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Introductie
In 2017 herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon. Er kwam een breuk met
de Roomse Kerk. Een breuk met de leer dat we zalig worden door het doen van goede werken. De
boodschap dat genade alleen te verkrijgen is door het geloof in de Heere Jezus, was helemaal
ondergesneeuwd. De Heere heeft er wonderlijk voor gezorgd dat het licht van het Evangelie weer ging
schijnen.
De Heere gebruikte verschillende mensen. Maarten Luther is daarvan een heel bekende. Hij woonde
en werkte in Duitsland. Ondertussen kwam in Zwitserland een Reformatie tot stand onder leiding van
Huldrych Zwingli. En in Frankrijk zou iets later Johannes Calvijn de leer van de Reformatie uitdragen.
Deze mannen stelden, ieder op hun plaats, de leer van de Roomse Kerk fel en hevig ter discussie. De
woorden van Paulus werden onder het stof vandaan gehaald: “Uit genade zijt gij zalig geworden door
het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave” (Efeze 2:8).
In deze AanZet komt één van die reformatoren aan bod: Maarten Luther. In het eerste hoofdstuk gaat
het over hoe het licht van het Evangelie ging schijnen in het hart van Luther. In het tweede hoofdstuk
komt aan de orde wat Luther precies deed om bekend te maken wat hij had ontdekt. Het derde
hoofdstuk gaat dieper in op wat Luther leerde en wat hij jou te zeggen heeft anno 2017.
Literatuur, en verder lezen:
W.J. Kooiman, Luther. Zijn weg en werk
Luther, De knechtelijke wil
Luther, Verklaring van Psalm 130
Luther, Verklaring van de Brief aan de Galaten
Selderhuis, Luther. Een mens zoekt God
Eert Barten, Rechtvaardig door het geloof. Luthers verklaring van de Galatenbrief uitgelegd
Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 3, 4, 5, 8, 12, 13, 21, 60, 61.
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 23
Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1, 2, 3, 4, 5.
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Hoofdstuk 1

Luthers levensvraag

Wie kent Maarten Luther niet, de reformator die woonde en werkte in Duitsland. Een aantal jaar geleden werd
in de Duitsland een verkiezing georganiseerd: wie is de grootste Duitser aller tijden? Maarten Luther werd
gekozen!
Maarten Luther is in het jaar 1483 in het Duitse stadje Eisleben geboren. En zoals alle kinderen in die tijd wordt
hij gedoopt binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk waarin geleerd wordt dat je de zaligheid kan verdienen
door het doen van goede werken. De kerk waarin aan de paus goddelijke macht wordt toegekend. De kerk
waarin de mensen weinig kennis van de Bijbel hebben. Hoe gaat in het hart van Luther het licht van het
Evangelie schijnen?
Jeugd
Dag en nacht is de jonge Maarten bezig met de vraag hoe hij bij God in de gunst kan komen. Als Rechter van
hemel en aarde straft God immers de zonde. Zondige mensen worden naar de hel gestuurd. En de duivel staat
klaar om ze er in te slepen! Maar anderen mogen in de hemel komen, zij krijgen genade. Dat beeld staat in
Luthers geheugen gegrift. “Hoe kan ik zorgen dat God mij genadig is?”, vraagt Luther zich af. “Hoeveel boete
moet ik doen? Doe ik genoeg goede werken om zalig te worden? Ben ik wel uitverkoren?” Als een zware last
sjouwt hij die vragen elke dag mee. Hij wordt er zelfs depressief van.
Als Luther op een zomeravond door het bos loopt, breekt er een gigantisch onweer los. Luther denkt dat hij het
er niet levend van af zal brengen. Hij is doodsbang. Hij heeft er alles voor over om levend uit dit onweer te
komen. Hij heeft te weinig berouw gehad en niet vroom genoeg geleefd, denkt hij. Dus hij zal zeker door de
duivel naar de hel worden getrokken. Zo gewend als hij is om tot ‘heiligen’ te bidden, roept hij uit: “Heilige Anna,
ik zal monnik worden!”. Want monnik worden, dat betekent een heel vroom leven leiden. Veel boete doen. Dat
betekent dat je zeker weet dat je zalig wordt, zo denkt hij.
Monnik
Op 17 juli van het jaar 1505 trekt Luther het klooster in, in Erfurt. Maar het kloosterleven brengt Luther
geestelijk niet tot rust. Wat hij ook doet, hij blijft een vertoornde God voor zich zien. Een God met wie hij niet in
het reine komt door het doen van goede werken. Zal het licht van het Evangelie in zijn hart opgaan?
Ja, dat gebeurt, een aantal jaar later. Luther maakt een reis naar Rome. Daar bezoekt hij allerlei heilige plaatsen
en biecht veel zonden op. Hij hoopt hiermee in de gunst van God te komen. Die reis loopt op een bittere
teleurstelling uit. In Rome ziet hij allerlei misstanden in de kerk. Haat, eerzucht, bedrog… Is dat nu de plaats
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waar hij de zaligheid vandaan moet halen? Diep teleurgesteld keert hij terug. Als hij terugkomt uit Rome wordt
hij in een klooster in Wittenberg geplaatst. De baas van het klooster is meneer Von Staupitz. Von Staupitz is ook
hoogleraar aan de universiteit in Wittenberg. Luther heeft inmiddels een theologische studie afgerond. Hij is zo
goed in zijn vak dat meneer Von Staupitz wil dat Luther hem opvolgt als hoogleraar. Luther verzet zich tegen
dat idee, maar hij moet zijn overste gehoorzamen en wordt hoogleraar aan de universiteit van Wittenberg.
Hoogleraar
Dat Luther hooglelaar wordt, betekent dat hij les moet gaan geven in de theologie. In die jaren geeft Luther
lessen over de Psalmen en over de brief van Paulus aan de Romeinen. Er is één woord in de Bijbel dat hij totaal
niet begrijpt: Gods gerechtigheid. Bij de voorbereiding van zijn lessen komt Luther helemaal in de knoop. In
Psalm 71:2 staat: “Red mij door Uw gerechtigheid”. “Hoe kan dat?”, denkt Luther. “Gods gerechtigheid? Dat leidt
tot de eeuwige straf! Gods gerechtigheid is een wrekende gerechtigheid. Het is een gerechtigheid die wraak
neemt over de zonde. Het is de gerechtigheid van een rechter, van een Rechter Die mensen naar de hel stuurt
die de wet hebben overtreden. Hoe kan de dichter van deze Psalm bidden om door die gerechtigheid gered te
worden?”
Schatvinder
Luther graaft in de Bijbel naar een antwoord. Wanhopig zoekt hij een verklaring voor deze woorden. Door
nauwkeurig Bijbelonderzoek en het vergelijken van verschillende Bijbelgedeelten wordt het enorme raadsel
opgelost. Luther vindt de oplossing in Romeinen 1:17. Daar schrijft Paulus: “Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven”. Gods gerechtigheid? Dat is niet de gerechtigheid die God van de mens eist. Nee, het is iets heel
anders. Het is rechtvaardigheid die God aan een mens uit genade geeft. Het is geen wrekende gerechtigheid maar
een reddende gerechtigheid. Dáárom kon de dichter zingen: “Red mij door Uw gerechtigheid”.
De knoop is ontward! Het raadsel is opgelost! Er is leven! Met God verzoend worden door goede werken?
Onmogelijk. De leer van de Roomse Kerk met alle vormen, rituelen en uitspraken van de paus? Duivels. Er is
alleen leven te vinden in de gerechtigheid van de Zoon van God. Later zegt Luther over de oplossing van dit
grote raadsel: “Dit was voor mij als de poort naar het paradijs”.

AanZet ‘Luther’

Hoofdstuk 2

Luthers levenswerk

Luther heeft een groot theologisch geheim ontdekt: we worden alleen uit genade zalig. Dat staat haaks op de
leer van de kerk in zijn tijd. Wat doet Luther met die ontdekking? Het is zijn levenswerk geworden om dit aan
andere mensen bekend te maken. Het bekendmaken van die leer begint niet groots of revolutionair. Dat begint
op de plaats waar hij door de Heere gesteld is: op zijn werk aan de universiteit. Als vakman is het zijn taak om
zijn ‘theologische vondst’ uit te leggen in de omgeving waar hij werkt: aan zijn studenten en aan zijn collega’s.
De opleiding moet worden veranderd, verkeerde dingen uit de kerk moeten aan de kaak worden gesteld.
De aflaat
Eén van de dingen die hij aan de kaak wil stellen, is de leer van de ‘aflaat’ en de praktijk daaromheen. Wat is
dat? Kerkelijke straffen kunnen door de paus worden kwijtgescholden. Dat gebeurt door veel geld te betalen:
de aflaat. Betaal je geld, dan word je niet gestraft. Maar erger nog: de kerk leert dat de aflaat je ook kan bevrijden
van de schuld bij God! Dat is voor Luther onverteerbaar. Hij is immers tot het inzicht gekomen dat de mens alleen
uit genade zalig wordt, door het offer van Gods Zoon? Genade is niet te koop bij God!
Er zijn dus praktische misstanden rond de aflaat. Zo zegt een bekende aflaat-handelaar, meneer Tetzel, dat het
kopen van aflaten belangrijker is dan het geven van aalmoezen aan arme mensen. Dat zegt deze monnik alleen
uit eigen belang. Hij verdient immers flink geld aan het verkopen van aflaten! En het staat haaks op de
liefdadigheid die we aan minder bedeelde mensen behoren te bewijzen.
Daarnaast is het zo dat veel van het geld dat door het verkopen van aflaten verdiend wordt, naar de bouw van
een grote kathedraal in Rome gaat, de Sint Pieter. “Voor dat geld kunnen we beter in Duitsland een aantal kerken
bouwen”, zo vindt men eigenlijk.
Over de leer van de aflaat is in die tijd onder theologen nog niet heel diepgravend nagedacht. In de
wetenschappelijke wereld van de universiteit is er nog geen echt debat over gevoerd. Omdat Luther de
bedrieglijkheid van die leer in ziet, stelt hij de leer van de aflaat ter discussie. Luther wil graag een openbaar
debat met collega’s van andere universiteiten houden. Daarom stuurt hij een brief naar allerlei hoogleraren in
de theologie waarin hij zijn visie op de leer van de aflaat uiteenzet. Dat is in het jaar 1517. Luther hoopt dat deze
brief wat los zal maken bij zijn collega’s van andere universiteiten. Maar dat gebeurt niet. Er komt helemaal
geen reactie.
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Van 31 oktober 1517
Een andere gebeurtenis maakt echter wel iets los: Luther spijkert 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg.
Je hebt dat vast weleens gehoord. Maar wat is er precies gebeurd? Was er echt een groots, vooropgezet plan om
met veel bombarie een reformatie te beginnen? Nee.
1 november is binnen de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd een belangrijke feestdag. Er is dan een grote aflaatverkoping om precies te zijn. Deze feestdag wordt ook in Wittenberg gevierd. Luther denkt: “Morgen wordt het
volk weer in jaarlijkse verkoping bedrogen over de leer van de zaligheid, daar moet ik wat tegen doen.” Daarom
gaat hij op de avond ervoor, op 31 oktober 1517 naar de slotkerk in Wittenberg. Daar is een openbare
aanplakplaats, een soort plakzuil. Iedereen die wil kan daar dingen ophangen en op die manier iets aankondigen
of bijvoorbeeld een visie op een bepaald onderwerp in het openbaar bekend maken. Daar hangt Luther een
document op met 95 stellingen. Het zijn geen echte stellingen zoals wij die wel kennen bij een Bijbelstudie. Het
is meer een soort doorlopende tekst. In die tekst rekent Luther finaal af met de leer van de aflaat. In de hoop dat
zijn stadsgenoten het zullen lezen.
En dat gebeurt. Het maakt veel reacties los. Dat kunnen we nu niet allemaal uit de doeken doen. Maar het maakt
zoveel los, dat de leer van vrije genade doorbreekt in Europa. Luther krijgt grote bekendheid. En deze afvallige
monnik, deze ketter, moet zich uiteindelijk voor de paus in Rome verantwoorden. En dat doet hij, met gevaar
voor eigen leven, in Gods kracht. “Ik sta hier, ik kan niet anders”, zei Luther tegen de paus. Hij is doordrongen
van de woorden uit het Evangelie: Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de
raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid
worden, om Mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Maar wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd
zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult (Matth. 10:1719).
Naar 31 oktober 2017
Wij leven in 2017 en kijken 500 jaar terug. We zien Gods hand in de geschiedenis, in het leven van Maarten
Luther. Een jongen die worstelt om vergeving bij God te krijgen. Een jonge professor die door Heere gebruikt
wordt om het licht van het Evangelie opnieuw te laten schijnen. Die op de plaats waar hij door de Heere is
gesteld, de nieuwe leer gaat uitdragen. Ook gebruikt de Heere een ander belangrijk middel om de leer van vrije
genade door heel Europa bekend te laten worden: zijn protest tegen de aflaat, in het centrum van Wittenberg.
Daar zitten ook lessen voor ons in. Luther probeert op de plaats waar hij is gesteld, te doen wat zijn hand vindt
om te doen. Hij blijft lesgeven. Maar de inhoud van zijn lessen verandert. In de omgeving waar hij zich door de
Heere geplaatst weet, laat hij het licht van het Evangelie schijnen. Dat moeten wij ons zelf ook voorhouden. De
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Heere Jezus noemt Zijn kinderen het “licht der wereld” en het “zout der aarde” die hun licht moeten laten
schijnen onder mensen zodat de mensen de Vader in hemel gaan verheerlijken (Matth. 5:14).
Ook kunnen we leren dat het werk in Gods Koninkrijk niet betekent dat je allerlei grootste, revolutionaire
plannen moet bedenken en uitrollen. Luthers plan voor een grote discussie met hoogleraren uit andere plaatsen,
mislukt. Maar een eenvoudiger middel, namelijk een visie ophangen aan de openbare aanplakplaats in
Wittenberg, wordt gebruikt als middel in Gods hand om de werken van de duivel te verbreken.
En moeten wij zelf zorgen voor de vrucht? De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf met een wijnstok. De discipelen
vergelijkt Hij met druiventrossen die de druiven dragen. (Joh. 15:4, 5). Een predikant zei daarvan onlangs: “Het
zijn niet de vruchten van de discipelen. Het zijn vruchten van Christus, die de discipelen alleen maar hoeven te
dragen. Dat mag ons brengen tot een heilige ontspannenheid. Het krijgen van vruchten is Gods werk.” Of om het
met Paulus te zeggen: Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft
(1 Kor. 3:7).
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Hoofdstuk 3

Luthers leer: verdieping

Luther heeft veel boeken en brieven nagelaten. Zo heeft hij veel geschreven over de leer van de
rechtvaardiging. Met als kern? “Alleen het geloof, niet de goede werken!”. Ook voert hij in een boek een harde
strijd met Erasmus over de uitverkiezing en de vraag of de mens een vrije wil heeft. “Nee”, zegt Luther, “alleen
genade!” Daarnaast schrijf hij over allerlei onderdelen van de leer van de Roomse Kerk, zoals de macht van de
paus en of de paus nog wat aan de Bijbel kan toevoegen. “Nee, alleen het Woord!”.
De grote ontdekking die Luther doet, is de rechtvaardiging door het geloof in Jezus. Zijn offer, dat is genoeg tot
vergeving van zonden. Duidelijk is geworden hoe Luther de leer van de rechtvaardiging door het geloof
ontdekt. Nu gaan we dieper in op de inhoud van die leer, aan de hand van zijn Verklaring van de brief van
Paulus aan de Galaten. Luther heeft wel drie keer over de Galatenbrief geschreven. “Niet omdat ik iets nieuws
heb ontdekt”, schrijf hij, “maar het gevaar is zo levensgroot dat de duivel deze zuivere leer van het geloof
wegrukt en opnieuw de leer van de werken invoert…”. De leer van de rechtvaardigmaking is van
levensbelang!
Verklaring brief van Paulus aan de Galaten
In de brief aan de Galaten komt de tegenstelling tussen de wet en het evangelie heel duidelijk naar voren.
Paulus schrijft dat de wet een strenge heerser is, een ‘tuchtmeester’ noemt hij dat (Galaten 3:24 en verder).
Paulus beeldt daar de verhouding tussen een slaaf en zijn meester uit. De slaaf is een mens, de meester is de
wet. De wet zegt: vervloekt is iedereen die niet doet en leeft naar alles wat er in de wet geboden wordt
(Galaten 3:10). De meester zit de slaaf achterna. Hoe dan? Je moet dit doen, nu! Je moet dat laten! Je moet zus
of zo leven, dit zeggen, dat laten… En als je het niet doet, als je het niet volmaakt doet, dan… dan stort je in de
hel. Zo hangt de wet als een dreigend zwaard boven je.
Weet je wat het doel is van die harde zweepslagen van de wet? Dat je vlucht naar Christus! Want we moeten óf
zelf betalen, of een Middelaar hebben op Wiens kosten onze rekening betaald wordt (HC, vraag en antwoord
12). En is er zo’n Middelaar? Ja, door God geschonken: onze Heere Jezus Christus (HC, vraag en antwoord 18).
Hij heeft Gods wet volmaakt gehouden (Psalm 40). Hij is volkomen gehoorzaam geweest aan de wil van Zijn
Vader. Nu wil de Vader zondige mensen aanzien in de gehoorzaamheid van Zijn Zoon. Het gaat er niet om wat
jíj doet maar om wat Christus hééft gedaan! Het gaat niet om mijn gerechtigheid die ik denk te krijgen door de
wet te houden. Nee, het gaat om Zijn gerechtigheid die door het geloof is. Door het geloof in Christus wordt Zijn
gerechtigheid aan zondaren toegerekend (Galaten 3:11 en 12). En dat is een genadegift van God.
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In zijn verklaring van de Galatenbrief verwoordt Luther het als volgt: het is een ‘passieve’ gerechtigheid’ en
niet een ‘actieve’ gerechtigheid. Een actieve gerechtigheid zou voortkomen uit goede werken. Maar dat kan
niet. Het gaat om de gerechtigheid die je ontvangt. Hij noemt het ook wel een ‘vreemde’ gerechtigheid: niet de
gerechtigheid van jezelf maar van iemand anders. Zalig worden gebeurt op kosten van een Ander: op kosten
van de Heere Jezus, die Zijn leven gaf om zondaren zalig te maken.
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Hoofdstuk 4

Jij en Luther anno 2017

God wil dat ik Hem lief heb, dat ik tot Zijn eer leef. Dat ik Zijn geboden liefheb en doe. Maar hoe kan ik dat?
Heb ik het vermogen om het goede te kiezen? Of ben ik echt totaal onbekwaam om iets goeds te doen, om God
lief te hebben, om Christus te omhelzen?
Wat zou Luther tegen je zeggen? Hij zou je heel resoluut maar één kant opwijzen: naar de Heere Jezus! Luther
ontdekt dat de Bijbel vol staat met heen-wijzingen naar Christus, Gods Zoon, als Enige Grond van behoud. Hij
wijst je heen naar Golgotha. Daar is het Slachtoffer voor de zonde gestorven (Hebr. 10:1-12). Steun je op je
eigen werken? Stop daar per direct mee. Zelfs onze goede werken zijn voor God als een vuil en versleten kleed
(Jes. 64:6b). Praat jezelf niet aan dat je door je eigen doen en laten bij God in het reine kan komen. Zeg niet
tegen jezelf dat je de wet kan onderhouden. Dat is Christus uit de hemel halen! (Rom. 10:6).
Eist de wet dan geen gehoorzaamheid van ons? Jawel! Neem de waarschuwing van David aan, zoals Guido de
Brès het verwoordt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis: “En voorwaar, als wij voor God verschijnen moesten,
steunend op onszelf of op een ander schepsel, we zouden verslonden worden. Daarom moet iedereen met
David zeggen: Heere ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht
rechtvaardig zijn.” (artikel 23). Ook vandaag nog wil de Heere mensen die door de wet worden opgejaagd,
verlossen van de vloek van de wet en ze tot Zijn kinderen aannemen (Gal. 4: 4 en 5).
Luther en de duivel
Zit de duivel ondertussen stil? Nee, verre van dat! De duivel zal je uit alle macht verhinderen om tot het geloof
in de Heere Jezus te komen. Hij wil er een stokje voor steken dat je je zaligheid zoekt in Zijn gerechtigheid. En
als je al probeert de Heere oprecht te zoeken en Zijn geboden te onderhouden dan zegt de duivel: “Denk erom,
er is een uitverkiezing, je hebt geen schijn van kans!” Of: “Zie nou eens al die verkeerde dingen, het is
onmogelijk dat God naar jou omziet!” Tegenover dat woord van de duivel staat het woord van de Heere. Heel
de Bijbel staat vol met opdrachten en beloften voor zoekers! Zoals Amos 5:6a. Een opdracht met een belofte:
Zoekt den HEERE, en leeft. Of neem het woord van Jesaja 55:6-8: Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept
Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere
zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Want
Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Luther had ook een vurige strijd met de duivel. Weet je wat Luther ten de duivel zei? Hij zei: “Duivel, je moet
op Golgotha zijn!“
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Hoofdstuk 5

Verwerkingsvragen

Voorbereidingsopdracht: Jouw beeld van de Reformatie
1. Hang 2 flapovers op.
a. Laat jongeren op de eerste flap schrijven waar zij aan denken bij het woord Reformatie.
b. Laat jongeren op de tweede flap schrijven waar zij aan denken bij Maarten Luther.
Verwerkingsvragen
Lees Romeinen 10:1-10
1. Schrijf voor jezelf de woorden op uit deze tekst die je niet begrijpt.
2. Bespreek deze woorden met elkaar en vat in eigen woorden samen wat er in deze verzen staat.
3. Wat zegt Paulus tegen de gemeente van Rome over de kern van de rechtvaardigmaking?
4. Wat moet je belijden om zalig te worden?
5. Hoe kom je tot deze belijdenis?
6. Wat betekenen deze verzen voor jou persoonlijk?
Luther krijgt in zijn leven veel te maken met de tegenstad van de duivel.
1. Op welke manier ervaar jij het werk van de duivel?
2. Hoe kun jij tegenstand bieden aan de duivel?
3. Welke raad geeft Luther jou?
Verwerkingsopdracht: de les van Luther voor de kerk van nu
1. Vorm groepjes van 4 personen
2. Maak per groepje een aanplakbiljet waarop 4 stellingen worden geschreven die belangrijk zijn voor de
kerk anno 2017.
3. Bespreek de stellingen met elkaar en kijk welke stellingen je zelf in de praktijk kan toepassen.

