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Preek van 31 december 2019 (Oudejaarsavond) 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

DE OPEN RUIMTE 

Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee 

cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de 

Israëlieten verlang. (Exodus 25,22) 

Atheïsme 

De Romeinen vonden Joden maar atheïsten. Joden hadden immers geen 

godenbeelden. Waar was hun god? Het verhaal gaat dat, toen de Romeinen de 

tempel in Jeruzalem veroverden, ze verbaasd waren dat de hoofdruimte, het 

Heilige der heiligen, helemaal leeg was. Geen beeld te zien.  

Ja, wie de God van Israël zoekt, stuit op een lege ruimte. Maar dat wil niet zeggen 

dat Hij niet te vinden zou zijn. Maar Hij laat zich vinden in een ruimte die open 

en leeg wordt gehouden. Het belangrijkste symbool daarvan is de ark, de 

draagbare verbondskist. 

Bewakers 

In die verbondskist lag het contract dat God met Israël sloot: de Tien Woorden – 

document van het verbond. Het lag er veilig opgeborgen. Want de kist was 

afgesloten met een deksel. Daarop waren cherubs afgebeeld. Een soort engelen, 

maar dan anders. Want soms hadden ze  vorm van een dier.  

Die cherubs stonden tegenover elkaar. Ieder hun vleugels uitgestrekt naar 

elkaar, zodat ze de kist deels overvleugelden. Zo beschermden en bewaakten ze 

de kist en het kostbare stenen document dat erin lag. Maar ze bewaakten ook 

nog iets anders: de open ruimte tussen hen. Want ruimte moest er zijn. Het was 

ruimte waar God zich openbaarde.  

Lawaai 

Het is een verbeelding met een diepe symboliek. Want het is alsof die cherubs 

dat lege midden vooral bewaken tegen twee uitersten. Tegen standpunten die 

recht tegenover elkaar staan. Tegen conflictueus denken. De cherubs bewaken 

een luwte.  
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En daar zetten we het verhaal vanavond stil. Om aan het einde van het jaar ook 

wat luwte te vinden. Stilte. Open ruimte. Ruimte waarin de zachte stem van God 

vernomen kan worden. Want wat wordt die stem vaak óverstemd! Want wat is 

er veel lawaai in onze wereld. We knallen er op los deze dagen. Waarom is dat 

eigenlijk? Om onze eigen onzekerheid te overschreeuwen? Om een frustratie uit 

te leven? 

Polarisatie 

Maar die stem van God wordt niet alleen overstemd door het lawaai van 

vuurwerk. Die stem raakt gaandeweg steeds meer in de verdrukking. Wat was 

het belangrijkste kenmerk van het afgelopen jaar? Ik pik er het belangrijkste uit: 

polarisatie. Het verscherpen van tegenstellingen. 

Het is een proces dat al langer gaande is. De tussentonen verdwijnen. De 

geluiden van uiterste standpunten gaan overheersen. Je ziet het in Amerika. 

Twitterpresident Trump is niet bepaald een verbinder. Je zag het in Engeland. 

Voor of tegen brexit. In ons land was er opnieuw die rituele dans rond zwarte 

Piet. Voor- én tegenstanders vechten over de hoofden van kinderen iets uit wat 

voor kinderen zelf geen dilemma zou zijn. Natuurbeschermers staan tegenover 

boeren en bouwers. De wereld lijkt grimmiger. De uitersten bepalen steeds meer 

de maatschappelijke agenda. Het geroeptoeter is niet van de lucht.  

Bonhoeffer 

In die wereld zoeken wij vanavond de bewaakte open ruimte tussen de cherubs. 

En zie die cherubs maar als een beeld voor onze eigen ziel. Je moet ook in je ziel 

een open ruimte bewaken. Je moet er cherubs plaatsen. Want het geroeptoeter 

gaat door tot in je eigen hoofd. Je moet tegenwoordig als je mee wilt doen overal 

een uitgesproken mening hebben. Je bent voor of tegen. En met een mening is 

niks mis. Maar als alles draait om wat jij van de dingen vindt of zegt, hebben de 

dingen geen ruimte meer om jou iets te zeggen. En het belangrijkste: dan heeft 

Gód geen ruimte meer om jou iets te zeggen. 

Wie ons vanavond daarbij kan helpen is de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. 

En daarmee stap ik al het jaar 2020 in. Want 2020 zal het jaar van Bonhoeffer 

zijn. We vieren in het komende jaar 75 jaar bevrijding. Maar we zullen ook 

gedenken dat Bonhoeffer vlak voor die bevrijding werd geëxecuteerd. Ook in 

onze gemeenten zal daar ruim aandacht aan geschonken worden.  
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Partij kiezen 

Maar vanavond haal ik hem alvast voor het voetlicht. Waarom? Omdat hij een 

voorbeeld is van hoe je in de meest tumultueuze tijden en omstandigheden een 

open ruimte vrij kunt houden voor God. 

Dietrich Bonhoeffer zat gevangen omdat hij mee had gedaan aan een complot 

tegen Hitler. Want denk nu niet dat een christen nooit een standpunt in moet 

nemen. Dat hij of zij iemand van het grijze midden zou moeten zijn. Bonhoeffer 

koos heel resoluut. Hij liet er geen misverstand over bestaan waar hij stond. En 

hij verbond er consequenties aan. Het kwam hem duur te staan. Hij werd 

gearresteerd en gevangen gezet. Maar in die donkere perioden behield hij een 

wonderlijke kalmte. Hij wist een open ruimte vrij te houden. 

Kalmte 

Wanneer de bommenwerpers van de geallieerden ’s avonds en ‘nachts Berlijn 

bombardeerden, waren de gevangenen in alle staten. Ze konden uiteraard geen 

kant op. Ze zaten als ratten in de val. Maar Dietrich wist altijd rustig te blijven. 

En hij probeerde ook zijn medegevangenen gerust te stellen. Zijn kalmte maakte 

veel indruk. Er was in hem kennelijk een stormvrije luwte. 

Nooit probeerde Bonhoeffer in die momenten zijn medegevangenen geloof aan 

te praten. Hij sprak niet over God. Dat zou hij zelf gezien hebben als misbruik 

maken van de situatie. Maar in zijn kalmte bleek zijn geloof. In zijn ziel wist hij 

zelf een ruimte vrij te houden voor een woordeloos spreken van God. En dat 

merkten zijn medegevangenen.  

Profetisch 

Op gewone dagen hield Dietrich zich aan een vast ritueel. Bidden, Bijbellezen en 

schrijven vormden van dat ritueel de pijlers. Hij schreef veel brieven. Brieven die 

later wereldberoemd zijn geworden. Vooral omdat zich een opmerkelijke 

ontwikkeling voordeed in die brieven. Ze kregen gaandeweg een profetische 

toon. 

De brieven getuigen van een wonderlijk luisteren. Ik kan het niet anders 

verwoorden dat zo: aan de ene kant luisterde Bonhoeffer naar de Bijbel. Maar 
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aan de andere kant luisterde hij naar zijn tijd. Het een verdrong het ander niet. 

Het is alsof twee cherubs in zijn ziel een middenruimte open hielden om naar 

beide kanten te kunnen luisteren. En zo kon hij naar twee kanten rechtdoen. 

Waar komen ze bij elkaar? Wat is Gods stem voor vandaag?  

Nieuwe tijd 

En zo kwam hij tot ideeën die de hele moderne theologie zouden gaan bepalen. 

Het waren nog maar schetsen. Maar Bonhoeffer voorzag een tijd waarin God 

niet meer vanzelfsprekend zou zijn. De mensen zouden mondig worden. De kerk 

zou naar de rand geduwd worden.  

Maar hij jammerde daarover niet. In plaats daarvan vroeg hij zich af wat 

christenen te doen zou staan. Spreken over God zou misschien lange tijd 

achterwege moeten blijven. Maar hij kwam tot twee dingen die wel gedaan 

moesten worden: bidden en goeddoen. In een brief aan zijn pasgeboren 

petekind – de zoon van zijn vriend Eberhard Bethge - schreef hij er meest 

indrukwekkend over. 

Doopbrief 

De brief werd later bekend als de doopbrief. Bonhoeffer schreef hem als een 

testament voor als het kind groot zou zijn. Hij schreef dit: 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 […] 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.  

Wachten op Gods uur – dat is: de ruimte in het midden open houden. En die 

ruimte bewaken met de cherubs van het bidden enerzijds en het goede doen 

anderzijds. 
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Conservatief 

Bonhoeffer heeft veel in gang gezet in kerken. Nieuwe perspectieven geopend. 

Toch was hij geen revolutionair. Integendeel, hij had iets conservatiefs. Maar dan 

op een voorname manier. Hij kwam uit een deftige familie met veel nadruk op 

cultuur. Maar ook met een hoog moreel karakter. ‘Aristocratisch christendom’ – 

zoals een boek over Bonhoeffer heet. 

Hij was geen vrijblijvende roeptoeter. Hij had iets gereserveerds. Op een manier 

die respect afdwong. Hij was een man van tussentonen. Van luisteren ook. 

Luisteren in de open ruimte tussen enerzijds de Bijbel en anderzijds zijn eigen 

tijd naar wat God hem te zeggen had. Hij was een man met cherubs in zijn ziel: 

krachten die de ruimte open hielden.  

Goede machten 

Laten wij op diezelfde manier het jaar afsluiten. Maar vooral: op die manier het 

nieuwe jaar ingaan. In een tijd waarin de ander nauwelijks ruimte wordt gelaten 

en meningen op elkaar botsen, worden we geroepen om te zoeken naar de 

goede machten die de open ruimte bewaken waar God met ons is. 

Op 28 december 1944 schreef Dietrich een verjaardagsbrief aan zijn moeder. Hij 

stopte er een gedicht bij. Een gedicht dat zingt over goede machten. We gaan 

het zingen. Dat die goede machten ook ons en de wereld zullen omringen en 

stellen in de ruimte van de onzichtbare maar nabije God.  


