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Over de docent
Professor dr. Herman Selderhuis, geboren te Enschede in 
1961 en van 1987 tot 1992 predikant van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk van Hengelo, is hoogleraar 
Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit in 
Apeldoorn. Hij is directeur van het Internationale Platform 
“Refo500”, dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten 
en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar 
Reformatie. Waaronder het hoorcollege, waarop ik dit 
artikel baseer. Ik probeer aan te geven wat Luthers grootste 
ontdekking was, die uiteindelijk leidde tot de Reformatie.

Luther en zijn angst voor God en duivel
Martin Luther, geboren 1483 in het Oost-Duitse Eisleben, 
groeide op met diepe angst voor God en de duivel. Later is 
beweerd dat deze angst voortkwam uit de mijnen (Martins 
vader bezat drie mijnen) waar ondergronds allerlei 
schimmen gezien en geluiden gehoord werden waarvan 
men dacht dat die duivels waren. Martin is nooit onder 
de grond geweest, het is aannemelijker dat zijn angst 
aangewakkerd is door zijn moeder die vaak over duivels 
sprak. Deze angst werd versterkt door de Middeleeuwse 
afbeeldingen van het Laatste Oordeel in vele kerken. 
In de Oude Kerk hebben we daar ook één van: Christus 
‘komt weder’ om ‘te oordelen de levenden en de doden’. 
De goeden gaan naar de hemel, de slechten naar de hel. 

Daar tussenin is het vagevuur, een soort wachtruimte 
voor zielen van wie het nog niet duidelijk is of ze naar 
de hemel of de hel gaan. Zo simpel was de voorstelling. 
Zo zwart-wit. Luther: “Van kinds af aan raakte ik er aan 
gewend om te verbleken en te schrikken als ik de Naam 
van Christus ook maar hoorde noemen. Immers, mij was 
niet anders geleerd dan dat ik Hem als een strenge Rechter 
moest zien.” Selderhuis legt uit hoe de Kerk in Luthers tijd 
aankeek tegen het ‘verwerven’ van de hemel en dat had te 
maken met de relatie tussen God en de mens. Het beeld 
dat hij gebruikt is dat van Air-miles die je kunt sparen als 
je boodschappen gedaan hebt. Om in de hemel te kunnen 
komen, heb je een toereikend puntentotaal nodig. Deze 
punten kunnen worden vermeerderd door goede dingen te 
doen, maar worden verminderd als je slechte dingen doet. 
Nu is het verschil met onze Air-miles en het Middeleeuwse 
puntensysteem dat je van de eerste online het totaal kunt 
bekijken, maar bij de laatste eigenlijk nooit weet waar je aan 
toe bent. Dat wakkert angst aan, want stel dat je plotseling 
sterft, dan weet je niet hoe je er voor staat. Luther was 
bang dat zijn puntentotaal niet toereikend was. Hij wilde 
monnik worden. Dat vond zijn vader een heel slecht plan, 
vooral omdat Martin dan de mijnen niet zou overnemen en 
niet voor nageslacht zou zorgen. Ondanks vaders verzet, 
zette Luther zijn plan voort. Martin kwam op 2 juli 1505 
bij Stotterheim terecht in een hevig onweer. Dit is één van 
die momenten geworden die later als legendarisch te boek  

 
kwam te staan. Mij is ooit geleerd, dat dít het moment was 
dat Luther besloot het klooster in te gaan. Zo van: als mijn 
leven gespaard wordt, word ik uit dankbaarheid monnik. 
Dat klopt niet. Luther had zijn plan al opgevat, wist al van 
de weerstand van zijn vader en bàd bij dat onweer tot de 
Heilige Anna (de vermeende moeder van Maria) om hem te 
hélpen het klooster in te gaan. 

Luther: monnik en Bijbelwetenschapper 
In 1512 komt Luther als Augustijner monnik naar de 
Universiteit van Wittenberg, die was gesticht door keurvorst 
Frederik de Wijze. Luther kreeg de opdracht de Bijbel uit te 
leggen. “Ik raasde als een gek door de Bijbel en ik zocht 
hoe het in elkaar zit.” Zijn Reformatorische ontdekking 
deed hij bij het lezen van Paulus’  Romeinenbrief. En hij 
ontdekte: niet de mens hoeft via ingewikkelde acties of 
aflaten of andere vormen van boetedoening de genade 
van God zien te verkrijgen. Het is andersom: God zorgt 
dat het recht komt. Deze nogal radicale “U-turn” in het 
denken is voor Luther dermate bevrijdend dat hij ervan 
wil getuigen! Angst is helemaal niet nodig! “God heeft 
zich via Jezus Christus acceptabel gemaakt voor mij. God 
is naar mij toegekomen en dat geeft ontspanning aan 
mijn leven.”  Hierdoor kan de mens in plaats van zich druk 
te maken over zijn eigen toekomstig heil, bezighouden 
met mensen die jou nodig hebben. Martin Luther wilde 
dit delen middels een Academisch gesprek. Jaarlijks op 
Allerheiligen, 1 november, was er een Academisch dispuut, 
waarbij wetenschappers een bepaald thema ter discussie 
stelden en erover debatteerden. Luther, die wel doorhad 
dat zijn ‘Reformatorische ontdekking’ veel stof zou doen 
opwaaien had zijn 95 stellingen eerder al gedeeld met 
vakgenoten. Op 31 oktober 1517 werden deze stellingen 
openbaar gemaakt, maar niet op de spectaculaire wijze 
die in geschiedenisboekjes staat. In het Latijn werden de 
stellingen gepubliceerd aan de Slotkapel van Wittenberg, 
zoals dat vaker gebeurde als er een publiek dispuut zou 
gaan plaatsvinden. Het is niet aan te nemen dat Luther 
de stellingen zelf bevestigd heeft. Dus de actie met het 
‘aanslaan van de stellingen’ met grote hamer en enorme 
spijkers is een mooi, maar niet waar verhaal. Waar is wel dat 
de stellingen al daags na de publicatie in het Duits werden 
vertaald en dat het – dankzij de nog jonge boekdrukkunst – 
als een lopend vuurtje ging, ook buiten de Duitse grenzen. 
Luthers Reformatorische ontdekking dat het niet de goede 
werken van de mens zijn die de hemel kunnen ‘verdienen’, 
maar dat het God is die uit zijn liefde de mens rechtvaardigt, 
is de basis geworden van de Lutherse Reformatie. Luther 
was er helemaal niet op uit om een breuk te forceren. Hij 
had gehoopt de hoge geestelijkheid te overtuigen van zijn 
nieuwe inzicht. Dat is heel anders gelopen. 

ds. Johan Meijer

Het zit 
totaal anders!
De Reformatorische ontdekking van Martin Luther.
Een aantal weken geleden schafte ik een hoorcollege aan van Home Academy. 
Een theologisch, kerkhistorisch verhaal van Herman Selderhuis over Luther en de Reformatie. 

Revoca: “Herroep”. Uitspraak van de Pauselijke afgevaardigde 
Thomas Cajetan tegenover wie Luther in Augsburg (1518) zijn 

gedachtengoed uiteenzet.

Playmobile Luther op een brilpoetsdoekje met daarop 
het schilderij van Andy Warhol met: Martin Luther en 
zijn vrouw Catharina von Bora
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