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3. Luther in zijn tijd en de rechtvaardigingsleer 
 
Lia van Aalsum 
 
Het begrip 'reformatie' doet ons vaak als eerste denken aan Luther, de 95 stellingen en de 
aflaatpraktijk. Die augustijnse monnik die op de vooravond van Allerheiligen, 31 oktober 1517, 
definitief in verzet komt tegen verschillende vormen van verval in de katholieke kerk. 
Hij is de eerste niet; zowel onder de clerici en de kloosterlingen alsook onder de meer intellectuele 
burgerij neemt de kritiek op de kerk toe. Hoewel grote lijnen lastig en riskant zijn, kunnen we 
misschien zeggen dat de vierde tot twaalfde eeuw vooral gericht zijn op de definitieve ontwikkeling 
en bestendiging van de westerse katholieke kerk en spiritualiteit via de staatsgodsdienst en het 
monastieke leven. Aansluitend, in de decennia voor en na 1200, corrigeert de gregoriaanse 
hervormingsbeweging vanuit Cluny niet alleen de invloed van de wereldlijke macht, maar ook het 
morele verval van de kloosters. De daaropvolgende periode, van de twaalfde tot vijftiende eeuw, is 
in meerdere opzichten kritisch te noemen: de kritiek op leer en theologie, op kerkelijke structuren en 
godsdienstige praktijken neemt toe. Bepalende factoren zijn onder meer de opkomst van de steden 
en universiteiten, en de toename van handel en internationalisering. De burger eist zijn plaats op in 
de veranderende maatschappij, intellectuelen werken aan een herbronning van het christelijke 
gedachtegoed, en zowel geestelijken als geschoolde leken streven naar een radicalere beleving van 
de evangelische gemeenschapszin in navolging van Christus. Deze kritische, onderscheidende blik 
leidt weliswaar tot intellectuele en geestelijke vernieuwing in vele vormen, maar vergroot ook de 
diversiteit onder de christenen. 
 
De kritische en vitale tijden van voorgaande eeuwen bereiken een climax in de stellingen van Luther. 
Hoewel deze spijkeractie (volgens sommigen een aardige legende, volgens anderen naar academisch 
gebruik van die tijd) zijn strijdlust goed in beeld brengt, is het vooral zijn geestelijke strijd die ten 
grondslag ligt aan zijn daadkracht. Kernbegrip is hier ‘rechtvaardiging door het geloof’. We zullen er 
dieper op ingaan, want het is een fundamenteel doch lastig inzicht, voor zijn eigen theologie en 
spiritualiteit en voor wat daarop volgt. 
 
Luther worstelt met God. Als jonge monnik en later als hoogleraar worstelt hij met de bijbelse idee 
van de goddelijke gerechtigheid, een centraal gegeven in de middeleeuwse theologie. In grote lijnen 
betreft dit de volgende gedachtegang. De mens is per definitie zondig (erfzonde), maar hij kan 
verlost worden; een bevrijding die bemiddeld wordt door Christus’ kruisdood en verrijzenis. Wie in 
geloof oprecht berouw toont en probeert deugdzaam te leven zal door God ‘gerechtvaardigd’ worden. 
Dit is geen juridische term, maar een theologisch begrip dat geestelijk verstaan moeten worden. Het 
betreft hersteld worden in de oorspronkelijke relatie met God. 
Luther denkt hierop door. Wat gebeurt er met de mens die er niet in slaagt zijn zondige neigingen 
ten goede te veranderen? Betekent dit dat deze mens voor eeuwig ten dode is opgeschreven, 
onbereikbaar voor Gods herstellende invloed? Immers, wie van ons mensen kan zich van zijn 
zondigheid ontdoen? We zijn toch per definitie zwakke en kwetsbare wezens die zich steeds weer van 
God afkeren en onze eigen zelfgenoegzame weg gaan? Zelfs hij als monnik is zich bewust van zijn 
dagelijkse struikelingen. Luther ziet het somber in voor de mensheid. Op een uitzondering na kan die 
rechtvaardiging van God niets anders betekenen dan dat de meeste mensen veroordeeld zijn tot een 
leven van goddelijke afkeuring. Er rest de mens niets anders dan te huiveren voor Gods toorn en 
straf, of de straffen letterlijk af te kopen zoals in Luthers tijd gebruikelijk is (de aflaatpraktijk). 
 
Dit alles maakt Luther angstig en roept verzet op. Hoe kan hij houden van deze wraakzuchtige God? 
Het is duidelijk dat Luther niet alleen met God worstelt, maar ook met zichzelf. De idee van een 
rechtvaardige God confronteert hem met zijn eigen beperktheid als mens. Het zijn niet alleen de leer 
van de theologie en de woorden van de Schrift die hem wijzen op de menselijke ontrouw, het is ook 
een gegeven dat hij persoonlijk kent. Misschien dat zijn neiging tot depressiviteit hieraan bijdraagt. 



Maar het is vooral een inzicht dat op een bepaald moment diepgaand tot hem doordringt. Hij 
realiseert zich dat hij, in het licht van de ene, levende en eeuwige God slechts een ‘nietige dwerg’ is, 
een mens van stof en as, bepaald door de zonde van de zelfgenoegzaamheid. 
 
Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Hij beschrijft dit in 1545 (hij sterft in 1546). Het verwijst 
vermoedelijk naar 1515 en gaat dus vooraf aan de spijkeractie. Voor de zoveelste maal mediteert hij 
over het woord van Paulus in de Romeinenbrief dat hij zo langzamerhand is gaan haten (Rom.1:17): 
‘In het evangelie van Christus openbaart zich Gods gerechtigheid, zoals geschreven is: de gerechte 
leeft door het geloof’. Tot dan heeft hij de goddelijke gerechtigheid opgevat als de kritische blik van 
God die alleen maar veroordelend en afstraffend kan zijn, gezien de zondige aard van de mens. Nu 
komt hij tot een ander en dieper verstaan. Deze goddelijke gerechtigheid betekent dat God hem 
recht doet en herstelt in de relatie met Hem. Dit is geen beloning, maar een geschenk. Hij beseft dat 
het God is die hem – als gelovige – in een ander licht plaatst, als een gerechte beschouwt. De mens 
is daarin passief, maar kan dit wel actief aanvaarden. ‘De gerechte (vaak vertaald met 
‘rechtvaardige’) leeft door (of ‘in’ of ‘vanuit’) het geloof’ heeft daarom meerdere betekenislagen. 
Leven en geloven volgens het evangelie van Christus vormt enerzijds het kader waarbinnen dit van 
God uit kan gebeuren en anderzijds de basis waarop de mens dit kan ontvangen. Dit is de God van 
het evangelie: geen straffende instantie, maar een barmhartige en genadige God, die de mens ‘recht 
zet’ en heel maakt. Dit is een gift uit genade, geen verdienste. Berouw is zo gezien geen 
voorwaarde, maar een gevolg. 
 
Er is fundamenteel iets gewijzigd in de manier waarop Luther de Schrift verstaat en het christelijk 
geloof begrijpt. Hij is, zo zegt hij, het paradijs binnengegaan en voelt zich als herboren. Zijn 
geschriften laten zien hoe hij zich deze vernieuwende inzichten eigen maakt en verder ontwikkelt. Hij 
zoekt een weg uit de vervlakking van het christelijk geloof, de diepte in. Zo schrijft hij bijvoorbeeld 
dat een gelovige weliswaar geloof hecht aan een aantal historische elementen, maar dat het in de 
kern gaat om een zich toevertrouwen aan Gods beloften en integriteit. Geloof beperkt zich niet tot 
een verzameling leerstukken, maar betreft een grondhouding waarin de mens zich tot God keert en 
waarbinnen Christus met zijn vergeving, rechtvaardiging en hoop aanwezig komt. Geloof is als een 
trouwring die Christus en de gelovige met elkaar verbindt, die de menselijke ziel als bruid met haar 
bruidegom Christus verenigt. 
 
Een gevolg van deze inzichten is onder andere dat deugdzaam leven en goede werken niet langer 
worden gezien als de voorwaarde voor rechtvaardiging, maar als het gevolg ervan. Gods genade kun 
je op geen enkele manier manipuleren, laat staan afkopen. De gelovige weet zijn contact met God 
hersteld. In zijn relatie met God is hem recht gedaan, is hij oprecht en waarachtig. Dit is de ware 
vrijheid van de christenmens: goeddoen uit liefde, om niet, dienstbaar aan Christus en de 
medemens, in dank aan God. 
Overigens is deze vrijheid kwetsbaar. Het is een proces van vallen en opstaan. Aanvankelijk 
beschouwt Luther de rechtvaardiging als een proces van wording, maar later onderscheidt hij de 
rechtvaardiging als een gebeurtenis, als een toekenning van godswege, in aansluiting waarop de 
Heilige Geest het proces van innerlijke vernieuwing voltooit. Dit laatste wordt daarna, door Calvijn 
bijvoorbeeld, ook wel ‘heiliging’ genoemd. 
Voor en na Luther kent deze benadering allerlei variaties. Zo zal er door Erasmus en vanuit Trente 
(Contrareformatie) onder andere gesteld worden dat de mens wel degelijk met de genade kan 
meewerken. Vooral benadrukt men dat de mens niet slechts door God rechtvaardig wordt ‘verklaard’ 
of beschouwd, maar ook daarmee wordt verrijkt (Ef.4:23-24). Dit verschil tussen de externe en 
interne gerechtigheid zal de protestanten en katholieken blijven scheiden. 
Voor Luther gaat het hierom: in geloof vertrouwt de mens zich toe aan God, die vervolgens op zijn 
tijd dit completeert met de herstellende en vergevende act van rechtvaardiging. Zo kan de mens met 
hulp van de Heilige Geest groeien in het proces van vernieuwing. Goed leven en goeddoen zijn 
hiervan weliswaar een onderdeel, maar kunnen God niet manipuleren. In wezen kan de mens slechts 
luisteren en bidden om Zijn genadevolle toewending, keer op keer. 
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