Overweging Vredeszondag 27 september 2020 - Vrede verbindt verschil
Jaar A, tweede Vredeszondag in de Vredesweek
Daniel 1,1-21 / Fil. 2,1-13)

We hebben zojuist gelezen uit Daniel en uit de brief van Paulus aan de Filippenzen.
In beide lezingen gaat het om keuzes die we maken. Keuzes die niet gericht zijn op ons eigen
gemak of op ons eigen ego, maar op keuzes gericht op de ander, die verschillen
overbruggen.
Keuzes die die te maken hebben met trouw: wat moet je jouw inziens doen of laten, om
trouw te blijven aan je geloof, aan God?
Daniel koos er voor om zich te houden aan de spijswetten, omdat hij zijn God trouw wilde
blijven. Durven wij ook te ver-trouwen op God?
Paulus vraagt ons om eensgezind te zijn en naar elkaar óm te zien. Verbonden zijn we als we
ons verbonden voelen met de Geest, als we handelen vanuit Gods liefde en naar hetzelfde
streven: naar vrede. Vrede verbindt verschil.
We willen u allemaal wat vragen aanreiken om over na te denken:
•
•

•
•

Als we het hebben over verschillen, hoe verbinden we die verschillen dan?
Welke verschillen mogen er zijn en blijven?
o Wat zijn je grenzen: wat zou je echt niet kunnen doen, ofwel: welke keuzes
heb je ooit gemaakt of maak je nog steeds, omdat je trouw aan je geloof wilt
blijven?
Hoe helpt jouw geloof bij het maken van keuzes?
En lukt het je om in vrede te blijven leven, ondanks de verschillen die er altijd zullen
blijven?

Verbinden is verbondenheid.
We leven nu in het Laudato Sí-jaar, naar de encycliek van paus Franciscus, die over het
behoud van de aarde gaat.
Ook daarin staan drie pijlers centraal rondom verbondenheid:
•
•
•

verbondenheid met God,
verbondenheid met de aarde en alles wat daar op leeft en
verbondenheid onder mensen.

Het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Alles is met elkaar verbonden.

Maar hoe brengen we dat in de praktijk?
Herken je je in die drieledige verbondenheid van God, aarde en mensen? Voel je je
verbonden?
Als je die drieledige verbondenheid ziet als een keten – welke schakel ben jij dan? Wat doe jij
om die schakel heel te houden, zodat je je verbonden blijft voelen – met je eigen volk, met
de mensen om je heen en met God?
Twee gelovige mensen, de een Syrisch-Orthodox en de ander protestants en wonend in een
leefgemeenschap, vertellen:
•

•

•

•

Je kunt het in je werk tegenkomen en bij voorbeeld weigeren om vanuit je geloof op
zondag te werken. Als je in gesprek gaat met je werkgever kan er soms aan tegemoet
gekomen worden.
Je kunt het in je leefomgeving tegenkomen als je als vluchteling in Nederland woont.
Het is dan belangrijk om een gemeenschap te vinden, in je geloof gesterkt te worden
en elkaar te ontmoeten.
Je kunt het in je dagelijks leven tegenkomen als je samenwoont met mensen die je
niet zelf hebt uitgekozen, in een woongroep bij voorbeeld. Als er ruzie is of verschil
van mening, dan moet dat uitgesproken worden. Een gezamenlijke maaltijd biedt
mogelijkheden tot onvrede, maar zeker ook tot vrede.
Je kunt een situatie vaak op verschillende manieren bekijken. En dan blijkt dat de ene
visie niet per se beter of slechter is dan de andere. De kamerheer uit het verhaal van
Daniel wist op die manier mogelijkheden te scheppen die leidden tot sterkte, kracht
en een nieuw begin.

Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan kan dus al een grote stap naar vrede
teweeg brengen. Zo komen we elkaar tegemoet!
Met deze inkijkjes in (niet zo) dagelijks leven wilden we u ideeën aanreiken. Denkt u er deze
zondag en daarna nog eens rustig over na!

