Persbericht

Uniek standaardwerk over 500 jaar Reformatie

De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een
gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie van
dr. Klaas van der Zwaag belicht de Reformatie in de context van
haar dubbele front: enerzijds de Rooms-Katholieke Kerk en
anderzijds de vrije anabaptistische (doopsgezinde) en
spiritualistische stromingen. In 2025 wordt 500 jaar doperdom
internationaal herdacht, naar aanleiding van de eerste doperse gemeente in Zwitserland in 1525.
Het boek volgt dit tweevoudige debat door de eeuwen heen tot in het heden. De schrijver stelt ten
slotte de vraag hoe de Reformatie in déze tijd gestalte zou kunnen krijgen, nog steeds in gesprek met
beide partners. Enerzijds een veranderde Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds geheel nieuwe
‘doperse’ en charismatische vormen van kerk-zijn.
De studie die het karakter heeft van een encyclopedisch naslagwerk behandelt tal van onderwerpen
die zich midden in de actualiteit afspelen, zoals de oecumenische betrekkingen tussen de RoomsKatholieke Kerk en de kerken van de Reformatie, de toenadering rond de rechtvaardiging, de
struikelblokken van de ambten en de paus, discussies over kinder- en volwassendoop, avondmaal en
eucharistie, de verhouding tussen evangelischen en reformatorischen, recente ontwikkelingen in de
refozuil, parallellen tussen bevindelijken en charismatischen, de gaven van de Geest, de verhouding
mystiek, bevinding en ervaring, de uitdaging van nieuwe vormen van spiritualiteit, het verlangen naar
opwekking en vernieuwing van de kerk, enzovoorts. Theologische thema’s als genade, de verhouding
tussen Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid, de heiligmaking in relatie tot groei in het
geloof, en de dynamiek van Woord en Geest lopen als een rode draad door dit werk. Het boek
eindigt met een hoofdstuk over ‘het reformatorisch verlangen naar een charismatische kerk’ en 95
prikkelende stellingen over de kerk van de Reformatie en haar verhouding tot Rome en evangelische
en charismatische geloofsgemeenschappen.
De schrijver voelt zich innerlijk verwant aan de grondbeginselen van de reformatorische theologie
zoals die sinds de Reformatie in de zestiende eeuw gestalte hebben gekregen. Tegelijk heeft hij door
ruim 30 jaar werk als kerk- en religiejournalist voor het Reformatorisch Dagblad waardevolle relaties
opgebouwd en boeiende gezichtspunten ontdekt in de wereldwijde kerk. Dit maakt hem tot een
bijzonder geschikte gids in het weidse landschap van de Reformatie en een integere onderzoeker van
andermans standpunten. De auteur is gepassioneerd met het onderwerp bezig en is ervan overtuigd
dat de Reformatie van de zestiende eeuw nog steeds een rijke inspiratiebron is voor de huidige kerk
en theologie, maar wel in een open en kritisch gesprek met geloofsgemeenschappen in deze tijd.
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Studiebijeenkomst
Studiebijeenkomst over het boek Reformatie vandaag, woensdag 10 mei 2017
Hoornbeeck College
Utrechtseweg 230
3800 AW Amersfoort
Aanvang 19.30 uur
Aanmelden via info@debanier.nl
Programma:
Rome en Reformatie: einde van de kloof?
 Opening: Drs. L.J. Geluk, voorzitter van de vereniging Protestants Nederland
 Dr. Klaas van der Zwaag – auteur
‘Dromen van een Katholieke Kerk. Oecumenische ontmoetingen in de kerk: van de
bevindelijke Jozias Fraanje tot de katholieke Franciscus’
 Prof. dr. Paul van Geest – hoogleraar patristiek aan de Universiteit van Tilburg en de Vrije
Universiteit Amsterdam
‘De olifant van paus Leo X en de boeken van paus Benedictus XVI. Impulsen uit de katholieke
traditie voor een pontificale en dus oecumenische dialoog’
 Prof. dr. Henk Bakker – hoogleraar baptisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam
‘Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen’ - een
mijmering
 Kort gesprek met de inleiders
 Evaluatie en sluiting: Dr. M. Klaassen, voorzitter van de stichting In de Rechte Straat
 Hapje en drankje en gelegenheid om het boek te kopen

NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor een (digitaal) recensie-exemplaar of een interview met de auteur kunt u contact opnemen met
de uitgever via info@debanier.nl.
Bijlage: inhoudsopgave en inleiding van het boek en enkele (van de 95) stellingen

