
Advent 1: Wereldvrede door vrede met God  

  
Wereldvrede -- we verlangen ernaar, het is bijna een universeel verlangen. In dit afgelopen 
jaar heeft ons verlangen naar wereldvrede, door het conflict tussen Rusland en de Oekraïne, 
een nieuwe betekenis gekregen.  
 
Herinnert iemand van jullie zich de komedie "Miss Congeniality" nog? De film gaat over een 
politie-agent die undercover gaat als deelneemster aan een schoonheidswedstrijd. Ze 
moet zo de boel redden. Op een gegeven moment zijn er nog maar tien deelnemers over. 
En onze agent is er een van! In deze nieuwe ronde worden de dames één voor één 
geïnterviewd voor een grote publiek. De uitkomst van hun interviews zal mede bepalen wie 
de laatste vijf zullen zijn. Ze krijgen allemaal de vraag ‘wat ze het belangrijkste boven alles 
vinden’. Herinnert iemand zich de scène nog? Alle andere vrouwen zeggen varianten van 
“world peace!”: “Wereldvrede!" Wereldvrede blijkt dus het standaard gewenst 
antwoord. Breed applaus volgt als een deelneemster dit antwoord geeft. Iedereen wil 
tenslotte wereldvrede. Maar onze heldin weigert in eerste instantie het "juiste" antwoord te 
geven. Ze zegt iets anders dat haar dierbaar is. …, en er komt geen applaus…De spanning 
loopt op. Maar omdat ze weet dat ze het goed moet doen in de wedstrijd -- en bij de laatste 
5 moet komen -- glimlacht ze opgewekt en voegt aan haar antwoord toe: 
"... ennn wereldvrede!" De applaus is daverend, zoals verwacht. 
  
deze scène is grappig omdat mensen iets groots roepen maar er niets aan doen. We 
erkennen allemaal de onmacht, als het om zoiets groots als wereldvrede gaat! Vrede is een 
grote goed. Vooral als we vrede definiëren niet alleen als afwezigheid van vijandigheid, 
maar als het welzijn van iedereen. Wat kunnen we ermee als volgelingen van Jezus? Dat wil 
zeggen, moeten we genoegen nemen met slechts een ‘slogan’, of zouden we een bijdrage 
kunnen leveren om vrede te bevorderen? Onze verlangens naar diepere vrede zijn een 
gegeven voor ons als mensen— daarbij weerspiegelen we Gods grote verlangen 
naar diepere vrede, wat voorkomt in de Bijbel als shalom.  Daarom vind ik het niet 
verrassend dat het best vaker voor komt  in de Bijbel dat God eraan werkt en ons daarbij wil 
inschakelen.  De apostel Petrus bv, lijkt te denken dat dit mogelijk is. Hij zegt: 
  

Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn… moet het kwaad uit de weg gaan en het 
goede doen, en voortdurend vrede nastreven.1 Petrus 3.11  

  
In dit seizoen van vrede op aarde hebben we een grote vraag: hoe kunnen we deel 
uitmaken van het brengen van vrede? 
  

Lukas 10.1-6 
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich 
uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen 
hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de 
oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk 
wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen 
reistasje en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis 
binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens 
woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 



  
In de tekst van vandaag zien we dat Jezus een grotere groep van leerlingen uitzendt. 
Tweeënzeventig mensen. Hij wil dat ze deel uitmaken van de grote oogst. Zaadjes zijn al in 
mensenharten gezaaid. Mensen verlangen ernaar Gods goede nieuws te horen. We lezen 
ook dat de leerlingen voor Jezus uit moesten gaan naar de plaatsen die hij van plan was te 
bezoeken. Jezus droeg de discipelen op om vrede aan te bieden aan de mensen die ze 
ontmoeten. Deze week heb ik er veel over na gedacht wat dat betekent. Ik moest met een 
glimlach denken aan de flowerpower Jesus-movement hippie, jaren zestig/zeventig groet 
(“peace, man!”)? Is dat wat Jezus bedoelde? we lezen verder over de terugkeer van de 
leerlingen, in verzen 17-20. 
  

De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: “Heer, zelfs de demonen 
onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.” Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan 
als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven 
om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, 
zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan 
jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 

  
Het is een goede reis geweest. De leerlingen keren verheugd terug naar Jezus.! Ze melden 
dat ze de autoriteit hadden gebruikt die Jezus hun over het kwaad had gegeven. En Jezus 
zegt “ja, ik volgde jullie ‘op livestream’: ik zag het gebeuren in de geestelijke wereld!” Jezus 
is het met ze eens, dat het echt geweldig is. Maar hij vond nog iets belangrijker: hij wilde 
graag dat ze zich meer verheugden over het feit "dat uw namen in de hemel zijn 
geschreven". Jezus herinnert hen aan een belangrijke bron van vreugde in ons leven, dus 
laten we deze zin eens nader bekijken. Wat betekent het als je naam ergens voor 
opgetekend staat? Het betekent erbij horen: we hebben vrede met God, hij noemt ons 
geliefde kinderen. We gaan verder in Lukas 10: 
  

V.21-22 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik 
loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en 
verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, 
Vader, zo hebt U het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand 
dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen 
aan wie de Zoon het wil openbaren.’ 

  
de zoon is de langverwachte Messias, die velen in het verleden hebben willen zien. 
 

v.23-24 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen 
die zien wat jullie zien! Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen 
zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie 
horen, maar ze kregen het niet te horen. 

  
Jesaja 9:5-6a 
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 
komen. 



                      
Jezus de vredevorst brengt vrede (‘verzoening’) tussen de mensheid en God. In de nieuwe 
testament, herinneren Paulus, Petrus en Johannes ons allemaal in hun brieven eraan hoe 
Gods genade en vrede samengaan. Een paar voorbeelden: 
  
Romeinen 5:1  Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof 
en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 
> >>Onze vrede komt door het ervaren van Gods genade. 
  
2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de 
Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 
> >>genade barmhartigheid en vrede zijn bedoeld om deel uit te maken van ons leven. Dit is 
wat God voor ons bedoeld heeft. 
  
1 Petrus 1:2b  genade zij u en vrede, in overvloed. 
> >>we kunnen ons uitstrekken om nog meer genade en vrede te ontvangen: het is Gods 
verlangen om ons te vullen. 
  
De vroege volgelingen van Jezus wisten het -- en wij mogen het ook weten: als we genade 
dieper ervaren, ervaren we vrede vollediger. We mogen steeds meer groeien in het kennen 
van onze goede Vader: we ontvangen steeds meer vrede met Hem. Dat is een proces. 
  
Jakobus ook heeft wat te zeggen over vrede—en deze woorden van hem passen heel goed 
bij Jezus’ woorden over de oogst: 
  

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die 
vrede stichten. Jakobus 3:18 

  
We mogen de kracht van vrede niet onderschatten! Jezus stuurde de discipelen eropuit om 
vrede te delen. Ze zouden hem helpen Gods oogst binnen te halen. En net als de leerlingen 
kunnen wij eraan deelnemen door-- waar we ook gaan-- het goede nieuws van Gods 
goedheid te brengen. Deze vrede is veel meer dan de 'wereldvrede' waar we het in die film 
over hadden. Die vrede is waardevol maar we weten niet hoe we dat moeten bereiken. Het 
vraagt dat we de waarheid over God leren kennen: God is een goede Vader. Als we weten 
dat we vrede met God hebben, en de vrede van God steeds beter leren kennen, dan kunnen 
we vredestichters worden. Kerstmis is bekend als seizoen van vrede. deze boodschap van 
vandaag heeft me uitgedaagd om gevuld te worden met de vrede van God waar we vandaag 
naar hebben gekeken: dit seizoen geeft ons een geweldige kans om ons te verheugen in wat 
God je heeft gegeven. Dus, waarom zouden we niet zijn zoals de 72? 
  
Jesaja 40:3-5 

Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de 
wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en 
heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De 
luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. 

  


