
OP WEG 
 
Met Luther op de markt1

 
Wilma van der Jagt 
 
“Het is alsof je op de markt staat”, zei hij midden in de preek. 
En de hele gemeente hing aan zijn lippen, die zondag. Een voorbeeld uit het dagelijks 
leven spreekt ons allemaal aan. Mij ook. En dit helemaal! Want ik woon vlakbij de 
markt. Pal in het centrum van de stad. Op nog geen honderd meter afstand. 
 
“Stel het je voor”, ging de dominee verder, “het is het einde van de zaterdagmiddag, 16.50 
uur. De markt loopt leeg. Maar bij de bloemenkraam is het juist heel druk. De koopman roept: 
‘5 euro, voor deze bos bloemen. Een prachtig boeket! En deze - hij grijpt er nog een - krijg je 
d’rbij, samen voor dezelfde prijs.’ Weer bukt hij: ‘En nog zo’n prachtige bos. Drie bossen 
voor de prijs van één.’ Wie?????? En daar komen de uitgestoken handen....” 
 
Ik moest er een beetje om grinniken. Alsof ie me had gezien!!! Want bijna elke 
zaterdagmiddag sta ik daar. En inderdaad, zo gaat het precies, om tien voor vijf! Even later 
loop ik dan naar huis met een arm vol bloemen. 
 
Luther 
We waren al een tijdje bezig met het voorbereiden van de bondsdag. Leren van Luther, dat 
was de bedoeling. En doordat je daar zo mee bezig bent, kom je hem overal tegen: in boeken, 
artikelen in de krant, plaatjes, schilderijen. Opeens valt dat allemaal op. Ook die preek over 
zondag 23. 
“Zo”, zei dominee Boiten, “is het ook bij de HERE: drie prachtige boeketten voor de prijs van 
een: 
1e boeket: voldoening = betaling voor onze zonden, 
2e boeket: gerechtigheid = gehoorzaamheid aan Gods geboden, 
3e boeket: heiliging = toewijding aan God en aan de naaste. 
Alles bij de prijs inbegrepen!! Bij die ene prijs. De Here Jezus betaalde. Het was een hoge 
prijs. De hoogste.” 
 
Ruilen 
Volmaakte voldoening. Volmaakte gerechtigheid. Volmaakte toewijding. Alle drie heeft Hij 
die volbracht. Daar hoeven wij helemaal niets aan toe te voegen. We kunnen het ook niet. 
Maar God rekent het ons toe. Wat de Here Jezus heeft gedaan, rekent God naar ons toe. Hij 
schrijft het op onze rekening. Alsof wij het zelf gedaan hebben. Dat is de plaatsvervanging. 
Dat is ruilen, zei Luther: zijn betaling ingeruild voor onze zonden, zijn gehoorzaamheid voor 
onze ongehoorzaamheid, zijn volmaakte liefde voor onze haat tegen God en de naaste. De 
vrolijke ruil, onder aan het kruis. 
 
De hand van een bedelaar 
En dan word je zomaar opeens door een preek aan een denkfout ontdekt. Want ik had het 
altijd stilletjes ongeveer zo gedacht: “Als de Here terugkomt, dan weet Hij natuurlijk dat ik 
mijn hele leven al in Hem geloof. Want Hij weet alles. En dan is het dus goed met mij als ik 
sterf.” 

                                                           
1 Openingswoord op de bondsdag - in bewerkte vorm. 
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En dat is het nou net helemaal niet! Niet mijn geloof maakt mij aangenaam voor God. Want 
dan is toch zo stiekemweg mijn geloof een goed werk geworden. Nee, mijn geloof is alleen 
maar het middel om de drie boeketten naar me toe te halen. Alleen maar de uitgestoken hand 
op de markt. Een lege hand. De hand van een bedelaar. Want wij steunen enkel en alleen op 
het werk van de Here Jezus. 
En dat is de strijd die Luther heeft gevoerd. Dat was het onderwerp van de bondsdag. En daar 
gaat nu dus deze WEGWIJS over. 
 
Het lijkt makkelijk. Maar dat is het niet. Het vraagt eerlijkheid en ootmoed. Leer jezelf 
kennen als zondaar. God zou niemand van ons onrecht doen, als hij ons in de zonde liet zitten. 
In de vervloeking. Als Hij ons veroordeelde tot de dood. Want er is niets goeds bij ons te 
vinden. Helemaal niets. Wij hebben nergens recht op. En als we naar onszelf kijken, wordt het 
ook nooit wat. 
Er is maar één plaats waar we terecht kunnen: onder aan het kruis. Leg alles daar maar neer. 
Je hele miserabele hebben en houden. En het bloed van de Here Jezus zal je redden. 
Hou dan je hand maar op. Je lege hand. En zeg met Luther: ik ben een bedelaar. 
 
Dan kom je Thuis met je armen vol bloemen: drie volmaakte boeketten voor de prijs van Eén. 
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