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“Mijn vader had het lef om mij in 1943 midden in de oorlog als middennaam Shalom te 

geven. ‘Waarom Shalom?’, fluisterde de burgerlijk ambtenaar. ‘Waarom geef je je zoon 

uitgerekend nu een Jodennaam?’ Mijn vader antwoordde: ’Shalom zal hij heten, want 

vrede zal er zijn’. 

UITLEG BIJ DE BIJBELLEZINGEN
Vrede vieren is niet zonder risico. Wijsheid en het 

vermijden van het kwaad. Geloven met je handen

p. 2 – 3

VREDE IN DE ISLAM
God heeft geen erbarmen met degene die geen 

erbarmen met de mensen heeft, maar wil het 

mensen ook niet moeilijker maken dan nodig is.

p.5

MINISTERIE VOOR VREDE
Wat gebeurt er allemaal in de Vredesweek en wat 

kunt u doen? Zelf een ambassade van  vrede 

opzetten bijvoorbeeld?

p.8

zonder te weten of hij ooit nog woorden van God 

zou krijgen? Mozes besefte dat wanneer hij alleen 

maar het gouden kalf zou vernietigen, het volk zou 

dansen om de stenen tafelen. Hij brak de stenen 

tafelen om voor eens en altijd duidelijk te maken  

dat geen materie, zelfs niet de stenen tafelen in zich 

heiligheid bezitten. Heilig is alleen God. De conse-

quentie is dat mits veiligheid is gegarandeerd land 

voor vrede kan worden gegeven. Mozes had het lef 

om de vertwijfeling die volgde op het breken van de 

tafelen aan te gaan en tot de Onzienlijke te smeken: 

Laat mij uw Aanwezigheid zien.

PROEVEN VAN VREDE
Awraham Shalom Soetendorp wordt volgend jaar 

70 jaar en wil graag komen tot het proeven van de 

vrede. “Aan de ene kant word ik geduldiger, aan de 

andere kant meer ongeduldig”. Hij kent de vredes-

bewegingen IKV en Pax Christi van de jarenlange 

strijd voor Russische joden in de jaren ’70 en ’80. 

Het samen wandelen, het samen demonstreren 

herinneren hem aan een geweldige solidariteit, een 

energie voor vrede. Dit vurige verlangen naar vrede 

gaat voorbij de generaties: het is behalve voor jezelf 

vooral voor de generatie na ons, de kinderen, maar 

ook voor de voorouders die ons hebben bijgebracht 

wat recht is. Vrede is het streven naar recht en heel- 

heid. Heelheid in de samenleving en heelheid in je 

relaties en in jezelf. Deze energie voor vrede is voor- 

al treffend als allerlei verschillende groepen mee-

doen. 

GOEDE INTENTIE
Twintig jaar na de eerste VN conferentie over duur-

zame ontwikkeling in Rio de Janeiro zijn veel mensen 

somber over de resultaten van dergelijke bijeenkom-

sten. Soetendorp blijft energie steken in het bij el- 

kaar brengen van allerlei mensen van diverse geloven. 

“Hoe krijgen we al die goede intenties bij elkaar die 

het eigenbelang kunnen ontstijgen? Ik blijf verhalen 

vertellen, want dat versterkt de hoop.”

EDWIN RUIGROK

Redactioneel
Vrede vieren we wekelijks in de kerk, maar in de vredesweek doen we dat in 

nadrukkelijke verbondenheid met hen voor wie vrede ver weg lijkt. De werkelijk-

heid van mensen rond de mijnen in Colombia en DR Congo en de olievelden van 

Soedan kan nog zo verschillen van de onze, hun verlangen kunnen we direct er- 

varen in een rijk aanbod van liederen, teksten en gebeden. 

Gezegend zijn we, dat we ons kunnen laven aan prachtige grondstoffen uit bijbel 

en koran, maar de energiebronnen in de wereld zijn niet onuitputtelijk. En een-

voudige mensen zijn kwetsbaar voor de graaiende mens die de wijsheid van be- 

neden wil halen, de Ander niet in de ogen durft te zien en mensenrechten met 

voeten treedt. 

Uit verschillende tradities horen we hoe verlangen en gebed het begin zijn van 

de vrede doen. Zo is deze Vrede.Vieren bedoeld: als een inspirerende uitnodi-

ging om de weg van vrede samen te gaan. We wensen u een prachtige Vredes-

week met energie voor vrede, waarvan sommige zullen zeggen, dat was een 

week powered by peace.

EDWIN RUIGROK

Zo werd de jongste telg van rabbijn Jacob Soeten-

dorp ingeschreven als Awraham Shalom in een tijd 

dat het onwaarschijnlijk was dat hij zelfs maar vijf 

jaar oud zou worden. Zijn vader plantte hiermee het 

krachtige appèl van de vrede in Awraham; het laat 

hem tot de dag van vandaag niet meer los. Hij begeeft 

zich steeds op de grensgebieden met andere gods-

diensten, omdat hij geraakt wordt door de verhalen 

van mensen. In die verhalen van mensen klinkt ook 

steeds weer zijn naam: Vrede. 

Soms klinkt het verhaal anders. Rabbijn Soetendorp 

wordt tijdens een pauze op een conferentie door een 

Palestijnse burgemeester gevraagd zijn geboortever-

haal te vertellen aan een klein groepje Palestijnen. 

“Toen hoorde ik ook hun verhalen. Het is zo belang-

rijk om elkaars verhalen te horen. Toen zei een van 

hen: ’Wat de Israëli’s nu doen in Gaza, is erger dan 

de hele Holocaust’. Ik wist niet wat ik moest zeggen.

Ik stond als aan de grond genageld, ik wou dat ik er 

niet was. Ik wilde in gesprek blijven en ben er nog 

20 minuten gebleven. Wat ik gezegd heb weet ik 

niet meer”. 

ONTWAPENEND
Het gaat hem vaker zo: hij is een meester in het ont-

moeten; zijn openhartigheid is ontwapenend. Hij laat 

zijn eigen emotionele verwarring niet de boventoon 

voeren, maar lijkt daar dwars doorheen te gaan met 

een uitgestoken hand. “Het is mogelijk om van hart 

tot hart te spreken. Ik ben nog steeds dat jongetje, 

denk ik”. Niet iedereen is daar blij mee. Sommige 

dingen kunnen toch niet zo maar gezegd? Er zijn toch 

zaken die apart gezet moeten worden? Is het daar-

om niet dat er stemmen opgaan om de ontkenning 

van de Holocaust strafbaar te stellen? Op interna-

tionale bijeenkomsten stapt hij op ayatollahs af en 

aarzelt niet om voor joodse gevangenen te pleiten. 

Zijn onweerstaanbare wens om over grenzen te gaan 

om naar mensen te gaan doet hem denken aan 

een uitleg over Mozes en de stenen tafelen. Bij het 

zien van het gouden kalf gooide Mozes de stenen 

tafelen, het woord van God, kapot en niet het gouden 

kalf. Waarom en waar haalde hij het lef vandaan 

Energie voor vrede
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JOB: DIEPGRAVENDE ARBEID
Welke zondag u ook kiest, u ziet dat in beide gevallen Job 28 staat aangegeven 

als alternatieve eerste lezing. Dit hoofdstuk onderzoekt het metier van de mijn-

bouw. Diepgravende arbeid brengt grondstoffen aan het licht. Wijsheid echter 

wordt elders gedolven. Niet in ondergrondse praktijken die het daglicht niet kun-

nen verdragen, maar in de klaarblijkelijkheid van ethiek en solidariteit. In deze 

Vredesweek richten we de schijnwerper – althans de mijnlamp – op onze ener-

gieleveranciers en de extractive industries waar zij hun kolen vandaan halen, met 

de prangende vraag naar de mensenrechten. 

PSALM: DOORGROND MIJ
Daarbij dienen Psalm 116 en Psalm 139 zich als antwoordpsalm aan. 

Psalm 116 wordt de ‘eenvoudigen’ in de mond gelegd: ‘De heer beschermt de 

eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd (vs. 6). Daarmee wordt 

ons niet een deugd voor ogen gesteld: ‘eenvoud’ in de zin van ongekunsteld en 

bescheiden. Die ‘eenvoudigen’ beschrijven een situatie, zij hebben niet veel in

de melk te brokken, er wordt over hen heen gewalst. Colombiaanse mijnen huren 

paramilitairen in om lastige dorpsbewoners en vakbondsleiders een kopje kleiner 

te maken.

Psalm 139 bereidt het evangelie voor van Jezus die een kind in het midden stelt 

(Mar. 9,36v), maar let ook op dat plastische woord ‘doorgronden’ in vers 1 en 

23: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart’. Het is een mijnbouwkundig woord 

dat ook in Job 28 wordt gebruikt, zowel voor het doordringen in het gesteente 

(vs. 3), als voor het zich verdiepen in de wijsheid (vs. 27).

JAKOBUS: PARTIJDIG
De epistellezing klinkt in alle gevallen uit de brief van Jakobus, die ondubbelzin-

nig is over Gods partijdigheid met de armen. ‘U daarentegen behandelt arme 

mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u 

voor de rechter slepen?’ (Jak. 2,6). Anders gezegd: Vrede vieren is niet zonder 

risico’s, de advocaten van onze energiemaatschappijen zijn alert. 

Of met een citaat uit het boek Spreuken: ‘God keert zich tegen de hoogmoedi-

gen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade’ (Jak. 4,6 vgl. Spr. 3,34 en 1 

Petr. 5,5). En ook hier geldt: die nederigen vertegenwoordigen niet een bepaal-

de deugdzaamheid, maar het zijn mensen die onder de voet gelopen worden.

MARCUS: DRIE LEZINGEN
Het evangelie aan het begin van de Vredesweek is Marcus 8,27-35 (RK) dan wel 

9,14-29 (Gemeenschappelijk Leesrooster). Aan het einde van de Vredesweek 

wijzen de lectionaria unaniem Marcus 9,30-37 aan.

MARCUS 8,27-35
Marcus 8,27-35 heeft de beroemde identificatie: ‘U bent de Messias’. Doorgaans 

wordt er hoog van opgegeven dat uitgerekend Petrus met de ‘goede’ belijdenis 

op de proppen komt. In het Johannesevangelie is het Marta die deze belijdenis 

aflegt (Joh. 11,27). 

Maar het is een misverstand te menen dat de titel Messias/Christus het meest 

adequaat zou zijn. Er is hier juist sprake van fasering, een toenemend inzicht 

(Mar. 8,22-26). Die verloopt van een stekeblind: Johannes de Doper, Elia, één 

van de profeten (vs. 28), via het tastenderwijs van Messias en Christus (vs. 

29), naar het volle licht van ‘Mijn geliefde Zoon’ (Mar. 9,7).

De voorlopige identificatie: ‘U bent de Messias’, blijkt voor tal van triomfante 

misverstanden vatbaar te zijn. Petrus meent dat de Messias het lijden, verwer-

ping en dood zou kunnen ontlopen. Zijn verzet tegen het kruis trekt hem uit de 

UITLEG BIJ JOB 28

Wijsheid en het 
vermijden van het kwaad 
Job, dat is toch die man van onberispelijke moraal die met instemming van God 

van al zijn bezit wordt ontdaan en zelfs zijn gezin en gezondheid moet verliezen, 

alleen maar om een weddenschap? In het gelijknamige boek horen we hoe zijn 

navolging weg. Hij is terzijde gaan staan, toeschouwer geworden. Jezus’ snauw: 

‘Achter mij’, wijst hem opnieuw zijn plaats. 

In vers 34 wordt opeens een ‘menigte’ opgeroepen. Die is in geen velden of 

wegen te bekennen. Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg (vs. 27). Niettemin 

moet die menigte hier aantreden om als een groot gehoor duidelijk te maken 

dat dit onderricht niet slechts Jezus’ leerlingen betreft, maar dat het de hele 

lieve christenheid aangaat: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verlooche-

nen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’

MARCUS 9,14-29
Marcus 9,14-29 laat zien hoe het tijdens het visioen van de verheerlijking op de  

berg, beneden toeging. Terwijl Jezus daarboven in het volle licht komt te staan, 

wordt er beneden, down to earth, een beroep op zijn leerlingen gedaan. Tever-

geefs. Terwijl daarboven Mozes, Elia en Jezus bij elkaar te rade gaan, klopt be-

neden een radeloze vader bij Jezus’ leerlingen aan. De stem uit de hemel roept: 

‘Mijn geliefde Zoon’, onderwijl is hier beneden het lot van die jongen in het ge-

ding: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht’ (vs. 17). Dat ‘naar u’ blijkt bij 

abstentenis van Jezus de kerk te zijn, althans zijn leerlingen: ‘Ik zei tegen uw 

leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet’ (vs. 18).  

Een grote ontgoocheling. 

Terwijl daarboven het koninkrijk van God in volle glorie geopenbaard werd, kon 

hier beneden op het grondvlak de Geest van Christus niet als een bezielende 

kracht doorwerken. Integendeel, een ‘stomme en dove geest’ (vs. 17 en 25) 

waart rond. Die geest is zo stom niet of hij schreeuwt het uit (vs. 26). Wat de 

Bijbel een stomme geest noemt, is geen zwijgzaam type of een muurbloempje. 

Hij raast en tiert. Hij richt om zich heen een hel van geween en tandengeknars 

aan. Die stomme geest verhindert iedere communicatie. Het komt niet meer  

tot verheldering. De stomme geest uit zich in loze leuzen. De ene keer zeggen 

de energieleveranciers niet te weten waar hun kolen vandaan komen omdat ze 

die kopen op de internationale markt, de andere keer willen ze niets zeggen 

omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. Een woordvoerder van Es-

sent is eerlijker. Hij laat weten geen zin te hebben om mee te werken aan een 

verhaal ‘over zielige mensen, terwijl wij warm bij de kachel zitten van hun kolen’ 

(2010).

Het meest verontrustende is dat Jezus geen clementie heeft met zijn leerlingen. 

 Als midden in het evangelie de glans van zijn glorie doorbreekt, mag het niet 

zo zijn dat ondertussen onder ons alles stagneert of blijft steken in goede be-

doelingen. De man die met zijn zoon aankwam, neemt het de kerk kwalijk: ‘Ik 

heb tegen uw leerlingen gezegd, dat zij de boze geest zouden uitdrijven, en zij 

hebben het niet gekund.’ Jezus stemt met hem in. Er is geen excuus. Wel een 

remedie: de ernst en concentratie van vasten en gebed (vs. 29).

MARCUS 9, 30-37
Het begin van deze perikoop maakt welbewust ruimte om het Messiaanse leven 

te leren. Er is sprake van afstand nemen (‘ze vertrokken’) en van een curriculum 

(‘zij reisden door Galilea’) met een vrije ruimte (een onopgemerkt reizen: ‘hij wilde 

niet dat iemand dat te weten kwam’), ‘wánt hij was bezig zijn leerlingen onder-

richt te geven’ (vs. 31).

De leerlingen echter gaan op die hun toegedachte ruimte niet in. Wij lezen van 

‘geen vragen durven stellen’ (vs. 32) en van andere kwesties, namelijk ‘wie van 

hen de belangrijkste was’ (vs. 34). 

Jezus zet een kind in hun midden neer (vs. 36). Dat kind vertegenwoordigt niet 

een of ander romantisch ideaal. Integendeel, een kind is niet ‘belangrijk’ en heeft 

dus geen deel aan die andere kwesties. En het is eigen aan een kind dat het 

vooral wél vragen durft te stellen: Waarom? 

KLAAS TOUWEN EVANGELISCH-LUTHERS PREDIKANT

LITURGISCHE GEGEVENS VOOR DE VREDESWEEK 

Vrede vieren is niet zonder risico
Omdat in september Startzondag en Vredeszondag elkaar soms verdringen, dragen wij hier dubbele gegevens aan, zodat u – naar 
bevind van zaken – de Vredeszondag aan het begin (16 september) of aan het eind (23 september) van de Vredesweek kunt vieren.

Datum en
alternatieve 
lezing
16 september

Job 28

23 september

Job 28

PKN en Oud-
Katholieke Kerk

13e van de zomer

Jes 45,20-25

Ps 116,1-9

(Jak 2,1-18)

Mar 9,14-29

1e van de herfst

Wijsh 1,1-7/Deut 13,1-5

Ps 139,13-24

(Jak 3,16–4,6)

Mar 9,30-37

Romeins
Missaal

24e door het jaar

Jes 50,4-9a

Ps 116,1-6.8-9

Jak 2,14-18

Mar 8,27-35

25e door het jaar

Wijsh 2,12.17-20

Ps 54,3-5.7-8

Jak 3,16–4,3

Mar 9,30-37

P. 2
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OORDELEN OP UITERLIJK
Jakobus ziet scherp. Hij ziet hoe christenen op grond van uiterlijk oordelen. Een rijke krijgt 

ook in de gemeente een erezitplaats vooraan. De arme kan ergens op de grond gaan zitten. 

Zo gaat het er in de gemeente niet aan toe, zegt Jakobus. De gemeente van Christus is geen 

kopie van hoe het er in de samenleving (of beter in de niet-samenleving) aan toe gaat. Jako-

bus wijst er op dat de rijken de armen onderdrukken, voor de rechtbank slepen en de naam 

van Christus die de armen dragen lasteren. Kijk uit je ogen, zegt Jakobus, die goed naar zijn 

broeder Jezus heeft geluisterd. Zie wat er gebeurt tussen rijken en armen. Zie het en veroor-

deel het. Hier ligt de uitnodiging om dat in deze Vredesweek concreet te maken aan de hand 

van de oorlog tegen bewoners die in grondstofrijke gebieden wonen.

CONTRAST MET DE WERELD
Jakobus ziet ook dat mensen in de gemeente zeggen in Christus te geloven zonder dat dit een 

praktische, een maatschappelijke uitwerking heeft. Met alleen geloof red je het niet, zegt Jako- 

bus, die steeds betrokken is op de maatschappelijke situatie. Jakobus is de apostel die er 

voor waakt dat geloof en werken niet uit elkaar gespeeld worden. In de concrete praktijk van 

het leven wordt duidelijk wat je geloof voorstelt. Weer kijkt hij scherp. Hij ziet hoe de rijke ‘Ga 

heen in vrede’ (sjaloom) zegt tegen een zuster of broeder  die gebrek aan eten en kleding heeft. 

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat ‘Het ga je goed’, maar laten we in deze Vredesweek maar 

blijven bij de letterlijke vertaling:’Ga heen in vrede’.  Zo laat  de rijke de arme aan zijn/haar lot 

over. De sjaloom (eirènè in het Grieks, pax in het Latijn) van de ander, het welbevinden van de 

ander gaat níet buiten jou om, zegt Jakobus. Zo staat Jakobus in de traditie van profeten als 

Amos, Micha en Jesaja die de rijken hekelen omdat ze zich niets van hun verarmde zusters en 

broeders aantrekken. De gemeente van Christus is een contrastgemeenschap. Ze vormt een 

contrast met een wereld waarin de armen het onderspit delven. Vanuit deze contrastgemeen-

schap wordt het contrast helder met een wereld waarin de opbrengsten van de grondstoffen 

niet ten goede komen aan de mensen die op die grond wonen. Het is zaak om als u kiest  

voor deze lezing die link te leggen. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict 

maar wereldwijd een bron van vrede worden aldus het Ministerie van Vrede. De teksten van 

Jakobus zijn prachtige Bijbelse grondstoffen. De blikrichting van Jezus en zijn broeder Jakobus 

zijn blijvend actueel. Zoals Jakobus scherp kijkt en ziet wat rijken met armen doen, zo gaat 

her er nu om te zien, in te zoomen op wat er gebeurt met de bewoners die leven op de grond 

waaronder zich rijke delfstoffen bevinden.

Het zien zorgt voor de verontwaardiging. Vanuit de verontwaardiging kan er een beweging op 

gang komen. Daar gaat het om in deze Vredesweek. Het is de kunst om in deze Vredesweek 

bijbelse grondstoffen als liefde, gerechtigheid en vrede op te delven en de schoonheid van 

deze delfstoffen te zien. Bij dat graafwerk is Jakobus een uitstekende gids.

BRAM GRANDIA Bram Grandia is IKON pastor en voorzitter van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede

De wijsheid van job
De wijsheid van Job is ook een thema bij theoloog en theatermaker Kees 
van der Zwaard. Wilt u op sprekende en beeldende wijze met Job verder 
in de Vredesweek, kijk dan op: www.keesvanderzwaard.nl

UITLEG BIJ JaKOBUS 2 EN 3

Geloven met je handen
Jakobus is waarschijnlijk de broer van Jezus of iemand uit diens kringen. Jakobus is een van de steunpilaren van de jonge kerk en wel van de gemeente van 
Christus in Jeruzalem. Hij schrijft vanuit Jeruzalem aan de christenen in de diaspora. Deze broeder van Jezus heeft een heel eigen taal in zijn brief. Goed lees-
baar en glashelder. U vindt de brief en het commentaar van professor Hannes de Graaf op de site van IKV Pax Christi. In het eerste hoofdstuk betrekt Jakobus 
de armen en de rijken op elkaar. Ze zijn letterlijk en figuurlijk elkaars deelgenoot. Ze hebben elkaar wat te bieden. God heeft, zegt Jakobus, degenen die armen 
genoemd worden uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van Gods koningschap (Jak. 2,5). Dat zijn ereposities. 

De eerste stanza bevat vijf strofen die samen een ringcompositie vormen: 

ABXB’A’. In de leden A-A’ (vv.1-2 en 9-11) staan de kostbare delfstoffen en 

breekwerk op grote schaal, in B-B’ (vv.3-4 en 7-8) staan vinden en niet-vinden 

van mens en dier tegenover elkaar en in het midden ligt de vindplaats: moeder 

aarde (strofe 3 = vv.5-6). Zie hier de homo faber met zijn onvermoeibare en 

gretige gewroet!

WAT IS WIJSHEID?
De werker gaat nu met zijn schatten naar de markt, want alles is toch te koop, 

nietwaar? Met zijn goud en edelstenen denkt onze kapitalist wijsheid te kunnen 

verwerven, maar dat loopt op een faliekante mislukking uit. Het centrum van 

het gedicht ziet op het centrum van de menselijke samenleving en stelt vast dat 

materie en rijkdom niet compatibel zijn met wijsheid. Zelfs hoogmogenden moe-

ten dat nu met zoveel woorden toegeven: oude goden als Jam en Moot (Zee en 

Dood) worden sprekend ingevoerd door de dichter en ontmaskerd als onwetend, 

aan het einde van de strofen die de stanza’s II en III een parallelle start geven – 

we horen hun armoe in vs.14 en vs.22.

De radeloosheid van de goden wordt verbreed in de beslissende stanza (drie 

strofen die elk drie verzen hebben: vv.20-22, 23-25 en 26-28). Job stelt iets 

vast dat vele vrome lezers niet ten volle willen horen: er is geen wijsheid, hier 

op aarde. Een actuele waarheid; wie de kenniscentra van onze wereld bezoekt 

zoals de academie vindt er schaarse wijsheid, en vaker contactgestoorde ge-

leerden met gebrek aan empathie als gevolg van gierende ambitie.

Toch is deze negatieve waarheid niet het laatste woord. Job plaatst zijn God, de 

ware God die hij ondanks alles nog steeds trouw is, tegenover de onwijze mensen 

en goden. De schepper heeft vrouwe Wijsheid aangetroffen bij het scheppen en 

het inrichten van de wereld (vv.24-27), zegt Job, en opeens geeft hij weer een 

ander het woord. Job citeert God zelf, en dat wordt meteen het slotvers: vers 28.

LEEF FATSOENLIJK
Dit slot is zo bijzonder omdat het een positieve wending geeft aan dit uiterst kri-

tische gedicht, en omdat het de uitkomst van een queeste is. Al die tijd waren 

we (zou de vertelkundige zeggen) op zoek naar Wijsheid, langs een ontmoedigend 

traject, en nu zegt God iets heel praktisch in de slotregel: vergeet nu maar al je 

metafysische gespeculeer, leef fatsoenlijk en je weet best hoe dat moet. Wijs-

heid is heel eenvoudig vermijden van het kwaad. En dat was trouwens precies 

de definitie van onze held Job en zijn onschuld, in de mond van schrijver en zijn 

God (in 1,1-8). Waar het om gaat is de ethiek en de solidariteit van alledag.

JAN FOKKELMAN Zie ook zijn studie: Het boek Job in vorm. Een literaire vertaling, Uitgeverij Boom 2009

vrienden hem willen troosten. Zij duiden de catastrofe als de hand van God, en 

zo ziet Job het ook. Maar hun duiding gaat veel verder en dan haakt Job onder 

protest af. Hun lezing is dat de ramp straf betekent, en dat moet wel beduiden 

dat Job heeft gezondigd. 

De vrienden hangen dus het leerstuk van symmetrische vergelding aan: wie goed 

doet goed ontmoet, en hetzelfde zou in het negatieve gelden. Een prettige en 

simpele verklaring van de wereld die Job om beurten razend, wanhopig en ver-

drietig maakt, want hij weet net als wij lezers dat de werkelijkheid zo simpel niet 

in elkaar zit. Hij debatteert lang en fel met hen (in de hoofdstukken 4-26), maar 

ze geven geen krimp. Ze vertegenwoordigen de eeuwenoude Wijsheid van het 

hele Nabije Oosten, een genre in verzen dat het bijbelse Israël bewaard heeft  

in de vorm van spreuken (in het gelijknamige bijbelboek).

GEBREK AAN EMPATHIE
In Job 27 heeft Job meer dan genoeg van zijn vrienden en hun gebrek aan em- 

pathie. Met het uitspreken van twee eden (in 27,2-6) houdt hij vast aan zijn 

onschuld, en in Job 28 maakt hij een einde aan het debat door zijn conclusies  

te trekken over de traditionele wijsheid. Deze tekst is een briljante fusie van 

dichtkunst en wijsbegeerte; het is een radicale verkenning van epistemologie 

die nog volkomen actueel is. 

Bij monde van Job behandelt de schrijver de grenzen en betrekkingen tussen am-

bitie, kennis en wijsheid. Hij zet drie levende wezens zo systematisch naast en 

tegenover elkaar, dat we het betoog in een opmerkelijk schema kunnen vangen:

   waarneming kennis  wijsheid 

 dieren           +           –           –

 mensen            +           +           –

 God           +           +           +

Deze ordening in plussen en minnen bestaat zowel horizontaal als verticaal 

uit een driedeling, en dat is geen toeval. De schrijver heeft zijn grote gedicht in 

drieën geleed. Hij doet dat door in vs.12 een netelige vraag te stellen over de 

plaats van de Wijsheid en die in vs.20 te herhalen. Het eerste deel (stanza I, = 

vv.1-11) brengt een levendig beeld van de mijnbouw, het tweede voert ons naar 

de markt (stanza II, = vv.12-19) en het derde brengt een dubbele onthulling over 

wijsheid en haar plaats (stanza III = vv.19-28).

P. 3
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Alle islamitische geleerden menen dat de Koran 

het goddelijke antwoord is op de vóór-islamitische 

moreel-maatschappelijke situatie op het Arabische 

schiereiland. In die tijd was Mekka een belangrijke 

doorgangsplaats voor handelskaravanen. Daarnaast 

was het uitgegroeid tot een plaats van aanbidding 

met de meest uiteenlopende afgoden. Beide droe-

gen sterk bij aan de welvaart. De Qoeraisj waren als 

‘hoeders van de stad’ een van de rijkste en meest 

invloedrijke stammen.  

Mohammed behoorde ook tot deze stam, zij het dat 

hij uit een van de armere clans voortkwam. Ondanks 

zijn geprivilegieerde positie ontging hem het onrecht 

dat de welvaart vergezelde niet. Rond zijn veertigste 

had hij de gewoonte ontwikkeld om zich regelmatig 

terug te trekken in een grot op de berg Hira om on-

der meer hierover na te denken. Daar bereikten hem 

ook de eerste openbaringen. 

De vroegste Mekkaanse openbaringen bestaan voor-

al uit oproepen om de afgoderij af te zweren en om 

praktijken van exploitatie van de armen en zwakke-

ren, oneerlijke handelspraktijken en ander onethisch 

maatschappelijk gedrag te stoppen. Een concretere 

uitwerking volgde later, in Medina. 

“Maar de mens zegt wanneer zijn Heer hem op de  

proef stelt en hem dan mild behandelt en een aan- 

genaam leven geeft: ‘Mijn Heer heeft mij mild be- 

handeld.’ Maar als Hij hem op de proef stelt en hem 

dan zijn levensonderhoud beperkt dan zegt hij: ‘Mijn 

Heer heeft mij vernederd.’ Welnee, maar jullie be-

handelen de wees niet mild. En sporen elkaar niet 

aan de behoeftige voedsel te geven. Jullie verteren 

het erfdeel gretig. Jullie zijn volkomen verzot op 

bezit.” (Koran, 89: 15-20)

Stimuleer het goede, verbied het kwade
Na de Koran gelden de overleveringen over de daden 

en uitspraken van profeet Mohammed (hadieth) als 

meest gezaghebbende bron in de islam. Eén over-

levering lijkt nauw aan te sluiten bij het thema van 

deze Vredesweek. Hij zei eens: 

“Help je broeder, of hij nu een onderdrukker of een 

onderdrukte is.” Toen iemand antwoordde: “Ik zou 

hem helpen als hij onderdrukt werd, maar hoe moet 

ik hem helpen als hij een onderdrukker is?”, ant-

woordde hij: “Houd hem tegen wanneer hij onder-

drukt, dat is hulp.” 

Dit raakt een belangrijk ethisch grondbeginsel in 

islam, het aanbevelen van het goede (al-Maroof) en 

het verbieden van het slechte (al-Munkar). Vaak zijn 

er legio redenen om elkaar niet aan te spreken op 

gedrag waarvan we eigenlijk vinden dat het niet kan. 

Of menen we dat er allerlei praktische belemmerin-

gen of vergoelijkingen zijn. Vaak komt het er feitelijk 

op neer dat we rechtstreekse confrontaties liever uit 

de weg gaan. Temeer als we er niet dagelijks mee 

geconfronteerd worden. 

ERBARMEN
Maar het is de vraag of die houding een gelovige 

past. Profeet Mohammed maakte al vroeg duidelijk 

dat God geen erbarmen heeft met degene die geen 

erbarmen met de mensen heeft. Tegelijkertijd zegt 

God meermaals in de Koran dat Hij het de mensen 

niet moeilijker wil maken dan nodig. Als we dat terug-

voeren op het thema Energie voor Vrede, biedt de 

volgende profetische uitspraak wellicht een eerste 

houvast. 

“Laat degene van jullie die iets slechts ziet, probe-

ren het met zijn hand te veranderen. En als hij daar 

Vanzelfsprekend is er licht en warmte 

in ons huis. 

Vanzelfsprekend?

Het is een kwetsbaar vlammetje,

dat blijft branden dankzij mensen 

die werken in de kolenmijnen.

Kolen maken zoveel vies: 

handen en longen, maar ook 

de handel 

Mensenrechten worden grof 

geschonden.

Ieder kooltje kan grond voor conflict 

zijn: 

als een distel in de wereldeconomie.

Ieder kooltje kan ook bron voor vrede 

zijn:

schone energie die menswaardigheid 

tot bloei brengt.

Laten we energie voor vrede putten 

uit Bijbelteksten,

uit verhalen van mensen,

uit gebed, stilte en mededogen.

niet toe in staat is, dan met zijn tong. En als hij zelfs 

dat niet kan, dan met zijn hart. Dat is de zwakste 

vorm van geloof.” 

Het zou fantastisch zijn als we de ongelijke verdeling 

van de winst uit bronnen en menselijke arbeid in 

verre oorden, zoals in de steenkoolmijnen van Co-

lombia, daadwerkelijk kunnen stoppen. Of minstens 

onze stem ertegen verheffen. Maar als dat nu nog 

niet lukt, kunnen we beginnen er in onze harten af-

stand van te nemen. Met de wens ook die andere 

wegen te vinden.  

CEYLAN WEBER
Ceylan Weber (christelijke moslim)  is op Vredeszon-

dag 16 september (aanvang 10.30 uur) samen met 

Diana Vernooij (christelijk boeddhist) voorganger  in 

een interreligieuze viering in de basisgemeente De 

Duif, Prinsengracht 757, Amsterdam. Thema: Energie 

voor vrede, met hart, tong en hart vormgeven aan 

geloof in gerechtigheid

Symboliek in de vredesviering

OPBOUW VAN DE SYMBOLIEK

Benodigdheden
- mooie doek of wit laken (wasbaar!)

- ongeveer 20 bakstenen

- kleine en grote waxinelichtjes

- vaas met bloemen: geel (= energie), wit (= vrede), distels (= weerbarstigheid)

- houtskool (=steenkool)

Werkwijze
Leg de doek in het liturgisch centrum op de grond of een tafel. Zet de vaas 

met gele en witte bloemen centraal. Bouw met de bakstenen een halfronde 

cirkel om de vaas heen, als een stuk muur van een bron. Leg hier de houts-

kool tegenaan als ‘bergjes’ en leg ook wat kooltjes op de muur. Verdeel waxi-

nelichtjes op de muur en de kooltjes. Van de aanraking met houtskool wordt 

alles zwart, dus de kooltjes moeten één voor één neergelegd worden.

LEONIE VAN STRAATEN 

VAN GROND VOOR CONFLICT NAAR BRON VAN VREDE

P. 4
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Psalm 116 (leesrooster 16 september) kan ook ge-

zongen worden op nieuwe zettingen van Christiaan 

Winter en Nico Vlaming. De versie van Nico Vlaming 

vindt u op www.ministerievanvrede.nl 

Nico Vlaming en Christiaan Winter, Heel mijn ziel. 

Nieuwe psalmen voor kerk en koor. Boekencentrum 

– Zoetermeer, 2012. isbn 978 90 239 6758 3. 

Hier vindt u de nieuwe zetting en tekst van het Kyrie 

van Andries Govaart en Hans van Leeuwenhage. 

Het Kyrie vindt u in zijn geheel uitgeschreven bij de 

gebeden.

P. 5

‘Wij bidden tot de Levende’ van Andries Govaart 

(tekst) en Hans van Leeuwenhage (muziek). Het 

Kyrie vindt u in zijn geheel uitgeschreven bij de 

gebeden. Een meerstemmige zetting vindt u op 

de website.

Nico Vlaming en Christiaan Winter, Heel mijn 

ziel. Nieuwe psalmen voor kerk en koor. 

Boekencentrum – Zoetermeer, 2012. 

isbn 978 90 239 6758 3

Psalm 116 (leesrooster 16 september) kan 

ook gezongen worden op nieuwe zettingen 

van Christiaan Winter en Nico Vlaming. 

De versie van Nico Vlaming vindt u op 

www.ministerievanvrede.nl 

Psalm 116 & Kyrie
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Gebeden
KYRIE GEBED
(Algemeen)

Wij bidden tot de Levende, 

die zich over ons wil buigen…

om mensen op de vlucht, zonder huis,

om wie in handen vallen van misdadigers… Kyrie eleison

om wie gekooid worden en de mond gesnoerd  

en geen mogelijkheid voor verweer hebben… Christe eleison

om de aarde die verdeeld wordt en uitgebuit, 

om haar bewoners zonder toegang tot water… Kyrie eleison

 Zo bidden wij de Levende

 die mensen weer doet opstaan.

(Jona 3,10 – 4, 11)

 Wij bidden tot de Levende, 

 die zich over ons wil buigen…

om wie anderen hun voorspoed niet gunnen,

om wie jaloers zijn op mensen die het goed gaat… Kyrie eleison

om wie God de wet willen voorschrijven,

en die recht voor genade laten gelden… Christe eleison

om wie verbitterd zijn 

niet meer verder willen leven…  Kyrie eleison

 Zo bidden wij de Levende

 die mensen weer doet opstaan.

(Matteüs 20,1-16)

 Wij bidden tot de Levende, 

 die zich over ons wil buigen…

om mensen die aan de kant zijn gezet,  

en die niet geloven dat ze er toe doen … Kyrie eleison

om wie vermoeid zijn en stuk gebeukt, 

om wie zich niet gezien en miskend voelen… Christe eleison

om wie niet delen in de overvloed van de oogst, 

en te kort komen in hun levensonderhoud… Kyrie eleison

 Zo bidden wij de Levende

 die mensen weer doet opstaan.

De meerstemmige toonzetting vindt u op de website van het Ministerie van Vrede

Tekst: Andries Govaart

Muziek: Hans Leeuwenhage

VOORBEDE
God, U die liefde bent en duurzame trouw,

luister naar het smeken van uw volk,

als wij U bidden…

voor de kerk, die bedoeld is als een bron van schone energie:

dat er voorgangers zijn die eerbied oproepen

omdat zij doen wat zij zeggen en niet meer belijden dan zij doen;

laat ons bidden…

 Acclamatie

 Solo:

 Laat uw oog weer op ons rusten.

 Geef ons niet prijs aan onze wildernis!

 Gaan wij U niet meer ter harte?

 Allen:

 Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde!

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

voor de politieke leiders in de wereld, die gekozen zijn 

om zich met positieve energie in te zetten voor hun volk:

dat zij doen wat zij zeggen en niet meer beloven dan zij kunnen 

waarmaken;

laat ons bidden…

voor mensen die worden uitgebuit omwille van ons energiever-

bruik,

met name voor mijnwerkers in Colombia en Soedan:

dat bedrijfsleiders hun handen niet in onschuld blijven wassen,

maar bereid zijn tot verandering;

laat ons bidden…

voor ons, de geloofsgemeenschap die hier samen is:

dat wij onze energie inzetten voor vrede, overal waar wij zijn;

laat ons bidden…

Acclamatie: tekst Sytze de Vries en muziek W. Vogel

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
Barmhartige God,

U hebt een groot hart,

voor de mensen die niet in tel zijn.

Licht wilt U zijn in hun duisternis,

bron van hoop en nieuwe levensenergie.

Als leerlingen van Jezus nodigt U ons uit tot navolging. 

Wij vragen U:

open onze oren voor wat U ons te zeggen heeft,

open onze ogen om te zien wat fout gaat in en om ons heen,

ontsteek in ons het vuur van uw liefde,

kracht en moed

om ons geloof handen en voeten te geven,

om te werken aan meer rechtvaardigheid en vrede,

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
Liefdevolle God,

brood en wijn kunnen niet 

gemaakt, tot bij U gebracht en gedeeld

zonder de concrete inzet van mensen.

Laat deze gaven,

telkens wanneer wij ze aan U opdragen,

aanstichten tot concrete daden van naastenliefde.

Zo krijgt onze eer aan U

steeds meer diepte en waarheid.

Zo doen brood en wijn steeds meer oplichten

de inzet en zelfgave van Christus, onze Heer. Amen.

SLOTGEBED
God, Bron van alle leven,

wij danken U voor de tijd die we hier samen waren

om te verwijlen bij U en bij elkaar.

Wij danken U voor de woorden uit de Schrift, 

die richting geven aan ons leven

en ons bemoedigen om ons geloof niet enkel met de mond te 

belijden,

maar ook in daden om te zetten.

Wij danken U voor uw Zoon,

die ons wakker schudt uit onze ik-gerichtheid

en ons voorgaat op de weg van overgave en vertrouwen.

Wij danken U voor deze plaats,

waar woorden en gebaren ons dragen

in twijfel én hoop,

in ongeloof én geloof,

op onze zoektocht naar wegen van vrede.

Mag deze dankbaarheid ons vergezellen, God,

opdat ons geloof in U doorwerkt in onze omgeving

en bijdraagt aan vrede in uw Naam. Amen.

ZEGENBEDE
Vrede is ons aangezegd.

Moge God ons behoeden

opdat wij dit onderweg onthouden.

Vrede hebben we elkaar gewenst.

Moge God ons behoeden 

opdat wij dit onderweg blijven doen.

Vrede is een belofte voor onze wereld.

Moge God ons behoeden

opdat wij onze energie hier aan geven.

Moge God ons behoeden,

overal waar wij gaan

en bij alles wat wij doen.

Moge Hij onze dierbaren behoeden

overal waar zij leven.

Moge Hij alle levende wezens behoeden

overal waar zij zijn.

Mogen wij zo gezegend zijn door God, die wij noemen:

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

De acclamatie bij de voorbede is een fragment uit het lied Gij, eens een bevrijder. Dit is te 

vinden in Zingend Geloven 3, nr. 38. Suggestie: als er een koor is, kan dit lied heel goed als 

begin van de voorbede in zijn geheel gezongen worden. 

Behalve het Kyrië gebed zijn alle gebeden geschreven door de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.

PSALM 116  - DANKPSALM 
V. God heb ik lief, ja lief,

    Hij hoorde mijn roep om hulp;

A. Hij legde zijn oor te luister

    alle dagen dat ik Hem riep.

V. Toen doodsangst mij omknelde,

    mij greep door verdriet en pijn,

A. toen riep ik God om hulp:

    'geef mij weer levensmoed!'

V. Ja, God is goed, rechtvaardig,

    Hij ontfermt zich over ons;

A. Hij behoedt wie argeloos is,

    Hij was er voor mij in mijn nood.

V. Kom dan, mijn ziel, tot rust,

    want God heeft het goed met je voor.

A. Hij bevrijdde mij, droogde mijn tranen,

    Hij hielp mij weer overeind.

V. Nu kan ik weer vrij en blij leven,

    met God heel dicht bij mij.

A. Ik bleef vertrouwen, ook toen ik zei:

    'ik voel mij zo ellendig.'

V. Toch zei ik in mijn nood:

    'wie kan ik nog geloven?"

A. Wat kan ik voor God terugdoen,

    voor alles wat Hij voor mij deed?'

V. Het glas wil ik heffen, als dank,

    God noemen bij zijn naam,

A. zo wil ik mijn trouw laten zien

    aan de mensen om mij heen.

V. Want voor God is het niet gering,

    de doodsangst van zijn mensen.

A. Dienstbaar, God, wil ik zijn,

    U maakt mij steeds weer vrij.

V. Danken wil ik U, God,

    U noemen bij uw naam,

A. zo wil ik mijn trouw laten zien

    aan de mensen om mij heen:

V. in U, bij U en met U,

    overal waar U bent.

Halleluja

Francien van de Beek in Ik groet het licht. De psalmen uit hun schaduw

Narratio, Gorinchem 2012

P. 6
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EEN SLANG VAN PRIKKELDRAAD 
In een klein dorpje, ergens in de bergen van Zuid-Amerika stopte een auto voor 

het stadhuis. Uit de auto stapten vier belangrijke heren. Ze hadden donkere pak-

ken aan en donkere brillen op. ‘Welkom in Tiuna’, zei de burgemeester, die ze 

stond op te wachten.

‘We zijn blij, dat U ons dorp met een bezoek wilt vereren’, zei hij met een buiging. 

Maar eigenlijk was hij helemaal niet blij. Hij had een angstig voorgevoel. Het ge-

zelschap ging het stadhuis binnen. ‘Vertelt U eens iets over dit dorp?’ vroeg de 

belangrijkste van het stel. ‘Mijnheer, wij zijn eenvoudige boeren en herders’, zei 

de burgemeester. ‘De vaders van onze grootvaders bewerkten het land al. We 

helpen elkaar en leven in vrede met elkaar.’

‘Ja, ja’, zei één van de heren. ‘Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. 

Wij zijn van de Maatschappij. Wij hebben ontdekt dat de grond die jullie bewer-

ken eigenlijk niet van jullie is. We willen het goed met jullie maken. Wij geven 

jullie nieuwe grond of als je dat liever hebt, geld, want wij hebben jullie grond 

nodig. Er zitten belangrijke stoffen in de grond die wij willen ontginnen’. 

‘Maar,’ sputterde de burgemeester tegen, ‘dat kán toch niet. Het is de grond 

van onze voorvaderen. Het is onze grond’.  ‘Je geeft die grond in ruil voor an-

dere, of anders…’, dreigde de belangrijkste van de heren. ‘U heeft geen poot  

om op te staan. De rechter…’

Maar de burgemeester hield voet bij stuk. Hij liet zich niet  bang maken. Hij gaf 

hun land niet weg, hoeveel geld of ander land ze er voor in ruil wilden geven.

‘U hoort nog van ons’, zeiden de heren, toen ze weer in de auto stapten. Dora 

zag ze wegrijden. Ook de oude Dora had een angstig voorgevoel.

STENEN VAN GOUD
Dit jaar staat centraal hoe mensenrechten geschonden worden door mijnbouw-

bedrijven. 

Laat een mooie steen zien. Je kunt ook een steen van te voren goud geverfd 

hebben. 

Wie neemt wel eens een steentje mee in zijn zak? Wie verzamelt stenen bv. van 

de vakantie? Van wie zijn die stenen eigenlijk? Lees of laat lezen Job 28, 1 - 11 

uit de bijbel.

Stel dat iemand een mooie glinsterende steen heeft gevonden, kan je je dan 

voorstellen dat iemand anders die steen ook wel wil hebben? Wat kan je dan 

doen om ook zo’n steen te krijgen?  

MAX EN DE TOVERSTENEN
Gebruik het prentenboek ‘Max en de toverstenen’ 

van Marcus Pfister, uitgeverij De vier windstreken 

1997. 

Korte inhoud: Op een rotseiland midden in zee 

woont Max de rotsmuis met zijn vrienden. Op een 

dag vindt Max een prachtig fonkelende steen, die 

licht en warmte geeft. Alle muizen willen wel zo’n 

steen. De oude muis Balthazar waarschuwt de mui-

zen dat ze voorzichtig moeten zijn met de schatten 

van het eiland. Het boek laat twee mogelijkheden 

zien: Wat kan er gebeuren als iedereen zo’n steen 

opdiept en hoe zou je kunnen voorkomen dat het 

mis gaat?  Geef de kinderen een middelgrote witte 

steen (te koop bij tuincentra). De kinderen mogen 

met viltstift de steen versieren.   

Het verhaal leent zich er ook voor om uitgespeeld 

te worden. Zorg dan voor goudgekleurde en witte 

stenen. Verstop de goudgekleurde stenen in de 

ruimte. De kinderen die de muizen zijn gaan op 

zoek naar de gouden stenen. Doe het zo dat hier 

en daar iets om kan vallen… 

Leg witte stenen terug op de plekken waar de gouden 

stenen hebben gelegen en geef daarna de witte ste-

nen die de kinderen mogen versieren en mee naar 

huis mogen nemen.

VOOR OUDERE KINDEREN EN/OF TIENERVIERINGEN  
Geef elke aanwezige een blad met een afbeelding van prikkeldraad erop.

Waar wordt prikkeldraad voor gebruikt? Schrijf bij het prikkeldraad dingen 

die met ‘prikkeldraad’ te maken hebben, zoals onrecht, afsluiten, gevaar, 

angst, bedreiging… 

Ieder bedenkt dat eerst individueel. Wissel uit en schrijf de resultaten op 

een groot vel papier of whiteboard waarop ook prikkeldraad getekend is.

CREATIEF SCHRIJVEN
Schrijf  de ‘prikkeldraadwoorden’ in de vorm van prikkeldraad op. Begin  

met schrijven aan de ene kant van het papier en laat de prikkeldraad-

slang over de bladzij lopen naar de andere kant. Plak de verschillende  

bladen aan elkaar.

Maak een bloem en plak de bloem aan het prikkeldraad vast. Schrijf op 

de bloemblaadjes dingen die ‘goed’ zijn in het verhaal, bijvoorbeeld: 

Verzet, moed, doorzettingsvermogen…

Maak een krantenberichtje over het bezoek van de heren aan de burge- 

meester. Maak een krantenberichtje over de prikkeldraadslang, of maak

een krantenberichtje over de dood van Eduardo en Dora. Lees de berichtjes 

aan elkaar voor. Plak al die berichtjes in een ‘krant’. Neem die krant mee 

naar de kerk of plaats de berichtjes bij een artikeltje in het kerkblad.

ANNEKE VAN WIJNGAARDEN
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Het leek of er niets veranderde, maar er veranderde wel wat.

Een slang van zes rijen prikkeldraad kroop ’s nachts naar Tiuna toe.

De slang liep dwars over het land, dwars door de rivier.

Ze zagen niemand en toch kwam de prikkeldraadslang elke dag dichterbij.

De mensen in Tiuna werden er bang van. 

‘Ik zal opletten of ik iets zie,’ zei schaapherder Eduardo. ‘Hier is het prikkeldraad 

opgehouden, dus van hieruit moet het verder gaan.’ De hele volgende ochtend 

wachtten ze of Eduardo iets had gezien, maar Eduardo kwam niet. 

Toen ze gingen kijken, vonden ze Eduardo verward in het prikkeldraad. Hij was 

dood. Op de grond vonden ze de afdruk die leek op de hoef van een bok. Nu 

wisten ze het zeker! Het was het werk van de duivel! Niemand durfde de stad 

meer uit. Dagelijks kwam de prikkeldraadslang dichterbij. 

De oude Dora verliet het dorp. Ze liep tot aan de laatste paal van het prikkeldraad. 

Daar ging ze zitten. Met haar rug tegen de paal. Ze wachtte tot de draad in be-

weging zou komen. Het werd later en later. Het was nu helemaal donker.

Opeens voelde ze armen, die haar probeerden weg te duwen. Maar Dora had 

zichzelf stevig vastgebonden aan de paal. Met gewoon ijzerdraad. 

Ze had het draad vele malen om haar lijf en de paal gedraaid. Dora telde acht 

schoenen. De mannen waren in het zwart gekleed. Ze hadden maskers voor hun 

gezicht. Dora glimlachte. Ze verzette zich niet, toen ze haar probeerden los te 

krijgen. Hoe harder ze aan haar rukten, hoe dieper het ijzerdraad in haar vlees 

drong. Toen voelde ze een harde klap. De stemmen werden zachter. Ze zag iets 

wits. Ze lachte..

Het dorp liep uit om naar Dora te kijken. Ze straalde licht uit, vonden ze. Ze was 

dood. Naast haar stond een nieuwe paal. Vandaar kroop de slang verder. Tussen 

de twee palen was een open ruimte. Een soort menselijke deur. 

Toen Dora begraven was, knipten ze woedend openingen in het prikkeldraad. 

’s Middags was de slang er niet meer. De twee palen van Dora lieten ze staan. 

Als herinnering aan de moedige daad van Dora.

Lees of laat lezen Job 28, 1 – 20 + 23 – 28 
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Ministerie van Vrede
Voor de meeste belangrijke onderwerpen kent Nederland een eigen ministerie. 

Waarom dan niet voor één van de meest urgente thema’s: vrede? Met die ge-

dachte in het achterhoofd richt IKV Pax Christi dit jaar voor de tweede keer een 

Ministerie van Vrede op, vertegenwoordigd door een nog te benoemen Minister 

en Staatssecretaris van Vrede en ondersteund door Ambassades in het hele land.  

WAT GEBEURT ER IN DE VREDESWEEK
Het hoogtepunt van de zichtbaarheid en de activiteiten van het Ministerie en 

de Ambassades ligt tijdens de Vredesweek,  van 15 t/m 23 september. De 

Minister en Staatssecretaris van Vrede trekken dan het land in om verschillende 

evenementen mee te maken; ook de Ambassades van Vrede draaien op volle 

toeren. Vredesweek 2012 heeft als motto Powered by Peace en vraagt aandacht 

voor conflicten rond het delven van grondstoffen. Lees op de website www.

ministerievanvrede.nl verder over dit thema.

ZELF EEN AMBASSADE VAN VREDE OPZETTEN?
Wilt u meer doen dan een viering in de kerk? Wilt u vanuit uw kerk, school 

of buurthuis in de Vredesweek meerdere activiteiten organiseren, zoals een 

filmavond of debat? Zet dan een Ambassade van Vrede op. U kunt dan rekenen 

op ondersteuning van IKV Pax Christi in de vorm van een Ambassadepakket 

met posters, folders, perskit en een banner. Bovendien kunt u per Ambassade 

(maximaal) 500 euro subsidie aanvragen.

Van grond voor conflict naar 
bron van vrede
Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.  Dat is  

de gedachte achter het motto Powered by Peace. De Vredesweek 2012 wil zo stilstaan bij geweld en onrecht 

die vaak gepaard gaan met het delven van grondstoffen waar ook wij dagelijks dankbaar gebruik van maken: 

olie, steenkool en goud zijn nog te vaak oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.

In Colombia bijvoorbeeld hebben de opbrengsten van de steenkolenwinning weinig bijgedragen aan de  

economische ontwikkeling van de gebieden waar ze worden gewonnen. In plaats daarvan kunnen strijden-

de groepen zich bewapenen met deze opbrengsten en de Colombiaanse bevolking onderdrukken. Mensen-

rechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. Mensen worden gewelddadig van hun land verjaagd om 

plaats te maken voor mijnbouw. In plaats van te zorgen voor meer welvaart leidt het delven van steenkolen 

in Colombia tot corruptie en het oplaaien van geweld. Burgers zijn hier het slachtoffer van. Vooral lokale vak-

bondsleiders, milieu- en mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie tegen grootschalige commerci-

ele mijnbouwprojecten betalen een hoge prijs voor hun verzet. 

Ook in landen als Zuid-Soedan en DR Congo leiden grondstoffen tot geweld en onrecht tegen burgers. In de 

olierijke gebieden van Zuid-Soedan zijn honderdduizenden burgers van hun land verdreven en tienduizenden 

vermoord om ruim baan te maken voor de olie-industrie. In de Democratische Republiek Congo dreigen hon-

derdduizenden gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt te raken door de komst van industriële mijnbouw.

Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn met gebruik van omstreden grondstof-

fen. Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele telefoons, of de stroom uit uw stopcontact.  In de Vredesweek 

vraagt het Ministerie van Vrede aandacht voor dit onderbelichte  thema. Over hoe u daar een bijdrage aan 

kunt leveren leest u in de jaarlijkse Vredeskrant die in begin september uit komt of op de website van het 

Ministerie van Vrede.

Vredeszondag op 
radio en tv
Ook radio en televisie besteden aandacht aan de Vredesweek. Zo zendt de  

IKON op zondag 16 september een radiokerkdienst uit vanuit de PKN gemeente 

van Cothen. Voorganger is ds. Rebecca Onderstal. 

De dienst begint om 10.07 uur Radio 5. RKK televisie zendt op dezelfde zondag 

een televisieviering uit vanuit de Bonifatiuskerk, te Leeuwarden tussen 10.30 – 

11.30 uur, Nederland 2. Hoofdcelebrant is Mgr. Gerard de Korte.
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Ministerie van Vrede wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds

Collecte in de Vredesweek
IKV Pax Christi kan dankzij de collectes die u in de Vredesweek houdt zich blijven inzetten voor vrede 

in binnen- en buitenland. Bestel collectefolders, posters en vredeskranten op www.ministerievanvrede.nl  

Dit ondersteunende materiaal kunt u verspreiden op Vredeszondag 16 september/ in de Vredesweek.

U kunt de opbrengst overmaken op giro 306090 t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht, o.v.v. vredesweek-

collecte en de naam van uw parochie/ gemeente. Door uw steun kunnen we samen werken aan 

vrede. Hartelijk dank!

Dit blad wordt voor iedereen die 

niet op de gebruikelijke manier kan 

lezen, uitgegeven op geluidscassette 

en/of braille, grootletter of via de 

elektronische postbus. Informatie en 

opgave CBB (christelijke bibliotheek 

voor blinden en slechtzienden), 

postbus 131, 3580 AC Ermelo, tel. 

0341 551014.

MATERIALEN
Voor de Vredesweek hebben we interessant materiaal voor u gemaakt. 

U kunt deze bestellen via www.ministerievanvrede.nl:

* Collectefolder met uitleg over het thema grondstoffen en conflict. 

 Dit kunt u (gratis) gebruiken ter ondersteuning van de collecte op 

 de Vredeszondagen 16 en  23 september 2012. U kunt de folder  

 tijdens de dienst of al een week van te voren uitdelen in de kerk of  

 bijsluiten bij uw kerk- of parochieblad. 

*  Informatiebrochure, over waar het om gaat bij  grondstoffen en 

 (wereldwijde) conflicten.

*  Poster van de Vredesweek 2012.

*  Vredeskrant, verschijnt begin september.

*  Sprekersbank: heeft u een spreker nodig op uw Ambassade van Vrede,  

 of een andere lokale of regionale activiteit? Ook in 2012 komen  

 medewerkers van IKV Pax Christi graag naar u toe om te vertellen over  

 hun vredeswerk. Gedreven, ervaren mensen die de lokale situatie in  

 de verschillende conflictgebieden waar IKV Pax Christi actief is als  

 geen ander kennen. Vanuit hun dagelijkse praktijk vertellen zij wat  

 werken aan vrede inhoudt en gaan graag het gesprek met u aan.

* Cartoon Len Munnik ‘Powered by Peace’

* Vredesweektasje 

* Vredes(week)kaars met een mooie tekst van de Colombiaanse 

 zangeres en activiste Yenny Alexandra Garcia Montano.
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