
     
 

 
Op 31 oktober van dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 

zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. 

Deze gebeurtenis staat bekend als het begin van de reformatie. 

 

Martin Luther (1483-1546) leefde in een tijd met uitvindingen zoals de 

boekdrukkunst en de ontdekking van Amerika; de wereld veranderde 

ingrijpend en snel.  

Terugkijkend naar die tijd zien we dat Luther een belangrijke en 

doorslaggevende rol heeft gespeeld in de geboorte van een nieuwe tijd. 

Hij had het niet zo gepland en toch werd Luther de inspirator en het 

boegbeeld van één van de grootste veranderingen in kerk en 

maatschappij: de Reformatie.  

Het leven van deze wereldberoemde hervormer kent verschillende 

aspecten: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn kritiek op de 

gangbare theologie, maar ook zijn kritiek op kerkelijke misstanden en 

het instituut van de katholieke kerk. 

Toen de kerk Luther buiten haar muren plaatste, stond hij voor de 

uitdaging nieuwe structuren te ontwikkelen; dit wordt beschouwd als 

het begin van een nieuwe tijd.  

Dr. Sabine Hiebsch vervult de Lutheronderzoeksplaats aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zij 
werkt nauw samen met Luther- en reformatieonderzoekers in Duitsland, Scandinavië en de Verenigde 
Staten: landen, waarin de lutherse theologie en tradities van oudsher sterker vertegenwoordigd zijn. 

 
De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een bijdrage van 

minimaal 5 euro om de kosten te dekken. 
Iedereen is hartelijk welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

“Wat U beslist over 

Luther moet weten” 
 

Lezing door dr. Sabine Hiebsch 
 

Bijeenkomst voor ouderen op 
woensdagmiddag 27 september 2017 

om 14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van 
Transwijk 16 in Utrecht. 

 



 

 

 

 

 
 
 
De Hof van Transwijk is een plein aan de Lomanlaan. 
Het is bereikbaar via diverse buslijnen; in de directe omgeving is voldoende (gratis) 

parkeerruimte. 
 

 


