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Vredeszondag en Vredesvlucht 

Thema: “Is het terecht dat je zo kwaad bent?” 

Overweging  21 september 2014 – Diana Vernooij 
 

“... Als ons hart verhard is dan voelt onze woede gerechtvaardigd.  

We denken als we boos zijn altijd dat we gelijk hebben.  

Maar ik durf te zeggen dat woede een illusie is.  

Woede is altijd blind.  

Zonder woede kun je ook een krachtig ‘nee’ laten horen tegen misbruik en geweld.  

En alleen zonder de angel van woede kan een helder en krachtig “nee’  

samengaan met liefde, geduld, trouw en vergeving ...” 
 

 

Eerste lezing – 1 Petrus 3:8-11 

Tweede lezing – Jona 3:1-10 en 4: 1-4 

Derde lezing – Matteüs 20:1-16 

 

 

Openingsgebed 

Wij komen samen om ons te voeden aan de 

bron, waaruit het leven ontspruit. 

Wij komen samen om de liefdevolle energie 

te delen waaruit het leven wordt gevoed. 
 

Wij delen in de kracht en gloed van al wat 

leeft. 
 

In de naam van de Eeuwige ontvangen we 

nieuw licht in onze ogen. 
 

Amen.  

 

Lied: Vriend 
 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen lieve mensen, bekenden van de 

Duif, mensen van zo af en toe, en mensen die 

misschien hier voor het eerst zijn – jullie zijn 

allemaal hartelijk welkom bij deze viering. 

Welkom ook twee goede bekenden, Machiel 

en Marc, die hier vandaag voorlopig voor het 

laatst zijn. Morgen zullen zij vertrekken naar 

het verre Soedan en straks zullen we meer van hen horen hierover.  
 

Vandaag is het landelijke vredeszondag en we hebben twee verhalen uit het gewone 

oecumenische leesrooster van de kerken, die prachtig aansluiten bij vredeszondag.  
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Als eerste is er het verhaal van Jona die naar Ninive moet van God om de stad aan te klagen. 

Jona gaat zeer tegen zijn zin. Eerder al heeft Jona geprobeerd te ontkomen aan de opdracht van 

God. Het is een bekend verhaal: Jona vluchtte met een boot, maar God werd boos en zond een 

vreselijke storm op zee. Jona wist dat hij de oorzaak was en vroeg de zeelui hem overboord te 

gooien. Toen ze dat deden luwde de storm. En een walvis slokte Jona op, maar na 3 dagen en 

nachten en een lang gebed naar de Eeuwige, werd hij door de vis uitgespuugd op land. En dan 

opnieuw stuurt God hem naar Ninive.  

Het tweede verhaal is de gelijkenis die Jezus vertelt om ons een beeld te geven van het 

Koninkrijk van de Hemel. Het is het verhaal van de arbeiders die ongelijk beloond worden. 

Degenen die maar een uur gewerkt hebben krijgen hetzelfde loon als degenen die de hele dag 

gezwoegd hebben. Dat is toch niet direct een helder beeld van de hemel, dat vraagt wat 

bezinning en onderzoek.  
 

 “Is het terecht dat je zo boos bent” is de vraag die God aan Jona stelt. Ik heb hem tot thema 

van deze viering gemaakt omdat boosheid de angel is in ieder conflict. En de boosheid leidt 

altijd tot geweld. Hoe kunnen wij leren onze ruzies op te lossen zonder geweld? Laten we te 

raden gaan bij de verhalen van vandaag. 

We zullen zingen en stil zijn, luisteren naar woorden en muziek en bij de vrede in onszelf 

komen. Fijn dat jullie hier zijn. 

  

Gebed om vergeving 

Soms vluchten we, 

vluchten we van onze medemens en van jou, God, 

Soms vergeten we het verdriet van de anderen, 

en vluchten we van onszelf, 

vergeten we ons ware bestaan. 
 

Soms zoeken we licht, 

en vergeten we de ander in de duisternis; 

zoeken we liefde, 

en laten we de ander verkommeren; 

zoeken we tijdsbesteding 

en rennen aan onszelf voorbij. 
 

Krachtige en Tedere, 

vergeef ons onze kleinmoedigheid 

en steun ons, 

opdat we kunnen leven 

met open ogen en open armen. 

 
 

Lied: Die om mij smeekt 
 

1e en 2e lezing 
 

Lied van Abraham  
 

3e lezing 
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Overweging  

“Is het terecht dat je zo boos bent?” – die vraag is het thema van vandaag op vredeszondag. 

Mooi thema, mooie vraag. Die vraag kunnen we ons dagelijks stellen en we kunnen hem onze 

politieke leiders stellen en degenen die tegen hen te hoop lopen.  

Het is de vraag van God aan Jona: “Is het terecht dat je zo boos bent?”. Jona is door God naar 

Ninive gestuurd om de stad aan te klagen. Jona gaat, klaagt de stad en zijn bewoners aan en 

kondigt de verdelging aan. Het maakt indruk, de bewoners van Ninive komen tot inkeer. 

Daarop besluit God de stad niet weg te vagen. Dan wordt Jona boos op God, is hij daarvoor naar 

Tarsis gevlucht, overboord gegooid, heeft hij daarvoor doodsangsten doorstaan en is 

uiteindelijk deze vreselijke boodschap gaan vertellen – opdat het allemaal niet doorgaat? 

Blijkbaar gaat het Jona’s bevattingsvermogen te boven. En dan zien we een wel heel vreemde 

en boeiende zin staan in het verhaal. Jona zegt: “Ik wist het wel, u bent een God die genadig is 

en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid.” Dit klinkt heel vreemd. Hij weet van 

de liefdevolle God. Toch ergert hij zich en is hij boos dat God Ninive spaart, hij wil liever 

sterven. “Is het terecht dat je zo boos bent?” 
 

Kwaad bloed 

“Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Dat is net zo’n zelfde soort vraag, en nu niet aan Jona 

maar het is de landheer die hem aan zijn arbeiders stelt. “Zet het kwaad bloed dat ik goed 

ben?”  

Wij zijn gewend te denken vanuit de polder met een vakbondsoog. Vanuit het principe van 

gelijk loon naar gelijk werk is de behandeling van de landheer van zijn arbeiders een 

aanfluiting. Maar misschien gaat dit verhaal niet over gelijkheid. Misschien zegt dit verhaal 

iets anders, vertelt het ons dat het Koninkrijk van de Hemel er voor iedereen is, voor degenen 

die de hele dag, hun hele leven, goed werk verricht hebben, maar ook voor hen die zich pas 

laat bekeren, pas laat goede werken doen. Ook zij krijgen het volle pond.  

Wat zegt dit over het Koninkrijk van de Hemel?   
 

Er is een verhaal dat het verschil laat zien tussen de hel en de hemel. Zowel in de hel als in de 

hemel zitten de mensen aan rijk gevulde tafels maar hun armen kunnen niet meer buigen bij 

de ellebogen, waardoor ze het eten en het drinken niet naar hun mond kunnen brengen. In 

de hel vergaat iedereen van de honger en is verscheurd door onvermogen en woede. In de 

hemel geven de mensen hun overburen aan tafel te eten en zijn allemaal gelukkig. Zo zijn 

hemel en hel een weerspiegeling van de aarde, waar de mensen die elkaar te eten geven in de 

hemel verblijven, en degenen die elkaar niets gunnen al in de hel zijn.  
 

Beloning 

Vrede, genade, liefde, geduld, trouw en vergeving zijn hun eigen beloning. We offeren ons 

leven niet op voor een beloning in het hiernamaals maar we leven het volle leven en het 

geluk zelf hier en nu. Die vrede in jezelf, dat is de beloning, dat is het Koninkrijk van de 

Hemel. Of je die nu je leven lang draagt of pas laat leert kennen.  
 

Vandaag is het vredeszondag, de zondag in het jaar dat we stilstaan bij oorlog, vrede en hoe 

wij daarnaar leven. Hoe kunnen wij vreedzaam onze ruzies oplossen? Hoe kunnen wij 

bijdragen aan vrede? Er gebeurt nogal wat in de wereld. Er is veel woede. De leiders van de 

staten zowel als de voortrekkers van allerlei idealistische bewegingen zetten hun woede in, ze 

gebruiken geweld en voeren oorlog uit wens van gerechtigheid.  
 

Wij zijn hier in de kerk gewend om op microniveau te kijken, naar onszelf, ons eigen 

handelen, onze emoties en intenties en de effecten op de wereld. Dat is terecht, onze 
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intenties zijn de basis voor alle grote handelingen. Dat geldt ook voor degenen die op 

wereldniveau besluiten over het inzetten van geweld. Juist zij zouden een zuivere intentie en 

inzicht in hun motieven moeten hebben en niet reageren vanuit woede.  

Woede is een kracht, een zuiverende kracht – een enorme gerichtheid om iets voor elkaar te 

krijgen. Maar woede kent een vernietigende kracht. Wie heeft er niet in zijn woede domme 

dingen gedaan?  
 

Zondvloed 

We zien de woede in de God van het Oude Testament die de zondvloed zendt vanwege het 

onrechtvaardige volk, die steden verdelgt, maar die de rechtvaardigen redt: Noach en zijn 

familie, Lot en zijn familie. We zien een God die terugkomt op zijn besluit om de stad Ninive te 

verdelgen, omdat hij genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid.  
 

De afgelopen weken zagen we de woede van de jihadist, die zijn verhaal doet. In zijn eigen 

ogen is zijn woede gerechtvaardigd, het is zelfs een door God gerechtvaardigde woede. En hij 

vermoordt willekeurig gevangen journalisten.  
 

Is het terecht dat je zo boos bent? Kan woede ooit gerechtvaardigd zijn? Woede bevat een 

oordeel, waarvan je overtuigd bent. Als je woedend bent denk je altijd dat die woede 

gerechtvaardigd is. Het oordeel heeft een grote zuigkracht. Ga maar eens na als je zelf boos 

bent – je staat toch zeker helemaal in je recht? Maar is het wel terecht dat je zo boos bent? 
 

Kwaadaardig 

Hoe is het Jona vergaan? Hij wilde helemaal niet, hij vluchtte voor zijn opdracht. Hij werd 

hardhandig bij de les geroepen. Hij moest Ninivé gaan vertellen dat zij was aangeklaagd en er 

een oordeel over haar was uitgesproken, dat het zou worden verdelgd. En hij deed het. Heeft 

hij Gods oordeel zich gaan eigen gemaakt, toen hij in de stad verkondigend rondtrok? 

Natuurlijk is niet iedereen in Ninive even kwaadaardig, en natuurlijk is niet iedereen bekeerd 

na Jona’s oproep, niet blijvend en volledig bekeerd. Dat weet Jona, dat weet God ook.  

Wellicht zag Jona de pijn bij de mensen, de angst voor het oordeel en verhardde zijn hart. Was 

hij woedend op de mensen van Ninive? Vond hij het terecht dat die stad met alle mensen 

zouden worden verdelgd? Rekende hij op de verdelgende hand van een rechtvaardig 

straffende God? In ieder geval heeft hij zich Gods oordeel eigen gemaakt en houdt hij eraan 

vast, terwijl God dat oordeel al heeft losgelaten. Wij zeggen zo makkelijk dat er met Jezus een 

ander Godsbeeld is ontstaan, dat de Rechtvaardige en wrekende God veranderde in een 

liefhebbende Vadergod. Maar hier zien we een God die zichzelf verandert van een wrekende 

God in een liefhebbende en vergevende God.  

Jona is in de war, hij kan het niet meer volgen en daarin heeft Jona helemaal gelijk. Een 

wrekende God gaat niet samen met een liefdevolle God. Woede gaat niet samen met 

compassie. Compassie en een helpende hand kunnen alleen ontstaan als woede en het 

oordeel weg zijn, als je bereid bent om de pijn te voelen en mee te lijden. Een rechtvaardige 

wrekende God gaat niet samen met een liefdevolle vergevende God.  
 

Verhard hart 

Jona laat de strijd in onze eigen ziel zien. Want hoe werkt dat bij ons?  

Als ons hart verhard is dan voelt onze woede gerechtvaardigd. We denken als we boos zijn 

altijd dat we gelijk hebben. Maar ik durf te zeggen dat woede een illusie is. Woede is altijd 

blind. Zonder woede kun je ook een krachtig ‘nee’ laten horen tegen misbruik en geweld. En 

alleen zonder de angel van woede kan een helder en krachtig “nee’ samengaan met liefde, 

geduld, trouw en vergeving.  
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Als we in vrede zijn met onszelf, als we de angel van woede hebben verwijderd, zijn we niet te 

charteren voor een extremistisch ideaal noch voor een harde oorlog. Laten we onszelf, elkaar 

en onze leiders oproepen om ‘nee’  te zeggen tegen alle geweld, terwijl we, net als onze God, 

genadig zijn en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid.  
 

Moge het zo zijn. 

 

Pianomuziek 

 

Vredesvlucht 

“Wat de rups het einde noemt, noemt de wereld een vlinder” 

Marc van de Giessen en Machiel Pouw vertellen over hun vertrek morgen naar Zuid-Soedan en 

wat zij daar gaan doen. 

Marc vertelt welk werk hij (sociaal vormingswerk) en Machiel (operationeel directeur Save the 

Children) in Soedan gaan doen. 
 

Diana: “Vier keer per jaar reiken we vanuit de Duif iemand een vredesduif aan, als hart onder 

de riem bij vredeswerk. We hebben inmiddels twee jaar meegedaan en al een keer of acht aan 

mensen onze waardering voor hun werk uitgesproken.  
 

Lieve Marc en Machiel. Vandaag is onze vredesvlucht voor jullie.  

Het is een houten duifje, die kan vast nog wel mee in de bagage naar Soedan.  

Weet dat het een duifje is van de Duif, jullie blijven in ons hart en we wensen jullie heel veel 

kracht en geduld ook veel succes met jullie prachtige werk.” 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God,  

de God die de wereld tot leven roept  

en die vraagt om ons antwoord. 
 

Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken 

zoals God ons heeft bedoeld. 
 

Ik geloof in een gemeenschap die,  

toegerust met de kracht van de geest,  

vrijheid geeft aan mensen. 
 

En ik weet zeker, dat God dichtbij is  

en dat zij naar ons glimlacht.  

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt. 

 

Tafellied: Tot zegen 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

Hier, in het hart van onze viering hier in De Duif breken we brood en delen we wijn.  

Dit doen we als teken van bereidheid tot gemeenschap met elkaar over grenzen en 

scheidsmuren heen. Door te breken en te delen tonen we onze bereidheid om onze 

levenskracht, ons licht te geven aan elkaar én met hen die geen deel van leven hebben.  



 

   pag. 6 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Laten we samenleven vanuit het visioen van een wereld waar vrede heerst en waar brood en 

liefde is genoeg voor allen. 
 

Kom dan naar voren en neem deel aan dit ritueel van breken en delen. Neem deel met je hart 

en aanvaard het brood en deze wijn met vreugde en met de liefde die in je oplaait als je beseft 

dat je geliefd bent, Gods geliefde kind. Wees welkom. 

 

Bij het uitreiken van brood en wijn: Vrede en alle goeds 

 

Lied: Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht 

 

Onze Vader  (uit het Nieuw Zeelands Liedboek) 

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, 

drager van pijn, gever van leven,  

bron van alles wat is en zal zijn, 

Vader en Moeder van ons allen, 

liefhebbende God, in wie de hemel is, 

laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal. 
 

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan 

door de volkeren van deze wereld, 

laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is, 

laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen 

en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde. 
 

het brood dat we vandaag nodig hebben, 

vergeef ons als we elkaar verwonden,  

sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking, 

bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn. 

bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is, 
 

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is, 

nu en altijd. Amen. 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Staan in licht 

 

Wegzending en zegenbede 

Bernie Glassman, de oprichter van de Zen peacemakers beweging vertelde eens de volgende 

gelijkenis:  

“Stel nu eens dat mijn linkerhand denkt dat hij een onafhankelijk individu is, met een eigen 

identiteit, en zichzelf Bert noemt. En mijn rechterhand ook, ze noemt zichzelf Marie.  

Nu krijgt Bert een ongeluk, een jaap in zijn hand, het bloed stroomt eruit. Als Marie zichzelf 

ook als een individu beschouwt zou ze kunnen denken: “ach, wat zal ik – ik ben geen 

verpleegster, hij redt zichzelf maar hoor”.  

Maar zo zijn onze handen niet, als de één een ongeluk krijgt zal de ander automatisch 

helpen.”  
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Laten we beseffen dat wij mensen deel zijn van het weefsel dat leven heet, en dat wij soms God 

noemen.  

Laten we beseffen dat wij natuurlijk bij elkaar horen en elkaar helpen omdat ieders wonden 

onze eigen wonden zijn.  

Om dat tot ons door te laten dringen vragen we de zegen:  

 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen, onze oren, onze geest en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

en ons hart zich verbindt met onze naasten, 

onverschrokken, vol licht en liefde. 

Moge ons diepste wezen, God in ons leven, 

ons kracht en tederheid schenken  

en vrede, alleen maar vrede,  

Amen. 


