
Mijn naam is Rainer Wahl … 

 
Mijn naam is Rainer Wahl. Mijn wieg stond in het dorp Grossaspach, in Zuid-Duitsland (Baden-
Württemberg). Ik kom uit een arbeidersgezin met een volkskerkelijke achtergrond.  
 
Met 15 jaar stond ik wel al op de kansel van de Evangelisch-Lutherse kerk in mijn geboortedorp.  
Onze jonge en moderne dorpsdominee durfde. Er waaide een geest die zich druk maakte over 
maatschappelijke ontwikkelingen, oorlog en vrede, dialoog met andersgelovigen en 

andersdenkenden. De oecumene bruiste. Er gingen werelden voor mij open en ik besloot om 
theologie te gaan studeren in Tübingen. Naast theologie bleef ik muziek beoefenen op trompet en 
orgel resp. piano. Ook zingen in een koor deed ik graag (tenoren schijnen een veel gevraagd soort 
te zijn). Na anderhalf jaar ging ik verder studeren aan de theologische faculteit van de Freie 
Universität in Berlijn. Daar ontmoette ik professor Friedrich-Wilhelm Marquardt, die net terug was 
van een verblijf aan de Universiteit van Amsterdam, waar de Amsterdamse school bloeide.  

Zijn verhalen deden mij besluiten ook naar Amsterdam te gaan. De leraren die me het meest 
hebben beïnvloed, zijn Jürgen Moltmann (Tübingen), Helmut Gollwitzer en diens leerling diezelfde 
Friedel Marquardt (Berlijn). In Amsterdam waren dat Frans Breukelman, Karel Deurloo, Ernst Beker 

en Theo Witvliet, die later mijn promotor is geworden. 
 
In mijn proefschrift over de tijddiagnostiek van Karl Barth en Paul Tillich in de jaren tussen de twee 
wereldoorlogen (1914-1945) was ik op zoek naar een theologie die gevoelig is voor wat mensen in 

onze moderne tijd drijft ten goede en ten kwade. Ik zocht naar een theologie die mij helpt om 
goede keuzes te maken in de geest van de Mensenzoon. Uit deze bron ontleen ik ook veel inzicht 
en motivatie voor mijn pastoraal werk. 
 
In Amsterdam ontmoette ik Nan Louwaard, met wie ik in 1982 ben getrouwd. 
 
Mijn kerkelijke opleiding heb ik in Nederland gedaan. In 1983 begon ik als predikant in de 

gemeente Oostzaan. Na 7 jaar maakte ik de overstap naar Wageningen en heb daar tot 2012 
gewerkt. 
 
In Oostzaan en in Wageningen heeft me altijd het snijvlak geboeid van kerk en samenleving, geloof 
en cultuur. Daar liggen volgens mij onze diepste levensvragen. In het licht van het christelijke 

geloof wil ik me als voorganger en pastor door deze vragen laten bewegen in de ontmoetingen met 

mensen van binnen en buiten de kerk.  
 
Omdat ik iedere keer weer betrokken werd in veranderingsprocessen in ons kerkelijk leven, zowel 
op plaatselijk als landelijk niveau, besloot ik de opleiding ‘predikant in een tussentijd’ te volgen, om 
mijn inzet daarin te professionaliseren. Deze opleiding heb ik in 2009 voltooid. Naast mijn halve 
baan in de Zendingskerk werk ik voor 50% in landelijke dienst als interim predikant. Op dit 
moment is mijn (interim) werkplek de Thomasgemeente in Zeist. 

 
Ik vind het fijn om in de goede gemeenschap van de Zendingskerk een soort thuisbasis gevonden 
te hebben, waar ik vanuit mijn gedrevenheid volop kan bijdragen aan een op elkaar en deze wereld 
betrokken gemeente. Het voor de Veluwe bijzondere zorgdorp Ermelo is daarvoor ook een prima 
plek. En wonen in Speuld is een dagelijks genot.  
 
Ds. Rainer Wahl 

 
 


