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Een stralende nazomerdag, vrijdag 22 september 2017. Zo 
blijmoedig als de weersomstandigheden, zo enthousiast 
begonnen de deelnemers aan de tweejaarlijkse 
Predikantendag IPNZE, dit jaar gehouden in Apeldoorn. Een 
inspiratiedag. Het Evangelisch Lutherse kerkgebouw aldaar, 
met z’n prachtige akoustiek  en smaakvol interieur, bood 
onderdak aan het dagprogramma, waar muziek en zang niet 
ontbraken. 
De ontvangst, het weerzien, de kennismaking en de koffie 
gingen vooraf aan het openingswoord van de voorzitter IPNZE, 
ds. Alfred Bronswijk. Het Lutherjaar 2017 had het bestuur 
geïnspireerd om deze Predikantendag de smaak van de Lutherse traditie mee te geven. Dat 
zou lerend en zingend gestalte krijgen onder leiding van Pieter Oussoren - ja, die van de 
Naardense Bijbel – en Theo van Willigenburg, cantor, Lutherkenner. 
 
Er zijn teksten in de Bijbel waar je niet gauw over preekt. Pieter Oussoren nam ons meteen 

mee naar twee van zulke verhalen. Naar ‘Jozef 
en de vrouw van Potifar’ (Gen. 39) en naar die 
van ‘Juda en Tamar’ (Gen. 38). Inderdaad, geen 
obligate preekteksten. Eerder verhalen die 
onze verlegenheid naar boven halen. De 
vertaler van de beroemde ‘Naardense Bijbel’, 
Pieter Oussoren durfde het aan met zijn gehoor 
een exegetische diepzeeduik te maken. 
Ongekende verbanden werden blootgelegd. 

Nieuwe inzichten werden vrij gemaakt. De ogenschijnlijk obscene verhalen bleken binnen 
het kader van de verbondstraditie met JHWH te staan. De uitleg maakte veel indruk.  
 
De Hervormer Luther zong goed en graag. De Predikantendag 2017 deed daar in de 2e helft 
van de morgen niet voor onder. Met hoorbaar resultaat moedigde cantor Theo van 
Willigenburg het uit de deelnemers bestaande gelegenheidskoor aan. Gezongen werden 
nieuwe teksten voor kerk en liturgie, van de 
hand van Alfred Bronswijk. Teksten van 
geloof  en herkenbaarheid. Op bekende 
melodiën. Theo leidde ze vakkundig en op 
toon enthousiast in. Het zingen was een 
groot genoegen, mede dankzij de 
stimulerende orgelbegeleiding. ‘Zo zouden 
we altijd in de kerk moeten zingen’ aldus 
een deelnemer. ‘Deze teksten hebben me 
ontroerd. Ik neem ze mee naar mijn gemeente’ meldde een predikante. 



 
Om de kennismaking en het onderlinge contact te 
bevordelen – doelstellingen van elke Predikantendag 
IPNZE – werd de brug tussen het ochtend- en 
middagprogramma geslagen door een gezamenlijke 
en welvoorziene lunch in een Chinees Restaurant in 
de buurt.  
 

Luther kwam daarna ruim aan bod, bij monde van Theo van Willigenburg. Twee teksten van 
de Hervormer zelve werden gelezen en breed toegelicht. Teksten over het ‘Reël aanwezig’- 
zijn van Christus en over het ‘Abendmahl’. Teksten, waarin, zo werd in detail duidelijk, het 
‘Solus Christus’van de Reformatie het allesoverheersende basismotief was voor Martin 
Luther. 
 
De theepauze kreeg even een formeel randje: Afred Bronswijk, tot dat moment voorzitter 
IPNZE, meldde zijn aftreden, dankte het 
bestuur voor de fijne en harmonieuze 
samenwerking van de afgelopen tijd en 
installeerde, middels de overhandiging van 
een fles sekt (Duitse champagne, niet duur 
en tóch heel goed), ds. Ko Brevet als 
nieuwe voorzitter: ‘hou het fris, 
voortvarend en vrolijk…’. Ook werd 
bestuurslid ds. Wilma van der Linden 
hartelijk bedankt voor het initiatief tot en al haar organisatiewerk voor deze sprankelende 
Predikantendag 2017. 

De Lutherse Vesper - samen 
gelezen, samen gezongen, samen 
gebeden - vormde het spiritueel-
inspirerende sluitstuk van het 
kleurrijke dagprogramma. Pieter 
Oussoren en Theo van 
Willigenburg hadden deze  vesper 
voorbereid. Daarbij weer gebruik 
makend van de nieuwe liederen 
van Bronswijk.  Zo, met elkaar in 
kringen staande en de rust 

ervarend van lezing en lied, groeide een stille verbondenheid in leven en geloven onder de 
deelnemers. Een verbondenheid, waar het de IPNZE steeds om te doen is. Een 
verbondenheid, die niet alleen op dagen als deze mag worden beleefd, maar ook naar de 
gemeenten in Spanje, Portugal en Turkije mag worden uitgedragen. 
Tot ziens ieder, straks op de volgende Predikantendag IPNZE. 
 
Het bestuur IPNZE 


