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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 10/11 - De protestantse Reformatie 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. 

 

 
 
In de 16de eeuw waren Maarten Luther en anderen betrokken bij een belangrijke beweging: de Pro-
testantse Reformatie, welke de Kerk wilde laten terugkeren naar de waarheden die in de Bijbel wor-
den geleerd. 
Hoe kwam het dat de Kerk zover van de Bijbel afgeweken was? Beschouw het volgende: 
Op de dag van Pinksteren werd de Kerk geboren (zie hoofdstuk 9)! Toen de Kerk voor het eerst 
begon, was dit onder het Hoofd van Christus en ze was gebouwd op een erg stevig fundament. u 
kunt dat hieronder in een schema zien: 

 

 
 
Naarmate de tijd verstreek, verwijderde de Kerk zich verder weg van haar fundament. Mensen be-
gonnen te luisteren naar de woorden van mensen, in plaats van te luisteren naar Gods Woord, de 
Bijbel. In plaats van het leiderschap van haar Hoofd Jezus Christus te volgen, begonnen zij mense-
lijke religieuze leiders te volgen.  
Velen beweerden christenen te zijn terwijl zij helemaal geen christenen waren (2 Timotheüs 2:19). 
Velen werden gedoopt terwijl ze niet gered waren. 
Als gevolg daarvan was er een grote vermenging in de Kerk. Datgene wat vals en werelds was, 
werd vermengd met datgene wat waarachtig en godvruchtig was. Dat zie je in volgend schema 
voorgesteld: 
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Naarmate de tijd verstreek, werden de dingen steeds erger en erger. Mensen wendden spoedig hun 
oren af van de waarheid (2 Timotheüs 4:4) en zij begonnen te luisteren naar valse leringen: “mis-
leidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). Religieuze mensen wilden niet in 
de Bijbel geloven en er niet volledig op vertrouwen of bouwen.  
Dit religieuze volk wilde in feite niet dat God hun Hoofd, hun Koning of hun Leider was (zie 
hoofdstuk 6!). Zij wilden bestuurd en geleid worden door mensen (zondige mensen!).  
De Kerk bleef daardoor afwijken van Christus en de Bijbel, en dit resulteerde in een vals religieus 
systeem dat gebaseerd was op de gedachten van mensen, en onderworpen aan menselijk leider-
schap. Gedurende die tijd waren er maar weinig wedergeboren gelovigen. Ze waren zeldzaam: 

 

 
 
Mensen weigerden het licht van Gods Woord te laten schijnen (2 Petrus 1:19) en dat is de reden 
waarom de donkere middeleeuwen (5de tot 15de eeuw) zo donker waren! Enkele gelovigen hier en 
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daar lieten hun licht schijnen, maar in het algemeen waren dit eeuwen van grote geestelijke duister-
nis en onwetendheid. 
Zou God deze duisternis laten voortduren? In de 16de eeuw (bijna 500 jaar geleden) werkte de Heer 
in het hart van een Duitser met de naam Maarten Luther. God onderwees deze man uit Zijn Woord, 
en Luther begon in te zien dat wat de Bijbel leerde helemaal anders was dan wat de Rooms-katho-
lieke kerk onderwees. 
 

 
Maarten Luther 

 
Eén punt waar Luther sterk van mening verschilde met de katholieke kerk betrof de aflaten. De 
katholieke kerk legde een grote nadruk op zonde en de bestraffing ervan in het “vagevuur” en de 
hel. Het vagevuur was volgens de Roomse kerk een plaats waar zij die naar de hemel gaan eerst 
worden naartoe verwezen, gewoonlijk voor een lange tijd. In het vagevuur wordt de persoon gerei-
nigd door vuur (met veel pijn en lijden) voordat hij geschikt is om de hemel in te gaan. Hoe ge-
trouwer de persoon de katholieke religie volgt tijdens zijn leven, hoe korter zijn verblijf in het va-
gevuur. Een van de dingen die een persoon kan doen om zijn tijd in het vagevuur te verkorten, is het 
bidden van bepaalde gebeden, vasten, geld geven aan de armen, op pelgrimstocht gaan naar een of 
ander heiligdom, enz.  
Herinner u dat de Bijbel helemaal niets leert over het bestaan van een vagevuur. Gelovigen worden 
helemaal gereinigd in dit leven door het kostbare bloed van Christus, dat Hij uitstortte toen Hij 
stierf als onze Plaatsvervanger aan het kruis van Golgotha. Wij kunnen rusten in Zijn volbrachte 
werk en geloven dat Hij alles in orde gebracht heeft! Wij kunnen niets doen om onze zonden weg te 
vegen en hebben ook geen “vagevuur” nodig. Maar toen Christus stierf aan het kruis maakte Hij het 
mogelijk om compleet gereinigd te worden van al onze zonden (zie Hebreeën 1:3). 
Terug naar ons onderwerp van de aflaten : de katholieke kerk be-
dacht een plan waardoor zij zich kon verrijken, en waardoor men-
sen zouden gaan denken dat zij minder lang zouden moeten lijden 
in het vagevuur. Mensen konden een “aflaat” kopen (zie een re-
cent exemplaar rechts) waardoor zij minder tijd moesten door-
brengen in het vagevuur. Een persoon kon niet enkel aflaten ko-
pen voor zichzelf, maar ook voor zijn familieleden en vrienden die 
in het vagevuur zullen belanden of er al in zitten. Zoals u zich kan 
inbeelden, was dit een programma dat enorm veel geld opbracht 
voor de katholieke kerk. 
Sommige mensen (zij die het geld hadden) kochten liever aflaten 
dan constant gebeden te moeten opzeggen, of goede werken te 
doen. Zij dachten dat het makkelijker was geld te betalen dan tijd 
te besteden aan het herhalen van standaardgebeden. 
Er was in die tijd een Dominicaanse priester-monnik met de naam 
Tetzel die graag aflaten verkocht. Hij gedroeg zich als een ijverige 
verkoper. Hij wilde zoveel aflaten verkopen als maar kon. In zijn  

 
Deze “volle aflaat” (in mijn bezit) werd 
gekocht in Rome, van paus Johannes 
XXIII. De vermelde datum is 28 juni 
1962. Formaat 24 x 32 cm, gouddruk.  

verkoopspraat zei hij ongeveer het volgende: “Als je geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel 
springt”. 
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Het hele idee van aflaten en de geslepen verkoopstechnieken van Tetzel maakte Maarten Luther 
boos. Hij wist dat deze dingen God niet bevielen. 
Luther besloot neer te schrijven waarom de verkoop van aflaten fout was. Hij nam zijn pen en 
schreef 95 theses (stellingen) op een blad papier en spijkerde het daarna tegen de kerkdeur van de 
Slotkerk te Wittenberg, in Duitsland. De kerkdeur fungeerde als een prikbord. Daar plaatsten men-
sen in de stad aankondigingen en nieuws. Door dit te doen maakte Luther zijn zienswijze over afla-
ten openbaar bekend aan het publiek. Deze daad van Luther was niet de Reformatie, maar het was 
de eerste van acht handelingen in een reeks die zouden leiden tot de Reformatie. 

[Bepaalde gegevens werden betrokken van B. K. Kuiper’s The Church in History, p. 158-163.] 
 

 
 
Luthers ijver voor de waarheid en zijn geloof in het Woord van God legden het fundament voor een 
nieuwe beweging die later zou gekend worden als de Protestantse Reformatie (hij protesteerde en 
sprak het religieuze systeem van zijn dagen tegen en trachtte de kerk te hervormen of te veranderen 
door ze terug te brengen tot Christus en de Bijbel): 

 

   
 
Martin Luther en anderen die hem volgden begonnen bepaalde fundamentele waarheden van de 
Bijbel die voor het merendeel van de mensen verloren waren gegaan in de achterliggende eeuwen, 
te ontdekken en herontdekken. 
De drie grote waarheden die aan het licht kwamen tijdens de Reformatie zijn de volgende: 

1. Het hoogste gezag van de Bijbel 
Waar kan een persoon naartoe gaan om te leren over de Heer en de geestelijke dingen? Hoe kan een 
persoon iets te weten komen over leven en dood, hemel en hel? Hoe kan een persoon ontdekken hoe 
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hij moet gered worden en hoe eeuwig leven te verkrijgen? Waar kan een persoon antwoorden ver-
krijgen op deze vragen? Naar wie zou hij moeten luisteren. Wie zal hij geloven?  
Welke boeken zou een persoon moeten lezen om antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen 
van het leven? Zou een persoon zijn antwoorden moeten verkrijgen van een pastoor of een priester? 
Heeft de paus alle antwoorden? Heeft de Rooms-katholieke kerk de antwoorden? Zal enige kerk ze 
hebben? Zou ik de traditie moeten vertrouwen (datgene wat mensen eeuwenlang hebben geleerd en 
gepraktiseerd)? 
Welke is mijn gezagsbron wanneer het gaat om geestelijke dingen? Weet u wat het antwoord van 
Maarten Luther was?  Zijn gezagsbron was deze: de Bijbel, de hele Bijbel en niets dan de Bijbel! 
Zijn gezagsbron was niet louter een mens. Zijn gezagsbron was God. De antwoorden voor alle be-
langrijke levensvragen worden gevonden in de Bijbel, die Gods Woord is. De reformatie was een 
terug naar de Bijbel beweging! Er is geen betere manier om uit de duisternis te raken dan terug te 
gaan naar de Bijbel! De constante roep van Maarten Luther en anderen zoals hij was deze: “Wat 
zegt de Schrift?” (Romeinen 4:3). De hervormers geloofden in het absolute en uiterste gezag van 
de Bijbel. 
Wat is uw gezagsbron? Waar gaat u naartoe om antwoord te krijgen op de meest fundamentele le-
vensvragen? Waar gaat u naartoe om antwoord te krijgen op hoe u gered moet worden en hoe naar 
de hemel te gaan? Is God uw Autoriteit, of zijn het zondige en feilbare (in staat om verkeerd te zijn 
en zich te vergissen) mensen uw autoriteit of gezagsbron? Stelt u geloof in wat mensen hebben ge-
zegd, of stelt u geloof in wat God heeft gezegd? 

2.  Rechtvaardiging (redding) door geloof 
Hoe kan een persoon gered worden? Hoe kan een persoon het goedmaken met God, voor alle eeu-
wigheid? Hoe kan een persoon naar de hemel gaan en ontsnappen aan het oordeel en de verdoeme-
nis van een eeuwige hel? 
Eeuwenlang had het Roomse religieuze systeem onderwezen dat redding door werken verkregen 
wordt. Zij zeiden (en vandaag nog steeds) dat de mens zijn redding moest verdienen door iets te 
doen – door de sacramenten in acht te nemen, door de doop, door naar de mis te gaan, door de 10 
Geboden te houden, door het opzeggen van bepaalde gebeden (bv. het prevelen van de zgn. rozen-
krans), door het ondergaan van religieuze rituelen, door te trachten een goed leven te leven, enz. Zij 
onderwezen dat zij door hun werken op een of andere manier Gods gunst en zegen konden verdie-
nen zodat Hij hen zou toelaten in Zijn hemel (“je moet je hemel verdienen” is een bekende  katho-
lieke uitdrukking). Als zij erin faalden recht naar de hemel te gaan, dan zouden goede werken en het 
kopen van aflaten hen helpen om minder tijd in het vagevuur te moeten doorbrengen (de rijke beta-
lers zaten dus op rozen). 
Maarten Luther en de andere hervormers realiseerden zich dat redding niet door werken verkregen 
kan worden, maar door geloof en geloof alleen. “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben 
vrede met God door onze Heere Jezus Christus”. “Hij maakte ons zalig, niet op grond van de wer-
ken die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid” (Titus 3:5). Een mens 
wordt gerechtvaardigd en gered doordat hij zijn geloof stelt in een Persoon, de Heer Jezus Christus. 
Hij is de Enige die zondaars kan redden (1 Timotheüs 1:15; Hebreeën 7:25). 
Vertrouwt u op uw eigen werken en goede daden? Denkt u dat God jou zal toelaten in Zijn hemel 
omdat u getracht heeft goed te zijn? Kunt u ooit goed genoeg zijn om een heilige en rechtvaardige 
God tevreden te stellen? Wij worden niet gered door wat wij doen; wij worden gered door wat 
Christus reeds gedaan heeft op het kruis. Lees Efeziërs 2:8-9 waar gezegd wordt hoe een persoon 
echt wordt gered. 

3.   Elke gelovige is een priester 
Eeuwenlang heeft het religieuze systeem onderwezen dat slechts een selecte groep mannen (“pries-
ters” genaamd) directe toegang tot God kon hebben. De gewone gelovige kon niet direct tot God 
naderen; hij moest via een priester gaan. Hij kon zijn zonden niet direct aan God belijden, maar hij 



 6

moest naar een priester gaan en bij hem gaan “biechten”. De gewone gelovige kon de Bijbel niet 
begrijpen; hij was afhankelijk van een priester voor de juiste interpretatie. 
Maarten Luther en de andere reformatoren realiseerden zich dat volgens de Bijbel elke gelovige een 
priester is (zie 1 Petrus 2:9 en Openbaring 1:6). Elke gelovige kan direct tot God gaan middels de 
Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt: “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en 
mensen” (1 Timotheüs 2:5). Een middelaar is een “tussenpersoon”. Een middelaar staat tussen twee 
personen in. In dit geval staat de Middelaar tussen God en de mens. Wie is deze éne Middelaar (1 
Timotheüs 2:5)? Jezus Christus. 
Wat een wonderlijke waarheid! Elke gelovige kan direct tot God gaan in gebed! Elke gelovige kan 
zijn zonden direct aan God belijden (“biechten”), omdat Hij het is tegen Wie wij gezondigd hebben 
(1 Johannes 1:9)! Elke gelovige kan de Bijbel voor zichzelf lezen en bestuderen, en God (de Heilige 
Geest; zie Johannes 16:13-14) vertrouwen als zijn vertolker. 
Bent u een priester? Hebt u directe toegang tot de levende God? Hebt u een reddende relatie met 
Christus zodat u in staat bent tot de Vader te komen? (Johannes 14:6)? 
Bent u nog steeds in de duisternis (vergelijk de “donkere Middeleeuwen”), of heeft God deze drie 
grote waarheden aan u onthuld? 

“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” 
(Psalm 119:130). 
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