
Moed en volharding 

Je had moed nodig, om in verzet te komen tegen het meedogenloze bewind van Hitler en zijn 

trawanten. Een van hen die deze moed bezat was de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij behoorde tot 

een groep mensen die een aanslag op Hitler voorbereidden, gevolgd door een militaire staatsgreep. 

Het plan was om dan een voorlopige regering te vormen die een wapenstilstand met de geallieerden 

zou sluiten. Zover is het niet gekomen. In 1943 werd Bonhoeffer al opgepakt en gevangen gezet en 

toen in juli 1944 de aanslag kwam mislukte deze. Bonhoeffer werd van de gevangenis overgeplaatst 

naar een cel van het beruchte Gestapo hoofdkwartier, daarna voor enkele maanden in het 

concentratiekamp Buchenwald. Toen nam Hitler een van zijn laatste besluiten: Enkele kopstukken 

van het verzet onder wie ook Bonhoeffer moesten worden opgehangen.  Ze werden overgebracht 

naar het concentratiekamp Flossenbürg, terwijl van alle kanten de troepen van de Russen en van de 

geallieerden naderden en daar na een schijnproces op 9 april 1945 opgehangen. Het laatste woord 

dat Bonhoeffer tegen een medegevangene sprak was: ‘Dit is het einde, voor mij het begin van het 

leven.’ Bonhoeffer is een van de moderne martelaren die wereldwijd worden herdacht en in ere 

gehouden als voorbeelden van moedige toewijding aan menselijkheid en verzet tegen onmenselijke 

dictatuur.  

Als we over moed spreken, dan wordt daarbij van ouds vooral aan soldatenmoed gedacht. Ook het 

handboek met de deugden van de positieve psychologie begint het hoofdstuk over moed met te 

verwijzen naar militaire moed. Ik wil daarvan niets afdoen. Want van soldaten wordt de eeuwen door 

vaak heel veel moed gevraagd. Maar ik wil ik dit moment toch de aandacht vestigen op de moed van 

weerlozen, van martelaren. Want het is deze moed, die in de lange toespraak van Jezus uit Matteüs 

10 ter sprake komt. Maar eerst enkele goede gedachten uit de positieve psychologie. Moed, zo staat 

er in hun handboek, is je inspannen om bepaalde doelen te bereiken ondanks tegenstand of 

hindernissen. Moed betekent niet de afwezigheid van angst. Nee, moed is het vermogen om te doen 

wat nodig is ondanks angst. Moed is niet hetzelfde als roekeloosheid. Want wie roekeloos is, zet zijn 

verstand op nul en denkt niet aan de consequenties. Wie moedig is, houdt zijn verstand erbij. 

Probeert onnodige risico’s te vermijden, maar zet wel door totdat het doel bereikt is. Moed vereist 

dan ook volharding. Maar daarover zal ik straks meer zeggen. Hoewel vroeger vooral de nadruk lag 

op militaire moed, heeft men in de loop van de eeuwen steeds meer oog gekregen voor 

gewetensvolle keuzes waarbij men sociale of economische risico’s loopt. Men spreekt dan van 

morele moed. Het vereist bijvoorbeeld moed om het voor iemand op te nemen die in de klas gepest 

wordt, ook al loop je het risico dat je dan ook gepest zal gaan worden. En het vereist moed om 

klokkenluider te zijn in een werksituatie waar dingen niet goed gaan. Ook al loop je het risico dat je 

daardoor je baan kwijtraakt. Nog een andere vorm van moed is wat men psychische moed noemt. 

Daarvan is bijvoorbeeld sprake als iemand een ernstige ziekte of handicap moedig draagt.  

Laten we nu eens kijken naar de lange redevoering die Jezus houdt als hij zijn discipelen op pad 

stuurt om de boodschap van Gods rijk te gaan brengen en zieken te genezen. Jezus heeft deze 

redevoering nooit in deze vorm gehouden. Zoals blijkt als we naar het evangelie van Marcus en Lucas 

kijken, heeft Matteüs uitspraken van Jezus uit verschillende perioden aan elkaar geregen om er één 

lange waarschuwing van te maken voor de gemeente waarvoor hij zijn evangelie schreef.  Dat moet 

omstreeks het jaar 85 geweest zijn. Toen er al grote verwijdering was gekomen tussen de synagogen 

en de joodse volgelingen van Jezus, met als gevolg enkele slachtoffers zoals Stefanus, de eerste 

christelijke martelaar. De waarschuwingen en aanmoedigingen  van Jezus in Matteüs 10 zijn dus niet 

alleen bedoeld voor de twaalf discipelen, maar ook voor zijn latere volgelingen die met veel meer 

tegenstand te maken zullen krijgen. Tegenstand die zelfs kan leiden tot martelaarschap. Jezus brengt 

de risico’s die zij lopen eerlijk onder woorden. Jullie zullen gearresteerd worden, gegeseld. Je zult je 



voor gouverneurs en zelfs koningen moeten verantwoorden. In gezinnen zullen breuken ontstaan 

omdat je gezinsleden niet accepteren dat je christen bent geworden. Jullie zullen door iedereen 

gehaat worden omwille van mijn naam. Hij spreekt over vervolging die zij te duchten hebben 

waardoor ze zullen moeten vluchten. Hij spreekt zelfs over hun tegenstanders die het lichaam 

kunnen doden. Het zijn dus heel ernstige woorden die de Heer spreekt tot zijn volgelingen, in het 

bijzonder tegen hen die geroepen zijn tot verkondiging van het evangelie. Misschien vinden we het 

wel een beetje te zwaar, een beetje angstaanjagend. Dat komt omdat wij al zoveel decennia gewend 

zijn te leven in een vrij, democratisch en vreedzaam land. Maar er zijn momenteel veel landen op 

aarde, waar christenen deze angstige situaties aan den lijve meemaken. Van hen wordt gevraagd om 

trouw aan Christus te blijven, ook al zijn ze een minderheid, en worden hun kerken soms aangevallen 

met tientallen doden tot gevolg. Christenen worden in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege 

hun geloof, meldt de organisatie Open Doors, die wereldwijd strijdt tegen christenvervolging. Het 

gaat naar schatting om ongeveer 245 miljoen mensen. Maar ik denk ook aan christenen en niet-

christenen die zich inzetten voor mensenrechten en zich verzetten tegen discriminatie, onrecht en 

dictatuur. Ook zij horen bij hen van wie Jezus in de bergrede zei: Zalig zij die vervolgd worden 

omwille van de gerechtigheid. In veel christelijke kerken worden de martelaren in ere gehouden en 

ook in gedachtenis gehouden. Ik was laatst in Westminster Abbey in Londen. Daar is enkele jaren 

geleden een serie beelden geplaatst van tien moderne martelaren, onder wie Dietrich Bonhoeffer. 

Wij, protestanten in Nederland kennen die traditie niet, om de martelaren te gedenken en te eren. 

Jammer, want het zou ons kunnen helpen om ons verbonden te voelen met hen die vandaag 

vervolgd worden. Het zou ons moediger kunnen maken om in onze situatie op te komen voor recht 

en gerechtigheid en uit te komen voor ons geloof. Wat kunnen we dan van hen leren? Nou, 

bijvoorbeeld wat Jezus zegt: Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus 

scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Dat is een raadselachtig woord. 

Wat zou Jezus daarmee bedoelen? Ik denk dat hij met de scherpzinnigheid van een slang bedoelt, dat 

je niet roekeloos moet zijn, niet naïef, dat je geen onnodige risico’s moet nemen. Een voorbeeld van 

Bonhoeffer. Hij was samen met zijn vriend Eberhard Betghe, die ook in het verzet zat, in 1940 in een 

café, toen daar een bericht kwam van een grote militaire overwinning voor Duitsland. Iedereen in het 

café stond op om te juichen en de hitlergroet te brengen. Eberhard Bethge wilde dit niet, maar 

Dietrich Bonhoeffer siste hem toe, idioot, nu geen risico’s nemen. En dus stonden ze op om de 

hitlergroet te brengen. Later zei hij tegen zijn vriend: We moeten genoegen nemen met het kleine 

kwaad van de hitlergroet om het grote kwaad van onze arrestatie te voorkomen. Kan de 

scherpzinnigheid van de slang ons in onze situatie de weg wijzen? In onze samenleving wordt het 

geloof niet zo gewaardeerd. En vooral als geloof samengaat met kerkelijke verbondenheid, dan kun 

je rekenen op veel onbegrip en soms zelf spot en hoon. Het is dan misschien wel naïef om al te 

luidkeels en te pas en te onpas van het geloof te getuigen. Je maakt je dan als jongere in je klas of als 

volwassene op je werk onmogelijk. En dan kun je je wel de geloofsmartelaar voelen, maar eigenlijk 

ontbreekt het je aan scherpzinnigheid, aan gezond verstand. Het is verstandig in onze cultuur, om 

met een zekere bescheidenheid voor je geloof uit te komen.  Om ook te wachten op het goede 

moment, dat zich soms zomaar kan aandienen als je met iemand een persoonlijk gesprek hebt. Maar 

dat goede moment is er niet altijd. Het is wijs en verstandig in deze tijd, in onze cultuur, om je 

opvattingen over recht en onrecht, goed en kwaad op een manier naar voren te brengen die ruimte 

laat voor andere meningen. Wie al te autoritair en te star eigen gelijk naar voren brengt, roept vaak 

meer tegenstand op dan nodig is. En dergelijke bescheidenheid en openheid hoeft niet laf te zijn. Het 

kan de moed zijn van een verstandig mens, die scherpzinnig is als een slang.  Tegelijk, zegt Jezus, 

moet je wel de onschuld van een duif behouden. Wat is dat dan? Bonhoeffer vertaalt dit woord met 

echtheid, authenticiteit, met integer zijn. Hij schrijft: we mogen scherpzinnig onnodige risico’s 

vermijden, we mogen zelfs vluchten van Jezus voor gevaar. Maar we moeten wel trouw zijn aan ons 



diepste geloof, trouw aan de boodschap van Jezus. Hij bedoelt: we mogen wel voorzichtig zijn, maar 

we moeten ons geloof niet verloochenen. Voor hemzelf betekende dit, toen hij gevangen zat, dat hij 

zijn geloof niet opdrong aan zijn medegevangenen, ook al waren die soms erg bang. Maar wel 

maakte hij een klein gebedenboekje voor de gevangenen dat ze konden gebruiken als ze het erg 

moeilijk hadden. Door zijn houding van oprechte medemenselijkheid, belangstelling en 

hulpvaardigheid was hij voor veel medegevangenen een steun, en door zijn volhardende geloof, ook 

vlak voor zijn executie, heeft hij anderen bemoedigd. Want als het over moed gaat, dan is dat niet 

alleen maar iets van iemands persoonlijke karakter, maar ook iets wat we bij elkaar kunnen 

versterken. Zo leert de positieve psychologie dat ook. Denkt u maar aan onze woorden bemoedigen 

en aanmoedigen. Belangrijk is daarbij, zo zeggen de psychologen, dat je de ander helpt om meer 

zelfvertrouwen te krijgen en meer achting voor zichzelf. Je kunt elkaar ook inspirerende verhalen 

vertellen. Soms is een gezamenlijk ritueel heel bemoedigend. Zo hield Bonhoeffer op de zondag na 

Pasen 1944, enkele dagen voor zijn dood, een kleine kerkdienst voor een groep gevangenen waarbij 

hij ze bemoedigde met het evangelie van de opstanding. Vaak, zeggen de psychologen, is je 

aanwezigheid genoeg. Het is heel belangrijk om samen met anderen de moed erin te houden en de 

moed te bevorderen. Alleen zo kun je het volhouden. En daarmee kom ik aan een laatste aspect van 

moed dat ik wil noemen: volhouden, volharding.  Jezus zegt: wie volhardt tot het einde, die zal gered 

worden. Moed heb je niet alleen nodig op het moment supreme, maar ook op de lange duur. Houd 

vol, houd nog even vol, zeggen we dan tegen onszelf of tegen elkaar. Zeker, zeggen de psychologen, 

soms is volharden niet adequaat. Je moet soms van ophouden weten en kunnen opgeven. Maar vaak 

kun je belangrijke doelen ondanks tegenstand alleen bereiken als je volhardt. Als je gelooft in je taak 

en in je eigen kunnen ben je geneigd langer vol te houden, maar je bent dan ook beter in staat om in 

te schatten of iets echt haalbaar is of niet. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat achting voor jezelf 

heel belangrijk is. Niemand verliest graag de achting voor zichzelf. Je kunt achting voor jezelf en 

zelfvertrouwen versterken door discipline. En die is nodig om het vol te houden. Als je bijvoorbeeld 

te zwaar bent en je besluit om af te vallen door minder te eten en meer te sporten dan moet je 

knokken tegen jezelf en je neiging om het er maar bij te laten zitten. Je hebt dan discipline nodig. 

Bonhoeffer schrijft daar ook heel goede dingen over. Voor hemzelf was, toen hij gevangen zat in 

eenzame opsluiting, de dagelijkse discipline van lichamelijke oefening, en de geestelijke oefening van 

bijbellezing, zingen en bidden van onmisbare betekenis. Wij kunnen daarvan leren: laten we het 

volhouden om op God te vertrouwen en de naastenliefde te betrachten. Daar hebben we discipline 

bij nodig. U en ik hebben het heel hard nodig om dagelijks te bidden en regelmatig de bijbel of 

andere goede boeken te lezen. We hebben de onderlinge bemoediging hard nodig, in de kerkdienst 

of een gespreksgroep.  Ook voor ons geldt dat het moeilijk is om vol te houden. Zovelen zijn al 

afgehaakt. Zovelen lachen om het geloof. En wijzelf hebben ook zo onze twijfels. Maar Jezus heeft 

ons gewaarschuwd. Het zal niet gemakkelijk zijn. Het vraagt volharding tot het einde. Dat geldt 

eigenlijk voor alle echt belangrijke dingen in het leven. Je bereikt moeilijke doelen alleen met 

volharding. En besef, zo zeggen de psychologen, je  geniet veel meer van je succes als je er veel 

moeite voor moest doen. Ook leer je er veel van, het vergroot je inzicht en kundigheid. Het vergroot 

je zelfvertrouwen, je gevoel dat je iets echt kunt bereiken en waarmaken. Maar er zijn ook gevaren. 

Soms volhard je in een mission impossible. Het is wijs om te kunnen onderscheiden tussen wanneer 

volhouden zin heeft en wanneer niet. En soms worden de dingen je ook uit handen geslagen. Voor 

Bonhoeffer kwam het moment, dat hij zich moest overgeven aan het onvermijdelijke, de executie. 

Maar hij had zelf geschreven: Jezus sterkt ons met de woorden: Vrees niet. ‘De macht die de mensen 

voor korte tijd op deze aarde gegeven is, gaat niet buiten Gods weten en willen om.’ Dat geeft ons 

moed om te leven, en ook  moed om, als onze tijd gekomen is, te sterven. In het vertrouwen dat wij 

in leven en sterven verbonden zijn met hem die stierf en verrees.  


