
 
Gevel muurschildering van Hans Benn via Pixabay 

 

Opdat allen één mogen zijn 
 
Dat de Duitse augustijn Maarten Luther (1483-1546) op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen 
tegen de aflatenhandel ophing aan de kerk in Wittenberg (D) wordt traditioneel beschouwd 
als het begin van de Reformatie. 
  
Op 6 maart 2008 berichtte het Britse dagblad ‘The Times’ dat de Duitse paus Benedictus XVI 
in september 2008 de conclusies zal presenteren van een onderzoek naar Luther. De paus 
had die besproken met een kring van 40 theologen die de ‘Ratzinger Schülerkreis’ genoemd 
werd naar de familienaam van de paus. De paus betoogt dat Luther geen ketter was. Luther 
wilde de christelijke kerk helemaal niet splitsen, maar enkel corrupte praktijken in de kerk 
aan de kaak stellen en bestrijden.  
  

Op 12 juni 2015 stond in het ‘Nederlands Dagblad’ dat het gemeentebestuur van Rome groen 

licht geeft voor een ‘Maarten-Lutherplein’ in de stad, die bakermat is van de rooms-

katholieke Kerk. Het plein ligt in de buurt van het Colosseum en het Forum Romanum. 

  

Op 1 juli 2015 zei Mgr. Gerhard Feige,  de bisschop van Maagdeburg en binnen de Duitse 
bisschoppenconferentie referent voor de oecumene, dat de viering van de vijfhonderdste 
verjaardag van de Reformatie in 2017 benut moet worden als kans voor verzoening en beter 
wederzijds begrip tussen katholieken en protestanten. 
  
In juli 2015 schreef ik naar media en internationale verenigingen o.m. het volgende: “Om een 
viering van 500 jaar Reformatie te benutten ‘als kans voor verzoening en beter wederzijds 
begrip tussen katholieken en protestanten’ lijkt het mij noodzakelijk dat ‘de ban wordt 
weggenomen’ en dat ‘Luther in eer hersteld’ wordt. Ik ben niet voor plechtige 
heiligverklaringen door de paus, maar voor mij is Luther al lang de ‘heilige Maarten Luther’. 



Hoelang wil de R. K. Kerk de scheiding met de Evangelische Kerken nog aanhouden en het 
door Jezus gewilde ‘opdat allen één zijn’ nog langer uitstellen? De ban met ‘de beweging van 
bisschop Marcel Lefebvre’ werd wel reeds weggenomen. Gaat men nog 500 jaar wachten om 
de ban met Luther en zijn volgelingen weg te nemen? Aan de basis is al lang op vele plaatsen 
eenheid en verzoening tussen christelijke kerken”. 
  
Op 6 juni 2017 verklaarde kardinaal Reinhard Marx, de voorzitter van de Duitse 
bisschoppenconferentie en voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferentie v.d. 
Europese Unie (COMECE), dat de eenheid van katholieken en protestanten vijfhonderd jaar 
na het begin van de Reformatie ‘nu al een realiteit en niet louter fantasie’ is. Kardinaal Marx: 
Theologisch moeten beide Kerken ervoor zorgen dat die eenheid in al haar facetten en met 
de steun van iedereen vorm kan krijgen. Onze onderlinge verschillen mogen ons niet 
scheiden, maar zij moeten ons verrijken’. 
  
Op 28 augustus 2017 besloot jezuïet Jan Stuit, deken van Nijmegen en directeur v.d. ‘Jesuit 
Refugee Service Europe’, de 95 stellingen van Luther te lezen in het kader van 500 jaar 
Reformatie. Zijn verrassing werd alsmaar groter tot hij vaststelde: ‘ik heb moeite om een 
stelling te vinden waar ik het niet mee eens ben’. Wie de geschiedenis van het begin v.d. 
Reformatie leest ziet een opeenstapeling van gemiste kansen: kansen om te verzoenen, om 
met elkaar in gesprek te geraken, om de kerk van binnenuit te veranderen. Zoveel 
misverstanden, zoveel onwil, zoveel eigen gelijk: doodzonde. En dat allemaal in de naam van 
God. Het is om je dood te schamen. 
  
Op 3 januari 2021 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther en zijn volgelingen door 
paus Leo X geëxcommuniceerd werden. Sinds de jaren 1960 groeiden katholieken en 
lutheranen meer naar elkaar toe en het Vaticaan en de Lutherse Wereldfederatie zullen de 
excommunicatie dit jaar gezamenlijk herdenken. Enkele katholieke en protestantse 
theologen vroegen de excommunicatie uit 1521 formeel ongedaan te maken als teken van 
verzoening. 
  
Van 18 tot 25 januari 2021 was het thema van de ‘Gebedsweek voor de Eenheid v.d. 
Christenen’: Blijf in Mijn liefde. ‘Blijf in Mijn liefde en je zal veel vrucht dragen’ is de oproep 
die centraal stond tijdens die Gebedsweek. Het is een oproep van jezus zelf uit het evangelie 
volgens Johannes (Jo. 15, 4-9). Jezus gebruikte hiervoor het beeld van de wijnstok. Hij is de 
wijnstok en de Vader is de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat we Hem 
kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. 
  
Na 500 jaar van scheiding herinner ik aan Jezus’ laatste wilsbeslissing tijdens Zijn zogenaamd 
‘hoog priesterlijk gebed’, waarin Hij niet enkel voor Zijn leerlingen gebeden heeft, maar voor 
ALLE gelovigen. Ik bid meteen die bede uit Jezus’ ‘hoog priesterlijk gebed’: “Opdat allen één 
mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn, zodat de wereld 
gelove dat Gij Mij gezonden hebt” (Jo. 17, 21). HET ZIJ ZO. AMEN. 
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