Lutheranen zijn protestanten
In 1517 tekende de Duitse jurist, theoloog en Augustijner
monnik Maarten Luther protest aan tegen misstanden in de
(Rooms) Katholieke kerk. Luther wilde zijn kerk slechts
hervormen, maar werd geëxcommuniceerd. Er ontstond
eerst in Duitsland en later elders in Europa een brede
protestbeweging (de Reformatie).
Toch ging het Luther in
eerste instantie niet om
hervormingen. Zijn biechtvader en hoogleraar Von
Staupitz wees Luther op de
Bijbel en Christus als bron
voor de antwoorden op zijn
vragen en angsten. Dat was
bijzonder want aan de
universiteit deed men
destijds weinig aan bijbelstudie. Luther die in zijn
jonge jaren gebukt ging
onder het zondebesef kwam tot het bevrijdende inzicht dat
wij mensen niet gerechtvaardigd worden door onze daden,
maar alleen door de genade van God. Er viel een grote last
van hem af. Luther formuleerde de 3 Sola’s. De relatie
tussen God en mens kunnen we alleen kennen door het
geloof (sola Fide), de genade (sola Gratia) en de bijbel (sola
Sciptura).
Deze radicaal andere theologie bracht hem in conflict met
de leer, de traditie en het gezag van de kerk en de paus.
Sterk fulmineerde hij tegen ‘de aflaat’, een middel om Gods
genade te kopen en een belangrijke inkomstenbron voor de
kerk.
Luther wilde dat iedereen de ‘Schrift kon verstaan’ en
vertaalde de Bijbel in het Duits. Ook liet hij (voor het eerst)
kerkgangers in de dienst samen liederen in hun eigen taal
zingen.
Na 1517 verspreidden zijn ideeën zich door Europa en
wereldwijd. Binnen korte tijd was Luther beroemd en
berucht als aanstichter van de Reformatie. Dit succes
was onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de
boekdrukkunst, waar Luther als geen ander aan mee heeft
gewerkt.

Evangelisch-Lutherse gemeente
Een Lutherse gemeente in Culemborg was op voorhand
niet vanzelfsprekend. De Culemborgse machthebbers kozen
evenals elders in Nederland voor de leer van Calvijn. Graaf
Filips Theodoor van Waldeck-Pyrmont wilde echter voor zijn
uit Duitsland meegebrachte personeel een lutherse
predikant. Zo werd op 31 mei 1640 de Lutherse gemeente
geboren. Zij kerkte in de hofkapel van het kasteel.

In het rampjaar 1672 viel
het Franse leger Culemborg
binnen. Troepen kwamen op
het kasteel en maakten het
voorgoed onbruikbaar.
Na het vertrek van de
Fransen besloot de graaf om
de kapel van het Pietersgasthuis te verbouwen tot
Lutherse kerk. In 1677 werd
het een echte hofkapel.
De huidige luidklok die nog uit de
vroegere hofkapel komt, maakt nu
nog steeds hoorbaar welke vrijheid
de Lutheranen in Culemborg hadden,
Nergens elders in de Nederlandse
Republiek was ‘Luthers klokgelui’
toegestaan.
In 1720 verdween het hofleven uit
Culemborg. De Lutherse gemeente
bleef bestaan.
Tussen 1837 en 1839 verdween de oude Pietersgasthuiskapel. Daarvoor in de plaats kwam in 1840 het huidige
kerkgebouw.
Naast bijzondere diensten waarin gerouwd, getrouwd of
gedoopt wordt, zijn er doorgaans 10 kerkdiensten per jaar.
Meerdere malen per jaar zijn er gezamenlijke activiteiten
met Lutherse gemeenten Leerdam en Tiel. Sinds 2017 zijn
er ook regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten met de
plaatselijke Oud-Katholieke parochie. De gemeente is lid
van de Raad van Kerken in Culemborg.

Koning Willem I, gaf in 1830 een reglement aan de
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELKN). Vanaf dat moment was de synode het hoogste
bestuurlijke orgaan.
In 2003 is de Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland
(PKN). De Lutherse synode is sindsdien een adviesorgaan
van de synode van de PKN. Ze heeft o.a. tot taak om de
lutherse traditie te bewaren en dienstbaar te maken aan de
gehele kerk én de relatie met de Lutherse Wereld Federatie
(LWF) te onderhouden. In Culemborg is gekozen voor het
voortbestaan van een zelfstandige lutherse gemeente.

Het aantal lutheranen in Culemborg op (31 oktober)
Hervormingsdag 2017 bedroeg: 20 belijdende leden,
34 doopleden en 10 belangstellenden.

