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Drost 1. Leren van Luther 
 

Nu je wilt weten of mijn lakzegel goed is uitgevallen, zal ik je meteen 
vertellen welke denkbeelden ik in dit cachet wilde samenvatten als een 
merkteken van mijn theologie. 

 
Er zat een oude, trieste bedelaar, die zijn hand voor me ophield. Ik drukte hem in het 
voorbijgaan een euro in de hand: wat is een euro tussen u en mij? Mijn vrouw, die achter me 
liep, zei: “Je had zijn gezicht moeten zien…: hij straalde.” 
 
Wat kunnen we van Luther leren? Het gaat om die geloofsblijheid - als je je lege hand gevuld 
ziet met Gods genade. Luther noemde dat altijd: weer de vrolijke ruil!! Hoe worden wij blijde 
bedelaars? 
 
In een tijd waarin christenen veel praten, maar weinig bijbellezen, leren wij van Luther dat die 
blijde verwondering over de genade alleen komt als je je bezig houdt met Gods Woord. Door 
het steeds maar bezig zijn met het Woord van God - de meditatie - kwam voor Luther de 
blijde ontdekking van de genade. Het gaat erom als een bedelaar te kloppen op het Woord. 
Dan vind je het goud van de genade. Dat leren we van Luther in een tijd waarin we erg druk 
zijn - ook druk met de Schriften?? 
 
Verder leren we in een tijd vol ervaringen van Luther een gezond wantrouwen tegenover 
allerlei ervaringen. Luther heeft bijna een trauma overgehouden van allerlei dwepers die 
onder het roepen van ‘Geest, Geest’ met de wildste en gekste ideeën kwamen. Wat is goed en 
wat niet? Dat leer je als je alles wat zich als werk van de Geest aandient, toetst aan de norm 
van Gods Woord. 
 
Wat is die norm? Dat is voor Luther wel duidelijk: leef je uit Christus? In onze tijd is er een 
opleving van religie en te veel christenen doen daar positief over. Wij leren van Luther wat je 
vragen moet: predikt men Christus? Daar blijkt veel moderne religie en gevoeligheid niks van 
te moeten hebben. Het ging Luther om de vaste rots van het behoud, dat is de rechtvaardiging 
zonder ons en buiten ons. Toen het morgenrood van de genade opging,2 ging de duivel tekeer 
tegen die leer. Nu het avondrood van ongeloof is gekomen over Europa, verliest de duivel het 
alleen als we blijven bij de ontdekking van de Reformatie. 
 
We laten u zometeen eerst een gedeelte zien via de video uit het leven van Luther. Daarna 
gaan we van Luther leren via de Lutherroos. Hij noemde dat wapen - dat hij zelf ontwierp - 
‘das Merkzeichen meiner Theologie’, kenmerkend voor zijn theologie. Wij sluiten ons bij zijn 
uitleg aan. 
                                                 
1 De teksten in de kadertjes zijn telkens een stukje uitleg van de Lutherroos (vgl. WEGWIJS-april, p. 89). 
2 Martin Luther, Kommentar zum Galatenbrief, ed. Neuhausen-Stuttgart 1996. 
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Tijdens ons spreken zult u schilderijen van Luther en zijn vrouw zien. Die zijn gemaakt door 
zijn vriend, die onder andere burgemeester van Wittenberg was en daar een grote 
schilderwerkplaats had. De boodschap van de Reformatie heeft deze Lucas Cranach in allerlei 
schilderijen uitgedragen: Christus aan het kruis - dat is goud voor bedelaars. 
 

Brink 2. Het zwarte kruis maakt wit 
 

Ten eerste moet het een kruis zijn, een zwart kruis in een hart met zijn 
natuurlijke kleur, omdat ik mijzelf er steeds aan wil herinneren dat het 
geloof in de Gekruisigde ons zalig maakt. Want de rechtvaardige zal uit 
zijn geloof leven, uit zijn geloof in de Gekruisigde. 

 
Een zwart kruis in het midden. Dat is de kern. In het midden, heel bewust zwart. Het is een 
zwart kruis, dat doet sterven. Is het niet zwartgallig? Zo’n donkere galg. Nee, dat kruis doet 
leven. Die dode paal is de boom van het leven. Luther heeft alles wat hij wilde beweren, 
samengevat in een paar woorden: het kruis alleen is onze theologie. Daar moet ik zijn. 
 
Wat heeft hij er niet naar gezocht, voortdurend op zoek, religieuze prestaties leverend, 
wanhopig het klooster in. Als er één monnik door eigen inspanning de hemel had kunnen 
verdienen, was hij dat geweest, zei hij later. Hij liep helemaal vast. ’s Avonds ligt hij op zijn 
bed en denkt: ik zou niet weten wat ik vandaag verkeerd heb gedaan. En meteen schiet het 
door hem heen: zonde van de hoogmoed. Daar gaan we weer…. Is dat voor ons niet 
herkenbaar? Telkens weer die onrust: wil God mij nog wel? Hij ziet mij aankomen, voor de 
zoveelste keer. Weer mislukt, weer tekort. Hoe weet ik dat God mij ondanks alles accepteert? 
Terwijl ik weet dat ik het zo weer kan doen en mijn berouw niet diep genoeg gaat? 
 
Het is een wanhopige weg, tot Maarten Luther, kijkend naar de wonden van Christus, God 
vindt onder aan het kruis. Daar ontdekt hij, dat Gods ‘nee’ tegen mij nog veel krachtiger is 
dan ik mij ooit kan voorstellen. God wil dat Hem volledig recht gedaan wordt. Er komt een 
kruis door al mijn prestaties, mijn verstand, mijn wil, mijn gevoel. Een zwart kruis doet 
sterven, doet pijn. 
 
Maar Gods ‘ja’ tegen mij is nog veel sterker dat ik mij ooit kan voorstellen. God zet alles 
recht, mijn onrecht, mijn ongerechtigheid, mijn schromelijk tekort, mijn onzorgvuldigheid, 
mijn liefdeloosheid…. God zet alles recht: gerechtigheid, in één woord. Luther had een afkeer 
van het woord gekregen. Maar hij is ervan gaan houden. Door te kloppen op de teksten van de 
Psalmen 31 en 71 en de Romeinenbrief, zijn ze opengegaan. Want het is de sleutel geworden 
naar het paradijs. Mijn leven lang als christen heb ik nodig om me dat eigen te maken en 
Gods liefde steeds dieper te gaan peilen. Dat blijft tot mijn laatste snik. Luther noemde dat: 
tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardige. 
 
Ik kan wel verder komen, groeien. Maar nooit in mijn leven kom ik zover dat ik het kruis 
achter me kan laten. Het kruis wordt geen opstapplaats voor een leven op een hoger niveau, 
om een beter christen te worden in een leven door de Geest. Vroeg of laat kom ik ook weer 
met beide benen op de grond. Of wordt mijn relatie met God ontmaskerd als religieuze 
zelfverwerkelijking. De Geest leidt mij telkens weer terug naar die plaats. Het kruis van 
Christus, je kunt er nooit omheen, je komt nooit verder, dieper, hoger. Maar je zakt ook nooit 
verder weg dan de voet van het kruis. Het binnenste van de Lutherroos is een kruis. Het 
geloof in de Gekruisigde maakt mij zalig. 
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Je kunt dingen over Christus geloven. Luther noemt dat een koud ding, ‘ein recht kalt ding’.3 
Nee, zegt Luther, het gaat om geloven in Christus: ik geloof dat Hij dit alles voor mij heeft 
gedaan en voor mijn zonden. ‘Het ware geloof grijpt met uitgebreide armen blijmoedig naar 
de Zoon die voor hem is overgegeven en zegt: dit is mijn Geliefde, ik ben van Hem.’ 
Geloof stelt ons buiten onszelf, zodat wij niet meer hangen aan onze eigen krachten, ons 
geweten, onszelf en onze werken, maar aan hetgeen buiten ons is, dat wil zeggen aan de 
belofte en de waarheid Gods - welke niet bedriegen kan.4
 
Leren van Luther betekent: dat zwarte kruis in het midden laten staan. Bij dat kruis wordt 
altijd weer het lied van verwondering geboren dat God toch…, ondanks alles… zijn liefde 
doet ondervinden. In het kruis zal ik eeuwig roemen. 
 
We bidden een gebed van Luther.5
 
Heer, wanneer wij met elkaar 
in het recht zouden treden 
over hoe ik leef en wat ik doe, 
ik zou niet bestaan. 
 
Maar omdat U mij vergeeft zonder ophouden 
en beloofd heeft, dat U mij 
door uw Christus 
barmhartig wilt zijn, 
daarom kan ik mij erop beroemen 
U te eren en uw dienaar te zijn. 
 
Ben ik niet goed, Christus is het wel. 
Ben ik niet Gods dienaar, 
Hij is het immers. 
Ben ik niet zonder zorg en vrees, 
Hij is toch vrij van alle zorgen en zonder vrees. 
 
Heer Jezus Christus, 
U bent mijn gerechtigheid, 
maar ik ben uw zonde. 
 
U hebt op zich genomen, 
wat van mij is, 
en mij gegeven wat van U is. 
 
U hebt op zich genomen wat U niet was, 
en hebt mij gegeven wat ik niet was. 
 
Zo ontstijg ik aan mezelf tot U, 
en beroem mij erop, dat ik in U, 
en door U, Heer Christus, een gelovend mens ben. 
                                                 
3 A. de Reuver, Bedelen bij de bron, Zoetermeer 1992, p. 150. 
4 Kommentar zum Galatenbrief. 
5 Maarten Luther, Gebeden, verzameld en ingeleid door Frieder Schulz, Amsterdam 1996 (3e dr.). 
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U zij de lof in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Drost 3. Het kruis laat het hart op z’n plek 
 

Maar al is het dan een zwart kruis, dat wondt, dat pijn doet; het laat het 
hart zijn kleur behouden: het bederft de natuur niet: het doodt niet, 
maar houdt in leven. 

 
U zou vast niet met Luther getrouwd willen zijn. Hij was niet gemakkelijk…. Zijn vriend 
Melanchton werd soms stapeldol van hem; hij heeft de Zwitsers wegens hun avondmaalsleer 
uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk was; de uitspraken over de Joden zijn om je dood te 
schamen…. Ja, je kunt spreken van de harde Luther - niet een man om van te houden. Toch 
wil ik u een uitspraak van hem doorgeven waardoor hij vast de harten van velen van u zal 
winnen. Hij prijst de huisvaders die luiers wassen.6 Dat zal velen onder u als muziek in de 
oren klinken! Maar het is niet de bedoeling dat u met deze uitspraak van Luther thuis uw man 
en echtgenoot om de oren gaat slaan. Want dan horen wij zo’n uitspraak te veel met onze 21e-
eeuwse oren vanuit de discussie over de rolverdeling tussen man en vrouw. Zo’n uitspraak 
heeft in de tijd van Luther een andere achtergrond: het heeft te maken met natuur en genade. 
 
Als je van Luther wilt leren, moet je hem altijd zien staan tegen de roomse achtergrond. Rome 
maakt scheiding tussen natuur en genade. Men ziet het zo: in een onheilige wereld (natuur) 
staat de heilige kerk (genade).7 Als je priester wordt, ga je naar een hogere staat. Een priester 
in Limburg vertelde mij hoe hij dat beleefd had: op het moment dat hij de priesterlijke rok 
aankreeg, was hij uit dit normale leven getild - zonder huwelijk, zonder lichamelijkheid: je 
was priester, je kwam op het terrein van de genade. 
 
Voor Maarten Luther was dat getild worden op een hoger niveau zo schokkend, dat hij toen 
hij de eerste keer de mis bediende, bijna in een psychose raakte. Hoe kwam hij weer met 
beide benen op de grond? God leerde hem wat genade is: genade redt je niet van de natuur, 
maar van de zonde. Je wordt dus niet uit deze wereld getild, maar je wordt in deze wereld 
geplaatst als christen. Luther zegt in zijn pamflet over de vrijheid van de christen, dat het gaat 
om vrijheid in dienstbaarheid, met andere woorden: je wordt in deze wereld dienstbaar 
gemaakt. Hij noemt dat het vleesgeworden geloof.8 In het wapen van Maarten Luther is het 
hart rood, want het kruis, dat wondt, dat pijn doet - een symbool van de genade - laat het hart 
zijn kleur behouden: het bederft de natuur niet: het doodt niet, maar houdt in leven. 
 
Daarom trouwde de ex-priester. De plechtigheid vond plaats in kleine kring waar o.a. Lucas 
Cranach, onze schilder, bij was. Het is wel bijzonder dat dit huwelijk met de non gesloten 
werd in het klooster dat nu van de Reformatie was. Zijn vriend Melanchton mopperde dat al 
die contacten met nonnen Luther week hadden gemaakt.9 Luther zag het juist als een daad van 
geloof, een streep onder de Reformatie. 
 

                                                 
6 Via J. Douma, Vrede in de maatschappij, Kampen 1985, p. 64. 
7 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek I, 4e dr., Kampen 1928-’30, p. 330. 
8 Kommentar zum Galatenbrief. 
9 W. van ’t Spijker, Luther. Belofte en ervaring, Goes 1983, p. 90. 
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Hij schrijft aan zijn vader, die er fel op tegen was geweest dat hij monnik werd: ‘Vader, u 
hebt gelijk. Van een speciale roeping tot een van de wereld afgezonderd geloofsleven is in de 
Bijbel geen sprake’.10

 
Wat kunnen we op dit punt van Luther leren? De Reformatie leert ons dat je in je dagelijks 
leven - je gezin, de opvoeding, je werk - leeft in de genade. En waar toen en nu soms radicale 
christenen ons opjutten tot een geestelijk niveau, dat boven dat gewone uit zou steken, vergeet 
men dat het kruis het hart zijn kleur laat behouden. Luther zag veel overspannen en 
overgeestelijk gedoe als terugval naar Rome: de mens denkt dat hij bij God hogerop moet 
komen, dat hij het goed moet maken. Veel geloofsijver wil zichzelf waarmaken. Het vrome 
hart wordt dan hooghartig. Daarom: het hart moet midden in de witte roos blijven. 
 

Brink 4. De witte roos met dorens van aanvechting 
 

Zo’n hart moet echter midden in een witte roos staan om aan te duiden 
dat het geloof vreugde, troost en vrede schenkt: kortom in een witte, 
vrolijke roos, niet zoals de wereld vrede en vreugde geeft. Daarom moet 
die roos wit zijn en niet rood, want wit is de kleur der geesten en van 
alle engelen. 

 
‘Kijk eens goed naar zo’n roos die ik hier in mijn hand heb: wat een prachtig stukje 
schepping! Als er iemand in staat zou zijn één enkele levende roos te maken zoals deze, dan 
zouden we hem tot keizer uitroepen! Maar de God die er miljoenen van maakt, erkennen we 
nauwelijks. Omdat we dit wonder van de roos elke dag om ons heen kunnen zien.’11

 
Een witte vreugdevolle roos. De witte roos staat symbool voor het geloof, dat vreugde, troost 
en vrede geeft. Jaarlijks geef ik ieder die belijdenis gedaan heeft, zo’n witte roos met een 
verwijzing naar de pakkende uitspraak van Luther: de vrolijke ruil. Zoals een bruid en een 
bruidegom hun bezittingen delen, zo neemt Christus alle troep en ballast, schuld en misère, 
tekorten en falen van mij over. En Hij geeft mij in ruil daarvoor zijn schitterende 
gerechtigheid: perfect, zonder dat er ook maar iets aan mankeert. Maar denk nou niet dat de 
gelovige volgens Luther er dan is. Als gelovige ben je nog niet van je oude mens af. Die blijft 
je nog steeds parten spelen. En je krijgt beslist last van de aartsvijand: satan en zijn 
geesteswereld. De witte roos heeft de dorens van de aanvechting. 
 
Je zou misschien zeggen: had Luther dan geen rust gevonden in het werk van Christus aan het 
kruis? Zelf zegt hij dat de gelovige aanvechting nodig heeft, want die aanvechting drijft je 
steeds naar Christus, houdt je dicht bij Hem. Met deze benadering heeft Luther veel mensen 
aangesproken en bemoedigd in hun levensstrijd. Hun vragen zijn: wil God mij wel? Hoe kan 
God dit toelaten? Zou Hij mij betaald willen zetten? Luther keert het om, een christenleven 
kan niet zonder aanvechting: ‘Weet je en erken je je nood niet, of heb je geen aanvechting, 
dan moet je weten, dat je er bijzonder slecht aan toe bent, want het is de grootste 
aanvechting…, dat geen aanvechting je in beweging kan brengen.’12 Hij jaagt ieder uit een 
zelfgenoegzaam verburgerlijkt christendom - naar Christus toe.13. Luther zegt dat de 
aanvechting de school is waar je Christus leert kennen: ‘Een mens doet nergens meer ervaring 
op, dan waar zijn geloof bestreden wordt.’ De strijd blijft, want satan is actief waar hij levend 
                                                 
10 W.J. Kooiman, Luther, zijn weg en werk, Amsterdam 1954, p. 77. 
11 Maarten Luther, Tischreden, via: S. van der Land, Een zee van licht, Kampen 1998, p. 65. 
12 Martin Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung Werke, Weimar 1883v, (WA), Bd. 6, p. 236. 
13 C. Trimp, Klank en weerklank, Barneveld 1989, p. 88. 

WEGWIJS jaargang 57 nr. 6, juni/juli 2003 - Thema: Was ik maar een bedelaar 



geloof aantreft. Dus blijven de aanvallen niet uit. Ze houden een christen klein en drijven hem 
telkens in de richting van Christus. 
 
Men heeft de aanvechtingen van Luther willen verklaringen als uitingen van een gestoorde 
geest en als gevolg van jeugdtrauma’s door een strenge opvoeding. Luther zelf heeft zijn 
aanvechtingen ervaren als strijd met satan. Hij heeft wat geleden van en gescholden op die 
smerige satan, maar hem ook weggehoond, belachelijk gemaakt, met drek vergeleken, en 
weggezongen, want: God neemt satans aanvallen in dienst. Met zijn smerige aanvallen heeft 
de duivel Luther altijd weer in de armen van Christus gedreven. ‘Wanneer de duivel ons lastig 
valt, dan staat het er goed met ons voor.’14 Op dit punt kon Luther heel pastoraal en invoelend 
schrijven. Hij schrijft aan Barbara, een vrouw die met zichzelf worstelde en twijfelde aan de 
echtheid van haar geloof, over aanvechting: ik ken deze ziekte maar al te goed en ik heb tot de 
eeuwige dood in dat hospitaal gelegen. ‘Onze lieve Here Christus tone u zijn voeten en zijn 
handen, en groete u vriendelijk in uw hart, opdat ge op Hem alleen zult zien en Hem hoort, 
totdat u vrolijk wordt in Hem.’15

 
We leren van Luther dat geloof niet zonder aanvechting is. De witte roos is alleen 
verkrijgbaar met dorens. De witte roos bloeit aan de voet van het kruis, waar Christus groot 
wordt en de mens klein blijft. En daar ging het Luther altijd weer om - ook in het geding met 
Erasmus uit Rotterdam. 
 

Drost 5. ‘Buiten mijn eigen wil ben ik zeker en gewis’ 
 

En deze roos staat in een hemelsblauw veld, omdat die vreugde in de 
geest en in het geloof het begin vormt van de komende hemelse vreugde. 

 
‘Erasmus is een kwakende kikker.’ Met die uitspraak heeft Luther de bekende Nederlander uit 
Rotterdam bijgezet in zijn dierentuin. Luther had een dierentuin vol tegenstanders. De één 
werd een bok, een ander een schurftige hond, Erasmus een kwakende kikker, een gladde 
aal…. Hoe je verder ook over dit taalgebruik denkt - er zit wel emotie in. Luther nam de zaak 
zo hoog op, dat hij een heel boek schreef tegen Erasmus over de gebonden wil - een boek dat 
hij zelf als een van zijn belangrijkste werken zag. 
Erasmus had een boek geschreven waarin hij aangaf dat de wil van de mens ook nog wel wat 
doet. Want als je die wil helemaal dood verklaart, maak je de mens slachtoffer. Schaf de 
rechtbank maar af, want een moordenaar, een crimineel kan immers niet anders. Zijn wil is 
gebonden - wat voor recht heeft de rechter dan nog om een veroordeling uit te spreken? 
Erasmus wilde opkomen voor de verantwoordelijkheid van de mens. Daar kon Luther toch 
geen probleem mee hebben? Waarom werd dit zo’n felle confrontatie? 
 
Het verschil tussen Erasmus en Luther zat inderdaad niet vast op de verantwoordelijkheid van 
de mens: men was het er wel over eens dat de rechter iemand verantwoordelijk kan houden 
voor de slechte dingen die hij gewild en gedaan heeft. De mens kan dus wel kiezen? 
Luther maakt een leerzaam verschil. Hij zegt: ‘De mens heeft een vrije wil in dingen die 
onder hem liggen en niet in dingen die boven hem staan.’16 Je kunt datzelfde ook zeggen met 
behulp van het onderscheid tussen natuur en genade. In deze wereld kan en moet een mens 
kiezen. Dat is - modern gezegd - het terrein van de psychologie. De psychologie spreekt 
                                                 
14 Martin Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, Tischreden, Weimar 1912-’21 (WAT), Bd. 5, nr. 5284; 44, 
8v. 
15 W. van ’t Spijker, Bidden om te leven, Kampen 2000, p. 114. 
16 W. van ’t Spijker, Luther, Belofte en ervaring, p. 100. 
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terecht over keuzes die u moet maken en waar u verantwoordelijk voor bent. U bent 
verantwoordelijk voor uw keuzes, maar Luther zei erbij: ‘De mens heeft niet een vrije wil in 
de dingen die boven hem staan.’ Dat gaat niet over het leven in deze wereld, maar over het 
gebied van de genade, de relatie tot God, zeg maar: de theologie. Daar is het God die kiest en 
niet de mens. Na het paradijs zit er nog maar één keus in ons bloed en dat is de keus anti de 
Schepper. Geloof moet van God komen: je kunt niet voor God kiezen zonder God. 
 
Het gaat dus om God. Dat maakt de emotionele toon in dit debat begrijpelijk: Gods eer is een 
teer punt. Maar dat hing samen met een voor de Reformatie even teer punt: de zekerheid van 
het geloof. Dat was dé blijde ontdekking van de Reformatie en nu kwam die onder druk te 
staan door die filosoof uit Holland, Erasmus. Immers, als het mijn keus is, wordt het weer 
mijn werk en zo ben je weer terug in het roomse denken over de werken…, en alle ellende en 
onzekerheid daarvan. Dan was alle vrolijkheid weer verloren. 
 
De zekerheid van het geloof is de witte roos van de vreugde - en hij zei erbij: ‘… deze roos 
staat in een hemelsblauw veld, omdat die vreugde in de geest en in het geloof het begin vormt 
van de komende hemelse vreugde.’ Als het niet meer een kwestie van mijn wil, maar van 
Gods wil is, komt het goed: ‘nu, nu God mijn zaligheid buiten mijn eigen wil genomen heeft 
en in de zijne opgenomen … nu ben ik zeker ….’17 De HERE is net zo trouw als sterk, Hij zal 
zijn werk voor mij afmaken - dat is de hemel op aarde. 
 
Wat kunnen we hier van Luther leren? De leer van de verkiezing laat genade genade blijven. 
Als je de nadruk op de mens gaat leggen zoals je tegenwoordig wel hoort - jij moet de keuze 
maken, God kan pas iets met je beginnen als jij je hart ervoor openzet - neem je je lot in eigen 
hand. Het gevolg is onzekerheid: hoe red ik het ooit? Juist als je God God laat zijn, kun je 
ontspannen leven - dicht bij je Vader. Het is net zoals een kind zegt, hoe sterk pappa wel niet 
is en dan kruipt het bij vader op schoot. Zo vleit David zich in Psalm 138 dicht tegen de HERE 
aan: als U het doet, komt het zelfs met mij wel goed. Hemelsblauw is Gods liefde om me heen 
- in leven en sterven. 
 

Brink 6. Door het Leven omgeven 
 

En daaromheen dan een gouden ring, die zegt dat deze zaligheid in de 
hemel eeuwig duurt en geen einde heeft, en zoveel kostelijker is dan alle 
aardse vreugde en goed, als goud edeler en kostbaarder is dan alle 
andere metalen. 

 
‘Geen mens zou trouwen als hij niet hoopte op geluk. En zo is de hoop op het eeuwige leven 
de kracht die ons vooruitbrengt.’18 Luther leefde in gespannen verwachting van ‘de lieve 
jongste dag’. De dag waarop God al zijn beloften inlost. Een van die beloften is de volle 
gezondheid van ieder die zich aan Christus heeft toevertrouwd. Is dat alleen maar 
toekomstmuziek? Of is daar hier al iets van te merken? Beslist! ‘In de tussentijd worden wij 
in Gods schoot gelegd, als het begin van de nieuwe schepping, totdat wij bij de opstanding uit 
de doden de volkomenheid bereiken.’19

 
Luther wilde beslist niet op die toekomst vooruitgrijpen. Verder komen betekent altijd 
opnieuw beginnen. Hij heeft zich fel verzet tegen geestdrijvers die in het hier en nu de 
                                                 
17 A.w., p. 101. 
18 Tischreden. 
19 WA 39.1.204. 
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toekomst van God wilden realiseren met nieuwe mensen in een zuivere kerk of staat (Jan van 
Münster, Karlstad). We leven van een belofte in het hier en nu. Zoals een patiënt van een 
dokter een belofte van gezondheid heeft gekregen. Hij gelooft die belofte in de hoop op de 
beloofde genezing, en gehoorzaamt diens voorschriften. Is die zieke gezond? Nee, tegelijk 
gezond en ziek. Ziek in werkelijkheid, gezond uit kracht van die belofte van de arts, die zelf 
de patiënt als het ware reeds gezond ziet, omdat hij er zeker van is, dat Hij hem zal genezen. 
Want Hij is al begonnen hem te genezen!20

 
Dat leven begint niet pas in de hemel. In de omgang met Christus heb je nu al deel aan dat 
leven. Zoals Hij zelf heeft gezegd: ‘Wie mijn Woord bewaart, zal de dood nooit zien’, dus zal 
hij het eeuwige leven hebben (Joh. 8:51). Daarom heeft Luther het ook aangedurfd de 
bekende waarschuwing voor de dood uit de Middeleeuwen om te keren. In plaats van ‘midden 
in het leven zijn wij met de dood omgeven’, stelde hij: midden in de dood zijn wij met het 
Leven omgeven. Dat is de gouden ring! Zoveel kostelijker dan alle aardse vreugde en genot. 
 
Toen op 13-jarige leeftijd Magdalena, de dochter van Luther, stierf, had hij een grafschrift 
gemaakt: Ik Lena, Luthers liefste kind, slaap hier met alle heiligen samen, en lig in mijn rust 
en rust uit. Nu ben ik de gast van God. Ik was een kind van de dood, uit sterfelijk zaad baarde 
mijn moeder mij, nu leef ik en ben rijk in God. Dat dank ik aan het bloed van Christus en zijn 
dood.21

 
Zo is Luther ook zelf gestorven. In het besef dat de dood van Christus zijn leven verzekerde. 
‘Dood, ik heb niets meer met je te maken, want ik heb een andere dood, die jou, mijn dood, 
doodt. En de dodende dood is sterker dan de gedode.’22 Justus Jonas, predikant en vriend van 
Luther, stelde hem de vraag: wilt u in het geloof in de Heer Jezus Christus sterven en blijft u 
bij de leer die u in zijn Naam verkondigd hebt? Velen wachtten in spanning of Luther niet als 
ketter zijn woorden op zijn sterfbed zou herroepen. Maar hij heeft er geen misverstand over 
laten bestaan. Maarten liet een duidelijk ‘ja’ horen. Hij is gaan slapen in de belofte van God. 
‘Precies als wanneer een moeder haar kind naar de slaapkamer brengt en legt in een wiegje, 
niet om het te laten sterven, maar opdat het fijn zou slapen en uitrusten, zo komen alle 
gelovigen voor en na Christus’ komst in zijn schoot.’23

 
Na zijn sterven werd een stuk papier gevonden, dat hij kort daarvoor had beschreven. In dit 
testament worden we naar de bron verwezen van Gods Woord. Een mensenleven is niet 
genoeg om te putten uit die bron. Het slot klinkt in zijn moedertaal: ‘Wir sind bettler. Hoc est 
verum.’ (Wij zijn bedelaars. Dat is waar.) Diep afhankelijk van Gods veelbelovend Woord. 
Diep aanhankelijk in Christus. Wij leren van Luther bedelen bij de bron.24

 
Drost We bidden het gebed van de reformatie van Luther.25

 
Wat ik nodig heb 
 
Zie, Heer, 
ik ben een leeg vat, 

                                                 
20 WA 56.272. 
21 WAT, 5. 5490c, 186. 
22 WA 40 1. 276. 
23 WA 43. 301. 
24 De uitdrukking is van dr. A. de Reuver. 
25 Maarten Luther, Gebeden. 
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dat het zeer nodig heeft, 
gevuld te worden. 
 
Mijn Heer, vul het, 
ik ben zwak in geloof; 
sterk mij 
ik ben koud in liefde. 
 
Verwarm mij, geef mij zoveel vuur, 
dat mijn liefde uitstroomt 
op mijn naaste. 
 
Ik heb geen vast, sterk geloof, 
soms twijfel ik 
en kan U niet volkomen vertrouwen. 
 
Ach Heer, help mij, 
vermeerder het geloof en vertrouwen. 
Alles wat ik heb, 
ligt in U besloten 
 
Ik ben arm, 
U bent rijk, 
en U bent gekomen 
om U over de armen te erbarmen. 
 
Ik ben een zondaar. 
U bent rechtvaardig. 
Bij mij heet de ziekte zonde, 
maar in U is de volheid van gerechtigheid. 
 
Daarom blijf ik bij U, 
aan U moet ik niet geven, 
van U kan ik nemen. 
Amen. 
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