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Preek van 6 augustus 2017, 7de van de zomer 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EEN BURGER IN VERZET: DIETRICH BONHOEFFER 

Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (Matteüs 25:36) 

De kerk op retour 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de kerken van West-

Europa in een aardverschuiving terechtgekomen. 

Bevonden zij zich voor die tijd nog in het centrum van 

de samenleving, in de laatste 70 jaar zijn de kerken in 

een razendsnel tempo naar de rand gedrongen. Dat 

had natuurlijk te maken met de veranderingen in de 

samenleving zelf. De moderne mens werd mondig, en 

liet zich niets meer gezeggen op gezag van 

hogerhand.  

In die nieuwe situatie moest de kerk zich natuurlijk 

heroriënteren. Zij werd onzeker. Ze moest haar eigen 

waarden herijken. Maar al ver voordat deze 

ontwikkelingen zich voltrokken, waren zij al voorzien door een theoloog wiens 

naam bekend zou worden in heel de wereld. Die bekendheid zou hij mede krijgen 

door de situatie waarin hij zijn profetische voorspellingen deed. Hij bevond zich 

toen namelijk in een gevangenis bij Berlijn. Ik heb het natuurlijk over Dietrich 

Bonhoeffer. Hij zou de vader worden van de moderne theologie.  

Aristocratisch 

Eerst iets over zijn achtergrond. Bonhoeffer was geen hemelbestormer. Hij werd 

in 1906 geboren in een deftig en gegoed gezin. In zijn familie heerste een 

aristocratische geest. Burgerlijk in de meest goede zin van het woord. Ieder 

gezinslid werd geacht een respectabele positie in de maatschappij te verwerven. 

Dietrich koos voor de theologie. Opmerkelijk, omdat het gezin waaruit hij kwam 

bepaald niet kerkelijk was. Zijn vader, psychiater in Berlijn, stond zelfs wat 

sceptisch tegenover het christelijk geloof. Zijn moeder niet. Zij was een gelovige 
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vrouw, maar niet kerkelijk. Toch koos Dietrich voor de theologie en de kerk. En 

hij kreeg daarvoor thuis alle ruimte en steun.  

Al snel bleek Bonhoeffer een theologisch talent. Hij publiceerde artikelen en 

boeken die opvielen. Hij had ook een brede belangstelling. Die uitte zich 

bijvoorbeeld ook in een grote reislust. Hij verbleef in Amerika om er te studeren. 

En in Engeland en Spanje was hij korte tijd werkzaam als predikant.  

De donkere jaren 

Toch was hij geen theoloog van de ivoren toren. Hij was ook een tijdje werkzaam 

in de achterstandswijken van Berlijn waar hij zich inzette voor kansarme 

jongeren. Een predikant met de trekjes van een buurtwerker. Maar dan zijn we 

inmiddels in de periode dat over Duitsland de donkere schaduw van het 

opkomend fascisme viel. 

Die donkere schaduw zou zijn leven steeds meer gaan bepalen. Met grote 

verontrusting zag hij hoe de Duitse kerk zich weerloos uitleverde aan het 

fascisme. Bonhoeffer raakte betrokken bij de tegenbeweging die bekend zou 

worden onder de naam Bekennende Kirche, de belijdende kerk. Het was een 

beweging die zich verzette tegen de ideologie van het fascisme en haar invloed 

in de kerk. Maar Bonhoeffers rol bij het verzet zou nog intenser worden.  

Gevangenisbrieven 

In 1940 laat hij zich onderbrengen bij de contraspionagedienst. Die dienst was 

van meet af aan een toevluchtsoord voor het verzet in Duitsland. Daar wordt 

Bonhoeffer betrokken bij een plan tot een staatsgreep. Maar in het voorjaar van 

1943 lekken de plannen uit en wordt Bonhoeffer gearresteerd. Hij komt terecht 

in de gevangenis van Tegel.  

In afwachting van zijn proces begint hij een briefwisseling die later onder de titel 

‘Verzet en overgave’ gebundeld zou worden. Het is inmiddels een klassiek 

theologisch werk geworden. Ontroerend ook, omdat het een document van 

menselijkheid is. Week in, week uit kunnen wij de ontwikkelingen in het leven 

van Bonhoeffer volgen. En niet alleen in zijn leven. Ook in dat van zijn 

familieleden en vooral in het leven van zijn grote vriend Eberhard Bethge, die 

later zorg zou dragen voor de bundeling van de brieven.  
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Een betrokken vriend 

De brieven uit ‘Verzet en overgave’ geven ons een beeld van de gevangenschap 

van Bonhoeffer. Zij tonen een man die intens betrokken blijft bij het wel en wee 

van zijn familie en vrienden, en zich meer zorgen maakt over hen dan over 

zichzelf. Zijn onverschrokkenheid en vertrouwen vallen ook zijn 

medegevangenen op, zo merkt hij tot zijn eigen verbazing. 

Verreweg het belangrijkst is zijn correspondentie met hartsvriend Bethge. Door 

de illegale medewerking van gevangenispersoneel kan Bonhoeffer met zijn 

vriend open en ongecensureerd schrijven. In deze brieven is hij dan ook het 

persoonlijkst. En ook: het meest theoloog. Halverwege de correspondentie 

ontwikkelt Bonhoeffer tastend ideeën die later grote weerklank zouden vinden.  

De mondige mens 

Hij voorziet na het einde van de oorlog een nieuwe maatschappij. Een 

maatschappij waarin de mens mondig zal zijn geworden. De moderne mens zal 

autonoom zijn. Er zal een religieloos tijdperk aanbreken. Daarmee bedoelt 

Bonhoeffer: een tijdperk waarin de mens zich niet meer afhankelijk weet van 

God. Er zal dan ook een andere kerk moeten komen. Een kerk die op een heel 

andere manier over God spreekt. God zal geen ‘gatenvuller’ meer zijn.  

Daarmee bedoelt hij: God mag niet meer ingezet worden als oplossing voor 

zaken waar de mens geen raad mee weet. Er is immers steeds minder waar de 

mens geen raad mee weet. Op die manier móet God wel terrein blijven 

verliezen! In plaats daarvan stelt hij zich een religieloos christendom voor. Hij 

bedoelt ermee: een christendom dat de mondigheid van de mens serieus neemt. 

En: een christendom dat God zoekt midden in het leven, en niet pas aan de grens 

van ons kennen. Als we gezond en sterk zijn, niet pas als wij lijden. Als we 

handelen, niet pas als we zondigen.  

Een voorbeeld 

Het christendom is in de visie van Bonhoeffer er teveel op uit geweest de zwakke 

plekken van de mens aan te spreken. Het moet aansluiting vinden bij de kracht 

en de mondigheid. Tot die tijd resten twee dingen: het goede doen en bidden.  

Bonhoeffer heeft die houding zelf in de gevangenis in praktijk gebracht. 

Regelmatig vonden er boven Berlijn bombardementen plaats door de 
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geallieerden. Het laat zich raden dat die ook in de gevangenis blinde paniek 

veroorzaakten: de gevangenen konden namelijk geen kant uit. Maar nooit 

maakte Bonhoeffer misbruik van deze bange momenten door God ter sprake te 

brengen als steun in nood. Hij hield het bij geruststellen: het zou zo weer over 

zijn. Het was door die waardige en rustige houding dat hij indruk maakte op zijn 

medegevangenen.  

Moderne theologie 

Een religieloos christendom – het zou rusten op twee pijlers: het goede doen 

onder de mensen en bidden. De kerk als instituut zou verdwijnen. Grote 

woorden zouden achterwege blijven. Het wachten was op een nieuwe 

geloofstaal. Dan zou er weer zó over God gesproken worden dat de mensen 

ervan ophoorden. Tot die tijd kwam het aan op dienstbare aanwezigheid midden 

in het leven.  

Op de naoorlogse generatie theologen heeft Bonhoeffer met deze ideeën grote 

indruk gemaakt. De moderne theologie is zonder Bonhoeffer eenvoudig 

ondenkbaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat onze eigen kerk zonder Bonhoeffer 

er anders uit had gezien. Ook in onze kerk heeft namelijk de wind van die nieuwe 

theologie gewaaid. Er wordt anders over God gesproken dan vroeger. Toch wil 

dat niet zeggen dat het erfgoed van Bonhoeffer bij de moderne theologie altijd 

veilig is geweest. Er werd nog weleens de nadruk gelegd op één kant van 

Bonhoeffers erfenis: de erkenning van de mondigheid van de mens en de 

noodzaak van een handelend christendom. Het spirituele ging soms een 

kwijnend leven leiden. Maar Bonhoeffer zelf was een zeer devoot persoon. De 

gestalte van Christus bleef bij hem centraal staan. Gebed, meditatie en 

Bijbellezen bleven de krachtcentrale van zijn leven. Ook dát was voor hem 

praktisch christendom.  

Moed 

Maar hij had een allergie voor goedkope woorden. Het woord laat zich aflezen 

aan de daad. Zoals in de gelijkenis van Jezus over het laatste gericht. Christus 

blijkt daarin niet los verkrijgbaar. Hij gaat schuil in de geschiedenis van de minste 

mensen. Wie het goede aan hen heeft gedaan, heeft het aan Christus gedaan. 

Dat is geen sentimentele boodschap van liefdadigheid. Als gevangene wist 
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Bonhoeffer hoe weerbarstig en gevaarlijk de werkelijkheid kon zijn die Jezus op 

het oog had. Een dergelijke houding vereist moed.  

Die moed had Bonhoeffer in ruime mate. Hij was daartoe niet alleen door het 

evangelie geïnspireerd. Hij had het meegekregen van thuis - Gods Geest kan ook 

via je familiegeschiedenis werken. Hij bleef een man gestempeld door een 

aristocratische geest. Een aristocratie die leert uitgaan van eigen kracht. Hij was 

dan ook geen revolutionair of hemelbestormer. Integendeel, een zeker 

conservatisme was deze markante man niet vreemd. Hij bleef een burger. Maar 

dankzij zijn voornaamheid een ‘burger op zijn best’, zoals iemand hem noemde.  

Het einde 

In september 1944 vond de Gestapo papieren die ook belastend bleken voor 

Bonhoeffer. Hij werd onderworpen aan hardhandige verhoringen. Op 7 februari 

1945 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald. Daar heeft 

hij de kanonnen van de naderende Amerikanen nog gehoord. Maar toen greep 

de lange arm van Hitler in. Tijdens een speciale bespreking in Berlijn werd 

uitgemaakt wie er ten koste van alles nog moest worden gedood.  

Bonhoeffer werd naar Flossenbürg gebracht en opgehangen. Vlak voor de 

bevrijding: op 9 april 1945 – het jaar dat Bonhoeffer in zijn cel begonnen was 

met het schrijven van een gedicht dat wij nu gaan zingen. Een lied dat spreekt 

van hoe Gods Geest nog steeds gestalte krijgt in mensen. Een lied van geleefd 

geloof – dwars door alle donkerheid heen. Een lied van een mens naar Gods hart.  

 

_______ 

 

In de dienst werden twee fragmenten van Bonhoeffer gelezen: 

 

Uit een brief van 30 april 1944 aan zijn vriend Eberhard Bethge: 

Ik kom niet los van de vraag, wat het christendom of wie Christus op dit ogenblik 

voor ons eigenlijk is. De tijd dat je de mensen alles kon zeggen met woorden – 

theologische of vrome woorden – is voorbij en ook de tijd van innerlijk en 

geweten, kortom de tijd van religie. Wij gaan een tijd zonder enige religie 

tegemoet. De mens, zoals hij op dit ogenblik is, kan eenvoudig niet religieus zijn. 
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Ook degenen die eerlijk van zichzelf zeggen dat ze ‘religieus’ zijn, maken dit 

absoluut niet waar in hun leven; waarschijnlijk bedoelen ze met ‘religieus’ iets 

heel anders. 

 

Uit een brief van mei 1944 aan zijn petekind Dietrich Bethge ter gelegenheid van 

zijn doopdag:  

Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een 

doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en verlossende woord te 

brengen aan de wereld en de mensen. Daarom moeten de oude woorden wel 

hun kracht verliezen en verstommen. Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan 

uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen het goede doen. Elk 

denken en praten en organiseren van christenen moet herboren worden uit dat 

bidden en dat doen. Tegen de tijd dat jij volwassen bent zal de gedaante van de 

kerk sterk veranderd zijn. De kerk is nog in de smeltkroes en iedere poging om 

haar voortijdig weer een machtige organisatie te geven, zal een vertraging 

betekenen in haar verandering en zuivering. Het is niet aan ons de dag te 

voorspellen – maar die dag zal komen – dat er weer mensen geroepen worden 

om zó Gods Woord te spreken dat de wereld er onder verandert en zich 

vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, volkomen a-religieus misschien maar 

bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; de mensen zullen ontsteld zijn 

maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een nieuwe 

rechtvaardigheid en waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en 

de mensen en de nabijheid van zijn Rijk. ‘Zij zullen zich verbazen en verwonderen 

over al het goede en het heil, dat Ik aan haar doe’ (Jer. 33:9). Tot die tijd zal de 

zaak der christenen verborgen zijn en stil, maar er zullen mensen zijn die bidden 

en het goede doen en wachten op Gods uur. Ik hoop dat jij één van hen zult zijn 

en dat eens van jou gezegd zal worden: ‘Maar het pad der rechtvaardigen is als 

het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag’ (Spr. 

4:18). 

 

Beide fragmenten uit: Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave, Brieven en 

aantekeningen uit de gevangenis. 
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