
Meditatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17)

Het komende jaar staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Wij kijken terug op de 500 jaar die 
verstreken zijn nadat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg timmerde.

500 jaar Reformatie.

Die woorden kun je op een verschillende manier lezen. Je kunt zien op het moment dat die Reformatie
in gang is gezet. Dan gedenk je de dag dat Luther voor het eerst zijn vragen bij de dwalingen in de 
Rooms-Katholieke Kerk bekendmaakte. Dat is dan een punt in de tijd, een momentopname. Maar je 
kunt die woorden 500 jaar Reformatie ook lezen als een periode. Als een periode waarover de 
Reformatie die 500 jaar geleden in gang is gezet, zich uitstrekt. Dat maakt duidelijk dat die Reformatie 
nooit is afgerond, maar ook in onze dagen nog hard nodig is. En dan is het goed om naar de punten te
kijken waar het in de Reformatie om ging. Het ging om de structuur van de kerk, en dan met name om 
de positie van de paus. De paus, die zich in de dagen van Luther meer en meer ontpopte als een 
machtig heerser. Als een kerkleider die de kerk allereerst gebruikte als een middel om rijkdom en 
aanzien te verkrijgen en daar alles voor inzette. Maar ook als het ging om de leer van de kerk, die op 
diverse punten van de Bijbelse leer afweek.

Luther hamerde erop dat de kerk terug moest naar het Woord van God. Hij wilde dan ook dat Gods 
Woord beschikbaar was voor iedereen. Dus niet alleen in de Latijnse taal, de taal van de priesters en 
hoogopgeleiden, maar ook in de taal van de gewone man. De mensen moesten weten wat er in de 
Bijbel stond, ze moesten het kunnen verstaan wanneer eruit gelezen werd. Want alleen dan zouden 
ze ook de diensten in de kerk begrijpen en aan het Woord van God kunnen toetsen. Luther stofte de 
Romeinenbrief af, haalde die voor het voetlicht. Ook de tekst die boven deze meditatie staat.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Luther was overtuigd van de kracht van het Woord van God. Van de invloed die dat Woord op het 
geloof in de Heere Jezus heeft. En wat nu, wanneer je dat woord niet kon verstaan, niet kon lezen in 
je eigen taal? Vandaar mijn vraag: Beseft u wat u in handen hebt, wanneer u uw Bijbeltje opent? Hoe 
bevoorrecht u bent, met die Bijbel in uw eigen taal? Met kerkdiensten in het Nederlands?

In de nieuwtestamentische gemeenten en vlak voor de Reformatie had men Gods Woord niet of kon 
men het niet lezen. Precies zoals nu op zendingsvelden vaak nog het geval is. Dat maakt de mensen 
afhankelijk van het voorgelezen Woord, van de vertaling die de zendeling of voorganger eraan geeft. 
Daarom geeft Paulus aan dat horen voor het geloof zo belangrijk is. Niet het horen op zichzelf, maar 
het horen van het Woord van God. Van dat Woord, dat erop gericht is om ons tot geloof te brengen.

Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Daarom is het zo belangrijk om goed te letten op wát we horen. Of het gegrond is op het Woord van 
God. Of wij het ook begrijpen. Dat is een van de vruchten van de Reformatie, ieder volk een Bijbel in 
de eigen taal. Daarom is een van de eerste en meest belangrijke dingen die Luther gedaan heeft het 
vertalen van het Woord van God. De verstaanbaarheid daarvan was een van de pijlers van de 
Reformatie. Luther nam de grondtekst zoals die toen bekend was, en vertaalde dat in het Duits van de
gewone man. Natuurlijk moest het wel herkenbaar zijn als Woord van God, maar het moest zo dicht 
mogelijk bij de mensen gebracht worden. Want iedereen moest kennis kunnen nemen van de 
woorden die de Heere God tot hem richtte.

Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Luther was dus doordrongen van de kracht die het Woord van God in ons leven uit kan oefenen. Het 
horen van het Woord, kan alleen maar wanneer wij dat Woord zelf kunnen lezen en begrijpen of door 
de verkondiging van het Woord. Want dat Woord van God is het middel dat de Heere gebruikt om ook 
ons tot geloof te brengen. Om dat geloof in ons hart wakker te roepen door de krachtige werking van 
Zijn Geest. Wanneer je de tekst leest, is het in ieder geval duidelijk dat het Woord van God vroeg of 



laat de meest bepalende rol in ons leven met God gaat spelen. Het is het middel waardoor de Heere 
spreekt, waardoor Hij ons in beweging zet, waardoor Hij ons hart raakt. Dat is ook direct een van de 
meest belangrijke aanwijzingen die Paulus ons geeft. Het Woord van God heeft, als het om het geloof 
gaat, ook het laatste woord, dát is bepalend. Mensen kunnen ons wijzen op Gods Woord. Predikanten
kunnen proberen om het zo dicht mogelijk bij ons hart te brengen. Maar het Woord van God zelf geeft 
de doorslag. Daarin klopt het hart van God en daarom kunnen we het ook niet hoog genoeg achten. 
Johannes legt daar een stevig fundament onder wanneer hij zegt: In het begin was het Woord, en het 
woord was bij God en het Woord was God… en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond. Dat maakt dat we het Woord van God niet hoog genoeg kunnen houden. Dat we de kracht 
van dat Woord niet kunnen overschatten. Wie dat Woord hoort en gelooft, die mag zijn leven met God 
wel als vrucht van de Reformatie erkennen. Niet dat het dan stilstaat, dat de Reformatie dan voltooid 
is. Nee, het houdt niet op, want dat Woord van God zorgt voor een doorgaande reformatie. Voor een 
doorgaande vernieuwing van ons leven, om zo het beeld van God opnieuw zichtbaar te maken. Die 
vernieuwing gaat door tot het moment van voltooiing. Tot het moment dat wij de Heere ontmoeten, na 
onze dood, of op de dag dat de Heere Jezus wederkomt. De dag dat wij het Woord in levenden lijve 
ontmoeten!
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