
De	  vrede	  begint	  in	  onze	  intimiteit	  	  
Mevrouw Grace Ann woont in een klein stadje in 

Noord-Amerika, ze vertelt dat ze, jaren lang de kinderen 
in haar de wijk als soldaat en bandiet zag spelen. Ze 
speelden oorlog, net als veel jongens dat graag doen 
tegenwoordig. 

Ze had de gelegenheid om deze generatie te zien 
opgroeien en naar de oorlog gaan. Waar de stemmen en 

geschreeuw van commando, die een spelletje was, werd een bloedige realiteit voor hen. 
Dan de kreten: "je bent gewond!”  “Dood!" werden echt ....  

Maar op een dag, toen een paar kinderen in haar tuin, anderen kinderen aan het 
najagen, binnenkwamen met hun speelgoedwapens, vroeg mevrouw Grace Ann, die al 
met 68 jaar oud was, de kinderen bij zich te komen.  

En toen alle kinderen zich rond haar verzamelden, 
vertelde ze hen over de oorlog, over de bewapening, over 
de dwaasheid van het vergieten van menselijk bloed.  

Ze benadrukte dan de vrede en haar grote voordelen. 
Uiteindelijk overtuigde ze de kinderen hun speelgoed 
wapens te verlaten en te gaan spelen met de sportspullen en ballen die ze voor hen had 
gekocht. 

De volgende dag maakten ze een contract, ondertekend door mevrouw Ann en alle 
iedereen van de groep. In het document was te lezen: "De vrede begint in onze straat. 
De wereld waarin we leven zou beter af zijn zonder wapens en met meer 
gerechtigheid en liefde. "  

En de kleine overeenkomst werd afgesloten met een vuur 
gemaakt van de speelgoed wapens en munitie. 

Met voldoening keek de eerbiedwaardige dame naar haar 
groepje van voormalige soldaten en bandieten en riep opnieuw: 
"De vrede begint in onze straat." 

Denkend aan mevrouw Ann Grace, zouden we kunnen 
zeggen dat de vrede begint in onze intimiteit. Dan pas komt 
die in het huis, gaat de straten op, verspreidt zich door de 
stad en overwint de wereld. 

Mevrouw Grace was zelf een voorbeeld hiervan. Als ze de 
behoefte aan vrede in haar ziel niet had gevoeld had ze de ontwapening niet voorgesteld 
aan de kinderen. 

Tegenwoordig, als alle volwassenen de wijs besluit als Mevr. Grace zouden nemen, 
zou de toekomst van de mensheid zeker zijn loop veranderen. 

Maar daarvoor, moet men het waanzin van het 
vergieten van menselijk bloed begrijpen en de grote 
voordelen van het leven in vrede inzien. 

En deze vrede is niet slechts de afwezigheid van 
oorlog, maar vrede in de ruimste zin. 
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