MENNO SIMONS –
..., want niemand kan een ander fundament
leggen
dan er al ligt – Jezus Christus zelf...
1. Korinther 3,11

Preekprijs v

Misschien associëren we deze woorden
van Paulus nog meer met Menno Simons
dan met de schrijver van de brief. Ze
dienen in ieder geval ook als motto voor
de Menno Simons Predigtpreis of,
vanwege de wereldwijde broederschap,
de Menno Simons Sermon Award, want
deelname staat in principe open voor alle
preken die een ‘Dopers karakter’
hebben, zolang de preek maar in het
Duits wordt aangeleverd. En voor zover
de predikers uit Europa of Zuid Amerika
komen. De prijs is onlangs ingesteld
door Dr.h.c. Annelie Kümpers-Greve, uit
de doopsgezinde gemeente HamburgAltona, en zal jaarlijks uitgereikt worden
in Hamburg tijdens een feestelijke dienst
waarbij de winnende preek ook
gehouden wordt. Natuurlijk wordt het
tijdstip daarvoor gekozen in overleg met
de winnaar/res en passend in de tijd van
het kerkelijk jaar.
De winnende preek wordt beloond met €
1.000 en de gemeente waar de
betreffende predikant(e) staat, krijgt €
1.000 om wetenschappelijk onderzoek te
bevorderen of te ondersteunen op het
gebied van bijbelstudie en hermeneutiek
– door bijvoorbeeld relevante boeken
aan te schaffen.
Dopers preken
Zijn Dopers anders dan andere mensen?
Kijken ze anders aan tegen zaken als
vrede, onderlinge relaties, politiek,
ondernemerschap, beheer en behoud
van de schepping? Ik zou het niet weten,
maar ik mag hopen, dat Dopers
wereldwijd over deze zaken nadenken en
daarbij ook in de gemeente gevoed
worden door bewogen en bevlogen
preken. Dat is althans de achtergrond
voor het instellen van deze preekprijs.
De preek moet een vredesgetuigenis zijn
en in het licht van de oecumene ook een
verzoenend karakter hebben, en daarbij
actueel en aanstekelijk zijn. Inzending
sluit op 1 december van elk jaar.
Meedoen?
Geïnteresseerden kunnen nadere
informatie inwinnen bij Fernando Enns
(E-Mail: friendenskirchen@theologie.unihamburg.de of bij mij
(duhouxrueb@casema.nl)
Christien Duhoux-Rueb

