
Lezing en gesprek  

Geen vrede, maar een zwaard  

Dromen over vrede en harmonie 

of de actuele uitdagingen aangaan?  

Erik Buys, auteur van het gelijknamige boek, 
belicht enkele Bijbelteksten vanuit het opvallende vers 

 'Geen vrede, maar het zwaard'  

Woensdag 19 februari om 19u30  

De wereldgeschiedenis is meer dan eens getekend door utopieën van vrede die telkens tragisch 

ontaarden in geweld. Vanuit dat perspectief geeft Jezus’ woord in Matteüs 10,34 te denken: “Ik ben 

geen vrede komen brengen, maar een zwaard.” De vraag is wat bedoeld wordt met dat zwaard.  

Erik Buys plaatst dat opvallende Bijbelvers in de context van enkele Bijbelverhalen. De bedoeling is 

om te ontdekken waartoe Jezus van Nazareth inspireert en uitdaagt met betrekking tot al te 

menselijke dromen van vrede, voorspoed en harmonie.  

 Na de uiteenzetting gaat Erik graag in gesprek over de Bijbelinterpretaties. 

Bio 
Erik Buys is godsdienstleraar aan het Sint-Jozefscollege van Aalst. Hij is Honorary Board Member van COV&R 
(the Colloquium on Violence and Religion), een internationale academische organisatie die het werk van de 
Frans-Amerikaanse literatuurwetenschapper en antropoloog René Girard onderzoekt, bekritiseert en tracht toe 
te passen.  
Daarnaast is hij zanger bij het Aalsterse vocaal ensemble Incensum en bij het Gentse kamerkoor El Grillo. 

Publicaties 

Vrouwen, Jezus en rock-'n-roll, 2009 Averbode 

Geen vrede maar het zwaard, 2018 Averbode 

Website over René Girard:  mimeticmargins.com  

Enkele stemmen over het boek 

Prof. dr. Wolfgang Palaver, Institut für Systematische Theologie, Universität Innsbruck: 

"Wie vandaag geconfronteerd wordt met de uitdagingen van sociale media, populisme, terrorisme of 

de vluchtelingencrisis,krijgt in dit boek een diepgaand perspectief, geworteld in de evangeliën en 

gebaseerd op de antropologie van René Girard."  

Prof Dunn, University of Indianapolis, USA & Zhejiang University, China: 

"De manier waarop Erik Buys het evangelie begrijpt, is grondig geïnformeerd door zijn verkenning 

van René Girards mimetische theorie, die hij kent als zijn broekzak. Hij slaagt erin om met een 

veelheid aan goed gekozen voorbeelden de betekenis van het evangelie te belichten met behulp van 

Girards inzichten. Daarnaast heeft hij een uitzonderlijk scherp oog voor de complexe dynamieken 

van verlangen en ressentiment, die vormgeven aan actuele gebeurtenissen. Hij geeft een intrigerend 

christelijk antwoord op de crisissen van onze tijd." 

Deelname: 8 €.  Graag overschrijven op rekeningnr BE31 7370 1315 4455 van VZW Emmaüs. 

Met uitpas aan kansentarief: 1,5 € 

 

Plaats: Koorzaal in Emmaüs. Louis d'Haeseleerstraat 17 Aalst 

Info: 0479 24 58 04 of info@emmaushuis.org 
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