
500 jaar Reformatie: Iets om te vieren? 

 
Donderdag 26 oktober a.s. houdt dr. Ton van Eijk, voormalig docent systematische 
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en oud-voorzitter van de 
Raad van Kerken in Nederland, een lezing in de Ledevaertkerk te Chaam.  

Deze lezing wordt gehouden in het kader van de viering van 500 jaar Reformatie. 

Met muzikale omlijsting door de Ledevaertcantorij o.l.v. Peter van der Stoel.  

 
Alom in de protestantse wereld wordt in 2017 herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie 
een aanvang nam. Dat is voor protestanten (gereformeerde, lutherse, doopsgezinde) een 
gebeurtenis (of liever: een geschiedenis) die niet alleen wordt herdacht, maar ook gevierd. 
Ook (rooms- en oud-) katholieken nemen in ons land en daarbuiten aan de herdenking deel. 
Het is voor het eerst dat het jubileum een oecumenische dimensie heeft; dat was in 1917 nog 
allerminst het geval. Maar valt er voor katholieken ook iets te vieren? Moeten zij de splitsing 
van de katholieke kerk van het Westen niet eerder betreuren? 

In de beweging die de Reformatie was werd Luther een van de hoofdrolspelers. Daarom 
wordt dit jaar vooral stilgestaan bij de lutherse Reformatie, die in 1517 in Duitsland begon. 
Aan de oorsprong daarvan ligt een ingrijpende religieuze ervaring, een nieuwe bepaling van 
de verhouding tussen God en de mens. Dat daaruit, ook onder invloed van niet-religieuze 
factoren, op den duur een andere kerk ontstond (andere kerken ontstonden) was niet Luthers 
bedoeling. Hij wilde een vernieuwing van de bestaande kerk; die moest zich bekeren tot het 
Evangelie van een genadige God. De vraag is hoe het ten gevolge van de Reformatie, waaraan 
natuurlijk ook de naam van Johannes Calvijn en anderen verbonden is, dan toch tot een 
meervoud van kerken gekomen is. En een voor ons nog belangrijker vraag is wat de betekenis 
is van die veelheid in het tijdperk van de oecumenische beweging die juist gericht is op de 
eenheid. 

Op zondag 29 oktober is er in de Ledevaertkerk een speciale kerkdienst in het teken van 
de Reformatie. Voorganger is ds. Sara Dondorp. Ook aan deze dienst zal de cantorij 
haar medewerking verlenen. Aanvang van de dienst: 10:00 uur. Iedereen van harte 
welkom! 

Lezing 500 jaar Reformatie door dr. Ton van Eijk  
Donderdag 26 oktober 2017, 20.00 uur 
Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, 4860 AA te Chaam  
M.m.v. de Ledevaertcantorij o.l.v. Peter van der Stoel  
vrij, collecte na afloop  
Nazit met Lutherbier 
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