
 

Witte Donderdag 9 april 2020 
Bonhoeffer herdenking 

Thema. Vogel in een kooi 
Kleur wit;  op de tafel symbool van voetwassing: kruik en schaal 

 
Voorganger: Ds. Martine Wassenaar 
 

 
Pianospel 
 
Welkom+ Mededelingen  
Goedenavond luisteraars, 
We hopen dat u hebt kunnen afstemmen op deze witte donderdagviering vanuit de 
Harmonie of het eventueel later kunt beluisteren. Met gedichten en liederen zullen we de 
sterfdag van de theoloog Dietrich Bonhoeffer gaan gedenken. In heel veel kerken wordt hij 
momenteel herdacht, dichters als René van Loenen en Corrie Kopmels en musici en 
uitgevers zijn al een jaar geleden gestart met het project om die herdenking groots te vieren. 
IN Gorinchem zou er ook een koor gekomen zijn om die liederen te zingen, maar zoals u 
allen weet heeft het coronavirus daar een stokje voor gestoken. Niettemin zijn zijn teksten 
op melodieën uit het liedboek goed zingbaar, dus dat gaan we doen en we hopen dat u thuis 
mee kunt zingen en de dienst mee beleven. Onze pianist siebren Zwaan heeft de melodieën  
ingespeeld en naar Yoska verzonden.  
We hopen dat u ook aan  een sobere maaltijd zit. Immers we gedenken ook het laatste 
avondmaal van Jezus.  
U krijgt straks een aantal vragen die u uzelf kunt stellen en dan kunt u met ons mee 
mediteren.  
 
Voor de laatste  keer wordt de paaskaars aangestoken waarna wij ons in stilte 
voorbereiden op de dienst en aan het eind wordt de kaars gedoofd. Zonder zegen gaan we 
dan de laatste dagen van deze lijdenstijd in.  
 
Aanvangslied: Lied van de gevangene 
 Dit lied heeft de dichter René van Loenen gemaakt bij het gedicht ”Verleden” van Dietrich . 
In dit gedicht vreest hij de stem in zijn hoofd, hij zit in de gevangenis, maar hij merkt dat de 
nacht die komt hem goedgezind is; warme herinneringen en dromen van zijn moeder en 
vader, wiedend op het land. 
Dit lied past bij ons opgesloten in deze coronatijd zijn, waar we niet aan onder door hoeven 
te gaan als we ons de verbondenheid met het verleden en met de Eeuwige weer voor de 
geest halen. 
 
https://youtu.be/tgn0JHeAR_Y 
 
melodie: Liedboek(2013) 848 
De deur valt in het zware slot.  
Jouw voetstap galmt nog na.  
Verleden lost in stilte op,  

https://youtu.be/tgn0JHeAR_Y


waar ik verloren sta.  
 
Jij bent de zon die onderging,  
die in de zee verdween. 
Ik haat wat mij nog overblijft  
aan beelden om mij heen.  
 
Ik eis terug wat mij ontviel,  
de dagen van weleer, 
je geur, je adem en je lach,  
je ogen nog veel meer.  
 
De nacht, de slaap, is mij tot vriend,  
schenkt mij vergetelheid. 
De droom brengt jou bij mij terug.  
Ik proef de goede tijd.  
 
Dan schrik ik wakker uit mijn slaap.  
Mijn denken kantelt om. 
Mijn zoeken is vergeefs geweest.  
Waarom, mijn God, waarom?  
 
Het kloppend hart van mijn bestaan 
 ligt in uw hand, mijn lot: 
verleden, toekomst, schuld, berouw.  
Bewaar mij, goede God.  
 
 
Votum en Groet 
In onze isolatie komen we dicht bij Bonnhoeffer in zijn laatste nacht in zijn cel. Wat zal hij 
zich vastgehouden hebben aan deze aloude bemoediging.  
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat varen het werk van zijn handen. 
Genade van God en vrede met u allen 
 
 
Inleiding 
Voor velen is Bonhoeffer een fascinerend en inspirerend christen. Geboren in 1906 in een 
niet erg kerkelijk gezin, meer ‘cultuurchristenen’. Toch kiest hij voor een studie theologie, 
ook met de wens om de kerk te hervormen. Achteraf gezien is Bonhoeffers leven en werk 
inderdaad hervormend te noemen en heeft hij zowel de liberalen als de orthodoxen geboeid 
en geinspireerd. 
Als er één vraag is die Bonhoeffer zijn hele leven heeft beziggehouden, dan is dat de vraag 
naar het wezen van de kerk. Wie is de kerk? Wat is de kerk? Waar is de kerk? 



Op 21-jarige leeftijd promoveert hij op ‘de kerk als gemeenschap der heiligen’. De kerk moet 
het niet zozeer over Christus hebben, als wel zelf de openbaring en vindplaats van Christus 
in de wereld zijn. Christus bestaat als gemeente. 
Na zijn studie en promotie komt hij tijdens een verblijf in New York in aanraking met de 
social gospel uit de wijk Harlem. Nu begrijpt hij pas echt – buiten de studeerkamer – dat het 
Evangelie ook wat te zeggen heeft voor het leven op straat. In een Baptistenkerk in Harlem 
wordt hij geraakt door de saamhorigheid in deze zwarte geloofsgemeenschap, tegen de 
achtergrond van uitsluiting en racisme. 
Door zijn internationale contacten speelt hij een belangrijke rol in de internationale 
oecumene. Daarnaast is hij één van de vooraanstaande figuren van de Bekennende Kirche, 
een beweging binnen de kerk van Duitsland die zich kritisch opstelt tegenover de nazi’s. 
Bonhoeffer wordt benoemd tot directeur van een predikantenseminarie en het 
bijbehorende broederhuis. 
Zijn leven en werk staan continu in verhouding tot Hitlers nationaal-socialisme. Via 
familiebanden raakt hij betrokken op het verzet. Aanvankelijk propageert hij het pacifisme, 
maar later verandert dat. Zo raakt hij zelfs betrokken bij de aanslag op Hitler op 20 juli 1944. 
Hij voorziet de aanslagplegers van een legitieme, morele basis voor deze daad. 
Op 5 april 1943 was Bonhoeffer gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van Tegel, 
in het noordwesten van Berlijn. Daar schrijft hij veel gebeden en gedichten. 
Zijn meest bekende lied is ook in het nieuwe liedboek terecht gekomen. We zingen het.  
 
Vervolglied nlb 511  
https://youtu.be/zbAcrVM5lTA 
 

 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 

https://youtu.be/zbAcrVM5lTA


En wilt Gij ons de bittere beker geven 
met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Vervolg Inleiding  
Bonhoeffers gevangenisperiode is vooral bekend geworden door de brieven die hij schreef 
aan zijn vriend Eberhard Bethge en de briefwisseling met zijn verloofde Maria von 
Wedemeyer. Met deze brieven kwamen ook Bonhoeffers gedichten naar buiten. De brieven 
die naar buiten worden gesmokkeld, geven een indruk van zijn miserabele gevangenisleven, 
dat hem zwaar valt. Zijn gedicht ‘Wie ben ik’ getuigt van zijn worsteling tussen depressies, 
innerlijke kracht en het door God gekend zijn. Hij spreekt daarin over zich voelen als een 
gekooide vogel. Een beeld wat ons  juist nu veel zegt, we voelen ons ook zo gekooide vogels, 
maar  we ervaren het  allemaal anders, de een ziet het als een retraite aan huis, bijna 
vakantie en de ander wordt heel rusteloos, of juist apatisch en moe van de vele gedachten 
die maar in je hoofd tollen. Weer een ander wordt er creatief van, sommigen die ziek 
worden en mensen die iemand verliezen en geen afscheid kunnen nemen machteloos en 
diep verdrietig. Allemaal worden we geconfronteerd met de vraag wie ben ik nu nu zoveel 
om je heen wegvalt. Daarover schreef Bonhoeffer het volgende gedicht.  
We lezen het.  
 
Gedicht Wie ben ik 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij dat ik kalm, blijmoedig en stevig stap uit mijn cel, 
een landheer uit zijn slot.  



Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk spreek met mijn bewakers, 
ik als de gebieder.  

Wie ben ik? Ook zeggen ze mij dat ik lijdzaam, glimlachend, fier de rampzalige dagen 
verdraag als iemand, gewend aan de zege.  

Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen? 
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf? 
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, waanzinnig van wachten 
op grotere dingen, 
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, mat en bereid om van alles 
afscheid te nemen.  

Wie ben ik? Deze of die? 
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander, 
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer en voor mezelf een zielige, zeurende 
zwakkeling. Of lijkt, wat in mij nog rest, een verslagen leger, 
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.  

Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij. 
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.  

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944  

We gaan het ook zingen Lied: wie ben ik?  moderne psalm  Melodie: Liedboek 139  

https://youtu.be/WiemlWqGZ98 

Wie ben ik, God? Ben ik de mens  
die door de ander wordt gekend 
als toonbeeld van lankmoedigheid,  
van moed en zelfverzekerdheid,  
die in gevangenschap de dagen  
met milde ogen kan verdragen?  
 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die men alleen van buiten kent?  
Zo kalm van binnen ben ik niet.  
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,  
een wrak, ten dode opgeschreven. 
 Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?  
 
Ben ik een mens door u veracht 

https://youtu.be/WiemlWqGZ98


of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide, door elkaar: 
een trooster en een huichelaar?  
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,  
ik hoor u toe met heel mijn wezen.  

René van Loenen, liedtekst bij het gelijknamige gedicht van Dietrich Bonhoeffer –  

Vervolg inleiding 
In een dooppreek uit 1944 schrijft hij de beroemde woorden: ‘ons christen-zijn zal in deze 
tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen gerechtigheid doen’. Zo 
leeft Bonhoeffer ook zelf in de gevangenis. Hij verzorgt zieken en schrijft voor zijn 
medegevangenen een aantal gebeden. 
Op 8 oktober 1944 wordt Bonhoeffer naar de keldergevangenis van het 
Gestapohoofdgebouw gebracht. Het versturen en ontvangen van brieven wordt dan vrijwel 
onmogelijk. Maar juist uit deze laatste maanden van zijn leven stamt het gedicht ‘Goede 
machten’, wat we in het begin als bemoediging zongen. Hij schreef het als kerstgroet en 
nieuwjaarswens voor Maria en haar en zijn familie. Als lied is het ook in ons Liedboek te 
vinden. Het vormt zijn getuigenis dat, wat er ook op je afkomt, het door het geloof te dragen 
is. 
Deze dagen van de coronacrisis mogen we dat gelukkig ook zelf ervaren, dat het geloof ons 
draagkracht geeft. 
Dan hoeft het ook niet precies het christelijk geloof van Bonnhoeffer te zijn.  Eerlijk gezegd is 
veel van boodschap erg christologisch van aard met een aantal dogma’s, die wij als 
vrijzinnigen niet zouden na kunnen zeggen.  
Waar ik en wij hem hoog voor hebben staan is juist zijn betrokkenheid bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen in zijn tijd, het bestrijden van het nazisme en vooral het 
volhardend staan voor wat hij gelooft en daar ook de consequenties van dragen.  
 
Vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler wordt hij kort voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, op 9 april 1945, op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen in 
het kamp Flossenburg. 
Moge zijn nalatenschap net zoals die van Jezus ons in onze isolatie, ons geloof en onze strijd 
voor een betere rechtvaardige wereld steunen en draagkracht geven. Amen. 
 
Op witte donderdag delen wij  normaliter met elkaar,  als herinnering aan de laatste 
maaltijd van Jezus het brood en de wijn. Nu staan we daarbij stil met het volgende 
tafelgebed. 
Tafelgebed, van de VVP kalender 2020 
We breken het brood 
en delen het leven gegeven, 
zo overvloedig als het kan zijn 
zo kwetsbaar als het is. 
 
We drinken de beker en 
delen wat ons aan leed 
overkomt, 



ons toevalt aan geluk en aan 
tevredenheid; 
tot alles zal zijn voldragen- 
 
In de naam van hem 
die de laatste avond samen  
zijn volle vertrouwen 
in het leven 
uitsprak met de woorden: 
“Dit ben ik en ik verzeker jullie 
dat jullie met mij aan tafel 
zult eten en drinken 
in het vaderhuis”- 
 
In de naam van hem  
die zijn levensbeker 
overdroeg 
aan die na hem komen 
en hen op het hart drukte 
te doen wat hij heeft gedaan, 
te worden die hij is geweest.  
 
Meditatie/ gespreks vragen tijdens een sobere maaltijd  
thema Vogel in een kooi 

 Heeft u zelf eerdere herinneringen aan je voelen als een vogel in een kooi? 

 Hoe is het voor u nu in het coronatijdperk?  

 Wat heb je nodig om dat gevoel te doorbreken? 

 Wat gaf je hoop? 
 

Siebren Zwaan speelt :sound of silence   

 
Dankgebed, voorbeden Onze Vader 
 Wij bidden, waarbij woorden uit gebeden gebruikt worden van Bonhoeffer. 
Trouwe God, wij danken u voor de inspirerende gedichten en liederen en het leven van 
Dietrich Bonhoeffer dat ons helpt om in donkere tijden toch ons oog en hart gericht op uw 
Liefde te houden.   Daardoor kan ons lichaam en ziel tot rust komen, kunnen wij geloven dat 
het leven sterker is dan de dood, dat aan deze coronacrisis ook weer een einde zal komen. 
Kunnen wij geloven dat uw hand over ons heen ligt, ons behoed en bewaard. 
Eeuwige, wij zitten diep in de ellende. 
Zorgen drukken ons loodzwaar op de borst, we weten niet meer hoe hier uit te komen. 
God wees genadig en help. Geef kracht om te kunnen dragen wat op ons afkomt. 
Laat de angst ons niet in de greep krijgen, zorg als een vader voor de mensen die ziek zijn, 
die alleen zijn en die stervende zijn, Kyrie eleison. 
Help al onze mensen die thuis werken, in het onderwijs, in de voedselvoorziening en in de 
zorg om het werk vol te houden. Help de ouders en de kinderen om zinvolle bezigheden te 
zoeken en vrede en rust in het gezin te houden. 
Wees bij onze regeringsleiders en managers die moeilijke beslissingen moeten nemen. 



Wees bij ons als we straks zonder zegen en met gedoofde kaars die nog donker en stillere 
dagen gedenken van Jezus laatste tijd op aarde. Geef dat er in die donkerte iets mag gaan 
groeien aan hoop en verwachting dat er een nieuw begin mogelijk zal zijn. Dat vragen wij u 
om Christus wil. Amen. 
 
De kaars wordt gedoofd 
 
Wij gaan de nacht in, met een lied om reisgenoten te zoeken, om samen te delen en om 
onderweg 't visioen van liefde en warmte uit te stralen. 
 
Lied : Ga dan op weg Jacqueline Roelofs-van der Linden 
https://youtu.be/QNOdWDsgGIw 
 
Melodie: Lof zij de Heer…/dit is de dag / Komen ooit voeten gevleugeld 
 

  
 
   
Ga dan op weg 
om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: 
wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen. 
  
Ga dan op weg, 
deel je dromen, je hoop, je verhalen.  

https://youtu.be/QNOdWDsgGIw


Geef elkaar kracht om, 
op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, 
blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen. 
  
  
 


