laat Dr. Andreas Wöhle zijn licht schijnen over de verbondenheid tussen de
lutherse kerken wereldwijd (‘De grote wereld van de Lutheranen’. Rond 15.00 wordt
de ontmoetingsdag afgerond. U bent van harte uitgenodigd. Deelname is gratis,
maar een financiële bijdrage aan de dag wordt zeer op prijs gesteld. Adres is
Hamburgerstraat 9. Wie samen met mij wil reizen (per trein) is van harte uitgenodigd.
Erwin de Fouw

