
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ord als de zon  

in compassie en mededogen,  

is de eerste raad die Soefi-meester 

Mevlana aanbeveelt in zijn leer over 

verdraagzaamheid. 

De ‘zeven adviezen’ staan niet op 

zichzelf, maar zijn sterk verbonden 

met de Masnawî, een werk waarin 

geestelijke oefeningen aangegeven 

worden om aan je zelf te werken. 

Steeds dieper gaat hij daarbij in op 

zijn raadgeving om als mens je arro-

gantie te laten varen.  

Het aanmatigende menselijk brein 

staat kennelijk lastig in de weg bij het 

verwezenlijken van kwaliteiten, als 

naastenliefde en  verdraagzaamheid. 

Mededogen lijkt menselijk gesproken 

een uitmate luie en vluchtige karak-

tertrek. Er is eerst een concreet en 

hartverscheurend individueel voor-

beeld nodig om in beweging te ko-

men. Een overheersende dominante 

ratio lijkt voldoende om aan de mens 

de hoogste sport van ontwikkeling 

toe te kennen. Zij verheft de mens 

boven zijn kwetsbare natuur-status, 

gevoel en emotie worden daarbij 

afgedaan als irrelevant. Rumi lijkt te 

willen zeggen dat de mens ondanks 

of misschien wel dankzij datzelfde 

dominerende verstand op de onder-

ste tree van zijn geestelijke ontwikke-

ling kan blijven staan. 

Wat opvalt is, dat Mevlana aan ele-

menten of facetten van de natuur 

een deugd verbindt. Hij gebruikt wa-

ter, licht, nacht, dood, aarde en zee 

als metaforen om de mens geestelijk 

op een hoger plan brengen. Niet de 

gedachten- of ideeënwereld, maar de 

fysieke wereld wordt als een ver-

huiswagen voor een immaterieel, 

spirituele ontwikkeling opgevat.  

Wonderlijk is het, dat Mevlana de 

natuur als beeld gebruikt voor spiri-

tualiteit. Natuurkrachten heten – in 

ons tijdsgewricht althans - ‘onttovert’ 

te zijn, ontdaan van hun mysterie; ze 

zouden berekenbaar en voorspelbaar 

zijn.  

Desondanks weet iedereen hoe ver-

raderlijk op 26 december 2004 een 

tsunami in Thailand huishield en hoe 

op 11 maart 2011 een soortgelijke 

natuurramp in Japan de wereld 

schokte. De natuur blijkt nog steeds 

grilliger dan we wensen te denken. 

De zon kan meedogenloos te keer 

gaan en droogte kan jaren achtereen 

de oogst verwoesten.  

Natuurkrachten staan niet onvoor-

waardelijk garant voor leven, ze 

brengen ook onheil en vernietiging en 

benadrukken zo de kwetsbaarheid 

van het menselijk bestaan. 

Schrijvers van boeken uit het Oude 

Testament laten al zien hoe God na-

tuurkrachten aanwendt om de mens 

in beweging te  krijgen en aan te zet-

ten tot compassie.  

In het verhaal van Jonas en de Walvis, 

wil Jonas aanvankelijk niet voldoen 

aan Gods verzoek om naar het ver-

dorven Ninive te gaan om de bewo-

ners daar te waarschuwen voor hun 

goddeloze levenswandel. Na in zee 

gezworven te hebben in de buik van 

een walvis steekt Jonas toch in Ninive 

een tirade af om hen op het goede 

spoor te brengen.  

In de mening dat de bewoners door 

Gods Hand gestraft gaan worden gaat 

Jonas buiten de stad op het Gods 

gericht zitten wachten. Daar laat God 

een schaduwrijke boom opschieten, 

zodat Jonas  geen zonnesteek krijgt. 

Wanneer de bewoners van Ninive 

echter boete doen, wordt de stad 

toch gespaard. Jonas wordt kwaad op 

Gods medeleven omdat Hij daarmee 

zijn acties overbodig maakt. Hij wordt 

helemaal nijdig wanneer de schaduw-

rijke boom, waar hij onder zit, in een 

nacht verdort.  

Dan krijgt Jonas een les: ‘U bent be-

gaan met die ricinusboom, waarvoor 

u niets hebt gedaan en die u niet hebt 

opgekweekt… Zou Ik dan niet begaan 

zijn met Ninive, de grote stad, waar 

zoveel mensen wonen?’  

De boodschap over verdraagzaam-

heid en vergeving wordt ook hier 

geïllustreerd met zee, zon en scha-

duw. De fysieke natuur en natuur-
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krachten blijken hiermee al sinds de 

4
e
 eeuw voor Christus een beproefd 

recept om mensen aan te spreken.  

De auteur maakt in deze teksten ge-

bruik van het ‘beginsel van gelijksoor-

tigheid’, dat in de huidige alternatie-

ve geneeswijze bekend staat als een 

homeopathisch recept. 

De mens wordt hierbij namelijk terug 

verwezen naar de natuur, die groter 

is dan hemzelf maar waar hij stilzwij-

gend deel van uitmaakt en de mens 

wordt gewezen op de mensen met 

wie hij samenleeft. Hij wordt gewe-

zen op onderlinge afhankelijkheid. 

Met dit beginsel van gelijksoortigheid 

wordt de mens bewust gemaakt van 

zijn arrogante eigenwaan, omdat hij 

geneigd is te denken boven de natuur 

te staan en onafhankelijk van zijn 

medemens te kunnen leven. 

Wat roepen in onze tijd de woorden 

van Mevlana nu op, in een concrete 

situatie als het gaat over bootvluchte-

lingen, die in gammele bootjes op de 

Middellandse Zee ronddobberen en 

verdrinken?  

Het lijkt erop dat compassie pas op-

geroepen wordt, wanneer we een 

concreet lotgeval onder ogen krijgen 

of wanneer de situatie buitengewoon 

schrijnend is.  

Worden als de zon? Hoe is de zon van 

Mevlana dan een lichtend en moreel 

voorbeeld? De zon roept in haar al-

gemeenheid een neutraal, onper-

soonlijk en universeel beeld op. Wij 

zijn allen gelijk voor de zon. Gelijke 

monniken, gelijke kappen. Geen 

sprake van individuele voorkeuren of 

particulier voorrecht. Zij ontrekt alles 

en iedereen aan een duistere verbor-

genheid en hoewel zij over alles 

meedogenloos rechtvaardig gelijk 

schijnt, laat zij tevens iedere afzon-

derlijke situatie in haar eigen kleur 

oplichten.  

Het Zonnelied van Sint Franciscus – 

het eerste lied dat in het Italiaans (in 

een Umbrisch dialect) werd geschre-

ven – is, als loflied op de natuur, een 

eerbetoon aan de Allerhoogste, al-

machtige, goede Heer. 

 

Allerhoogste, almachtige, goede 

Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en 

alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te 

noemen. 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw 

schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons ver-

licht. 

En hij is mooi en straalt met grote 

pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het 

teken. 

 

Zon, maan, sterren, wind, lucht, wol-

ken, water, nacht, moeder aarde, 

bloemen, planten en ook de dood zijn 

in het zonnelied broeders en zusters, 

die ieder naar eigen karakter de lief-

de van de Allerhoogste voor de mens 

vertegenwoordigen. 

Ook bij Franciscus is de natuur het 

voertuig voor verwijzing naar een 

‘boven-natuur’. 

De Perzische Soefi-mysticus en dich-

ter Mevlana leefde van 1203 tot 1273 

en is tijdgenoot van de heilige Fran-

ciscus, die zijn zonnelied aan het ein-

de van zijn leven vermoedelijk in de  

lente van het jaar 1225 schreef. 

 

Beide dichters verbinden vanuit een 

verschillende traditie natuurlijke en 

tastbare ervaringen uit het aardse 

leven van alle dag met verheven idea-

len en deugden. Voor Franciscus is de 

natuur een middel om Gods heerlijk-

heid te bezingen en zijn volgelingen 

de deugden van eenvoud en nederig-

heid voor te houden.  

Het zonnelied eindigt met: 

 

Prijs en zegen mijn Heer en dank  

en dien Hem in grote nederigheid 

 

Rumi, meester Mevlana - stichter van 

de dansende derwisjen, die draaiend 

om hun lichaams-as Naam van God 

mediteren en de Barmhartige aan-

roepen - roept op tot verdraagzaam-

heid. 

Nederigheid en verdraagzaamheid. 

Nederigheid beoefenen is deel uit 

willen maken van een groter geheel. 

Verdraagzaamheid betrachten is de 

ander in onderlinge afhankelijkheid 

toelaten.  

 

Wordt als de zon is de opvatting van 

een mysticus, die zijn individualiteit 

opgeeft door zich te identificeren met 

de wereld zoals die bestaat. In eerste 

instantie roept de tekst op tot het 

toelaten van de omringende wereld 

en opgave van een private identiteit.   

Beide dichters vinden in de omrin-

gende natuur een verhaal om God 

dichter bij de mensen te brengen. Zij 

laten Hem tot leven komen in je om-

geving, in de natuur, in je medemens 

en in jezelf.  

Als je bedenkt dat de natuur funda-

menteel verraderlijk en de zon mee-

dogenloos is, mensen egoïstisch en 

onbetrouwbaar kunnen zijn, dan ligt 

binnen deze vergelijking ook reële 

twijfel aan Gods Barmhartigheid voor 

de hand.  

De filosoof Kierkegaart zegt daarover 

dat er een helder onderscheid ge-

maakt moet worden tussen de be-

gripsmatige of ideële ‘essentie’ van 

God en zijn ‘feitelijke  bestaan’. 

“Zelfs als ik, wat op het eerste gezicht 

aannemelijk lijkt, probeer Zijn Be-
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staan af te leiden uit allerlei zoge-

naamde uitingen van Goddelijk werk 

in de natuur, dan kan ik daaruit geen 

enkele conclusie trekken. De uitings-

vormen waarnaar verwezen wordt, 

veronderstellen een ‘ideële interpre-

tatie’ die ik al stilzwijgend in de feiten 

heb gelegd, die dus geen onafhanke-

lijke rechtvaardiging voor de gewens-

te conclusie oplevert.”  

Die redelijke twijfel aan Gods univer-

sele barmachtigheid geeft dan overi-

gens wel de ruimte voor de mogelijk-

heid om een wereldbeschouwing toe 

te laten, waarin eigen individuele 

opvattingen, meningen en bestaan 

niet als allerbelangrijkste worden 

beschouwd. De mens enerzijds on-

derdeel van de natuur heeft ander-

zijds immers ook de mogelijkheid en 

de kans om in zijn intellectuele en 

rationele begrippensfeer ‘een sprong’ 

te maken van een ‘algemeen stand-

punt’  naar een ‘particulier’ stand-

punt. De spiritualiteit van een irratio-

nele sprong naar het rationeel on-

denkbare, die een verrassende god-

delijke bijstand veronderstelt. Zoals 

het standpunt, waarin de mens leeft 

in een buitenwereld, die in harmonie 

is met het geloof in een heilsplan, 

waarvan hij deel uitmaakt in samen-

hang met de ander, die voor hem een 

medemens is en een naaste. Het 

standpunt dat oproept tot het losla-

ten van individuele rationaliteit ten 

gunste van een gevoelsmatige en 

emotionele verbondenheid met de 

natuur en met zijn medemens.  

Echt medelijden veronderstelt min-

stens een besef van het bestaan van 

de ander. De ander als een ‘ik-

nogmaals’  zoals  Schopenhauer dat 

zegt.  

Zoals de zon de wereld gratuit ver-

licht ‘om niet’, zo kan medelijden en 

compassie de mensheid verlichten 

zegt Mevlana. Zowel Mevlana als 

Franciscus lezen in de natuur vooral 

een verhaal dat de particuliere men-

selijke situatie overstijgt. Op deze 

manier kan zij een metafoor kan zijn 

voor een groter en gemeenschappe-

lijk gedeeld moreel voorbeeld voor 

mensen.   

 

H. Hoedemaker 

Dorst, augustus 2015 

 

 

 ijsheid van Mevlana:  

Wordt als een dode  

in woede en fanatisme 
 

Woede is een vorm van hartstocht. 

Soms uit jaloezie, of verbolgenheid. 

Soms uiting van tegenslag in een gro-

te mate. Meer deftig heet het ‘toorn’, 

in de Bijbel komt het voor bij mensen 

en bij God. In het boek der Spreuken 

heet het “de adem van de neusgaten 

niet beheersen” (Spreuken 29,11). In 

onze tijd en taal heet het vaak dat ‘de 

stoom uit de oren komt’ als iemands 

woede wordt beschreven. En als dat 

het geval is kan woede ook leiden tot 

wraak.  
 

Wraak is daarmee ook een uiting en 

bekentenis van smart. Wraak is een 

vorm van kwaad met kwaad vergel-

den – een belediging, geweld, fraude 

of bedrog ‘met gelijke munt betaald 

zetten’. Het is daarmee een slechte 

manier om weer evenwicht in de 

onderlinge verhoudingen te brengen. 

In de nomadische wereld van veel 

culturen is het een plicht om ge-

schonden recht te wreken. In geval 

van doodslag of moord heeft de 

clan/stam de plicht om ‘vergoten 

bloed’ te wreken met bloed vergie-

ten. In de Bijbel lezen we in Genesis 4 

over Kaïn: “het bloed van uw broeder 

roept van de aarde”. Deze plicht van 

de clan leidt vaak tot generaties lange 

bloedwraak. De ‘vendetta’ in Sicilië is 

berucht. 

Maar bij de overgang van nomaden-

cultuur naar meer sedentarisatie 

(wiki: sedentarisatie duidt op het pro-

ces van waarbij de mens zijn noma-
denbestaan inruilt voor die met een 
vaste woonplaats. red.) en stedelijk 

vestigingen wordt de bloedwreker in 

een rechtssysteem beperkt. In de 

Noorse wereld kreeg de bloedvergie-

ter 24 uur tijd om te vluchten. Daarna 

mocht de clan/familie de wraak volt-

rekken. Meestal was de dader dan 

zover weggevlucht of in een moeilijk 

bereikbaar plek in het bergland be-

land, dat de familie er wel vanaf zag 

al die moeite te  doen. Een stap ver-

der is, dat de maatschappij als geheel 

de plicht krijgt om het evenwicht in 

de verstoorde verhouding te herstel-

len.  Zo beschouwd is ‘het recht de 

welopgevoede dochter van de wraak’ 

volgens Comtesse de Beausacq. Dan 

kunnen de verhoudingen hersteld 

worden als rechtsverhouding door 

een vorm van ‘boete’ – gevangen-

schap of geld. Het stelt daarmee een 

grens aan de wraak.  
 

De ‘lex talionis’ – oog om oog, tand 

om tand – is bedoeld als een maxi-

mum grens aan de wraak of straf. 

Hooguit een oog voor een oog, hoog-

uit een tand voor een uitgeslagen 

tand, en niet het hele gebit eruit 

slaan! In het Bijbelboek Leviticus 

wordt een andere beperking aange-

bracht: ‘Gij moogt niet wreken te-

genover uw volksgenoten’.  Nog een 

stap verder is de grens stellen aan de 

wraak, door God het recht op wraak 

toe te kennen en er als mensen vanaf 

te zien. Jeremia 20, 12 en Job 19,25 

tonen dat. 
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Een andere stap verder is het afzien 

van wraak en geweld door weerloos-

heid en vergeving te bieden. Be-

roemd is het standpunt van Jezus 

volgens Mattheus 5,38: ‘indien ie-

mand u op de rechterwang slaat, keer 

hem ook de andere wang toe’. Met 

de aanname dat de meeste mensen 

rechtshandig zijn, gaat het hierbij niet 

om een pak slaag, maar om een ver-

nederingsslag die via de wang de 

mond wil snoeren. Als die dan de 

andere wang toekeert, kun je de 

mond niet bereiken en is die verne-

dering niet meer mogelijk…… 

Mevlana raad aan: wordt als een do-

de in woede en fanatisme. Als je ‘de 

adem van je neusgaten niet meer 

beheerst’, wordt dan als een dode.  

‘Als een dode’ houdt in dat je niet 

meer reageert, niet met hartstocht en 

ook niet met recht en rede. Als je de 

‘adem van je neusgaten niet meer 

beheerst’, word dan als iemand, die 

niet meer kan reageren en dus ook de 

adem van zijn neusgaten niet meer 

beheert.  

Henk Berflo 

 

 
 
 
 aul van Vliet: 
 

- De oude droom - 
Er was eens een droom 

En die droom leek vervlogen 

En hij scharrelde eenzaam en oud 

door de stad 

Door de vrienden van vroeger 

Verloochend, bedrogen 

Een karikatuur, die zijn tijd had gehad 

 

En die stok oude droom 

Ging langs deuren van huizen 

Waar ooit hij 't stralende middelpunt 

was 

Geliefd en aanbeden 

Een held in 't verleden 

Met een kroon op z'n hoofd 

En met vleugels van glas 
 

Hij nam ons mee langs wegen van 

liefde  

Tot hoog in de bergen naar toppen 

van kracht  

En het uitzicht daarboven  

Was niet te geloven 

Zo mooi en zo ver en nog nooit zo 

gedácht 
 

 

 

Maar die stok oude droom  

Zwerft nu door de straten  

Verhongerd, vermagerd  

Verarmd en half blind 

En niemand heeft tijd om wat met 

hem te praten 

Alleen af en toe 

Nog een gek of een kind. 
 

Dus als je 'm tegenkomt  

Eén dezer dagen 

Haal 'm in huis - probeer het een keer  

Geef 'm een stoel 

En dan moetje 'm vragen: 

"Hee, ouwe droom, 

Hoe zat dat ook weer..." 
 

Dat je ons meenam 

Langs wegen van liefde 

Tot hoog in de bergen naar toppen 

van kracht 

De wereld hervormen 

De hemel bestormen 

Met nieuwe ideeën nog niet eerder 

bedacht? 
 

Want die stok oude droom 

Heeft nog heel veel te geven 

Hij heeft 't geheim en dat zijn wij 

soms kwijt 

Maar hij zal ons allemaal ooit overle-

ven 

Hij is zo oud als de wereld 

En zo jong als de tijd! 
 

Maar je moet 'm beschermen 

Je moet 'm verzorgen 

Je moet 'm koesteren onder de zon 

Je moet 'm vertrouwen 

En vandaag al of morgen 

Dan wéét je het weer, waar het ooit 

om begón  
 

Dan neemt hij je weer mee  

Langs wegen van liefde  

Tot hoog in de bergen  

Naar de toppen van kracht  

En daar zal dan blijken  

Dat je vérder kunt kijken  

En hóger kunt reiken  

Dan je óóit had gedacht! 
 

(tijdens het Besturenconvent voorge-

dragen door Miep Giezeman) 

 

Bezoek van de afdeling Hilversum aan de moskee die vernoemd is 

naar de beroemde wijze en dichter Mevlana, wiens gedachten-

goed nog steeds mensen tot vreedzaam bestaan inspireert.  
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In Memoriam 
jonkheer meester 

Jacob Quarles van Ufford 
 

Op 17 september 2015 is ons ontval-

len Jacob Quarles van Ufford, 86 jaar 

oud. Hij was lid van de afdeling Breda,  

vanaf de oprichting in 1962 onafge-

broken tot nu toe. De laatste paar 

maanden was hij zo verzwakt dat hij 

de bijeenkomsten in de zomer en het 

jaarlijkse uitstapje niet meer kon 

meemaken. 

Jacob Quarles – zoals hij meestal 

werd genoemd – was een markante 

persoon. Met zijn rijzige postuur als 

oud-marine officier en met zijn vaak 

snedige opmerkingen in de gesprek-

ken. Zijn ogen konden erbij twinke-

len, maar ook vuur schieten als hij 

vormen van onrecht waarnam. Of als 

de paus van Rome, of diens bestuurs-

colleges weer eens uit de bocht vlo-

gen.  In het boek  ‘Zestig jaar ICF’, dat 

bij die gelegenheid werd uitgegeven, 

is ook van elke toen bestaande afde-

ling een beschrijving of portret opge-

nomen. Voor de afdeling Breda werd 

dat een gesprek met Jacob, als oudste 

lid, die vanaf het begin bij de afdeling 

betrokken was. Het was buiten dis-

cussie dat dit de Bredase bijdrage 

moest zijn. 

In dit interview zien we hoe Jacob in 

een sterk protestants milieu is opge-

voed en opgegroeid in Apeldoorn, 

maar in Breda ook de katholieke we-

reld leerde kennen. Juist de ontwik-

kelingen in de Oecumenische Bewe-

ging heeft Jacob met belangstelling 

gevolgd. Hij herinnert zich heel goed 

een driedaagse ICF conferentie in 

Hoeven (NB) over de zogenoemde 

BEM- rapporten van de Commissie 

Faith  and Order van de Wereldraad 

van Kerken (1983), die afgesloten 

werd met de viering van Avond-

maal/Eucharistie volgens de zoge-

noemde Lima liturgie. Deze orde van 

dienst was door broeder Max Thurian 

uit Taizé samengesteld op basis van 

de  teksten van BEM. Jacob was ervan 

gecharmeerd dat hij als protestant uit 

Ginneken deze van harte instem-

mend mee kon maken, evenzeer als 

zijn R.K. collega’s. 

Tijdens de uitvaart werd hij uitge-

breid in herinnering gebracht, door 

zijn jongste broer, zijn twee dochters 

en zijn zoon, een collega bestuurder 

en een oud-medestudent uit de se-

naat in Utrecht. Zijn zoon citeerde uit 

een telegram, dat hij jaren geleden 

op Bali ontving, na een eigen verzoek 

om wat geld te sturen; “It is charming 

to be a father”. Nadien kwam dat nog 

wel vaker als motto naar voren. Voor 

ons in Breda met een kleine variant 

kunnen we zeggen: It is charming to 

be fellow!  Zo blijven we hem geden-

ken als een aimabele ICF’er, met een  

protestantse schering, maar met oe-

cumenische inslag!  

Hij moge rusten in vrede. 

Henk Berflo - voorz. afd. Breda 
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                 ed de christelijke cultuur 

 

In Steenbergen werd een inspraak-

avond over het opnemen van vluch-

telingen verstoord door tegenstan-

ders. Want die vluchtelingen, die 

verkrachten onze vrouwen en laten 

ze straks nog met sluiers rondlopen. 

De vrouw die als enige het aandurfde 

om te pleiten voor humaniteit als 

onze plicht tegenover mensen die 

alles kwijt zijn, werd toegezongen 

met spreekkoren. 'Daar moet een 

piemel in', was het enige argument 

van de tegenstanders.  Deze verbale 

verkrachting, vergelijkbaar met de 

spreekkoren in voetbalstadions tegen 

joden en donkere mensen, bleek te 

werken. Ze kregen hun zin. Gelukkig 

misschien maar voor de vluchtelin-

gen, want wat moet je als je moet 

gaan wonen tussen zulke barbaren.  

Het duurde een tijdje, maar toen de 

weldenkende mensen van hun ver-

bijstering waren bekomen, werd deze 

gebeurtenis creatief verwerkt. De 

redenatie is: blijkbaar is dit zinnetje in 

onze democratie het belangrijkste 

argument om de samenleving te 

vormen naar onze idealen, dus gaan 

we ons goed oefenen in burgerschap. 

Op het Internet staan allerlei mooie 

teksten, prachtige composities, fu-

ga's, en spotliederen, onder de titel: 

'Daar moet een piemel in'. Heel hila-

risch.  
  

Ik vind dat fantastisch.  
 

Angst voor de islam wordt nogal eens 

verwoord met het argument dat deze 

nieuwkomers geen weet hebben van 

onze christelijke normen en waarden. 

Anders Breivik, een bewonderaar van 

de Nederlandse PVV-leider, die in 

Noorwegen tientallen jongeren dood-

schoot, beschouwde zichzelf als be-

horend bij een orde van tempelrid-

ders. Een van de geheime genoot-

schappen die menen de christelijke 

cultuur te moeten redden.  

In de tweede kamer vroeg SGP voor-

man Van der Staaij aan Wilders of hij 

misschien enkele van de christelijke 

waarden kon noemen waarvoor hij 

zegt op te komen. Dat lukte niet erg.  

Mij lijkt, dat als je de christelijke cul-

tuur wilt redden, je dan in de eerste 

plaats zelf een cultuurdrager moet 

zijn, de inhoud van de christelijke 

cultuur moet kennen en voorleven.  

Dat geldt trouwens ook voor de isla-

mitische cultuur. Anders laat je de 

cultuur over aan mensen die niet 

verder komen dan koppen laten rol-

len en vrouwen verbaal of fysiek ver-

krachten. Breivik en de schutters in 

Parijs lijken als twee druppels water 

op elkaar. Ze kennen hun eigen cul-

tuur niet en denken hun God te be-

hagen met het vermoorden van me-

demensen.  

Met kerst gaan veel mensen naar de 

kerk. Gelukkig zijn we vrij om dat te 

kunnen doen. Daar mogen we best 

trots op zijn. Onze cultuur heeft 

prachtige vruchten voortgebracht.  

Jezus werd geboren in een uithoek 

van het Midden Oosten, waar het tot 

op de dag van vandaag maar geen 

vrede wil worden. Een kind voor wie 

geen plaats was, in lappen gewikkeld 

en slapend in een voerbak. Zo zijn er 

ook momenteel honderden. Sommige 

van hen spoelen levenloos aan op de 

kusten van Europa. Hij leerde de 

mensheid dat God niet gediend is van 

ons geweld en machtsvertoon en 

onze vreemdelingenangst. Hij werd 

zelf het slachtoffer van spreekkoren. 

Maar bij zijn geboorte zongen de 

engelen. En dat doen ze nog, voor 

wie oren heeft om te horen. Eer zij 

God en vrede op aarde, voor alle 

mensen van goede wil!  

Gezegende kerstdagen.  
Aline Barnhoorn 

 

 


