
Brief van 21 juli 19441  
 
“Beste Eberhard, 
 
Vandaag alleen een korte groet. Ik denk dat je in gedachten zo vaak hier bij ons 
bent, dat ieder levensteken welkom is, ook al komt er een keer geen theologie in 
voor. De theologische gedachten houden me constant bezig, maar soms komen er 
ook uren dat je eenvoudig leeft en gelooft zonder te reflecteren. (…) 
Ik heb de laatste jaren steeds meer de diepe aardsheid van het christendom leren 
doorgronden. De christen is geen homo religiosus maar gewoon een mens, zoals 
Jezus mens was. Niet de vlakke, banale aardsheid van rationalisten, bedrijvigen, 
gemakzuchtigen of wellustelingen maar de diepe, gedisciplineerde aardsheid, 
doortrokken van het besef van dood en opstanding. (…) 
Ik moet denken aan een gesprek met een jonge Franse predikant, dertien jaar 
geleden in Amerika. We hadden ons eenvoudig de vraag gesteld wat we eigenlijk 
wilden met ons leven. Hij zei: ik zou een heilige willen worden (en ik acht het niet 
onmogelijk dat hij het geworden is). Dat maakte indruk op me. Toch kwam ik met een 
andere mening en zei ongeveer: ik zou willen leren geloven. Lange tijd heb ik niet 
beseft hoe diep deze tegenstelling is. 
Mijn ‘Navolging’ schreef ik als afsluiting van die periode. Ik zie op dit ogenblik 
duidelijk de gevaren van dat boek, maar blijf er desondanks achterstaan. 
Later heb ik ervaren en ik ervaar het tot op dit moment, dat je pas leert geloven als je 
midden in de aardsheid van dit leven staat; (…) als je aards leeft, dus met alle taken 
en problemen, successen en mislukkingen, met alle ervaringen en twijfels; want dan 
geef je je helemaal over aan God, dan neem je niet meer je eigen lijden, maar Gods 
lijden in de wereld au sérieux, dan waak je met Christus in Ghetsemane. Dat is, 
meen ik, geloof ik, dat is ‘metanoia’; zo word je een mens, een christen. 
 
Hoe zou je bij successen overmoedig of bij mislukkingen wanhopig kunnen worden 
als je in het aardse leven het lijden van God mee lijdt? Jij begrijpt wat ik bedoel, al 
zeg ik het kort. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen inzien en ik weet dat ik tot dit 
inzicht alleen kon komen langs de weg die ik in feite gegaan ben. Daarom ben ik 
dankbaar aan het verleden en het heden. 
Je verwondert je misschien over zo’n persoonlijke brief. Maar als ik zoiets wil 
uitspreken, wie heb ik dan behalve jou? Misschien komt het nog eens zo ver, dat ik 
er ook met Maria2  over kan praten; dat hoop ik. Maar nu kan ik haar er nog niet mee 
belasten. (…) 
Het beste, blijf gezond en verlies niet de hoop dat wij elkaar spoedig zullen terugzien. 
Ik denk steeds aan je in dankbaarheid en trouw. 
 
Je Dietrich” 
 
Verzet en Overgave; 365-366 

                                                
1 Verzet en overgave, blz. 365-366  
2 Bedoeld is Maria von Wedemeyer, zijn verloofde. 


