
HET LUCAS EVANGELIE 
Op maandag 14 maart een avond over het Lucas Evangelie in De Burcht 
Aanvang 19.30 uur, einde 21.45 uur. 
De liturgische kalender hanteert in dit kerkelijk jaar als inspiratiebron veelal het Lucas 
Evangelie. Toen vorig jaar in de liturgie meestal uit het Marcus Evangelie geciteerd werd, 
belegde de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden een leerzame avond rond dat 
evangelie. Diezelfde mogelijkheid bieden wij de pastores, liturgische voorgangers en leden 
van de werkgroepen liturgie ook nu weer. 
Op maandagavond 14 maart zal Frans Smulders een uiteenzetting verzorgen over het Lucas 
Evangelie. Hij benadert op die avond het evangelie niet als een verslag van feitelijke 
gebeurtenissen uit het verleden, maar als ‘midrasj’: actualisering van het Eerste Testament 
(Tenach). Als een verzameling sterk op het Eerste Testament geënte verhalen met een 
duidelijke leerfunctie voor ons, mensen van 2016. Alleen door zó naar dit evangelie te kijken, 
komen de oorspronkelijke bedoelingen van Lucas – wie dat ook geweest moge zijn – aan het 
Licht. 
Iedereen, die geïnteresseerd is, mag deelnemen en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Frans Smulders studeerde in Rome (Gregoriana) filosofie en in Nijmegen (Radboud) 
theologie. Leermeesters van hem waren o.a. Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx. 
Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het Leerhuis van rabbijn Yehuda Askenazy. 
Frans Smulders werkte 36 jaar als docent Bijbelkatechese aan de Sg. Stevensbeek en was één 
van de auteurs van ‘Naderen om te Horen’ (bijbelkatechese uitgegeven door Gooi en Sticht). 
In onze Lindense Geloofsgemeenschap is Frans Smulders één van de voorgangers. 

PASSIE IN DE MUZIEK 
Op donderdag 3 maart is er in onze Lambertuskerk een avondbijeenkomst gewijd aan 
de muziek rond Pasen. 
Aanvang 20.00 uur, einde 21.45 uur 
Pasen en passietijd zijn voor bijna alle componistenten een grote inspiratiebron geweest. Er is 
daarom een enorme rijkdom aan “Passie in de muziek”. De Mattheuspassion is het meest 
bekende voorbeeld. 
Joost Angenent en Jan van den Broek willen op deze avond daarvan mooie voorbeelden laten 
horen en er tegelijkertijd iets over vertellen. 
Zij gebruiken als uitgangspunt een programma van Ad Snoeren, die tot een aantal jaren 
geleden, huiskameravonden rond muziekthema’s verzorgde. 
Passiemuziek komt in een kerk nog beter tot zijn recht. 
Het gelegenheidskoor is ook uitgenodigd en brengt zo mogelijk zelf ook een of twee liederen 
ten gehore. 
Er is voorzien in een pauze met koffie. 

 


