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Luther in beeld. Een portret van de reformator uit zijn geschriften  

In dit goed verzorgde boek komt Luther zelf aan het woord. Je kunt de reformator het 

beste leren kennen door hem zelf aan het woord te laten. De hoofdlijn in deze uitgave 

vormen de nieuw vertaalde fragmenten uit Luthers werken de hoofdlijn; de verbindende 

schakel zijn episoden uit Luthers leven. Heel origineel. 

De rode draad in de selectie van deze uitgave vormen de drie sola’s: alleen geloof, alleen 

genade, alleen Gods woord. Daarnaast zijn er publicaties waar Luther de Bijbel uitlegt, of 

waarin hij ingaat op het nut van de Catechismus, het gebed en de zorg voor christelijk 

onderwijs (12). 

Ik geef enkele citaten: ‘Pas wanneer het laatste restje van aanspraak op het heil in de ziel 

is vergaan en niets overblijft dan zich in Gods almachtige wil te schikken (hoewel ze 

eeuwig in de angst moet blijven), dan pas is er de mogelijkheid van rechtvaardiging’ (25). 

De Stelling 62 : De ware schat van de kerk is het allerheiligste Evangelie van de heerlijkheid 

en de genade van God (38). 

Over de vrijheid  van een christen: ‘Dan worden alle helsgoederen en de zaligheid die 

Christus bezit, het eigendom van de ziel en alle ondeugden en zonden van de ziel het 

eigendom van Christus.’ Dat houdt een vrolijke ruil in, maar het brengt ook een strijd om 

heil, behoud, overwinning en verlossing met zich mee (56). 

De Grote Catechismus. ‘Ik wil me voor de grote massa beperken tot de driestukken die van 

oudsher in de christenheid hun plaats hebben gehad, maar slechts zelden op de juiste 

wijze geleerd en onderwezen zijn. Dat zijn de Tien Geboden des Heeren, de Twaalf 

Artikelen van het geloof en het Onze Vader, zoals Christus dat geleerd heeft (101).  

Van harte aanbevolen voor persoonlijk gebruik, voor het maken van een inleiding, voor 

bespreking in bijbelstudiegroepen e.a. 

 


