
 

Cantate de in eredienst op Oudejaarsmorgen in de Regenboogkerk te Honselersdijk 

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ - Dietrich Bonhoeffer 
 

Van Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) erven we een gedachtengoed dat 

achttien boeken beslaat. Deze boeken zijn in verschillende landen 

vertaald, waarvan tien in het nederlands. Bonhoeffer was theoloog én 

verzetsman. Zijn morele besef en onbuigzaamheid tegenover de nazi's 

maakten hem, na de Tweede Wereldoorlog, tot een van de belangrijkste 

geestelijke vaders voor het huidige Duitsland. 

 

Bonhoeffer was een kerkleider die zich vol overgave tegen het 

Hitlerregime verzette. Als gevolg daarvan werd hij, na een 

gevangenschap van bijna twee jaar, opgehangen in het 

concentratiekamp Flossenbürg, op 9 april 1945; drie weken voor de 

bevrijding door de Amerikanen. Zijn laatste woorden: "Dit is het einde, 

voor mij het begin van het leven." Op website ‘Holyhome - Dietrich Bonhoeffer’ wordt zijn 

levensloop, zijn werk en het belang ervan in een meeslepend overzicht weergegeven.  

 

Lied 

Vanuit gevangenschap stuurde hij op 28 december 1944 een brief aan zijn moeder, met de tekst van 

een lied, opgedragen aan haar en aan zijn verloofde. Dit gedicht voor oudejaarsdag, ‘Door goede 

machten trouw en stil omgeven’, staat als lied 511 in het Nieuwe Liedboek (2013). Dit jaar valt 

oudejaarsdag op zondag en zijn zowel de morgendienst alswel dit lied van Bonhoeffer, op deze dag 

een prachtige bestemming voor elkaar. 

 

Cantate 

Op de gehele tekst van ‘Door goede machten’ heeft cantor-organist Alexander Prins een cantate 

gecomponeerd voor zangsolisten, kleinkoor, instrumentaal ensemble en orgel. Hierin nemen twee 

tieners uit Maassluis ook enkele belangrijke zanglijnen voor hun rekening.  Sinds de vernieuwing van 

de Regenboogkerk, met daarbij de overname van het Öhms-orgel uit Duitsland, biedt de kerkzaal 

uitgelezen mogelijkheden voor de uitvoering van een cantate. Het vijfde couplet van het gedicht bevat 

de bede “Breng als het kan ons samen, geef ons vrede”.  Om die reden begint de muziek hier slechts 

met één zangeres en komt er steeds eentje bij, gevolgd door de instrumenten. De muziek zet net zo 

lang in op ‘samenbrengen’, totdat allen worden uitgenodigd de samenzang te mengen in de zang en 

het spel van de musici. De tieners nemen allen op sleeptouw … precies zoals in de tijd van Luther. 

 

Welwillend 

Het lied zegt ook: “Laat warm en stil de kaarsen branden heden”. Dat is iets ritueels: een licht 

aansteken in een donkere tijd. Daar zal dan ook aandacht voor zijn. Samen met 15 bekwame musici 

mogen alle bezoekers het uiterste putten uit Bonhoeffers lied ‘Door goede machten trouw en stil 

omgeven’. Namens de Protestantse Gemeente te Honselersdijk heet ik u daarom van harte welkom om 

deze cantatedienst bij te wonen! 

Met onmisbare steun van binnen én buiten (!) onze gemeente, is er de mogelijkheid deze cantate tot 

klinken te brengen. Daarom zal er ruime aandacht op worden gevestigd. Dit, omdat de kosten hiervoor 

hoog zijn. Vanaf deze plaats daarom alvast aandacht voor de uitgangscollecte, die hiervoor wordt 

bestemd. Mag onze kerk hierdoor ook voor gasten een plaats van inspiratie en geborgenheid zijn! 

 

Voorganger in deze dienst is ds. C.P.M. Verrips, ’s-Gravenzande. Medewerkenden: Tessa Maalcke, 

sopraan; Annemarie Verburg, alt; Niels Berentsen, tenor; Igor Bogaert en Erik Bleichtrodt, bas; 

‘tienersopranen’ Christiaan en Eva Schreuder en Ensemble FLOORissant. Alexander Prins zal de 

muziek leiden en begeleiden vanaf het Öhms-orgel. Dienst op zondag 31 december in de 

Regenboogkerk te Honselersdijk, Endeldijk 5, aanvang 9:30u. 

 

 

Alexander Prins, cantor-organist van de Regenboogkerk, 

namens de Protestantse Gemeente te Honselersdijk 


