
Preek over Joël 2:13, gehouden op 22 oktober 2017 (Lutherherdenking)  

       (lezingen: Joël 2:12-17 en Rom.5:1-5) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. De geschiedenis van de kerk is niet altijd even fraai. Hij zit vol met een heleboel boze 

mensen. En dat om tal van redenen (dia 1). Ik heb een man gekend, die altijd een vaste plaats 

had op de galerij in zijn kerk. Maar het kerkbezoek nam af, en de diakenen die altijd met de 

collectezak naar boven moesten begonnen te klagen, en daarom besloot de kerkenraad op een 

kwade dag de galerij te sluiten. Toen ik de man leerde kennen was dat al heel wat jaren 

geleden, maar hij was nog altijd boos. En hij heeft nooit meer een voet in de kerk gezet. En zo 

zijn er mensen boos geworden om wat er wel of niet gezongen werd; in een stad in Nederland 

is er zelfs een heus Psalmenoproer geweest. Er zijn ruzies geweest over minuscule kwesties in 

de christelijke leer die zelfs voor een theoloog moeilijk te begrijpen zijn, en zelfs een 

kerksplitsing om de kleding van de dominee. Als rechtgeaard christen kun je zulke dingen 

niet met plezier lezen. Maar een kerk blijkt nu eenmaal te bestaan uit mensen, onvolmaakte 

mensen, soms domme mensen, met alle gevolgen van dien. Dat was vroeger zo, en het zal in 

onze tijd niet anders zijn. Dat is niet iets om te vieren, maar eerder iets om je over te schamen.  

 Maar vanmorgen herdenken wij de boosheid van Maarten Luther (dia 2). En wij zijn 

bepaald niet de enigen. Heel dit jaar zijn er allerlei activiteiten op allerlei plaatsen in ons land. 

In Duitsland, zo merkte ik deze zomer, is het nog veel groter dan bij ons. Er hangen in kerken 

grote spandoeken met de naam van Martin Luther, en er zijn conferenties en studiedagen en 

feestelijke diensten, met koffie, bier en koek. Je kunt er allerlei Luthersouvenirs krijgen: T-

shirts, glazen, playmobilpoppetjes. Maar ook in ons land kom je dit jaar van alles tegen. Er 

was van de zomer zelfs een kleine Luthertentoonstelling in de Rooms-katholieke kerk van St. 

Nicolaasga. En nu het eind oktober is, zal het vast in veel kerken aandacht krijgen in dit 

jubileumjaar.  

 Het is precies 500 jaar geleden, de boosheid van Luther. U zag hem zonet in het 

filmpje met krachtige passen naar de deur van de Slotkapel in Wittenberg lopen met een 

hamer in zijn hand. We hoorden hem driftig timmeren: een papier met 95 stellingen tegen een 

misstand in de kerk. Of het echt zo gegaan is? Er zijn geleerden die eraan twijfelen. In elk 

geval moeten we Luther met zijn stellingen niet zien als een oproerkraaier, die eens flink de 

stok in het hoenderhok gooide. Die stellingen waren een uitnodiging tot gesprek. (dia 3) 

“Hier moeten we het nodig eens over hebben”, was de strekking. Zo schreef hij ook aan zijn 

bisschop. Maar er zat wel de nodige emotie in. Luther was boos. En wat hij zelf niet bedoelde 

of beoogde: het sloeg over naar heel Duitsland. En zo werd het de voorbode van de grote 

kerkscheuring tussen de Rooms-katholieken en de Protestanten, en ondanks de toenadering 

die er hier en daar te bespeuren is, is die nog niet voorbij.  

 

2. Waar was Luther zo boos om? Het lijkt voor een oppervlakkige waarnemer een kleine 

kwestie. Het draaide in het begin vooral om de aflaten. Er reisden door Duitsland handelaren, 

met toestemming van de Paus en de bisschop, die brieven verkochten die mensen zouden 

helpen met het oog op de eeuwigheid. (dia 4) Niet dat ze een toegangskaartje voor de hemel 

waren. Dat misverstand hoor je wel eens, maar zo erg was het niet. De toegang tot de hemel, 

die kon je alleen maar krijgen door de genade van Christus, en die genade kon je krijgen in de 

kerk. Daar werd niet aan getornd. De vrede met God, die kun je niet kopen.  

 Maar het ging om iets anders. Stel u voor, ik rijd over de Centrale As, en ik vergeet te 

letten op mijn kilometerteller. Ik zondig flink, en daar word ik aangehouden door een boze 

politieman. Die maakt mij heel goed duidelijk, hoe onverantwoordelijk ik me heb gedragen. 

Wel, als ik me dan wat nederig opstel, dan kan het zijn dat de boosheid van de agent weer 



afzakt. Maar ook al gaan we als vrienden uit elkaar, de bekeuring die erbij hoort moet ik wel 

betalen.  

 En zo werkte het ook in de kerk in die tijd. Mensen zondigden, dat stond buiten kijf. 

En dat riep de boosheid op van God, dat beseften ze ook. En daarom gingen de mensen 

nederig ter biecht, en dan vroegen en kregen ze vergeving. Maar daar hoorde vaak wel een 

boetedoening bij. (dia 5) Mensen kregen de opdracht een tijd te vasten. Of ze moesten zoveel 

diensten meemaken. En soms werden ze op een pelgrimstocht gestuurd, naar Rome of 

Jeruzalem of Santiago. In onze tijd zijn dat verdiepingsreizen, maar toen waren het 

boetereizen. En daar hing wel wat vanaf, want niet uitgeboete zonden werden na de dood 

afgerekend in het vagevuur, zo geloofde men. En daar was het niet prettig, al kwam het na de 

nodige tijd dan wel goed.  

 Het was dan ook een vraag die leefde bij de mensen: zijn mijn zonden wel geboet? En 

sommigen vreesden zelfs, dat er doodzonden bij zaten, die de deur naar de hemel sloten. Wel, 

daar waren die aflaatbrieven een antwoord op. De mensen hadden angst voor de straf die hun 

wachtte, en de kerk had behoefte aan geld, en de Paus en de bisschoppen konden straffen 

kwijtschelden – wel, combineer dat en je hebt de aflaatbrief. De mensen gelukkig – de Paus 

en de bisschoppen gelukkig, allemaal winnaars. Maar Luther zag het, en werd boos.  

 

3. Gemeente, dat idee van die boete, dat klinkt u misschien vreemd in de oren. Maar helemaal 

on-Bijbels is het niet! (dia 6) Onze tekst is een oproep tot boete. “Begin te vasten, te treuren, 

te rouwen”, hoorden we God tegen het volk zeggen. God vraagt bekering, God vraagt berouw. 

Er komen in de Bijbel allerlei boetedagen voor. Dan gedroegen de mensen zich als 

treurenden, dan scheurden ze hun kleren, dan strooiden ze as over hun hoofd. Zelfs Ninevé, 

die stad vol goddeloosheid – als Jona er komt met zijn boetepreken, dan trekken ze van hoog 

tot laag het boetekleed aan, en ze eten niet en drinken niet en smeken God om genade.   

 Boete doen is niet on-Bijbels. Het laat de mensen voelen, dat vergeving niet goedkoop 

is. Eigenlijk is het misschien wel raar, dat wij dat helemaal niet meer doen. Want zou er in 

onze tijd ook niet alle reden toe zijn? Hoe gaat het met ons als christenen? Hoe gaat het met 

de kerken? Hoe gaat het met de mentaliteit onder de mensen?  

 In de Bijbel merken we, dat dat God niet koud laat. Er zijn ook dingen, waar God boos 

om wordt. (dia 7) En in de geschiedenis van Gods volk merk je wat die dingen zijn. God 

wordt boos, als mensen die bij Hem horen niet naar hem luisteren. Hij wordt geraakt, als ze 

Hem in hun dagelijkse doen vergeten. Hij wordt getroffen, als Hij moet aanzien dat andere 

goden het voor het zeggen krijgen in hun leven, of als ze meegaan met de ongelovigen in hun 

manier van leven. En hoe zit dat bij ons? Leeft u elke dag met God? Bent u altijd trouw aan 

de weg die ons door God wordt geleerd? Bent u in heel uw leven een volgeling van Jezus? Of 

moet God zich ook bij ons ergeren aan het halve, aan onbekeerde stukken in ons hart?  

 Onze tekst staat tegen de achtergrond van een tijd vol rampen in Israël: droogte, een 

sprinkhanenplaag die de oogst vernielde, vijanden die met hun legers op komen zetten. En 

over onze tijd hangt ook allerlei onrust, onrust door de schuld van de mensen. Hebben wij niet 

alle reden om God te zoeken, om naar God terug te keren, om te vragen ons te behoeden voor 

kwade dingen?  

 Maar zo’n bekering kun je niet afkopen. Het helpt u niets als u uw kerkelijke bijdrage 

verhoogt of uw collectegeld verdubbelt. Ware boete is een zaak van hart tot hart. Niet je 

kleren moet je scheuren, horen we in onze tekst, maar je hart (dia 8). En om die ware boete 

ging het Luther. “Toen onze Heer en Meester zei: Doet boete”, wilde Hij dat het hele leven 

van zijn gelovigen een boete is” – was de eerste stelling op de deur van de Slotkapel. Bidden 

om vergeving moet echt zijn. Het komt op ons hart aan. Het gaat niet om de uiterlijke schijn, 

het gaat zelfs niet om grote somberheid, maar het gaat om harten, die weten hoezeer ze God 

nodig hebben. Die door alles wat ze ervaren en zien beseffen: waar zijn we zonder Hem? 



Daarom vragen ze of Hij hun Heer en hun Verlosser wil zijn. Echte, oprechte boete, die komt 

uit ons hart.  

 Ware boete is een zaak van hart tot hart. (dia 9) Het is het beroep van een gebroken 

hart op het hart van Gods liefde. Keer terug tot de Here, jullie God, wat Hij is genadig en 

liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Hoe wist Joël dat zo zeker? Wel, dat 

had Hij van God zelf gehoord. Zo had God zich laten kennen, toen Mozes Hem eens vroeg: 

Heer, ik wil uw heerlijkheid wel eens zien, u zien zoals U echt bent. Dat kon toen niet, maar 

in plaats daarvan riep God zijn naam: Ik ben genadig en liefdevol ..  

 En dat hart van God, dat Hij liefde is – wij mogen weten van Christus, Gods Zoon, op 

aarde gekomen om onze zonden te dragen, om de weg weer te openen naar de vrede met God. 

Zo lief heeft God ons, dat Hij zijn Zoon voor ons gaf. En die genade, schrijft Paulus, die is 

ons fundament. Dat is het evangelie, de ware schat van de kerk en de gelovigen. “Elke Paus 

beschikt over groter genade dan de aflaat: het evangelie”, stond te lezen op de deur in 

Wittenberg. En Luther zou dat later in zijn leven nog duidelijker blijven zeggen: het gaat in 

het geloof om het Woord van God, dat ons vrijspreekt. Die belofte, daarmee gaat een 

gescheurd mensenhart naar het hart van God. En daar alleen vinden we rust en vrede en 

zekerheid.  

 De echte boete, het echte herstel van de band met God, daar ging het Luther om. 

Daarom was hij zo boos. Boos om een uiterlijk evangelie. Boos om een verkeerde 

gemakkelijkheid, die niet door ons hart heen gaat. “Weg dus met al die profeten, die tegen de 

gemeente zeggen: ‘Vrede, vrede’ (door de aflaat bedoelde Luther) en er is geen vrede. Moge 

het echter die profeten welgaan die zeggen: ‘Kruis, kruis’, en het is geen kruis” – lazen ze op 

de deur in Wittenberg.  

 

4. En daarom hebben wij het nog steeds over die gebeurtenis van 500 jaar geleden, over die 

boze Luther. Niet om Luther zelf. Luther kon soms ook heel verkeerd boos zijn. Maar omdat 

Hij de kerk terugriep naar haar basis, naar waar het om gaat, naar haar fundament (dia 10). 

Zoals de profeten in de Bijbel het deden, zoals Joël het deed. Dat soort proteststemmen, die 

blijven nodig. Luther spreekt nog steeds, omdat hij de kern raakt.  

 En dat is een boosheid, een ijver, die we in de kerk niet kunnen missen. Heel veel 

menselijke boosheid wel. Die belemmert alleen, die draait om zaken die voor de eeuwigheid 

niets te betekenen hebben, die draait vaak om eer en eigenwijsheid. Maar we hebben telkens 

weer hervormingen nodig, die ons terugroepen naar ons fundament: de genade door Jezus 

alleen. Want daar begint het gebed weer te leven, dat roept om God vanuit het hart. Dat 

hadden ze nodig in de tijd van Luther. Dat maakt de kerk, ook vandaag.  

 

      Amen.  


