
 
 
 

Witte Donderdag 
 
 
Op 9 april 2020 (Witte Donderdag) is het 75 jaar geleden dat de bekende Duitse theoloog en 
predikant Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Hij speelde een belangrijke rol in de 
internationale oecumene. Hij was ook een actief tegenstander van het nazi-regime. Hij werd 
39 jaar.  
 
 
Bonhoeffer heeft vanuit zijn gevangenschap een tiental gedichten nagelaten en enkele 
gebeden. Voor de oorlog schreef hij enkele boeken en hij was ook muzikaal actief. De tekst 
van het bekende Taizé-lied “Aber du weißt den Weg für mich” is aan hem ontleend. Dit lied 
wordt soms ook in onze kerk gezongen. 
 
 
Voor een korte levensloop en een overzicht van gedichten van Dietrich Bonhoeffer kunt u 
terecht in een speciaal samengesteld boekje via:   
https://www.deroosvanculemborg.nl/wp-content/uploads/2019/04/bonhoeffer-BOEKJE.pdf 
 
 
 
 
 
Hierna treft u enkele teksten aan die zijn uitgezocht voor de Goede Week.  
 

• Allereerst vindt u het Taizé-lied “Aber du weißt den Weg für mich”.  
 

• Dan volgt het gedicht “Door goede machten” van Bonhoeffer met een eigentijdse 
beeldmeditatie.  
 

• Tenslotte vindt u de liedtekst “Oprechte Vriendschap” die geïnspireerd is door 
Bonhoeffer.  

 

 

  

https://www.deroosvanculemborg.nl/wp-content/uploads/2019/04/bonhoeffer-BOEKJE.pdf


Aber du weißt den Weg für mich 
 
 

 
 
 
 

  



Door goede machten 
 

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
bewaard, getroost als door een wonder, 
zo wil ik deze dagen met de mijnen leven,  
met jullie samen een nieuw jaar ingaan. 
 
Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen,  
nog drukt op ons het lood van deze tijd.  
Verleen Heer, onze opgejaagde zielen 
het heil dat u voor ons hebt voorbereid. 
 
En wilt u ons de zware, bittere beker geven  
met leed en droefenis tot aan de rand gevuld,  
dan zullen wij die dankbaar zonder beven  
aanvaarden uit uw goede en geliefde hand. 
 
Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken  
aan deze wereld en het stralen van de zon, 
dan zullen we gedenken wat voorbijging 
en hoort ons leven helemaal tot u, o God. 
 
Laat warm en rustig nu de kaarsen branden  
door u in onze duisternis gebracht. 
Breng als het zijn mag, ons weer samen.  
We weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Als dan de diepste stilte is gevallen,  
laat ons genieten van de volle klank,  
in wijde kringen om ons heen te horen,  
een grote samenzang vol lof en dank. 
 
Door goede machten vaderlijk geborgen,  
wachten wij kalm op wat er komen gaat.  
God is bij ons in de avond en de morgen  
en zonder twijfel elke nieuwe dag. 
 
Dietrich Bonhoeffer, december 1944  

Noot van de vertaler: Om te lezen, niet om te zingen.  

 
 

 
 

  



Door goede machten verlicht 
 
Een beeldmeditatie 
 

Het gedicht ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ is misschien wel het bekendste 

gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Dat komt vooral doordat de tekst op muziek is gezet en 

vaak rond Oud en Nieuw in kerken wordt gezongen, ook in Nederland. 

 

 

 

Het schilderij van Jeltje Hoogenkamp lijkt ontsprongen aan de middelste strofe van het 

gedicht:  



Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken 

aan deze wereld en het stralen van de zon, 

dan zullen we gedenken wat voorbijging 

en hoort ons leven helemaal tot u, o God. 

(in een vertaling om te lezen, niet om te zingen 

 

De stralende zon vormt het midden van het gedicht en schijnt ook over het schilderij, geeft 

het kleur.  

Of is het een maan? kun je je afvragen als je het schilderij nader bekijkt. 

Het is een lichte bol, waaromheen ook licht verspreid wordt, maar echt stralend is dat niet te 

noemen. Het is een zacht, zilverachtig wit licht, zoals de maan op een heldere nacht over het 

water kan schijnen. 

De maan wordt in het gedicht niet genoemd. Maar alles ademt wel een sfeer van avond, van 

vallend duister, van een nacht die nadert. Een nacht die alle kleur laat verdwijnen. 

De goede machten, waarover het gedicht spreekt, vormen een lichtbron. De goede machten 

helpen te ‘gedenken wat voorbijging’, door het in een nieuw licht te zetten: het licht van Gods 

trouw en aanwezigheid in het duister. 

De maan geeft niet zelf licht, maar weerkaatst het licht van de zon.  

Uiteindelijk is het Gods licht, Gods genade, die straalt over het leven met al zijn moeite en 

zorgen en verdriet.  

Het schilderij speelt met kleuren, lagen van kleur die versterkt of verzacht worden door wat 

er vanuit de bol bovenin aan licht op valt. Het doet bedenken, en vertrouwen, dat wij in alle 

lagen van het leven verlicht en vertroost kunnen worden door goede machten om ons heen. 

 

Geertje de Vries is predikant in de Protestantse Gemeente Huizen. 

 

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ is lied 511 in Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013). 

Een Nederlandse vertalnig van het gedicht van Bonhoeffer staat in ‘Bonhoeffer 75. Gedichten en gebeden in 

gevangenschap. Werkschrift 2019-2020. De Roos van Culemborg. Een serie schilderijen van Jeltje Hoogenkamp 

bij gedichten van Bonhoeffer is te huur. Meer info:  www.deroosvanculemborg.nl .  

http://www.deroosvanculemborg.nl/


Lied van Oprechte Vriendschap 
 

De akker kent zijn eigen wetten –  
de zware grond van zorg en zweet,  
het is hem vreemd ons aan te zetten  
tot vriendschap of genegenheid. 
 
De akker kan slechts volheid geven  
als hij bewerkt wordt met ontzag:  
de vrucht waarvan wij kunnen leven  
versterkt ons lichaam, dag aan dag. 
 
Maar vriendschap laat zich zo niet dwingen,  
ze bloeit in vrijheid, zonder plicht.  
Als in de lente eerstelingen  
komt vriendschap kwetsbaar aan  het licht. 
 
Oprechte vriendschap is als water,  
verheldert en verkwikt de geest  
en spoelt het stof af van de dagen  
die zwaar en drukkend zijn geweest. 
 
Oprechte vriendschap vraagt vertrouwen,  
is tegen afgunst scherp gekant.  
De een kan op de ander bouwen,  
zo vindt de geest een geestverwant. 
 

Uit de liedtekst van René van Loenen bij het gedicht ‘De vriend’ van Dietrich Bonhoeffer – Melodie: Liedboek 275  

 


