
De klok van de Bankraskerk  
  
De bronzen klok van de Bankraskerk is gestemd met een slagtoon cis2. Op 11 februari 2010 heeft de heer J. van 
Brusself adjunct-directeur van de firma Koninklijke Eijsbouts  in Asten, de kiok van de Bankraskerk vergeleken met 
die van de Kruiskerk. De firma  onderhoudt beide klokken: De klank van de klok van de Kruiskerk, gl, harmonieert 
niet  zodanig met die van de Bankraskerk dat ze tegelijk zouden kunnen klinken. Het advies van de firma was een 
klokkenstoel te maken voor de klok van de Bankraskerk met een  eigen liturgische functie. Omdat in maart 2010 
ook het buitengebied van de Kruiskerk  de rijksmonumentenstatus heeft gekregen, is het niet zo eenvoudig om dit 
te realiseren.  Hoe het verder gaat, is op dit moment onduidelijk.  
  
Tot zover de materiële kant van de zaak. Er is echter nog iets veel belangrijkers dan  deze materiële kwestie: de 
klok van de Bankraskerk heeft een motto. Dat is  aangebracht aan de buitenkant van de klok. De tekst luidt: Non 
potest non laetari qui  sperat in dominoo Dat betekent: 'Het is niet mogelijk je niet te verheugen als je je hoop  
vestigt in de Heer'.  
  
De vraag is nu: waar komt deze spreuk vandaan en wat betekent die voor ons nu? De  spreuk is indertijd 
aangegeven door wijlen onze dominee Kees Timmers. Kees Timmers  was een theoloog die zich altijd heeft 
ingezet voor een verbinding tussen de kerkelijke  theologie en de Westerse cultuur in den brede Dat heeft zich 
ook vertaald naar het  motto van de klok. Het motto is afkomstig van de Duitse liberale theoloog Adolf von  
Harnack (1852-1930). Deze staat bekend als een theoloog die zich vooral inzette voor een directe verbinding 
tussen theologie en de Westerse cultuur. Dat blijkt uit een analyse van Von Harnacks idealen. De trefwoorden 
voor zijn theologie zijn, en dan bedoelt hij datgene wat specifiek is voor de christelijke wereld: trouw aan de  
evangelische belijdenis, universalisme dat zich grondvest op de hartelijke liefde voor  alles wat leeft en voor alle 
kinderen van God, gerechtigheid, omdat niets onverdraaglijker is dan onrecht, vrijheid, die wortelt in de liefde 
voor de waarheid, de liefde voor zelfstandigheid van en het respect voor ieder mens, en tenslotte vreugde:  
non potest non laetari qui sperat in domino.  
  
Waar heeft Von Harnack de spreuk vandaan? Vrijwel zeker is het een bewerking van een tekst van Martin Luther. 
Die heeft in zijn tussen 1519 en 1521 verschenen Operationes in Psalmos een commentaar gegeven op de tekst 
van Psalm 5 vers 12, die begint met: "Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen" (NBG-vertaling). In  
zijn commentaar versterkt Luther deze tekst en schrijft hij: 'Contra impossibile est, ut non laetetur qui sperat in 
Domino', dat is: Het is daarentegen onmógelijk dat zich niet verheugt wie op de Heer zijn hoop vestigt. Zo maakte 
Von Harnack in zijn bewerking van Luthers tekst het vijfde element van zijn theologie tot een motto dat uitdaagt.  
  
Von Harnack heeft dit motto een aantal keren gebruikt om seminars mee af te sluiten. Eén van zijn leerlingen was 
Dietrich Bonhoeffer, die zijn gedachtenisrede na het overlijden van Von Harnack met dezelfde spreuk beëindigde. 
Alle leerlingen van Von Harnack zijn later theologisch hun eigen weg gegaan, maar wat hen verbindt is dat ze  
na 1933 zonder uitzondering hun rug recht hielden en zich verzetten tegen de onmenselijke dictatuur van Hitler. 
Te noemen vallen Bonhoeffer, Martin en Otto Dibelius, Herman Sasse, Hans von Soden en in zekere zin zelfs Karl 
Barth, hoewel die theologisch zeer van Von Harnack verschilde. Zo kunnen onze klok met haar oproep tot 
vreugde, en de weg die leerlingen van de bedenker van de spreuk zijn gegaan, ons tot blijvende inspiratie zijn.  
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