
Deel je leven in vrede. 

Kent u de film Ben Hur? In 1959 was het al een echte kaskraker. En onlangs is 

het verhaal opnieuw verfilmd. Twee weken geleden ging ik samen met een 

andere filmfan naar die nieuwe versie. Ik kende het verhaal niet. In een 

voorfilm had ik vooral veel prachtig gefilmd spektakel gezien. En inmiddels wist 

ik dat het over Romeinen ging. En over broers die ruzie kregen: Ben Hur en 

Messala. Ben Hur was een joodse man uit een voorname familie. Messala was 

een geadopteerde Romein. Net zoals Esau en Jakob vertegenwoordigden zij 

twee volkeren: het ene machtiger dan het andere. En bij beide broederparen 

was de broer met de minste macht, op zoek naar macht.   

Onze film begon in het jaar 33. Op een zeker moment was er een scène waarin 

een jonge timmerman wijze woorden sprak. En even later bleek dat ook 

Pontius Pilates een rol had in de film. Aha, dacht ik… ergens moet er dus een 

link met het verhaal van Jezus zijn. 

Nu gebeurde er tijdens de voorstelling iets bijzonders. Na ongeveer een uur 

stonden twee mensen op. Zij zaten direct voor ons en liepen de zaal uit. Na 

ongeveer een minuut, vroeg mijn metgezel: “vind je dat niet vreemd?” Tot dan 

toe, had ik nog niets vreemd gevonden. Toen vertelde mijn mede-filmfan dat 

het duidelijk moslims waren die de zaal verlieten. Een meisje met een 

hoofddoek. En een jonge man. En op hun stoelen lagen nog een tas en een 

pakje…  

Hoe zou u reageren in deze context: een film met een christelijk tintje – een 

dame met een hoofddoek – het samen weglopen tijdens de voorstelling – het 

achterlaten van een tas en een pakje? … Ik geef toe… toen ik er even over 

nadacht, vond ik het ook wel vreemd.  

Mijn metgezel besloot op onderzoek te gaan: toch even kijken waar die 

mensen gebleven waren. De situatie begon toen tot mij door te dringen. Mijn  

gedachten gingen gelijktijdig twee kanten uit:  “Tja… misschien zit er wel een 

bom in het pakje. Maar misschien moeten deze mensen ook gewoon even naar 

het toilet. Maar waarom moeten ze dan allebei tegelijk?” Het voelde heel 

ongemakkelijk. Aan de ene kant wilde ik geen vooroordelen toelaten. Aan de 

andere kant wilde ik ook niet naïef zijn. De raarste gedachten schoten door 

mijn hoofd. Natuurlijk dacht ik ook aan mijn echtgenoot en kinderen. En in de 



spanning bedacht ik wat ze op de rouwkaart moesten zetten: “Gelukkig stierf 

ze tijdens een goede film”. Het zorgde voor wat relativering in het moment…  

Na een minuut of twee kwam mijn metgezel de zaal weer in. Kort daarna 

kwamen ook de man en vrouw weer binnen. Ze bleken inderdaad naar het 

toilet geweest te zijn. Er was geen bom afgegaan.  

Herkent u situaties of gevoelens als deze? Veroorzaakt door beelden van 

aanslagen… Aanslagen die met de islam in verband worden gebracht? 

Die situatie bleef de dagen na mijn bioskoopbezoek door mijn hoofd spelen. 

Hoe zou ik me voelen als ik nu moslim was? Als alles wat ik deed onder een 

vergrootglas werd gelegd… bezien werd vanuit een potentiële bedreiging. Dat 

een ander voor mij zou bepalen wat normaal gedrag is? Als ik me voor bijna 

alles zou moeten verantwoorden? …  

Maar ook voor ons is het niet makkelijk. Onze angst is goed aangewakkerd door 

terrorisme. Aangewakkerd door IS. Door de media. Door politici die tweedracht 

zaaien… En het bijzondere is, dat moslims exact diezelfde angst hebben. Voor 

IS. Voor beeldvorming in de media. Voor hoe de politiek daarop gaat reageren.  

We lazen vandaag: “Een goed mens brengt uit de schatkamer van zijn hart het 

goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het 

kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over”… 

Het zijn woorden die ons helpen in ons bewustwordingsproces.    

De film ging verder. Een verhaal van bewustwording. En ook van vergeving en 

van wonderen… Leef je leven in vrede… Misschien zit de sleutel om dat te doen 

ook wel in die drie woorden: bewustwording – vergeving – wonderen.  

Bewustwording… dat het leven niet alleen voor jou zwaar is, maar ook voor die 

ander. Bewustwording: dat je die ander misschien niet eens kent, maar 

mogelijk wel snel oordeelt.  

Vergeving… voor waar wij elkaar onrecht hebben aangedaan. In onze 

gedachten. In onze woorden. In onze daden.  

En het derde woord: wonderen… Al het goede dat op ons pad komt… 

regelmatig uit de goede schatkamer van andermans hart.  



Laten we – zo aan het begin van de vredesweek – beseffen dat we een 

schatkamer hebben. Om uit te delen. We kunnen bewust leven, als we dat 

willen. We kunnen vergeven. En als we willen, kunnen we ook dagelijks 

wonderen ervaren. In fijne ontmoetingen. In mooie gebeurtenissen… Laat ons 

hart, onze schatkamer, vol zijn van vrede. Van vrede om te delen. 

 

 

 


