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Logo’s zijn in tegenwoordig en zijn soms treffend uitgevoerd. In een klein, maar fijn 
boekje vraagt ds. Egbert Brink uit Waddinxveen aandacht voor het logo van Maarten 
Luther. De reformator heeft het zelf ontwikkeld en nader toegelicht. In nuce verbeeldt 
dit logo waar het Luther in zijn leven en werk om ging. 
 
Het logo bestaat uit een witte roos met een zwart kruis in een rood hart. De achtergrond is 
hemelsblauw en is gevat in een gouden ring. Getroffen door de symboliek vertelt Brink wat 
dit logo voor het christelijk geloof inhoudt. In korte hoofdstukjes belicht hij elk onderdeel 
vanuit wat Luther er zelf over zegt, waarbij hij lijnen doortrekt en toepast op onze 
levenspraktijk. 
Luthers theologie is vooral theologie van het kruis. Het zwarte kruis staat in het centrum van 
het logo. We moeten altijd weer terug naar het kruis van Christus. Slechts aan de voet van het 
kruis bloeit de witte roos, het symbool van de hemelse blijdschap. Het kruis staat in een 
bloedrood hart: een christen blijft mens met een roeping in de wereld. We worden als mensen 
verlost. Aan de roos zitten wel dorens. Beproeving en aanvechting horen bij een christen. Wie 
er geen last van heeft, moet zich dan ook zorgen maken. Want de witte roos van de vreugde in 
Christus is niet verkrijgbaar zonder die dorens. 
Maar het is alles omvat door het hemelsblauw van de hoop. We zijn onderweg. We hebben 
nog een leven voor ons! Er is het blij vooruitzicht van de hemelse glorie. Wat God niet 
vervult in dit leven, doet Hij wel straks. De gouden ring die het hele logo omvat, spreekt van 
de overwinning op de dood. Christus’ dood doodt onze dood. Midden in de dood zijn wij door 
het leven omgeven. En dat leven blijft door het sterven heen. De gouden ring verkondigt ons 
dat de heerlijkheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft. 
Brink verbindt aan Luthers verklaring steeds weer pittige opmerkingen die tot nadenken 
stemmen. Zo bijvoorbeeld: we behoeven niet blij te zijn met alle omstandigheden, maar 
mogen blij zijn in alle omstandigheden (p. 37); of God aandacht aan je schenkt, is niet 
afhankelijk van de grootheid van het heelal, maar van de grootheid van God (p. 43); de 
schaduw van de dood mag om je heen zijn, maar in de omgang met Christus word je door 
Hemzelf omringd (p. 56). Wie er oog voor heeft, vindt goudkorrels in dit boekje! 
De uitgever zorgde voor een mooie presentatie, waardoor het prima geschikt is om het boekje 
cadeau te doen. 
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