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1.

Samuel de Vriendt, Kerstnacht aan de IJzer
(1930)
Lied van de vrede op aarde

- Anton van Duinkerken (1903-1968)

Men zoekt helaas de vrede niet
Waar God beloofde dat men vindt:
Bij ‘t pas-geboren Kind
En bij het hemels lied.
Is door het simpele gebaar
Der moeder, die haar boorling beurt,
De hele wereld niet gescheurd
In die van hier en die van daar?
Hier zijn de herders in de stal,
De wijzen met hun heldre ster,
Elk die, van dicht of ver,
Het Kind aanbidden zal.
Dáár is de koning op zijn troon,
De Schriftgeleerden bij het boek,
De nijd, het ijdele gezoek,
De hoogmoed en de hoon.
Herodes troont in ieder mens
En maakt hem kindermoordenaar,
Streeft eens zijn dwaze heerszucht naar
Vervulling van haar wens.
In ieder echter waakt het kind,
In ieder wacht het zwijgend lied.
Zoek dus de lieve vrede niet
Waar gij de wroeging vindt.

2.

Zuil met zestien voorstellingen uit het leven van de
Heilige Franciscus (ca. 1700)
Vredesgebed

- Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer,
maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

3.

Oude en Nieuwe Verbond rond de Ecce Homo
(1ste helft 17de eeuw)
Hij droeg onze smerten

- Jacobus Revius (1586-1658)

‘t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
noch die verradelijk u togen voor ‘t gericht,
noch die versmadelijk u spogen in ‘t gezicht,
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,
‘t en zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten
den rietstok hebben of den hamer opgelicht,
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
of over uwen rok t’saam dobbelden en tuisten:
ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit hebt gedaan,
ik ben de zware boom die u had overlaân,
ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden,
de nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
de bloedbedropen kroon die uwe schedel droeg:
want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

4.

Yael Bartana, Summer Camp / Awodah
(2007)
Verzet begint niet met grote woorden
- Remco Campert (°1929)

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

5.

Tijdschrift Dietsche Warande en Belfort
(januari 1926)
Hoop

- Vaclav Havel (1936-2001)

De hoop waar ik vaak aan denk - speciaal in situaties
die bijzonder hopeloos zijn zoals de gevangenis, - de
hoop waar ik vaak aan denk is een geestesgesteldheid
niet een gesteldheid van de wereld.
Hoop dragen we binnen in ons. Het is een kwaliteit
van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld
gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een
gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het
hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet
hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of
bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet
alleen omdat het kans op slagen heeft.
Hoe ongunstiger de situaties is waarin we hoop laten
zien, des te dieper is de hoop.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de
overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de
afloop.
De diepste en belangrijkste vorm van hoop is de
hoop die we als het ware van ‘elders’ krijgen.

6.

Maria in een obus
(kort na 1918)
Anthem for Doomed Youth
- Wilfred Owen (1893-1918)

What passing-bells for these who die as cattle?
- Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries now for them; no prayers nor bells;
Nor any voice of mourning save the choirs, The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of goodbyes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

7.

Wael Shawky, Cabaret Crusades
(2010)
Kom, laten we vrede sluiten
- Yunus Emre (1240-1320)

Kom, laten we vrede sluiten,
Wij zijn geen vreemden voor elkaar.
Ons paard staat al gezadeld;
We hebben leren rijden, al hamdu lillâh (Alle lof zij
Allah).
God doordringt de hele wereld en kosmos,
toch wordt Zijn werkelijkheid aan niemand
openbaar...
Daarom is het beter Hem in jezélf te zoeken...
Dáár vind je’m dáár...
Laten we liefhebben
En onszelf geliefd maken
De aards is tenslotte niemands erfenis
Het is het huis van allen.

8.

Kerkhof
Laatste gedicht

- Hans Andreus (1926-1977)

Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf,
nu het met mijn leven bijna is gedaan,
de scheppingsdrift me ook wat is vergaan
met letterlijk de kanker in mijn lijf,
en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan,
ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel,
maar ik praat liever tegen iemand aan
dan in de ruimte en zo is dit wel
de gemakkelijkste manier om wat te zeggen), hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht
van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in
het onverhoeds onnoemelijke begint?
Of is het dat jíj me er een onverdicht
woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt?

9.

Vijvers
De Vrede

- Toon Tellegen (°1941)

Kijk, daar gaat de vrede.
Iedereen springt op.
Waar? Daar! In die blauwe jas!
Ze drukken hun neus tegen het raam,
leunen op elkaars schouders.
Hij is heel klein.
Ze hebben hem nog nooit gezien.
Ze roepen: vrede! vrede!
Hij hoort hen niet,
verdwijnt uit hun gezicht.
Ze voelen hun hart bonzen
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet
en aarzelen.
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar
kussen?
Wat moeten ze doen?
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.
Nee, jij.
Nee, jij!
Jij!!

10.

Vijvers
Papieren kraanvogels

- Thomas Merton (1915-1968)

Hoe kunnen we beweren dat een papieren vogel
Zonder metalen klauwen
Toch sterker is dan een havik?
Hij heeft geen kracht nodig om te doden
Daar hij immers geen honger heeft.
Wilder en wijzer dan adelaars
Zwerft hij de wereld rond
Zonder vijanden
Zonder verlangens.
De kinderhand
Die deze vleugels vouwt
Wint geen oorlogen en beëindigt ze alle.
Gedachten van een kinderhart
Zonder zorgen, zonder wapens!
Zo geeft het oog van een kind
Leven aan wat het liefheeft
Vriendelijk als de onschuldige zon
Lieflijker dan alle draken!
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