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1. INLEIDING

Voor u ligt een brochure met 
een beschrijving van de geschie-
denis van het kerkgebouw van 
de Lutherse kerk te Groningen. 
Sinds 2005 is een reeks artikelen 
in het gemeenteblad ‘Opbouw’ 
verschenen over het gebouw met 
zijn objecten. Deze werden des-
tijds geschreven door met name 
Susanne Freytag en Jaap Vene-
kamp, die ook verantwoordelijk 
zijn voor de inhoud van deze uit-
gave. Als basis van de geschied-
schrijving zijn toen steeds ge-
bruikt de verhandelingen van 
J.J. Jans en G.J. van den Berg; 
later zijn nog toegevoegd opmer-
kingen uit de eerste geschiede-
nis van de kerk, van W.J. Mans-
sen (zie literatuurlijst achterin). 

Daarnaast is er extra onderzoek 
door ons geweest en door externe 
deskundigen, die zich uit eigen be-
langstelling in bepaalde objecten 
verdiepten. In een aantal gevallen 
hebben we nu meer en betere in-
formatie, dan waarover voornoem-
de chroniqueurs beschikten. Deze 
bijgewerkte informatie is in de be-
schrijvingen in deze brochure ver-
werkt.  

Deze uitgave is ontstaan op ini-
tiatief van ds. Susanne Freytag, 
bij haar afscheid van de Evan-
gelisch-Lutherse Gemeente van 
Groningen. De brochure is een 
geschenk aan de gemeente, uit-
gegeven in september 2016.

Inleiding



4
4

2. INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding
2 Inhoudsopgave
3 Lutheranen in Groningen
3.1 Voorgeschiedenis
3.2 Een nieuwe schuilkerk
3.3 Begraven in de kerk
4 Het gebouwencomplex
4.1 De zwaan
4.2 Het kerkgebouw
4.3 Het gasthuis
4.4 De Lutherzaal
5 De kerkzaal
5.1 De preekstoel
5.2 De kroonluchters
5.3 Het orgel
6 De kerkramen
6.1 De ramen zuidzijde
6.1.1  Het Christusraam

6.1.2 Het Lutherraam
6.2 Het raam oostzijde
6.2.1 De Lutherroos
6.3 De ramen noordzijde
6.3.1 Het raam Geloof
6.3.2 Het raam Hoop
6.3.3 Het raam Liefde
7  Het liturgisch centrum
7.1 De altaartafel
7.2 Het kleed
7.3 Het avondmaalszilver
7.4  Het doopvont
7.5 De paaskaarshouder
8 Nawoorden
8.1 De herinneringsborden
8.2 Een blik op de toekomst
9 Literatuur

Inhoud
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3 LUTHERANEN IN GRONINGEN 

Geschiedenis

3.1 VOORGESCHIEDENIS 
Het begin van deze gemeente ligt 
in de nevelen der geschiedenis 
van verboden huisdiensten ver-
borgen. Daarom heeft de lutherse 
gemeente Groningen later haar 
begin rond 1617 geplaatst. Het 
begin van de gemeente werd hier-
mee met het Lutherjaar (1517) 
verbonden. De lutheranen (de be-
naming die luthersen voor zich-
zelf gebruiken) in de stad Gronin-
gen bestonden uit: Oost-Friese 
handelslui, Duitse huurlingen, 
vluchtelingen uit de Dertigjarige 
Oorlog en gelukszoekers. In ie-
der geval kwamen er in de stad 
Groningen in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw lutheranen 
in het verborgene in privéhui-
zen samen voor het houden van 
erediensten. Eén keer in de drie 
maanden werd een predikant uit 
Oost-Friesland uitgenodigd om 
het Heilig Avondmaal te houden. 
In 1659 werd de eerste lutherse 
predikant beroepen. Ergens vóór 

1664 werd het ‘Kirchenhaus’ be-
trokken, een pakhuis aan de Kos-
tersgang. 
In 1672 werd Groningen ontzet 
van de belegering van bisschop 
Bernard van Galen (Bommen Be-
rend). Generaal Rabenhaupt ver-
dedigde de stad voortreffelijk, met 
zijn lutherse soldaten. In het kiel-
zog van die periode, waarin alle ge-
zindten samenwerkten, ontstond 
er een grotere verdraagzaamheid 
naar roomsen, doopsgezinden en 
ook lutheranen. De herbouw van 
het kapot gebombardeerde Kir-
chenhaus werd niet belemmerd. 
Het gebouw werd echter wel te 
klein. Toch bleven er tot  1687 pro-
blemen met het stadsbestuur, die 
b.v. de benoeming van een tweede, 
Duitstalige, predikant niet goed-
keurde. Een jaar daarna formu-
leerde het stadsbestuur enkele 
voorwaarden, die door de toenma-
lige kerkenraad beschouwd wer-
den als bevestiging van vrijheid 
van godsdienstoefening. 

DE KOSTERSGANG
De Kostersgang, waar het Kirchenhaus stond, is vernoemd naar een per-
soon, want de straat heette in 1590 ‘Gheert Kostersgang, vermoedelijk naar 
een eerbiedwaardige kerkelijke beambte’.  Dit is voor de lutheranen er een 
plek vonden, dus dit jaartal telt niet mee voor de wortels van de lutherse ge-
meenschap in Groningen. De bron van dit alles is een niet uitgegeven straat-
namenboek in het bezit van een der schrijvers dezes. In het boek wordt ove-
rigens de vestiging van de kerk in de Haddingestraat al in 1645 geplaatst. 
Dat is veel te vroeg, zou dit jaartal kunnen slaan op het betrekken van het 
Kirchenhaus (‘ergens voor 1664’)?
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In 1743 wordt de Lutherse kerk voor het eerst op een stadskaart van 
Groningen vermeld. De Kostersgang, waar het voormalige Kirchenhaus 
heeft gestaan,  is met een ‘g’ op de kaart aan gegeven en de Lutherse 
Kerk met ‘14’.  

Kaart van Groningen 1743

3.2 EEN NIEUWE SCHUILKERK
Na herhaalde verzoeken in 1693 
kreeg de lutherse gemeente van 
het stadsbestuur in 1694 toe-
stemming om een kerk in de Had-
dingestraat te bouwen. Het huis 
in de ‘Harderinghestraat’ was ei-
gendom van de lutherse sergeant 

Groothuis en werd bewoond door 
de eveneens lutherse kapitein Ce-
mener. Bouw en fondsenwerving 
namen nog enige tijd in beslag. 
Het huidige kerkgebouw werd op 
de eerste advent, 29 november 
1696, feestelijk ingewijd. Hieraan 
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herinnert de tekst op de trap naar 
de kansel (zie 5.1). De lutheranen 
(door het stadsbestuur ‘die van de 
Ausburgse confessie’ genoemd) 
kregen niet meer rechten dan ze al 
hadden toen ze nog gedoogd wer-
den. Het verschil was, dat het geen 
noodvoorziening meer was (Kir-
chenhaus), maar een echt kerkge-
bouw. Welliswaar een achter een 
‘voorhuis’ verscholen kerkgebouw, 
een schuilkerk, maar desalniette-
min een legitiem kerkgebouw, met 
de daaraan verbonden rechten en 
plichten. Bij de status van schuil-

kerk hoorde het ontbreken van een 
kerktoren en van kerkklokken. Van 
buiten was het ‘voorhuis’ evenmin 
als luthers herkenbaar, want de 
zwaan als kenteken daarvan kwam 
toen nog niet voor op de gevel of 
op het extra hoge dak (met de nok 
evenwijdig aan de straat, om de 
oostelijke gevel van de schuilkerk 
aan het gezicht te onttrekken). De 
Lutherse kerk is de enige overge-
bleven schuilkerk van Groningen 
waar het voorhuis, die de kerk aan 
het zicht onttrekt, is blijven staan.

Schuilkerk
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DE LUTHERSE KERKSTRAAT
Het is in de loop der eeuwen meerdere malen voorgekomen, dat mensen, 
ook  mensen die in Groningen woonden en ‘zelfs onder hen die tot leden 
der gemeente behoorden … niet eens wisten waar de Lutherse kerk stond,’ 
klaagt dhr. Schutter, de secretaris van de kerkenraad van 1876 (taalge-
bruik in citaten gemoderniseerd). Daarom deed dhr. Schutter destijds het 
voorstel: ‘teneinde de naam ‘Haddingestraat’, aan welke geen enkele histo-
rische herinnering was verbonden, te doen vervangen door die van ‘Luther-
se kerkstraat’.’ Het stadsbestuur van de gemeente Groningen heeft het op 
de lange baan geschoven, mogelijk omdat de argumentatie niet deugde. 
Het oorspronkelijke ‘Harderinghestraat’ werd in de loop der tijd ingekort tot 
Haddingestraat. De familie Hardering, een nog steeds bestaande familie-
naam, was een voornaam geslacht in Groningen, vanaf de 14e eeuw; ver-
gelijkbaar met het geslacht Botering, waarnaar ook een straat genoemd is. 

3.3 BEGRAVEN IN DE KERK 

Graven

kerk begraven, de in Groningen 
wonende, bekende orgelbouwer (in 
graf nummer 18). Toen er in Gro-
ningen in 1826 een epidemie - de 
Groninger ziekte of ‘tussenpozende 
koortsen’ genaamd, een soort ma-
laria - uitbrak, besloot het stads-
bestuur in 1827 het begraven in 
kerken in de stad te verbieden. De 
graven zijn nooit geruimd.

Vanaf 1730 mocht er van het 
stadsbestuur in de kerk begraven 
worden. Aanvankelijk werden 
er 102 graven afgepaald in vier 
blokken. De eerste persoon die er 
werd begraven, in de grafkelder, 
was de vrouw van de predikant 
Baduin Brun. Onder het litur-
gisch centrum liggen de grafzer-
ken van ‘Generaal en Comman-
dant dezer stad Justus Baron 
van Holsten’ (gestorven 1770) en 
echtgenote (1763), rechts voor de 
preekstoel. Links daarvan ‘Baron 
van Sommerlatte, oud-comman-
dant van deze stad, Gouverneur 
der Willemstadt en Clundert, 
Lieutenant-Generaal der Infan-
terie’ (1790). In 1785 werd ook 
Albertus A. Hinsz (1785) in de 



Overzicht van de  graven
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ORGELBOUWER HINSZ
In de Lutherse Kerk ligt de bekende orgelbou-
wer Albertus Antonie Hinsz (1704-1785) be-
graven. Hinsz werd geboren in Hamburg en 
kwam in 1728 naar Groningen. Hij heeft een 
groot aantal orgels in het Noorden van Neder-
land gebouwd en gerestaureerd waaronder 
de orgels van Leens, de bovenkerk in Kam-
pen, Appingedam en Harlingen.

4. HET GEBOUWENCOMPLEX 

Zoals gezegd, het hoofdgebouw 
ging schuil achter een voorhuis. 
Het is opgetrokken als een recht-
hoekige zaalkerk met een dubbel 
zadeldak, waarvan de beide nok-
ken loodrecht op de rooilijn staan. 
Deze daken en de tussenliggende 
dakgoot zijn nog op de zolder te 
herkennen. Er is een plat dak over 
geplaatst vanwege herhaaldelij-
ke lekkages. Dat dak rust op vier 
houten, later zandstenen zuilen. 
In het voorhuis is een portaal met 
een zware, dubbele, houten deur, 
met links ruimte voor de kerken-
raad en rechts een kosterswoning. 
De voorgevel kreeg het uiterlijk 
van een eenvoudige burgerwo-
ning. In het begin van de acht-
tiende eeuw kocht de kerkenraad 
rechts van de kerk huizen op, 
om te dienen als weeshuis en als 
gasthuis (1721 en 1730; zie 4.3). 
Het huis direct links van het voor-
huis werd in 1731 opgekocht, 

met als bestemming pastorie. In 
1874 werd er op de pastorie en 
het voorhuis een tweede verdie-
ping gebouwd, net zoals in de 
rest van de straat. Beide panden 
krijgen een eclectische gevel in 
laatnegentiende-eeuwse stijl, bo-
ven de ingang van de kerk kwam 
als ornament de Lutherse zwaan. 
De consistoriekamer bleef be-
neden, de kerkenraadskamer 
kwam op de nieuwe bovenver-
dieping van het voorhuis, voor-
zien van quasi-gouden behang. 
Voor deze ruimtes, en het domi-
neeskamertje binnen de kerkzaal, 
werd nieuw meubilair laatnegen-
tiende-eeuwse stijl  aangeschaft.  
De Lutherzaal werd in 1925 ge-
bouwd (zie 4.4). In 1985 werd 
de pastorie verkocht aan wo-
ningstichting Patrimonium. In 
1993 kwam er nieuwbouw ten 
westen van de kerk waardoor de 
Lutherzaal met de kerk verbon-

Het gebouwencomplex
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den werd. Er werd toen tevens een 
tweede entreehal, een toiletgroep, 

een keukentje, opslagruimte en 
een gang gerealiseerd. 

Verbouwing voorhuis en pastorie
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4.1 DE ZWAAN  
De zwaan is in Nederland en in 
Oost-Friesland een geliefd sym-
bool van het lutheranisme. Men 
kan de zwaan in of bij een lutherse 
kerk aantreffen, zoals bij ons bij-
voorbeeld op de voorgevel en op de 
bronzen (zie 7.1) en de houten le-
zenaar (zie 4.4) Het zwaansymbool 
gaat terug op een legende over de 
Boheemse kerkhervormer en let-
terkundige Johannes Hus, geboren 
in 1370. Honderd jaar voor Luther 
protesteerde Hus fel tegen de gang 

van zaken binnen de rooms-ka-
tholieke kerk. Die belandde na 
veroordeling voor ketterij in 1415 
op de brandstapel in Konstanz. 
Luther plaatst zichzelf in verband 
met deze hervormer vóór hem. Hij 
introduceert in de woordspeling 
de zwaan als een grotere vogel, 
die het werk van de gans (= Hus) 
voortzet. Hij schrijft: ‘Sint Johan-
nes Hus heeft, toen hij uit de ge-
vangenis naar het Boheemse land 
schreef, over mij voorspeld: “Gij 

De kerkzolder

De zadeldaken met tussenliggende dakgoot, zolder Lutherse kerk
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zult nu een gans braden (want Hus 
betekent gans), maar over honderd 
jaar zult gij een zwaan horen zin-
gen, die zult gij moeten verdragen. 
Daar zal het ook bij blijven, zo God 
wil”. ‘Behalve dat de combinatie 
gans – zwaan hem zeer aansprak, 

speelt voor Luther, die zelf de 
muziek haast even belangrijk als 
de theologie achtte, misschien 
ook mee dat de zwaan als een 
muzikale vogel werd gezien.’ (ds. 
S. Freytag). 

De zwaan
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4.2 HET KERKGEBOUW   
De kerkzaal wordt vanuit het voor-
huis betreden door twee zware, 
dubbele, houten deuren, aan de 
binnen- en buitenkant. Binnen de 
muren van het kerkgebouw was 
aan de oostkant een voorportaal af-
gescheiden door een houten wand, 
voorzien van glazen ramen, tegen 
tocht- en geluidsoverlast, in 1903 
gebeurde dit ook aan de westzijde 
(zie 5). De kerk werd gebouwd met 
‘vijf hoge ramen in de twee lange 
zuid- en noordmuren’ (G.J. van den 

Berg), allen mogelijk opgedeeld 
‘met in houten roeden gevatte klei-
ne ruitjes’ (J.J. Jans) van venster-
glas. Twee roosvenstertjes boven 
in de korte oost- en westmuren 
werden gevuld met glas-in-lood 
in een natuurstenen frame. Van-
af 1917 werden die ramen in ver-
schillende fases vervangen (zie 6).
Aan de inrichting van de kerkzaal 
is te zien, dat de kerk is ontwor-
pen in een eenvoudige renaissan-
cistische architectuur. Het is zeer 

Het kerkgebouw
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waarschijnlijk, dat de Spuikerk van 
de lutherse gemeente te Amster-
dam voor het ontwerp model heeft 
gestaan. Aan drie zijden is net als 
in Amsterdam een tribune aange-
bracht, om het aantal beschikbare 
zitplaatsen op te voeren. De archi-
tect is onbekend. De bouwmeester 

is mogelijk luitenant Berendt 
von Linen, die in het garnizoen 
hoofdopzichter en uitvoerder van 
de Groninger verdedigingswer-
ken was. Bij de restauratie van 
1998 kwam er aan de westkant 
nieuwbouw bij (zie 4).

4.3 HET GASTHUIS   

Het  hekwerk

HEKWERK 
Vandalisme bestond al in 1891. Dit onvolwas-
sen gedrag, van straatjongens én van volwasse-
nen, leidde tot het plaatsen van ijzeren loophek-
ken op de stoepen langs de pastorie, de kerk, het 
weeshuis en het gasthuis. Vermoedelijk is in die 
tijd ook het hek in het voorportaal van de kerk 
geplaatst. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog 
werden de openbare voorzieningen verbeterd. Er 
kwam overal riolering en elektrische straatverlich-
ting, terwijl vele straten opnieuw worden gepla-
veid en van doorlopende trottoirs werden voorzien. 
In 1929 kwam de Haddingestraat aan de beurt. 
De kerkenraad besloot de eigen stoepen langs het 
gasthuis, het kerkgebouw en de pastorie aan de 
gemeente Groningen af te staan. In dat kader wer-
den de loophekken vervangen door ijzeren balus-
trades langs de benedenvensters. Het hek toonde 
steeds meer gebreken, het werd in augustus 2016 
vervangen door een hek ontworpen, gesmeed en 
geplaatst door Kunstsmederij Fred Bos.

In  het begin van de achttiende eeuw 
kocht de kerkenraad een aantal 
panden ter noordzijde van de kerk. 
Daar werd in 1721 het weeshuis 
gebouwd, en in 1730 het gasthuis 
voor oude, behoeftige, gemeente-
leden. In aanvulling hierop, nam 

kerkrentmeester J.H. Muller in 
de negentiende eeuw het initia-
tief tot het stichten van een gast-
huis voor oude lutheranen uit de 
burgerstand. Hij kocht uit eigen 
middelen het huis ten noorden 
van de kerk en liet het naar bo-
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Het gasthuis
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ven en achterwaarts vergroten. Het 
in 1858 in gebruik genomen gast-
huis (in 1869 verbouwd) werd ‘Juf-
fer Margaretha Gasthuis’ genoemd, 
naar de jong gestorven dochter van 
de schenker. Het gasthuis bleef toe-
behoren aan de Lutherse Gemeen-

te, maar kreeg een eigen 
bestuur. In 1919 werd het 
weeshuis opgeheven, toege-
voegd aan het gasthuis en 
het achterhuis ervan afge-
broken. In 1923 ontstond 
daar een hofje met vijf hui-
zen. In 1989 werd het gast-
huis geheel gerenoveerd: de 
huizen langs de steeg naar 
de Lutherzaal werden ge-
moderniseerd en in de twee 
panden langs de Haddinge-

straat kwamen zes woningen. De 
stenen poort met houten deur, 
die het gasthuis afsluit van de 
straat, werd in 1998 gedeeltelijk 
vervangen door een ijzeren hek. 
In 2015 werd het weer in oude 
staat teruggebracht.

4.4 DE LUTHERZAAL

Het  gasthuis
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De kerkenraad, op voorspraak van de toen-
malige ds. A.C. Schade van Westrum, had be-
hoefte aan een ‘gemeentelokaal’ voor bijeen-
komsten, welke niet zo goed in de kerkzaal 
of elders in de kerk plaats konden vinden. 
In 1925 werd de Lutherzaal gebouwd op de 
grond van het gasthuis, een bijgebouw met 
eigen entree en voorzieningen. Het werd toen 
gebouwd en geëxploiteerd  – met verhuur aan 
derden - door de afdeling Groningen van de 
Algemene Vereniging van Vrijzinnige Luther-
sen. In de jaren zeventig werd de Vereniging 
opgeheven, de zaal en de exploitatie ervan 

gingen naar de kerken-
raad van de lutherse 
gemeente. De Luther-
zaal werd in 1993 ge-
renoveerd en door de 
nieuwe aanbouw met 
het kerkgebouw ver-
bonden. 
Ontwerp en inrichting 
zijn in de stijl van de 
Amsterdamse School, 
het ontwerp werd ge-
maakt door het archi-
tectenbureau Kaze-
mier en Tonckens. Tot 
het interieur behoren 
een gesneden eiken-
houten sprekerstafel 
en een bijpassende ge-
sneden lezenaar met 
zwaanmotief (zie 4.1), 
die hun weg inmiddels 
naar de kerkzaal ge-
vonden hebben. Ook 
is er een wandtapijt 

De Lutherzaal
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(1929) te vinden, een afbeelding 
van het hoofd van ds. Schade van 
Westrum en een elektrische zon-
neklok. Het oude naambord met 
de tekst ‘Lutherzaaltje’, zoals de 
zaal genoemd werd, is per toeval 

elders teruggevonden en boven de 
deur van de Lutherzaal geplaatst 
(zie 8.1). De spreuk op de achter-
muur boven het wandkleed: ‘De 
Waarheid zal U vrij maken’ is een 
Bijbelcitaat uit Johannes 8:32. 

De Lutherzaal
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De kerkzaal

5 DE KERKZAAL

De kerkzaal heeft de vorm van een 
rechthoekige zaalkerk. Het dak 
rust op vier Toscaanse zuilen. Tus-
sen de zuilen werd een rond hou-
ten tongewelf aangebracht, dat een 
ruimtewerking in de lengte van de 
kerkzaal uitoefent, met een aantal 
dakbinten in het zicht. De houten 
betimmeringen van de kerkwan-
den en van de tribune aan drie zij-
den, dragen bij aan de ambiance. 
In 1903 werd onder de westelijke 
(orgel)tribune een houten betim-
mering met glas aangebracht, wat 
de kerkzaal intiemer maakte. Net 
zoals de in 1696 geplaatste afslui-
ting aan de oostwand (zie 4.2), 

moest dit de tocht weren. De vrij-
gekomen ruimte diende eerst als 
werkplaats voor het kerkonder-
houd en is later tijdens de kerk-
restauratie 1995-1998 verbreed 
tot de huidige foyer. 
De liturgische ruimte die,  vóór de 
preekstoel, op de vlakke vloer was, 
werd in 1917 aangepast (zie 7). In 
1917 werden verder de banken  
in het middenvak vervangen door 
stoelen. Later gebeurde dat op 
meer plaatsen in de kerk. Eén van 
de oorspronkelijke banken was de 
‘officiersbank’ (zie kader). Tevens 
werden rond 1917 enkele ramen 
vervangen door gebrandschilder-
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de ramen (zie 6), de ‘hoed’ van de 
preekstoel verwijderd (zie 5.1) en 
de verlichting aangepast (zie 5.2). 
In 1920 werden de wanden van de 

kerkzaal okerkleurig gepleisterd. 
Het orgel was reeds in 1896 ver-
vangen (zie 5.3).

5.1 DE PREEKSTOEL

De preekstoel (of kansel) is even 
oud als de kerk en gelijk met de 
bouw in 1696 geplaatst. Ont-
werp en uitvoering in renaissan-
cestijl zijn van Allert Meijer en 
het beeldhouwwerk is van Jan 
de Rijk. Het klankbord boven de 
kansel is een ander geschenk uit 
de stichtingsjaren van de kerk. In 
1851 werd daar door de ouderling 
Rudolfs een kap (‘hoed’) op gezet. 
‘In 1917 nam men het m.i. wijze 
besluit deze opzet weer te verwij-
deren.’ (J.J. Jans). De preekstoel 
is een geschenk van de toenmali-
ge jeugd, van de ‘sons en de doch-
ters, alsmede van de knegten en 
de maiden’. Omdat het een rela-
tief kostbaar geschenk is zullen 
de jongeren toen wel talrijk zijn 
geweest.  Op de leuning van de 

kanseltrap staat een Bijbeltekst. 
Die tekst luidt, in het Duits van de 
Lutherbijbel: ‘Seid Thäter des Worts 
und nicht Hörer allein, damit ihr 
euch selbst betrieget.’; vrij vertaald: 
‘Houd uzelf niet voor de gek door 
alleen naar de boodschap te luis-
teren: breng haar ook in praktijk.’ 
Volgens ds. S. Freytag zou Luther 
deze tekst overigens nooit zelf uit-
gekozen hebben. Het vers komt uit 
de Jakobusbrief, 1:22. Luther vond 
deze brief niet in overeenstemming 
met wat Paulus schrijft omdat er in 
de Jakobusbrief te veel aandacht is 
voor de daden ten opzichte van het 
geloof. 
De kuip van de kansel is zeskan-
tig met Korinthische hoekkolom-
men en panelen met zinnebeeldige 
voorstellingen. Het middenpaneel 

De preekstoel

DE OFFICIERSBANK
De officiersbank behoort tot het oorspronkelijke meubilair van de kerk. Hij 
stond onder het westelijke kerkraam en was gereserveerd voor de officie-
ren van het garnizoen (waaronder veel lutheranen zaten). Op de bank was 
de aanduiding ‘officieren’ geschilderd. In 1887 werd een deel van de kerk-
banken overgebracht naar de tribune, terwijl beneden nieuw aangeschafte 
banken hun plaats innamen. Verder werd al het houtwerk in de kerk ge-
schilderd in de kleur van de preekstoel: donkerbruin. Daarbij is de naam 
van de ‘officiersbank’ verloren gegaan. 
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is een afbeelding van de vergan-
kelijkheid, de vanitas: we zien een 
schedel met een lauwerkrans, een 
zandloper en een boek, een bij-
bel. Dat er een vanitasafbeelding 
voor op de lutherse kansel staat, 
is vermoedelijk te danken aan Jan 
de Rijk, die de beeldtraditie van 
Groninger kansels volgt. Zo staat 
er  bijvoorbeeld ook in de Nieuwe 
Kerk te Groningen een vanitasaf-
beelding voor op de preekstoel. 
Links van het midden zit er een 
putto - een naakt, mollig kinderfi-
guur - op een zwaan, met de Bijbel 
in de ene en een (zonne)bloem op 
een stok in de andere hand. Daar-
onder ligt een opengeslagen boek. 

Rechts van het midden houdt de 
putto de zwaan omhoog naar de 
zon. De zon verwijst naar Chris-
tus, die ook als ‘zon van de gerech-
tigheid’ wordt betiteld. Daarboven 
zien we gevouwen handen uit de 
hemel komen, de handen van God. 
Op de panelen op de kanseldeur, 
en op het achterste paneel aan de 
andere kant, staat elk een vogel af-
gebeeld, beide in gevecht met een 
slang. Kennelijk is dit de feniks, 
zinnebeeld van de onsterfelijkheid, 
maar in de Middeleeuwen ook het 
zinnenbeeld van de opstanding 
van Christus. Zonde en dood (de 
slang) worden door de opstanding 
overwonnen.

De preekstoel
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De preekstoel

links van het midden
deur van de kansel 

middenpaneel 
rechts achter 

rechts van het midden 
tekst op de trapleuning 
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5.2 De kroonluchters

De kroonluchters

Deze koperen kaarsenkroon uit de Lutherse kerk hangt nu in de burcht Wedde.
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Van drie gemeenteleden (met hun 
echtgenotes) zijn de eerste kroon-
luchters: Hendrick Hartogh, Ari-
aan Ariaans (ouderlingen) en 
Berend Jans. Het zijn twee ko-
peren kaarsenkronen (kroon-
luchters met kaarsen erin), die in 
1701 voor het liturgisch centrum 
werden opgehangen. Een der-
de kroonluchter, een hangende 
kroon met opstaande armen, werd 
in 1733 daar tussenin gehangen. 
Deze is van messing, ontworpen 
en gemaakt door Jan Borchardt. 
De ornamenten bestaan uit het 
wapen van de stad Groningen aan 
weerszijden, bekroond door de 
stadhouderlijke kroon van Prins 
Friso. Deze werd besteld, nadat er 
genoeg fondsen uit giften en col-
lectes  waren vergaard; waaronder 
gelden, die waren overgebleven uit 
de vervanging van houten pilaren 
door zandstenen exemplaren. Aan 
deze inzameling herinnerd de in-
scriptie (vertaald): ‘Pilaar en kroon 
gecollecteerd door Haljo Harms 
van de Wilgen en Jan Hulscher, 
anno 1733’. De andere inscriptie 
op de kroon maakt duidelijk dat 
Prins Friso - de latere stadhouder 
Willem IV - ook bijgedragen heeft. 
De inscriptie van het bovenste or-
nament luidt: ‘Hier hang ik om 
bij nacht het duister te verlichten 
/ Gegeven door Gemeente, Prins 
Friso en zijn volk / Opdat men 
dag en nacht het roepen van Gods 

volk / Kon horen om zijn pad naar 
Jezus te richten.’ 
In 1864 werd de kaarsverlichting 
vervangen door gasverlichting. Om 
deze te financieren, verkocht men 
in 1865 alle kaarsenkronen. Ver-
mogende Amerikanen hebben de 
drie kroonluchters lang in bezit 
gehad. De Friso-kroon stond tus-
sen 2006 en 2010 in de verkoop. 
Deze werd helaas aan het Wester-
wolds Monumentenfonds verkocht 
en niet aan de kerk, die daarvoor 
al geld had ingezameld. In 1885 
werd het gaslicht vervangen door 
gasgloeilicht. 
De nieuwe ijzeren gaslichtkronen  
werden in 1921 al weer vervangen 
door de drie huidige exemplaren, 
die geschikt zijn voor elektrisch 
licht. ‘Een elektrische verlichting 
is in 1921 aangebracht. Wie zegt 
ons, welk licht na deze zal schij-
nen?’ (Manssen).

kroonluchter

De kroonluchters
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5.3 HET ORGEL

Het orgel

Drie jaar na de ingebruikneming 
van het kerkgebouw, in 1699, kreeg 
de kerk een orgel. Het orgel vervul-
de van begin af aan een belangrij-
ke rol in de lutherse erediensten 
(in tegenstelling tot calvinistische 
kerken). Arp Schnitger bouwde 
een klein barokorgel (snijwerk van 
Jan de Rijk), dat in 1712, 1717 en 
1719 werd vergroot en verbeterd. 
Schnitger was een lutheraan, die 
in Groningen werkte. Het bouwen, 
onderhouden en verbeteren van de 
orgels in deze kerk bleef tot in de 

twintigste eeuw toevertrouwd aan 
de familie Schnitger en hun leer-
lingen en opvolgers. De orgelma-
kerij ging over op Hinsz (zie 3.3) 
en later naar zijn leerling H.E. 
Freytag, die het barokorgel in 
1852 uitbouwde. Omdat het or-
gel bouwvallig werd, leverde Fa. 
Van Oeckelen en Zonen in 1896 
- bij het 200-jarig bestaan van het 
kerkgebouw - een nieuw en gro-
ter orgel, met een ‘romantische’ 
klankkleur. Ook deze orgelbou-
wer is gerelateerd aan Schnitge-
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rorgels. Grotere en kleinere aan-
passingen en moderniseringen van 
dit orgel waren er onder andere in 
1953 en 1974. Van 2001 tot 2004 
restaureerde Mense Ruiter Orgel-
makers te Zuidwolde het orgel  in 
de originele dispositie, waarbij ook 

het snijwerk en de twee brons-
kleurige figuren er bovenop wer-
den hersteld en geschilderd, Het 
ooit vervangen materiaal van het 
originele orgel bij moderniserin-
gen is grotendeels teruggevonden 
en gebruikt.

NOOIT MEER EEN NIEUW LIEDBOEK
In 1768 bepaalde de kerkenraad om het gebruik van het toen in dienst zijn-
de ‘Psalm-, Lofzang- en Liederboek’ voor de eeuwigheid (‘ad aeternum’) aan 
te houden, ‘zodat geen predikant noch enige kerkenraad in de toekomst 
vrijheid zou hebben hierin verandering te brengen.’ (citaten Manssen; taal 
gemoderniseerd). Enkele pagina’s verder zegt Manssen: het in 1768 geno-
men kerkenraadsbesluit ten spijt, ‘werd in 1804 goedgevonden een andere 
gezangenbundel in te voeren en later daartoe aangewezen ‘het Haagsche 
boek’. Sic transivit gloria aeternitis. Deze eeuwigheid althans had slechts 
een duur van 36 jaar.’ Inmiddels zijn er nadien met een zekere regelmaat  
nieuwe liedboeken in gebruik genomen. Het huidige liedboek ‘Liedboek – zin-
gen en bidden in huis en kerk’ is sinds 2013 in gebruik.

6 DE KERKRAMEN

Toen het huidige kerkgebouw in 
1696 in gebruik werd genomen, 
waren de grote ramen in de basis 
al aanwezig, alleen nog niet met 
glas-in-loodramen (zie 4.2). Ds. C. 
Stadermann, die in 1912 werd ge-
installeerd, voelde veel voor ver-
fraaiing van het kerkgebouw. De 
zogeheten Commissie van 30 rea-
liseerde het vervangen van gewone 
door gebrandschilderde ramen in 
1917 en 1920. Als eerste kwamen 
de twee ramen op de zuidgevel aan 
de beurt (zie 6.1). De Lutherroos 
aan de oostkant kwam in 1920 aan 
de beurt (zie 6.2). Tenslotte wer-

den in 1946 de drie ramen in de 
noordgevel aangepakt. 
Als we nu verder de ramen gaan 
bekijken, is dat steeds vanuit de 
positie, dat je midden in de kerk 
staat, zoals het ook bedoeld is.  

De kerkramen

Op de volgende pagina een foto van de 
kerkzaal vóór de plaatsing van de ge-
brandschilderde ramen in 1917. Voor 
zover bekend is dit de oudste foto van de 
kerk. Op de foto staat ook het doophek 
onder de kansel dat in 1917 werd verwij-
derd. Daarnaast zijn de gaskroonluch-
ters en de hoed op de kansel op deze foto 
te herkennen.
Daaronder een foto na plaatsing van de 
gebrandschilderde ramen. 
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Interieur kerk 1917
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6.1.1 DE RAMEN ZUIDZIJDE
In 1917 vierde men het 
300-jarige bestaan van de 
gemeente en de 400ste ver-
jaardag van de hervorming 
(Hervormingsdag op 31 okto-
ber). Het feestgeschenk van 
de gemeente bestond uit een 
tweetal gebrandschilderde 
ramen, ter weerszijden van 
de preekstoel, in de zuidge-
vel van het kerkgebouw: het 
Christusraam (6.1.1) en het 
Lutherraam (6.1.2) De ramen 
zijn vervaardigd door de Am-
sterdamse firma Koelewijn en 
Van der Ent. De kosten be-
droegen destijds 800 gulden. 
De ontwerpers ervan zijn niet 
bekend, stadsarchitect Mu-
lock Houwer wordt als advi-
seur genoemd.
6.1.1 HET CHRISTUSRAAM

Het Christusraam

Het raam links van de preek-
stoel (als je in de kerk staat) 
stelt Jezus Christus voor tij-
dens de Bergrede, als leraar. 
De Bergrede, Matteüs 5:1-10, 
is één van de evangelielezin-
gen voor Hervormingsdag. 
Jezus spreekt een scha-
re toe, waarvan we vier van 
zijn twaalf discipelen en een 
vrouw zien, de laatste in ge-
spannen aandacht aan zijn 
voeten. Het onderschrift komt 
uit de Bergrede, Matteüs 5:8, 
en luidt: ‘Zalig zijn de reinen 
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van hart, want zij zullen 
God zien.’ Ruim zes weken 
voor de inwijdingsdienst 
van de ramen was de pre-
dikant C. Stadermann (zie 
6.) na een kort ziekbed op 
41-jarige leeftijd overle-
den. In zijn nagedachtenis 
maakte diaken Van den 
Berg hierop een toespe-
ling, door  Stadermann te 
typeren als een fijngevoeli-
ge en kunstlievende man, 
een ‘reine van hart’ als het 
ware.
6.1.2 HET LUTHERRAAM

Het raam rechts van de 
preekstoel beeldt Doctor 
Maarten Luther (1483 – 
1546) uit. Staande voor ko-
ning Karel V, op de Rijks-
dag te Worms in 1521, 
spreekt hij de bekende 
woorden uit: ‘Hier sta ik, ik 
kan niet anders. God helpe 
mij’. 
Tegen de zin van paus Leo 
X, die hem reeds in de ker-
kelijke ban had gedaan, 
was Luther in de gelegen-
heid gesteld om zich op de 
Rijksdag te verantwoor-
den, tegenover de Duitse 
keizer en zijn vorsten. Van 
Luther werd verwacht zijn 
geschriften te herroepen. 
Hij weigerde dit te doen. 

Het Lutherraam
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6.2 HET RAAM OOSTZIJDE

Luther wilde alleen herroepen 
wanneer hij door de Heilige Schrift 
of door evidente waarheden over-
tuigd werd. Men vertelt, dat hij 
met de bekende woorden: ‘Hier sta 
ik, ik kan niet anders. God helpe 
mij.’, zijn antwoord beëindigde. Of 
Luther op dat moment deze woor-
den gesproken heeft, is niet hele-
maal zeker. Wel verscheen deze 
uitspraak reeds kort erna in pam-
fletten over deze gebeurtenis. 
De figuur links achter Luther is 
zijn beschermheer Frederik de 

Wijze. Aan de rechterkant zien we 
Karel V. Op de achtergrond rechts 
Johann von der Ecken, woord-
voerder van de keizer. Luther is 
afgebeeld in een ondefinieerbare 
monnikspij, met over de schouder 
een cappa (teken van waardigheid 
als doctor in de theologie). Volgens 
Victor Schmidt (SVLK bulletin) is 
het zeker geen (zwarte) Augustij-
ner pij, de orde waar Luther toe 
behoorde. Op die der Francisca-
nen lijkt die pij ook niet helemaal. 

In 1696 al waren er twee roosven-
stertjes boven in de korte oost- en 
westmuren, gevuld met glas-in-
lood in een natuurstenen frame. 
De Commissie van 30 organiseerde 
rond 1920 een verloting die zoveel 
geld opbracht, dat het bestaande 
kleine, ronde raam aan de oostzij-
de (straatzijde) van gebrandschil-
derd glas kon worden voorzien. 
Bij de viering van Hervormingsdag 
van dat jaar werd de Lutherroos 

(zie 6.2.1) als geschenk van de ge-
meente aanvaard. Het raam is in 
2006 gerestaureerd en is nu met 
de beschilderde zijde naar binnen 
geplaatst. Het ronde raam draagt, 
in een passende omlijsting, een 
medaillon met het ‘wapen’ van 
Luther: een gestileerde witte roos 
op een blauw veld; in het midden 
van de roos een rood hart met 
daarin een zwart kruis.

6.2.1. DE LUTHERROOS

Het symbool van de Lutherroos  
is tevens een samenvatting van 
Luthers theologie. Er is een be-
schrijving van Luther zelf, waarin 
hij de betekenis van de voorstelling 
uitlegt, die ds. J. Jeltema, in het 
blad Groninger Kerken, als volgt 

parafraseert: ‘Het zwarte kruis 
herinnert ons eraan dat we onze 
rechtvaardiging voor God ontvan-
gen door het geloof in de Gekrui-
sigde. Geloof is een zaak van het 
hart. Het hart blijft rood: het kruis 
van Christus, hoe zwart en pijnlijk 

De Lutherroos
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vaak, doodt ons niet, maar houdt 
ons juist in leven. De roos waarin 
het hart met kruis is opgenomen, 
staat voor de ware vreugde, troost 
en vrede. De roos is niet aarder-
ood, maar hemelswit, want dat 
is de kleur van de Geest en van 
de hemelse boden, de engelen. 
Het hemelsblauwe veld achter de 

roos herinnert ons aan de hemel-
se blijdschap waarop wij hopen, 
maar die nog niet voluit ons deel 
is.’ De gouden ring van de hemel-
se zaligheid, die geen einde heeft, 
is in deze rozet uitvergroot tot een 
brede ring om de Lutherroos in 
het centrum.

De Lutherroos

6.3 DE RAMEN NOORDZIJDE
Het 250-jarig bestaan van het 
kerkgebouw in 1946 was een 
mooie aanleiding om de drie ra-
men aan de noordgevel door ge-
brandschilderde ramen te vervan-
gen, met als thema ‘Geloof, Hoop 
en Liefde’. Het ontwerp werd ge-

maakt op aanwijzing van ds. C.J. 
Munter, naar 1 Corinthe 13:13: 
‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daar-
van is liefde.’ De ramen zijn ont-
worpen door beeldend kunstenaar 
H.N.G. ten Hoopen en gemaakt in 



3333

het atelier van gemeentelid 
Koster te Groningen. De ra-
men staan -  van links naar 
rechts - in de volgorde Geloof, 
Liefde en Hoop. Ze hebben 
een boven- en een onderzijde 
met elk een eigen voorstel-
ling, vanwege de tribune die 
ervoor staat. Terugkerende 
elementen in deze serie ra-
men zijn licht, vuur en hoop.
6.3.1. HET RAAM GELOOF

Het raam geloof

Het linker raam gaat over het 
thema Geloof. Het bovendeel 
van het raam verzinnebeeldt 
het geloof, door het licht om-
straalde kruis met daaronder 
de gekroonde adelaar, die op-
stijgt naar het licht. Op het 
onderste gedeelte ziet men de 
aartsengel Michaël, aanvoer-
der der hemelse heerscharen, 
op een eenhoorn, het symbool 
van reinheid. Hij bestrijdt en 
vernietigt een vuurspuwen-
de draak, die staat voor de 
duivel, het kwaad (volgens 
Openbaring 12:7-12). De ver-
wijzing naar de Bijbelplaats, 
1 Johannes 4:5, is er ver-
keerd op gekomen, het moet 
1 Johannes 5:4 zijn: ‘En dit 
is de overwinning die de we-
reld overwonnen heeft: ons 
geloof.’ Werktekeningen van 
twee stroken van de onderzij-
de van het raam Geloof zijn 
in 2010 aan de kerk gegeven. 
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6.3.2 HET RAAM HOOP

Het raam hoop

De bovenkant van het raam 
Hoop – het rechter raam - 
toont een anker met licht 
omstraald. De hoop op het 
eeuwige leven en de onster-
felijkheid wordt gesymboli-
seerd door de mythische vo-
gel feniks (of phoenix), welke 
herboren opstijgt uit de 
vlammen van het louteren-
de vuur. Links in het bene-
dendeel van het raam staan 
twee figuren, voorstellend de 
vrede en (met het zwaard) de 
gerechtigheid, die elkaar ont-
moeten. Op de achtergrond 
daarvan staan brandende 
ruïnes afgebeeld. Rechts op 
de voorgrond staan allerlei 
tekenen van hoop: zonne-
stralen, rijpe vruchten in de 
Hoorn des Overvloeds, kleur-
rijke bloemen en vredesdui-
ven. Chroniqueur Jans ziet 
in de vredesduiven zelfs naar 
de hemel opstijgende enge-
len. 
De bijbehorende spreuk 
luidt: ‘Dat de bergen den vol-
ke vrede brengen, de heuve-
len gerechtigheid en zij elk-
ander kussen.’ Uit onderzoek 
van ds. S.  Freytag blijkt, dat 
het om een samengestelde 
tekst gaat. De eerste helft, 
die rechtsmidden in het 
raam staat, komt uit Psalm 
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72, vers 3 (‘Laat de bergen de 
vrede brengen aan het volk, 
en de heuvelen de gerech-
tigheid’). Het psalmnummer 
72 staat ook op het raam. Bij 
het tweede gedeelte van de 
spreuk (links op het raam) 
gaat het om Psalmnummer 
85 – in plaats van nummer 
84 dat op het raam staat – 
uit vers 11 (‘Dat goedertie-
renheid en trouw elkander 
ontmoeten, gerechtigheid en 
vrede elkander kussen.’). De 
brandende wereld op de ach-
tergrond van dit raam ver-
wijst mogelijk naar de op dat 
moment pas voorbije Tweede 
Wereldoorlog en de gevolgen 
ervan. 

6.3.3 HET RAAM LIEFDE

In het midden tenslotte, in de 
bovenste helft van het raam 
Liefde, staat een brandend 
hart, met licht omstraald. 
De Liefde wordt gesymboli-
seerd door de ware wijnstok 
en de ranken (zie ook 7.2). 
Verder zijn er 1696 en 1946 
vermeld, de jaartallen waar-
op het jubileum betrekking 
heeft (zie 6.3). In het on-
derste raam staat de tekst, 
‘Wanneer gij mijn geboden 
bewaart, zult gij in mijn lief-
de blijven.’ Deze tekst komt 
uit Johannes 15:10. Verder 

Het raam liefde
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is er een borstbeeld van Erasmus, 
met het wapen van zijn geboor-
testad Rotterdam en enkele bloe-
men. 
Erasmus kijkt uit op het Luther-
raam. Desiderius Erasmus (1469 
-1536) is een Nederlandse, hu-
manistische geleerde en letter-
kundige die tot priester is gewijd. 
Erasmus hekelde ook de kerkelij-
ke misbruiken en wenste kerkher-
vorming, waarbij hij trouw bleef 
aan de rooms-katholieke kerk, en 
streefde naar herstel van de ker-
kelijke eenheid. In 1524 publi-
ceerde Erasmus De libero arbitrio 
(‘Over de vrije wil’) tegen Luther, 
die in 1525 antwoordde met een 
geschrift De servo arbitrio, (‘Over 
de geknechte, onvrije wil’). Het 

is opvallend dat deze twee con-
trahenten gezamenlijk in één 
kerk zijn afgebeeld. Ds. C.J. 
Munter schrijft er in 1946 in 
het gemeentblad Opbouw over: 
‘Erasmus legt de accenten an-
ders.’ Hij zag Christus vooral als 
het hemelse voorbeeld, dat tot 
navolging roept. ‘Wij zijn van me-
ning, dat dit type christendom 
in ons volk niet mag ontbreken 
naast de dogmatische prediking. 
Het christelijk humanisme zal 
de boodschap van de Reformatie 
niet kunnen ontberen, evenmin 
de wijsheid en verdraagzaamheid 
van Erasmus. De twee ramen 
in onze kerk, het Luther- en het 
Erasmusraam, zullen daarvan de 
symbolen zijn.’ (ds. C.J. Munter).

7 HET LITURGISCH CENTRUM
Toen dit kerkgebouw in 1696 werd 
ingewijd, was vóór de preekstoel 
een liturgische ruimte afgeschei-
den op de vlakke vloer. Er stond 
een houten balustrade omheen, 
een doophek. Daar binnenin was 
een vaste zitplaats en een lezenaar 
voor de voorzanger. Aan de voet 
van de trap naar de kansel was 
de ‘domineesbank’, waar de voor-
ganger, ouderlingen en diakenen 
zaten. Die was eerder weg dan het 
doophek en de plaats van de voor-
zanger, welke in 1917 werden weg-
gehaald. Er kwam een middelgroot 
liturgisch centrum (voor de avond-

maalstafel), dat in 1955 opge-
hoogd en in 1998 vergroot werd. 
Daardoor was er bij de dienst 
meer ruimte voor de liturgische 
voorwerpen en kwam er voor op-
tredens van derden meer podi-
umruimte. De standaardopstel-
ling van het liturgisch centrum is 
als volgt: onderop ligt een kleed 
(zie 7.2), daarboven op staat cen-
traal de altaartafel (zie 7.1). De 
altaartafel is voorzien van een 
antependium, (de bekleding van 
een altaar of een kansel). De kleu-
ren van de antependia sluiten 
aan bij de tijd van het kerkelijk 

Het liturgisch centrum
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jaar. Daarop ligt een geborduurd 
doek (zie kader) met het Lam Gods 
en het Boek der Zeven Zegels (een 
geschenk van de Zusterkring uit 
1962), waarop een lezenaar staat. 
Aan de preekstoel hangt een klei-
ner, bijpassend antependium. Als 
er Heilig Avondmaal wordt gevierd, 

staat het avondmaalszilver (zie 7.3) 
op het avondmaalskleed. Links van 
de altaartafel (gezien naar de kan-
sel toe) staan eerst een paaskaars 
met standaard, (zie 7.5). en dan 
een spreekgestoelte. Ter rechterzij-
de staat het doopvont (zie 7.4).

7.1 DE ALTAARTAFEL

Over de eikenhouten altaartafel 
was tot voor kort weinig bekend. 
De tafel is voorzien van houtsnij-
werk, met bovenop de vier poten 
de afbeelding van de Lutherroos 
(zie 6.2.1). Onderzoek van ds. S. 
Freytag in het archief van de Op-

bouw wees de oorsprong van de 
huidige altaartafel uit. Er is eerder 
al een altaartafel geweest, maar 
de huidige staat er sinds 1948. 
In die tijd hield een Commissie 
voor Geestelijke Opbouw zich be-
zig met de liturgische planning. 

De altaartafel

HET LAM GODS
Op de altaartafel ligt tij-
dens de dienst (zonder 
avondmaal) een ante-
pendium met daarop 
een geborduurd kleed-
je. Dat kleedje is een 
geschenk uit 1962 van 
de Zusterkring. Hier-
op staan het Lam Gods 
en het Boek der Zeven 
Zegels afgebeeld. Er 
was al eerder een gift 
van deze aard: in 1725 
wordt door een onbe-
kende een wit tafelkleed 
voor het avondmaal ge-
schonken en ‘een gestikt 

of (ge)borduurd doekje’ (Manssen). Of dit doekje even groot was als die van 
de Zusterkring en welke functie deze had, is niet bekend.
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Werd voorheen de 
hele dienst vanaf 
de kansel geleid 
(behalve het Hei-
lig Avondmaal), 
nu moest alleen de 
prediking daar nog 
plaatsvinden. De 

liturgie zou sindsdien vanaf de 
altaartafel geleid moeten worden, 
die tevens dienst deed als avonds-
maaltafel. Met een ontwerp, dat 
er al lag, stond de tafel er reeds 

een maand later. Vanwege tech-
nische complicaties duurde het 
nog even voordat deze opzet van 
de dienst standaard werd. 
J.J. Jans schonk in 1922 een 
bronzen lezenaar voor plaatsing 
op de avondmaalstafel die toen 
dienst deed, waarop de Lutherse 
bijbel kwam te liggen. Het ont-
werp was van ds. A.C. Schade 
van Westrum. In die lezenaar is 
het zwaanmotief verwerkt.

7.2 HET KLEED

Er werd besloten een kleed te 
maken voor het in 1955 opnieuw 
verhoogde liturgisch centrum. In 

1966 kwam dat kleed af, een jaar 
lang door de Zusterkring met de 
hand geknoopt. Het kleed, 4,25m 

De altaartafel
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Het kleed

x 3,45 m groot, bedekte toen de 
hele liturgische ruimte en zat er 
vast op. Sinds de restauratie van 
de kerk van 1998, toen het li-
turgisch centrum annex podium 
vergroot werd, ligt het er los op. 
Grafisch ontwerper Wim Crou-
wel, wiens ouders actief waren 
in deze kerk, heeft het kleed ont-
worpen. Het kleed is in zijn mo-
dernistische, sobere, heldere stijl. 
Linksvoor zijn het wijnblad en de 
druiventros te zien. De wijnstok 
is symbool voor Israël en voor 
Jezus, die de ware wijnstok is, 
waaraan wij de ranken zijn (Jo-
hannes 15:1-8). De druiventros 
herinnert aan het beloofde land 

(Numeri 13) en aan de wijn van het 
avondmaal. Rechtsvoor zijn de be-
ker en de korenaar afgebeeld, die 
symbool staan voor brood en wijn 
van het avondmaal. De korenaar is 
symbool van Christus als brood des 
levens (Johannes 6:35, 48, 51) en 
herinnert ook aan de graankorrel 
die sterft om vrucht te dragen (Jo-
hannes 12:24). Met dit beeld heeft 
Jezus verwezen naar zijn dood en 
opstanding. In het midden staat er 
een kruis. In de licht groenblauwe 
kringen zijn vissen in grijs en er is 
een donkere lijn, die om de kringen 
slingert (een net); een verwijzing 
naar de wonderbare visvangst (Lu-
cas 5:1-11).
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Bij de viering van de eredienst, 
zonder en met Heilig Avondmaal, 
wordt gebruik gemaakt van spe-
ciaal daarvoor vervaardigd zil-
verwerk. Zilveren kandelaren en 
bekers staan er altijd al bij een 
gewone dienst. Bij het avondmaal 
wordt het brood op de zilveren 
schaal gelegd en de wijn uit een 
schenkkan in drinkkelken aan-
geboden. Bij de  doop hoort een 
schaal met kan. Het edelmetaal 
past bij het bijzondere, het hei-
lige, het feestelijke van de ere-
dienst. 

Een gedeelte van het avondmaals-
zilver was te zien in de tentoon-
stelling Zilver in Groningen, in 
2009/10 in het Groninger Muse-
um. Er was zilverwerk in bruikleen, 
er werd zilverwerk aan de kerk ge-
schonken, er werd zilverwerk ge-
kocht en soms weer verkocht en 
soms werd er zilverwerk gestolen. 
Een van de tentoongestelde stuk-
ken, de avondmaalskan gemaakt 
door Jan Donrijp in 1708/09, 
werd op zondag 9 september 2012 
na een dienst gestolen.  
In het boek van Manssen worden 
diverse giften en andere transac-
ties van zilverwerk genoemd. Het 
is niet duidelijk welk stuk zilver-
werk, dat hierboven gecatalogi-
seerd is, bij welke transactie of 
gift uit het verleden hoort, en of 

7.3 HET AVONDMAALSZILVER

Het avondmaalszilver

avondmaalskelken

de gestolen avondmaalskan
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het nog in ons bezit is. Een stuk 
zilverwerk kan immers al een (hal-
ve) eeuw oud zijn bij schenking en 
misschien is het in de loop der eeu-
wen wel verkocht. Hierna volgt de 
opsomming uit Manssen: 
In 1760 schonk ‘het jonge volk’ een 
‘kelk en laken ter bediening van het’ 
Heilig Avondmaal (mogelijk de  kelk 
uit 1759/60). In 1766 werd een zil-
veren beker in bruikleen gegeven 
door Justus Baron van Holsten 
(die in de kerk begraven is, zie 3.3), 
doch die is nooit meer opgeëist. 
Een in dat jaar tevens geschonken 

   zilveren dienblad voor het brood

oblatendoos (voor hosties) werd 
in 1804 verkocht om een zilveren 
schenkbord ervoor terug te kopen. 
Voor de doopplechtigheid werden 
er in 1809 een zilveren doopbek-
ken en een bijpassende water-

bekers geschonken door de doopsgezinde 
gemeente

ZILVERWERK VAN DE KERK
Atelier Cees Wolf restaureerde in 2004 een gedeelte van het zilverwerk 
van de kerk. Het betreft een zilveren avondmaalskan, die is gemaakt door 
Jan Donrijp in 1708/09, en een avondmaalskelk, gemaakt door Joseph 
Seeser in Groningen in 1759/60. Van een andere kelk is de maker niet 
meer leesbaar, evenals van het zilveren dienblad (Den Haag, resp. 18e 
eeuw en 1753). Op de tentoonstelling in het Groninger Museum stond er, 
behalve de genoemde kan uit 1708/09, nog een pateen uit 1665/66 (een 
plat gewalst schijfje dat precies op een miskelk past) en een doopschaal 
met kan uit 1807/09.

Het avondmaalszilver
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kan geschonken. In 1832 kocht 
de kerkenraad twee in bruikleen 
gegeven zilveren broodschotels, 
waarvan men de bruikleen wilde 
intrekken.
Wegens een ingrijpende verbou-
wing in de eigen kerk kregen de 
Doopsgezinden in 1852/53 gast-
vrijheid in de Lutherse Kerk. 
Men hield gezamenlijke diensten, 
waarin beurtelings de Doopsge-
zinde en de Lutherse predikant 

voorgingen. Na afloop schonk de 
Doopsgezinde gemeente de Luther-
se gemeente twee zilveren avond-
maalsbekers met inscriptie (1853). 

doopschaal en kan

7.4 HET DOOPVONT

De houten standaard voor het zilveren doop-
bekken   stamt uit 1984/1985. Een doopvont 
of doopbekken is een waterbekken dat voor het 
bewaren van het doopwater en de toediening 
van de doop wordt gebruikt. De standaard van 
het doopvont is in de vorm van een Korinthi-
sche zuil, naar de zuilen van de preekstoel. (zie 
7.5), door T.T. Top uit Kloosterburen vervaar-
digd. Aanleiding daarvoor was de voordracht 

Het doopvont
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De  Paaskaarsstandaard

7.5 DE PAASKAARSSTANDAARD

Met de aandacht voor de liturgische aan-
kleding, deed ook de paaskaars intrede in 
de lutherse eredienst. De paaskaars heeft 
uiteraard een kaarsenstandaard nodig, de 
paaskaarshouder. De gemeente heeft zich 
jarenlang bediend van een metalen stan-
daard die door mvr. A.J.W.van Dellen van 
der Leij werd geschonken. Pinksteren 2000 
werd de huidige houten paaskaarshouder 
in gebruik genomen. Deze standaard past 
beter bij het kerkinterieur. Hij is kunstig 
gesneden door gemeentelid D.J. Lindeijer. 
Bij het ontwerp is er rekening gehouden 
met de vormgeving van het doopvont (zie 
7.4.) en de preekstoel (zie 5.1). Beide heb-
ben een Korinthische zuil, zo ook de paas-
kaarsstandaard. 
Er staan drie Bijbelplaatsen vermeld op 
drie kanten van de voet van de zuil, uit 
het Oude Testament, het evangelie en de 
brieven. Deze zijn aangedragen door ds. S. 
Freytag, op het thema ‘de betekenis van het 
licht’. We beginnen met Genesis 1:3: ‘God 
zei: “Er moet licht komen,” en er was licht.’
In Johannes 8:12 vindt men: ‘Jezus nam 
opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het licht 
van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit 
meer in duisternis, maar heeft licht dat le-
ven geeft.” ’ Ter afsluiting Thessalonicen-
zen 5:5: ‘…want u bent allen de kinderen 
van het licht en van de dag. Wij behoren 
niet toe aan de nacht en de duisternis.’

van ds. K. Berveling, over de kin-
derdoop op een gemeenteavond in 
1984. Vermoedelijk werd het doop-
bekken voorheen op de altaartafel 

geplaatst. De financiering ervan 
kwam uit de rente van het legaat 
van J.J. Jans, die ook de bron-
zen lezenaar doneerde (zie 7.1).
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Nawoorden

8. NAWOORDEN
‘Omdat het begin van deze ge-
meente in de nevelen der geschie-
denis van verboden huisdiensten 
verborgen ligt, heeft de lutherse 
gemeente Groningen later haar 
begin met het Lutherjaar verbon-
den (zie ook 3) In 1917 werd dus 4 
eeuwen hervorming en tegelijk 3 
eeuwen Lutherse gemeente Gro-
ningen gevierd Geheel in die lijn 

zullen wij in 2017 niet alleen vijf 
eeuwen hervorming maar ook vier 
eeuwen lutherse gemeente Gro-
ningen vieren. Naar de geschiede-
nis verwijzen ook enkele herinne-
ringsborden, die de kerk rijk is (zie 
8.1). Tenslotte blikt ds. S. Freytag 
ook nog even vooruit naar de toe-
komst (8.2).

8.1 DE HERINNERINGSBORDEN

In de Lutherse kerk kan men drie 
grote herinneringsborden vinden. 
Ook is er een klein bordje gewijd 
aan de orgelbouwer Hinsz (zie 

daarvoor 3.3). Boven de Luther-
zaal hangt sinds 2001 weer het 
originele houten bord met het op-
schrift ‘Lutherzaaltje’ (zie 4.4). Bij 

Herinneringsbord kerkbouw
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Herinneringsborden

Een tweede gedenktafel bevindt 
zich ook in de kerkenraadskamer. 
Deze kwam er op initiatief van ds. 
H.W.F. Grottendieck. Hij stelde in 
1880, op basis van onderzoek in 
het archief der Lutherse gemeente, 
een lijst samen van de predikan-
ten die de gemeente sinds 1664 
hadden gediend. Die naamlijst is 
in 1884 gereed gekomen: witte 

letters geschilderd op een zwar-
te ondergrond. In datzelfde jaar 
liet de kerkenraad de oude zwar-
te tafel met de stichtingsoorkonde  
restaureren en de letters opnieuw 
vergulden.
Tenslotte is er het laatste grote 
gedenkbord, dat hangt in de por-
tiek (bij de hoofdingang). Het is 
een blijvende herinnering aan de 

de verbouwing werd het in 1996 
van de sloopstapel gered door 
J.K. Huizenga, destijds eigenaar 
van café De Sleutel. 
Ter ere van de eerstesteenlegging 
in 1694 en de  ingebruikneming 

  Naamlijst van predikanten bij de evangelisch-lutherse gemeente Groningen

van de kerk in de Haddingestraat  
in 1696, werd een gedenktafel met 
een stichtingsoorkonde geplaatst. 
Dat gebeurde pas in 1710, en de 
voertaal ervan was Nederduits. De 
tekst is vermoedelijk van Hindrich 
Hartogh, het schilderwerk van H. 
Rosenbergh. Het hangt in de ker-
kenraadskamer.  
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8.2. EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Een kerkgebouw en zijn inrich-
ting, zo kan men in dit boekje 
lezen, is aan verandering onder-
hevig. Feestdagen van het kerk-
gebouw of van de gemeente wer-
den in het verleden gevierd met 
het plaatsen van een nieuw orgel, 
nieuwe ramen of zelfs een algehele 
restauratie van het kerkgebouw. 
Deze traditie wordt ook in 2017 
voortgezet. In dat jaar zal vijf eeu-
wen hervorming en vier eeuwen 
Lutherse gemeente Groningen 

worden gevierd. Dit feest zal ge-
paard gaan met het plaatsen van 
een reconstructie van het verloren 
gegane Schnitgerorgel dat in deze 
kerk van 1699 tot 1896 heeft ge-
staan (zie 5.3). Uitgangspunt voor 
de reconstructie is de situatie van 
1717. Op 31 oktober 2017 zal dit 
orgel feestelijk in gebruik worden 
genomen. Op het moment van het 
samenstellen van dit boekje is dit 
echter nog toekomstmuziek.

grote restauratie van het kerk-
gebouw van 1992-1999, met het 
hoogtepunt in 1998. Het bord is 

vervaardigd door L. van der Kooi 
en is op Hervormingsdag 2000 
geplaatst.

Herinneringsborden

Herinneringsbord restauratie van het kerkgebouw
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