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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Jezus is in de lijn van de Thora, de Profeten en de Geschriften van Israël en 
daarmee geheel in de lijn van zijn  Vader wel dégelijk gekomen om vrede te brengen.

Nogmaals:

Jezus is in de lijn van de Thora, de Profeten en de Geschriften van Israël en 
daarmee geheel in de lijn van zijn  Vader wel dégelijk gekomen om vrede te brengen.

Maar welke vrede?

Lieve vrede? Nee, niet die lieve vrede waarmee zoveel gemaskeerd wordt, waarmee 
zoveel vermeden wordt. Voor de lieve vrede niet zeggen wat je denkt, voelt, nodig 
hebt. Voor de lieve vrede niet je eigen mening geven, althans niet rechtstreeks, maar
misschien wel passief-agressief achter de rug van een ander om. 

Jezus is niet gekomen voor die lieve vrede, die zoveel onvrede in stand houdt, en 
waar je misschien wel van binnen door verteerd wordt, om al dat moeten zwijgen, 
achterhouden en aanpassen. 

'Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat 
die al brandde', zegt Jezus. Ook zegt Hij 'Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede 
te brengen op aarde? Geenszins zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen'. 



Dat lijkt het compleet tegenovergestelde van mijn statement dat Jezus wel degelijk 
gekomen is om vrede te brengen. Hij zegt het toch zelf? 

En het kan schrik aanjagen wat Hij zegt. Schrik en misschien wel een fysieke reactie,
als je deze woorden hoort voorlezen, of als je ze zelf leest of voorleest. Het kan je 
raken tot in je buik, het kan je angst aanjagen. En het kan je rechtstreeks naar 
maken als je zelf leeft in een situatie van verdeeldheid, onvrede in gezin of familie, in 
vriendenkring of andere verbanden waar je deel van uitmaakt of van uitmaakte. En 
het kan allemaal herinneringen oproepen van verdeeldheid, onvrede en 
gebrokenheid uit het verleden, zeker als die veroorzaakt is door het geloof. En zo 
komt die tekst uit Lucas hard binnen, evenals die uit Jesaja dat kan doen. Zo bleek 
het ook daadwerkelijk te werken, toen we afgelopen dinsdagmiddag met een groep 
gemeenteleden deze teksten van vandaag bespraken. Je kunt er onpasselijk van 
worden. 

En toen ikzelf deze teksten voor mn vakantie las, deed me dat ook wel wat, het is, 
zullen we maar zeggen, niet echt een simpele terugkeer na de vakantie, als deze 
teksten de eerste zijn waarover je weer mag preken. Vooral het gevoel: hoe leg je dat
goed uit? En dan niet: hoe leg ik ze zo uit dat iedereen weer gerustgesteld is, maar 
wel: hoe leg je ze uit in het grote geheel van de grondlijnen van de Schrift. 

Mijn conclusie is geworden, na er veel over na te denken: Jezus is in de lijn van de 
Thora, de Profeten en de Geschriften van Israël wel dégelijk gekomen om vrede te 
brengen. 

Jezus staat voluit in de lijn van de traditie van de Schrift van Israël. En in heel zijn 
spreken en handelen, in zijn voorbeelden en in de beelden die Hij gebruikt in zijn 
verkondiging, sluit Hij aan en borduurt Hij voort op Woorden, waarden en beelden die
Hij in zijn geloofsopvoeding heeft leren kennen. 

Neem het woord vuur, dat Hij gebruikt, Pur staat er in het Grieks, de woorden vuur èn
puur komen er uit voort: een louterend, schoonmakend vuur.

Is mijn Woord niet als een vuur, spreekt de Eeuwige in Jesaja... Is mijn Woord niet 
als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? Het Woord van de Eeuwige 
heeft kracht, de kracht die chaosmachten kan breken, en is dat niet precies waar de 
Schrift van Israël mee begint. De Adem van Heer, boven de oervloed, is het begin, 
het vuur van de Geest dat de chaosmachten breekt als een hamer die een rots 
verbrijzelt: en zie: er komt een nieuwe werkelijkheid: de Schepping. De Ultieme 
balans van een vredige staat, van een leven in harmonie, beschreven als een 
Paradijs. De strijd die de Eeuwige aangaat, is de strijd tegen de Chaosmachten, die 
helaas telkens weer oprispen en zich helaas telkens weer doen gelden. En zo wordt 
de harmonie van het paradijselijk begin verbroken, en komt er een heel nieuwe 
werkelijkheid, waar meteen al de ene broer tegen de ander opstaat en hem doodt, en
vervolgens de ene strijd na de ander, de ene oorlog na de ander. En steeds is er dan 
God, die die gewelddadige chaosmachten wil aanpakken. Hij ziet ze, en ontmaskert 
ze. 



Een God van dichtbij is Hij, een liefdevolle, pastorale God, die van zijn schepselen 
houdt. Maar ook een God van ver is Hij, die de patronen doorziet, die de boosaardige
intenties door heeft. Die de achterkant van de werkelijkheid kan zien en voorwie niets
verborgen blijft. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde, spreekt de Eeuwige. Dat
kàn dreigend overkomen, of beangstigend, deze woorden die zo duidelijk rijmen op 
Psalm 139, die aan de ene kant zo pastoraal en intiem is en velen zoveel troost en 
geborgenheid biedt. Maar die ook beangstigend kan zijn: God ziet alles, God ziet 
mijn diepste gronden, en dus ook mijn lastige, en soms misschien kwaadaardige 
kanten. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde, spreekt de Eeuwige. Ik doorzie 
jou, ik doorzie jullie, ik doorzie patronen, intenties, beraadslagingen en ik zie wat 
oprecht is of wat vals is. 

En dus ziet Hij ook de intenties van valse profeten. Tegen hen zijn de dreigende 
woorden uit Jeremia die we hoorden gericht. Leugenachtige profeten, die zichzelf 
een rad voor ogen draaien. Die hun macht onderbouwen met een beroep op dromen 
en ingevingen. In een onthutsende documentaire over de laatste Tsaar komt Vader 
Grigori Raspoetin ten tonele. Zijn naam is een symbool geworden van een indringer 
die een heel systeem in gevaar kan brengen. De keizerlijke dynastie bracht hij in 
groot gevaar door te beweren dat door zijn ingevingen de kroonprins kon genezen 
van hemofilie, een dreigende bloedziekte. Zo in de ban van deze gebedsgenezer 
werden de ogen van de keizerin en
keizer verblind en verscheurde het
hun volk, hun land en werd het hun
eigen dood. En waar met veel beroep
op ingevingen door Greet Hofmans
werd beweerd dat de oogziekte van
prinses Marijke kon genezen, bracht
het opperste verdeeldheid ten
paleize. Marijke, Christina, zij mag
leven in Licht en vrede, haar
gedachtenis zij tot zegen. 

Maar levensgevaarlijk, valse profeten, die uit eigenbelang handelen, die macht willen
en het recht van kwetsbaren totaal uit het oog verliezen en verkwanselen. De 
profeten in de Schrift gaan er vurig fel tegen tekeer, Jeremia ook zeker. Hij voelt het 
in zijn binnenste branden om dit onrecht te benoemen, het op te nemen voor 
kwetsbaren, die zijn als schapen zonder herder. 

Een brandend vuur, een hartstocht voor Gerechtigheid voelt hij in zijn binnenste: Als 
ik denk: ik wil niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op, 
dan brandt het in mijn gebeente. Ik moet moeite doen om het in bedwang te houden, 
maar ik kan het niet. Dat zegt Jeremia in hoofdstuk 20, vers 6 en hier lijkt een heel 
duidelijke link met de woorden van Jezus over het vuur dat Hij is komen brengen en 
dat Hij verlangt dat het al zou branden. Dat het vuur van de Gerechtigheid, het puur 
van de reiniging al gaande zou zijn, dat onrechtvaardige choasmachten gebroken 
worden in hun kwaad en dat er weer ruimte komen kan voor harmonie, balans en 
vrede. 

Maar juist als je chaosmachten tegen de haren in strijkt en juist als je valse profeten 
tegengas geeft en juist als dictators kritisch worden bejegend en juist als 



psychopaten ontmaskerd dreigen te worden, komen ze fel en agressief in verzet. En 
dan krijg je verdeeldheid, dan wordt de lieve vrede doorbroken en vooral dan komt 
hun ware gezicht aan het licht. Het vuur dat Jezus komt brengen is dus de 
ontmaskering van alles dat de goede schepping van zijn Vader in de weg staat, en 
wat de balans van het leven in Beloofd Land verstoort. En ja, ontmaskering leidt tot 
verzet, tot agressie, tot verdeeldheid, dat kan zijn tot in het gezin, tot in je naaste 
omgeving.

Maar lieve mensen van God, Jezus is er niet op uit om je gezin kapot te maken, je 
familie te verdelen, om jou te verscheuren. Ja, in naam van geloof is er heel veel 
scheuring en verdeeldheid. Voor sommigen is nog altijd de Vrijmaking van 1944 een 
trauma, dat soms tot in het heden scheuren geeft in families. En voor anderen is het 
leven er niet makkelijker op geworden sinds je je geroepen voelt tot diep in je hart om
Jezus te volgen en een andere weg in te slaan. Want je gaat niet meer mee in het 
vertrouwde patroon van de lieve vrede, en doet niet meer mee aan het oude liedje. 

Maar nogmaals: Jezus is daar niet op uit. Hij wijst er wel op dat zijn manier van 
denken, spreken en handelen, geheel in lijn met de Schrift en als één met zijn Vader, 
grote gevólgen kan hebben, pijnlijke scheuren en barsten. Hij lijdt daar zelf ook aan. 
Hij moet een doop ondergaan, een vuurdoop, Hij wordt er hevig door gekweld... Hij 
voorziet zijn Lijden en sterven. Omdat Hij allang doorheeft en weet en al ervaren  
heeft dat zijn Boodschap verzet oproept, agressie en haat. Hij is al op weg naar 
Jeruzalem, Hij weet wat er komen gaat. En toch kan Hij niet terug en wil Hij niet terug
en gaat Hij niet terug. Hij is niet halverwege omgekeerd, maar heel de Weg gegaan. 
Wat een strijd en wat een Lijden: er aan onderdoor te moeten gaan, als je voor 
Gerechtigheid en Vrede staat. Die doop, die Hij moet ondergaan. Maar ten ónder 
gaan, nee, dat zal die nare chaosmachten van deze wereld niet lukken. Het vuur van 
de Heilige Geest blijft branden in mensenharten en de Liefde van de Eeuwige, die 
ver is èn nabij, wekt de dode tot leven. 
  
Het louterend vuur dat met profetische passie wordt gebracht, is een ander vuur dan 
dat van geweren en kanonnen of agressieve taal en geschreeuw. Het is liefdesvuur, 
waarover we zongen: En doe ons van een ander vuur in brand staan hier op aarde. 
Het vuur dat ontstoken is om Recht en Vrede te brengen. 

Jezus is in de lijn van de Thora, de Profeten en de Geschriften van Israël wel dégelijk
gekomen om vrede te brengen. Dat is vrede die alle verstand te boven gaat. Een 
diepe innerlijke vrede, die ons allen zo zeer gegund wordt.

Amen


