
Zaadjes van vrede 

  

Met een warm gevoel kijken velen (en ik met hen!) terug op mooie diensten. Om te beginnen was daar 
afgelopen zondag in de Skeakel de aftrap van een heel jaar waarin het thema ‘deel je leven’ centraal 
staat. Prachtig om te zien hoe jong en oud ervan genoten om samen te delen van eigen heerlijke 
baksels, van geloof, van muziek en zang, van het uitbeelden van mooie verhalen en natuurlijk van het 
delen van je leven in de ontmoeting met elkaar. Ik hoop dan ook dat we dit jaar nog veel met elkaar 
zullen delen, ook over de kerkmuren heen. En dat we daarmee daarna gewoon door zullen gaan, 
want daarmee zaaien we ‘zaadjes van vrede’. Iets waar de wereld meer dan ooit behoefte aan heeft. 

  

Ik denk ook aan de vredesdienst, die we op 18 september hebben gehouden in de Paadwizer te Balk. 
Samen met ds. Sietske Bergsma mocht ik voorgaan in deze dienst, die uitging van de Raad van 
Kerken en waaraan dus ook leden van deze Raad hun medewerking verleenden. 
Heel bijzonder was het dat een aantal bewoners van het AZC aanschoven , die na de dienst zichtbaar 
genoten van het feit dat er mensen waren die een gesprekje met hen aanknoopten en hen met heel 
hun hart vrede toewensten! 

‘Vrede voor jou’, zongen we – elkaar de hand schuddend en in de ogen kijkend – bij het uitgaan van 
de vredesdienst, in de wetenschap dat vrede verbindt, maar dat vrede altijd begint bij onszelf. 

 
Vrede, die altijd begint bij onszelf…? Hoe vaak bekruipt ons niet het gevoel dat je als individu zó 
weinig kunt doen aan de ellende in de wereld, die alleen maar méér lijkt te worden. Alles wat je 
bedenkt of doet lijkt soms te verdampen als een druppel op een gloeiende plaat. Maar tijdens en na 
de vredesdienst hebben mensen ervaren: Ja, vrede begint echt bij onszelf, met kleine gebaren van 
vrede. Zaadjes van vrede, die met hart en ziel worden ‘uitgestrooid’. 

  

Dat er iets moois kan groeien uit kleine zaadjes van vrede, die op deze manier worden uitgestrooid, 
dat blijkt uit een verhaal dat ik onlangs las in het Friesch Dagblad. 

Malik Waliyani is moslim. Hij is mede-eigenaar van een benzinestation in Stone Mountain (Georgia). 
Op 11 juli werd zijn benzinestation overvallen. De aangerichte schade was aanzienlijk, maar werd niet 
gedekt door de verzekering. 
Gemeenteleden van de Smoke Baptist Church, buur van het benzinestation, hoorden van het onheil 
en de voorganger van deze gemeente, Chris George, overlegde vervolgens met zijn medewerkers 
hoe ze de gedupeerde zouden kunnen helpen. De zondag ervoor had hij uit Amos gepreekt, 
toegespitst op het thema dat er dingen goed mis zijn in de Verenigde Staten. In die preek zei hij onder 
meer dat het ‘onze roeping is om deel van de oplossing te zijn’. 

 
De kerkelijke gemeente had intern ook al gediscussieerd over dit onderwerp. Men wilde eigenlijk wel 
meer inspelen op de noden dichtbij in plaats van zich te richten op overzeese missionaire activiteiten. 
De kerkleden besloten meer in de buurt te gaan helpen en meer op een praktische wijze. 
In de week die volgde schreef de voorganger een brief aan zijn gemeenteleden: “We hebben de 
mogelijkheid om een goede naaste voor iemand te zijn in onze eigen gemeenschap, die is getroffen 
door een tegenslag. Malik heeft steun nodig om zijn bedrijf weer op te bouwen.” En op zondag 17 juli 
preekte hij over de bekende gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. 

 
Na de dienst gebeurde er iets ongelooflijks. Kerkleden gingen massaal naar het BP-station om te 
tanken en snacks te kopen in de bijbehorende tankshop. De 150 mensen vulden het hele 
parkeerterrein tot er niemand meer bij kon. Gedurende de week kwamen er nog eens 350 
kerkgangers van de 1800 leden tellende gemeente bij hem langs. Waliyani, zelf moslim, kon het 
amper geloven. 



Het verhaal is in de Verenigde Staten inmiddels door allerlei media opgepikt. Een columnist van de 
New York Times schreef erover: “Goede mensen, zoals de leden van Smoke Rise Baptist, ‘herweven’ 
onze kapotte nationale sociale structuren.” 
Het bleef hier niet bij in Stone Mountain. Er wordt nu gewerkt aan meer contacten tussen de christen- 
en moslimgemeenschap. Ook voor de joodse gemeenschap ging de kerkdeur open. Zij gebruiken nu 
wekelijks een van de zalen van de mega-kerk. “We hebben ontdekt dat de interreligieuze dialoog geen 
bedreiging is voor ons geloof, maar juist een verrijking”, aldus dominee Chris George. 

Het zijn dit soort verhalen, die hoop geven en moed om ook zelf zaadjes van vrede te zaaien. 
Ik wens u zo doende vredevolle ervaringen toe! 

  

…. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een ‘Meet & Eat’ op 21 oktober, die zal worden georganiseerd 
voor bewoners van het AZC te Balk. Zij worden uitgenodigd om te komen eten bij gastgezinnen. 
In Leeuwarden heeft men ervaringen met een Meet & Eat. Daar was het een groot succes! Er 
ontstonden veel contacten, die vaak nog steeds bestaan. 
In Balk komt het initiatief van een Meet & Eat van het COA. Samen met mensen van ‘Present 
Leeuwarden’, die meegeholpen hebben bij de organisatie in Leeuwarden, zal e.e.a. worden 
georganiseerd. 
Als u mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden via de site van ‘Present Leeuwarden’ (omdat er nog 
geen ‘Present Fryske Marren’ is. Daar wordt nog gewerkt). 
Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een uitnodiging om naar een bijeenkomst te komen, waar u 
van alle benodigde informatie wordt voorzien en waar u uw vragen kunt stellen. 

Hoe dan ook: Vrede en alle goeds! ds. Anke Oosting. 

  

Hieronder ziet u een nieuwsitem van het programma Hjoed van Omrop Fryslan van 25 november 
2015 over een Meet&Eat avond in Leeuwarden e.o. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-5ce3ZEuRSU 
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