Voordracht over het Protestantisme op 10 april 2015 door Rita Salaris-Lichtenberg
De introductie naar het protestantisme werd ingeluid met een lichamelijke oefening uit Korea
(iedereen kon blijven zitten). Goed voor geest en lichaam. Daarna werd er geluisterd naar het lied
Ave Maria (Schubert) gezongen door Seiko Lee. De sopraan Seiko Lee had gebeden dat met dit lied zij
het hart van Maria zou kunnen troosten. Seiko Lee trad in 2014 op in Den Haag in de Christus
Triumfatorkerk. De opbrengst was voor een Kinderziekenhuis in Noord-Korea.
Het protestantisme begon met de Reformatie voornamelijk door Maarten Luther (Augustijner
Monnik), die in 1517 op 31 oktober de 95 stellingen tegen de aflaathandel van de R.C. kerk op de
deur van de stadskerk in Wittenberg spijkerde. Hij was daar Priester naast het werk aan de
universiteit als docent. Na zijn afscheiding van de R.C. kerk is hij getrouwd met Katharina von Bora,
een non, die uit het klooster was gevlucht met nog anderen. Ze kregen 6 kinderen.
Ook Zwingli en Calvijn traden uit en trouwden. Calvijn wilde laten zien dat het het huwelijk bij hem in
hoger aanzien stond dan het celibaat. Het Calvinisme heeft vooral de welvaart in Nederland gebracht
door handel gebaseerd op de kwaliteiten van de Calvinist.
Het protestantisme heeft als gebruiken in de kerk de kinderdoop, het avondmaal en ook de
openbare belijdenis van het geloof.
Verder werd ingegaan op de belangrijkheid van het gezin. Over een vraag die vooraf al was gesteld
over de hel het volgende. Volgens de FWU (De Familie Federatie voor Wereldvrede en Unificatie) die
is opgericht in 1954 in Korea is de hel niet eeuwig. We leven in een tijd waarin de godsdiensten
kunnen samenkomen en de mensheid zich kant ontwikkelen naar een geestelijk hoger niveau dat
uiteindelijk permanente vrede zal brengen en waar dan ook de hel volledig is opgeruimd.
Mw. Sandra Fransz kreeg een Ambassador for Peace certificaat van de WFWP (Women’s Federation
for World Peace-NGO bij de VN) uit hande van Rita (vz WFWPNL) voor haar inzet voor vrede door
religies toegankelijk te willen maken waardoor vooroordelen kunnen wegvallen en de
overeenkomsten beter te voorschijn komen.
Na afloop hebben twee spaanse dames verschillende klassieke werken laten horen. De één nog
studerend aan het Kon. Conservatorium Den Haag, de ander (violiste) reeds afgestudeerd.

