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Op 31 oktober 1517 maakte Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen 
de aflaathandel openbaar. Het moment waarop Luther zijn   beroemde 
stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg spijkerde, vormde 
het begin van de Reformatie ‒ een wereldwijde beweging die met name 
in Duitsland zijn sporen heeft nagelaten. De Reformatie drukt niet alleen 
een stempel op kerk en theologie, maar ook op cultuur en wetenschap, 
economie en politiek, taal en onderwijs. Bijna geen enkel maatschappe-
lijk terrein ontkomt aan de invloed van de Reformatie. Op 31 oktober 
2017 wordt herdacht dat de Reformatie 500 jaar geleden begon. In de 

periode voorafgaand aan het Reformatiejubileum in 2017 kunnen belangstellenden op 
acht routes dwars door Duitsland kennismaken met de geschiedenis van de Reformatie. 
De routes lopen langs 36 authentieke Luthergedenkplaatsen. Ze geven een inkijkje in het 
leven en werk van de Reformator, vertellen over tegenslagen en successen, tegenstanders 
en bondgenoten, over een periode van ingrijpende veranderingen en nieuwe denkwijzen. 
Het zijn spannende en telkens weer verrassende routes. Daarbij ligt het accent niet alleen 
op geschiedenis en cultuur, maar ook op adembenemende landschappen en de gast-
vrijheid van een geweldig vakantieland. Reizen voor mensen met een beperking, een 
uitstekende toeristische infrastructuur en de goede bereikbaarheid van alle bestemmin-
gen met bus, fiets, auto en trein maken van de reis langs de Luthergedenkplaatsen – 
en door heel Duitsland – een bijzondere belevenis. Namens Maarten Luther heten we 
u van harte welkom! 

Met hartelijke groeten,  
Deutsche Zentrale für Tourismus/Duits Verkeersbureau

500 jaar Reformatie
Geschiedenis ‘live’ ervaren
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VOORWOORD



Het evangelie ‘In den beginne was het Woord.’ Het begin van de Reformatie was een stelling.  
Beter gezegd, 95 stellingen. Deze stellingen spijkerde Maarten Luther op 31 oktober 1517 op de deur 
van de Slotkerk in Wittenberg. Ze waren een aanklacht tegen de aflaathandel, waarmee gelovigen  
hun zonden konden afkopen met geld.

www.germany.travel/luther
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De slagen waarmee Luther zijn stellingen 
op de Slotkerk spijkerde, galmden na in heel 
Europa. Aldus de legende.

Het is echter geen legende dat Luthers stel-
lingen van doorslaggevende betekenis zijn 
geweest voor de Duitse en Europese ge-
schiedenis. Daarom wordt 31 oktober 1517 
beschouwd als de dag, waarop de Reforma-
tie begon. Op 31 oktober 2017 vieren we het 
500-jarig bestaan van deze gebeurtenis. 

“Oh Jahrhundert, oh Wissenschaften! Es 
ist eine Lust zu leben!” Dit schreef de rid-
der en dichter Ulrich von Hutten een jaar 
later. Deze uitspraak was uitdrukking van 
een tijdgeest die nieuwe wegen betrad, die 
leidde tot schoonheid en inzicht. Het was 
inderdaad een ongekende bloeiperiode voor 
handel en economie, kunst en architectuur, 
geneeskunde en techniek. De nieuwe tijd, 
een tijdperk dat nog steeds voortduurt, was 
aangebroken. Een tijdperk dat onlosmake-
lijk verbonden is met Luther en de Reforma-
tie. Een grote gebeurtenis en een belangrij-
ke aanleiding voor een heel bijzonder jaar. 

Volg de sporen van de Reformatie op de on-
geveer 2.000 kilometer lange Lutherroute 
dwars door Duitsland.

Wist u dat … ?
‘Zodra het geld in het kistje klinkt, het 
zieltje in de hemel springt.’ Dit was het 
concept voor de aflaatbrieven van pries-
ter Johann Tetzel. Tegen betaling werden 
gelovigen hun zonden vergeven. Met dat 
geld werd eveneens de bouw van de Sint 
Pietersbasiliek in Rome gefinancierd.

Presentatie van de overkoepelende campagne van de Lutherdecade in 2011 in Berlijn
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Maarten Luther heeft ook …
… kerkliederen geschreven, die tot op de 
dag van vandaag worden gezongen tijdens  
protestantse kerkdiensten. Voorbeelden van 
die liederen zijn ‘Ik ben een engel van de 
Heer’ en ‘Een vaste burcht is onze God’. Hij is 
ook de bedenker van uitdrukkingen als ‘Pa-
rels voor de zwijnen gooien’, ‘Een boek met 
zeven zegels’ en ‘Een wolf in schaapskleren‘.

Er zijn in totaal ruim 30 Luthergedenkplaat-
sen. Volg Maarten Luther op zijn wegen dwars 
door Duitsland. Maak kennis met de man die 
bekendstond als strijdbaar theoloog en rebel. 

Toch springen enkele gedenkplaatsen eruit: 
Eisleben, waar hij is geboren en gestorven, 
Wittenberg, waar hij meer dan 35 jaar van zijn 
leven doorbracht, en de Wartburg in Eisenach, 
waar hij het Nieuwe Testament in het Duits 
vertaalde. Maarten Luther werd geboren op 
10 november 1483. In 1505 sloot hij zijn stu-
die in Erfurt af als magister. Vervolgens deed 
hij zijn intrede in het klooster. In 1508 vervolg-
de hij zijn studie theologie in Wittenberg. 

In 1512 werd hij benoemd tot professor aan 
de universiteit van Wittenberg. Het was een 
tijd, waarin de aflaathandel floreerde. Luther 
kwam daartegen in opstand door zijn 95 
stellingen te publiceren. In 1518 stelde de 
kerk een onderzoek tegen hem in wegens 
ketterij. In 1521 werd hij in de rijksban ge-
daan, waardoor hij vogelvrij werd verklaard. 
Daarna vluchtte hij naar de Wartburg bij 
 Eisenach. Maar in maart 1522 keerde Luther 
alweer terug naar Wittenberg. De Reforma-
tie was niet meer te stoppen. Luther trouw-
de met de vroegere non Katharina von Bora. 
Het echtpaar woonde met zijn kinderen, 
familieleden, personeel en studenten in 
 Wittenberg. Toen Luther in 1546 stierf, liet 
hij een compleet nieuwe wereld achter.

Landestheater in Eisenach

www.germany.travel6
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Maarten Luther –
denker, monnik, 

rebel
Het woord was zijn wapen. Maarten Luther was een echte woord-
kunstenaar. Hij, de grote Reformator, vernieuwde niet alleen de 
kerk, maar ook het denken. Hij gaf de mensen hoop en leerde hen 
dat God genadig en vergevingsgezind was. Hij drukte een stempel 
op zijn tijd, maar ook op het leven hier en nu. Maarten Luther lijkt 
nog net zo levend als 500 jaar geleden.

www.germany.travel/luther
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Waar 
Luthers erfgoed 
  het sterkst voortleeft

ROUTE 1 – VAN BERLIJN NAAR MAGDEBURG.  Maarten Luther en de Reformatie hebben Duitsland 
 veranderd – en sporen achtergelaten. U vindt ze overal waar de gebeurtenissen zich destijds  
hebben afgespeeld. Ontdek een groot erfgoed – en op de eerste route meteen ook de twee belang-
rijkste stations op Luthers levensweg: Eisleben en Wittenberg.

Marktplein in Wittenberg

www.germany.travel/luther-route1
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Over ontdekken gesproken: dat kunt u nu 
al volop doen in Berlijn, een van de plaatsen 
waar in 2017 een nationale tentoonstelling 
wordt gehouden, en in Potsdam. Zo zijn de 
Berlijnse dom en de Nikolaikerk in Potsdam 
grote bezienswaardigheden. Een bezoek aan 
deze gebouwen is een uitstekend begin van 
een reis naar het hart van de Reformatie.

In dit kader is natuurlijk ook de Lutherstad 
Wittenberg een uitgelezen locatie. De slot-
kerk, waar Luther in 1517 zijn stellingen 
op de deur spijkerde, zijn woonhuis, dat 
tegenwoordig UNESCO-Werelderfgoed en 
museum is, en de Stadskerk, waar Luther 

vaak heeft gepreekt. Wittenberg ademt de 
geest van Luthers tijd. Dat geldt ook voor de 
Fürst-Georg-bibliotheek in Dessau-Roßlau, 
die deel uitmaakt van de Anhaltische Lan-
desbücherei. Hier worden honderden ge-
drukte werken en handschriften uit de tijd 
van de Reformatie bewaard, waaronder de 
driedelige Dessauer Cranach-Bijbel met 
handgeschreven teksten van Luther, Me-
lanchthon en andere Reformatoren.

In Eisleben begint en eindigt de cirkel van 
Luthers leven. Het huis waar hij is gestor-
ven, is tegenwoordig ingericht als museum. 
Het geeft een schat aan informatie over de 

leefomstandigheden in de periode tussen 
de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Net als 
Luthers geboortehuis is het in 1996 aange-
wezen als UNESCO-Werelderfgoed. Begin 
november wordt hier Luthers geboortedag 
gevierd. In Halle (Saale), waar Luther na zijn 
dood tijdens zijn overbrenging naar Witten-
berg een nacht opgebaard heeft gelegen, 
zijn een afdruk van zijn handen en zijn do-
denmasker te zien. Verder kan ook de kan-
sel van de Marktkirche worden bezichtigd, 
waar hij verschillende keren heeft gepreekt. 
Als scholier woonde Luther een tijdje in 
Magdeburg. In 1524 was hij hier opnieuw 
te gast – dit keer als geëngageerde, strijdba-
re predikant in de Johanniskerk en in de kerk 
van het augustijnenklooster.

Slot Sanssouci in Potsdam

Tip
In Wittenberg leefden en werkten vele gro-
te geesten uit Luthers tijd – naast Luther 
zelf bijvoorbeeld ook de geleerden Philipp 
Melanchthon en Johannes Bugenhagen 
en de schilder Lucas Cranach. Op de histo-
rische route langs de Schlossstraße en de 
Collegienstraße kunnen hun woonhuizen 
en monumenten worden bezichtigd.

Eisleben

Wittenberg

Torgau

Dessau-Roßlau

Halle

Berlijn

Potsdam

Magdeburg BRANDENBURG

SAKSEN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

Saale

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 450 km 
Start Berlijn 
Eindpunt Magdeburg

BEREIKBAARHEID
Luchthavens  Berlijn, Leipzig-Halle,  

Dresden

Treinstations*   Berlijn, Wittenberg, 
Halle (Saale), 
 Magdeburg

* ICE-station Luchthaven
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ROUTE 2 – VAN BERLIJN NAAR FRANKFURT. 2017 werpt zijn schaduwen vooruit:  
een van de belangrijkste jubilea van de Duitse geschiedenis zal op passende wijze 
worden gevierd met een grote speciale tentoonstelling. Dat gebeurt dan meteen  
drie keer, want deze tentoonstelling zal zowel worden gehouden in Berlijn als in 
 Wittenberg en op de Wartburg in Eisenach. Deze steden liggen alle drie aan de tweede 
route en kunnen dus vooraf alvast worden verkend.

Aard en 
ontwikkeling

DomStufen-festival Erfurt

www.germany.travel/luther-route2
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Het is altijd de moeite waard een reis te be-
ginnen in Berlijn. Dat geldt ook voor deze 
route, waarop de eerste tussenstop Witten-
berg is. Deze stad nam een centrale plaats 
in Luthers leven in. Hij heeft hier namelijk 
meer dan 35 jaar gewoond. 

Het leven van zijn vrouw Katharina von Bora 
is nauw verbonden met Torgau. Hier woon-
de ze na haar vlucht uit het klooster en hier 
is ze begraven. Dat is ook de reden waarom 
in Torgau ‘Katharina-Tag’ gevierd wordt. Op 
25 en 26 juni 2016 gebeurt dit voor de ze-
vende keer. In Eisleben geeft het huis waar 
Luther is overleden, een beeld van het dage-
lijks leven van de mensen in de late middel-
eeuwen. Tijdens het Lutherstadfeest van 3 

tot 5 juni 2016 staan ook zijn geboortehuis 
en de kerk waar hij gedoopt is, centraal. Zijn 
geboortedag  wordt eveneens groots ge-
vierd: op 12 en 13 november 2016 met on-
der andere een grote middeleeuwse markt.

In het nabijgelegen Mansfeld is een bezoek 
aan Luthers ouderlijk huis de moeite waard. 
Op 2 april 2016 vindt hier een feestelijke her-
denking plaats van de dag dat hij voor het 
eerst naar school ging. Erfurt op zijn beurt 
heeft een prachtige historische binnenstad. 
Indrukwekkend zijn ook het augustijnen-
klooster, waar Luther zes jaar lang als monnik 
heeft geleefd, en de Predigerkirche, tegen-
woordig de evangelische hoofdkerk van de 
stad. In Eisenach is niet alleen de Wartburg, 

waar Luther het Nieuwe Testament heeft 
 vertaald, een absolute ‘must’, maar is ook het 
authentieke ‘Lutherhaus’ zeer de moeite 
waard. In Frankfurt ten slotte getuigt een 
etappe van de Lutherweg van Luthers reis 
van Worms terug naar de Wartburg in 1521. 
De vele musea die in Frankfurt gevestigd zijn, 
vertellen over de rijke cultuur en geschiedenis 
van dit oude financiële en handelscentrum.

Tip
Het grootste, nog bewaard gebleven kloos-
ter in Erfurt is het in 1277 gebouwde kloos-
ter van de augustijner heremieten. Het 
is een indrukwekkend monument van de 
middeleeuwse ordebouwkunst en nauw 
verbonden met de naam van Maarten 
 Luther, die er als monnik heeft gewoond. 
Tijdens een rondleiding door het klooster 
kan ook Luthers cel worden bezichtigd.

Berlijn, Brandenburger Tor

Augustijnenklooster in Erfurt

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 630 km 
Start Berlijn 
Eindpunt Frankfurt

BEREIKBAARHEID
Luchthavens  Berlijn, Leipzig-Halle,  

Dresden, Erfurt- 
Weimar, Frankfurt

Treinstations*   Berlijn, Wittenberg, 
Erfurt, Eisenach, 
Frankfurt

Wittenberg

Torgau

Eisleben/Mansfeld

Frankfurt

Berlijn

Eisenach
Erfurt

BRANDENBURG

HESSEN
THÜRINGEN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

Saale

Rijn

Main

Weser

* ICE-station Luchthaven

www.germany.travel12

ROUTE 2 – VAN BERLIJN NAAR FRANKFURT



A meeting place for
    revolutionary thinkers.
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www.hessen.travel

Numerous monuments bear witness to the important part played by the Hessen region in the Reformation: Marburg 
Castle, for example, hosted the colloquy in 1529 that was the only time that leading church reformers such as Luther, Melanchthon, 
Zwingli and Bucer met face to face. Marburg is also where the fi rst Protestant university was founded. Follow the Hessen pilgrimage 
trail and the Lutherweg 1521 route to discover places of interest associated with the Reformation such as the Luther Room in Bad 
Hersfeld and the Bible House museum in Frankfurt am Main. Hessen - there‘s no way around us.



Luthers kamer in de Wartburg bij Eisenach

ROUTE 3 – VAN EISENACH NAAR ALTENBURG.  De Reformatie heeft talloze sporen nagelaten – soms 
ook op plaatsen waar je dat misschien helemaal niet zou verwachten. Want naast  bijvoorbeeld Luther-
stad Wittenberg zijn ook Eisenach, Erfurt en vele andere, kleinere steden sterk door deze tijd bepaald. 
Dat is met name het geval in de deelstaat Thüringen. De hoogtepunten op het gebied van kunst en 
architectuur zien er nog precies zo uit als toen ze ontstonden. Dat maakt deze route extra interessant. 

www.germany.travel/luther-route3

   Reformatie  
en cultureel  
   erfgoed
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De Lutherstad Eisenach is het startpunt van 
deze route, die een indringend beeld geeft 
van de cultuur in die tijd. 

Hier is Luther een paar jaar naar school ge-
gaan. Jaren later zocht hij zijn toevlucht op de 
nabijgelegen Wartburg. Dat was misschien 
een gelukkige schikking van het lot, want zo 
had hij de tijd om het Nieuwe Testament in 
het Duits te vertalen. In 2017 zijn Eisenach 
en de Wartburg de fascinerende locaties van 
de speciale nationale tentoonstelling. 

In Möhra, waar de familie Luther oorspron-
kelijk vandaan kwam, is het huis van de 
familie nog altijd te bezichtigen. Schmal-
kalden, de stad van het Schmalkaldisch 
Verbond, is ook vanwege de romantische 
vakwerkhuizen en slot Wilhelmsburg het 
bezichtigen waard. In Mühlhausen werd in 
1525 de Reformator en boerenleider Tho-
mas Müntzer terechtgesteld. Alleen dat 
al maakt een bezoek aan de Müntzer-ge-
denkplaats in de Marienkirche, de op een na 
grootste hallenkerk in Thüringen, de moeite 
waard. In Gotha, de volgende tussenstop, 
verbleef Luther voor het eerst in mei 1515. 
De laatste keer dat hij deze stad bezocht, 
was in 1540 – misschien om Lucas Cranach 
te ontmoeten. 

In Erfurt, het ‘Rome van Thüringen’, heeft 
Luther gestudeerd. In 1505 deed hij zijn 
intrede in het hier gevestigde augustijnen-
klooster. In Weimar ten slotte kwam Luther 
vaak om te preken. Samen met Gotha is 
Weimar gekozen als locatie voor de grote 
tentoonstelling van de deelstaat Thüringen 
‘Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt  Europa’. 
Deze is van 24 april t/m 28 augustus 2016 
te zien. Maar belangrijker is dat zich hier 
in het Stadsslot het portret bevindt van 
de hand van de grote renaissance schilder 
Lucas Cranach de Oude. Dit portret is nog 
altijd bepalend voor het beeld dat wij 
van Luther hebben. Ook Altenburg met 

het  bezienswaardige residentieslot was 
een centrum van de Reformatie. Hier had 
Luthers medestrijder Georg Spalatin grote 
invloed.

Hertogelijk Museum Gotha (Cranach-collectie binnen)

Tip
In het Hertogelijk Museum in Gotha is 
onder andere Cranachs schilderij ‘Ver-
dammnis und Erlösung’ te bewonderen. 
Het is een indrukwekkende getuigenis 
van de diepe religiositeit in die tijd. Bij het 
ontstaan van dit werk heeft Cranach zich 
vermoedelijk laten adviseren door Luther.

Eisenach

Möhra
Schmalkalden

Mühlhausen

Bad Frankenhausen

Gotha

Jena

Weimar Altenburg

Erfurt

THÜRINGEN

Saale

Weser

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 370 km 
Start Eisenach 
Eindpunt Altenburg

BEREIKBAARHEID
Luchthavens  Erfurt-Weimar, 

Leipzig-Halle, Dresden

Treinstations*   Eisenach, Gotha, 
Erfurt, Weimar, Jena

* ICE-station Luchthaven
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Thomaskirche in Leipzig

ROUTE 4 – VAN LEIPZIG NAAR DRESDEN. Maarten Luther ondervond van alle kanten hevige weerstand. 
Niet alleen bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders bestreden zijn hervormingen, 
ook wereldse vorsten zagen zijn missie als een blijk van onaanvaardbare ongehoorzaamheid.  
De vierde route doet enkele van de belangrijkste plaatsen aan waar Luther zijn strijd heeft gevoerd ‒  
en uiteindelijk toch altijd veel aanhang wist te vinden.

Politiek en 
rebellie

www.germany.travel/luther-route4
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Bij de Leipziger disputatie die in 1519 in 
Leipzig plaatsvond, ging Luther een kracht-
meting aan met de katholieke theoloog Jo-
hannes Eck. Daarbij ging het er heftig aan 
toe. De verschillen tussen de katholieke en 
de gereformeerde leer manifesteerden zich 
duidelijker dan ooit tevoren. Hoewel het 
dispuut ‘onbeslist’ eindigde, had het toch 
tot gevolg dat Rome Luther de kerkelijke 
ban oplegde. Pas vele jaren later, in 1539, 
preekte Luther opnieuw in Leipzig, in de be-
roemde Thomaskirche. 

Naast Wittenberg, de stad waar Luther zijn 
stellingen op de kerkdeur spijkerde, was ook 
Torgau een politiek centrum van de Refor-
matie. Niet voor niets werd hier de eerste 
protestantse kerk gebouwd. Niet ver van 
Torgau, in Mühlberg, herinnert het Refor-
matiemuseum in het klooster Marienstern 
aan de nederlaag die het protestantse 
 Schmalkaldisch Verbond in 1547 moest in-
casseren tegen de troepen van keizer Karel V. 

In het klooster Nimbschen bij Grimma – te-
genwoordig weliswaar een ruïne, maar nog 
altijd bezienswaardig – bracht de latere echt-
genote van Luther, Katharina von Bora, haar 
jeugd door. In het Max-Pechstein-Museum in 

Zwickau is in 2015-2016 de tentoonstelling 
‘Reform und Revolution – Wege ins Neue’ te 
zien. In Dresden wordt de route waardig afge-
sloten: de Frauenkirche is de grootste protes-
tantse koepelkerk in Europa. Voor deze kerk 
staat een indrukwekkend Luthermonument. 

De neogotische Martin-Luther-Kirche maakt 
een bezoek aan het stadsdeel Neustadt zon-
der meer de moeite waard. Een absolute 
must is het beroemde ‘Grüne Gewölbe’ ‒ al-
leen al, omdat de zegelring en de drinkbeker 
van Luther hier te bewonderen zijn.

Dresdner Kreuzchor

Tip
Dresden is beroemd vanwege zijn schoonheid, musea en kerststol ‒ en natuurlijk vanwege het 
Dresdner Kreuzchor, een van de oudste jongenskoren van Duitsland en Europa. De Kreuzkirche 
is al ruim 700 jaar de artistieke thuishaven van dit koor. Sinds het koor hier in 1739 tijdens de 
eerste protestantse kerkdienst liet horen hoe mooi het kon zingen, zijn kerkdiensten, vespers en 
concerten met en van het Kreuzchor in Dresden een vast onderdeel van de culturele agenda. 

Saale

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 400 km 
Start Leipzig 
Eindpunt Dresden

BEREIKBAARHEID
Luchthavens Leipzig-Halle, Dresden

Treinstations*   Leipzig, Wittenberg,  
Dresden

Wittenberg

Torgau

Grimma Leisnig 

Rochlitz

Dresden

Leipzig
SAKSEN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

* ICE-station Luchthaven

Zwickau

Mühlberg 
an der Elbe

Jüterbog

Elbe

BRANDENBURG
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ROUTE 4 – VAN LEIPZIG NAAR DRESDEN



Straße der Menschenrechte in Neurenberg

ROUTE 5 – VAN FRANKFURT NAAR BERLIJN. De Reformatie is natuurlijk onlosmakelijk verbonden 
met centrale Luthersteden als Eisleben en Wittenberg. Maar toch was het succes van de Reformatie 
niet denkbaar geweest zonder de vele reizen van Luther naar andere regio’s van Duitsland. Hij was 
altijd bereid de confrontatie aan te gaan met zijn tegenstanders. Op deze landschappelijk bijzonder 
fraaie route van Frankfurt naar Berlijn in de voetsporen van Luther is er veel moois te ontdekken. 

Preken en 
   Rijksdagen: 

Luthers reizen 

www.germany.travel/luther-route5
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Erfurt

Frankfurt met zijn dom, die eeuwenlang de 
kroningskerk van de Duitse keizers was, is 
het uitgangspunt voor een uitstapje in zuid-
westelijke richting. 

In Worms, een van de oudste steden van 
Duitsland, verdedigde Luther in april 1521 
zijn 95 stellingen voor keizer Karel V. In deze 
stad staat ook ‘s werelds grootste monu-
ment van de Reformatie. In Speyer werden 
tussen 1526 en 1529 belangrijke Rijksdagen 
gehouden. Speyer is echter vooral bekend 
vanwege zijn dom, de grootste romaanse 
kerk ter wereld. Heidelberg is beroemd van-
wege zijn slot. Dit was de eerste stad waar 
Luther preekte, nadat hij zijn stellingen op 
de kerkdeur had gespijkerd. 

In het karmelietenklooster in Augsburg, 
de eerste stad op deze route die in Beieren 
ligt, verbleef Luther, toen hij zijn stellingen 
in 1518 voor het eerst verdedigde voor de 
gevreesde kardinaal Cajetan. In Neurenberg 
werd in 1524 opnieuw de kerkelijke ban te-
gen Maarten Luther uitgesproken. Toch was 
dit niet veel later de eerste vrije rijksstad die 
de Reformatie invoerde – een vroege triomf 
van Luther. In 1530 verbleef Luther een paar 
maanden in Coburg. De vertrekken waar hij 

destijds woonde en werkte, kunnen tegen-
woordig worden bezichtigd. Terug in Thürin-
gen gaat de route verder naar de mooie 
vakwerkstad Schmalkalden. Dit is de plaats 
waar in 1531 het Schmalkaldisch Verbond 
werd opgericht, een belangrijke alliantie 
van protestantse vorsten. Eisenach en de 
Wartburg zijn net als Erfurt plaatsen die een 
belangrijke rol hebben gespeeld in het leven 
van Luther. Datzelfde geldt voor Weimar 
met het vroegere franciscanenklooster, het 
Cranach-altaar en het stadskasteel, waar 
Cranachs beroemde portret van Luther een 
plaats heeft gevonden. Via de Marktkirche 
in Halle (Saale), waar het dodenmasker van 
Luther en zijn handafdrukken te zien zijn, 
gaat de route verder naar de Lutherstad Wit-
tenberg om ten slotte te eindigen in Berlijn.

Heidelberg, uitzicht op het slot

Tip
De middeleeuwen waren voorbij. Er brak 
een nieuw tijdperk aan. In het geestelijk 
leven bleef er bij wijze van spreken geen 
ene steen op de andere staan. Door de 
omwentelingen aan het begin van de 
nieuwe tijd veranderde de kijk van de 
mensen op de wereld – in theologisch, 
geografisch, wetenschappelijk en artis-
tiek opzicht. Hoe zeer dit het geval was, is 
te zien op de fantastische tentoonstelling 
‘Luther, Kolumbus und die Folgen – Welt-
bildwandel im 16. Jahrhundert’. Deze 
tentoonstelling wordt van 13 juli t/m 12 
november 2017 in het Germanische Na-
tionalmuseum in Neurenberg gehouden. 

Rijn

Donau

Main

Weser

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 1.200 km 
Start Frankfurt 
Eindpunt Berlijn

BEREIKBAARHEID
Lucht- Frankfurt, Neurenberg, Erfurt- 
havens Weimar, Berlijn, Leipzig-Halle,  
 Dresden, München

Trein-  Frankfurt, Worms, Heidelberg,  
stations* Augsburg, Neurenberg,  
 Eisenach, Erfurt, Weimar, Halle  
 (Saale), Wittenberg, Berlijn

Wittenberg

Schmalkalden

Eisenach Weimar

Halle

Worms

Speyer

Heidelberg

Augsburg

Neurenberg

Spalt

Coburg

HESSEN

BEIEREN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

Berlijn

Frankfurt

* ICE-station Luchthaven

19

ROUTE 5 – VAN FRANKFURT NAAR BERLIJN



XXX

 Visie en 
werkelijkheid

Dodenmasker en gipsen handen van Luther in Luthers sterfhuis in Eisleben

20



ROUTE 6 – VAN FRANKFURT NAAR BERLIJN. Vanaf de dag dat Luther zijn stellingen op de kerkdeur 
spijkerde, tot de dag waarop deze door een groot deel van het volk en zijn vorsten werden geaccep-
teerd, had de Reformatie een lange weg te gaan. Maar telkens weer wist Luther plaatsen en regio’s 
voor zijn ideeën te winnen. Vaak moest hij daarvoor lange, zware  reizen maken. Deze route loopt 
langs enkele van zijn reisbestemmingen, ook in het huidige Hessen. De route loopt vervolgens weer 
terug naar de bekende Luthergedenkplaatsen in Saksen-Anhalt, Thüringen en Saksen. 

www.germany.travel/luther-route6
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Potsdam

Ook deze route begint in Frankfurt, de ge-
boorteplaats van een andere grote Duitser: 
Johann Wolfgang von Goethe.

Hiervandaan loopt de route naar Worms, 
stad van belangrijke rijksdagen en stand-
plaats van ‘s werelds grootste monument 
van de Reformatie. In het Hessische Mar-
burg vond in oktober 1529 een ontmoeting 
op topniveau plaats. Tijdens het religieuze 
gesprek in Marburg disputeerden Zwingli 
en Luther over de verschillende opvattingen 
met betrekking tot de rol van het Avondmaal. 
Niet ver hiervandaan, in Bad Hersfeld, preek-
te Luther op 1 mei 1521 in de kloosterkerk. De 
markante toren van deze kerk is het symbool 
van de stad. Heinrich Fuchs, de toenmalige 
predikant, staat bekend als de eerste priester 
in de geschiedenis die in het huwelijk is ge-
treden. Het zijn allemaal gebeurtenissen die 
op de ‘Lutherweg 1521’ weer tot leven ko-
men, niet alleen in Bad Hersfeld, maar ook in 
tal van andere plaatsen in de deelstaat Hes-
sen, waar deze route dwars doorheen loopt. 

In Thüringen loopt de route via Eisenach met 
de Wartburg (UNESCO-Werelderfgoed), waar 
zich de beroemde kamer van Luther bevindt, 
naar Erfurt met zijn evangelische augustij-
nenklooster en beroemde dom. Vervolgens 
doet de route de UNESCO-Werelderfgoed-

stad Weimar aan. Hier kunnen bijvoorbeeld 
het Stadsslot met de Cranach-galerie en de 
kerk St. Peter und Paul (Herderkirche) met 
het Cranach-altaar bezichtigd worden.

Via Leipzig, waar Luther in 1539 preekte in 
de Thomaskirche, Halle (Saale) met de 
Maarten-Luther-wandelroute en Torgau, 
waar de eerste protestantse kerk werd ge-
bouwd en het graf van Katharina von Bora 
bezocht kan worden, gaat de route verder 
naar de authentieke Luthersteden Eisleben 
en Wittenberg. Hier wordt van 10 tot 12 
juni 2016 weer het stadsfeest ‘Luthers 
Hochzeit’ (Luthers bruiloft) gevierd rondom 
de UNESCO-Werelderfgoedlocaties Cranach- 
Höfe, Melanchthon- en Lutherhuis. Deze 
route wordt waardig afgesloten met een 

bezoek aan Potsdam en Berlijn. Beide 
 steden zijn absolute hoogtepunten op het 
 gebied van cultuur, architectuur en 
 geschiedenis.

Tip
Leipzig en de Thomaskirche zijn niet alleen 
vanwege Maarten Luther van groot be-
lang – ook Johann Sebastian Bach is hier 
jarenlang werkzaam geweest. Aan hem 
is het jaarlijkse ‘Bachfest’ gewijd. Dit feest 
vindt in 2016 plaats van 10 t/m 19 juni. 
Recht tegenover de Thomaskirche bevindt 
zich het museum van het Bach-Archiv. Hier 
komen bezoekers alles te weten over het 
leven en werk van deze grote componist.

Hertogin Anna Amalia Bibliotheek in Weimar

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 1.000 km 
Start Frankfurt 
Eindpunt Berlijn

BEREIKBAARHEID
Lucht- Berlijn, Leipzig-Halle, Erfurt- 
havens Weimar, Frankfurt, Dresden

Trein- Frankfurt, Worms, Bad  
stations* Hersfeld, Eisenach, Erfurt,  
 Weimar, Leipzig, Halle  
 (Saale), Wittenberg, Berlijn

Eisleben

Eisenach Weimar

Frankfurt

Marburg

Bad Hersfeld

Worms

HESSEN
THÜRINGEN

RIJNLAND-
PALTS

SAKSEN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

Saale
Rijn

Main

Weser

Erfurt

Halle

Torgau

Wittenberg

* ICE-station Luchthaven

Leipzig

Berlijn
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Your Luther tour - customized package 

with destinations in Germany and other 

parts of Europe

Book with ReiseMission, your expert

for individual and group travels

9 You will benefit from our professional

 competence based on many years of experience

9 You will participate in our network of

 connections with church, society and politics

9 We offer customized group travels according to

 your particular preferences

9 We arrange convivial events and encounters

 with local people

ReiseMission
your expert in travelling
ecumenical & worldwide

Contact us:

www.luther2017.travel   -   info@reisemission-leipzig.de
Jacobstr. 10, 04105 Leipzig, Germany     fax 0049 341 308 541-29

MORE INFORMATION

www.luther2017.tra
vel

ReiseMission offers the best value for your money   � 0049 341 308 541-0

Hier ist Ihre komplette Luther-Tour

durch Deutschland und durch Europa

Buchen Sie bei ReiseMission, Ihrem

kompetenten Spezialisten für

Gruppen- und Einzelreisen.

9 Sie profitieren von unserer fachlichen

 Kompetenz und langjährigen Erfahrung.

9 Sie partizipieren an unserem Netzwerk

 zu Kirche, Gesellschaft und Politik.

9 Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte

 Gruppenreise gemäß Ihren Wünschen.

9 Wir arrangieren für Sie Begegnungen

 und gesellige Veranstaltungen vor Ort.

ReiseMission
ökumenisch und weltweit
Bildungs-, Begegnungs- & Pilgerreisen

Unbenannt-1   1 19.05.14   11:16

durch Deutschland und durch Europa

Kontaktieren Sie uns:

www.luther2017.travel  -  info@reisemission-leipzig.de
Jacobstr. 10, 04105 Leipzig, Fax 0049 341 308 541-29

JETZT INFORMIEREN!

www.luther2017.tra
vel

ReiseMission bietet Ihnen das beste Preis-Leistungsverhältnis   � 0049 341 308 541-0

Unbenannt-    1 19.05.14   1 :5



De kloosterruïne in Bad Hersfeld

ROUTE 7 – VAN FRANKFURT NAAR WITTENBERG. Frankfurt en Leipzig liggen beide langs deze 
 route. Ze behoorden tot de belangrijkste steden van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. 
Maar Luther bezocht iedere keer weer kleinere steden en zelfs dorpen om daar zijn ideeën 
 persoonlijk te verkondigen. Naast de klassiekers bevinden zich op deze route vele van deze 
geheime tips. Ze zijn van grote betekenis voor een goed begrip van de Reformatie.

    Kleine plaatsen,  
  grote betekenis

www.germany.travel/luther-route7
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Opnieuw is Frankfurt het startpunt van een 
bijzondere route. Deze stad is een grote 
culturele trekpleister vanwege zijn unieke 
‘Museumsufer’. 

Via Marburg, waar de Zwitserse Reformator 
Ulrich Zwingli en Maarten Luther elkaar ont-
moetten, loopt deze route naar Bad Hersfeld. 
De kloosterkerk in deze stad staat tegen-
woordig bekend als de grootste romaanse 
kerkruïne ter wereld. Op de Wartburg bij 
 Eisenach heeft Luther in slechts elf weken tijd 
het Nieuwe Testament in het Duits vertaald. 
In het heropende, liefdevol gerenoveerde 
Lutherhaus geeft de nieuwe permanente ten-

toonstelling ‘Luther und die Bibel’ inzicht in 
het denken en handelen van de Reformator. 

Zwickau is een tussenstop aan de Lutherroute 
in Saksen. In deze stad loopt een rondweg langs 
de belangrijkste gedenkplaatsen uit de tijd van 
de Reformatie. In Zeitz hield Luther in 1542, 
1544 en 1545 belangrijke preken. Beziens-
waardigheden zijn de kloosterkerk, de Lutheri-
denbibliothek, de dom en de Michaeliskirche. 
In deze kerk bevindt zich een origineel gedrukt 
exemplaar van de stellingen van de Reforma-
tor. Katharina von Bora, de latere echtgenote 
van Luther, vluchtte in 1523 uit een klooster 
vlak bij Grimma, de plaats waar zij haar jeugd 

doorbracht. In Leipzig nam Luther in 1519 deel 
aan de Leipziger disputatie op de Pleißenburg. 
Al een jaar na Maartens geboorte in Eisleben 
verhuisde de familie Luther naar Mansfeld. Het 
ouderlijk huis van Maarten Luther is tegen-
woordig een museum. In de St. Georgskirche 
bevindt zich het enige portret waarop Luther 
van top tot teen is afgebeeld. Torgau was een 
politiek centrum van de Reformatie. Verder 
is in deze plaats Katharina Luther gestorven. 
Wittenberg is misschien wel de meest luther-
se van alle Luthersteden. Deze stad vormt het 
laatste hoogtepunt van deze route.Frankfurt am Main, uitzicht op de Hauptwache

Tip
Een wat andere Luthergedenkplaats is 
de ‘Lutherkeller’ in Zwickau. Deze ge-
denkplaats bevindt zich direct onder de 
Lutherkirche en vlak bij het station. Café, 
oefenruimte voor een band, tafeltennis-
kelder, fiets- en houtbewerkingsplaats, 
livepodium en preekruimte – veel din-
gen die ergens anders niet mogelijk zijn, 
kunnen hier wel. Er vindt hier vijf keer per 
jaar een bluesdienst plaats. Daar horen 
de Bijbel, livebands en broodjes net zo 
goed bij als Maarten Luther. 

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 890 km 
Start Frankfurt 
Eindpunt Wittenberg

BEREIKBAARHEID
Luchthavens  Frankfurt, Leipzig-

Halle, Erfurt-Weimar, 
Berlijn, Dresden

Treinstations*   Frankfurt, Bad 
Hersfeld, Eisenach, 
Leipzig, Wittenberg

Wittenberg

Mansfeld

Eisenach
Grimma

Torgau

Zwickau

Zeitz

Frankfurt

Leipzig

Marburg

Bad Hersfeld

HESSEN

THÜRINGEN
SAKSEN

SAKSEN- 
ANHALT

Elbe

Saale

Main

Weser

Eisleben

* ICE-station Luchthaven

25

ROUTE 7 – VAN FRANKFURT NAAR WITTENBERG 



Tourismus und Stadtmarketing / Citymanagement Coburg  •  Herrngasse 4  •  96450 Coburg  •  Tel. 09561 89-8000  •  info@tourist.coburg.de

Coburg was once the southernmost strong- 
hold of the region where the Reformation 

originated, and belonged to the territory  
governed by the Ernestine electors of Saxony. 
In 1530, Martin Luther spent six months in 
Coburg on the instructions of his ruler, John 
the Steadfast, while the latter with a retinue 
of knights, travellers and advisors set off for 
the Diet of Augsburg. There, the elector in-
tended to negotiate with Emperor Charles V 
about issues of the Protestant faith. The em-
peror, on the other hand, had every reason 
to want to restore the Roman Catholic faith 
to the whole of Germany. 

Luther, who was under an imperial ban 
and consequently outlawed, spent nearly 
six months in the protection of mighty walls 
at the Veste Coburg and commented on 
proceedings at the Diet from a distance. 
He lived in two of the princely rooms in the 
Steinerne Kemenate, or Stone Bower, still 
known at that time as the Hohe Kemenate 
(High Bower”), with a view of the Thurin-
gian Forest. Today, visitors to the Veste can 
still get a good idea of how the Reformer‘s 
life here might have been. 

stay in Coburg

He preached in the church of St. Moriz du-
ring the Easter of 1530. Martin Luther was 
only able to follow events in Augsburg from 
a distance, but he nevertheless made his 
presence felt. He is thought to have written 
120 letters to his comrades-in-arms at the  
Diet, acquaintances and family members. During 
his stay, he worked on translations of the 
Bible and wrote 16 manifestos and tracts. 
Many of the documents from this intensive 
period of work still exist today – an intel-
lectual treasure trove that makes Coburg an 
important Reformation site. 

It was also at the Veste Coburg that he re-
ceived his famous ring and seal: John the 
Steadfast’s eldest son, the later Elector John 
Frederick the Magnanimous (1532-1547), 
gave the cleric a signet ring with the famous 
Luther Rose during one of his visits. From 
then on, Luther used this seal to denote that 
correspondence was penned by him.

Despite all his efforts, the endeavours at 
the Diet proved in vain: Emperor Charles V 
rejected the document defending the Pro-
testant Faith (the Confession of Augsburg). 

The hoped-for compromise was not yet  
attained. After more than five months, Elec-
tor John the Steadfast returned to Coburg 
on October 1, 1530, without a satisfactory 
result. Just three days later, he travelled 
back to Wittenberg with Martin Luther. 

A date to note in your diary: in 2017, the 
Bavarian State Exhibition entitled Ritter, 
Bauern, Lutheraner (“Knights, Peasants, 
Lutherans”) will taking place in Coburg.  
Organised by HdBG International, Coburger 
Landesstiftung and the town of Coburg, the 
exhibition is on a par with the national ex-
hibitions in Wittenberg, Berlin and Eisenach 
marking the end of the Luther Decade. The 
principal approach will not be a biographi-
cal one: instead, the exhibition will seek to 
portray Martin Luther, the Reformation and 
the emerging Counter Reformation as phe-
nomena of their time. The exhibition venues 
are the Veste Coburg and the parish church 
of St. Moriz in the town centre.

Martin Luther´s
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Further information: 
www.coburg-tourist.de

A glimpse of Martin Luther in Coburg 



ROUTE 8 – VAN FRANKFURT NAAR MÜNCHEN.  
De Reformatie kwam niet van de ene op de andere dag. Al vóór Luther waren er 
reformatorische ideeën; het opkomende Europese humanisme was de voedingsbodem, 
waarop nieuw en vaak radicaal gedachtegoed ontkiemde. Juist daarom is ook een 
blik over de grenzen de moeite waard, zoals in Frankrijk en Zwitserland. Steden als 
Straatsburg en Zürich waren destijds centra van de boekdrukkunst. Hierdoor konden 
de ideeën van Maarten Luther worden verspreid.

 Over de grenzen:  
wegen naar 
Europa

Uitzicht op Konstanz 

www.germany.travel/luther-route8
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Frankfurt is dankzij de centrale ligging in 
Duitsland overal vandaan snel en makkelijk 
bereikbaar. Dat maakt deze stad ook voor 
deze route een uitstekend uitgangspunt. 

Vanuit Frankfurt loopt de route naar Worms, 
een van de oudste steden van Duitsland. 
Worms wordt genoemd in de ‘Nibelungen-
sage’. Bovendien staat hier ‘s werelds groot-
ste monument van de Reformatie. Wat ver-
der naar het zuiden, in Heidelberg, voerde 
Luther zijn eerste theologische debat, na-
dat hij in Wittenberg zijn stellingen op de 
kerkdeur had gespijkerd. Op 26 april 1518 
leidde hij de Heidelbergse disputatie en 

verdedigde hij zijn stellingen opnieuw. Niet 
ver hiervandaan, in Straatsburg, leefde en 
werkte rond deze tijd Martin Bucer, de Re-
formator van de Elzas. Hij bemiddelde keer 
op keer tussen verschillende protestantse 
richtingen en stromingen. In de kathedraal 
van Straatsburg preekte al sinds 1521 een 
evangelische priester, Matthäus Zell.

Basel had zich kort daarvoor aangesloten bij 
het Zwitserse eedgenootschap. Hier leefde 
en onderwees vanaf 1514 de grote huma-
nist Erasmus. In Zürich werd Ulrich Zwingli 
in 1519 predikant en zielzorger aan de 
hoofdkerk van de stad, de Grossmünster. Te-

rug in Duitsland loopt de route verder door 
de mooie regio van het Bodenmeer met zijn 
indrukwekkende geschiedenis, waar onder 
andere de stad Konstanz gelegen is. Mooi en 
indrukwekkend is ook Augsburg. Hier heeft 
het karmelietenklooster Luther tijdelijk on-
derdak geboden. Het klooster vormde het 
uitgangspunt van de Reformatie. Hoewel 
de Reformatie in München, de sfeervolle 
hoofdstad van Beieren, nooit veel weerklank 
heeft gevonden, is een bezoek aan deze stad 
ook voor aanhangers van Luther en zijn leer 
beslist de moeite waard.

Tip
Het Hus-museum in Konstanz geeft een 
beeld van het leven en de tijd van Jan 
Hus. Deze filosoof van de gewetensvrij-
heid staat nog altijd hoog in aanzien. 
Hij was voor het concilie van 1417 naar 
de stad gekomen om daar zijn pre-
reformatorische stellingen te verdedigen. 
Dat was een grote vergissing. Hij werd in 
Konstanz als ketter verbrand. Maar dat 
weerhield de vrome heren er niet van om 
direct daarna een nieuwe paus te kiezen. 
De verkiezing van de paus in 1417 is tot 
op heden de enige die plaatsvond ten 
noorden van de Alpen. 

Augsburg

ROUTE-INFORMATIE
Lengte ca. 820 km 
Start Frankfurt 
Eindpunt München

BEREIKBAARHEID
Luchthavens  Frankfurt, München,  

Neurenberg

Treinstations*   Frankfurt, Worms,  
Heidelberg, Freiburg  
(regio  Bodensee),  
München, Augsburg

Frankfurt

Worms

Straatsburg (FR)

Heidelberg

Regio Bodensee

Augsburg

Basel (CH) Zürich (CH)

HESSEN

BADEN- 
WÜRTTEMBERG

BEIEREN

RIJNLAND-
PALTS

Donau

Rijn

MainMain

München

* ICE-station Luchthaven
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SPECIALE NATIONALE TENTOONSTELLINGEN

12 april – 5 november 2017
Berljin

Der Luthereffekt. 500 Jahre Reformation 
(Het Luther-effect ‒ 500 jaar Reformatie)
www.dhm.de

13 april – 2 juli 2017
Lutherstad Wittenberg

Speciale nationale tentoonstelling  
‘Luther! 95 Menschen – 95 Schätze’  
(Luther! 95 mensen – 95 schatten) 
www.martinluther.de

4 mei – 5 november 2017
Eisenach

Speciale nationale tentoonstelling 
‘Luther und die Deutschen’  
(Luther en het Duitse volk) 
www.wartburg.de

3 augustus – 5 november 2017
Lutherstad Wittenberg

Speciale nationale tentoonstelling  
‘Luther! 95 Menschen – 95 Schätze’  
(Luther! 95 mensen – 95 schatten) 
www.martinluther.de

EVENEMENTEN EN TENTOONSTELLINGEN 
‘LUTHER 2017’

2 april 2016
Mansfeld

Feest ter ere van Luthers eerste schooldag 
in Mansfeld 
www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de

24 april – 28 augustus 2016
Gotha en Weimar

Die Ernestiner. Eine Dynastie prägt Europa. 
(De Ernestijnen ‒ een dynastie drukt een 
stempel op Europa)
Thüringer deelstaattentoonstelling  
Gotha en Weimar 
www.ernestiner2016.de

30 april 2016 – 31 december 2018
Rothenburg ob der Tauber

Mit dem Schwert oder festem Glauben – 
Luther und die Hexen (Met het zwaard 
of het vaste geloof – Luther en de heksen) 
www.kriminalmuseum.rothenburg.de

27 mei – 12 juni 2016
Halle (Saale)

Händelfestival
www.haendelfestspiele.halle.de

3 – 5 juni 2016
Eisleben

Lutherstadfeest 
www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de

10 – 12 juni 2016
Lutherstad Wittenberg

Feest ‘Luthers Hochzeit’ (Luthers bruiloft) 
www.wittenberg.de

25 – 26 juni 2016
Torgau

7e Katharina-dag
stadtwerke-torgau.de; tic-torgau.de

2 oktober 2016 – 30 september 2017
Rothenburg ob der Tauber

Medien der Reformation – Kampf der 
 Religionen (Media van de Reformatie – 
strijd tussen de religies)
www.kriminalmuseum.eu

12 – 13 november 2016
Eisleben

Feest ter ere van Luthers geboortedag 
met grote middeleeuwse markt
www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de

13 juli – 12 november 2017
Neurenberg

Luther, Kolumbus und die Folgen – Welt-
bildwandel im 16. Jahrhundert (Luther, 
Columbus en de gevolgen – verandering 
van het wereldbeeld in de 16e eeuw)
www.gnm.de

31 oktober 2017
Wereldwijd en Lutherstad Wittenberg

Feest ter ere van Reformatiedag 2017

KERKELIJKE EVENEMENTEN

31 oktober 2016 – 20 mei 2017
Internationaal

Europäische Stationenweg  
(Europese Luthergedenkplaatsen) 
www.r2017.org

20 mei – 10 september 2017
Lutherstad Wittenberg

Wereldtentoonstelling Reformatie 
www.r2017.org

24 mei – 28 mei 2017
Berlijn en Lutherstad Wittenberg

26e Congres van de  
Duitse evangelische kerk 
www.kirchentag.de

25 mei – 28 mei 2017
Magdeburg, Dessau-Roßlau, Halle/Eisleben, 
Leipzig, Erfurt, Jena/Weimar

‘Kirchentage auf dem Weg’  
(Kerkelijke congressen op de route)
www.r2017.org

28 mei 2017
Lutherstad Wittenberg

Feestelijke kerkdienst 
www.r2017.org

juni – september 2017
Lutherstad Wittenberg

Konfirmanden- und Jugendcamp  
(kerkelijk jeugdkamp)
www.r2017.org
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Martin Luther’s 95 Theses spread like wildfi re – 
even without the help of television and the Internet. 
The fact that these revolutionary concepts were 
able to cause such a stir was largely thanks to 
the Leipzig printers who disseminated Luther’s 
writings throughout the country. Another publicity 
boost came from the legendary verbal dispute 
between Luther and the theologian Johannes Eck 
in 1519. The “Leipzig Disputation” at Pleissen-
burg Castle signifi ed Luther’s fi nal break with the 
Catholic Church. No wonder, then, that Leipzig is 
an important stop on the Luther Trail in Saxony.
Where Martin Luther relied on the power of the 

Th e Power of  Words 
and Sounds

Leipzig

Leipzig and the Reformation

St. Thomas Boys Choir members in front of the 
St. Thomas Church (Photo: Lutz Zimmermann)

word, Johann Sebastian Bach trusted in the 
power of music, in his own way helping to bring 
the Reformation closer to the people. And he 
continues to do so today. For what better way 
is there to experience the spiritual power of 
that music than to attend a concert of the world- 
famous St. Thomas Boys Choir at St. Thomas 
Church – the place where Bach once worked? 

By the way: Leipzig is one of the venues for the 
“Kirchentag on the Way”, set for May 25–28, 
2017. Come visit us during the Jubilee Year!

www.leipzig.travel/reformation
www.lutherweg-sachsen.de

 stiftung
Luthergedenkstätten

in sachsen-anhalt

ALL ABOUT LUTHER

FURTHER INFORMATION:
www.martinluther.de
www.facebook.com/luthergedenkstaetten
https://twitter.com/thesenanschlag

www.luther-erleben.de

, 

 

LUTHER’S BIRTHPLACE · LUTHER’S PARENTS‘ HOME 
LUTHER HOUSE · LUTHER’S DEATH HOUSE 
ALSO VISIT THE CASTLE CHURCH WITH THESIS DOOR AND LUTHER’S PARISH CHURCH

ONLY IN SAXONY-ANHALT!
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www.leipzig.travel/reformation
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Highlights 2016  –2018
Guided Tour: Renaissance and Reformation in Rothenburg

Exhibition: Media of the Reformation – Clash of Religions (Imperial City Museum)
Exhibition: Luther and Witchcraft (Medieval Crime and Justice Museum)

Conference: Riemenschneider in situ

Rothenburg in Renaissance and Reformation

Rothenburg ob der Tauber: Romantic but real.

Rothenburg Tourismus Service | Marktplatz | 91541 Rothenburg o.d.T. | Tel. 0049 9861 404800
info@rothenburg.de | www.tourismus.rothenburg.de | www.facebook.com/rothenburg.de

Concept en vormgeving
 M.A.D. Kommunikation, Offenbach 
www.madkom.com

Tekst 
Ulli Mayer

Foto’s: Titel dpa - Report; pag. 4 Luther2017, pag. 7 dpa, pag. 8 dpa, pag. 9 DZT/Dirk Topel  Kommunikation GmbH, 
pag. 10 Lutz Edelhoff/Theater Erfurt, pag. 12 onder 2008 BTM GmbH/Scholvien, pag. 12 rechts Thüringer Touris-
mus GmbH/Toma Babovic, pag. 14 DZT/Wartburg-Stiftung/Bildarchiv Monheim GmbH, pag. 15 Lutz  Ebhardt/
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, pag. 16 Andreas Schmidt, pag. 17 Dresdner Kreuzchor, pag. 18  imago/Daniel 
Schwarcz, pag. 19 DZT/Andrew Cowin, pag. 20 imago/epd, pag. 22 DZT/Jochen Keute, pag. 24 dpa, pag. 25 Touris-
mus+Congress GmbH Frankfurt am Main, pag. 27 Tourist-Information Konstanz GmbH, pag. 28 BAYERN 
 TOURISMUS Marketing GmbH
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Bezoek de LutherCountry en vier met 
ons het Luther-decennium!


