Door René Visser te Amsterdam

De acht Invocavitpreken van dr. Martin Luther

DE REFORMATIE
GERED
Dr. Martin Luther (1528) door Lucas Cranach

Het is maart 1522, en het einde van de reformatie lijkt
nabij. In Wittenberg willen radicale aanhangers van de
reformatie hervormingen in de kerk en in het klooster
doorvoeren. Wie niet meedoet wordt met geweld
bedreigd en zelfs een beeldenstorm wordt niet geschuwd.
Voor de keurvorst is de maat vol, maar men is niet meer
voor rede vatbaar. Dr. Martin Luther zelf bevindt zich
200 kilometer verder, geëxcommuniceerd en vogelvrij
verklaard is hij ondergedoken op de Wartburg. Met
gevaar voor eigen leven besluit hij terug te komen naar
Wittenberg en acht dagen achter elkaar de preekstoel te
beklimmen. Alle ogen zijn op hem gevestigd.

‘Hauptschriften’
De thema’s waarover in Wittenberg
onrust ontstond houden verband
met de misstanden in de kerk en
het klooster die door Luther in zijn
Hauptschriften twee jaar eerder zijn
beschreven. Hierin zette hij zijn eigen theologische visie uiteen op de
kerk en de overheid, de sacramenten en de vrijheid van de christen.2
Luther had echter aan zijn ideeën
over hervormingen binnen de kerk
nog geen praktische uitvoering gegeven, om degenen die hier nog niet
van overtuigd waren geen aanstoot
te geven.
Nu Luther en zijn aanhangers in
januari 1521 geëxcommuniceerd en
in april vogelvrij verklaard waren,
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