
Korte terugblik - Belgisch-Duits convent op de Ebernburg (Bad Kreuzberg, 

Rheinland-Pfalz) (27 – 30 augustus 2017) 

Eind augustus kwamen 38 theologen en andere geïnteresseerden uit Duitsland, 

België en Nederland samen op de Ebernburg nabij Bad Kreuznach. Deze traditie van 

jaren om in een Belgisch-Duits convent samen te komen, had dit jaar een speciaal 

tintje: de herdenking van 500 jaar reformatie dit jaar. Daarom stond er ook een 

bezoek aan de stad Worms op het programma. 

Het thema was: Reformatie – Missie – Tolerantie 

All Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein 

End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. (Johannes Zwick (1496 - 1542) 

Deze woorden zongen we aan het begin van de slotdienst. Woorden die het denken 

van Martin Luther gestempeld hebben en die teruggaan op de bekende woorden van 

Paulus in de Romeinenbrief: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van 

God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige 

aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.”(3, 23f). Die genade en 

trouw van de HEER die in de tijd van de Reformatie nieuwe aandacht kregen, die 

stonden op verschillende manieren centraal tijdens het convent.  

Wat betekent dat voor ons mensen aan het begin van de 21e eeuw? Wat betekent het 

voor het kerkzijn en voor onze missie in de wereld? Hier een paar gedachten, vragen 

en ervaringen die voorbij kwamen: 

Woorden van Luther die ook nu nog als denkduwtjes van betekenis kunnen zijn: De 

mens staat niet in het middelpunt, maar voor God – Religie is geen deel van de 

moraal, maar een unieke dimensie van het menszijn – Een christenmens hoeft niet 

alleen te gehoorzamen, maar een christen is tegenover ieder ander mens vrij. 

Belangrijke vragen voor een missionaire kerk aan het begin van de 21ste eeuw: Wat 

voor kerk/gemeente willen we zijn? Wat voor kerk/gemeente zou God willen dat we 

zijn? Wie zijn onze naasten? Jezus vroeg: wat wil je dat ik voor je doe? 

Een Duitse theoloog met Afrikaanse wortels sprak over tolerantie en missie en 

confronteerde ons met het gegeven dat het christendom in Afrika wel missie, maar 

geen reformatie gekend heeft. 

De laatste avond was er een wijnproeverij, waarbij enkele deelnemers voor een 

ludieke noot zorgden. 

Voor 2018 is er traditiegetrouw weer een Belgisch-Duits convent gepland. Ik heb het 

als een inspirerende ontmoeting ervaren voor het eigen werk in de kerk, daarom: 

van harte aanbevolen. 



 

 


