
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen 
zonder enige vorm van discriminatie.
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“Onze missies stralen hoop uit”

Kerstuitgave

«Kerstmis moet synoniem worden 
van zachtheid en vrede»
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Editoriaal

 
Mijn vrede geef ik u

1. We bieden u een vredesduif aan om in de kerstboom te hangen als symbool van vrede.

Dit thema, dat zo actueel is 
aan het einde van een jaar 
met conflicten, pandemieën, 
economische en energiecrises, 
wordt in de Bijbel geïllustreerd 
met de afbeelding van een 
vredesduif.1

Een aantal jaren geleden, tijdens de burgeroorlog in Libanon, 
liep een missionaris met zijn zoon door de stad Beiroet toen ze 
midden in een vuurgevecht belandden. De vader deed zijn best 
om zijn zoon te beschermen en het gebied van de schietpartij 
te verlaten. Thuisgekomen vroeg de vader aan zijn zoon: “Was 
je bang?” Hij was verbaasd zijn zoon te horen antwoorden: 
“Natuurlijk niet, je hield mijn hand vast”.
 
Het cultureel woordenboek geeft de volgende definitie van 
vrede  : “Een verhouding tussen staten die wordt ge-
kenmerkt door het ontbreken van grootschalig geweld 
en door normale betrekkingen zoals handelsverkeer. 
Soms wordt deze verhouding ‘negatieve vrede’ ge-
noemd. 
Toestand van geestelijke of lichamelijke harmonie tus-
sen individuen of groepen. (uit ‘Abstracte begrippen’)”.
 
Het is bijzonder interessant dat deze definities in zekere zin 
“standaard”-definities zijn. Vrede is niet iets positief, maar 
de afwezigheid van iets negatief. Het is alsof het geen eigen 
bestaan heeft. Het zou alleen gedefinieerd worden door zijn 
tegenpool.

De internetsurfer vindt een definitie in dezelfde zin: 
“Afwezigheid van conflict, oorlog, geweld”. Kan vrede 

gedefinieerd worden als de afwezigheid van oorlog? Maar is 
‘geen oorlog’ echte vrede?
Hoewel externe omstandigheden een grote invloed kunnen 
hebben op onze vrede, houdt die niet alleen daarmee verband. 
Zijn er geen vreedzame mensen in een oorlogssituatie? Alsof er 
geen mensen zonder vrede zouden bestaan in een vreedzame 
situatie...

Vrede is een «actieve» realiteit en niet alleen een passieve. 
Vrede is kostbaar. We moeten het bevorderen, maar onze 
inspanningen om vredig te leven kan al de aanleiding zijn om 
onvrede te brengen...

Wat als vrede een geschenk was? Een kostbaar en kwetsbaar 
geschenk dat we moeten koesteren en laten bloeien in ons 
leven en om ons heen.

De profeten vertellen ons over Jezus:

Want er is een Kind geboren: we hebben een Konings-
zoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. 
Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, 
Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd. (Jesaja 9:5)

En Jezus zelf zegt: “Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn 
vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort 
vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of 
verdrietig.” De Bijbel (Johannes 14:27) 
 

Kolonel Jacques Donzé
Territoriaal leider
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Kerstboodschap 2022 van Generaal Brian Peddle

Als ik nadenk over de ster die zo’n belangrijke rol speelt 
in het Kerstverhaal, besef ik dat wetenschappers heel 
anders tegen sterren aankijken dan ik. Om de afstand 
tussen ons en de sterren aan te geven, gebruiken zij 
bijvoorbeeld ‘lichtjaren’. Een lichtjaar is de afstand 
die licht aflegt in een jaar, dus dat kan bijvoorbeeld 
wel bijna 10 biljoen kilometer zijn…

De zon is de dichtstbijzijnde ster en staat bijna 150 miljoen 
kilometer bij ons vandaan. Het duurt dan ook 8 minuten en 20 
seconden voordat het licht van de zon ons bereikt; als wij naar 
de zon kijken, zien we haar zoals ze ruim 8 minuten geleden 
was. De ster die daarna het dichtste bij staat (Alpha Tauri) is 4,3 
lichtjaren van ons verwijderd. Dus als wij deze ster zien, zien we 
haar zoals ze 4,3 jaar geleden was. Het is net alsof je terugkijkt 
in de tijd.

Dit betekent dat de Wijzen waarover wordt geschreven in 
Mattheüs 2, vers 1 en 2, een ster hebben gezien die al scheen 
voordat die ster daadwerkelijk zichtbaar was. En toch heeft God 
deze ster gebruikt om hen naar Jezus te leiden. ‘Waar is de 
nieuwgeboren koning van de Joden? We hebben Zijn 
ster gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden,’ 
staat er in dit Bijbelboek.

Jezus werd het Licht van de Wereld. Hij kwam om zijn licht te 
laten schijnen in de duisternis – in onze duisternis, de duisternis 
van onze wereld. 
We lezen in Jesaja 9: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal een licht 
schijnen.’ Dit was een profetie van meer dan 700 jaar voordat 
Jezus werd geboren. 

Het Licht van de Wereld
Als we het over de komst van Jezus hebben, praten we dan over 
lichtjaren? Nee, ik denk het niet. De Bijbel vertelt ons namelijk 
dat Hij de Alpha en de Omega is; het begin en het einde. Zijn 
licht schijnt net zo helder als aan het begin van de tijden. Net 
zo helder als toen Hij naar de aarde kwam en ‘onder ons 
woonde’ (Johannes 1 vers 14).

Jezus wordt niet beperkt door tijd. Hij ís het ‘licht van de 
wereld’ (Johannes 8 vers 12) en schijnt op de donkerste 
plekken van onze bewogen wereld, waar Hij verandering brengt. 
Het Licht is gekomen! Er zijn geen lichtjaren die ons van Zijn 
licht kunnen scheiden. Hij is hier, Hij kent ons en we kunnen hier 
en nu met Hem wandelen. De bedoeling van Zijn komst in deze 
wereld was dat Hij bij ons kon zijn. En Hij is nog altijd bij ons en 
dat zal altijd zo blijven.  

Ook als je Hem nog niet kent, kun je dit Licht van de Wereld leren 
kennen. Zijn naam is Jezus en Hij kwam naar deze wereld om 
verandering te brengen. Als jij daarnaar zoekt, zoek dan Jezus. 
Als je je op een hele donkere plek in je leven bevindt, zoek dan 
Hem die het Licht van de Wereld is.
En voor degenen die Hem al wel kennen geldt dat Jezus ons 
heeft gezegd dat wij het licht voor deze wereld zijn. In Mattheüs 
5 lezen we vanaf vers 14: ‘Jullie zijn het licht van de wereld. Net 
als een stad die op een berg ligt en niet verborgen kan blijven, 
kunnen jullie je licht laten schijnen, zodat Gods goede werken 
zichtbaar worden.’

Ik wens dat jullie, wanneer jullie het Licht van de Wereld aan 
anderen laten zien, een bron van licht zullen zijn in jullie deel van 
de wereld deze Kerst. Moge God jullie rijkelijk zegenen! 

Brian Peddle
Generaal



  Interview

Het Leger des Heils geeft muziek zijn rechtmatige plaats in aanbidding en vieringen. Samen met het zingen gebruikt zij het 
op straat om de liefde van God en de kracht van het Evangelie te verkondigen. William Booth, de stichter van het Leger des 
Heils, was pragmatisch en gebruikte de meest geschikte instrumenten, vooral koperinstrumenten. Johann Sebastian Bach 
droeg zijn werken tot eer en glorie van God: “Soli Deo Gloria”. Met hem sluiten wij ons aan bij de uitroep van de psalmist: 
“Laat alles wat ademt de Heer loven.”²
 
William Booth wou dat de muziek van het Leger des Heils opviel. Dus kozen de heilssoldaten voor populaire straatdeuntjes, 
soms zelfs schunnige liedjes met aangepaste teksten (zoals Luther had gedaan).
Vandaag zijn de middelen veranderd, maar de bedoeling blijft dezelfde. Na het kopiëren van de Britse cultuur met 
brassbands, hebben veel landen met meer aangepaste instrumenten uitgepakt. We hebben overal pop, jazz, ukelele bands 
zien opbloeien, bamboeorkesten, gospel, koren, rap, techno, dans, musicals en, in toenemende mate, stedelijke beeldende 
kunst (grafiek, underground...) en niet te vergeten de haka.

 De betekenis van muziek bij het Leger des Heils

1.  Foyer Selah : Onthaalcentrum voor asielaanvragers te Brussel, onder leiding van het Leger des Heils

2.  Psalm 150 vers 6

Op weg naar Kerst
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“Meer dan een tijdsverdrijf, muziek is mijn leven”

Christian Neufnet is muzikant. 
Hij neemt al sinds twee jaar deel 
aan het evenement “Op weg naar 
Kerst” in Brussel. 

Deze gebeurtenis lanceert mede 
de Kerstpottencampagne. 
Wat beweegt Christian om deel te 
nemen?

Als voormalig protestants godsdienst-
leraar schrijft, componeert en zingt 
Christian liederen geïnspireerd door de 
Bijbel. Een 13e album is in de maak en 
komt waarschijnlijk nog voor het einde 
van het jaar uit. Het bestaat uit liederen 
met een nogal meditatieve tekst, maar 
altijd gekoppeld aan de evangeliën. 
“Als ik speel, probeer ik een beetje van 
het geloof dat mij drijft over te brengen. 
Voor mij is het een spiritueel en innerlijk 
proces, dat mijn leven zin en perspectief 
geeft.”

Enkele jaren geleden hielp Christian 
als vrijwilliger bij het bezorgen van 
kerstpakketten aan huis bij mensen in 
moeilijkheden. Zo ontdekte hij de enorme 
hoeveelheid werk die het Leger des Heils 
verricht, maar ook gemotiveerde en 
warme mensen, ten dienste van de meest 

kansarmen. Natuurlijk kende Christian, net als iedereen, de organisatie van naam en 
het enigszins verouderde maar charmante imago, dat deel uitmaakt van het erfgoed.
Christian treedt ook op tijdens het evenement “Op weg naar Kerst”. 

“Ik heb al eens deelgenomen aan een Kerstfeest van Foyer Selah¹. 
Ze hebben me gevraagd dan kan ik toch niet weigeren  !” zegt hij 
heel enthousiast. “Ik hou van de diverse muzikale stijlen die op het 
buitenpodium worden gebracht om de Adventsperiode in te zetten. 
Ik ken de muziekkorpsen (brassband) maar ik had geen weet van de 
zangkoren en andere muziekgroepen die zo ontwikkeld zijn”. 

Esther Tesch
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Vredestichters 
onder de vluchtelingen

  Een gesprek

1. Officier van het Leger des Heils = voorganger
2. Soldaten zijn mensen die bevestigen dat het Leger des Heils hun kerk is en dat zij daarin God en hun medemens willen dienen.

Michaël in Roemenië bij Oekraïense vluchtelingen, 
met het Interventieteam van het Internationaal Hoofkwartier

 DOSSIER   Vrede

Kapitein Michaël Druart en zijn 
vrouw zijn verantwoordelijk voor 
het gemeenschapscentrum in 
Luik. 
Toen hij in 2021 werd ge
con fronteerd met de over
stro mingen die de regio heb
ben verwoest, was hij niet 
alleen zeer betrokken bij de 
organisatie van de noodhulp, 
maar ook bij de followup van de 
slachtoffers op langere termijn. 
Toen er conflicten uitbraken 
aan de grenzen van Europa, 
voelde hij zich geroepen om 
zich met deze vluchtelingen 
bezig te houden.

Wanneer kreeg je de bevestiging 
dat je geroepen was om God en de 
mensheid te dienen via de missie 
in het Leger des Heils? 
Ik leerde het Leger des Heils kennen toen 
ik 5 jaar oud was via de kinderkampen. 
Toen ik 15 was, voelde ik de drang om 
officier¹ te worden. De laatste jaren ben 
ik getraind in bestrijding en paraatheid 
bij rampen. Een nieuwe wending in mijn 
dienstbaarheid. Afgelopen juni ging ik 
naar Roemenië in het kader van een 
humanitair hulpproject voor Oekraïense 
gezinnen. 

Wat denk je dat de woorden 
«vredestichters» betekenen?
Vredestichter is een taak waartoe wij 
als soldaat ² van het Leger des Heils 
geroepen zijn, om vrede te brengen en 
menselijk lijden te verlichten in de naam 
van Jezus.
 
Moet je opgeleid worden om een 
vredestichter te zijn? 
Iedere christen moet er naar streven om 
een vredestichter te zijn. Daarvoor is 
persoonlijke training nodig, maar men 
moet zich ook laten begeleiden door 
God. Het vergt geduld, vriendelijkheid, 

rust met enkel de zorg over de families 
die berooid aankomen. Pas dan besef 
je dat je thuis zelf leeft in een wereld 
van overvloed en veiligheid. We staan 
machteloos tegenover deze chaos. Er 
is weinig troost voor de pijn van deze 
mensen die alles hebben verloren. 
 
In hoeverre beschouw je het Leger 
des Heils als vredestichter?
Het doel van het Leger des Heils is niet 
om mensen te helpen zodat er nieuwe 
leden in haar organisatie bijkomen. 
Het Leger helpt hen omdat ze lijden. 
Het is een vredestichter omdat het zijn 
overtuiging niet probeert op te dringen. 
Waardigheid, waarden en cultuur van 
iedereen dragen we hoog in het vaandel.
 
Welke les(sen) kan je trekken uit uw 
tijd in dienst van de Oekraïners? 
Ik zie het leven niet meer zoals vroeger. Ik 
ben nog steeds aan het bijleren. In welke 
situatie we ons ook bevinden, we kunnen 
onze angsten overwinnen omdat God 
ons bijstaat. Onze visie vanuit een vredig 
en veilig land strookt niet steeds met de 
ruwe werkelijkheid.. 
  

Interview door Christel Lecocq
 

 
 

goede communicatie met de hemelse 
Vader en de Heilige Geest die elk 
standpunt inspireren. Zoals in elke 
onderneming moet ieder detail van een 
actie zorgvuldig worden voorbereid. De 
vredestichter is gericht op zijn evenmens, 
gedreven en gemotiveerd door zijn geloof 
in Jezus Christus. 

Is het makkelijk om je aan te passen 
aan steeds nieuwe missies?
Missies zijn nooit gemakkelijk in te 
schatten en vragen inspanningen om zich 
aan te passen aan de nieuwe situatie. 
Als we op een humanitaire interventie-
missie gaan, weten we nooit op voorhand 
wat ons te wachten staat. Je moet 
snel ageren maar tevens de tijden van 
stilstand accepteren. Ik herinner me 
een vrouw waaraan ik vroeg of ze was 
getrouwd. Ze bevestigde. Haar kinderen 
begonnen te huilen en de dochter zei: 
«Mama! Aanvaard toch dat papa vorige 
week gestorven is, de oorlog heeft 
hem gedood!” Deze momenten maken 
het moeilijk om de nodige afstand te 
bewaren. Het is akelig om die stilte te 
aanvaarden. Je enige verweer is om je 
hoofd tot God te wenden en te bidden 
voor deze familie. 

Wat waren je eerste indrukken? 
In de eerste uren heerst er een schijnbare 
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Heer, maak van mij een 
instrument van de liefde
Ellie arriveerde in de zomer van 
2022 uit de Verenigde Staten 
om de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Villa Meyerbeer te 
Spa in België te organiseren. Als 
moeder van vier zonen en getrouwd 
met Jeff, een verpleegkundige in 
de palliatieve zorg, die allemaal 
in Amerika bleven, getuigt zij van 
haar inzet als christen om haar 
medemens bij te staan.
 
In 2015 ben ik, na een plotselinge en 
diepe drang om de taal van Molière te 
leren, afgestudeerd in de Franse taal 
in North Carolina (VS). Daarna heb ik 
me een jaar lang afgevraagd waarom ik 
eigenlijk die taal had aangeleerd. Toen, 
in 2016, kreeg ik de diepe overtuiging 
door Bijbellezen en gebed dat ik God in 
Europa zou gaan dienen.
 
Vijftien jaar lang heb ik vrouwengroepen 
geleid, lezingen gegeven in Community 
Bible Study¹, en de laatste zeven jaar heb 
ik fulltime in een kerk gewerkt, vooral om 
vrouwen en ouderen te helpen. Door dit 
werk heb ik geleerd verantwoordelijkheid 
te nemen, raad te geven en persoonlijk 
betrokken te zijn. Maar ik begreep nog 
steeds niet waarom ik deze roeping 
voelde om God te dienen in Europa en in 
het Frans.
 
Afgelopen zomer, toen ik met dit werk 
was gestopt en aan mijn diensten 
twijfelde, bad ik tot God en zei: “Heer, 
ik heb twee armen om hen die 
lijden vast te houden en een hart 
dat verlangt naar liefde voor 
hen die liefde nodig hebben. 
Maak me alstublieft een van uw 
instrumenten van liefde.» 

Toen kreeg ik een telefoontje van mijn 
vriend, kapitein Michael Druart, die de 
leiding heeft over het gemeen schaps-

centrum in Luik. Hij bood me aan om 
in België te werken en een project te 
leiden voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Spa.

Wetende dat de ontheemden naar België 
vluchtten terwijl hun wereld instortte, 
was het creëren van een familiale sfeer 
in de villa de eerste prioriteit. Het was me 
duidelijk dat God wilde dat dit huis een 
plaats van genezing, hoop en herstel zou 
zijn voor deze gezinnen.”

God heeft me een hart gegeven om 
iedereen lief te hebben zoals Hij ze ziet. 
Ik stelde me beschikbaar om naar hun 
verleden te luisteren, een blik op hun 
toekomst te werpen, hun sterke punten 
te zien, te voelen waartoe ze in staat 
zijn, hun angsten te voelen en hen aan te 
moedigen in de uitdagingen waarvoor ze 
staan. Met deze instelling heeft iedereen 
zijn plaats in de Villa gevonden en de rol 
die het best bij hem of haar past. 

Ik ben ervan overtuigd dat God mij 
helpt om zijn boodschap van liefde 
en hoop, die veel verder gaat dan de 
kerstboodschap, door te geven. Het 
geldt tot in de eeuwigheid. Wij kunnen al 
onze projecten aan hem toevertrouwen 
en alleen Hij heeft het vermogen om er 
een meesterwerk van te maken. 

In Spa zijn er elke dag tranen van strijd 
en tranen van vreugde. Maar ik heb er 
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vertrouwen in, omdat we er samen aan 
willen werken om weer in vrede te leven.
 
  Voor de feestdagen zal mijn familie 
zich hier in België bij mij voegen. 
Samen zullen wij de beloften van hoop 
kunnen gedenken die Jezus – die ook 
zijn geboorteland ontvluchtte – heeft 
gedaan, en samen met de Oekraïense 
vluchtelingen een uniek kerstfeest 
beleven.
 
De onverklaarbare genade van God, 
die zo voelbaar was in deze tijd met 
mijn Oekraïense vrienden, had ik nog 
nooit ervaren. Elk bombardement, elke 
tegenaanval, elke nederlaag en elke 
overwinning wordt onder ons beleefd. We 
huilen met Oekraïne. We verlangen naar 
vrede, hoop, liefde en vreugde. 

God, in zijn genade, begint met het 
voorzien in fysieke basisbehoeften zoals 
comfortabele bedden, warme maaltijden, 
schone douches. Dan omarmt Hij 
kwetsbare harten met zijn liefde en 
geneest Hij terwijl wij raad geven, bidden 
en bemoedigen. Het verhaal van het 
Leger des Heils over soep, zeep en 
verlossing wordt bij ons thuis verder 
beleefd en levens worden voor eeuwig 
omgetoverd.” 
 

Interview door Cécile Clement

1. Het is een programma dat diepgaande Bijbelstudies aanbiedt, waarbij deelnemers hele Bijbelboeken vers voor vers doornemen 
door hele boeken van de Bijbel. De nadruk ligt op de toepassing van de Bijbel op het persoonlijke leven van de deelnemers. 
De Communautaire Bijbelstudies verwelkomen mensen van alle rangen en standen en van alle niveaus van Bijbelkennis.

 DOSSIER   Vrede
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Yuliia is Oekraïens. Ze is 31 jaar oud en moeder van 
haar 9jarige zoon Romain. Zij groeide op in een klein, 
comfortabel Oekraïens stadje Dobropolje. Samen 
met haar zoon en moeder ontvluchtte ze het conflict 
en vond onderdak in het centrum Villa Meyerbeer in 
Spa, in goede banen geleid door het Leger des Heils 
in België.
 
Yuliia heeft een diploma verpleegkunde. Na een paar jaar te 
hebben gewerkt, wou ze van 2017 tot 2021 in het Oekraïense 
leger haar land helpen verdedigen met haar verpleegkundige 
vaardigheden. In de tijd dat Yuliia in het leger diende, zette zij 
zich in voor haar “geliefde land en vaderland”¹. Ze diende als 
hoofdverpleegster en bereikte de rang van sergeant.

“Ik genoot echt van mijn taak, omdat ik mijn verpleegkundig 
werk kon combineren met militaire dienst. Ik had een wapen, 
maar ik gebruikte het nooit, alleen tijdens de training. Met mijn 
werk red ik levens, ik neem het leven niet af,” zegt Yuliia. 

De vrede terugvinden

Zorgen voor anderen.
Toen Yuliia naar Spa kwam, vond ze ook hier de mogelijkheid 
om voor anderen te zorgen. Dit is erg belangrijk voor haar, het 
is wat ze kàn en graag doet. Elk gezin dat in dit huis woont 
heeft zijn eigen verhaal. Ze delen samen sterke momenten 
die hen verenigen. Zorgen voor anderen helpt Yuliia om zich 
nuttig te voelen, om zichzelf af te leiden van haar gedachten 
die voortdurend door het conflict ingepalmd worden. Het geeft 
haar energie om verder te leven, wetende dat iemand haar nodig 
heeft. 

Nu Kerstmis nadert, voelt Yuliia zich verdrietig. Ze denkt met 
heimwee terug aan de tijd die ze met haar familie doorbracht. 
Toch is ze ook wat blij te weten dat ze deze momenten in Spa zal 
kunnen beleven, in veilige omstandigheden. Ook al is het niet 
in haar vaderland, noch in haar eigen huis, maar ze is bij haar 
moeder en haar zoon, en bij mensen waaraan ze hecht en die nu 
als haar familie zijn.
 
Wennen aan vrede
Toen Yuliia in België aankwam, vond ze het moeilijk om aan de 
rust te wennen. Het gevoel van onveiligheid en oorlog overviel 
haar steeds en ze kon zich niet voorstellen dat de overkomende 
vliegtuigen énkel reizigers vervoerden en geen soldaten, of 
bommen. Bang hield ze zich steeds in de nabijheid van wat zij 
als een veilige plaats ervoer, een plek om haar familie veilig te 
verbergen, voor het geval dat...

Vandaag kan Yuliia weer kijken naar de zuivere hemel zonder 
oorlog, en naar de vliegtuigen als een transport dat haar hopelijk 
spoedig thuis zal brengen.

Yuliia voelt zich in vrede: vrede in zichzelf en om haar heen, 
dankzij de nieuw gevonden rust, vriendschap en sereniteit. 
Ze kijkt uit naar de dag dat ze samen huiswaarts kunnen 
vertrekken. 

Cécile Clement

1. Dixit

  Getuigenis

Villa Meyerbeer onthaalt Oekraïense vluchtelingen
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Een onvergetelijk verhaal  Berlijn, Kerst 1943
 
De hieronder beschreven gebeurtenissen zijn waar
achtig. Ze werden beleefd door majoor Jacques 
Rouffet, een gepensioneerde officier van het Leger 
des Heils.
 
In 1969 vertrok ik als jonge Fransman van 19 jaar naar Duitsland 
om te studeren aan de universiteit van Tübingen. Ik was lid 
van het Leger des Heils en natuurlijk bezocht ik het korps 
(kerkgemeente) in Tailfingen vlakbij mijn woonst. Op een dag 
werd ik uitgenodigd op een etentje bij Günther, een heilssoldaat 
van hetzelfde korps. Hij getuigt over een periode uit zijn jeugd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
Günther droeg niet altijd het uniform van het Leger des Heils. 
Aangetrokken door de Nazi-ideologie werd hij SS officier toen 
hij 20 jaar oud was. In 1943 werd hij naar Straatsburg gestuurd, 
een Franse stad aan de Duitse grens. Om de stad te zuiveren 
van verzet, was zijn taak het verzamelen en verbranden van 
alle boeken die niet pasten bij nazi-Duitsland en het sluiten van 
verenigingen of kerken die tegen het Reich waren. Het Leger 
des Heils, een organisatie met Engelse origine, was één van de 
doelen van het Duitse leger.
 
De geplunderde gebedsruimte in Straatsburg

Eind november 1943 kwam Günther het korps van het Leger 
des Heils in Straatsburg binnen, waar zijn mannen zojuist de 
gebedsruimte hadden geplunderd. Naast de verbrande vlag 
vond hij een paar zangbundels, sommige geschreven in het 
Frans, andere in het Duits. Günther is muzikant, hij neemt een 
omgevallen kruk, gaat aan de met as bedekte piano zitten en 
begint de melodie te spelen van het eerste lied dat hem te 
binnen schiet. Hij leest de woorden die de muziek begeleiden: 
“Oneindige redding, jij die de slavernij doorbreekt”. 
“Waar is hun God?” denkt hij terwijl hij de wanordelijke kamer 
rondkijkt. Hij stopt met spelen en neemt de zangbundels mee in 
een doos om ze later te verbranden.
 
Terug naar Berlijn: het is Kerstmis

Günther wordt nog dezelfde dag met spoed teruggeroepen 
naar Berlijn en vertrekt met de boeken van het Leger des 
Heils in zijn bagage. De volgende dag, vastbesloten om ze op 
de brandstapel te gooien dat midden op de Alexanderplatz 
is opgericht, loopt hij voorbij een verlaten kerk en hoort de 
melodie van het lied dat hij in Straatsburg speelde. Hij gaat de 
kerk binnen: 7 Franse gevangenen zingen moedeloos, begeleid 
door de ontstemde piano en stoppen als versteend.  Günther 
neemt de plaats van de pianist in en vraagt hen de zangbundels 
uit de doos te nemen en te zingen. Ze hernemen het lied met 
vertrouwen, nu ze de woorden kunnen lezen! Verlegen vraagt 

Waar vrede heerste een van de gevangenen om nog door te gaan met ‘Stille 
nacht’. Ieder zingt in zijn eigen taal, Günther is overweldigd: 
tegenover deze mannen van het vijandelijke leger realiseert 
hij zich dat de door Nazi-Duitsland gewenste eenwording van 
Europa met geweld, al was bereikt door Jezus Christus met Zijn 
liefde en het opofferen van Zijn leven. Met een gebroken hart 
en een betraand gezicht verliet hij abrupt de kerk en nam één 
van de gezangboeken mee. Kort daarna vluchtte Günther naar 
Zwitserland. daar sloot hij zich aan bij een kerk en keerde na 
de oorlog terug naar Duitsland. Hij werd er heilssoldaat bij het 
Leger des Heils. 
 
Ik neem afscheid van Günther, maar voordat ik vertrek toont hij 
me het liedboek dat hij zorgvuldig heeft bewaard. Op de eerste 
bladzijde staat: “Dit boek is eigendom van het korps van het 
Leger des Heils in Straatsburg.
 
Een paar jaar later, terug in Frankrijk, kreeg ik zelf de roeping 
om dienaar van God te worden als officier bij het Leger des 
Heils. Mijn vrouw en ik werden toegewezen aan het korps 
van Paris-Montparnasse in 1974. Ik bezocht Jean, een ziek 
en verlaten legerlid die ver van Parijs woont. Reeds legerlid 
sinds zijn jeugd deelde hij met mij zijn levensgetuigenis en 
vertelde over een moeilijke periode in zijn leven toen hij dacht 
dat hij zijn geloof aan het verliezen was.
 
Gevangene in Berlijn

Begin 1943, terwijl hij soldaat was in het Franse leger, 
werd Jean gevangen genomen door de Duitsers en 
gedeporteerd naar Berlijn. De levensomstandigheden 
waren zwaar in het onhygiënische kamp waar hij 
verbleef. De gevangenen worden mishandeld. 
Nieuws uit Frankrijk komt maar sporadisch. Via de 
kampkapelaan ontmoette hij andere christenen en 
zelfs andere heilssoldaten. 
Kerstmis naderde. Jean en zijn vrienden waren 
ontmoedigd en gedemotiveerd door het idee dit 
kerstfeest ver van hun familie door te brengen. 
Een van hen had een verlaten kerk gevonden 
bij een hoofdweg en zei dat er 
zelfs een piano stond om zangers 
te begeleiden. 

De Franse gevangenen ontmoeten 
elkaar daar op een avond, wetende 
dat de autoriteiten bezig zijn 
met de boekverbranding op de 
Alexanderplatz. De kerk is vervallen 
en erg koud. Bij kaarslicht neuriën 
Jean en zijn vrienden zonder veel 
animo een paar liederen; de bevriende 
pianist is niet erg getalenteerd en zijn 
hoofd staat er niet naar. Wanhopig bidt 
Jean hardop: “Heer, we verliezen ons 
geloof! 

Geschiedenis



Geef ons de kracht om voor U te zingen en voor U te leven. 
Terwijl zij moedig het lied ‘Oneindige redding, jij die de 
slavernij doorbreekt’ zingen, komt plotseling een SS-officier 
de kerk binnen met een doos in zijn hand.
 
De SS-officier bij de piano

De rest van deze ongelooflijke avond vertelt Jean me met grote 
ontroering: de SS-officier duwt zijn vriend naar de piano, vraagt 
hem de boeken uit de doos te halen en te zingen. Jean beschrijft 
hoe ze, aanvankelijk bang en aarzelend, geleidelijk aan een lied 
zongen en vervolgens “Stille nacht”. In het midden van het lied 
stond plotseling de SS-officier op, pakte zijn gezangboek en 
verdween in de nacht . “We hebben hem nooit meer gezien,” 
vertelde hij me, “maar we zijn dat moment nooit vergeten toen, 
verloren en alleen, in twijfel en ongeluk, hoe God zich op een 
buitengewone manier aan ons openbaarde. Uit de lade van zijn 
nachtkastje haalde John een exemplaar van het gezangboek 
dat hij sinds Kerstmis 1943 in Berlijn had bewaard. Op de eerste 
pagina staat: “Dit boek is eigendom van het korps van het Leger 
des Heils in Straatsburg.
Geconfronteerd met dit ongelooflijke verhaal vertel ik Jean op 
mijn beurt het verhaal van Günther en zijn bekering en we huilen 
samen om de immense liefde van God. 
 
Een paar weken later stierf John aan zijn ziekte en er werd mij 
gevraagd om de begrafenisdienst te verzorgen. 

Het liedboek op de kist

Voordat de plechtigheid begon, kwam de begrafenisondernemer 
schoorvoetend naar me toe: “De familie heeft een van uw 
gezangboeken op de kist gelegd, maar we wilden u toch 
vertellen dat erop staat dat het boek eigendom is van het Leger 
des Heilskorps in Straatsburg. Met een glimlach op mijn gezicht 
antwoord ik dat ik het wist, en dat Jean hem mee zal nemen 
naar de hemel. Bovendien heeft hij daar een afspraak met een 
Duitse SS-officier, die ook een soortgelijk gezangboek van het 
Leger des Heils van Straatsburg heeft. Ze zullen waarschijnlijk 
samen het lied zingen die we tijdens onze dienst zullen zingen.
 
Er zijn niet veel mensen in deze kleine, koude kerk waar Jean’s 
familie en vrienden hun laatste eer komen bewijzen. Ik deel 
met hen het verhaal van het liedboek dat Jean dicht bij zijn hart 
wilde houden. Aan het einde van de dienst zong het publiek, 
overweldigd, vol geloof en vertrouwen het lied ‘O, zee van Gods 
liefde’ van de stichter van het Leger des Heils.
 

Majoor Jacques Rouffet
 



Hoe sluiten we vrede ?

Yavash, Zana, Messi, Jessé, Mariella, Nayiving, Giulia, Chanel, Laureich, Giordina en Melvin

Deze vraag hebben we gesteld aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar, 
die ons oprecht en natuurlijk hebben geantwoord.

“We sluiten vrede door te praten met 
wie er problemen veroorzaakt.”

“We sluiten vrede 
door iemand te 

vergeven die ons 
pijn heeft gedaan.”

Wanneer je vrede sluit, 
voel je je opgelucht, je 

kan terug vrienden zijn en 
tegen elkaar zeggen : “Dat 

hebben we toch goed 
aangepakt”.

“We vragen 
of we mekaar 

kunnen 
vergeven.”

“Je kan de ander een 
geschenkje geven 
zodat ze het ons 

vergeeft.
Als dat niet helpt, 
dan geef je maar 

een Kinder.” 
(chocoladereepje)

“Als we een fout hebben 
begaan, vragen we aan de 
mensen om weg te gaan.
En daarna verrassen we 
ze. We geven hen een 

knuffeltje : een gewone 
knuffel in mekaars armen.”

“Je kan vrede sluiten door 
een geschenkje te geven, al 

was het nog maar een knuffel, 
bijvoorbeeld.

Daarna voel je je beter want 
we zijn terug op de goede weg.”

“We vragen om er 
mee te stoppen. Niet 
door gewelddadige 

bewegingen, ook niet 
door te schreeuwen, te 

slaan of te duwen.
Daarna worden we blij 
als we vrede hebben 

teruggevonden.”

“Bah… 
het volstaat om te praten !”

“Ik zoek hulp bij 
een volwassene, 
ik zeg dat er een 

probleem is.”

“Voor de 
ruzie was ik 
verdrietig en 
nu, met de 

vrede, voel ik 
me goed.”

“Om vrede te sluiten, moet 
elk van goede wil zijn, en 

zoeken naar overeenkomsten.
Ik ga de handen uit de 

mouwen steken. Er sterven 
onschuldigen, we moeten ze 

helpen.”

“De mensen 
zijn jaloers, we 
moeten elkaar 

helpen om er mee 
te stoppen.”

“Eerst verontschuldig je je en zegt “Sorry, 
het spijt me”. Soms helpt dat.

Je kan ook luidop afvragen waarom er 
ruzie gemaakt wordt.”

“Ik laat de ruzie 
voor wat ze was, 

ik word dat zo 
rap beu.”

“Vaak ontloop ik de 
persoon die ruzie 

maakt.”

“Je moet vrede sluiten. 
Vaak vergeet je het 

daarna, behalve als het té 
erg was.”

“We praten met de persoon 
met wie we overhoop liggen.

We bieden onze excuses aan en hopen 
op wederzijdse vergeving. 

Dat is gewoonlijk heel moeilijk. 
Dat hangt af van persoon tot persoon.”

Vrede sluiten
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De wijze mannen uit het Oosten

Jezus werd geboren in Betlehem in Judea. Toen Hij geboren 
was, kwamen wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. In 
die tijd was Herodes koning. Ze vroegen: “Waar kunnen we de 
koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? 
We hebben in het Oosten zijn ster zien opgaan. We zijn 
gekomen om Hem te eren en Hem geschenken te brengen.” 

Dit was een grote schok voor koning Herodes en de bewoners 
van Jeruzalem. Herodes liet de leiders van de priesters en de 
wetgeleerden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen 
weten waar de Messias  geboren zou worden. Ze antwoordden: 

«Hij wordt in Betlehem in Judea geboren. Want de 
profeet Micha heeft opgeschreven: “En jij, Betlehem in het 
land van Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote 
steden van Juda. Want in jou zal iemand geboren worden 
die mijn volk Israël als een herder zal leiden.”

Toen liet Herodes in het geheim de wijze mannen bij zich komen. 
Hij wilde heel precies van hen weten wanneer ze de ster voor het 
eerst hadden gezien. Daarna stuurde hij hen naar Betlehem. En 
hij zei tegen hen: 

“Ga dat kind zoeken. Als jullie het hebben gevonden, 
moeten jullie het mij laten weten. Want dan ga ik ook naar 
Hem toe om Hem te eren en Hem geschenken te brengen.” 

Zo vertrokken ze. De ster die ze in het Oosten hadden gezien, 
ging voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind 
was. 

Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. Ze gingen het 
huis binnen en vonden daar het kind met zijn moeder Maria. 
Ze knielden voor Hem neer en aanbaden Hem. En ze gaven 
Hem dure geschenken: goud, wierook en mirre.  En God 
waarschuwde hen in een droom om niet naar Herodes terug te 
gaan. Daarom reisden ze langs een andere weg naar hun land 
terug.
 
Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 1, verzen 1-12

Lied en tekst 
om een aangename kerstavond te beleven

De Vredesduif volgen :
U kunt dit verhaal tijdens kerstavond lezen en 

samen de woorden van het lied zingen.

Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer. 

 
Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom 

ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

 
Stille nacht, heilige nacht,

vreed’ en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!
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Gezegend zijn de

Jezus

vredestichters
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