
Vredelievend

Een van Franciscus zijn uitspraken over vrede was: 
‘Met jullie mond verkondigen jullie de vrede; zorgt 
ervoor dat die in nog hogere mate leeft in jullie hart! 
Geeft anderen nooit aanleiding om toornig te wor-
den of zich te ergeren; integendeel, laat jullie zacht-
moedigheid voor allen een uitdaging zijn tot vredelie-
vendheid en welwillendheid, en om in eendracht met 
elkaar te leven. Het is immers onze roeping wonden 
te genezen, breuken te helen en dwalenden naar het 
goede pad terug te roepen’.   

   DRIE GEZELLEN 58, BEGIN 38
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In het leven van Franciscus staat vrede centraal. Zijn groet ‘De 
Heer geve u vrede’  of ‘vrede en alle goeds’ wordt vaak door fran-
ciscaanse mensen gebruikt. Franciscus had een groot vertrouwen 
in de mogelijkheid van de mens om zich te wenden tot het goede. 
Hij wist dat een zich toewenden tot het goede mogelijk wordt 
door ruimte, vertrouwen en barmhartigheid. Boze woorden 
verhinderen dat. 

Wat vind je van de uitspraak van Titch Nhat Hanh: ‘Er is geen 
weg naar vrede; vrede is de weg’. Vrede is geen ver doel dat je 
op uiteenlopende manieren kunt bereiken. Het is een manier van 
omgaan, waarmee je direct kunt beginnen. Herken je dit?
Wij verlangen allemaal naar vrede en harmonie. Soms werken we 
dat zelf tegen. Wanneer werken we tegen? En welk effect heeft 
dat op anderen? 
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