
‘ Wij van de aarde…’            

November 2021  ‘De vruchtbare weg naar vrede…’ 

  

                                                    Heer,                                                                                  

                      maak mij tot instrument  

                                van uw vrede:  

               laat mij liefde brengen waar haat is,  

                eenheid waar mensen verdeeld zijn,  

               vergiffenis aan mensen die zwak zijn,   

          laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  

                          geloof aan wie twijfelt;           

            laat mij licht brengen waar het duister is  

               en vreugde waar mensen bedroefd zijn.  

 

                     ( Uit een gebed toegeschreven aan Franciscus) 

 

Verwonderen langs de weg … 
 

 

 

 

 

 

 



Thema toelichting                                                                                          
Door het boekje; Franciscus en de sultan van Jan 
Hoeberichts, ben ik me indertijd gaan verdiepen in 
Franciscus en Clara van Assisi.  

In de vroege 13de eeuw was Europa in een felle 
strijd verwikkeld met de islam om de heerschappij 
over wat het 'Heilig Land' heette. In felle redes 
riepen de pausen de christenen op ten strijde te 
trekken tegen de 'Moren' en het 'wrede beest' te 
verslaan. Vele duizenden gingen op pad in opeenvolgende 
kruistochten, vele levens gingen verloren in wat wij tegenwoordig 
alleen maar als zinloos bloedvergieten zien. Maar niet iedereen liet zich 
door dit vijanddenken meeslepen. Er was één man die zich - te midden 
van vijandschap, onverdraagzaamheid en geweld tegenover de 
moslims - inzette voor christelijke waarden als vijandsliefde, zorg voor 
de ontheemde vreemdeling, solidariteit met alle mensen, ook de 
moslims, en vredelievendheid. Die 'man van vrede' was Franciscus van 
Assisi. In 1219, de vijfde kruistocht was in volle gang, bracht hij, na 
twee eerdere mislukte pogingen, een bezoek aan sultan Malek al-Kamil 
van Egypte. De ontmoeting met de sultan, die helemaal geen wolf of 
wreed beest bleek te zijn, heeft een diepe indruk op Franciscus 
gemaakt en een grote invloed uitgeoefend op zijn verdere leven en 
spiritualiteit.  

Doordat Jan Hoeberichts  de nadruk legt op Franciscus’ eigen 
geschriften en een zekere vooringenomenheid van de biografen niet a 
priori uit sluit, past zijn studie binnen de herbronning zoals deze in de 
jaren ’50 binnen de RK kerk opgang kwam. Zijn uiteenzetting met de 
biografische bronnen leidde tot een kritische beschouwing waaruit blijkt 
dat de vele en dikwijls niet onbelangrijke verschillen tussen de bronnen 
en Franciscus’ persoonlijke visie, goed te verklaren zijn vanuit de 
achtergrond van de biografen en vanuit de belangen die bij hen 
meespeelden vanwege hun positie binnen kerk en orde.                                                                                                                                            
(Bron: Franciscus en de Sultan, mannen van vrede; Achterkant boek en blz. 11- 13.) 

Mandala; Op oosters tafelblad, een ( vredes) duif van olijven. 

 

 



Duurzaam koken                                                                                                
Rond het feest van St. maarten begint de olijfoogst en die duurt tot 
midden december, Sint is dan al weer Nederland uit. Twee cultuur 
feesten die ons er aan herinneren dat het leven, toen en nu, niet voor 
iedereen een feestje hoeft te zijn.  En beide feesten zijn verweven met 
gebruiken als aansporing om schrijnende armoede  te verlichten.                                                             

Vermalen en 
uitgeperst, zo 
kwetsbaar kan een 
mens zich voelen.                            
Als olijven 
uitgeperst wordt 
komt er olie vrij, 
olie om licht te 
geven, om als zalf 
te gebruiken of om 
brood in te dopen. En door graankorrels te malen komt er meel.                     
Pure grondstoffen zonder toevoegingen, de zogenaamde E - nummers, 
om (h) eerlijk en gezond te bakken en te koken. Het boekje van Corine 
Gouget: Wat zit er in uw eten? Kunt u gebruiken om te kijken welke E-
nummers er in uw eten zitten en of ze schadelijk (of niet) zijn.                                               

Recept: 6 Italiaanse bollen. * 200 gr. bloem  * 120 ml lauw water * 5 
gr. droge gist * 1 tl suiker * 3 eetlepels lauwe melk * ½ tl zout * klontje 
roomboter / roomboter om in te vetten *110 gr. uitgelekte olijven ( let op 
E nummers) 1  kleine eetlepel Italiaanse kruiden * geraspte kaas. 

Los de gist op in de lauwe melk met de suiker en laat het 10 min. 
staan. Snij de olijven in schijfjes. Doe, behalve de kaas, alles in een 
kom en mix de ingrediënten ongeveer 7 minuten met een mixer met 
deeghalen door elkaar. Laat het deeg ongeveer 10 minuten in de kom 
op een warme plaats rijzen. Vet een bakplaat in. Verdeel het deeg in 6 
hoopjes op de bakplaat en laat ze op een warme plaats 1 uur rijzen. 
Strooi op elke bol geraspte kaas. Druk iets aan. Bak de bollen in een 
voorverwarmde oven op 210 C in ongeveer 15 minuten gaar. 

Ingezonden bij het november thema:                                                           
‘ De vruchtbare weg naar vrede’ 

* Doopgezinde verhaal:   Is geweldloosheid gelijk aan vrede?                                                                        
Vertellen van verhalen houdt de geschiedenis levend en kan een 
richtingwijzer voor de toekomst zijn welke inspireert .   
 
Is geweldloosheid gelijk aan vrede? 
Als een Doopsgezinde gemeente van 
Christus hebben we 10 kenmerkende 
uitgangspunten op- en vastgesteld. Een 
daarvan is: Geweldloosheid: Wij hebben 
vanouds geweld afgewezen. In navolging 
van Jezus is het werken aan vrede en 
gerechtigheid een kerntaak (Mat. 5-6-7). 
 
Daarmee werd ik de voorbije zomer 
extra geconfronteerd bij het 
samenstellen van de tentoonstelling over 
de herdenking van de bevrijding van de 
Tweede Wereldoorlog in 1945 met een 
speciale aandacht voor de Joodse 
kinderen die in de laatste oorlogsjaren 
liefdevol werden opgenomen in 
gezinnen in Friesland.  



Bijzonder actief daarin waren Ds. Felix van der Wissel,( foto 
links) Krijn van den Helm en Harm Kingma, predikant en leden 

van onze gemeente. Onderling voerden zij 
heftige gesprekken over het wel of niet 
gebruiken van wapens. Voor ds. Van der 
Wissel en Harm Kingma was en bleef dit 
principe van geweldloosheid heilig, Krijn 
van den Helm ging uiteindelijk overstag. 
Ds. Van der Wissel werd in september 
1944 gearresteerd en gedeporteerd naar 
een Duits kamp op het eiland Borkum. 

Ofschoon hij bedreigd werd met executie weigerde hij mee te 
werken aan bunkerbouw. Hij overleefde de oorlog. 
 
Krijn van den Helm ( foto rechts) werd bij zijn arrestatie in 
augustus 1944 in Amersfoort doodgeschoten. Hij was één van de 
belangrijkste leiders van het verzet in Friesland, naast zijn werk 
als belastingambtenaar. 
 
Toen Harm Kingma daarop gevraagd werd zijn plaats in te 
nemen, weigerde hij dit resoluut. Het betekende dat hij het 
principe van geweldloosheid moest loslaten. Daarnaast speelde 
ook mee dat hij een gezin met 4 jonge kinderen had. Met het al 
bijzondere en gevaarlijke werk dat hij deed, onderdak geven in 
zijn houtfabriek aan verzetsgroepen, moesten hij en zijn vrouw 
beschikken over 3 verschillende persoonsbewijzen. Harm 
Kingma schreef daarover in zijn 'Onderduikherinneringen'. Zijn 
kleinzoon Harm van Zuiden schreef daarover 'It dilemma fan 
Harm Kingma (Hoe't prinsipes in oarloch winne kinne).  
 

En dit 'dilemma' reikt ons het thema aan om daarover met elkaar 
in gesprek te gaan. Sinds de afschaffing van de dienstplicht 
wordt hierover eigenlijk niet meer gesproken. En dat zijn we wel 
aan onszelf verplicht. De wereld schreeuwt om geweldloosheid. 
Ondanks vrede blijven landen zich bewapenen omdat angst 
regeert. Dr. Fulco van Hulst heeft in 'Nieuw Doopsgezind Peil' 
een artikel geschreven met als titel 'Koppig vasthouden'. Eén 
alinea daaruit laat ik hierna volgen: 
Als we zeggen dat we geloven in vrede, of in een rechtvaardige 
wereld, dan kan het niet bij woorden blijven. Dan zullen we 
radicale keuzes moeten maken om die wereld, die wij aanmerken 
als 'Koninkrijk van God', iets dichterbij te brengen. Dat betekent 
onder meer: minder vliegen, minder vlees eten, beter letten op 
de herkomst van onze kleding (i.v.m. Kinderarbeid), niet iedere 
drie jaar een nieuw mobieltje en een andere auto. Maar het 
betekent ook: niet steeds naar anderen wijzen. Niet steeds roepen 
dat 'de politiek' het op moet lossen, of dat de Ledenraad maar 
met een plan moet komen, of dat wij het in ons eentje niet op 
kunnen lossen. 
 
Ieder van ons kan een steen verleggen. En vele stenen...... 
 
Rinse Rinsma 

 
'Een band voor het leven' is deel 5 (en 
het slot) van de Fryslân DOK-serie 
Smokkelbern met het verhaal van Lea 
Cohen. Als 6-jarig Joods meisje was 
zij ondergedoken bij de familie 
Kloosterman in Engwierum. Haar 



pleegvader Frans filmde haar leven. De Fryslân DOK, met 
die filmbeelden en een recent interview met Lea in Israël, 
wordt uitgezonden op 15 mei bij NPO2 en op 16 mei bij 
Omrop Fryslân. 

 


