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PROGRAMMA
10.30 - 12.30 uur

Dr. Aad van Tilburg

" Verantwoord handelen op de wereldmarkt”
Is Dietrich Bonhoeffers ethiek relevant voor ondernemers in internationale
waardeketens?
Als ontwikkelingseconoom is Aad geboeid geraakt door wat de Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945) schreef over verantwoordelijk handelen. Als norm voor verantwoordelijk leven ging het
Bonhoeffer om het liefhebben van de naaste als jezelf. Dit houdt in dat je bij het voorbereiden van beleid van
welke organisatie dan ook rekening houdt met het belang van de zwakkeren. Een christen kan daarbij geen
steun verwachten van de Eeuwige, maar God "wacht en antwoordt op oprechte gebeden en verantwoordelijk
handelen" (DBW 8, 31). Als de uitkomst van een besluit tegenvalt, dan kan de beslisser alleen leven van
Gods genade en vergeving. Bonhoeffer roept ons op om de wereld te bezien vanuit het perspectief van de
zwakkeren, hen die lijden, de verstotenen, de misbruikten en de onderdrukten (DBW 8, 38).
Aad, die tijdens het 13e Internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch (Zuid Afrika) in januari 2020, een
referaat hield met bovengenoemde titel, zal ons inleiden en met ons in gesprek gaan.

De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934)
Tijdens het internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch (19-23 januari 2020) maakte de
Amerikaanse Bonhoeffer-onderzoeker Clifford Green de vondst bekend van de brief die Bonhoeffer
in 1934 schreef aan Mahatma Gandhi. Bonhoeffers wens om India te bezoeken en uitgebreider

kennis te maken met Gandhi en zijn beweging was decennialang omgeven door raadsels. Waarom
wilde de zo christocentrisch denkende theoloog kennis maken met deze hindoeïstisch geïnspireerde
vreedzame verzetsman? Wat wilde hij precies bij Gandhi gaan zien? In het licht van deze vragen mag de
vondst van de brief die hij aan Gandhi schreef, spectaculair genoemd worden. Tot nu toe was er geen enkel
document bekend waarin Bonhoeffer zijn motivatie voor een bezoek aan India zo duidelijk uit de doeken
doet. Deze brief biedt op dat punt echt nieuwe inzichten. In de bijlage vindt u de brief, die ook te lezen is op:

https://www.karlbarth.nl/de-brief-van-bonhoeffer-aan-gandhi-oktober-1934/
We bespreken met elkaar de impact op het Bonhoefferonderzoek van de vondst van deze brief.

Uitnodiging Vereniging voor theologie (zie bijlage)

Niet-leden graag van te voren aanmelden bij de secretaris!
MIDDAGPROGRAMMA
13.30 – 16.45 uur

BONHOEFFER75: DE AFSLUITING
13.30 - 14.00 uur: inloop, informatie- en boekenstand
14.00 - 15.30 uur: programma
- dr. Kick Bras: Rekenschap van de hoop
- Sunshine Cleaners: Songs van de CD ‘Seven’
- Verhalen, gedichten en liederen bij het project.
- Prof. Edward van ’t Slot: Bonhoeffer in Nederland nu
15.30-15.45 uur: pauze met Informatie, boeken, cd’s en brochures
15.45-16.45 uur: programma
‘WIE BEN IK?’ THEATERVOORSTELLING KEES VAN DER ZWAARD EN ROOS TUENTER
Toegang: € 15,- inclusief koffie/thee
Kaarten bestellen: www.degelderlandfabriek.nl/agenda
Directe link: : https://www.ticketkantoor.nl/shop/bonhoeffer2021
De contributie voor 2021 ad € 30,00 (voorzover nog niet betaald) kunt u overmaken op:
NL73INGB0005471834
Hopelijk tot ziens op 20 november a.s.
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