
VREDE VOOR WIE VECHT! 
  
Jesaja 9:5-7(HSV) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 
God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal 
geen einde komen... 
  
Jezus Christus is onze Vredevorst. 
En aan Zijn voortdurend uitbreidende heerschappij en vrede komt gaan einde! 
  
Maar hoe werkt dat? Is dat een proces dat de wereld van buitenaf wordt opgelegd? 
Of werkt het anders? 
  
Vrede laat Ik jullie na, Mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Joh 

14:27 (Wv95)  
  
Jezus geeft jou en mij Zijn EIGEN vrede als geschenk. Waar zat Zijn vrede? Vanbinnen! 
En als Hij jou en mij Zijn eigen vrede als geschenk geeft... Waar komt dat geschenk dan 
terecht? Vanbinnen! 
  
Het uitbreiden van vrede – of de toename van vrede – geschiedt van binnenuit. 
Maar de vrucht van de Geest is … vrede…Gal. 5:22 (NBG)  
  
Gods Geest doet dat wonder van binnenuit! 
De Heilige Geest is in je. 
Niet je externe omstandigheden bepalen je vrede. 
Maar je interne wonder breekt van binnenuit baan. 
De vrede van binnenuit breidt zich uit. 
De heerschappij van vrede binnen in je... is sterker, en machtiger, dan alles wat van 
buitenaf op je aankomt! 
  
Jouw nieuwe identiteit is gelijk aan die van Jezus zelf! 
Jouw nieuwe identiteit is die van de heerschappij van VREDE 
  
Vrede van Binnen en vrede die z’n weg vindt naar Buiten. 
Jezus sliep in de storm –vrede van Binnen 
En hij stilde de storm   – vrede naar Buiten 
  
  
In deze wereld worden 'vechters' bewonderd en bewierookt. 
Maar Jezus zegt: zalig zijn de vredestichters! 
  
Hoe verandert God 'vechters' in 'vredestichters'? 
  
Zelfs in de kerk is door de eeuwen heel wat afgevochten om een vorm van vrede te 
bewerken. 
  
Hoe kijkt God daar tegenaan? 
  
Iedereen wil winnen. 
Of beter gezegd… niemand wil verliezen. 
De 2

e
 in een wedstrijd is niets anders dan de 1

e
 verliezer. 

  



5 kenmerken van een VECHTER: 

  

1.     Veroveren 

Winnen is alles! 

Het gaat niet zozeer om het hebben op zich… maar om de verovering. 

Het winnen. 

  

2.     Verbeteren 

       De vechter wil alles altijd Veranderen of Verbeteren 

       Ze vechten tegen het verkeer, tegen mede weggebruikers, tegen hun werkgever, 
tegen collega’s, tegen de werkdruk, tegen de regering, tegen deburen,  tegen 
de belastingdienst, tegen hun ouders, tegen van alles en nog wat. 

       Dat gebeurt soms zichtbaar, maar het kan ook vanbinnen gebeuren. 

       Die mensen noemen we binnenvetters. 

       Ze vechten vanbinnen en sterven vaak jonger dan degenen die het er uit gooien. 

       Maar het ergste is dat ze ook vaak strijden tegen dingen die buiten hun 
verantwoordelijkheid of invloedsfeer liggen. 

       Dat leidt tot teleurstelling en verbittering. 

       

3.     Vergelijken 

       2 Cor. 10:12 zegt: Vergelijken is ontzettend stom (LW). 

Maar vechters willen winnen… 

Dus moeten ze altijd kijken  en  vergelijken. 

Een van de meest ziekelijke dingen die ik overal ter wereld tegenkom 
onder voorgangers is het feit dat ze als eerste de vraag stellen ‘hoe groot is jouw 
gemeente’? 

En op grond van jouw antwoord wordt je ergens geplaatst op de ladder van succes. 

  

  



4.     Veroordelen 

      De Vechter is altijd op zoek naar de schuldige van iets dat misloopt… 

      Ook als hij zelf de schuldige is! 

      En dan vecht hij met zichzelf! 

      En velt vaak harde oordelen over zichzelf. 

  

  

5.     Verdelen 

Ze verdelen de wereld in goed of slecht… in winnaars en verliezers… in voor of tegen… 

  

Altijd de tegenstellingen zoeken. Altijd wijzen op hoe het anders moet of 
kan…                                                 Altijd de oppositierol 
kiezen.                                                                               

Soms win je een gevecht maar verlies je de relatie.                                            

Soms triomfeer je in een situatie maar ben je de grote verliezer in de relatie.  

Om dat te veranderen, is er een wonder nodig in het diepst van je binnenste. 
  

Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in 

uw binnenste? Jak. 4:1 (NBG/NBV) 
  

Zou het niet heerlijk zijn als die strijd in ons binnenste ten einde kwam? 
God wil dat Zijn vredevrucht gaat groeien. 
Daarin doet Gods Geest het wonder van binnenuit. 
Maar wij kunnen KEUZES maken die dat proces bevorderen of doen stagneren. 

  
  
  
  
KEUZES DIE DE GROEI VAN VREDE BEVORDEREN 
  
Ik geef 4 simpele geestelijke keuzes die iedereen kan maken. 
  
1. Vereniging van mijn hart - door de Vredevorst 
  
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en 

men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes. 9:6 (NBG)  
  
Jezus is de Vredevorst! De Bijbel noemt Hem de: SAR SHALOM 
De Heerster – de Hemelse Prins van de VREDE. 
  



Als je ergens wilt beginnen… dan is dat bij een doelbewuste keuze van Onderwerping en 

Overgave. 
  
Men noemt Hem Vredevorst. Hoe noem JIJ Hem? 
  
Ons vechtershart komt bij HEM tot rust... door OVERGAVE. 
  
Als jij Hem Vredevorst wilt noemen… 
Dan kun je het volgende gebed van David overnemen… 
Gebed van David: “verenig mijn hart… om uw naam te vrezen” 
gevolg… “Ik zal U lóven, Here, mijn God, met mijn gánse hart…”  Psalm 86:11-12  
  
Stop met vechten … in jezelf. 
Stop met vechten … om zelf overeind te blijven. 
Stap weg uit het strijdmodel … door werkelijke overgave aan Jezus. 
  
Een door de Vredevorst verenigd hart stopt met vergelijken. 
  

       De verdeeldheid is er uit weg. 

  

       Het gehele hart is uit op het vereren van God. 

  

       Het zoekt zichzelf niet meer te meten aan anderen. 

  

       Het zoekt zich te spiegelen aan God 

  

2. Verandering van Bron 
  
Jezus zegt tegen jou en mij: 
  
Mijn (eigen) vrede geef Ik je. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer 

bang of ongerust. 
Joh. 14:27 
  
Innerlijke vrede in een verenigd hart… dat is wat Jezus ons geeft. 
De Bron voor deze gave is de hemel. 
En die Bron is gekomen met de Heilige Geest. 
  
En elke dag sta je voor de keuze: Uit welke bron drink ik? 
  

       Uit de bron van de wereld om me heen? 

       Of uit de Bron in mijn binnenste? 



De Bijbel zegt: stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. 
In die stroom komt ook vrede mee die je kunt indrinken... en verspreiden... 
  
De vrede van de wereld is niets anders dan een wapenstilstand onder vechters. 
Dan drink je van de bron van controle en wet. 
  
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in 

Christus Jezus. Flp 4:7 (NBG)  
  
Er zullen dagelijks omstandigheden komen die een appél doen op je verstand, je hart en 

je gedachten… 
Boven jouw eigen verstand uit – je kunt het niet beredeneren – gaat God je hart en 

je gedachten BEHOEDEN.  
  

Grieks: phrou’reo 
 Bewaken 
 Beschermen met een militaire wacht, om een vijandelijke invasie te voorkomen 
 Onder de heerschappij plaatsen 

  
Deze betekenis komt prachtig naar voren in de vertaling HB 
Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht 

houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. (HB) 
  
3. Verleggen van mijn levensmissie 
  
Jezus zegt in de Bergrede niet: Zalig zijn de vechters…. 
Jezus zegt ook niet: Zalig zijn zij die succesvol zijn en dingen voor elkaar krijgen... 
  
Hij zegt: Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Mat.5:9 
Het kenmerk van een kind van God is... dat ze vredestichters zijn. 
  
De vechter en de winnaar lijkt zo sterk. 
Maar veel van wat zo sterk lijkt, komt voort uit diep liggende angsten en onzekerheden. 
  
Feitelijk is de Vechter een reactionair product van een intimiderende wereld. 
Het is een overlevingsmechanisme. 
  
En feitelijk is het een uiting van zwakheid en onvermogen. 
  
Te betreuren zijn de vechters, want zij zullen producten van de wereld genoemd worden… 
  
Daartegenover staat de Vredestichter 
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 
  
Vredestichten is uiterlijk misschien minder imponerend dan Vechten. 
Maar het vraagt om een sterker karakter dan vechten. 
  
Vredestichters worden herkend als kinderen van God. 
De appel valt niet ver van de Boom… 
  
Zalig ben je… gelukkig ben je… als je vrede brengt! 
  
  
  
4.  Vermenigvuldigen van Gods vrede 



  

Gods Vrede is Besmettelijk 
  
Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Jakobus 3:18 (HB) 
  
Stel je en wereld voor waar overal om je heen goedheid en rechtvaardigheid opkomen. 
  
Stel je een samenleving voor waar gerechtigheid eerder norm dan uitzondering blijkt. 
  
Dat is de wereld die God ons voorhoudt. 
Hij zegt: 

 Dat is wat je oogst…. Dat is wat er opkomt… 
 Als jij vrede gaat zaaien… 

  
Dat vindt plaats vanuit een hart waar twee Goddelijke processen samenkomen. 
  
…gerechtigheid en vrede kussen elkaar… Ps. 85:10 (NBV)  

  

Hebr. Gerechtigheid… kust…  Shalom 

  

Petrus zei in Handelingen 3:6 Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u... 
  
Wat we in ons binnenste hebben is ons gegeven door Jezus. 
Hij zei: Mijn eigen vrede geef Ik jullie...Joh 14:27 (Wv95)  
  
Het woord dat hier door Jezus wordt gebruikt is ‘didomi 
  
En nu gebruikt Petrus exact hetzelfde woord als hij tegen de verlamde zegt: ...wat ik heb, dat geef ik 

u... ‘didomi 
  
Wat ons in bezit is gegeven... genezing, vrede , blijdschap etc. 
Mogen we uit ons bezit uitdelen. 
  
Jezus gaf ons Zijn eigen vrede in bezit. 
Nu mogen wij dat op onze beurt uitdelen vanuit dat bezit. 
  

Delen van vrede = Vermenigvuldige     
 


