
Vredelievend 

 

In het verhaal spelen drie partijen een rol:  

De inwoners van Gubbio, de wolf, en 

Franciscus. 

Er is een conflict tussen de inwoners van 

Gubbio en de wolf. In Gubbio zijn ze bang 

voor de wolf, omdat hij dieren rooft en mensen 

aanvalt; bang dus voor de agressie van de wolf. 

Daarom sluiten ze hem uit (=sluiten de stad 

voor hem) De wolf heeft een behoefte: eten, en 

dat pakt hij van de mensen in Gubbio. 

Franciscus is geen directe partij in het conflict, 

hij is een vredestichter, een bemiddelaar. 

 

Welke stappen zet Franciscus als vredestichter? 

1. Franciscus verlaat de stad. Hij begeeft zich in gevaarlijk gebied. Hij gaat ongewapend naar de 

openlijk agressieve partij. 

2. Franciscus keert in tot God. Voordat hij gaat slaat hij een kruis, en gaat dan ‘geheel en al 

vertrouwend op God’. En hij maakt ook een kruis over de wolf. 

3. Franciscus keurt de agressie van de wolf af, maar erkent zijn behoefte en zorgt dat die 

vervuld wordt. Hij zorgt zodoende voor de onderliggende – de uitgesloten – partij. 

4. Franciscus bekeert de stad. Hij keurt ook hun gedrag af (wijst hen op hun zonden), en vraagt 

hen dat zij de wolf niet langer uitsluiten, maar insluiten en aan zijn behoefte voldoen. 

5. In een contract verzoent Franciscus de heersende groep met de uitgestotene, en beide met 

God. Zo wordt de vrede als gave van God zichtbaar. 
(Deze stappen zijn ontleend aan het boek van Hans Sevenhoven: Vredelievend) 

 

Als je nu van het verhaal naar jezelf gaat, kun je jezelf een aantal vragen stellen, zoals: 

 

1. Welke conflicten zie ik in mijn omgeving? 

2. Herken ik de reacties van de wolf en van Gubbio, agressie 

en angst? 

3. Kan ik iets met de stappen uit het vredesprogramma van 

Franciscus? Met welke? Hoe? 

 

In het verhaal is Franciscus een onpartijdige vredestichter. Het is 

moeilijker, aan vrede bij te dragen, als je zelf één van de partijen 

bent, als je dus zelf onderdeel van het conflict bent. Franciscus heeft 

dan ook een advies, verwoord in wijsheidsspreuk 13: 

‘Gelukkig wie vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden. (Matteüs 5,9)  

Een dienaar van God kan niet weten hoeveel geduld en nederigheid 

hij in zich heeft, zolang aan zijn wensen voldaan wordt. 

Maar als het ogenblik komt, dat wie aan zijn wensen moesten 

voldoen, hem het tegendeel aandoen, zoveel geduld en nederigheid 

als hij dan heeft, zoveel heeft hij en niet meer.’ 



 

De deugden ‘geduld’ en ‘nederigheid’ zijn bij Franciscus sleutelwoorden om als anderen je kwetsen, 

niet aan je wensen voldoen, je dwarszitten, niet in boosheid of zelfs agressie te schieten, maar vredig 

te handelen. 

‘Nederigheid’ is een houding waarbij je jezelf niet boven iets of iemand plaatst. Het is de keerzijde 

van macht: in relatie tot de ander vrijwillig en onder alle omstandigheden afzien van macht. Dat 

betekent niet: toegeven, de ander gelijk geven. Maar wel afzien van machtsmiddelen om je gelijk te 

halen. En je ook niet boven de ander te plaatsen door jezelf moreel beter te vinden, de ander dus te 

be- en ver-oordelen. 

‘Geduld’ is de vaardigheid om tegenslag zonder morren te dragen en om zonder klagen af te zien van 

impulsief reageren op wat een ander jou aandoet. Het is een consequent afzien van agressie en 

geweld. 

Deze wijsheidsspreuk lezend en overdenkend, kun je jezelf een aantal vragen stellen, zoals: 

 

1. Vind ik voor mezelf geduld en nederigheid nastrevenswaardige deugden? 

2. Zo ja, hoe ver ben ik hierin gevorderd? In welke situaties kan ik geduldig en nederig zijn? In 

welke niet?  

3. Merk ik een verandering bij de andere conflictpartij, als ik niet vanuit de emoties angst of 

boosheid reageer, maar vanuit de deugden nederigheid en geduld? 

 


