PRESENTATIE
Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands
Protestantisme na 1800
7 december 2017
15.00 uur Lutherse Kerk
Hamburgerstraat 9 – Utrecht

Graag nodigen de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht en het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit
Amsterdam u uit voor de presentatie van het 25e Jaarboek voor de
Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na 1800, onder de
titel Een door God geschonken gave. Luthers erfenis in de Nederlandse
protestantse kerkmuziek. De boekaanbieding vindt plaats op donderdag 7 december 2017 om 15.00 uur in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht.
In het reformatieherdenkingsjaar 2017 staat Maarten Luther in de
schijnwerpers. Deze veelzijdige man was zeer muzikaal en op kerkmuzikaal gebied had hij aanzienlijke invloed op de Nederlandse protestantse kerken. Terwijl Zwingli muziek uit de erediensten weerde
en Calvijn de gemeente alleen onbegeleide psalmen liet zingen, liet
Luther de rooms-katholieke liturgie overwegend in stand. Luther
beschouwde muziek als een gave van God. Luther vond bovendien
dat muziek een andere manier van Woordverkondiging kon zijn. Hij
dichtte en componeerde geestelijke liederen, die zo’n kracht hadden
dat ze in veel Nederlandse kerken werden gezongen, ondanks de
calvinistische terughoudendheid ten opzichte van liederen die niet
rechtstreeks aan de Schrift ontleend waren.
In dit jaarboek staat de protestantse kerkmuziek van de negentiende
en twintigste eeuw en Luthers invloed daarop centraal. Naast artikelen over de lutherse kerkmuziektraditie en de herleving daarvan in
de twintigste eeuw, is er ook aandacht voor de bredere belangstelling
voor kerkmuziek die leidde tot het oecumenische Liedboek voor de
Kerken van 1973, en voor de totstandkoming van het nieuwe liedboek van 2013. Verder is er aandacht voor het gebruik van het lied
in zending en evangelisatie, waar tegenwoordig ook niet-geestelijke
liederen gebruikt worden om het Passieverhaal over het voetlicht te
brengen in een seculiere wereld.

De boekpresentatie heeft het karakter van een historische reis door
de kerkmuziek. De muzikale bijdragen worden live gebracht door
Sebastiaan ’t Hart, cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht, Hans Jansen, secretaris van de Stichting Lutherse
Werkgroep voor Kerkmuziek, en het Luthers Projectkoor.
U wordt verzocht zich vóór 1 december aan te melden voor de boekpresentatie via izaakvankralingen@gmail.com

Programma
14.30

Ontvangst

15.00

Opening door redactievoorzitter George Harinck

15.05

Welkomstwoord door Izaäk van Kralingen, voorzitter van de
kerkenraad

15.10

Lezing ‘Een door God geschonken gave’, met muzikale
voorbeelden, door redacteur Annemarie Houkes

15.40

Aanbieding van het eerste exemplaar door redacteur Els
Boon aan Andreas Wöhle, president van de EvangelischLutherse Synode

15.45

Dankwoord Andreas Wöhle

15.50

Muzikale afsluiting

16.00

Sluiting en receptie
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