
 

Viering Jebron  

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen begint nieuwe hoop te 

dagen.  

  

Genezen van geweld in de maatschappelijke context. 

  

7 februari 2021.  

   

Welkom  
  

Welkom jij, die vandaag thuis zit omwille van de Corona-maatregelen. 

Welkom jij, als zoekende mens naar vrede in een soms dolgedraaide 

wereld van geweld.  

Welkom jij, die opkomt voor een atoomvrije wereld.  

Welkom jij, die droomt van een vrije wereld zonder strijd en oorlog. 

Welkom jij, die zoekt naar voorbeelden en mensen die inspireren 

kunnen voor een geweldloze wereld.  

Welkom jij, die kritisch wil staan tegen alle leugens en onwaarheden in 

deze wereld.  

Welkom jij, die zich verbonden voelt met de Ene die als een 

VaderMoeder aanwezig wil blijven.  

Welkom jij, die de Weg van de Zoon wil volgen.  

Welkom jij, die geestdriftig in de Spiritualiteit van de Geest wil blijven 

geloven.  
  

Een lied over vrede (Lied p.32)  

  

Waar is de plaats die vrede lacht?  

Waar wordt aan mensen recht verschaft?  

Waar is de God die leven geeft?  

In elke mens die liefde deelt.  

  

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 

waar elke mens van angst geneest, 

ik zoek de God die armen heelt, in 

elke mens die liefde deelt.  

  

Ik zoek het land dat vreugde heet, 

vrij van geweld en oorlogsleed, ik 

zoek de stad waar God regeert, in 

elke mens die liefde deelt.  
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Hier is de plaats die vrede lacht, hier 

wordt aan mensen recht verschaft, hier 

is de God die leven geeft, in elke mens 

die liefde deelt.  

  

Een gebed  
  

Doe uw aanschijn over 

ons lichten, God.  

Wees niet een verre, vreemde.  

Kom in ons midden.  

Beadem ons.  

Spreek uw helder woord van vrede en 

raak ons aan.  

Opdat de wereld nieuw zou worden, 

een gemeenschap met kracht en gratie, 

opdat het licht van vrijheid en vrede zou 

doorbreken, en dat wij het licht van 

vrijheid en vrede in de ander zouden 

herkennen. Opdat wij zonder vrees in 

een traditie durven staan, die niet star, 

onwrikbaar, maar in u verankerd 

zoekend, tastend, zich aan keuzen 

waagt. Die ballast afwerpt  en durft 

vertrouwen in het ongeziene,  dat – 

misschien – aan het kiemen gaat.  
  

Enkele teksten over vrede uit de wereldliteratuur.  
  

Koran, achtste Sûra, 61-63  

  

Indien de anderen neigen naar de vrede, neigt gij dan 

ook daartoe en stel uw vertrouwen op God.  

Hij is waarlijk de Horende, de Wetende.  

En indien zij van plan zijn u te bedreigen, 

dan is het op God op wie gij rekenen kunt.  

Hij is het die u gesterkt heeft.  

Hij heeft de harten van  de gelovigen in genegenheid verenigd.  

Hij is geweldig en wijs.  

 

Taoïstisch Pacificisme. Tao Te Ching, 31.  
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Het schone spel van krijgshaftig vertoon is een onheilbrengend werktuig, 

dat door natuurlijke vormen beter zou worden vermeden, en geen 

toegang dient te krijgen tot onze wegen.  

Links is de plek van de leider, rechts is de plek voor de wapens. 

Wapenkracht is een onheilspellend werktuig, en niet het werktuig van 

een leider.  

Beschouw het vermijden van wapenkracht als het hoogst bereikbare.  

Laat de overwinning geen aanleiding zijn tot het verheffen van oorlog tot 

kunst.  

Zij die oorlog verheffen tot kunst zien het doden van mensen als 

vermaak.  

Wie her doden van mensen als vermaak ziet, streeft niet zijn doel als 

mens na.  

Een oorlogsoverwinning klinkt als een begrafenisritueel.  

  

Michel Ciry, schilder. Vrede.  

  

   

  
  

  

  

  

Kahlil Gibran, Spiegels van de ziel.  
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Als iemand je uitlacht, kun je medelijden met hem hebben,  

 maar als jij hem uitlacht en pest, is dat onvergeeflijk. Als 

iemand jou kwetst, kun je dat vergeten,   maar als jij hem 

kwetst, blijft je dat altijd bij. Je medemens is je gevoeligste 

zelf in een ander lichaam.  

  

Fragment uit de speech van Martin Luther King “I have a dream”  

  

“Tijdens het verkrijgen van onze rechtmatige plaats moeten we ons niet 

schuldig maken aan foute daden. We moeten er niet op uit zijn uit dorst 

voor vrijheid uit de beker van bitterheid en haat te drinken. We moeten 

onze strijd voeren vol waardigheid en discipline. We moeten niet 

toelaten dat ons creatieve protest vervalt in lichamelijk geweld. Steeds 

weer moeten we reiken naar de majestueuze hoogten waarin lichamelijk 

geweld wordt tegemoet getreden met de kracht van de ziel.  

  

De wonderbaarlijke nieuwe strijdlust die de negergemeenschap heeft 

overspoeld mag niet leiden tot een wantrouwen van alle blanke mensen, 

want velen van onze blanke broeders, zoals blijkt uit hun aanwezigheid 

hier vandaag, zijn tot het besef gekomen dat hun lot is verbonden met 

ons lot en hun vrijheid onlosmakelijk is verbonden met onze vrijheid. We 

kunnen niet alleen lopen.  

  

En terwijl we lopen, moeten we de plechtige belofte afleggen dat we 

door zullen gaan. We kunnen niet terugkeren. Er zijn mensen die de 

aanhangers van burgerrechten vragen: 'Wanneer zijn jullie tevreden?' 

We kunnen nooit tevreden zijn zolang de neger het slachtoffer is van 

onuitsprekelijke gruweldaden door wangedrag van de politie. We kunnen 

nooit tevreden zijn zolang onze lichamen, dodelijk vermoeid van het 

reizen, geen onderkomen kunnen krijgen in de motels langs de 

snelwegen en in de hotels in de steden. We kunnen niet tevreden zijn 

zolang de neger alleen maar kan verhuizen van een klein naar een groot 

getto.”  

  

Evangelie van Johannes, 14, 26-27  

  

De Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie 

bijstaan; hij zal je alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat 

ik je verteld heb. Vrede laat ik bij jullie achter; mijn vrede geef ik jullie, 

een andere vrede dan de wereld geeft. 
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Maatschappelijk geweld – oorlog en geweld in vele gedaantes.  

Met beelden. 

 

Alhoewel we hier in West-Europa reeds 75 jaar in vrede leven, zien we 

overduidelijk op vele plaatsen in de wereld haat en geweld groeien. In 

beelden enkele voorbeelden van de  vertrappeling van vrede.  

  

Eerste wereldoorlog  

  

  
  

  

Tweede wereldoorlog  
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Concentratiekamp Dachau  

  

  
  

 

Genocide Rwanda 1994  

  

  
  

Geweld in Nigeria 2019-2020  
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Equadoriaanse vrouwen komen op  tegen vrouwengeweld 2020  

  

          
  

De 15 oma’s van Sepur Zarco  

  

 

USA 2020  
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 Bedenking  

  

  Wij mogen reeds langer dan 75 jaar zonder oorlog leven!  

Hoera! Dat is juist… toch als je het immense voorrecht hebt te mogen 

leven in een kleine hoek op deze wereld: het westelijk deel van 

WestEuropa. We leven effectief zonder oorlog. Maar leven wij in 

vrede?   Als je even over het muurtje van ons welgesteld Europa 

kijken worden we iedere dag geconfronteerd met de beelden van 

overal ter wereld. Beelden van opstanden, folteringen, betogingen die 

uitdraaien op vernielingen allerhande, verkrachtingen van vrouwen, 

geweld op mannen en kinderen. Het is een dagelijkse vertolking van 

ruw geweld.  

Het doet pijn aan onze ogen en in ons geweten.  

  Het kan echter nog veel subtieler: naast het ruwe geweld is er ook 

het verdoken en vaak verzwegen geweld van vernederingen, armoede, 

verdrukking, psychisch lijden ons aangedaan door anderen, 

machtsmisbruik in gezinnen, in scholen, op het werk. Kan de wereld, 

kan de mens zonder geweld?  

  Waar komt al dit geweld vandaan? We kunnen ons amper troosten 

met de gedachte dat oorlog en geweld – in alle gedaanten – reeds 

aanwezig is vanaf het begin van de mensheid. Meer zelfs, van bij de 

primaten, en in de ganse dierenwereld. We zien reeds de mensapen die 

met knotsen elkaar te lijf gaan. Mensen gebruikten later speren en 

lansen op jacht naar dieren en naar de vrouwen van de naburige stam. 

Dan kwamen pijl en boog, geweren, kanonnen en de atoombom. Van 

waar komt toch al deze agressie?  

  Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:  

  

° Je macht tonen, vooral als je geen gezag hebt. Vooral koningen en 

keizers hadden daar last van, maar ook (vooral) mannelijke managers 

en in vele gevallen (mannelijke) politiekers. Soms ook vrouwelijke.  

  

° Rijkdom verzamelen door de rijkdom te gaan zoeken en weg te halen 

bij de anderen: door oorlog de grenzen van naburige landen met de 

voeten treden om te zoeken naar meer landbouwgronden, naar olie, 

goud, ivoor, diamanten, rubber… je zou er zelfs de handen van mensen 

voor afhakken.  

  

° Uit frustratie. Je voelt je beknopt in je vrijheid en onafhankelijkheid. Je 

voelt ook aan dat anderen mee op de barricaden willen staan om stoer 
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de politie aan te vallen, winkelruiten in te slaan, auto’s in brand te 

steken.  

Je frustraties worden nog opgeklopt door de nietsontziende sociale 

media, die verzamelen blazen om bij nacht en ontij geweld te plegen.  

  

° Je hebt van jongs af aan agressieve taal gehoord, of zelf 

vernederingen meegemaakt, en je wil je wreken, al was het op 

onschuldige mensen en materialen.  

  

Geweld komt voor in alle lagen van de bevolking: bij rijken en armen, 

geletterden en ongeletterden, bij ongelovigen en gelovigen, bij moslims, 

christenen en joden… denk maar aan de vele godsdienstoorlogen.   

  

  Is geweld altijd ontoelaatbaar?   

Soms moeten we zelf ook geweld gebruiken. Iedereen gaat er vanuit dat 

we onszelf mogen verdedigen wanneer ons onrecht aangedaan wordt.  

De vraag is echter: op welke manier kunnen we verzet plegen?   

Indien enigszins mogelijk kan het gebeuren door geweldloos verzet. Dit 

wordt ons aangetoond door vele getuigenissen uit het verleden en het 

heden:   

Vanuit ons christelijk geweten, vanuit een figuur als Jezus Christus. 

“Bemin je vijand”, “Ik kom vrede brengen”, “Als iemand je op de 

rechterwang slaat…” , “Gelukkig zij die zich inzetten voor de vrede”… En 

in het voetspoor van die Jezus: een zekere Franciscus, een Martin 

Luther King, en zovele andere heiligen, reeds gestorven of nog levend. 

Een beweging als Pax Christi draagt deze vrede uit in vele landen. Zoek 

het maar even op: paxchristi.be  

  

  Tot besluit: het is voor ons persoonlijk, of voor het kleine groepje 

van Jebron dat we zijn, onmogelijk een grote rol te spelen in de wereld 

van het grote geweld. Wat kun je als individu doen aan de ploerten van 

het geweld in deze wereld? Niet veel. Zelfs de grote vredesbetogingen 

van enkele jaren geleden hebben niet veel kunnen veranderen. Maar we 

kunnen wél iets betekenen om het geweld in onze kleine wereld te 

bestrijden. Maar daarover meer in de volgende viering.  

Wat we ook kunnen doen: ons blijvend informeren over oorlog en vrede. 

Kritisch blijven kijken naar het nieuws. ons wapenen tegen leugens en 

bedrog. Actief blijven in organisaties zoals Pax Christi, het Vredeshuis, 

en zovele anderen. Die organisaties blijven steunen.  

En samen met de gelijkgezinden brood breken en de beker van de 

vrede met elkaar delen.  
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In herinnering: Vrede in acclamaties. Liederenfarde, p. 85-86.  

  

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

  

Sjaloom, Gods vrede kome over jou!  

Sjaloom, Gods vrede kome over jou!  

Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen, Sjaloom, 

dan rust Gods vrede ook over jou!  

  

Sjaloom chacverim, sjaloom chaverim,  

sjaloom, sjaloom, lehitraot lehitraot, 

sjaloom, sjaloom  

  

Vrede en alle goeds,  

vrede wens ik jou, vrede 

voor altijd.  

  

Waar mensen samen vrede bouwen,  daar 

vindt God een arme thuis.  

  

Voorbeden  

  

Bidden we voor de vrouwen en de kinderen in Nigeria, 

voor de slachtoffers van gewapende conflicten  voor 

de landloze boeren voor de vluchteling in 

onherbergzame gebieden  

voor de politieke gevangenen overal ter wereld  

  

Bidden we voor de slachtoffers van geweld en verwoestingen: 

door de gele hesjes in Frankrijk door de extremisten in 

Amerika door de opstanden in Nederland  

en overal ter wereld  

  

Bidden we voor de daders van zinloos geweld 

dat we ons geweldloos tegen hen keren dat 

zij toch ooit het licht zouden zien.  

  

Bidden we voor allen die meevechten op een 

geweldloze wijze voor vrede voor de ontmanteling 

van atoomwapens voor de vredesgesprekken in 

de Verenigde Naties.  
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 In herinnering aan de broodbreking en delen van de beker:   

 

Tafelgebed 23 

 

Tot Jou bidden wij, onuitsprekelijke, schepper van den 

beginne,tot op vandaag beziel ons met jouw begeestering 

voor een aarde die goed is, land van belofte, waar te leven is 

voor planten en dieren en te midden van hen de mensen, 

ieder naar zijn aard.  

  

Houd ons in beweging, ons en onze kinderen, voor 

een betere wereld, waar ieder tot zijn recht mag 

komen en zo tot vrede.  

Trek ons daarom uit de klei van zoveel angst en eenzelvigheid  

en boetseer ons tot mensen voor mensen, adem ons open tot 

land van belofte, wereld in vrede.  

  

Tot Jou bidden wij, mens uit een ver verleden, maar nog steeds 

ons ver vooruit: Jezus, mens uit God,  geboren en getogen uit 

heimwee naar toekomst, uit hartstocht voor bevrijding, uit 

mededogen om de minste mens.  

  

Daarvoor gaf Jij je leven, je brak het als brood, schonk 

het uit als wijn, en zei: mijn lichaam en bloed als inzet 

voor een wereld met allen, doe dit tot mijn gedachtenis, 

mij achterna.  

  

Tot Jou bidden wij, scheppende Geest, ziel van de schepper, 

bezieler van Jezus en van zo velen in zijn voetspoor.  

Stuw ons, troost ons, houd ons onrustig en tegelijk volhardend.  

  

Maak ons creatief,  

leer ons water uit de rotsen slaan,  

help ons leven scheppen uit zoveel hardleersheid, maak 

ons buigzaam richting vrede, maak ons leerzaam in 

rechtdoen, blaas ons bijeen van alle kanten tot een land 

van belofte.   

  

(Jan van Opbergen)  

  

  



  12 

Onze Vader  

  

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam 

worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil 

geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef 

ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 

onze schulden, zoals ook wij vergeven aan 

onze schuldenaren, en breng ons niet in 

beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Want van u is het koninkrijk en de kracht  en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen  

  

Licht en stem  

  

Van grond en vuur zult Gij ons maken 

hoog op rotsen aan levend water van 

geur en smaak  

van licht en stem uw evenbeeld  

  

Volk dat in duisternis gaat 

mensen met stomheid geslagen 

het zal geschieden zegt hij, dat 

zij weer glanzen als nieuw.  

Van licht en stem zult Gij ons maken uw evenbeeld.  

  

Niet meer beklemd en verdeeld 

niet meer in woorden gevangen 

één en gekend en bevrijd eindelijk 

mens zal ik zijn.  

Van licht en stem zult Gij ons maken uw evenbeeld.  

  

Daar staat de stoel van het recht, 

daar zal staan de tafel der armen, 

dan is de dag van het lam, zie ik 

kom haastig, zegt Hij.  

  

Van grond en vuur zult Gij ons maken 

hoog op rotsen aan levend water van 

geur en smaak van licht en stem uw 

evenbeeld . 
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Slotgebed  

  

Ene, Verbonden met u en 

verbonden met elkaar  

hebben we hier geestelijk samengezeten en ons 

bezonnen op uw woord van vrede. Geef ons de 

kracht ons te blijven verzetten tegen geweld en 

onrecht . Geef ons de moed en de kracht   

om te blijven opkomen voor een onvoorwaardelijke vrede 

opdat wij geweldloos meewerken aan uw vrede op deze 

wankele aarde.  

  

Slotwens  

  

Een boeiend en positief leven gewenst de komende weken. Dat wij 

ondanks de benarde Corona-tijden toch de vrede en het geluk 

mogen blijven bewaren. Dat wij daartoe gezegend worden, en dat wij 

elkaar mogen zegenen in de naam van Vader, Zoon en Geest.  

  

Opdracht  

  

De Vredesproblematiek is letterlijk en figuurlijk “grenzenloos”.  

Graag hadden we dieper willen ingaan op concrete broeihaarden. We 

spraken niet van Palestina, niet van Afrikaanse landen, niet van 

China, Rusland, VSA. Bij alles kunnen we ons wat voorstellen.  

Toch een opdracht:  

  

Zoek deze week een rustig moment en zoek uw computer.  

Houd een zoektocht naar organisaties die werken voor de vrede.   

Een hulpmiddel: ga naar bijvoorbeeld  

  

www.paxchristi.be  

  

www.vredeshuisaalst.be  

  

www.vrede.be  

  

https://stad.gent/nl/vredeshuis  

  

www.amnesty-international.be  

  


