
 Lutherreis 2023 
18 mei - 21 mei 

We bezoeken karakteristieke plaatsen uit het levensverhaal van Maarten Luther, 
reformator. Dat is Eisenach, waar Luther naar school ging, waar Bach is gedoopt, 
en waar de Wartburg is. We bezoeken het plekje ‘Stotternheim’ waar Luther in 
het onweer beloofde dat hij in het Klooster zou gaan, als hij gered zou worden. En 
we gaan naar Wittenberg, waar Luther lang woonde, samen met zijn vrouw 
Katherina van Bora. Daar heeft hij ook de 95 stellingen aan de deur gehangen.  
 

Een korte reis, met eenvoudige accommodatie. En met het perspectief van  
kinderen voor ogen, en  alle ruimte voor volwassenen om een interessante reis te 

beleven.  



 

Dag 1 – donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) 
 

Bus staat vanaf 10 uur klaar op de Potgieterssingel.  
Na het dauwtrappen, ontbijt en metten vertrekken we, uitgezwaaid door gemeenteleden. 
 
Iedereen neemt een eigen lunch mee. 
Voor vertrek is toilet in de Lutherse Kerk te gebruiken. 
 
10.30 uur  Vertrek uit Zwolle, op weg naar Kassel, onze eerste jeugdherberg  
   (330 km, totale reisduur 4 uur exclusief pauze) 
 
    
15.00 uur  Aankomst Jugendherberge Kassel 
 
   Vrije tijd 
 
 
17.30 uur  Diner 
 
 
19.00 uur  Vrije tijd, op tijd naar bed, volgende dag begint vroeg ;-) 
 
Jugendherberge Kassel, SchenkendorfstraBe. 



 

Dag 2- vrijdag 19 mei 
 

Ontbijt neemt iedereen op eigen gelegenheid in de Jeugdherberg.  
 
8.00 uur Vertrek naar Eisenach (reisduur 1,5 uur, 85 km) 
 
9.30 uur Bezoek Wartburg 

   
Je bezoekt de op een heuveltop gelegen Wartburg. Hier leefde Luther als jonker Jörg 

van 1521 tot 1522 en vertaalde hij het Nieuwe Testament uit het Grieks in slechts elf 

weken! Een ongeëvenaarde bijdrage aan het ontstaan van de moderne Duitse taal. Zijn 

werkkamer is in oude staat terug gebracht. Luther werd schuilgehouden in de 

Wartburg na de Rijksdag in Worms. Vanaf de burcht wandel je (bij goed weer) via het 

Lutherbelevingspad vol prachtige beelden en spreuken naar het historisch stadshart 

van Eisenach. 

 
12.30 uur  Lunch bij bus/centrum Eisenach 

 
13.30 uur Vrije tijd 
 Mogelijkheden:  

Lutherhuis.  
 Hier woonde Luther tijdens zijn schooljaren van 1498 tot 1501. Nu herbergt het over 

drie verdiepingen een interactieve tentoonstelling “Luther en de Bijbel” gewijd aan de 
historische Bijbelvertaling van Luther. Je vindt er vele (kunst)historische schatten zoals 
schilderijen van Cranach en de doopkaart van Johann Sebastian Bach.  

  
 Sankt Georgienkirche. De mooi gerestaureerde doopkerk van Bach, waar Luther als 

gymnasiast zong in het koor, en preekte, en waar Bach werd gedoopt. 
 (Open  vanaf 14.00 uur) 
 
 Bachhuis,  een van de grootste musicimusea in Duitsland. Elk uur is er een kort concert 

op vijf barokke klavierinstrumenten. Installaties zoals de “Walkable Composition” 
maken de muziek van Bach tot een complete belevenis.  

 
 Wees op tijd bij de bus.  
15.00 uur Vertrek van uit Eisenach. Bus staat bij het Lutherhuis. Via Stotternheim naar 

Wittenberg. Duur reis: 3 uur. 
 
 In Stotternheim wordt de plek gememoreerd van “luther in het onweer’.  
 
18.00 uur  diner in Jeugdherberg Wittenberg 
 
19.00 uur vrije tijd (rust, drankje of wandeling in het stadje) 

 



 

Dag 3 – zaterdag 20 mei 
 

Iedereen ontbijt op eigen gelegenheid in de Jugendherberg  
 
10.00 uur Beklimming toren, aansluitend vossenjachtspel  (ontdek Wittenberg) 
 
12.30 uur  Lunch tijdens spel 
 
14.00uur Bezoek aan het Lutherhaus 
 
Lutherhaus, Collegienstraße 54 06886 Lutherstadt Wittenberg: Het Lutherhaus staat in de binnenhof 
van het Augusteum. Het was van 1524 tot aan zijn overlijden in 1546 het woonhuis van de 
reformator Maarten Luther en zijn gezin. Op initiatief van burgemeester Schild van de stad 
Wittenberg werd besloten het gebouw in te richten als een museum voor de geschiedenis van de 
Reformatie. Het museum werd in 1883 geopend en bevat ca. 1.000 voorwerpen uit het leven van 
Maarten Luther. Hieronder zijn schilderijen van onder meer Lucas Cranach de Oude, maar ook 
gewone gebruiksvoorwerpen. 
 
Vrije tijd  
 
18.00 uur  Diner in Jugendherberg 
 
19.00 uur Kleine viering in de kapel naast de Stadtkirche 
 

 

 

 

 



 

Dag 4 – zondag 21 mei 
 

Iedereen ontbijt op eigen gelegenheid in de Jugendherberg.  
 
  
10.00 uur viering in de Slotkapel 
 
De Slotkapel, waar Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen bekend maakte.  
Daar is  ook het graf van Luther en Melanchton.  
 
 
11.30 uur  Vertrek met de bus, lunch in de bus   
 
17.00 uur  Zwolle 
 
Maaltijd in het gemeentecentrum, ontvangst door gemeenteleden 
 
Duur reis Wittenburg Zwolle: 5 uur en 30 minuten 



 



 

Aanmelden 
 

De kosten zijn 300 euro per volwassene, 50 euro per kind. 

 

Ben je na het lezen van dit programma enthousiast om mee te gaan, dan zien we 
jullie aanmelding graag tegemoet.  

 

Stuur hiervoor een mail naar jeugdouderling@elkz.nl met onderstaande gegevens: 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer (mobiel is ook fijn) 

Emailadres 

Geboortedatum 

Dieetwensen 

Evt. opmerkingen (wensen t.a.v. overnachten, reis, en dergelijke) 

 

Aanmelden kan tot eind oktober.  

mailto:jeugdouderling@elkz.nl

