
Vrede zij met jullie!   

Allereerste woorden van de Opgestane tot al zijn leerlingen samen. Woorden die je 
als laatste zou verwachten. Want die leerlingen hadden het áf laten weten. Zij waren 
niet loyaal geweest, ontkenden glashard iets met Jezus te maken te hebben, hielden 
zich slapend toen er gewaakt moest worden. Tussen Jezus en zijn leerlingen in ligt 
een pijnlijke, beschamende en beladen geschiedenis  – toch klinkt uit de mond van 
de Opgestane als eerste dit woord van vrede.  

Vrede zij met jullie!  

Heel mooi weeft dit Evangelie naar Lucas een verbinding tussen begin en eind van 
dit evangelie, van Jezus komst als kind met Kerst tot en met zijn komst als 
Opgestane op Pasen. Zongen de engelen met Kerst nog van ‘vrede op aarde’, hier 
vult de Opgestane dit nader in, preciseert als ‘vrede voor jullie’ – mensen. Om zo aan 
te geven dat wat vanuit de hemel begon op Kerst, op Pasen door mensen kan 
worden voortgezet en ingevuld. Die vrede, die komt er! Zo zeker…. als Jezus nu als 
Opgestane is gekomen. Zij het met een beschadigd, gemarteld lichaam.  

Vrede zij met jullie!   

Meer en meer leer ik ‘vrede’ verstaan als een containerbegrip, of als een proces. Het 
omvat zoveel, het heeft zoveel facetten! In het groot kun je snel zeggen: vrede is de 
afwezigheid van oorlog – en dat klopt. Alleen, hoe zit het dan met geweld op straat, 
binnenshuis tussen ouders en kind, in een relatie, op scholen, in voetbalstadions? 
Zolang dat geweld er is, kan er geen sprake zijn van vrede. Maar opgevat als proces, 
vrede als iets dat meerdere stappen kent, is afwezigheid van oorlog een grote stap 
voor uit.  

Zoals vaker is positief invullen van vrede lastig. Het oude Hebreeuwse woord 
‘shalom’ komt van een werkwoord dat ‘heel maken’ of ‘volledig maken’ betekent. In 
de meest positieve opvatting is vrede daar waar het leven wordt gevierd en voor 
ieder mens ruimte is. Het goede leven voor allen. Al blijkt dit voor veel mensen erg 
ver weg. Of hoogstens iets dat bij momenten wordt beleefd, en dus ook voorbij gaat. 
Teveel mensen zijn namelijk niet heel, leven niet volledig. Er is iets kapot of 
beschadigd, in hen zelf of in relatie tot anderen. Mensen hebben klappen opgelopen 
in dit leven; gewoon, door het leven, door medemensen. Het leven kan rauw zijn en 
grimmig, mensen kunnen naar en akelig ten opzichte van elkaar reageren. Of 
mensen kunnen leven met een tekort. Of omdat ze een ander tekort hebben gedaan 
of zelf te kort zijn gekomen, in aandacht, erkenning of hulp. Vrede kan soms ver weg 
zijn, en geduld vergen, lange adem   

Vrede zij met jullie! 

Jaren geleden, in 1979 bezocht ik de Deutsche Evangelische Kirchentage. Dat jaar 
in de stad Nürnberg met zijn beladen verleden. Ergens in een reusachtige hal van 
het ‘messe’-terrein hoorde ik gezeten op een kartonnen doos de later beroemd 
geworden rede van de Duitse theoloog Friedrich Wilhelm Marquardt. Zijn rede - bijna 
35 jaar na de oorlog -  ging over ‘Christen zijn na Auschwitz’. Het was de eerste 
publiekelijke uiting van ernst maken met een stuk onverwerkt donker verleden van 



Duitsers, en van christenen. Het stelde de vraag aan de orde: waarom waren 
bewakers en beulen in de vernietigingskampen zo vaak christen, en waarom waren 
de slachtoffers voor het overgrote deel – niet alleen maar voor het overgrote deel - 
joden? En wat zegt dat over christenen, over de kerk?  

Hier proeft u iets van de gelaagdheid van het woord vrede. Er was al bijna 35 jaar 
vrede/ geen openlijke oorlog meer, en pas toen konden deze vragen publiekelijk aan 
de orde worden gesteld. Hier werd getracht om van het eigen recente verleden te 
leren, lessen te trekken om te zorgen dat een herhaling wordt voorkomen. De lezing 
maakte op dat moment zelf een enorme indruk, en vond weerklank ook in Nederland. 
Alsof een open zenuw bloot was gelegd. Sindsdien ben ik bezig met te leren van de 
joden – zoals de kleine serie in het kerkblad.  

Wat mij bij iets anders brengt. Marquardt was de eerste christen die deze vragen 
voor het eerst publiekelijk zo stelde, en heel veel weerstand op riep! Toch komen die 
vragen niet direct uit hem zelf voort. Marquardt is zich met die vragen bezig gaan 
houden dankzij Joden! Joden die de moed hadden, én de fiducie, om na alle 
verschrikkingen toch fysiek een Duitser te willen ontmoeten. Begrijpt u, het leren van 
en met joden hebben christenen niet te danken aan zichzelf. Maar aan een jood die 
ondanks verschrikkingen bereid was tot ontmoeting – zoals die jood die ondanks 
geweld en verlies een hand durfde uit te steken, en te zeggen: vrede zij met jullie.  

Vrede zij met jullie!  

U merkt wel hoe gelaagd dit woord vrede is. Misschien merkt u nog niet zozeer 
hoezeer dit woord een mens verandert. Dit woord zo verstaan maakt een mens die 
het gebruikt als het ware “meer- laagig”! Dit woord vergt wat van een mens, ten 
minste een dubbele houding. Aan de ene kant de bereidheid om je als mens in te 
zetten voor ‘vrede’. Of dat nu in het groot is of in het klein. Het behoort tot mens-zijn 
om te werken aan vrede, aan heel maken van mens en wereld.  

En even heel kort: hier ligt de verbinding met ‘erbarmen’ dat we in deze dienst zo 
bezingen. Als een leven wekkende, leven schenkende, leven barende kracht die 
mens én God met elkaar gemeen hebben!  

Goed, terwijl het dus een taak is voor mensen om vrede te stichten – is de mens 
tegelijkertijd, - en dat is de moeilijkheid – gevraagd om tegelijkertijd open te staan 
voor de vrede die haar of hem gegeven wordt. Vrede die geen taak is maar een 
geschenk, een cadeau, iets  om blij mee te zijn, waardoor je als mens je rijk weet.  

Vrede zij met jullie  

Het is bijzonder waar dit woord klinkt – en wordt gehoord! 

Amen 

  

   

 


