
 

Vijfenzeventig jaar bevrijding 

2020 is niet alleen het jaar waarin we in Nederland de bevrijding van het nazistisch regime 

herdenken maar het is ook een Bonhoefferjaar. De zeker in christelijke kringen bekende 

Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer werd op 9 april 1945 door de nazi's vermoord in kamp 

Flossenbürg. Onderstaande tekst ontving de redactie vorig jaar van ds. Haijo de Jonge en 

was voor de huidige editie van Contact gereserveerd. De herdenkingen komen grotendeels 

te vervallen door de gezondheidscrisis. Maar het geluid van Bonhoeffer mag evengoed 

opnieuw klinken en aanmoedigen om een tegengeluid te laten horen tegen de krachten en 

machten die het goede leven aantasten. 

Vrede 

Er is geen weg naar vrede langs de weg van de veiligheid. 

Want vrede moet worden gewaagd.  

Vrede is het tegendeel van beveiliging. 

Vragen om veiligheidsgaranties betekent wantrouwen 

en dit wantrouwen baart oorlog.  

Het zoeken naar veiligheid betekent, 

dat men zichzelf wil beschermen. 

Vrede betekent, zich geheel overgeven aan Gods gebod, 

geen beveiliging zoeken, maar in geloof 

en gehoorzaamheid het lot van de volken leggen 

in de handen van de almachtige God 

en er niet zelfzuchtig over willen beschikken. 

Een strijd wordt niet gewonnen met wapens, 

maar met God. Er wordt gewonnen ook daar, 

waar de weg naar het kruis leidt. 

Wie zal tot vrede oproepen 

zo dat de mensheid het hoort, 

gedwongen is het te horen, 

zodat de volken zich erover moeten verheugen? 

De individuele christen kan dat niet – hij kan wel waar allen zwijgen, 

zijn stem verheffen en getuigen, 

maar de machten van deze wereld kunnen 

zonder één woord over zijn getuigenis heenstappen. 

Ook een afzonderlijke kerk kan getuigen en lijden 

- en ik zou wensen dat het gebeurde – maar ook haar stem gaat onder 
in het geweld van de haat. 

Alleen het ene grote oecumenische concilie 

van de heilige kerk van Christus over de gehele wereld 

kan het zo zeggen, dat de wereld tandenknarsend 

de vredesboodschap moet horen 

en dat de volken zich verheugen, 

omdat deze kerk van Christus 

haar zonen de wapens uit de hand neemt 

en hen de oorlog verbiedt 

en de vrede van Christus uitroept 

over deze bezeten wereld. 

De tijd dringt – waarop wachten wij nog? 

Dietrich Bonhoeffer 



 

 

 

 

 


