Door dr. K. van der Zwaag

Nieuwe publicaties willen traditionele beeldvorming
rond Luther en Reformatie doorbreken

ROOMS-KATHOLIEKEN
ONTDEKKEN LUTHER ALS
KERKHERVORMER
Rooms-katholieke boeken over Luther. Ze
verschijnen de laatste jaren in overvloed. Het is te
vroeg om van een ‘revival’ van Luther in de RoomsKatholieke Kerk te spreken. Wel laten ze zien dat
Rome ook veel van Luther wil leren, al blijft de
kritiek op de hervormer overwegen. Een analyse
van enkele spraakmakende publicaties.
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Hoe katholieken en protestanten

matische conflictpunten met Rome

PROTESTANTS NEDERLAND

Geloofsvragen
Peter Neuner stelt in zijn werk
Martin Luthers Reformation dat het
bij Luther ten diepste ging om de
gelovige vraag naar het eeuwig
heil. In het centrum stond niet de
kritiek op de paus en curie, maar
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de Bijbelse boodschap van de rechtvaardiging van de zondaar. Luther
was overtuigd dat de roomse kerk

laatste geloof was niet heilbrengend
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De bundel probeert diverse misverstanden van katholieke bezwaren
tegen Luther uit de wereld te helpen. Zo stelt Theodor Dieter dat het
sacrament van de boete/biecht bij
Luther niet verdwenen is. De vergeving van zonde grondt zich niet op
het berouw van de zondaar noch
op het priesterlijke ambt, maar dat
betekent niet dat die beide zaken
overbodig zijn. Het geloof en het
Woord alleen sluiten de dienst van
de priester in die als middel wordt
gebruikt. Dat Luther de werkelijke

Thoenissen

tegenwoordigheid van Christus in
het Avondmaal erkent, is een rode
draad in de verschillende bijdragen.
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