Viering van 500 jaar Reformatie begint in Leiden

De wereld verandert
II
en wij veranderen mee
II

Barbara Heckel is kerkelijk
werkervan de Evangelisch- Lutherse
kerkin Leiden. Ze heeft het initiatief
LEIDEN -

genomen tot het organiseren van
activiteiten om het jubileumjaarvan
500 jaar Reformatie in Leiden rijken
levendigte maken.

Vijfhonderd jaar geleden spijkerde Maarten Luther 95 stellingen
op de deur van de slotkerk van
Wittenberg. In deze stellingen gaf
hij zijn mening over misstanden
in de kerk. Wereldwijd wordt 31
oktober 1517 als het beginpunt
van de Reformatie gezien. In veel
landen krijgt dit bijzondere jubileumjaar aandacht. Ook in Leiden
zijn er vanaf deze maand activiteiten. Heckel vertelt enthousiast:
"We zijn trots op de Lutherse traditie en met dit jubileum willen we
de traditie buiten de Lutherse kerk
uitdragen. Luther is lokaal begonnen in een kleine universiteitsstad
inDuitsland , maar met zijn ideeen
heeft hij de hele wereld bereikt.
Luther was op zoek naar de wortels van het geloof. Hij was op zoek
naar God. Hij kwam tot het inzicht
dat we een directe relatie mogen
hebben met God en dat is nu
wereldwijd geaccepteerd. We vieren dat niet alleen in onze kring
maar ook in samenwerking met
verschillende kerken in Leiden ,
protestant en katholiek."

Hervormen
De Reformatie is niet alleen een
historische gebeurtenis, maar een

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus- culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail com.
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proces dat nog steeds voortduurt.
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Heckel legt haar motivatie uit:
"Vieren van het jubileum van de
Reformatie is niet alleen Luther
zelf herdenken, maar ook erover
nadenken wat geloven vandaag
voor ons betekent. Voor mij betekent het de basis niet alleen in
mijzelf zoeken, open staan voor
anderen, niet klakkeloos meegaan in perfectionisme en prestatiedenken. Bij de Reformatie denk
ik aan de gelijkwaardigheid van
alle mensen voor God , en daarom
ook voor elkaar. Aan het bestaansrecht van mensen die kwetsbaar
"
.
zijn Dat is wat ze van toen mee
"
neemt naar het nu. De wereld
verandert en wij veranderen mee.
Dat geldt ook voor het geloof. En
dit is ook de uitdaging voor de
kerken vandaag." Een evenwicht
tussen herdenking van het verleden en orientatie op de toekomst
is gevonden in de georganiseerde
activiteiten.

Leidse activiteiten
In Leiden worden in verschillende
kerken lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd rondom
het jubileum. Heckel vult aan:
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speelt een belangrijke
rol: in de loop van het jaar vinden er cantatediensten plaats en
een kerkmuziekdag. In juni 2017
wordt er een viering georganiseerd
door de Raad van Kerken, voor en
door alle kerken in Leiden. Het
jubileumjaar zal feestelijk worden
afgesloten met een oecumenische
dienst in de Lutherse Kerk in oktober 2017."
De landelijke aftrap van het jubileum is op 31 oktober 2016 in de
Oude Lutherse kerk in Amsterdam. Hier in Leiden begonnen de
activiteiten op 11 oktober met een
bijeenkomst over Luther binnen
de reeks Bronnen van geloof in
de Oecumenische geloofsgemeenschap de Regenboog in de .Verenwijk, gevolgd door een lezing
van Barbara Heckel getiteld AVat
bezielde Luther?' op 13 nowjubg
in de Evangelisch-Lutherse kerk.
Het volledige programma van alle
activiteiten is te vinden op futfcersekerkleiden.nl of raadvarkerkenleiden.nl.
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