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18 Adventsmeditaties 

Bij: ‘Geheimen van de heilige nacht’ van Dietrich Bonhoeffer 



 

Voorwoord 

In 1997 is bij uitgeverij Kok te Kampen het boek ‘Geheimen van de 

heilige nacht’ uitgegeven met teksten van Dietrich Bonhoeffer .  

In 2014 heb ik dit boek in de adventstijd gebruikt om mij voor te 

bereiden op het Kerstfeest, op die heilige nacht. De stukjes die ik er 

toen over publiceerde op mijn blog zijn hier samengebracht. Zo is er 

een klein meditatieboekje ontstaan te gebruiken voor de adventstijd. 

Ik wens je een mooie inspirerende advent, uitlopend op een zalig 

gezegend Kerstfeest vol vrede en alle goeds! 

Marianne van Haastrecht osc 



 

Meditaties 

1 

‘De kerstvoorstelling van Altdorfer, waarop je de Jozef en Maria met 

de kribbe ziet tussen de puinhopen van een huis – wat bracht hem er 

400 jaar geleden toe dat in strijd met elke traditie zo voor te stellen? 

– staat mij ditmaal bijzonder sterk voor de geest. Ook zo kan en moet 

men Kerstmis vieren, dat wilde hij misschien zeggen; in elk geval 

zegt hij dat ons.’ 

Deze woorden schrijft Dietrich Bonhoeffer op 1 advent 1943 vanuit 

de gevangenis in Berlijn aan zijn ouders. Woorden die ook mij laten 

nadenken over het vieren van Kerstmis. Onze zo verdeelde en 

gescheurde wereld roept om vrede. Het in brand staan van de wereld, 

de oorlogen die worden gevoerd, geweld en terreur: zij mogen de 

boodschap die Christus gebracht heeft niet tegenhouden. Meer dan 

ooit is het nodig om Kerstmis te vieren! Goed om ons daar op voor te 

bereiden – een goede voorbereidingstijd, een gezegende Advent! 
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Ik hoef jullie niet te zeggen hoe ik naar vrijheid en naar jullie 

allemaal verlang. Maar jullie hebben ons in tientallen jaren zulke 

onvergetelijk mooie kerstfeesten bezorgd, dat de dankbare 

herinnering daaraan sterk genoeg is om ook licht te werpen op een 

donkere Kerst. In zulke tijden blijkt eigenlijk pas wat het betekent een 

verleden en een innerlijke erfenis te bezitten, die onafhankelijk zijn 

van de wisseling van de tijden en van allerlei toevalligheden. Het 

besef dat je gedragen wordt door een geestelijke overlevering die 

zich over tientallen jaren uitstrekt, geeft je tegenover alle 

voorbijgaande noden het veilige gevoel van geborgenheid.’ 

Deze woorden schrijft Dietrich Bonhoeffer op 17 december 1943 

vanuit de gevangenis in een brief aan zijn ouders. Wat mij raakt is 

hoe Bonhoeffer door in geest verbonden te zijn met zijn geliefde 

ouders en andere dierbaren gesterkt wordt. De kracht van het geloof, 

de kracht van de her-innering, de kracht van de liefde die je als het 

leven donker en zwaar is helpt om het leven en het licht te blijven 

zien. Ook zo kunnen we elkaar dragen. Elkaar dragend in de geest, 

zoals Maria Jezus gedragen heeft in haar schoot en leven. 
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‘Christelijk gezien kan een Kerst in de gevangenis immers geen 

bijzonder probleem zijn. Waarschijnlijk vieren velen hier in huis een 

zinvoller en echter kerstfeest dan daar waar men alleen nog maar de 

naam van het feest kent. Dat ellende, pijn, armoede, eenzaamheid, 

hulpeloosheid en schuld voor Gods ogen iets heel anders betekenen 

dan volgens de mensen, dat God zich juist daarheen keert waar de 

mensen zich plegen af te keren, dat Christus in een stal geboren werd 

omdat er voor hem geen plaats in de herberg was – dat begrijpt een 

gevangene beter dan iemand anders en dat is voor hem echt een 

blijde boodschap, en doordat hij dat gelooft, weet hij zich geplaatst 

in de christelijke gemeenschap, die alle grenzen van ruimte en tijd 

doorbreekt, en verliezen de gevangenismuren hun betekenis.’ 

Deze woorden schrijft Dietrich Bonhoeffer op 17 december 1943 

vanuit de gevangenis in een brief aan zijn ouders. De komst van 

Christus, de menswording van God, is een bevrijdende boodschap 

juist voor de gevangenen. Wij zien uit naar zijn komst, dat Hij ons 

bevrijden wil van hetgeen ons gevangen houdt en dat wij ook het 

geheim van kerstmis dieper gaan verstaan, voorbij aan al wat kerst nu 

net niet is (maar wat wij er van hebben gemaakt). 

Het evangelie van vandaag spreekt over die bevrijding: stommen 

spraken, gebrekkigen werden gezond, lammen liepen en blinden 

konden zien! En daarna geeft Jezus hen overvloedig te eten. Dat mag 

heten een blijde boodschap! 

Kom, Heer Jezus, kom ons bevrijden! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria (zie de tekst 

hieronder). 

‘Nu weet mijn hart hoe groot Hij is, de Heer;  

mijn vreugde zing ik uit: God is mijn Redder. 

Op mijn klein leven heeft Hij neergezien,  

op mij, niets dan zijn dienstmaagd. 

Van deze dag af zullen eeuw na eeuw  

de mensen van mijn groot geluk gewagen. 

Hij heeft met mij gehandeld naar zijn grootheid,  

de Machtige, geheiligd zij zijn Naam. 

En elk geslacht zal zijn barmhartigheid ervaren,  

wanneer de mens eerbiedig naar Hem opziet. 

Hij laat het ongelooflijke gebeuren,  

de zelfverheffing slaat Hij met paniek; 

gestoten van hun troon worden de machtigen,  

wie niets was, wordt verhoogd. 

Die hongert, geeft Hij van zijn overvloed,  

bezitters gaan naar huis met lege handen. 

Hij trekt het lot zich aan van Israël, zijn knecht,  

barmhartigheid bewijzend, altijd weer 

zijn woord aan onze vaderen getrouw  

voor Abraham en wie bij hem behoren.’ 

‘Dit lied van Maria is het oudste adventslied. Het is tevens het 

hartstochtelijkste, wildste, je zou bijna zeggen revolutionaire 

adventslied dat ooit is gezongen. Hier spreekt niet de zachte, tere, 

dromerige Maria, zoals we haar vaak op afbeeldingen zien, maar de 

hartstochtelijke, verrukte, trotse, geestdriftige Maria.’ (D. 

Bonhoeffer) 



Dit lied zingen we dagelijks in de vespers. Een lied dat mij nog 

iedere dag raakt, juist omdat het zo’n revolutionair lied is. Zo’n lied 

zingen laat je niet onbewogen, is een oproep om op weg te gaan en 

handen en voeten te geven aan dat koninkrijk waar God de Machtige 

is: een omgekeerde wereld waarin de arme, verdrukte, nederige mens 

worden verheven. Een droom die eens werkelijkheid zal worden. Het 

evangelie van vandaag wijst de weg: zij die vertrouwen op de wil van 

de Vader, zij zijn het die hun huis bouwen op een stevige rots. Zo’n 

huis kan een stootje hebben! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Er is geen sprake van de zoete, weemoedige of zelfs speelse klanken 

van veel van onze kerstliederen, maar van een hard, sterk, 

onverbiddelijk lied over omvallende tronen en vernederde heersers 

van deze wereld, over Gods geweld en over de onmacht van mensen.’ 

Kerstmis krijgt de kleur die het in het begin had. Denk maar aan de 

omstandigheden waarin Jezus geboren werd, hoe Maria en Jozef met 

Hem op de vlucht moesten, etc. Deze kleur van Kerstmis moet voor 

iemand als Bonhoeffer, zittend in de gevangenis van de Gestapo, 

bemoedigend zijn geweest. Er spreekt ook een diep en vurig geloof in 

door. Bonhoeffer blijft zijn vertrouwen stellen op God en op wat Hij 

in Christus voor ons gebracht heeft. Geen romantiek, wel een 

bemoedigende blijde boodschap voor je levensweg te gaan. 

‘U geschiedde naar uw geloof’, zo zegt Jezus vandaag in het 

evangelie tegen een blinde. En de ogen van de blinde gingen open. 

Bonhoeffer en de blinde gaan ons vandaag voor op weg naar de 

viering van Kerstmis. Voorbeelden om dankbaar voor te zijn! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Maria spreekt, door de Geest aangegrepen en geboeid, van de komst 

van God in de wereld, van de advent van Jezus Christus. Zij weet 

immers beter dan wie ook wat het wil zeggen om op Christus te 

wachten. Zij wacht immers anders op hem dan iedere mens. Zij 

verwacht hem als zijn moeder. Zij weet van het geheim van zijn 

komst, van de Geest die hier een rol in speelt, van de almachtige God 

die een wonder doet.’ 

Vandaag (8 december) vieren we het hoogfeest van Maria onbevlekt 

ontvangenis. We vieren dat Maria, uitverkoren om de moeder van 

Jezus te worden, zonder zonden was vanaf dat ze ontvangen was in 

de schoot van haar moeder. Vandaar dat er tussen deze feestdag en 

het feest van Maria geboorte 9 maanden ligt. 

Wij kunnen Jezus nooit verwachten en dragen zoals Maria dat heeft 

gedaan. Maar Johannes de Doper heeft ons gisteren in de liturgie 

wel een weg gewezen: de weg effenen, obstakels opruimen, de weg 

vrij maken voor de komst van de Heer. Zo geven we ruimte aan de 

Geest, opdat Hij ook in ons een rol kan spelen. 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Maria ervaart het zelf aan haar eigen lichaam dat God 

wonderbaarlijke wegen met een mens gaat, dat Hij niet uitgaat van 

de meningen en opvattingen van de mensen, dat Hij niet de weg gaat 

die mensen Hem willen voorschrijven, maar dat zijn weg vrij is en 

dat Hij doet wat Hij zelf wil.’ 

Gods wil en de wil van ons mensen… doorgaans geen eenheid van 

wil. Het is een hele toer om je eigen wil los te laten en je steeds meer 

toe te vertrouwen aan die wil van God. En hoe weet je nu wat Zijn 

wil is en wat de mijne? Hierbij heb ik de steun van onze 

gemeenschap. Door er met medezusters (anderen) over te praten 

wordt er een richting duidelijk. Ons gebed ondersteund dit samen 

zoeken naar de wil van God. En ja, dan ziet de weg er doorgaans toch 

onverwacht uit, wonderlijk ook. Achteraf lijkt het dan zo helder… 

We zijn samen op weg. Een goede tocht vandaag! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Waar het verstand zich boos maakt, waar onze natuur in opstand 

komt, waar onze vroomheid zich angstig van verre houdt, daar, juist 

daar wil God graag zijn. Daar verwart Hij het verstand van de 

verstandigen. Daar ergert Hij onze natuur, onze vroomheid. Daar wil 

Hij zijn en niemand kan Hem tegenhouden.’ 

God is God. Hoe moeilijk, zo niet onmogelijk voor de mens, om dit 

te verstaan. Ons verstand, onze natuur, hoofd en hart kunnen dit niet 

bevatten. Soms heel even… ja, in een flits. 

Leer ons Heer, U steeds meer te kennen, te doorgronden – zo ook uw 

wil te verstaan en er naar te handelen. U moet groter worden en ik 

kleiner om Uw nederigheid te verstaan. 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘En alleen de ootmoedigen geloven in Hem en zijn blij dat God zo 

vrij en zo heerlijk maakt wat gering en nederig is. En dat is immers 

het grootste wonder, dat God het nederige liefheeft. God “heeft 

omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd.” God in de 

nederigheid – dat is het revolutionaire, het hartstochtelijke 

adventswoord.’ 

Bonhoeffer laat mij vandaag nadenken over de nederigheid van God. 

Het evangelie van vandaag helpt mij daarbij. Jezus zegt: ‘Onder hen 

die uit vrouwen geboren is, is er niemand opgestaan die groter is dan 

Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen 

groter dan hij.’ Daar waar God regeert, daar is de kleinste de 

grootste! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Als God Maria als werktuig uitkiest, als God zelf in de kribbe van 

Betlehem op deze wereld komen wil, dan is dat geen idyllische 

gezinsaangelegenheid, maar het is het begin van een volledige 

omkering, een nieuwe orde van alle dingen op deze aarde.’ 

Uit deze woorden van Bonhoeffer spreekt een diep geloof, sterk 

vertrouwen en vaste hoop op de komst van Gods koninkrijk waarin 

de nazi’s zijn gevallen en de gevangenen en gemartelde mensen 

opstaan en leven. Dit geloof heeft Bonhoeffer overeind gehouden 

toen hij zelf door de nazi’s gevangen werd gezet. Tot aan het moment 

van zijn executie was zijn geloof zijn kracht. Een inspirerend 

voorbeeld is hij op mijn levensweg. 

Zo vraagt onze tijd om nieuwe Maria’s waaruit God geboren mag 

worden, nieuwe Bonhoeffers als levende getuigenissen van de blijde 

boodschap die God ons in Christus heeft gebracht. Durf ik het aan 

mijn ja-woord te geven? 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Als wij aan dit advents- en kerstgebeuren willen deelnemen, kunnen 

we er niet gewoon als toeschouwers bij een toneelstuk bij staan en 

genieten van alle mooie scènes maar dan worden wij zelf opgenomen 

in de handeling die daar plaatsvindt, in deze omkeer van alle dingen. 

Dan moeten wij meespelen op dit toneel. Dan is de toeschouwer 

altijd een handelend persoon in dit stuk. Daaraan kunnen we ons niet 

onttrekken.’ 

‘Wat zullen wij dan spelen? Vrome herders die hun knieën buigen? 

Koningen die hun geschenken brengen? Wat wordt daar dan 

gespeeld, waar Maria de moeder van God wordt? Waar God in de 

nederigheid van de kribbe ter wereld komt?’ 

Waar sta ik in dit advents- en kerstgebeuren? In deze adventstijd heb 

ik naast de kaarsen en de groei van het licht ook een kerststal die 

groeit. Ik ben begonnen met de lege stal, alleen de os en de ezel in de 

buurt. Daarna kwam Franciscus met zijn wolf – hij was de eerste die 

een kerststal bouwde en is er dus vroeg bij! En ondertussen is ook de 

engel gearriveerd. Ik blijf op dit moment stil staan bij Franciscus met 

zijn wolf, de wolf waarmee hij een verbond sloot. De wolf kreeg eten 

en hoefde geen honger meer te hebben en de mensen hadden vrede. 

Voor de geboorte van Christus in mijn eigen hart is het van belang 

dat ik mijn wolf ontdek en er een verbond mee sluit, hem geef wat hij 

nodig heeft en er vriendschap, vrede mee sluit. Dan kan uit een oude 

kwetsuur iets nieuws geboren worden! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Laatste oordeel én verlossing van de wereld – dat is, wat hier 

gebeurt en het Christuskind in de kribbe zelf is het die dat laatste 

oordeel en die verlossing brengt. Hij duwt de groten en geweldigen 

weg. Hij duwt de tronen van de machthebbers om. Hij vernedert de 

hoogmoedigen. Zijn arm pleegt geweld tegen wie groot en sterk zijn 

en hij verheft wat nederig is en maakt het groot en heerlijk in zijn 

barmhartigheid. En daarom kunnen we zijn kribbe niet naderen als 

tot de wieg van een ander kind. Wie naar zijn kribbe wil gaan, met 

hem gebeurt er iets.’ 

Niet te begrijpen, 

en toch … 

Wonder-baarlijk, 

ja …. 

Onrust-barend 

ja … 

Een niet te begrijpen geheim 

dat mij aanspreekt, 

mij oproept als dit Kind te worden, 

aan Zijn kant te gaan staan. 

Zoals die tweede zoon 

die niet naar Gods wijngaard wilde gaan 

en toch ging. 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Er zijn voor een sterk mens, voor iemand die op deze wereld 

belangrijk is, maar twee plaatsen waar de moed hem in de schoenen 

zinkt, waarvoor hij diep in zijn hart bang is, die hij schuw uit de weg 

gaat. Dat zijn de kribbe en het kruis van Jezus Christus.’ 

Onrust barend 

Jezus Christus 

God die in de wereld treedt 

als een Kind 

kwetsbaar en klein. 

Onrust barend 

Jezus Christus 

Die zijn leven geeft voor ons 

gekruisigd als een misdadiger 

Koning die heerst vanaf het Kruis. 

Na de vreselijke aanslag op de school in Pakistan denk ik aan die 

kinderen die door de taliban zijn vermoord. Hoe kun je dit als mens 

doen? Hoe nodig is het in onze wereld dat Christus levend in ons 

midden komt. Kom, Heer Jezus, kom! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Wie van ons gaat echt kerstfeest vieren? Wie alle geweld, alle eer, 

alle aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed, alle eigenzinnigheid 

uiteindelijk aflegt bij de kribbe. Wie zich schaart bij de nederigen en 

God alleen hoog laat zijn.’ 

Zo wordt kerstfeest vieren een opdracht om mens te worden naar het 

beeld van God, zoals Jezus dat was. Dat vraagt moed in een 

wereldtijd waarin macht en aanzien de man of vrouw maken! 

Het evangelie van vandaag en de uitleg van onze voorganger van 

vanmorgen, Herwi Rikhof, helpen mij daarbij. Jezus zijn naam 

betekent: God redt. Een andere naam die in het evangelie klinkt: 

Emmanuel; wat betekent: God met ons. God redt ons niet door als 

een soort heerser de machtigen van hun troon te werpen, maar door 

God met ons te zijn, God met ons, God met het gewone volk – zo 

nabij. Het maakt mij stil. Dat het zo mag zijn! 
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Op de derde adventszondag 1933 preekt Dietrich Bonhoeffer in 

Londen over Lucas 1, 46–55, het Magnificat van Maria. 

‘Wie van ons gaat echt kerstfeest vieren? Wie juist in de nederigheid 

van het kind in de kribbe de heerlijkheid van God ziet. Wie met Maria 

zegt: De Heer heeft omgezien naar de lage staat van zijn 

dienstmaagd, mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest verblijdt 

zich over God, mijn Heiland.’ 

Gisteren kreeg ik als reactie op mijn blog een vraag: Is zonder een 

vorm van status te leven een beproeving? Een vraag die mij en 

anderen liet mijmeren. 

Zonder een vorm van status leven kan een beproeving zijn, maar ook 

een vrijheid, een gewoon er zijn. Deze vraag is best wel een lastige 

vraag. Status is niet per definitie verkeerd. Het gaat er denk ik om dat 

je de status kan innemen die bij jou hoort. En dan is status volgens 

mij doorgaans een opdracht om met een bepaalde verantwoording te 

handelen. Als abdis heb ik bijvoorbeeld een status. Deze status 

innemen betekent dat ik zorg draag voor mijn zusters en voor onze 

levensvorm. Waar het uiteindelijk op aan komt is denk ik dat je niet 

prat gaat op je status, je deze ook niet ziet als iets wat je beter maakt 

dan de ander, en dat je bereid ben deze op je te nemen of los te laten 

naar gelang het leven dit van je vraagt. 

In ieder geval denk ik dat je de plaats moet durven innemen die jou 

toekomt, een unieke plek. Niet meer willen zijn dan je bent en ook 

niet minder. Is dat een opgave? Ja en ook een gave! 

Ik deel ook nog drie andere reacties van facebookvrienden: 



‘Ik maak het nu stante pede mee in mijn leven over status gesproken,, 

t mooiste wat ik hierin mag ontvangen is dat Onze lieve Heer mij 

mensen op mijn pad stuurt die mij in laten zien dat ze om mij geven 

hoe en of wat je óók bent.’<3 

‘Het is belangrijk dat je je identiteit niet van je status laat afhangen. 

Je identiteit mag je vinden in Christus. Gerechtvaardigd en 

onvoorwaardelijk geliefd. Je status, die je gegeven is, mag je 

gebruiken om te dienen, daartoe ben je geroepen.’ 

‘Niet de status corrumpeert, maar het vastklampen aan de status.’ 
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In 1940 schreef Dietrich Bonhoeffer in de benedictijnenabdij Ettal 

een preekmeditatie voor predikanten van de Bekennende Kirche in 

Pommeren over Jesaja 9, 5-6: 

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer 

der heerscharen zal dit doen.’ 

De komende dagen, op weg naar Kerstmis, sta ik stil bij de meditaties 

van Bonhoeffer over deze tekst. Een eerste meditatie: 

‘Als om de grootste menselijke inspanningen en prestaties te 

beschamen, wordt hier een kind in het middelpunt van de 

wereldgeschiedenis geplaatst. Een kind, uit mensen geboren; een 

zoon, door God gegeven. Dat is het geheim van de verlossing van de 



wereld. Al het vroegere en al het toekomstige is hierin besloten. Een 

kind heeft ons leven in zijn hand.’ 
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In 1940 schreef Dietrich Bonhoeffer in de benedictijnenabdij Ettal 

een preekmeditatie voor predikanten van de Bekennende Kirche in 

Pommeren over Jesaja 9, 5-6: 

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer 

der heerscharen zal dit doen.’ 

De komende dagen, op weg naar Kerstmis, sta ik stil bij de meditaties 

van Bonhoeffer over deze tekst. 

‘Hoe willen wij dit kind ontmoeten? Zijn onze handen door het 

dagelijkse werk dat zij deden te hard en te trots geworden om ze bij 

de aanblik van dit kind in aanbidding te vouwen? Dragen wij ons 

hoofd, waarin wij zoveel moeilijke dingen hebben gedacht, 

problemen hebben opgelost, te hoog om het voor het wonder van dit 

kind te buigen? 

Om met de oude Simeon dit kind in onze armen te nemen en op dit 

moment te erkennen dat ons hele leven is vervuld? Een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven.’ 
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In 1940 schreef Dietrich Bonhoeffer in de benedictijnenabdij Ettal 

een preekmeditatie voor predikanten van de Bekennende Kirche in 

Pommeren over Jesaja 9, 5-6: 

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer 

der heerscharen zal dit doen.’ 

De komende dagen, op weg naar Kerstmis, sta ik stil bij de meditaties 

van Bonhoeffer over deze tekst. 

‘Op de zwakke schouders van dit pasgeboren kind zou de 

heerschappij over de wereld rusten! Eén ding weten we: deze 

schouders zullen in elk geval de last van de hele wereld te dragen 

krijgen. Met het kruis zal alle zonde en nood van de wereld op deze 

schouders worden geladen. De heerschappij zal er echter in bestaan 

dat de drager niet instort onder de last maar hem naar zijn 

bestemming brengt. God is een God die draagt. Juist in de 

nederigheid en zwakheid van het kind begint de heerschappij over de 

hele wereld.’ 



Nawoord 

Wat is een jaar in de lange geschiedenis van mens en wereld?  

Een jaar is niets zeggen we wel eens… 

En toch: voor velen was dit jaar het eerste  

en voor vele anderen het laatste van hun leven. 

De nacht van de wereld is bepaald niet lichter geworden. 

Oorlogsgeweld en terreuraanslagen…  

veel duisternis, veel kwade machten. 

Toen de Duitse Evangelische theoloog Dietrich Bonnhoeffer het 

nieuwe jaar 1945 inging zat hij letterlijk en figuurlijk tussen de 

kwade machten. Hij zat in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid 

bij een aanslag op Hitler. De dood stond op hem te wachten. Vanuit 

die situatie schrijft hij het volgende gedicht als nieuwjaarswens aan 

zijn verloofde, zijn familie en vrienden: 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik gaarne met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Het heil van God, zijn vrede en licht, waar de liturgie van het 

Kerstfeest zo vol van is, leken in 1944/45 ver weg te zijn. Toch 

waren ze voor Bonnhoefer in zijn gevangenis werkelijkheden, goede 

machten die hem in zijn uitzichtloosheid overeind hielden. Hij wist 

van goede machten die hem zelfs binnen de muren van de gevangenis 

een vrij mens lieten zijn, een mens met hoop voor de toekomst. 

Ik hoop dat hoe goed of slecht de wereld er in het klein of in het 

groot in het nieuwe jaar ook uit zal zien, dat wij ons omringt weten 

door goede machten en mensen met hoop voor de toekomst zijn. 

Marianne van Haastrecht osc 
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