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Gedicht
Stop de oorlog en
het vechten
Stop de oorlog en het vechten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop de vliegtuigen en de granaten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alle tanks
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alles dat doodt en verwoest
voor een gelukkige glimlach op een
kindergezicht.
Dunja, 14 jaar, uit Belgrado

oorlog-compl.pdf (wordpress.com) ◆
St. Jacobsstraat 12,
3511 BS Utrecht
Postbus 19318,
3501 DH Utrecht
Tel: 030 - 233 33 46
info@paxvoorvrede.nl
www.paxvoorvrede.nl www.vredesweek.nl

PAX heeft het CBF-keurmerk, is ANBI-erkend en ISO-gecertificeerd.
PAX Vieren is beschikbaar in gesproken vorm voor mensen met een leesbeperking bij de Christelijke Bibliotheek voor blinden en Slechtzienden (CBB).
Wilt u een abonnement op dit tijdschrift in een aangepaste leesvorm of
meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen met de CBB,
tel: 0341 565 477, e-mail: klantenservice@cbb.nl.
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Redactioneel
Generatie Vrede
Op een dag is het zover, dan word je met u aangesproken.
Dat is het moment waarop je een wissel bent overgegaan,
je bent geen jongere meer maar een volwassene. En daar
blijft het niet bij. Als in de bus iemand voor je op staat is het
onomkeerbare ogenblik daar, je behoort tot de generatie van
ouderen. Zo schuiven we steeds een plaats op in ons leven.

D

e tijd waarin we geboren worden geeft kleur aan de verschillende generaties, met alle generalisaties
en naamgevingen die daarbij horen. Ben je voor de oorlog geboren, dan hoor je bij de stille generatie.
Die bestaat uit harde werkers die hun zielenroerselen voor zich houden. Net na de oorlog dienden de
babyboomers zich aan. In hun jonge jaren zorgden ze voor bevrijding en emancipatie, inmiddels zijn
ze mondige ouderen geworden.
Na de babyboomers sprongen we direct door naar de laatste letters van het alfabet. Generatie X, Y en Z dienden
zich aan, elk met hun eigen kenmerken. Generatie X was jong in de jaren tachtig, een tijd met veel werkloosheid.
Generatie Y (de millennials) maakte de opkomst van het internet mee en Generatie Z (geboren na 2000) kent de
wereld niet anders dan als een onzekere, zieke, vette matrix met bubbels, influencers en juice-kanalen.

In al die jaren is één gedachte dezelfde gebleven, wil je toekomstbestendig zijn, betrek dan de nieuwe generatie erbij.
Welk product je ook wilt slijten en welk ideaal je wilt toezingen. Want veranderingen komen vooral van jongeren.
Elke generatie gaat opnieuw met dezelfde levensvragen aan de slag vanuit de aanname dat de vorige generatie het
net niet goed heeft gedaan. Jongeren laten ons de contouren zien van de nieuwste antwoorden op levensvragen.
De Vredesweek smeedt dit jaar een geheel nieuwe generatie. Wij van PAX gaan tegen de stroom in. We willen
muren tussen generaties en scheidslijnen doorbreken. En dat is hard nodig, met deze vreselijke oorlog in Europa
waarvan we de gevolgen nog niet goed kunnen overzien. Het is tijd voor een Generatie Vrede; een coalitie van
generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede. Oud en beproefd én nieuw en nog in ontwikkeling,
dat willen we bij elkaar brengen in Generatie Vrede. De tekening van Len op de voorpagina van deze krant zet
de toon dit jaar. De vredesduif is getransformeerd tot een kwetterend twittervogeltje zonder olijftak. Laten we
ons ongeremd uitspreken voor vrede.
Deze liturgiekrant is bedoeld als bron van inspiratie om Generatie Vrede van munitie te voorzien (een soort
geestelijke wapenrusting) zodat we de menselijke neiging om echte wapens op te nemen kunnen weerstaan en
de vrede kunnen uitroepen, waar dan ook, voor wie dan ook. Het is tijd voor een Generatie Vrede; een coalitie
van generaties die het over een ding eens is: wij willen bouwen aan rechtvaardige en inclusieve vrede.’
Generatie Vrede - geboren in de Vredesweek van 2022…welkom! ◆

Op www.vredesweek.nl is meer informatie te vinden over
activiteiten in de Vredesweek. Via ‘webshop & downloads’ kun
je collectefolders, de Vredeskrant en ander materiaal bestellen.
Ook kun je de verschillende onderdelen van dit magazine los
downloaden op www.vredesweek.nl/webshop-downloads.
Reacties ontvangen we graag via paxmagazine@paxvoorvrede.nl

Marja de Groot
Job van den Assem
Sanneke Brouwers
Tom Mikkers
Anje de Heer
Jan Zwart
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Mijn leven is een
splinter aan de tijd,

Zoekwoord generatie

Exodus 20:4-6
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel
hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen
ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter
verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; maar als ze Mij liefhebben
en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht.

T

Het is eigenlijk vreemd dat de Tien Geboden de reputatie
hebben universeel te zijn. Je hoeft maar een beetje in te zoomen
om te ontdekken dat ze helemaal niet bestemd zijn voor
iedereen, maar voor een uitverkoren groep: het volk Israël dat
met Mozes onderweg is. Daar dwalen ze dan, richtingloos in de
woestijn. God zorgt ondertussen voor het eten, het regent
manna. En God zorgt ook voor een soort heilige grondwet: de
Tien Geboden, met regels die de weg wijzen voor het volk Israël.
Wat anderen doen moeten ze zelf weten.
Helemaal lekker loopt de aansluiting van de Tien Geboden op
onze tijd niet meer. Er valt natuurlijk weinig aan te merken op het
verbod om niet doden of te stelen, of om niet jaloers te zijn.
Ook de sabbat als middel tegen de stress is prima te verdedigen.
Toch is enige kortsluiting onvermijdelijk als het gaat om het
verdedigen van de onmiskenbaar jaloerse God; God duldt geen
beelden van andere goden om zich heen. Weg met de charme
van diversiteit.
Toch bevat dit tekstgedeelte een interessante bemoediging voor
ons. Want de exclusieve God beroept zich in dit gebod op een
universeel gegeven, namelijk hoe onze keuzes doorwerken op
de volgende generaties.

een oogwenk slechts van een oneindig heden.
Een verre ster, stofje van eeuwigheid,

Vertaling: NBV21
ijdens een oppervlakkig gesprek over de zin van
geloof horen we in deze tijd vaak terugkerende zinnen
als: “In alle godsdiensten zit wel iets goeds”, “Ik geloof
wel dat er iets is” en ook: “Als iedereen zich houdt aan
de tien geboden is er niets aan de hand”. De aanname is dan dat
geloof teruggrijpt op een zuivere tijdloze universele kern.

Mijn leven is een splinter aan de tijd,

De vraag wat het doen of laten van de ene generatie betekent
voor de andere generatie popt hier ineens op. In hoeverre
kunnen wij aangesproken worden op de fouten en de successen
van onze ouders en voorouders? Deze vraag speelt in allerlei
maatschappelijke discussies, zoals het slavernijverleden of de
opwarming van de aarde. Eerdere en volgende generaties laten
ons niet los.
Ook de oorlog in Oekraïne gaat niet alleen over de toekomst.
Het gaat ook over keuzes uit het verleden waar we maar niet van
los kunnen komen en die aan onze handen blijven plakken.
Waar mensen elkaar haatten of wantrouwden, wandelen hun
kinderen al snel verder in een spoor van verdriet en ellende.
Met geloof en godsvertrouwen is het niet anders. Waar mensen
leren de ‘Bron van het Leven’ te wantrouwen, worden generaties
na hen belast met een stevige hypotheek van achterdocht.
Maar bovenstaande citaat vertelt ook dat vertrouwen sterker
is dan wantrouwen. Want de belofte van trouw voor godsvertrouwen reikt tot in het duizendste geslacht. Dat geeft de burger
weer moed. Als iemand mij zou vragen om dit gebod over God
vereren samen te vatten, dan zou ik alleen maar zeggen:
“Heb lief”. Ook al is dit weer zo’n zinnetje dat nietszeggend kan
uitpakken. In dit geval zegt het mogelijk alles.
Lang voordat wij er waren had God het al door toen hij zich
ontfermde over dat bijzondere groepje mensen in een woestijn
op weg naar het beloofde land: “Heb lief en durf te vertrouwen
op me. Generaties die na jou komen hebben er baat bij”. ◆
Tom Mikkers

kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.

Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
genadig ogenblik tussen de tijden.
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem
ben ik, een grasje uit zijn weidse weide.

Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
Geluk van uren duurt als duizend jaren.
De tijd ontschiet mij gaande naar het land
van God. Altijd zal Hij mij wél bewaren
Wonno Bleij

Zie ook Liedboek 857
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Lucas 16: 1-17

De (on)macht van de mammon
Wat zou je doen als je als je een goede baan had, met behoorlijk wat
maatschappelijke status en een flink salaris, en je zou te horen krijgen dat je
al die comfortabele dingen in één klap kwijtraakt? Hoe zou je leven er dan uit
gaan zien? Wat verliest z’n waarde, wat blijft belangrijk en wat wordt misschien
ineens veel belangrijker? Zou je andere keuzes maken?
Onrechtvaardige rentmeester

J

ezus vertelt in Lucas 16: 1-9 een gelijkenis over een man die
dit overkomt. Een rentmeester in dienst van een rijke heer
wordt slachtoffer van een roddelcampagne. Het gerucht
gaat (let op: nergens staat dat dit gerucht klopt) dat hij de
eigendommen van zijn heer verkwist. Hij dreigt te worden
ontslagen. Omdat zijn reputatie nu toch al naar de maan is,
doet hij iets wat geen rentmeester ooit zou durven te doen.
Hij benadert twee mensen die schulden hebben bij zijn baas
en scheldt hen een deel van die schulden kwijt, ‘om ervoor te
zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben
ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.’
Als je nu denkt dat de heer wel woedend zal zijn omdat de
rentmeester op zijn laatste werkdag vriendjes gaat maken met
het geld van zijn baas, dan heb je het mis. De heer prijst de
oneerlijke rentmeester! Conclusie van Jezus: ‘Ook Ik zeg jullie:
Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie
in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon
er niet meer is.’
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Zoals elke gelijkenis van Jezus roept ook dit verhaal meer
vragen dan antwoorden op. De spreuken die Lucas er in vers
10-15 als een soort uitleg op laat volgen, vormen geen logisch
geheel. Duidelijk is wel dat Jezus iets wil zeggen over de macht
van de mammon, de afgod van geld, materialisme en hebzucht.
Volgens mij doet hij dat op twee manieren.

Geld als afgod
De gelijkenis lijkt zowel een waarschuwing te zijn voor de macht
van de mammon als een relativering van die macht.
Geld en spullen kunnen je een comfortabel leven geven, maar
het is geen blijvende macht om op te vertrouwen. Je rijkdom en
bezittingen kun je morgen net zo snel weer verliezen.
Een ontnuchterende waarschuwing tegen onze eigen economiegod die wil dat we vertrouwen op eeuwige economische groei.
Zelfs als dat ten koste gaat van vele mensen en er uiteindelijk
grote delen van de aarde door opwarming onleefbaar worden.

Geld als middel
Het is ook een relativering: de mammon, die in onze wereld
soms bijna oppermachtig lijkt, wordt door Jezus belachelijk
gemaakt. Dat de rentmeester zo achteloos met het geld van zijn
heer omgaat, ach, wat maakt dat uit? Er gebeurt iets goeds mee
en dat is wat telt. Net als de Leviathan, het angstwekkende
zeemonster dat door God werd geschapen ‘om ermee te spelen’
(Psalm 104:26), zo is ook de mammon voor God een middel om
te gebruiken. Geen god om te dienen.

blokkeren, terwijl zo veel armere mensen (met name in het
mondiale zuiden) nu al de prijs betalen: droogte, overstromingen,
honger, oorlog. Als we voor de belangen van juist die mensen
opkomen door zorgvuldig om te gaan met water, met brandstoffen en bezittingen. Maar door ons ook actief uit te spreken tegen
machten die de broodnodige veranderingen blokkeren, dienen
we niet langer de mammon, maar onze naasten. En dat is in ons
aller belang. ◆

Het wordt steeds duidelijker dat de comfortabele levensstijl van
velen van ons in het rijke westen op drijfzand gebaseerd is en op
de lange termijn niet is vol te houden. Met onze verslaving aan
fossiele brandstoffen financieren we nog altijd de oorlogskas van
Poetin en zetten we de toekomst van een leefbare aarde op het
spel. De bewegingen van nu vragen terecht aandacht voor de
samenhang tussen fossiele lobby’s, investeringsbeleid van
banken, overheidsfinanciering en klimaatverandering. De rijke
heren van het grote geld proberen uit alle macht verandering te

Lieke Weima

Foto links is genomen door Peter van Wijk tijdens de
klimaatmars op 19 juni 2022. Foto rechts is genomen
door Dick Vos bij een demonstratie die een pensioenfonds
oproept om zich uit fossiele investeringen terug te trekken.
Op het podium staat Lieke Weima.
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Gebeden

Avondviering

voor de Vredesweek
Openingsgebed

Litanie om Vrede

Als Uw licht liefde heet

Waar mensen leven in oorlog –

de bewapening.

straal dan in de duisternis van de wereld

kom bevrijden, God van vrede.

Zijn wij niet de erfgenamen

Waar mensen ruzie maken -

van het profetisch visioen,

kom bevrijden, God van liefde.

waarin Gij alle volken verzamelt

Waar mensen leven in haat -

in uw stad van vrede?

kom bevrijden, God van verzoening

…

Waar dood en geweld heersen -

Om de zachtmoedigheid van Christus

die onrecht kent.

kom bevrijden, God van leven.

roepen wij om ontferming

Als Uw licht genade heet

Waar mensen elkaar het leven onmogelijk

over de weerlozen onder ons,

maken -

over wie alle geweld verdragen en weerstaan,

kom bevrijden, God van ontferming.

en afzien van wraak en wapens. ◆

die haat kent.
Als Uw licht vrede heet
straal dan in de duisternis van de wereld
die oorlog kent.
Als Uw licht gerechtigheid heet
straal dan in de duisternis van de wereld

straal dan in de duisternis van de wereld
die zonde kent.
O God, wees licht in deze wereld. ◆

In: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch
gebedenboek voor alledag. Uitg. Meinema
(2005), pagina 174
Auteur: Erik Renkema

en schaamte -

Gebed

kom bevrijden, God van licht. ◆

Barmhartige God,
wij bidden op deze dag:
om sjalom:
mensen die elkaar geen geweld doen
om sjalom:
mensen die elkaar respecteren
om sjalom:
mensen die zich om elkaar bekommeren
om sjalom:
mensen die vrede hebben
met zichzelf
om sjalom:
mensen die vrede vinden bij U.
Amen. ◆

Berne Media

8

Waar mensen gebukt gaan onder schuld

PAX Vieren. Vredesweek 2022

kom bevrijden, God van vergeving
Waar duisternis en dood heersen -

Martin Hoondert (geïnspireerd op bezoek
aan Rwanda). In: Vieren 2015, nr. 4
Gebeden om verzoening, vergeving en
kracht tot leven.

Voorbede

in dat ijdele idool van

In: Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze
de Vries, Vieren en brevieren. Liturgische
bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen. Uitg. Meinema, 2009

Slotgebed
Heer, laat ons niet wonen in het verleden
noch ons zorgen maken voor de toekomst.
We kunnen niet ongedaan maken wat is
geschied;
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.

Ons gebed is voor hen

Laat ons in plaats daarvan wonen in Uw vrede,

die zich inspannen

liefhebben en geliefde worden,

voor recht en vrede onder mensen,
voor de heling van

genezen en genezen worden.
Wie geven het verleden aan U
en rusten in Uw vergeving.

gebroken gemeenschappen

We geven de toekomst aan U

en gespleten volken.

en rusten in Uw liefde,

…

laat Uw liefde door ons stromen

Verlos ons
van dat dwingende geloof
in het recht van de sterkste

tot vervulling van Uw koninkrijk.
Amen. ◆

Jan Wolsheimer In: Eén druppel jou.
Gebeden. uitg. Raad van Kerken, 2014
Samenstelling gebeden door Anje de Heer

de deelgeneratie
Generatie Y wordt de deelgeneratie genoemd. Opgegroeid met internet en gewend
om informatie en wat ze meemaken te delen. Voor deze deelgeneratie is bezit minder
belangrijk is. Flexibiliteit is belangrijker dan zekerheid.
Deze avondviering willen we iets delen voor de voedselbank. Meer informatie kun
je vinden op: www.voedselbankennederland.nl

Opening

Verhaal: Een beschamend geschenk

Voor de nacht begint, danken we voor deze dag; waarin we hebben
mogen werken of rusten, mogen delen en ontvangen. Vanavond
willen we delen van wat ons is gegeven, stilstaan bij wat er gebeurt
in ons leven en in de wereld. Daartoe steken wij een kaars aan.

Toen ik in Oxyrhynchus neerzat bij een priester die veel geld
uitdeelde, kwam een weduwe bij hem om tarwe vragen. Hij zei
tegen haar: “Breng een zak en ik zal u uw deel geven.” Zij bracht
hem een zak en hij mat deze nauwkeurig op met de hand en zei:
“Dat is een grote!” Dit maakte de weduwe beschaamd.
Toen sprak ik tot de priester: “Vader hebt u haar het koren
verkocht?” Hij zei: “Nee, ik gaf het haar als geschenk.” Toen zei
ik: “Als u het zo ruimhartig weggaf, waarom hebt u haar dan zo
kleingeestig de maat genomen?”

Tijdens het openingslied kunnen mensen kun gaven voor de
voedselbank naar voren brengen.
Openingslied: Als alles duister is (Taizé)

Openingsgebed
God van vrede
Sterk ons geloof in een wereld
waar mensen naast elkaar staan om het land te bewerken
en niet tegenover elkaar om land te bevechten.
Wij denken aan Oekraïne, de graanschuur van de wereld
waar nu geen ploegscharen maar wapens aan het werk zijn.
Breng tot inkeer diegenen die de vruchteloze strijd voeden.
En wees aanwezig bij hen die in de loopgraven vechten
voor hun leven.
Opdat zij niet sterven als graankorrels in de aarde
maar leven in vrijheid en vrede.
Lezingen: Jesaja 2, 1 – 5 en Johannes 12, 24-26
Lied: This is my song (Song of Peace - Jean Sibelius)
Tekst en muziek zijn te vinden op: https://mosaicharmony.org/
wp-content/uploads/2016/08/ThisIsMySong.pdf
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eXooDIWVRZs

Gebed
Rechtvaardige God
Uw zoon heeft zich gegeven uit liefde voor ons.
Help ons vrijgevig te zijn naar elkaar:
Vluchtelingen, zieken, mensen die tekort komen.
Wij zijn dankbaar te kúnnen delen
van wat ons ‘zomaar’ gegeven is.
Dat wij de weldaad van het geven ervaren
zonder elkaar de maat te nemen.

Lied: Draag de last, die een ander buigt. (Hemelhoog 699)
Pekka Simojoki, Alfred C. Bronswijk

Slotgebed
God van de toekomst,
tijdens dit uur herdenken wij Uw Zoon.
Die als een graankorrel in de aarde viel.
Tot voedsel werd voor ons allen.
En zo heeft laten zien
dat wie zichzelf geeft, altijd meer heeft dan wie zichzelf spaart.
Help ons te delen van onszelf.
En Uw boodschap door te geven aan de volgende generatie.
Opdat Uw rijk kome op aarde.

Slotzegen
God van het donker en licht,
Wij vragen Uw zegen over deze nacht.
Bescherm ál Uw mensen tegen het donker.
Opdat zij kunnen rusten, bevrijd van angst en zorgen,
gevoed door dromen en verlangens.
Wij danken U voor deze dag. Amen.
Slotlied: De zon daalt in de zee (Liedboek 2013, 253) ◆
Sanneke Brouwers
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In gesprek met …

Ds. Willem Roskam
over de Night of Light in
de Domkerk in Utrecht
Stel je voor: het is weekend, je bent in Utrecht onderweg naar de kroeg, het theater of je
hebt net lekker gegeten in één van de vele restaurants. Op het Domplein komt iemand
naar je toe met een kaarsje en een flyer en vraagt je even de Domkerk binnen te gaan om
het kaarsje aan te steken. Ga je naar binnen?

Als je de kerk binnenloopt wijzen honderden kaarsjes je de weg
naar het koor. Het licht is uit. De Paaskaars brandt, het kruis is
verlicht en op de achtergrond klinkt muziek. Je kunt je kaarsje
aansteken en even gaan zitten.
Night of Light, een lichtjesviering, wordt sinds 2014 elke derde
zaterdag van de maand georganiseerd. Het idee is afkomstig
uit de Dom in Keulen en werd door de vorige predikant, Netty
de Jong-Dorland, in Utrecht geïntroduceerd in een eigen vorm.
Night of Light trekt afhankelijk van het seizoen, honderden tot
wel duizend bezoekers per avond.
Willem Roskam, de huidige predikant: “We hebben ons tot doel
gesteld om de Dom zoveel mogelijk open te stellen voor de
stad, zowel overdag als ’s avonds. Overdag bezoeken veel
toeristen de kerk en komen mensen even binnen voor een
moment van contemplatie en het branden van een kaarsje.
Dat zijn toch vooral wat oudere mensen. Night of Light trekt
voornamelijk een jong publiek, twintigers en dertigers, al weten
ook sommige ouderen of de vaste kerkgangers de weg te
vinden. Vrijwel iedereen vindt het mooi en aansprekend”.

Een Night of Light of een vergelijkbare viering zou heel goed
kunnen passen in de Vredesweek en bij het thema Generatie
Vrede. Willem: “We krijgen op zo’n avond veel verschillende
generaties binnen. In Bijbelse taal gesproken gaat het om
shalom, om innerlijke en uiterlijke vrede, om vrede in de wereld,
en vrede tussen volkeren en mensen.“ Night of Light is een klein
persoonlijk moment van vrede ervaren. Daarmee los je de grote
wereldvragen niet meteen op, het blijft oorlog in Oekraïne, maar
ik geloof dat innerlijke vrede ook samenhangt met de mogelijkheden die mensen hebben om vrede te zoeken in hun relaties,
en uiteindelijk ook in groter verband als samenleving’.
Op www.domkerk.nl kun je meer vinden over Night of Light.

Acht tips voor het organiseren van
een lichtjesavond in je eigen kerk
of gebedsruimte
Niet alleen in de Dom in Utrecht, maar in elke kerk kun je een
lichtjesavond organiseren, als plek van stilte en bezinning
tijdens de Vredesweek. Hieronder vind je een aantal tips van
Willem Roskam:
1.	Een kerkgebouw heeft als ruimte een grote meerwaarde,
omdat je daarmee aansluit bij de liturgische traditie van
vieren en geloven. De donkere ruimte, verlicht met kaarsjes,
versterkt de beleving. Start dus, indien mogelijk, als het al
begint te schemeren. In de Dom worden de vieringen
tussen 20.00 en 22.00 uur gehouden.

2.	Maak het je eigen: kies een eigen vorm en een eigen naam.
Het maakt nogal uit of de kerk in een stad of dorp staat, of je
veel of weinig ruimte hebt. Ook de doelgroep kan anders zijn.

3.	Zorg voor een behoorlijke groep vrijwilligers en verdeel
de taken goed. In de Dom eten we voorafgaand aan de
Night of Light samen als opmaat.

4.	Waxinelichtjes in houders zijn in verschillende kleuren
te koop. In de Dom worden rode en witte lichtjes gebruikt,
omdat dit de kleuren van de stad Utrecht zijn.

5.	Zorg voor een centraal punt, bijvoorbeeld het koor of het
liturgisch centrum, waar de mensen naartoe geleid worden om
hun kaarsje neer te zetten. Maak een weg van kaarsjes van de
ingang van de kerk naar het liturgisch centrum. Kleed die plek
uitnodigend en sfeervol aan, bijvoorbeeld met een Paaskaars,
een kruis, mooie belichting en bloemen.

6.	Passende muziek verhoogt de verstilde sfeer. Als er
geen musici zijn, kun je ook cd’s gebruiken. Stilte wordt
vaak als ongemakkelijk ervaren en leidt ertoe dat mensen
gaan praten.

7.	De aanwezigheid van een pastor is noodzakelijk.
Een verstilde sfeer kan veel oproepen bij mensen. Zorg dat
er ruimte is om hierover te praten, samen te bidden of de
zegen te geven.

8.	Als je de avond afsluit met een Avondgebed, kun je bij
de ingang een mand met kaartjes neerzetten waarop
mensen een gebed kunnen schrijven. De gebeden kun
je verzamelen en meenemen in de viering.
Een voorbeeld van een avondviering staat op pagina 9. ◆

Marja de Groot

In de kerk kunnen mensen een kaarsje aansteken en een
gebed opschrijven. Ook is er ruimte voor een gesprek, om
samen te bidden of om een zegen te ontvangen. Willem is
altijd zelf als predikant aanwezig, dat is belangrijk:“Bezoekers
kunnen bij mij hun verhaal doen en als ze dat willen kunnen ze
ook een zegen ontvangen. Dat is voor mensen met een
wisselende achtergrond een heel waardevol moment: ze
kunnen even hun hart luchten, vertellen waar ze mee zitten”.
Tijdens het Midzomergracht Festival wordt de kerk in regenboogkleuren verlicht en ook andere thema’s komen aan de orde:
vrede, de oorlog in Oekraïne, maar ook culturele evenementen
die in de stad plaatsvinden. Willem: “We gebruiken dan andere
kleuren en passen de tekst op de flyers aan. En in de Completen,
het afsluitend getijdengebed aan het eind van de dag, laten we
de thema’s even terugkeren”.
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Voor de jongste generatie

Kinderactiviteiten tijdens de vredesweek
Activiteit 1 – Plaats markers
Activiteit 5 – Op de stoep
Begin door aan te wijzen waar Nederland ligt. Kijk daarna naar
de rest van de wereld. Je weet vast wel dat er oorlog is in
Oekraïne, maar er zijn meer plekken op de wereld waar op dit
moment wordt gevochten. Knip de markers uit en plaats ze op
de wereldkaart bij conflictgebieden. Kijk op de website
www.paxvoorvrede.nl voor landen en regio’s. Kleur dan de kaart
in, want gelukkig is er nog steeds genoeg kleur in de wereld!

Teken op de stoep een grote wereldbol. Groene voor het land,
blauw voor het water. Misschien groeien er bloemen en vliegt er
ook een vredesduif voorbij? Ga nu op de stoep liggen, met je
voeten tegen de wereldbol aan. Iemand anders staat op een trap
en maakt van bovenaf een foto. Met onze voeten stevig op deze
wereld, dromen wij van vrede.

Activiteit 2 – Bordspel ‘Oprukkende Vrede’
Geïnspireerd op het bordspel pandemic
Als speler neem je vrede mee op jouw reis over de wereld.
In ieder nieuw continent dat je aandoet ontstaat vrede en mag je
een nieuw blokje neerleggen. Maar moet je een stap terugdoen,
dan verdwijnt de vrede weer. Kunnen jij en de andere spelers er
voor zorgen dat over de hele wereld vrede ontstaat?
Nodig: dobbelsteen, speelgoedpoppetjes, kleine blokjes
(bijvoorbeeld Lego)
Gooi je 1 of 2, dan word je vrijwilliger in een vredesproject en
mag je nog even op dit continent blijven. Blijf staan waar je staat.
Gooi je 3 of 4, dan is het tijd om de vrede te verspreiden!
Reis één land vooruit en plaats een vredesblokje.

Activiteit 6 – Wist je dat…

Gooi je 5 of 6, dan winnen de strijdende machten helaas terrein.
De vrede wordt bedreigd. Doe één stap terug, naar het
voorgaande continent en haal het vredesblokje weg.

• Een duif is het symbool voor vrede. Wat heeft een vogel

Activiteit 3 – Samen lezen

Deze kleurplaat kun je bestellen of downloaden via
de webshop op www.vredesweek.nl

Samen lezen over vrede?
Ontdek deze inspirerende prentenboeken:

 e mooiste vis van
D
de zee sluit vrede

Ssst, Luister

• Ken je iemand die Irene heet? Die naam komt van het
Oudgriekse woord εἰρήνη (spreek uit eirenē) dat vrede
betekent. Leuke naam, zeg!

Jeanne Willis, Tony Ross

Marcus Pfister

	Als een walvis het vredige leven van
de vissen in de zee door zijn aanwezigheid verstoort, legt Regenboog
de ruzie bij. Een kleurrijk boek vol
herkenbare emoties en een slot
om over door te praten met jong
en oud(er).
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	Er is te veel lawaai. Te weinig rust.
Wie heeft de oplossing? Wat kunnen
we doen? Een, twee, drie....Sssst!
Luister gewoon naar de spitsmuis.
Als we allemaal even stil zijn en
luisteren, komt er een beetje vrede
op aarde. Probeer het thuis, in de
kerk of op school eens uit!

daar nou mee te maken, denk je misschien? Nou, dat komt
van het bijbelverhaal over Noach, die met zijn boot over de
wereld voer terwijl de aarde helemaal overstroomt was.
Maar de duif vloog uit en bracht een takje mee terug. Dat
was een teken dat er ergens weer droog land was en een
toekomst om in vrede de aarde te bewonen.

Activiteit 4 – Expositie
Print de tekening uit en kleur ‘m met stift, verf, wasco of potlood.
Gebruik je de wereldkaart tijdens een kindernevendienst?
Hang dan alle kunstwerken op in het kerkgebouw en nodig iedereen
uit om ze tijdens het koffiedrinken te bewonderen. Een mooie
ontmoeting tussen generaties. Je kunt de kunstwerken ook voor
de ramen hangen, zo wordt de buurt een expositieruimte.

• Ook kinderen kunnen hun steentje bijdragen aan vrede!
	Dat begint gewoon dichtbij. Heb een beetje geduld met jezelf
en een ander, of nodig eens een klasgenoot die je niet zo
goed kent uit om samen gezellig een spelletje te doen.
Activiteiten door Anne-Meta Kobes-Gerritsen
Kleurplaat door Margreet de Heer
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De dochter van Jefta (Rechters 11, 29-40)

PSALM 156

Generaties van Oorlog

Generaties
God is de God van Abraham, Isaak en Jakob
de God van vaders, zonen en kleinzonen
de God van moeders, dochters en kleindochters
de God van alle generaties

Er zijn “generaties van vrede” maar ook “generaties van oorlog”. Zoals kinderen die
opgroeien in onveiligheid of kinderen van oorlogsslachtoffers, waar de de last van
oorlog en geweld soms wel tot in de tweede of derde generatie wordt doorgegeven.
De pijn gaat onder de huid zitten, wordt doorgegeven in de bloedlijn…
In de Bijbel lezen we over generaties van oorlog en hoe “de zonde
zich wreekt tot in het derde en vierde geslacht”. Bijvoorbeeld in het
verhaal van Jefta. Jefta wordt buiten het huwelijk verwekt en
daarom verstoten uit Gilead. Maar de mensen uit Gilead willen
dat hij hun aanvoerder wordt in de strijd tegen de Ammonieten.
Jefta stemt in. Na gefaalde diplomatieke onderhandeling gaat
Jefta het gevecht aan met de Ammonieten. Maar niet voordat hij
ook met God heeft onderhandeld met deze belofte:
“Als U de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden
terugkeer, dan zal de eerste die me vanuit mijn huis tegemoetkomt voor U zijn; die zal ik als brandoffer aan U opdragen.”
Jefta wint het gevecht, maar wanneer hij thuiskomt, wordt hij door
zijn dochter “met reidansen en trommelspel verwelkomd” (11,34).
Jefta komt terecht in een geweldsspiraal; de gewonnen strijd wordt
betaald met nog meer offers. Het geweld dat Jefta heeft gebruikt
tegen de vijand, slaat als een boemerang op hem terug. Wie vecht,
komt zelden ongeschonden uit de strijd. Dit is herkenbaar voor
veteranen die fysiek en psychisch gewond kunnen raken of moreel
beschadigd door wat ze hebben moeten doen, of wat ze hebben
nagelaten. Geweld verandert de identiteit. Ook na dienstverlating,
wanneer een militair het uniform “heeft afgescheurd” (vgl. 11,35).

“Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes
elk jaar vier dagen rouwklagen om Jefta’s dochter.”

Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
en ook het derde geslacht en het vierde
wanneer ze Hem haten

Is dat niet ook wat wij in de Vredesweek doen?
Het verhaal van Jefta gaat over het verschil tussen ‘een generatie
van oorlog’ en ‘een generatie van vrede’.

Grootmachten strijden om land en heuvels
Soldaten bloeden op kiezelstenen
Voedsel, water, veiligheid
Normen, waarden, de volgende strijd

Jefta, verstoten en slachtoffer van geweld, blijft gevangen in de
strijd. Hij vertegenwoordigt de generatie van oorlog waarbij mensen
marchanderen met God om een strijd te winnen, medelijden hebben
met zichzelf en altijd de schuld bij de ander leggen (vgl. 11,35).
Laten we daarom op zoek gaan naar de dochters en zonen
van Jefta en hen een naam en een stem geven: zij zijn de
generatie van vrede.

Een ketting van landen
Allen tegen allen
Een keten van burgers
De een tegen de ander

Een generatie van kinderen die niet voorgaan met geweervuur
maar met trommelgeroffel (11,34) en die bereid zijn zichzelf op
het spel te zetten voor een groter belang (11,36).
Juist kinderen laten ons zien wat oorlog betekent.

Kleine machten strijden om papier en graan
Ontheemden roepen om beschutting
Kennis, waarheid, moreel appel
Media, onwaarheid, de volgende rel

Door te spreken over generaties, realiseren we ons hoe ver de
impact van geweld strekt en dat een oorlog nooit alleen door
strijders wordt uitgevochten. De dochter van Jefta verbeeldt de
onzichtbare slachtoffers.

Geef door wat in vertrouwen is gegeven
Sta op tegen duivelse krachten groot en klein
Wie belemmert werkelijk ons diepste wezen?
Wees dan de echo voor elke ongehoorde stem

Wat er precies met het meisje gebeurt (daadwerkelijk als
brandoffer gestorven of opgedragen aan God in een monastiek
leven) weten we niet.
Wat het verhaal wel vertelt, is dat vader zijn enig kind kwijt is,
de bloedlijn van Jefta stopt. Geen generaties van vrede dus in
huize Jefta … ?
Toch wel! Ik denk dat het verhaal ons leert dat de vredesboodschap niet wordt doorgegeven via DNA, maar door overtuiging.
Want het lukt de naamloze en vruchteloze dochter wel degelijk
iets door te geven:
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Hierboven ziet u een paar foto’s van kinderen.
Deze kinderen vertellen het verhaal van de dochter van
Jefta. Ze houden ons een spiegel voor wanneer we zijn
als Jefta: onnadenkend en gericht op eigenbelang.
Maar vooral zijn ‘de kinderen van Jefta’ het begin van een
nieuwe generatie: een generatie van vrede! ◆

Enis Odaci

Sanneke Brouwers

www.enisodaci.nl

Stichting Humanislam

Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
maar als ze God liefhebben
en doen wat Hij gebiedt
bewijst Hij de kinderen zijn liefde
tot in het duizendste geslacht. ◆
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Top 2000

Het vredeslied
verbindt generaties
Via via kwam ik in het bezit van een liederenbundel van het IKV uit de jaren ’80.
Een indrukwekkende verzameling strijdliederen voor de vrede. Wie kon ademhalen kon
meezingen. Geen psalm als basis, maar eerder eenvoudige kinderliedjes als ‘Toen onze Mop
een mopje was’ of ‘Onder moeders paraplu’. Iedereen kon zo meedoen. Maar ook krachtige
teksten en muziek van Nelly Dekker-Koetsier. Klare taal en heldere tonen. Vrede is de weg.
Elk tijdsdeel, elke generatie, elk muziekgenre, elke kerk of
beweging heeft zijn vredes- of protestliederen tegen de oorlog en
voor de vrede. Allemaal met hun eigen kleur van ritme, tekst en
maatvoering. Je zou er bijna een top 2000 van kunnen maken.
Een belangrijke overeenkomst is het laten doorklinken van een
universeel verlangen van de mens naar vrede en recht.

Wat is jouw mooiste vredeslied?
Help jij ons om een Top 2000 samen te stellen van de mooiste

Vredeslied: Dageraad
Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, als je denkt aan de
oorlog in Jemen, het Midden-Oosten of in Oekraïne.
Als je denkt aan al het verdriet en de mensonterende situaties
in de wereld. Maar juist dan is het van belang om nieuwe
perspectieven te blijven zien en daar aan bij te dragen.
Idealen, wensen en dromen voeden onze verbeeldingskracht!
Het zijn voorstellingen van jezelf en de wereld om je heen
die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn.
Ze vormen een voortdurende wijkend perspectief
en ze zijn moeilijk onder woorden te brengen. En toch…
Goethe zei het al: dromen zijn voorgevoelens van hetgeen
je in staat bent werkelijk te realiseren… ◆

en belangrijkste vredesliederen allertijden? Ga naar
www.paxvoorvrede.nl/vredesliederen en laat daar jouw
vredeslied achter. Wij maken er dan een spotifylijst van die

David schreef al in zijn Psalmen over het verlangen naar vrede en
rust. En Alex van Ligten pluisde het al eens voor ons uit: het woord
psalm vindt zijn oorsprong in het Grieks en is een afleiding van het
werkwoord psálein, wat boogschieten betekent. Maar je kunt
natuurlijk ook snaren spannen op een houtje en vervolgens een
snaarinstrument bespelen. Zo bewegen we van het slagveld naar de
concertzaal, van schieten naar spelen, van de dood naar het leven.

we vervolgens weer met je delen.

Op de voorpagina van de IKV-liederenbundel is een zwart-wit foto
te zien van mensen die staan te zingen onder aanvoering van een
dirigent. De uitstraling van deze vrouwen en mannen is krachtig
en strijdbaar. Met de handen in de zij wordt uit volle borst meegezongen. Samen zingen betekent iets voor het versterken van
je geloof in vrede.
Augustinus zou gezegd kunnen hebben: “Zingen is dubbel
bidden”. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen
hebben we contact met datgene wat je overstijgt en met elkaar,
want al zingend slaan we een brug naar de ander. Zingen brengt
emotie op gang. Het laat het woord diep in je hart doordringen.
Het geeft je (wellicht onbewust) de kracht om vanuit persoonlijke
gedrevenheid de ander aan te moedigen.
Goed om dat dan ook in de Vredesweek te doen, elkaar weer
aanmoedigen om een vredeslied te zingen. Kies er eentje uit die
je na aan het hart ligt, zoek mensen met wie je samen de
betekenis ervan kunt onderstrepen en zing het lied uit volle borst.
Samen, jong en oud, tegen de oorlog en voor de vrede in alle
tijden, voor en door de Generatie Vrede. ◆
Jan Zwart
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Dageraad
Door het druipen van de regen, door de kilte van de nacht
zie ik voor me in de verte steeds een dag die stralend lacht.
Door het woeden van gevechten, door het snijden van de haat
zie ik in mijn mooiste dromen naar een lichte dageraad.
’k Zie een dag waarop de donder van de oorlog is verstomd,
als ik droom hoe ooit de hemel over heel de aarde komt.
Ook de IKV-liederenbundel werd in 1981 samengesteld door
een oproep te plaatsen voor de vredesliederen van die tijd.
Weten wat ze toen zongen of mooie herinneringen terughalen.
Download het boekje op:
https://vredesweek.nl/webshop-downloads

’k Zie een dag die eind’loos ver is, zich alleen maar dromen laat,
maar ook heel dichtbij kan zijn, want in mij ligt de dageraad. ◆
M. Heerink
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Vieren over grenzen heen

In gesprek met Theo Menting

2022 zal door de inval van Rusland in Oekraïne de geschiedenisboeken ingaan als een
keerpunt in de Europese geschiedenis. Het is ook het moment dat veel mensen wakker
werden geschud en een ongekende solidariteit en betrokkenheid op gang kwam. Overal in
Nederland werden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ze kregen onderdak, medische
en -waar mogelijk- psychische hulp, en te eten. Maar hoe zit het met de spirituele nood
van de vluchtelingen?
Theo Menting, predikant in Gendringen en Bontebrug, werd vlak voor het Orthodoxe
Pasen geconfronteerd met dit vraagstuk. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

De aanwezigen spreken verschillende
talen. Hoe zorg je er dan voor dat
iedereen de viering kan volgen?
Het welkom was in het Nederlands, dat werd vertaald in het
Oekraïens. Ook het Opstandingsverhaal klonk in beide talen. De
overweging werd gedaan door de Oekraïense predikant en de
gebeden werden afgewisseld met een door het koor gezongen
acclamatie en Onze Vader. Na de zegen zong het koor een gebed
voor Oekraïne en ging de dienst over in een door de gasten
gemaakte maaltijd.

Komt er nog een vervolg op deze viering?
We gaan kijken of we vaker zo’n viering kunnen doen, bijvoorbeeld
rond de feestdagen of tijdens de Vredesweek. Diensten in het
Nederlands zijn voor de Oekraïners niet te volgen door de
taalbarrière. We denken er ook over na of we bijvoorbeeld
wekelijks of maandelijks iets kerkelijks of liturgisch kunnen
aanbieden. Dan doe je iets voor de mensen die hier behoefte
aan hebben.
Marja de Groot

Hoe is deze viering ervaren door
de aanwezigen?

Inspiratie gekregen om ook op
deze manier een viering te organiseren?

Ik vond het heel spannend, want zou het overkomen bij de
mensen? Ze komen uit een andere traditie, zouden ze begrijpen
wat we willen zeggen? Roept het onverwachte emoties op, voelen
de mensen zich thuis? Maar ik ben ontzettend blij dat we het
hebben gedaan. Eigenlijk reageerde iedereen positief. Iemand
sprak me na de viering aan en zei: “We hebben Pasen kunnen
vieren, we waren even thuis”. En ook voor de gastgezinnen was
het een bijzondere ervaring, zij konden deelnemen aan een
viering die voor hun gasten van grote betekenis was.

Op de site van Kerkdienst Gemist is de viering terug te zien:
www.kerkdienstgemist.nl, tik als zoekterm Catharinakerk
Doetinchem in en scroll naar 24 april.
Bij het NBG zijn gratis Bijbels in het Oekraïens te bestellen.

Met welke vraag werden jullie benaderd?
In Doetinchem en omgeving worden veel Oekraïense vluchtelingen
opgevangen. Overdag kunnen ze terecht in de Driekoningenkapel
voor informatie en hulp, en voor de kinderen is het een plek waar
ze kunnen spelen. Vlak voor het Orthodoxe Pasen, op 24 april,
kwamen ze met een bijzonder verzoek bij de Protestantse
Gemeente Doetinchem: “Kunnen jullie voor ons en onze gastgezinnen een Paasviering organiseren?”

Gebed voor Oekraïne
O Heer, Grote en Almachtige,
bescherm ons geliefde Oekraïne,

Hoe gingen jullie met deze vraag om?
Het was wel even een vraag waar we over na moesten denken.
Het kon geen compleet Orthodox Pasen worden; niet alle
Oekraïners zijn Orthodox. Er zijn ook katholieken, protestanten
en baptisten in deze groep. We wilden iets doen waarin meerdere
mensen zich konden vinden: de vluchtelingen, hun gastgezinnen
en ook de reguliere kerkgangers. We staken de koppen bij elkaar:
de predikanten van de protestantse kerk, de Rooms-Katholieke
pastoor en de Nederlands Gereformeerde Kerk, die weer contact
had met een Baptistenpredikant uit Oekraïne. De dienst vond
plaats in de Sint-Catharinakerk in Doetinchem.

zegen haar met vrijheid en licht
van Uw heilige stralen.
Met leren en kennis verlichten wij
Uw kinderen klein,
in liefde puur en eeuwig.
Laat ons, o Heer, groeien.
Wij bidden, o Heer, Almachtige,
bescherm ons geliefd Oekraïne,
geef ons volk en land
al Uw vriendelijkheid en genade.
Zegen ons met vrijheid, zegen
ons met wijsheid,
Gids in vriendelijke wereld,
zegen ons, o Heer,
met geluk

Om voor een groep met een zeer
diverse religieuze achtergrond een
viering te organiseren is een hele
uitdaging. Hoe doe je dat?
We hebben gezocht naar een model waarvan we hoopten dat
iedereen zich er in kon vinden. We kozen voor een paar Orthodoxe
elementen: we hadden twee iconen neergezet in het koor. Aan het
begin van de viering klonk het Christos Vosgres, Christus is opgestaan en aan het eind werden de paasbroden en -eieren gezegend.
Aansluitend was er een maaltijd die door de Oekraïense vluchtelingen
verzorgd werd. En we hadden het geluk dat het Byzantijns koor
Cantores Versicolores uit Silvolde meedeed. Tijdens de viering
zongen ze Oekraïense liederen die de mensen konden meezingen.
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Gevonden op de website
orthodoxeinformatiebron.wordpress.com,
van Kris Biesbroeck

voor altijd en eeuwig.

Het Gebed voor Oekraïne (Molytva za Ukrayinu),
gecomponeerd door de beroemde Oekraïense componist
Mykola Lysenko en geschreven door Oleksandr Konysky,
verscheen in 1885 en groeide uit tot een nationale hymne,
toen het tijdens de Oekraïense Onafhankelijkheidsoorlog
in 1917-1920 uitgevoerd werd door massakoren.
Het maakte internationaal deel uit van kerkdiensten,
als reactie op de Russische invasie van Oekraïne in
2022. Aanvankelijk had Lysenko voor de uitvoering een
kinderkoor in gedachten. Op Youtube zijn verschillende
uitvoeringen te vinden.
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Liedsuggesties voor vieringen tijdens de Vredesweek
Aanvang: ‘Dit is de plaats, weldadige ruimte’
Tekst: Andries Govaart, muziek: Jan Valkestein

Acclamatie bij de voorbeden: ‘Dona la pace, Signore’
Tekst: Taizé, muziek: Jacques Berthier

Een lied voor het begin van een viering of bijeenkomst: ‘Dit is de
plaats om vrede te leren.. ontdoe je van je harnas.. dan dansen
de kinderen’. Het lied is geschreven voor cantor en allen, maar
kan ook gesproken worden door één persoon of in beurtspraak.

Dit lied uit Taizé is goed te gebruiken als acclamatie bij de
voorbeden.

Uit: De weg die je goed doet. Verzamelde liederen van
Andries Govaart, nr. 343
Verzamelde liederen - Andries Govaart (skandalon.nl)
Zie ook: https://andriesgovaart.nl/cgi-bin/ShowLied.pl?liednr=343
Kyrie: ‘Wij bidden tot de Levende’
Tekst: Andries Govaart, muziek: Hans Leeuwenhage
Geschreven als Kyrië-aanroep voor de Vredeszondag.
De cantor zingt de gebeden, de gemeente refrein en
acclamatie. Kan ook gesproken worden.
Uit: De weg die je goed doet. Verzamelde liederen van
Andries Govaart, nr 345
Verzamelde liederen - Andries Govaart (skandalon.nl)
Zie ook: https://andriesgovaart.nl/cgi-bin/ShowLied.pl?liednr=345
Overweging of verstilling: ‘Als alle mensen vogels dromen’
Tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas
Zingend nadenken: wat leidt tot vrede? Wat kan ik bijdragen?
Uit: Liedboek 2013, nr. 1013
1013 - Als alle mensen vogels dromen (liedboekcompendium.nl)
Voorbede: ‘Hoor als wij eendrachtig bidden’ (For the healing
of the nations)
Tekst: Fred Kaan, vertaling: Sytze de Vries, muziek: verschillende
mogelijkheden. Sytze de Vries gebruikt de melodie Picardy
De dichter-dominee Fred Kaan was gedurende zijn leven
actief rond oecumene, vrede en gerechtigheid. Dit lied klonk
onder andere in 1970 bij het 25-jarig bestaan van de Verenigde
Naties, maar is ook nu nog hoogst actueel: ‘For the healing of
the nations, Lord we pray with one accord, for a just and equal
sharing of the things that earth affords…’

Uit: Adem in ons. Taizé liederenboek nr. 43
www.taizé.fr, liederen leren. (vierstemmige versie)
Vredegroet: ‘Vrede gaat van hand tot hand’
Tekst: Harrie Wouters, muziek: Arjan van Baest
Een vredegroet, die als canon gezongen kan worden:
vrede gaat van hand tot hand.
Uit: Liedboek (2013) nr. 397
397 - Vrede gaat van hand tot hand (liedboekcompendium.nl)
Zegen, op weg gaan: ‘Vrede wens ik je toe’
Tekst: Roel Bosch, muziek: Trond Kverno
Met deze canon, afkomstig uit Noorwegen, wens je elkaar
aan het slot van een viering of bijeenkomst vrede toe.
Uit: Opstaan!

Meer liederen uit Iona,
Glasgow & de rest van de wereld, nr. 31
Zangen van Zoeken en Zien, nr. 147
Over de zangen - Zangen van Zoeken en Zien
(projectoecumenischeliedbundel.nl)
Meer suggesties:
Stef Bos, ‘Daarom zijn wij vrij’
Tekst: www.stefbos.nl – liedteksten
Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=JQnHR_EotJk
Herman van Veen, ‘Kyrie Eleison’
Tekst: Herman van Veen, Kyrie Eleison -MijnKerk.nl
Muziek: https://www.youtube.com/watch?v=aIzuxzZTjkQ
Menno van de Beek (tekst) en Michiel van Heusen
(muziek): Zeeën van recht
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=epCQ6xddJ9s

Nederlands: Het liefste lied van overzee deel 2 Sytze de Vries
(skandalon.nl)
Engels: For the Healing of the Nations | Hymnary.org
YouTube: For the healing of the nations Hymn - St Paul's
Cathedral - YouTube
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PAX Internationaal

Collectedoel

We Pray that All may be One

Vredesweek 2022

Gebed voor vrede in Zuid-Soedan

Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘Generatie Vrede’.
Het is een week waarin PAX aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk van
mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

God, onze Vader van liefde en barmhartigheid,
vandaag herdenken we onze broeders
en zusters in Zuid-Soedan.
Alle hoop op een waardig leven in een
onafhankelijke nieuwe staat lijkt verdwenen.

Tijdens de Vredesweek vraagt PAX ook
aandacht voor conflictgebieden overal
ter wereld. Zo vragen we om gebed
en steun voor de bevolking van ZuidSoedan; voor de jongeren en vrouwen
die lijden onder het geweld, voor het
werk van de kerk en voor al die vredesen mensenrechtenactivisten die dag in
dag uit vrezen voor hun leven, om hun
noodkreet voor rechtvaardige vrede
kracht bij te zetten.
PAX ondersteunt de kerk en de Raad van Kerken in
Zuid-Soedan, onder meer door het Actie Plan voor Vrede (APP),
een oecumenische samenwerking en strategie om de oorzaken
van het conflict en de langetermijneffecten aan te pakken.
Het APP promoot lokale verzoeningsprocessen en traumaverwerking, zoals neutrale forums om gewapende groepen en
andere partijen via geweldloze dialoog bij elkaar te brengen.
Dit in navolging van de geplande Oecumenische pelgrimage van
Paus Franciscus aan Zuid-Soedan, samen met de Aartsbisschop
van Canterbury Justin Welby en moderator van de Church of
Scotland Lain Greenshields, onder het motto: “I Pray that All may
be One”. Eerder, in april 2019 had Paus Franciscus de politieke
leiders van Zuid-Soedan uitgenodigd voor een retraite in het
Vaticaan. Om samen met de Raad van Kerken in Zuid-Soedan te
pleiten voor een inclusieve politieke dialoog en een waarborg van
het huidige vredesakkoord dat afloopt in 2023, wanneer ook nieuwe
verkiezingen zijn gepland. Gebed en steun zijn hard nodig om
een nieuwe oorlog te voorkomen, dialoog te bevorderen tussen
gewapende groepen en andere partijen.
En de weg te bereiden naar rechtvaardige vrede voor een bevolking
die al decennia leidt onder oorlog en marginalisatie.
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Met verdriet brengen we onze pijn voor u,
dat zoveel gruweldaden, haat en geweld
in plaats van vrede en verzoening
het hele land overschaduwen.
Omdat het uw wil is dat alle mensen in harmonie,
vrede en eenheid leven
vragen wij u omwille van Zuid-Soedan,
dat de geest van vergeving en verzoening
de boze geesten van oorlog en eigenbelang
zal verdrijven.
Geef iedereen in posities van macht
uw goddelijke wijsheid
om respect, rechtvaardigheid en
echte verzoening te bevorderen,
opdat de mensen van Zuid-Soedan zullen
genieten van het leven in overvloed.
Verwijder alle obstakels die belemmeren
dat uw wil wordt gedaan.
Versterk ons allemaal, de mensen van Zuid-Soedan
en de hele oecumenische familie
om de hoop niet te verliezen
en om instrument van uw vrede te worden.
Dat vragen we aan Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Rose Acindhel Zuid-Soedan

Tala Qudsi Palestina

We bevinden ons in een tijd van nieuwe dreigingen, een veranderende wereldorde en toenemende militarisering en geweld.
Ook zien we dat deze nieuwe realiteit raakt aan bestaande
problematiek van klimaatverandering, economische ongelijkheid,
racisme en vreemdelingenhaat. Veel mensen ervaren angst en
onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder andere de
situatie in Oekraïne en de reactie daarop van de politiek.

Wat kunnen we doen?
De eensgezinde en daadkrachtige reactie van Europa is uniek,
evenals de enorme bereidheid tot de opvang van vluchtelingen.
De snelheid waarmee besloten wordt tot militarisering zonder een
duidelijk politiek plan, is verontrustend. Dat roept vragen op over
hoe Nederland en Europa hiermee zou moeten omgaan en wat
burgers zelf kunnen doen voor vrede.

In actie voor vrede
Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te
ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Daarom is de vredesbeweging in deze onzekere tijden extra belangrijk. Tijdens de
Vredesweek verkennen we wat er in deze tijden nodig is.
We willen focussen op de rol van burgers. Laten zien dat er vele
manieren zijn waarop burgers hun stem kunnen gebruiken om
in actie te komen voor vrede.

Nieuwe generatie
Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie
van burgers die individueel en collectief in actie komen voor
vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol.
Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land, ook het vredeswerk van partnerorganisaties in andere delen van de wereld.

Deyis Carmona Colombia

Vrede en verzoening
De Zuid-Soedanese Rose Acindhel (38) strijdt voor vrede,
economische zelfstandigheid en een betere rechtspositie voor
vrouwen. Ook de voortdurende stammenstrijd is een speerpunt
voor Rose. Vooral vrouwen en kinderen zijn hier slachtoffer van.
Rose blijft zich inzetten voor vrede en verzoening. “Ik ziede
samenwerking tussen vrouwen als een belangrijke route naar
vrede. We zijn leiders en we hebben invloed. Dat mogen wij ons
als vrouwen nog veel meer realiseren.”

Politieke verantwoordelijkheid
De jonge Palestijnse Tala Qudsi (24) is politiek actief en wil zich
kandidaat stellen voor het bestuur in haar stad op de Westelijke
Jordaanoever. Ze is lid van de jongerengroep PCPD en betrokken
bij het Feministische Jeugd Forum. “Wij willen als jongeren inzicht
krijgen in projecten van onze gemeenteraad en de raad zo nodig ter
verantwoording kunnen roepen.” Ook legt Tala contacten tussen
Palestijnse jongeren en politiek actieve jongeren uit andere landen.

Vechten voor gerechtigheid
Het woongebied van de Colombiaanse Deyis Carmona (49) werd
jarenlang geteisterd door geweld tussen guerrilla’s en paramilitairen. Veel mensen zijn vermoord en 55.000 boeren van hun
land verdreven. Deyis is voorzitter van een regionale slachtofferorganisatie van 12 ontheemde boerengemeenschappen.
Ze eisen hun grond terug en vechten voor gerechtigheid en
een beter bestaan. Dit doen ze onder andere door in gesprek te
gaan met bedrijven uit de regio. “We willen leven zonder angst
en in vrede.” ◆
Download de collectefolder in de webshop op www.vredesweek.nl
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Activiteiten-tips voor de Vredesweek:
Organiseer een activiteit voor de vrede in jouw buurt, stad, dorp of gemeente tijdens de Vredesweek
van 17 t/m 25 september 2022. Kijk op vredesweek.nl voor inspiratie, informatie en nog vele andere
activiteiten. Hieronder vind je al wat ideeën die je als groep kan organiseren. Vergeet de activiteit niet
aan te melden op: www.vredesweek.nl/geef-je-activiteit-door.

1

2
3

4

Start van de vredesweek: organiseer
een Stiltekring op 17 september
Zaterdag 17 september is de eerste dag van de
Vredesweek. Op die dag willen we om 12.00 uur op
zoveel mogelijk plaatsen in Nederland stilstaan voor
vrede. Met al deze Stiltekringen maken we gezamenlijk
een statement voor vrede in alle conflictgebieden.
Meld je Stiltekring aan en stuur een mailtje naar:
f.keus@paxforpeace.nl

Vredesboodschap voor de Tweede Kamer
Maak je je ook zorgen over de investeringen in defensie
en de wapenindustrie? Stuur een kaartje met een
vredesboodschap naar de Tweede Kamer en roep op om
te investeren in vrede. Kaarten en meer informatie zijn te
vinden op onze website.

5
6

Organiseer een (online) interreligieuze
ontmoeting tussen generaties
Ga in gesprek met verschillende generaties met
verschillende religieuze achtergronden. Samen zijn
we Generatie Vrede. In de webshop vind je een gratis
stappenplan voor interreligieus vieren.

Organiseer een stellingenspel
Bij een stellingenspel leer je elkaar kennen en beter
begrijpen zonder veel gesprekken. Door dit spel met
stellingen over maatschappelijke onderwerpen leer
je ieders standpunt kennen en kweek je onderling
meer begrip.
Voor handleidingen, tips en voorbeelden:
kijk in onze webshop op www.vredesweek.nl

Organiseer een Generatie Vrede-dialoog
Verbinding tussen verschillende generaties is niet vanzelfsprekend. Toch hebben jongeren en ouderen elkaar
veel te vertellen en kunnen ze veel van elkaar leren.
Tijdens een vredesdialoog gaan verschillende generaties
met elkaar in gesprek over vrede. Vrede betekent niet voor
iedereen hetzelfde. Door met elkaar in gesprek te gaan
kom je achter deze verschillende visies en leer je mensen
kennen die je normaal niet zou tegenkomen.

Walk of Peace: verbinding in je buurt
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede.
Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we,
ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen.
En dat ontmoeting en verbinding het begin kunnen zijn
van een vreedzame en rechtvaardige samenleving.
Zelf een Walk of Peace organiseren is een feest van
ontmoeting. Ook na afloop zijn er unieke kansen op
(nieuwe) samenwerking.

Foto door: Lize Kraan

