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VREDE EN VERZOENING 

Hoe kunnen wij ons verzoenen met sommige dingen uit ons verleden? Wat is verzoening? Hoe kunnen wij 

in harmonie en vrijheid samenleven? Wat betekent vrede voor jou? 

Op zaterdag 29 september 2018 tijdens het URI Netherlands 15-jarig jubileum, in Amsterdam, gingen we 

gezamenlijk hierover vertellen. Uit de persoonlijke verhalen kwamen deze wensen en inzichten naar 

voren:  

Liefde en verbinding centraal stellen, bijvoorbeeld via mythen en dromen, juist ook in het onderwijs, de 

taal van het hart. Wat zegt de tovenaar Merlijn of Gandalf uit The Lord of the Rings ons?  

Vrede, vrijheid, recht, verbinding – onderlinge relatie herstellen. Waarheid, geen verzoening is mogelijk 

als het niet op feiten, waarheid is gebaseerd. Vrede is niet mogelijk als vrijheid van 

volken/groepen/mensen wordt onthouden. Vrede als iedereen in vrijheid leeft, geen onderdrukking, 

bezetting van landen/volken. Kinderen centraal, beschermd worden, zichzelf kunnen zijn – nog kinderen 

kunnen zijn.  

Woorden: op weg met het creëren van verbinding- openstaan voor de ander, erkennen en zonder 

oordeel waarden delen – te beginnen op de scholen, ontmoeten en delen van dat wat kinderen in de 

school brengen. Doorgaan en daarna vanaf de grassroots in de samenleving – interfaith education.  



 

We kunnen alleen in vrede leven en tot verzoening komen als we in respect voor de ander zijn, zonder 

oordeel. Want we are all ONE. Don’t judge, we lead by example! For our children! 

De vrijheid om mijn mening te blijven geven. Meer onderzoek moet gedaan worden voordat 

bijvoorbeeld een vredesakkoord wordt getekend.  

  

WUNJO = een rune voor wens. Vriendschap, vreugde, vrijheid, 

voorspoed, verbondenheid, vertrouwen = vruchtbare vrede. 

Delen, geduld, inlevingsvermogen! 

Luisteren, communicatie, laat woede niet overheersen; regel zelf, God 

is niet nodig. 

Bevorderen van geestelijke groei – licht, waarheid, liefde, warmte, een 

goede sfeer, voeding voor goede relaties, goede daden.  

Onthoud dat wij allemaal Mens zijn met al onze voors- en tegens. 

Iedereen heeft zijn eigen rol muzikale partij. Samen een symfonie met 

wisselende harmonie!   

 

(Com)passie, verbinding, elkaar zien, respect, liefde  

Create a safe space to listen to each other, to understand better how to bring it about.  

Listen to the words of the Great Mother, the Great Spirit… every month, every day, every minute and 

don’t be afraid t speak out on their behalf.  



People of the Netherlands and Europe are part of one human family. We want to take care of our land 

and waters in a sustainable way as [art of the world’s ecosystem. We do have indigenous people in 

Europe that know how to work with the land and water. Indigenous women of Europe are rising.  

European Youth is rising. Welcome to come and pray with our ancestors. Free, prior and informed 

consent (FPIC) 

Op weg als zielsbewuste broeders en zusters. Nieuwsgierig, respectvol en open helen wij de gebroken 

harten van de wereld. Welwillendheid, nieuwsgierigheid en een praktische geest de planeet en al haar 

bewoners verbinden.  

 

Vrede en verzoening:  

- met jezelf (individueel)  

- met de mensen om je heen (sociaal)  

- met de mij geschonken wereld en God (politisch, 

economisch)  

Dan leef ik met alle mensen in de wereld in VREDE 

Ik wens dat wij in vrijheid leven – in vrede en harmonie. Geef vrijheid door…  

 

 

 



 

May peace and love prevail! 

 

 

 

 


