
Orgel
De kerk bezit een monumentaal Van Oeckelen-orgel 
dat eind 1896 werd opgeleverd. Het kwam in de plaats 
van een instrument van de beroemde orgelbouwer 
Arp Schnitger dat hij de gemeente in het jaar 1699 
schonk. Het streven is dit voormalige orgel als een 
feniks uit de as te laten herrijzen door een inmiddels 
ingezet reconstructieplan. Zie daarvoor www.
schnitgerorgel2017.nl. 
De twee zoons van Petrus van Oeckelen, Cornelis 
Aldegundis (l829-1905) en Antonius (1839-1918) 
bouwden het huidige orgel. Na restauratie door 
de firma Mense Ruiter (Zuidwolde) werd het orgel 
in 2004 teruggeplaatst. Het instrument bezit 22 
stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en 
vrij pedaal. In dispositie en stijl vertegenwoordigt het 
de expressieve stijl, al is deze verweven met moderne 
romantische elementen.

Exterieur, weeshuis, gasthuis en Lutherzaal 
Oorspronkelijk kwam men de kerk binnen door een 
poort in een laag voorgebouw. Het was een echte 
schuilkerk. Toen men in 1874 besloot de ernaast 
gelegen pastorie (nu Haddingestraat 25-25b) te 
verbouwen, werden de gevels van kerk en pastorie 
verhoogd en aangepast aan de stijl van het gasthuis 
en het weeshuis (Haddingestraat 21a-c en 19a-c). De 
middenpartij van het voorgebouw kreeg een fronton 

met een zwaan, het symbool van Maarten Luther. 
In 1721 werd het huidige pand Haddingestraat 19a-c 
aangekocht om er een luthers weeshuis te vestigen. Het 
huis werd in 1858 grondig verbouwd. Pas in 1919 verloor 
het definitief zijn functie en werd het verbouwd tot 
beneden- en bovenwoningen. Later werd het onderdeel 
van het gasthuis.
Het gasthuis werd in 1856 gevestigd in het huidige pand 
Haddingestraat 21a-c, dat al sinds 1730 eigendom van 
de kerk was. Het werd naar juffer Margaretha vernoemd, 
een jonggestorven dochter van kerkrentmeester Johan 
Heinrich Muller, één van de oprichters van het gasthuis. 
In 1869 werd er een verdieping op het voorgedeelte 
gebouwd en in 1893 volgde er nog een op het 
achtergedeelte. 
In 1923 werd dit 
achtergedeelte, 
samen met het 
achterste deel van 
het voormalige 
weeshuis 
afgebroken, 
om plaats te 
maken voor vijf 
kleine gasthuis-
woningen en een 
binnenplaats. 
Tegenwoordig 
wordt dit 
woningen-
complex door 
een aparte 
stichting beheerd.
Aan het eind van de binnenplaats staat nog de 
zogenaamde Lutherzaal, die in 1925 in gebruik is 
genomen. Van buiten is het een onopvallend gebouw, 
maar het interieur is zeer markant door de geleding met 
parabolische bogen en het gebruik van glas-in-lood in art 
deco-stijl. Het ontwerp is van de architecten Kazemier 
en Tonkens, die daarmee een Groningse variant van de 
Amsterdamse School hebben gecreëerd.

De Stichting Vrienden Lutherse Kerk (SVLK) Groningen 
is in 1989 opgericht, met als doel - geciteerd  uit 
de statuten -: ‘de ondersteuning van onderhoud, 
herstel, verbetering, exploitatie en beheer van het 
gebouwencomplex der Evangelisch Lutherse Gemeente 
te Groningen aan de Haddingestraat 23, één en ander in 
de meest ruime zijn van het woord’. Na de voltooiing van 
de restauratie van het orgel in 2004 nam de stichting het 
initiatief tot de concertserie Orgel Anders. 

Als u donateur wordt, ondersteunt u de instandhouding 
en het culturele gebruik van het kerkgebouw. Van de 
activiteiten van de Stichting wordt u dan regelmatig op 
de hoogte gehouden. Verder kunt u de SVLK-concerten 
tegen gereduceerd tarief bezoeken. U ontvangt dan ook 
het bulletin met daarin nieuws over de Stichting en 
wetenswaardigheden over het gebouw en zijn inrichting.

de Lutherse Kerk 
van Groningen

Stichting Vrienden Lutherse Kerk
Secretariaat: Haddingestraat 21 9711 KB  Groningen
K.v.K. Groningen nr. S 11792
Postbank 2808331
www.svlk.nl / e-mail: info@svlk.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Postadres: Haddingestraat 23 9711 KC Groningen
www.elgg.nl / e-mail: info@elgg.nl

Exploitatiestichting / Verhuur
De Exploitatiestichting Lutherse Kerk is verantwoordelijk 
voor het onderhoud en het gebruik van het gebouwen-
complex door derden. Neemt u voor verhuur contact op 
met: beheerderluthersekerk@hotmail.com of 050-3120376 
(kerkgebouw). 
Adres kerk: Haddingestraat 23, Groningen.
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De lutherse kerk van Groningen heeft een harmonisch 
interieur met een prachtige akoestiek. Niet voor niets 
is deze historische  schuilkerk een rijksmonument. 
Muziekliefhebbers kennen het gebouw ook als een 
mooie concertzaal. Aan de hand van deze folder van de 
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen kunt u 
nader kennismaken met het gebouw.

De lutherse 
gemeente in 
Groningen 
is in de loop 
van de 17de 
eeuw ontstaan. 
Hoewel er al 
in 1659 een 
predikant was 
benoemd, 
kregen de 
lutheranen 
pas in 1687 
toestemming 
van het 
stadsbestuur 
hun godsdienst 
uit te oefenen. 
In 1694 
mochten zij 
in de Haddingestraat een nieuwe kerk bouwen. Het 
gebouw werd twee jaar later, op de eerste zondag van 
advent ingewijd. In de jaren 1992-1999 is het grondig 
gerestaureerd naar plannen van architect ir. E.B. Haag 
uit Leeuwarden. Bij die gelegenheid is de kerkzaal ook 
beter geschikt gemaakt voor concerten en overig gebruik 
door derden.

Interieur
De kerk is van binnen 
een zaalkerk met aan 
drie zijden tribunes. 
Vier toscaanse 
kolommen dragen een 
houten tongewelf dat 
overigens schuilgaat 
onder een 19de-
eeuwse bepleistering. 
Oorspronkelijk waren 
de kolommen van 
hout, maar in de loop 
van de l8de eeuw 
zijn zij door stenen 
exemplaren vervangen. 
Aangezien er tot 1826 
in de kerk mocht 
worden begraven, was de vloer deels met zerken bedekt. 
Onder degenen die er een laatste rustplaats vonden was 
de bekende orgelbouwer Albertus Anthonie Hinsz (1704-
1784).
Het pronkstuk van de inrichting is de preekstoel uit 
1696 van de schrijnwerker  Allert Meijer (1654-1723) 
met snijwerk van Jan de Rijk (1661- ca.1738). De 
preekstoel heeft een zeshoekige kuip met korinthische 
hoekkolommen en panelen met zinnebeeldige 
voorstellingen. Opmerkelijk is de vanitas- of 
vergankelijkheids-voorstelling (zie foto boven) op het 
middenpaneel;  dergelijke voorstellingen komen op bijna 
alle preekstoelen van Jan de Rijk voor. Dat de tekst op 
het paneel naast de kuip in het Duits is gesteld (Jacobus 
1,22), herinnert eraan, dat veel toenmalige gemeenteleden 
Duitse immigranten waren.

Ramen
De gebrandschilderde ramen in de kerkzaal dateren 
alle uit de twintigste eeuw. In 1917, ter gelegenheid van 
het vierde eeuwfeest van de reformatie, zijn de twee 
ramen aan weerszijden van de preekstoel geplaatst. Zij 
werden vervaardigd 
in de ateliers van 
Koelewijn en Van der 
Ent in Amsterdam. 
Op het raam links 
verkondigt Jezus één 
van de zaligsprekingen 
(Mattheüs 5,8) aan 
zijn discipelen. Op het 
raam rechts spreekt 
Luther op de rijksdag 
van Worms (1521) de 
beroemde woorden: 
‘Hier sta ik, ik kan 
niet anders. God 
helpe mij’.
Het raam in het 
ronde venster van de 
oostgevel is in 1920 officieel in gebruik genomen. Het 
ontwerp werd wederom geleverd door Koelewijn en Van 
der Ent. Centraal staat hierin de Lutherroos, een witte 
roos met een rood hart en daarin een kruis. De drie 
ramen aan de noordzijde zijn in 1946 ter gelegenheid 
van het 250-jarig bestaan van het kerkgebouw ontworpen 
door H.N.G. ten Hoopen en E. Scheffers naar 
aanwijzingen van ds. J.C. Munter. Ze werden uitgevoerd 
in de ateliers van Koster te Groningen. Zij stellen van 
links naar rechts het Geloof, de Liefde en de Hoop voor. 
De Liefde staat tussen het Geloof en de Hoop in, want 
zij is ‘de meeste van deze’ (I Corinthiërs 13,13). Op het 
eerste raam is bovenin het Geloof voorgesteld door een 
kruis en een gekroonde adelaar. Onderin overwint de 
aartsengel Michael, gezeten op een eenhoorn, symbool 

van de reinheid, een draak, d.w.z. de duivel. De 
tekst is genomen uit I Johannes 5,4: ‘en dit is de 
overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof’. Op het venster staat overigens I Joh. 4,5 – 
kennelijk heeft de glazenier zich vergist.
In het tweede raam is bovenin de Liefde uitgebeeld 
door een brandend hart en de ‘ware wijnstok’ 
(Johannes 15,1). Onderin is Erasmus voorgesteld, 
de grote humanist uit Rotterdam (1467-1536), en 
het wapen van die stad. De tekst is Johannes 15,10: 
‘Wanneer gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn 
liefde blijven’.
Op het derde raam is de Hoop verbeeld door een 
anker en de vogel Phoenix, die herboren uit de 
vlammen opstijgt. Onderin omarmen de Vrede en 
de Gerechtigheid elkaar. Rechts zonnestralen 

met bloemen en vogels en onderin een hoorn des 
overvloeds. De brandende stad op de achtergrond 
verwijst naar de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog, die toen nog vers in het geheugen 
lagen. De tekst is een combinatie van verzen uit twee 
psalmen (Ps. 72,3 en 85,11): ‘Dat de bergen den 
volke vrede brengen, de heuvelen gerechtigheid en 
zij elkander kussen’.
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