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Weekgedachte 

‘Vrede zij u’ 
(Joh. 20, 20)

‘Nogmaals zei Jezus tot hen: 
Vrede zij u’. 
(Joh. 20, 21)

gh

Vrede

God

U bent 
met mij 
door mij 
in mij 

mij

U beweegt 
beademt 
bezielt 

bevredigt 

mij

U bevredig ik 
met U speel ik 
met U dans ik 
met U bent U 

mij
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Tochtgenoten

Demonstreren
vreedzaam meelopen 
in een fakkeloptocht 
voor vrede 
in de kerstnacht 
is het begin 
van een tocht.

Een uittocht.

Protesteren 
tegen de heerszucht 
van kerk en staat 
is een veldtocht 
door bezet gebied 
naar het podium 
van de vrijheid.

Een doortocht.

Provoceren 
is omverwerpen van 
muren slavernij en 
barricaden van onvrede 
die de overtocht 
naar nieuw land 
tegenhouden.

Een intocht.
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Protest

Protesteren heeft de betekenis 
van ‘getuigen voor’: pro testare. 
Protestanten deden dit in hun 
verkondiging van het nieuwe geloof.

Protestbewegingen doen dit nog 
in demonstraties en manifestaties. 
Hun leuzen en spandoeken pleiten 
voor het ontstaan van een nieuwe orde.

Juist omdat het bewegingen zijn 
voor waarheid en gerechtigheid, 
zijn zij zo sterk: zij dragen 
vaandels van vrijheid voor zich uit.
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Pax christiana

Pas wanneer de christelijke vrede 
de christelijke kerken heeft verenigd, 
zal de christelijke vrede 
de vrede van de mensheid kunnen worden.

Een half millennium van elkaar 
verketteren om de waarheid 
heeft Jezus’ dood in de wereld verlengd 
en zijn verrijzenis tegengehouden.

Vijfhonderd jaar crisis is genoeg 
om de hereniging met Jezus te vieren: 
een vurige toorts te ontsteken 
in het schemerdonker van de tijd.
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Om vrede

God van eeuwige trouw, 
in Jezus mensgeworden, 
mensgebleven zoals hij - 
waar hij verscheen 
stroomden mensen samen, 
lichtte hoop op in de harten, 
brak het goede door - 
en overal waar mensen 
bij elkaar gaan staan, 
om solidair te worden 
en een volk van vrede te zijn, 
staat Gij in hun midden.

God, adem uw geest 
in onze gedachten, 
zaai uw woorden als kiemen 
van leven over ons uit, 
leg uw hart als een vuur 
in onze handen - 
om schouder aan schouder 
te staan en te werken 
aan een menselijker wereld, 
om zelf mens te worden 
als hij, Zoon van uw liefde, 
die is in tijd en eeuwigheid.

Amen
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Vrede stichting

Zelfbehoud 
lijfbehoud 
behoud van een ander 
is menselijke opdracht. 
Zelfverdediging 
kan geweldloos zijn 
ook als het niet anders kan 
dan gewapenderhand. 
Vechten om vrede 
is de harde kant van 
werken aan vrede.

Revoluties 
kunnen 
machten 
strukturen 
instellingen 
leerstellingen 
omwerverpen 
zonder 
dood 
en 
verderf.
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Vredelievend

Vijandigheid sluit 
de deur van het hart. 
Wat die ander is, 
denkt en doet 
is dan het tegendeel 
van wat men wil.

Daartegenover is liefde 
de toegang tot elkaar. 
Je wilt worden wat 
de ander is, gelijken 
op wie je lief is 
en één worden met elkaar.

    ***

Daarom moet er eerst 
vrede zijn tussen de 
verschillende godsdiensten, 
voordat zij van elkaar 
willen leren, bereid 
zijn tot verandering.

Dan kan de grote 
uitzuivering plaatsvinden 
van delen blindheid en 
de mensheid groeien 
naar de ene universele 
eredienst aan God.


