
Luther, de nagel op de kop?



Goethe

Wer nicht von dreitausend Jahren
sich weiß Rechenschaft zu geben,
bleibt im Dunkeln unerfahren,
mag von Tag zu Tage leben.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
uit: West-östlicher Divan, Buch des Unmuts



De trein en de 
genomen wissels



Gedeelde geschiedenis

Alle West-europeanen delen dezelfde
geschiedenis.

►Katholiek of protestants

►christen of niet

►500 jaar geleden is er een wissel genomen

►Luther was namelijk een te goede katholiek

►uit elkaar gegroeid…



Daarom was het vroeger zo



Ik weet het, jij dwaalt

1607 1563



Mechelse catechismus (1607)

107. Wie zijn leden van de heilige Kerk?
Zijn leden van de heilige Kerk: alle gedoopten die de lering van Jezus Christus 
belijden en het gezag der wettige herders van de Kerk erkennen.

108. Wie zijn geen leden van de heilige Kerk?
Zijn geen leden van de heilige Kerk: de heidenen en de ongedoopten, de ketters, 
de schismatieken, de afvalligen, en degenen die door de kerkban zijn uitgesloten.

Heidelbergse Catechismus (1563)

80 Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren ende Paapse Mis?

Het Avondmaal des Heeren….
Maar de Mis leert, dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus 
vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de 
Mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des 
broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden; en alzo is de 
Mis in den grond ander niet, dan een verloochening der enige offerande en des 
lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.



Luther in context



Het ‘Heilige Ro(o)m(ein)se Rijk’









Wittenberg



De prior (generaal-vicaris) 
en zijn pupil (subprior)



Universiteit Wittenberg 1502

Keurvorst Frederik de Wijze Georg Burckhardt Spalatin



Professor Luther: Dictata
(Hebreeuws ‘angehaucht’

Sefer tehillim Psalterium Hebraicum



Grieks NT 
Erasmus

1516

Vanaf 1512

Luther : professor 
theologie

Doceerde ‘de bijbel’

Humanist: ad fontes



31 oktober 1517





Druk: Höltzel te
Nürnberg 1518

folioformaat (ca. 
30x48)



Uit liefdevolle ijver om de waarheid helder 
te krijgen, zal te Wittenberg onder leiding 
van de E.P. Martin Luther, …, gedisputeerd 
worden over de volgende stellingen. Hij 
verzoekt degenen, die niet aanwezig 
kunnen zijn om mondeling te discussiëren, 
hun bevindingen schriftelijk aan ons over te 
maken. In de naam van… Amen.

… 95 stellingen



Wat is er nu eigenlijk gebeurd?

► Een ‘oproep tot collegiale discussie over de virtus
(grond en grens) van de aflaat.
▪ Gebaseerd op een nieuw luisteren naar de tekst van de 

bijbel: ‘metanoeite’ (Bekeert u) ipv Agite penitentiam, 
kritisch t.o.v. instituut, maar als theoloog-
wetenschapper binnen de marges van zijn leeropdracht.

► Een ‘brandbrief aan de aartsbisschop’ om het volk te
beschermen tegen die schurken van een
aflaatkramers…
▪ Datering 31/10, attachment: 95 stellingen.

► Hoe reageren de collega’s ?
►Wat antwoordt de (aarts-)bisschop?



Spelen met vuur

► emotioneel, verontwaardiging, woede

► pastoraal: boete moet serieus zijn

► hij raakt aan een geldstroom

▪ Sociaal bewogen

► bijtend sarcasme (citeert volksopvattingen)

► vooral: Nieuwe theologische aanpak

► En als er geen antwoord komt, doet hij iets
specatulairs:



Luther spreekt de taal van het volk..
De theologische discussie op straat

8 bladzijden, 20 korte alineas

Rept met geen woord over de 
paus.

Bij echte boetedoening gaat 
het om 

► berouw en bekering

► dankbare aanvaarding van 
Gods genade

► De naaste wèldoen, dat is 
volgens Luther de beste 
boetedoening. 



Luther spreekt de taal van het volk..
De theologische discussie op straat

Aflaten? 

►Maken de mens geestelijk 
zwak en moreel lui. 

► Suggereren dat je schuld 
kunt afkopen met geld. 

►Men zou ‘aflaten’ beter 
‘toelaten’ noemen…



Luther spreekt de taal van het volk..
De theologische discussie op straat

► 19. Ik twijfel niet over deze zaken. Ze 
zijn duidelijk in de Schrift te vinden. 
Daarom hoeft u ook niet te twijfelen. 
Ookal voegen alle zeergeleerde Heren 
Doctoren hun opinies samen, dan 
werpt dat nog niet genoeg gewicht in 
de schaal om ook maar één uitspraak 
als waar te bevestigen

► 20. Ik weet, dat sommigen mij van 
ketterij beschuldigen. Maar dat  komt 
omdat mijn thesen hen in de 
geldbeurs raken. 
Hun getier stelt niets voor, omdat hun 
verstand duister is, ze de Bijbel nog 
nooit geroken, de kerkvaders niet 
gelezen, en hun eigen leraars niet 
eens begrepen hebben.



Boete en aflaat

►Laat-middeleeuwse vroomheid

►De kerk, een ‘gemeenschap der heiligen’, 
d.w.z. van levenden en doden

▪ Ora pro nobis… wederzijds

►11e, 12e eeuw: Allerzielen, Vagevuur…

►Aflaat: opgelegde penitentie afkopen

▪ Ook bij wijze van voorbede voor de overledenen



Theologie

►De ‘ontdekking van de rechtvaardiging door 
het geloof’ (alleen)
▪ Wat een mens doet niet ‘meritair’

▪ Toeëigening: door het geloof

▪ Geen priester nodig, enkel worden ‘toegezegd’ en 
gehoord (Woord) – viva vox

►Geloof als relatie (persoonlijk - geloof) 
▪ niet via sacramenteel heilsinstituut van de kerk

►Scriptura sola: exegese als kernactiviteit
▪ Bron en norm



Samenvatting in Luthers eerste vrije geestelijk lied



Verheugt u, christenen, tesaam!
Laat ons van vreugde springen
en zegenen Gods grote naam; 
laat ons de Heer bezingen, 
die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid
de hoogste prijs betaalde.

Mijn werken brachten mij geen baat,
Hun grond was boos begeren;
Mijn vrije wil was niets dan haat
Tegen de wil des Heren.
Zo raakte ik in angst en nood,
In wanhoop erger dan de dood,
Ter helle moest ik varen.

Toen zag God in de eeuwigheid
mijn mateloze ellende
en haastte zich, te rechter tijd
mij, arme, hulp te zenden.
Mijn Vader, want Hij wendde mij
zijn hart vol liefde toe, ja Hij
liet het zich 't liefste kosten.

https://www.youtube.com/watch?v=G9FMuktqSAk

https://www.youtube.com/watch?v=G9FMuktqSAk


Luther

1520 1525



En dan verandert alles…



En voor je ‘t weet ….



Worms 18 april 1521



Samenvattende conclusie

… Nisi convictus fuero testimoniis
scripturarum, aut ratione evidente 
(nam necque Papae necque Conciliis
solis credo. cum constet eos errare
saepius, et sibi ipsiis contradixisse) 
victus sum scripturis a me adductis, 
captaque conscientia in verbis Dei, 
revocare necque possum, necque volo
quidquam. Cum contra conscientia
agere neque tutum, neque integrum.

Alleen (h.) schriftgetuigenissen of zaken 
die ‘de logica zelve’ zijn kunnen mij (van 
mijn schuld) overtuigen.

Paus en concilies hebben zich vergist en 
zichzelf/elkaar tegengesproken.

Ik bljif dus overtuigd door de (h.) 
geschriften die ik heb aangehaald. 

Mijn geweten is gevangen is in Gods 
woorden. 
Daarom kan ik en wil ik niets 
herroepen. Het is onveilig (un-heilsam) 
en gevaarlijk (un-friedlich) om tegen 
het geweten in te handelen. 

[Hier sta ik, ik kan niet anders]
God helpe mij, amen



De breuk



De botsing, de breuk

►Binnen de societas christiana was ‘the body 
social, the body politic and the body of 
Christ […] so closely intertwined as to be 
inseparable’ (Barbara Diefendorff).

►Door de nadruk op de leer onstonden er in 
een proces van confessionalisatie langzaam
mutually exclusive religious identities 



De breuk en het geweld

►Confessionalisatie verhardt en sluit de 
religieuze identiteit. 

►Religie kenmerkt het ‘erbij horen’: wij-zij
groepsidentiteit
▪ Ik belijd… en ik verwerp . Dat laatst zowel

expliciet (anathema sit), maar ook impliciet

▪ Verwerpen, afwijzen = geweld.

►De leer wordt bepaald en aangeleerd: 
‘ingebracht in hoofd en hart’: indoctrinatie



Vroeger was het zo in Vlaanderen



Ik weet het, jij dwaalt



Oecumene

►Mortalium Animos (verbod op oecumene) > 
Unitatis redintegratio Vaticanum II (plicht 
tot oecumene)

►Andere christenen zijn geen ketters of 
schismatieken meer, maar vormen 
kerkelijke gemeenschappen.

▪ Die zijn… onvolkomen: de andere kerken 
hebben ‘elementen van kerk-zijn’, die naar de 
ware kerk neigen en toeleiden (Dominus Iesus). 



Bergoglio en Jackelén



De paus in Lund 

Lutherse aartsbisschop Antje Jackelén:

►“… blijdschap en dankbaarheid over dat wat 
we als christenen met elkaar delen: het 
evangelie van Jezus Christus…, 

►“Maar ook spijt en verdriet over de pijn die 
de verdeeldheid ons kost.”



De paus in Lund 

► Vooraf: Gezamenlijke
verklaring over ‘de
rechtvaarding’

► De vraag van Luther blijft: 
wie bepaalt wat kerk is? 

► De ambtsvraag

► De Kerk als sacramenteel
heilsinstituut

► …in gemeenschap met de 
bisschop





verwijzingen

►www.refo500.nl (algemeen)

►www.refo2017.be (Belgisch)

►www.luther2017.be (Antwerps)

▪ Première van een Luthercantate in de Carolus 
Borromeuskerk op 28/10

►www.luther.wursten.be

►www.dick.wursten.be/martelarenAntwerpen.htm

http://www.refo500.nl/
http://www.refo2017.be/
http://www.luther2017.be/
http://www.luther.wursten.be/
http://www.dick.wursten.be/martelarenAntwerpen.htm

