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20 december 2020 
Jan Delhaas 
Thema: Kunst als gedachtenis 
Serie: Vier middaggebeden Advent 
 
 

Bijlage: liturgie. Zie eind van de overweging. 
 
Overweging  
Kunst als gedachtenis. Op 3 adventszondagen hebben we gehoord over Bonhoeffer, zijn leven, zijn 
theologie, zijn spiritualiteit. Vandaag laat ik kunstenaars aan het woord. Zij laten ieder op een eigen 
manier Bonhoeffer tot de verbeelding spreken en vereren zo zijn gedachtenis. Afbeeldingen 
begeleiden de voortgang van de liturgie.  
 
In mijn overweging zet ik de schijnwerper op de Amerikaanse componist Thomas Lloyd. (1) foto)  
Opgeleid als fagottist, operazanger en theoloog is hij werkzaam als verantwoordelijke voor de 
kerkmuziek in de Episcopale kathedraal van Philadelphia. Enkele jaren geleden maakte hij een 
compositie over Bonhoeffer. Als priesterstudent maakte hij kennis met Bonhoeffers boek ‘Navolging’ 
en raakte gefascineerd door de principiële moed waarmee Bonhoeffer zijn leven en veelbelovende 
toekomst opgaf. Ook Bonhoeffers beschrijving van het leven in het seminarie ‘Finkenwalde’ trof hem 
als een moreel Utopia, waarin elementen van het katholieke monastieke leven gecombineerd 
werden met een protestantse radicaliteit van geloven. Hij hoorde hoe anderen Bonhoeffer zagen als 
hun voorbeeld voor het samengaan van geloof en actie. Die obsessie voor Bonhoeffer verandert in 
de loop van de tijd en dat is merkbaar in zijn compositie. Dat zullen we nog horen. 
 
De compositie krijgt als titel: ‘Bonhoeffer, a choral theatre work’. (2a openingstitel). Een cantate is 
een stuk waarin de zangers een vaste plek hebben: ze komen op, zitten en staan en gaan na applaus 
weer weg. Maar koortheater als genre laat de zangers ook bewegen. In een betekenisvolle relatie tot 
de inhoud van het stuk wordt de ruimte door de zangers benut.  
 
Straks zullen we fragmenten zien van de uitvoering. Lloyd kent aan zowel de instrumentale als vocale 
bezetting een symbolische waarde toe. Zo vertolken de mannenstemmen zowel Bonhoeffer als de 
Finkenwaldstudenten. Drie vrouwenstemmen vertolken de stem van de vrouwen die van groot 
belang waren in Bonhoeffers door mannen gedomineerde leefwereld: zijn verloofde Maria van 
Wedemeyer, zijn tweelingzus, zijn grootmoeder en schoonmoeder.  
 
Het stuk is opgebouwd uit 8 meditaties en 7 scenes. Ze verklanken Bonhoeffers innerlijk gevecht, dat 
o.a. tot uiting komt in zijn relatie met Maria. Twee dansers verbeelden Dietrich en Maria.  
(2b dansers, 17:15-17:23) 
 
Meditatie I citeert uit een brief van Bonhoeffer aan Bethge: ‘Ik ontdekte pas later, en ik ben nog 
steeds bezig te ontdekken, dat men alleen kan leren geloven door voluit in deze wereld te leven’  
(2c, gezongen citaat: 0:15-1:35) 
 
Scene 2 focust op de laatste dienst voor zijn executie, die hij zelf leidt. De scene opent met de 
teksten van de 2e Paaszondag (Jesaja 53 ‘om onze zonden werd hij doorboord’ en uit Petrus’ brief: 
‘in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop’) en het lied Nun ruhen alle Wälder (van de 
Lutherse predikant-dichter Paul Gerhardt, die vooral bekend is van ’O Haupt voll Blut und Wunden’). 
Dan volgt zijn wegvoering, aangekondigd door twee soldaten: ‘gevangene Bonhoeffer, maak je 
gereed en kom met ons mee!’ (3, 5:52-8:27) 
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Scene 6 gaat over de confrontatie van de pastores van de Bekennende Kirche met de door Hitler 
benoemde rijksbisschop Ludwig Müller. Müller muilkorfde predikanten en kerkelijke functionarissen. 
Hij beschuldigde predikanten, die buitenlanders van informatie voorzagen van Duitse 
kerkaangelegenheden van hoogverraad. Hij dreigde niet-arische predikanten af te zetten. Het 
seminarie Finkenwalde bestempelde hij als illegaal. 
Muller zingt niet, maar spreekt, net zoals de twee soldaten die Bonhoeffer afvoeren. Het is alsof 
Lloyd wil zeggen: in de taal van nazi-Duitsland zit geen muziek.  
Rijksbisschop Müller roept de pastores van de Bekennende Kirche op zich aan te sluiten bij de 
Reichskirche. Als reactie zetten zij “Wie schön leuchtet der Morgenstern” in (4 Wie schön….21:15-
22:00)  
 
De bisschop zegt dat ze moeten afzien van dit verraad of anders niet langer namens de kerk spreken. 
Dan werpen de predikanten de bisschop een citaat uit de Augsburgse Confessie (art. VII) toe: ‘Item 
docent, quod una sancta ecclesia perpetuo mansura sit’. De bisschop vraagt of ze niet hun moerstaal 
kunnen spreken. De predikanten reageren opnieuw: ‘De kerk moet spreken voor wie niet spreken 
kunnen. Christus is mens-voor-anderen. Alleen wie voor de Joden schreeuwt mag ook gregoriaans 
zingen!’ (5, 23:18-25:04)  
 
Scene 8 noemt Lloyd zelf het ‘centrale deel van de cantate’. Het reflecteert op Bonhoeffers verblijf in 
de VS. De toonzetting van de Zaligsprekingen uit de Bergrede: het centrale leerstuk in Bonhoeffers 
‘Navolging’ wordt omlijst door 2 negro(?)spirituals: ‘Sometimes I feel like a motherless child’ en ‘Walk 
together children’. Bonhoeffer zag een directe samenhang tussen het lijden van de zwarten onder de 
Amerikaanse slavernij en het lijden van de Joden onder het nazisme in Duitsland. We zien Bonhoeffer 
te midden van zijn studenten op het ondergrondse seminarie Finkenwald. Lloyd laat de 2 spirituals 
starten vanaf een platenspeler. De opnames had Bonhoeffer zelf meegenomen uit Amerika en 
beluisterde die met zijn studenten. (6, 27:03-28:30)  
 
Jezus zegt aan het eind van de zaligsprekingen: 
“maar ik zeg je, heb je vijanden lief en bid voor wie jou vervolgen…….Hij laat zijn zon schijnen over 
goeden en kwaden……. Thomas Lloyd legt Bonhoeffer als het ware een conclusie in de mond: ’we 
moeten onze harten openen voor ieder ander’.  
De zangers gaan in tweetallen uiteen en zingen: ‘Ik heb gezondigd….’, ‘I have done wrong’ (7, 31:10-
31:49)  
……en de ander antwoordt: ….‘you are forgiven’….’je bent vergeven’. Dan klinkt die andere spiritual “ 
Walk together children’.(8, 33:05-34:06)  
 
We maken een sprong naar Mediatie XIV. Uitspraken van Bonhoeffer, die al eerder in de cantate 
langskwamen worden nu door zijn verloofde Maria van denkbeeldig commentaar voorzien, zoals het 
feit dat hij is opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op Hitler. (9, 1:02:00-1:03:30) 
 
Dialoog Bonhoeffer-Maria (Jan en Paulien) 
M: Waarom moest je je leven op het spel zetten? Je had de wereld zo veel te bieden..we hadden 
zoveel om samen voor te gaan… 
B: “Een mens moet elke poging om iets van zichzelf te maken volledig opgeven’. 
M: Maar we hadden een heel leven voor de boeg! Misschien een leven van onze kinderen….Wat 
maakte het uiteindelijk uit? Die gek (Hitler!) leefde ervan om zijn volle wraak op de Joden en de 
wereld los te laten.…. 
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B: ”De figuur van de Gekruisigde ontkracht al het denken dat succes als standaard neemt”. 
M: Maar hoe kun je zo zeker zijn van jezelf…zo zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt? 
B: “Het is geen kwestie van een keuze tussen goed en kwaad, maar gehoorzaamheid aan Gods wil.” 
M: Maar wat houdt dat in? Hoe kun je zeggen dat je Gods wil kent? 
B: “Jezus is de mens voor anderen…..geloof is onderdeel van dit wezen van Jezus” 
M: Maar wat als iedereen besloot te doden als ze geloofden dat God tot hen sprak? 
B: “Iemands geloof maakt dat hij in zijn eigen nood kijkt naar de macht van God in de wereld. De 
Bijbel zegt echter dat God machteloos is en lijdt; alleen de lijdende God kan ons helpen.” 
M: Maar als God lijdt zoals wij, welke hoop is er dan voor de wereld? (10, 1:08:05-1:08:47) 
 
De laatste Meditatie (XV) heeft de titel van Bonhoeffers gedicht: ‘Wie ben ik?’. Dit gedicht zet 
Bonhoeffer neer in zijn zoektocht naar het ‘Gebot der Stunde”: wat staat me nú te doen?  
In een inleiding op zijn compositie zegt Lloyd dat door de tijd heen zijn obsessie voor Bonhoeffer 
veranderde van “’Hoe kwam hij aan zo’n sterk geloof dat hij zulke moedige acties ondernam?’ naar 
‘Hoe kon hij zo resoluut handelen terwijl hij zijn eigen geloof en motivatie zo diep ‘in Frage’ stelde?’  
Jaren later, toen religieus martelaarschap zo’n ander gezicht kreeg door de gebeurtenissen van 9/11 
(nine/eleven), begon ik mij af te vragen: ‘Waren de keuzes die hij maakte de beste keuzes, niet alleen 
voor hemzelf, maar ook voor anderen? En ‘Spreken zijn geloof en zijn daden nog steeds tot ons in 
onze huidige wereld vol polarisatie tussen religieus fundamentalisme en materialistisch 
secularisme?’“ 
We horen het in dit slot. Tegenover de geloofsheld staat een zoekende en twijfelende mens. We 
horen een strofe uit Paul Gerhardt’s lied ‘Ist Gott für mich’, so trete’, waaruit vooral geloofszekerheid 
spreekt. Een solist onderbreekt het lied met de woorden van het gedicht ‘Wie ben ik’.  (11, 1:09:05-
1:11:12) 
 
Slotregel: Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik. Of zoals René van Loenen B parafraseert: 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 
Ik hoor u toe met heel mijn wezen.  
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