Die agtergrond van die hervorming
Martin Luther is begore in 1483. Toe hy 5 jaar oud was, het Bartolomeus Dias om die
Kaap die Goeie Hoop gevaar. Toe hy 9 was het Columbus Amerika ontdek, en toe hy
die drie groot monargieë begin ontwikkel: Engeland, Frankryk en Spanje. In hierdie tyd
in die geskiedenis van die wêreld gedruk. Die boekdrukkuns sou ‘n groot rol speel in die
Europa getref en ongeveer een derde van die katolieke samelewing is dood. Dit
Ongeluukig het dit op kerklike terrein nie veel beter gegaan nie: Daar eintlik net een kerk: die Rooms Katolieke
verskillende pouse. Die kerk was vol korrupsie en oneerlikheid. Mense moes “boetes” betaal vir hulle sondes.
goeie dade was die weg tot saligheid. Die Kerk het alle mag gehad, en dikwels is hierdie mag gebruik tot eie
samelewing verban. Oor honderde jare het daar ‘n groter en groter ongelukkigheid onder gewone mense gekom.
God die reformasie om Sy kerk nuut te maak...

...die mense honderde jare gelede reeds begeer het om die Here meer persoonlik te ken? Die
binne-in die Roomse kerk ontstaan het en klem gelê het op persoonlike aanbidding en sosiale
beteken om God lief te hê en Hom te aanbid - nie die aflegging van ede nie.”
privaatskole) is gebruik om die gedagtes vand ie hervorming oor te dra.
eenvoudig die voorstelle van ‘n ernstige universiteitsprofessor dat die teologie van

Boeke wat ‘n groot rol gespeel het in die hervorming
•
•
•
•
Die boek fokus volledig op Christus.
“Daar is baie wat Jesus se koninkryk in die hemel liefhet, maar min wat Sy kruis dra. Daar is baie wat vertroosting
begeer om saam met Hom te jubel, maar min is gewillig om om Sy ontwil te ly. Baie volg Jesus vir die breek va die

Hom tot by die vernedering aam die kruis. Baie het Jesus lief, solang hulle geen gebrek moet verduur nie..”
“Christelike kryger se handboek” deur Desiderius Erasmau
“Colloquies” deur Desiderius Erasmus.
“Augsburg belydenisskrif” - Melanchton
“Schmalkald-artikels” - Luther
“Teen die Roomse pousdom, ingestel deur die duiwel” - Luther

Die proses van hervorming: ‘n proses oor eeue
1260-1327
1300-1361
1400-1481

1419-1489
1467-1536

Meister Eckhart - grootste karg in tyd voor hervorming. Sy werke word veroordeel deur die pous.
Johann Tauler - verkondig die mens se nietigheid in die teenwoordigheid van God - groot invloed op
Luthr.
Johannes van Wesel - verwerp baie van die Roomse gebruike - verklaar dat die Bybel die enigste
gesag in geloofsake is. Hy skryf teen die aflaatstelsel en word deur die inkwisisie verhoor - gevonnis
tot lewenslange afsondering in ‘n klooster.
Wessel Gansfort - veroordeel die dwalinge van die kerk en val die pous aan
Desiderius Erasmus - die persoon wat die “eier gelê het wat Luther uitgebroei het” - hy ondersoek
die christendom met die gesonde verstand - afkeur in die korrupsie van Rome - druk sy afkeur uit in
‘n boek: “Tot lof van die sotheid”. Hy gee ook die eerste gedrukte Griekse Nuwe Testament ooit
uit.

Hulle het gesê/gedroom...
“Ek wens die Skrif kan in al die tale vertaal word, sodat nie net die Skotte en die Iere nie, maar ook die Turke en die
Sarasene dit kan lees en verstaan. Ek begeer dat die plaaswerker daar agter sy ploeg oor die verhale van die Skrif
sal kan sing, dat die wewer daaroor sal neurie terwyk hy werk, dat die reisiger daarmee die uitputting van sy reis sal
afskud.” - Erasmus
“‘n Christen is vry van alle dinge; hy het geen goeie dade nodig ten einde geregverdig en gered te word nie, maar hy
ontvang dit alle in oorvloed deur sy geloof alleen.” - Luther
“Goeie dade maak ‘n mens nie goed nie, maar goeie mense doen goeie dade.” - Luther
“U Keiserlike Hoogheid en die ander geëerde here verwag ‘n eenvoudige antwoord. Hier is dit, eenvoudig en reguit. Tensy ek
deur die Skrif veroordeel word van ‘n dwaling, of (aangesien ek geen vertroue het in die ongegronde gesag van die pous of die
konsilies nie omdat dit duidelik is dat hulle dikwels gedwaal en hulself weerspreek het) deur gesaghebbende beredenering, ag ek
mysekf gebonde deur die Skrif waarop ek my beroep het. My gewete is ‘n gevangene van God se Woord. Ek kan en sal niks
herroep nie, want om teen ons gewete op te tree is nòg veilig, nòg geoorloof. Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. God help
my. Amen...”

Hervorming vandag
•
Kerk mag nooit ophou hervorm nie
•
Ons mag nie die mense wat van ons verskil (bv oor gays, voorhuwelikse seks ens) veroordeel of teregstel
nie. Ons mag nie weer slukdig wees aan ‘n inkwisisie nie. Ons moet hulle in liefde reghelp.
•
Ons mag nooit ophou om die Bybel te vertaal en te versprei nie - elke christen het ‘n reg en plig om die
Bybel te lees en God se stem te hoor.
•
Ons mag nooit toelaat dat mense of drukgroepe in die kerk vir die kerk voorskryf hoe hy moet handel nie.
Dit gaan nie oor mense se voor- of afkeure nie maar oor God se wil vir die kerk.
•
Ons mag nooit toelaat dat bysake soos mistiek, simboliek, kleredrag ens belangriker word as die Woord van
God nie.

