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Inleiding: 500 jaar Reformatie 
 
Margriet Gosker, projectleider ‘500 jaar Protestant – Geloofwaardig’

Deze speciale uitgave van de Toer Reeks is tot stand gekomen 
in een samenwerking van uitgeverij Boekencentrum en de 
Protestantse Kerk Nederland. Aanleiding is het 500-jarig jubi-
leum van de Reformatie. In twaalf hoofdstukken komen 
twaalf thema’s aan bod die een onderdeel van de Reformatie 
belichten. 

Kerkvernieuwing

Wat we nu de Reformatie noemen, is een proces van kerkver-
nieuwing dat in de zestiende eeuw in gang werd gezet en dat 
doorwerkt tot op de dag van vandaag. Luthers verzet tegen de 
aflaathandel	was	de	aanleiding.	De	Reformatie	won	snel	terrein,	
mede door de uitvinding van de boekdrukkunst enkele decen-
nia eerder. Zo werden de nieuwe ideeën bliksemsnel verspreid. 

Luther was zelf hoogst verbaasd over de gevolgen van 
zijn initiatief. Zijn 95 stellingen op de kerkdeuren van de 
kapel in Wittenberg waren toch alleen maar bedoeld voor een 
puur academische discussie? Maar het liep anders. De stel-
lingen werden snel onder het gewone volk verspreid, nadat 
ze uit het Latijn waren vertaald in de volkstaal. Zo werd 
Luthers initiatief in no time een hype. 
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Doorgaand proces

Weliswaar is 31 oktober Hervormingsdag, maar de Reforma-
tie is geen jaartal. Het is een doorgaand proces van kerkver-
nieuwing, dat vastgeroeste kaders doorbrak. Ver vóór 1517 
waren er al allerlei vernieuwende bewegingen die de kerk 
wilden hervormen en na 1517 is dat proces voortgezet. Ook 
het Vaticaan moest zich tot de Reformatie verhouden. In onze 
tijd kunnen en willen we niet anders dan dat we dit als pro-
testanten en rooms-katholieken samen vieren in hechte oecu-
menische verbondenheid. 

Strijd

Behalve vernieuwing bracht de Reformatie ook strijd en 
geweld. Dopersen, joden, papen en ketters werden bestreden, 
maar ook remonstranten en contraremonstranten vlogen 
elkaar in de haren. Doodzonde dat het er zo aan toeging. Wat 
Luther zei over joden is afschuwelijk. 

Kun je een kerkscheuring die met zo veel akeligs gepaard 
ging wel vieren? Dat is de vraag. Maar anderzijds mag er 
dankbaarheid zijn om het vele goede dat de Reformatie 
bracht. Veel oude controversen liggen inmiddels achter ons. 
Christenen uit verschillende tradities zoeken en vinden elkaar 
vandaag de dag. 

Estafette

In verbondenheid met haar oecumenische partners organi-
seerde de Protestantse Kerk voor het Reformatiejaar 2016-
2017 een estafette langs alle twaalf provincies. Elke provincie 
kreeg een eigen thema toebedeeld. Het gaat om protestantse 
thema’s, die met zorg zijn uitgekozen met het oog op kerkver-
nieuwing nu. De oude Latijnse slogans zijn zo goed mogelijk 
doorvertaald naar onze eigen tijd. 
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Twaalf thema’s

Het woord protestant komt van het Latijnse protestari. Zijn pro-
testanten echt zo dwars? En hoe nodig en nuttig zijn dwarslig-
gers? Hierover gaat hoofdstuk 9. Onze cultuur draagt vandaag 
onmiskenbaar het stempel van de Reformatie, die de individu-
ele menselijke vrijheid sterk benadrukt. Luther zelf kon blij-
kens	zijn	biografie	ook	behoorlijk	dwars	zijn.	Tegelijk	kan	ons	
huidige seculiere, liberale, pluriforme klimaat niet zonder 
meer uit de Reformatie worden afgeleid. Luther had het over 
geestelijke vrijheid, maar vertaalde dat niet één op één door 
naar maatschappelijke/individuele vrijheid. Daarvoor bleef hij 
te veel middeleeuwer. De auteurs maken onderscheid tussen 
een radicale en een conservatieve reformatie.

Protestantse spiritualiteit is het thema van hoofdstuk 4. Soms 
wordt gedacht dat spiritualiteit voor nuchtere protestanten 
een te zweverig begrip is. Maar zijn protestanten wel zo 
nuchter als ze altijd van zichzelf denken? Samen zingen, per-
soonlijk in de Bijbel lezen en bidden horen bij de protestantse 
spiritualiteit. Het is een actieve spiritualiteit, die iets wil bete-
kenen voor God en de medemens. 

In hoofdstuk 10 gaat het over protestantse levenskunst. Hoe biedt 
geloof inspiratie voor een mooi, waardevol leven en hoe helpt 
het je in dagen van verdriet? Dagelijks in de Bijbel lezen en het 
wekelijkse Psalmversje waren lange tijd kenmerken van protes-
tants leven, maar ook hard werken, je plaats weten, trouw zijn 
aan je gezin en je baas, en stemmen op een christelijke partij. 
Deze protestantse levenskunst is vaak aangeduid met woorden 
als heiliging en roeping. De reformatoren wilden dat het geloof 
de gewone gelovigen hielp in hun dagelijks bestaan en dat zij in 
het ambt van alle gelovigen God en hun naaste zouden dienen. Is 
deze protestantse levenskunst nog van deze tijd?

In hoofdstuk 12 gaat het over het protestantse arbeidsethos, dat 
doordrenkt is van roeping en plichtsbesef, maar ook van ver-
antwoordelijkheid en plezier in je werk. De Reformatie gaf 
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een nieuwe visie op menselijke arbeid. Luther zag elk beroep 
als roeping en elk ambacht als ambt. De impact van deze 
omslag in denken is groot. In het calvinisme zien we een ver-
gelijkbare opwaardering van het gewone leven en van de 
menselijke arbeid. Het dagelijks werk valt onder de roeping 
tot levensheiliging. Deze reformatorische visie op de dage-
lijkse arbeid heeft geleid tot een protestants plichtsbesef en 
een calvinistisch arbeidsethos. Wij zijn allemaal geroepen om 
rentmeester te zijn in Gods goede schepping.

Waren er ook vrouwelijke reformatoren? Die moet je met een 
lantaarntje zoeken, maar vrouwen van het protestantisme 
zijn er des te meer en ze krijgen alle aandacht in hoofdstuk 5. 
Luthers	afschaffing	van	het	celibaat	en	het	massale	uittreden	
uit kloosters zorgde voor een enorme verandering in de posi-
tie van vrouwen. Sindsdien heeft het protestantisme talrijke 
schrijvende en dichtende vrouwen opgeleverd. Als opvoe-
ders vormden vrouwen een belangrijke schakel in het door-
geven van het geloof.

Het Sola Scriptura (alleen door de Schrift) komt in hoofdstuk 1 
aan bod. Tijdens de Reformatie gingen gewone mensen zelf de 
Bijbel lezen. Dat kon omdat er veel bijbels in de volkstaal van 
de drukpers rolden. Luthers vertaling, die voortbouwde op het 
werk van Erasmus, vond gretig aftrek. De Heilige Schrift was 
voor de reformatoren dé bron van hun geloof. Natuurlijk zijn 
er ook andere manieren om God te leren kennen, maar de Bij-
bel staat bovenaan, ook al is het beslist geen eenvoudige kost. 

Sola fide (alleen door geloof) en Sola gratia (alleen door genade) 
komen in hoofdstuk 7 aan de orde. Luther ontdekte dat een 
mens enkel uit genade leeft en genade is een Godsgeschenk. Je 
hoeft je niet uit te sloven om het heil te verdienen en je hoeft 
niet bang te zijn voor mislukking. Je kunt vrij en vrolijk gelo-
ven. Geloof maakt mensen vrij. Vrij om te leven naar Gods wil: 
een leven gericht op de ander. Een leven waarin je goed doet. 
Niet om de hemel te verdienen, maar onbaatzuchtig. Gewoon 
om goed te doen. Goed werk is dus een vrucht van geloof.
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De focus op de christologie was in de zestiende eeuw nodig 
om duidelijk te maken dat wij onze verlossing niet aan heili-
gen, priesters, bisschoppen of Maria te danken hebben, maar 
alleen aan Christus: Solus Christus. Daarover gaat het in 
hoofdstuk 11. De kerk is het lichaam van Christus en daar is 
er maar één van. Wat betekent het om in deze tijd christen te 
zijn? Welke vreugde biedt het evangelie? Welke roep gaat 
ervan uit? Hoe kun je getuigen in woord en daad? Om ant-
woord te geven op al deze vragen hebben christenen van 
Rome en Reformatie elkaar hard nodig.

Soli Deo gloria (God alleen de eer) is de laatste van de vijf sola’s 
en daarover gaat hoofdstuk 8. Protestantse musici als Bach en 
Händel ondertekenden hun werk hiermee (S.D.G.). Ook zijn er 
veel muziekverenigingen en zangkoren met die naam. De Her-
vorming heeft het kerklied aan de gemeente teruggegeven: de 
Hebreeuwse Psalmen en nieuwe liederen. Calvijn pleitte sterk 
voor samenzang in de eredienst. De Schrift moest niet alleen 
uitgelegd, maar ook gezongen worden.

Simul iustus ac peccator wil in het Latijn zeggen dat een mens 
gerechtvaardigd is, maar tegelijk zondaar. Met andere woor-
den: hoe goed moet je zijn? In hoofdstuk 3 gaat het over de 
ontdekking van de Reformatie dat je jezelf niet voor God 
hoeft te bewijzen, want je bent al in Gods genade aangeno-
men met al je zonden en gebreken. 

Ecclesia semper reformanda is een ander bekend adagium van de 
Reformatie. Het komt aan bod in hoofdstuk 2. De kerk is steeds 
opnieuw aan vernieuwing toe. De term geeft precies aan waar 
het de Reformatie om gaat: dat de kerk zich losmaakt uit knel-
lende patronen en steeds weer haar roeping zoekt. 

In hoofdstuk 6 gaat het over het doorgeven van de bijbelse bood-
schap aan nieuwe generaties. Tijdens de Reformatie zijn er 
alleen al aan de Franeker Academie duizenden studenten 
opgeleid om het evangelie verder te vertellen en het protes-
tantisme in binnen- en buitenland te bevorderen. Maar ook 



nu wordt het verhaal verder verteld. Goede verhalen helpen 
om iets over jezelf te ontdekken.
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1.  De Bijbel – léés dat boek! 

 
Tineke Boekenstijn-Dronkert 

De Bijbel lezen wij meestal in de taal die ons het meest ver-
trouwd is: Nederlands, Fries of een van de dialecten, zoals 
Zeeuws en Drents. Maar de oorspronkelijke talen van de Bij-
bel zijn Hebreeuws, Aramees en Grieks. De Bijbel is vertaald 
in ruim driehonderd talen, terwijl delen van de Bijbel ver-
taald zijn in meer dan duizend talen. Eigenlijk is dat vreemd, 
omdat het helemaal geen makkelijk te begrijpen boek is. In 
bijna ieder huis is wel een bijbel te vinden, maar of het daar-
mee ook het meest gelezen boek in huis is? Vaak staat het in 
de	boekenkast	te	verstoffen,	of	ligt	het	in	een	doos	op	zolder.	

Gehoorde verhalen

Tot voor kort waren de bijbelse verhalen wel de meest 
gehóórde verhalen. Het lezen ervan was slechts mogelijk 
voor een kleine, beperkte groep mensen die die kunst beheers-
ten. Verhalen werden daarom doorverteld en vooral uitge-
legd in kerken en kloosters. Ook werden er veel afbeeldingen 
van gemaakt, zodat mensen zich via de beelden de bood-
schap van de verhalen konden herinneren. De kunstgeschie-
denis in Europa kent een geweldige hoeveelheid werken die 
verwijzen naar bijbelse verhalen en personen. Zonder de Bijbel 
zouden wij daar vandaag de dag niets van begrijpen. 
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Boekdrukkunst

Dat mensen zélf de Bijbel kunnen lezen, is eigenlijk pas een 
redelijk recente ontwikkeling. Dankzij de boekdrukkunst, en 
dankzij het feit dat via onderwijs steeds meer mensen leerden 
lezen, is ook de verspreiding van de Bijbel steeds sneller 
gegaan. De Bijbel is daardoor niet langer alleen voor een 
select gezelschap bestemd, maar is toegankelijk geworden 
voor iedereen. En vandaag is via internet en social media de 
Bijbel helemaal eenvoudig beschikbaar.

Alleen door de Bijbel – sola Scriptura 

In Luthers tijd was de Bijbel geschreven in het Latijn, een taal 
die slechts door een kleine groep beheerst werd. Hoe de Bijbel 
geïnterpreteerd moest worden, werd bepaald op gezag van 
de paus. Luther wilde echter dat men God zelf aan het woord 
liet. Ook ‘de man en de vrouw in de straat’ moesten de ruimte 
krijgen om de Bijbel te lezen en over de interpretatie ervan 
met elkaar te spreken. Daarmee werd het leergezag van de 
paus ter discussie gesteld. 

Luther vertaalde de Bijbel in de volkstaal van zijn eigen 
tijd. Hij benadrukte zo het belang van de Bijbel als basis van 
het geloof. Alleen door de Bijbel kun je te weten komen wie 
God is. Alleen door de Bijbel kun je ontdekken wat Jezus 
heeft gezegd. De bijbelverhalen beschrijven hoe mensen 
geworsteld hebben met vragen en problemen en hoe zij God 
daarbij ervaren hebben. Zo is de Bijbel een betrouwbare bron 
van kennis over God. Het is dus van belang dat iedereen de 
Bijbel kan lezen! 

Bron van het geloof 

Voor Maarten Luther was de Bijbel de unieke en betrouwbare 
bron van kennis van God, en daarmee van het geloof. Hij ver-
woordde deze opvatting in het motto: ‘alleen door de Bijbel’ 
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(sola Scriptura). Dit motto werd ook de kern van de beweging 
die na hem ontstond. 

Wat Luther niet bedoelde met dit motto is dat er naast de 
Bijbel helemaal geen andere manieren of bronnen zijn waar-
door je God leert kennen. God is niet te vangen in één boek, 
en de verhalen over God vragen om uitleg. Daarvoor moet je 
andere bronnen gebruiken, bijvoorbeeld de boeken waarin 
beschreven staat hoe mensen in de loop van de geschiedenis 
over God hebben gedacht en hoe ze de Bijbel hebben uitge-
legd. De geloofstraditie – dat wat doorgegeven is – blijft voor 
Luther een heel belangrijke rol spelen in zijn geloof. Maar de 
Bijbel zélf is verreweg het belangrijkste. Het is uiteindelijk de 
bron waar je steeds weer naar moet terugkeren. 

Waarom zouden we de Bijbel lezen? 

De Bijbel ligt in vele edities voor kinderen én volwassenen 
voor het grijpen. Maar wie voor het eerst een bijbel opent, 
ontdekt al snel dat het lezen van deze bestseller niet eenvou-
dig is. En ook wie van jongs af aan vertrouwd is geraakt met 
de verhalen over Adam en Eva, over Ruth, over Maria en 
Jezus ervaart dat het begrijpen van de teksten doorzettings-
vermogen vereist. 

De Bijbel lezen is een lastige klus, ook al helpt de ene ver-
taling beter bij een snel begrip dan de andere. Er is een kloof 
in cultuur, in gewoonten en gebruiken, in levensstijl. Wij 
begrijpen bijvoorbeeld weinig van trektochten door de woes-
tijn om de weg naar het beloofde land te vinden. Als Jezus in 
gelijkenissen vertelt over schapen en herders, dan roept dat 
bij ons andere beelden op dan bij de toenmalige hoorders. Je 
kunt niet zomaar de boodschap van de Bijbel als ‘algemeen 
geldig’ verklaren voor onze tijd. 

De Bijbel is voor velen niet meer vanzelfsprekend en ver-
trouwd. Dus wat heeft die Bijbel ons vandaag te bieden? 
Waarom is het ook vandaag nog de moeite waard om de Bijbel 
te lezen? 


