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H. Pater            amiaanparochie 

 

Lesbrief Vredesweek 

 
  

 

 
De generatie vrede staat op! 
Op zondag 18 september is er om 10.45 uur een oecumenische clusterviering in Lewedorp. Deze bijzondere viering 

ter gelegenheid van de vredesweek komt tot stand door een samenwerking van  de parochiekernen Lewedorp, 

Heinkenszand en ’s Heerenhoek en de protestantse gemeenschap van het Vierhuis uit Lewedorp, Nieuwdorp, 

Borssele en ’s Heer Arendskerke. Het thema van de viering sluit aan bij de landelijke vredesweek 2022 die gehouden 

wordt van 17 t/m 25 september: de generatie Vrede staat op!  

 

We stellen onszelf de vraag: hoe denken de verschillende generaties over vrede?  

Wat betekent vrede voor jou?  

Hoe staan we op voor de vrede?  

En, hoe zou de vrede van God er uit zien?  

Want, alles is misschien wel anders dan wij kunnen bedenken in de ogen van God. 

  

Het thema is misschien wel actueler dan ooit. Tijdens de viering willen we een muur van vredeswensen, 

vredesgedachten en vredesgebeden maken van ansichtkaarten. Daarmee willen we zichtbaar maken hoe we met 

jong en oud over vrede denken. We nodigen jullie uit om met één of meerdere groepen van de school jullie 

gedachten over vrede met ons te delen op zelfgemaakte ansichtkaarten. En we nodigen iedereen natuurlijk ook van 

harte uit om met ons mee te vieren op zondag 18 september in de oecumenische viering in Lewedorp.  

Lukt het niet om met een groepje naar de kerk te komen? 

De ansichtkaarten kunnen ook ingeleverd worden bij de familie de Jonge-Vreeke, naast de kerk, Burgemeester 

Lewestraat 9A, Lewedorp.  Of u kunt de ansichtkaarten meegeven aan iemand van uw parochiekern of gemeente.  

Graag uiterlijk inleveren op zaterdag 17 september.  

Er zal een gelegenheidskoor zijn en samenzang. 

Er is kindernevendienst. 

Voorgangers zijn Ds. Marjo Wisse en pastoraal werker Geerten Kok.  

Hartelijke groet,  

Werkgroep oecumene 

Werkgroepen kindernevendienst 
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Het wordt vredesweek van 17 t/m 25 september. Een mooi actueel thema om bij stil te staan 

Wat kunt u doen met de groep? 

Beoogde lestijd: 15 minuten  

 

Lesdoel: Met kinderen stilstaan bij de vredesweek van 17 t/m 25 september 

 

1. Bewustwording rond het thema vrede:  

Wat betekent vrede voor jou?  

2. Wat kun je zelf doen? Participatie in de maatschappij: 

Hoe staan we op voor de vrede?  

3. Levensbeschouwelijke bewustwording 

En, hoe zou de vrede van God er uit zien?  

 

Suggesties als inleiding bij de les: 

 

* Verhaal over vrede vertellen: De man die om vrede ging 

Ergens tussen land en wereld ligt een stad. Daar is altijd ruzie. Daar heeft iedereen een hekel aan iedereen. 

Wie klein is telt niet mee. Wie gekleurd is heeft geen stem en oud is overbodig. De nieuwe burgemeester van 

de stad vraagt zich wel eens af, waarom de mensen in zijn stad zo boos zijn, zo ongelukkig. 

En op een dag vroeg hij het ook aan de mensen die het weten konden. “Ik 

denk, het is een vloek.”, zei de waarzegger. “Tovenarij kan ook”, zei de 

tovenaar. “ Jullie hebben hier geen vrede, dat is het, zei een fluitspeler, die 

toevallig langskwam De burgemeester dacht hierover een volle dag na. 

Daarna riep hij alle mensen, groot en klein, bij elkaar op het stadsplein. En 

toen iedereen er was zei hij : Deze stad is ziek van ruzie, onrecht en geweld.“ 

Maar nu had hij gehoord dat daar een geneesmiddel voor was. VREDE 

heette het en zijn vraag was nu : Zou iemand vrede willen gaan halen?” 

Een kwartier was het doodstil op het plein. Iedereen loerde naar iedereen. 

Tot er eindelijk iemand opstond. Een tuinman. Eigenlijk te oud voor zo’n 

opdracht, te moe en te krom. “Ik zal wel gaan.” zei hij, “alleen, weet iemand hoe het eruit ziet, vrede?” 

Volgens mij lijkt het op een duif”, zei een man. “Belachelijk”, werd er geschreeuwd, “hoe komt hij erbij, we 

hebben duiven zat”. “Ik dacht een hond”, riep een vrouw. “Nog stommer, idioot, brulde iedereen. 

“Misschien brood”, zei een jongen, “of een roos”, fluisterde een kind. Maar dat werd al niet meer gehoord, 

want de herrie was inmiddels al te groot geworden. De tuinman ging maar stilletjes op weg…. 

Toen hij na een week nog niet terug was met zijn vrede, begon zijn tuin er wel erg slecht uit te zien. “Het is 

toch zonde zuchtte zijn buurvrouw, een oud mens van ver in de tachtig “Het zag er altijd zo netjes uit.” En al 

was ze niet meer zo best ter been, ze zocht in haar schuurtje een hark en een schoffel op en ging aan de slag 

in de tuin van de tuinman. Een  paar vrouwen zagen haar als een grijze duif tussen het groen scharrelen. 

“Mens wat doe je nou?”, vroegen ze over het hek. “Ja, nu hij vrede haalt dacht ik, dan zal ik zijn tuin maar 

doen”, zei ze moeizaam bukkend. “Dat gaat zo niet “, zeiden die moeders toen ze thuiskwamen tegen hun 

grote jongens. “Jullie de hele dag voor de t.v. hangen en dat ouwe mens de tuin doen.” Ja, dat wil ze toch 

zelf”, mopperden de jongens. Maar toen ze zagen dat hun moeders de mattenkloppers pakten, gingen ze 

snel naar de tuin. En toen ze er eenmaal waren, viel het werk best mee. Maar toen het volop zomer was en 

alles groeide en bloeide, konden ze het werk niet meer aan, en vroegen ze hulp op school. Nou dat werd 
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eerst een heisa, want ze wilden allemaal wel, maar Piet niet met Jaap, want dat was zo’n ei, en Jaap niet met 

Linda, want die had een andere huidskleur. 

“Ho’eens”, riepen de jongens, “We hebben handen nodig die helpen kunnen, dus ook gekleurde handen en 

stomme handen zijn welkom.” 

Na een paar weken was de tuin net een plaatje. Een en al bloem, een en al groente en fruit. ”We zouden 

best wat bloemen naar oude mensen kunnen brengen. Of zieken, of mensen die eenzaam zijn.: zei een 

meisje. Dat vond iedereen een goed idee. Met armen vol liepen de kinderen door de straten. Ze zongen 

liedjes en klopten op iedere deur. Toen kwam vanzelf het plan om ook iets te doen met de groente en het 

fruit. Een feestmaal voor iedereen, op het stadsplein, met lange tafels en ballonnen en slingers, met brood 

voor allemaal, een feest voor groot en klein. 

En tijdens dat feest kwam hij terug, de tuinman. 

“Ik heb het nergens kunnen vinden, vrede, zei hij toen iedereen stil geworden was. “En het gekke was, de 

laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier, als ik om vrede vroeg”. Dat is een stad van vrede”, zeiden ze“ 

dus ben ik teruggekomen.” 

“Ja”, riep een klein jochie, “we hebben intussen al zelf vrede gemaakt”. “Dus dan ben ik voor niets op pad 

geweest?”, vroeg de tuinman. “Maar goede man”, zei de burgemeester, “kom in ons midden en ga zitten op 

de ereplaats, want als jij niet was opgestaan om vrede te zoeken, hadden wij het nooit gevonden!”  

 

* Naar het lied “alles is anders” luisteren, samen zingen: alles is anders 

Wie is arm en wie is rijk, 

wie is fout, wie heeft gelijk, 

wie is wijs en wie is zot. 

Alles is anders, alles is anders,  

alles is anders in de ogen van God. 

 

Wat is goed en wat is slecht, 

wat is krom en wat is recht, 

wat is gaaf, wat is kapot. 

Alles is anders, alles is anders,  

alles is anders in de ogen van God. 

 

Wie is klein en wie is groot, 

wie is levend en wie is dood, 

wie is sloom en wie is vlot. 

Alles is anders, alles is anders, 

alles is anders in de ogen van God. 

 

Weet je wat God belangrijk vindt, 

dat je gelooft net als een kind. 

En dat je Hem op zijn woord vertrouwt, 

want Hij is de Schepper die van ons houdt. 

 

Wie is blind en wie kan zien, 

ligt het aan je hart misschien, 

wie is open, wie is op slot. 

Alles is anders, alles is anders, 

alles is anders. Alles is anders,  

alles is anders, alles is anders. 

Alles is anders, alles is anders,  

alles is anders  

in de ogen van God. 

 

Via de link kun je de uitvoering van het lied beluisteren. Als het niet lukt kun je ook zoeken op  

You Tube op: alles is anders in de ogen van God.  

https://www.youtube.com/watch?v=gcc3TZNmRYU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gcc3TZNmRYU
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Ter info: Dit lied zal ook met een beamer getoond worden en gezongen, tijdens de oecumenische viering in 

de H. Eligiuskerk te Lewedorp. Viering begint om 10.45 uur 

 

Verwerking 

 

Samen praten over vrede aan de hand van de vragen. 

Ansichtkaarten maken met vredeswensen 

Materiaal: Ansichtkaart, potlood, stiften, kleuren etc 

 

 

Verdiepingsmateriaal 

Heb je meer tijd? Ben je geïnspireerd door het thema?  

* Ben je op zoek naar meer info over de landelijk vredesweek van 17 t/m 25 september?  

Kijk eens op www. Vredeweek.nl 

* Meer info over de oecumenische viering op zondag 18 september  om 10.45 uur in Lewedorp? 

Je kunt contact opnemen Agnes de Winter in Lewedorp agnesdewinter56@gmail.com of Theki Kok in 

Heinkenszand withkojo5@kpnmail.nl  

mailto:agnesdewinter56@gmail.com
mailto:withkojo5@kpnmail.nl

