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VREDE GODS
hjms
Geliefde broeders en zusters, vrede is het thema van deze bijbelverkondiging. Hoe kunnen
wij vrede vinden? Is het mogelijk om dit jaar met Kerst vrede in ons hart te hebben?
Laten we eerst de wonderlijke tekst van de oude joodse profeet Jesaja in Jes. 9:5 lezen --“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,
Vredevorst;”
In deze tekst kunnen we lezen, dat voor ons mensen een goddelijk Kind werd geboren, Die
de heerschappij zal gaan voeren en Wiens Naam onder andere Vredevorst is. Dit Kind was
de eeuwige God Zelf, Die als mens geboren werd, Die in de gedaante van een mens op
aarde kwam, om ons met raad terzijde te staan, om op een wonderlijke wijze onze zondige
harten te restaureren en ons waarachtige Vrede te brengen.
Wat was de Naam van dat Kind, dat voor een verloren en zondige wereld werd geboren?
Dat was Jezus, de Zoon van God, wiens geboorte wij binnenkort met Kerstmis gedenken.
Jezus betekent: “de Heer is redding”. Hij is de Vredevorst. Het woordje “vorst” komt van het
Hebreeuwse “sar” dat grote betekenis heeft, namelijk: “1.prins, vorst, koning, overste,
heerser, leider, hoofd, bevelhebber; 2. bewaker, bewaarder, beheerder, beschermheer,
opzichter.”
Jezus, de Zoon van God, heeft de VREDE in Zijn hand. Hij is immers de Koning van Vrede.
Hij is de Bewaker en Bewaarder van Vrede. Hij is de Heerser en de Bevelhebber van Vrede.
En daarom is het ook Zijn wil, dat iedereen op aarde Zijn Vrede mag ervaren. Hij wil aan elk
mens deze Vrede overvloedig schenken. U en ik mogen het gratis ontvangen. Viert u dit jaar
toch niet zo maar Kerstfeest, maar zorgt u er voor dat Zijn vrede diep in uw hart is geworteld.
Jezus zei in Matt. 11:28 --- “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven.” Gaat u naar Jezus met uw last en ontvang Zijn heerlijke rust in het hart.
Broeders en zusters, denkt u toch niet dat ik u sprookjes vertel. Want honderden jaren na de
profetie van Jesaja schreef de niet-jood Lukas het volgende in zijn evangelie, toen hij verslag
deed van de geboorte van Jezus, de Vredevorst. Luk. 2:8-14 --- “En er waren herders in
diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen,
en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik
verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is
de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij
zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan
was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”
En in Hand. 10:36 kunt u lezen --- “Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen
Israëls, verkondigende vrede dóór Jezus Christus; deze is een Heere van allen.
Wilt u ook Vrede in uw harten ontvangen? Wilt u dit jaar met Kerstfeest eindelijk diepe,
innerlijke rust en blijdschap? God de Vader biedt u Zijn Zoon aan, Christus de Zaligmaker,
Vredevorst. Neem Hem aan als uw Heiland, uw Redder. Met Kerstfeest gedenken wij dat Hij
als een kleine baby in een stal werd geboren, maar het uiteindelijke doel van God was, dat
Hij voor onze zonden op het kruis van Golgotha zou sterven.
De harten van miljoenen mannen en vrouwen in de gehele wereld verlangen naar vrede,
maar tóch weten zij niet hoé zij die vrede kunnen vinden. Daar liggen twee redenen aan ten
grondslag: óf kennen zij Jezus nog niet; óf hebben zij het verlossende Bloed van Jezus
verworpen.
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Maar broeders en zusters, als wij niet waakzaam zijn, kunnen zelfs wij, christenen, óók de
Vrede van Jezus in ons hart missen. Wij kunnen om welke reden dan ook het Kerstfeest met
schijnblijdschap in ons hart vieren en God zogenaamd loven en prijzen. En de diepe Vrede
en blijdschap die God wil geven, ervaren we wellicht niet. Hierover leest u in het volgende
schriftgedeelte.
Luk. 19:37-42 --- “En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de
menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege
al de krachtige daden, die zij gezien hadden; Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar
komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste
plaatsen! En sommigen der Farizeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw
discipelen. En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de
stenen haast roepen zullen. En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.”
De grote menigte van de discipelen van Jezus had géén blik op de ware Vrede die Jezus
geeft. En Jezus was hierover diep bedroefd. En Hij zag dat door de toestand in hun harten
die Vrede verborgen zou moeten blijven. Is thans ook ons hart in een zodanige toestand van
zonden, van zorgen, van verdriet en van problemen, dat wij die Vrede niet kunnen ervaren?
Komt u dan tot Jezus en belijdt u uw zonden en geeft u de problemen aan Hem. Dan zal Hij
u vrijmaken en uw hart vervullen met een diepe rust.
Broeders en zusters, wij moeten heel goed beseffen, dat de Vrede van God niet hetzelfde is
als de vrede van de wereld. Joh. 14:27a --- “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet
gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u…………”
Vrede in de wereld betekent vooral een toestand van “geen ruzie en geen oorlog”. Maar
terwijl er geen oorlog in Nederland is, kan er een storm van onrust en onvrede in de harten
van de mensen woeden.
Vrede in de wereld betekent ook dat er gezelligheid is, lekker eten met z’n allen. Samen om
de tafel. Samen een spelletje spelen. Vrede betekent voor hen ook, dat alle huishoudelijke
rekeningen zijn betaald en dat er geen zorgen zijn. Vrede betekent dat al je lichamelijke en
materiële behoeften zijn bevredigd, je voelt je fit en gezond, je voelt je lekker.
Maar dit zijn slechts uiterlijke omstandigheden, die bepaalde prettige gevoelens oproepen.
Zodra deze gunstige omstandigheden wegvallen, vallen de mensen in een diepe afgrond van
zorg, vrees, angst en ontzetting.
De Vrede die Jezus geeft, is een heel andere Vrede dan de zogenaamde vrede in de wereld.
Het Hebreeuwse woordje “sjalom” dat doorgaans met “vrede” wordt vertaald, betekent véél
meer dan gewoon geen ruzie of oorlog. Het betekent dat álles wat eens door de zonde kapot
was gemaakt, vervuld en hersteld is. Het betekent dat er een volkomen harmonie in de
harten van de mensen tot stand is gekomen en dat de verbroken relatie met God is hersteld.
Deze diepere betekenis vinden we ook in het volgende schriftgedeelte. Rom. 5:1 --- “Wij
dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus
Christus;”
De mensen die door het geloof in de dood van Jezus aan het kruis en het geloof in Zijn
Opstanding gerechtvaardigd worden, mogen een diepe Vrede met God ervaren.
Het woord “vrede” in dit tekstgedeelte komt van het Griekse “ei’rene”, dat is afgeleid van het
werkwoord “eiro” , hetwelk “verbinden” betekent. (NB, de betekenis van “ei’rene” behandel ik hierna)
En dat is een wondervolle betekenis. Als u uit genade Vrede met God hebt ontvangen, dan
wil dat zeggen, dat u verbonden bent met God. U hebt nu een relatie met God. U bent nu
familie geworden van God. U bent nu Zijn kind geworden. Uit genade alleen door het geloof.
En hoe wordt u Zijn kind? Zoals u zojuist las in Rom. 5:1, door te geloven in Jezus Christus.
Joh. 1:12 zegt --- “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven
kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;“
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Broeders en zusters, neemt u Hem toch voor de volle 100% aan als uw Zaligmaker en uw
Verlosser en belijdt uw zonden. De genadevolle uitkomst zal zijn dat u door Hem gerechtvaardigd wordt van al uw zonden. Er is geen enkele beschuldiging meer en dan komt Zijn
Vrede (“ei’rene”) in uw hart. En “ei’rene” betekent: “1. rust en vrede, d.w.z. harmonie en
eendracht, tussen ons en God en als gevolg daarvan ook met onze medemens; 2. de
toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus, en dus zonder vrees
voor God en tevreden met zijn aardse lot, van hoedanige aard dat ook is.”
Waaraan hebben wij mensen het toch te danken dat God Zijn Zoon liet sterven aan het kruis
om ons vrij te maken en te behouden voor het eeuwige verderf? Wij mensen hebben toch
niets goeds gedaan? Als wij ons karakter onder de loep nemen, dan is er toch niet veel om
trots op te zijn? Wij hebben het slechts te danken aan de oneindige Liefde van God en Zijn
grote genade. Jezus stierf vrijwillig, doch onschuldig, voor ons armzalige mensen.
Tot besluit van deze bijbelverkondiging wil ik enkele schriftgedeelten aanhalen, waarin twee
mensen met een storm van onrust in hun harten uit genade Zijn Vrede mochten ontvangen.
Mark. 5:25-34 --- “En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en
geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; Deze van Jezus
horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan; Want zij zeide:
Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden . En terstond is de fontein
haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen
was. En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was,
keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende
en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide
Hem al de waarheid. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in
vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.”
Naar de maatstaven van de maatschappij had deze vrouw beslist géén vrede. Al twaalf jaar
was zij zwaar ziek. Al haar geld moest zij aan doktoren spenderen. En het was alleen maar
van kwaad tot erger met haar geworden. Maar deze vrouw had de juiste blik op Jezus. Zij
geloofde in Hem als de Verlosser en Zaligmaker. Haar waarachtige geloof uitte zich in een
diep verlangen naar Hem, om Hem aan te raken. En zij werd niet alleen genezen, maar zij
ontving ook vrede in haar hart. Is God niet goed, broeders en zusters?
Luk. 7:36-38 en 47-50 --- “En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan
zijnde in des Farizeers huis, zat Hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares
was,verstaande, dat Hij in des Farizeers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En
staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij
droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf
…………………………………………………………………… Daarom zeg Ik u: Haar zonden
zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven
wordt, die heeft weinig lief. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die mede
aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft?
Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.”
Deze zondige vrouw gaf aan Jezus een ontzettend kostbaar geschenk met een waarde van
300 penningen (Joh 12:5), hetgeen gelijk stond aan de waarde van een jaarloon van een
arbeider. Dit zegt mij dat zij aan Jezus het allerbeste wilde geven. En ik kan maar één reden
bedenken, waarom zij dat deed. Jezus had haar zonden vergeven en zij had begrepen dat
Jezus voor háár zonden aan het kruis zou sterven. Dat Hij in haar plaats de vreselijke straf
zou dragen. Daarom had zij Hem zo lief.
Geliefde broeders en zusters, dit is de Vrede die Jezus ons geeft. Een Vrede en blijdschap
die diep in het hart zetelt en die niemand kan weghalen. Alle zonden zijn vergeven en we zijn
innig met Hem verbonden in een relatie met Hem.

4
We zijn kinderen van God geworden en straks mogen wij deel uitmaken van de Bruid van
Christus en voor altijd samen met Hem zijn.
Ik wil deze boodschap besluiten met het doen voor een Kerstwens uit het Woord van God
voor u allen. Rom. 15:13 --- “De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en
vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des
Heiligen Geestes.”
Amen!

