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Joachim Westphal was een leerling van Luther en diens collega Melanchthon. Hij studeerde in 

Wittenberg en werd predikant aan de lutherse St. Katharinen Kerk in Hamburg. Westphal 

raakte bekend door zijn avondmaalsstrijd met Calvijn in de jaren 1552-1555. Het 

wetenschappelijk onderzoek schonk tot dusver enkel aandacht aan Westphal als orthodoxe 

lutheraan, die tegen de zwitserse reformatorische beweging van Zwingli en Calvijn 

opponeerde. Mijn onderzoek legt het accent op Westphals onbekende, vroege publicaties en 

brieven. Hij speelde reeds een belangrijke rol in de uiteenzetting met het Interim van 1548, de 

poging van de overheid, roomse en protestantse kerken in het duitse rijk, liturgisch en 

practisch te verenigen. Westphal zag een duidelijke gevaar voor het voortbestaan van de 

zuivere lutherse leer.  Hij wilde het erfenis van Luther bewaren, net als vele anderen in deze 

tijd. Al gauw ontstonden er binnen het protestantisme spanningen omtrent de visies op Luther 

en Melanchthon. De crisis van het Interim daagde Westphal uit tot een eigen theologisch 

profiel. Als tegenstander van het Interim bracht hij reformatorische inzichten van Luther in een 

nieuw kader en worstelde hij met Melanchthons positievere interpratatie van het Interim. 

Mijn onderzoek werpt een nieuw licht op Westphal als lutherse theoloog, die zich van zijn 

leraren emancipeert en een verrassende bijdrag levert aan de steeds grotere confessionele 

diversiteit binnen de protestantse beweging vanaf 1548. 

 

 

 


