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Kerstmis; Vrede op aarde?  
 
Onze voeten richten op den weg des vredes 
 
Lukas 1 
76 En gij, kindeken (=Johannes de Doper), zult een profeet des Allerhoogsten genaamd 
worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn (=de Heere Jezus) 
wegen te bereiden; 
77 Om Zijn volk kennis (het Joodse Volk) der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, 
78 door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht 
heeft de Opgang uit de hoogte;(=de Barmhartigheid van God, Die van bovenuit kwam) 
79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods(= de 
ongelovigen); om onze voeten te richten op den weg des vredes. 
 
Bovenstaand wordt gezegd over Johannes de Doper, uit de mond van zijn vader Zacharias. 
Johannes de Doper was de voorloper, de profeet, die voor de Heere Jezus zou komen. 
Johannes zou de Heere Jezus aankondigen bij het Volk. Maar de Vrede zélf zou komen door 
de Heere Jezus Christus. En dat wordt ook aangekondigd bij Zijn geboorte, in Lukas twee.  
 
Lukas 2 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
Hebben de engelen gelogen? 
 
Maar kijk eens om je heen! Vrede op aarde? Dat is er toch niet?! Hebben de engelen destijds 
gelogen, bij de geboorte van de Heere Jezus? Nee, ze hebben niet gelogen. De weg van de 
vrede zou verlopen door de Komst van de Heere Jezus Christus. En uiteindelijk zal het ook 
écht vrede worden op de hele aarde. Maar pas bij Zijn Wederkomst. Lees maar.  
 
De weg van de vrede 
 
2 Korinthe 4 
4 In dewelke de god dezer eeuw (= de satan regeert momenteel) de zinnen verblind heeft, 
namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der 
heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
Romeinen 3 
17 En den weg des vredes hebben zij (de natuurlijke mensheid) niet gekend. 
 
De natuurlijke mens ként de weg van de vrede niet, en wíl ‘m ook niet kennen! De wereld 
kent de vrede niet. ‘De god dezer eeuw’ is de satan; hij regeert momenteel de wereld. De 
Heere heeft hem natuurlijk al verslagen in Zijn dood en Opstanding, maar gedoogt hem. 
Vrede is bij de satan ver te zoeken. De vrede is enkel en alleen te vinden in de Heere Jezus 
Christus. De Vredevorst. En je krijgt alleen deel aan Hem, als je in Hem gelooft. Die weg van 
de vrede zullen we in deze studie, vanuit de Bijbel, in grote lijnen volgen. 
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Jesaja 59 
8 Den weg des vredes kennen zij niet (=het ongelovige Joodse Volk); en er is geen recht in 
hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den 
vrede niet. 
9 Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten 
op het licht, maar ziet, er is duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen in 
donkerheden.(= leven in ongeloof) 
 
Wereldse vrede 
 
Toen de Heere Jezus rond een jaar of dertig was, begon Hij het Evangelie van het Koninkrijk 
te prediken aan de mensen in Judea. Hij had discipelen die Hem volgden. Zij geloofden Zijn 
Prediking. De Heere Jezus zei tegen deze discipelen; ‘Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de 
wereld die geeft’. Vrede in de wereld is dat er geen oorlog is, en er rust is. En dat is natuurlijk 
ook een groot goed. Wij hebben in Nederland nog steeds vrede. Naar wereldse maatstaven.  
 
Johannes 14 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem 
u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
 
Hij heeft de wereld overwonnen 
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult 
gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Maar échte vrede kan alleen de Heere Jezus Christus je geven. Hij zei tegen Zijn volgelingen 
dat zij in de wereld verdrukt zouden worden, maar in Hém zouden zij Vrede hebben.  
Hij zegt dus; ‘in Mij, zul je Vrede hebben, terwijl er om je heen verdrukking is’. ‘Moeilijke 
dingen kunnen je leven zwaar maken, maar in Mij zul je Vrede hebben. In Mij heb je Rust’. 
Dat is wat Hij zei. Maar dit zei Hij alleen tegen Zijn discipelen.  
 
Aangenaam voor God 
 
Toen de Heere Jezus, na Zijn Opstanding, naar de Hemel was gegaan, en Hij Zijn discipelen 
had uitgezonden om het Evangelie te prediken, kwam Petrus bij Cornelius terecht. Cornelius 
moest van de Heere, via Petrus, de volgende woorden horen; ‘Elk volk dat God vreest en 
gerechtigheid werkt, is voor Hem aangenaam’. Vertaald betekent dit zoveel als; ‘wie uit het 
Woord van God wil leven, wie gelovig is, is aangenaam voor God’. Zonder geloof is het 
onmogelijk om voor God welgevallig te zijn.  
 
Handelingen 10 
34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen 
aannemer des persoons is; 
35 Maar in allen volke, die Hem vreest (=ontzag hebben voor God en Zijn Woord) en 
gerechtigheid werkt (=gelovig is., is Hem aangenaam. 
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36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door 
Jezus Christus; deze is een Heere van allen.(van gelovige Joden, en gelovige niet-Joden, 
oftewel heidenen. Christus is de Heere oor alle gelovigen) 
 
Hebreeën 11 
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 
 
Gelovigen hebben vrede bij God 
 
Dus wil je Zijn Vrede ontvangen, dan zul je je in geloof aan de Heere en Zijn Woord moeten 
onderwerpen. En dat is precies wat de apostel Paulus later schreef aan de gelovigen in 
Rome. Hij schreef; ‘Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, dan heb je Vrede in je hart’. En 
die vrede is voor altijd, omdat deze vrede gegarandeerd is in Christus. Christus heeft ons 
eeuwig leven gegeven, en daarom kunnen wij als gelovigen in die Vrede leven. De Vrede van 
het Nieuwe Verbond der Genade. De Vrede van de nieuwe Schepping. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
Communicatie mogelijk 
 
De erfzonde staat tussen God en de natuurlijke mens. Door de zonden is er geen 
communicatie mogelijk met God. Dus geen vrede met God. Maar Christus heeft dit 
zondeprobleem voor ons opgelost. Christus heeft, in Zijn Opstanding, de Weg naar God 
vrijgemaakt. Er is maar één manier om écht vrede met God te krijgen. Er is maar één manier 
om zonden kwijt te raken. Door geloof in de Heere Jezus Christus, ben je al jouw zonden 
kwijt. Vrede met God, betekent ook dat er communicatie met God mogelijk is. Het enige wat 
God daarvoor vraagt, is geloof in Hem en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.  
 
Eén Plant met Hem 
 
De Heere Jezus Christus heeft, door Zijn dood en Opstanding, de zonden weggenomen. Hij is 
namelijk Eersteling van een nieuwe Schepping. Christus heeft uit deze oude Schepping een 
nieuwe gemaakt, en zo heeft Hij het zondeprobleem weggenomen. En daardoor is er Vrede 
tussen God en de gelovigen. Christus is onze Vrede. Niet straks maar nú. In de Bijbel is vrede 
niet alleen een gebrek aan oorlog. Bijbelse Vrede is éénmaking, éénwording, oftewel 
samenvoeging met God. Door geloof worden wij één met Christus. Hij het Hoofd, en wij zijn 
Lichaam. Alle wedergeboren mensen, oftewel gelovige mensen, zijn één Plant met Hem.  
 
Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt (= doordrenkt), zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt (doordrenkt) zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (doordrenking) in den dood, opdat, 
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in 
nieuwigheid des levens (=nieuwe Schepping) wandelen zouden. 
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5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Hij is onze Vrede 
 
Efeze 2 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart (=door zonden en misdaden was 
er geen contact mogelijk met God), nabij geworden door het bloed van Christus.(= het Bloed 
van de Hogepriester de Heere Jezus Christus heeft dit probleem opgelost)  
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (gelovigen uit de Joden en uit de niet- Joden 
oftewel de gelovige Heidenen) één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels (= de 
Wet) gebroken hebbende, 
 
Gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden, deze twee, zijn samen één geworden. 
Samengevoegd. De Hogepriester, de Christus, verzoent ons gelovigen met God. De 
Hogepriester doet verzoening voor onze zonden bij God. Hij maakt Vrede tussen God en de 
mensen. De Heere Jezus heeft door Zijn Bloed, de middelmuur, de Wet, weggehaald. En 
daardoor zijn de gelovige heidenen en gelovige Joden nu één gemaakt in Christus. In Zijn 
Lichaam, in Zijn Vlees. En daardoor zijn de twee partijen niet alleen verzoend met God, maar 
ook met elkaar! We zijn niet alleen leden van Zijn Lichaam,  maar zijn ook elkaars leden. Eén 
Plant; één levend organisme. Een nieuwe Schepping. 
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.(de oude mens is 
dood voor God) 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar 
een nieuw schepsel.(in Christus zijn wij de nieuwe mens, nieuwe schepselen) 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen (gelovig, oftewel wedergeboren zijn), 
over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. 
 
Vrede hoort bij het Nieuwe Verbond der Genade 
 
Het Bijbelse begrip ‘vrede’ hoort bij het Nieuwe Verbond der Genade. Het Nieuwe Verbond 
is immers ingegaan bij de Opstanding van Christus. Vrede is rust en overvloed. Bijbelse Vrede 
is méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met God, is éénwording met Hem. Hij het Hoofd, 
en wij Zijn Lichaam. Het tegenovergestelde is oorlog, verdeeldheid, en strijd. Genade en 
Vrede hebben te maken met de positie waarin wij, tesamen met Christus, gebracht zijn. Wij 
staan in de Vrede en Genade! Doordat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, zijn wij één 
geworden met Hem. Deze Vrede is niet gelijkerwijs de Wereld vrede geeft… 
 
Filippenzen 4 
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus. 
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Genade en Vrede van God, via de Heere Jezus Christus 
 
Filemon 
3 Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en (=namelijk) den Heere Jezus Christus. 
 
Genade en Vrede komen bij God, onze Vader vandaan. Er staat Genade en Vrede van God. 
God, die onze Vader is. We krijgen die Genade en Vrede niet rechtstreeks van God. God 
heeft Zijn Genade en Vrede in eerste instantie geschonken aan Zijn Zoon, de Heere Jezus 
Christus. Voor Zijn gehoorzaamheid en trouw, tot in de dood aan het kruis. God heeft Hem 
daarom Verhoogd en Verheerlijkt. God heeft vanwege het geloof van de Heere Jezus, alle 
macht aan Hém gegeven in Zijn Opstanding. God geeft alles aan Zijn Zoon. En sindsdien 
ontvangen wij alles van God via de Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij God ook 
alleen maar dienen via de Heere Jezus Christus. Zonder Christus kunnen wij niet tot God 
naderen. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. De Genade en Vrede die ons ten 
deel vallen, komen van God via de Heere Jezus Christus. 
 
Efeze 1 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
 
Toename van vrede  
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
 
Je wordt blij van Vrede met God. Blij van Vrede, in Christus. Die Vrede kan ook toenemen. 
Om die vrede in je leven méér tot zijn recht te laten komen, kun je het beste meer kennis tot 
je nemen van God en de Heere Jezus Christus. Via Zijn Woord leer je alles over Zijn Wezen en 
Zijn Werken. Dat vermenigvuldigt vrede, zegt Petrus. Met geloofsgroei, groeit ook die vrede.  
 
Vrede zou heersen in ons hart 
 
Kolossensen 3 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 
weest dankbaar. 
16a Het Woord van Christus wone rijkelijk in u 
 
Als gelovige héb je Vrede in je hart. Door geloof en uit Genade. Maar Petrus schrijft dat die 
Vrede kan toenemen door Kennis van God en Christus. Paulus doet er nog een schepje 
bovenop. Hij schrijft dat de Vrede zóver zou toenemen, dat die Vrede zou heersen in onze 
harten. Zijn Vrede zou de boventoon voeren in ons leven. Het hart is de zetel van het geloof. 
Als het Woord in ons hart woont, heerst de Vrede in ons hart. En op die manier krijgt de 
vrede ook meer gestalte in ons leven. 
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Dat lukt ons niet alleen! 
 
Romeinen 14 
19 Zo dan laat ons najagen (=ernaar streven), hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de 
stichting onder elkander dient. (= tot opbouw van de Gemeente) 
 
Dat is iets wat de Heere in ons bewerkt. Als gelovigen zouden wij dus de Vrede najagen. 
Vanuit die Vrede van God elkaar liefhebben en dienen. Uit onszelf lukt dit niet. Onze oude, 
natuurlijke mens, ons vlees, is hiertoe niet in staat. Daar hebben wij de nieuwe mens in 
Christus voor nodig. De onzienlijke Christus, de Heilige Geest.  
 
Vrucht van de Geest 
 
Een vrucht groeit aan een boom. Het is belangrijk dat de kweker zorgt voor voldoende 
zonlicht en water, anders komt er geen vrucht aan de boom. In de Bijbel staat water 
typologisch voor het Woord, en zonlicht voor God. Zo is het ook voor ons belangrijk om te 
wandelen in Zijn Licht, en het Woord rijkelijk tot ons te nemen. Als wij ons toevertrouwen 
aan de Heere, dan doet de Geest Zijn Werk in en door ons. Hij is een Goed Werk in ons 
begonnen, en wil dit graag afmaken! Wij hoeven ons alleen maar over te geven aan de 
Kweker, dan groeit de Vrucht vanzelf. Overgave aan God en Zijn Woord, geeft de grootste 
Vrucht. 
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus;(= opname van de Gemeente) 
 
Elkaar verdragen en dienen 
 
De Korinthiërs waren nogal op het vlees gericht, en hadden nog wel eens onmin met elkaar. 
Er waren misstanden, rechtszaken, en hoererij. Toch schrijft Paulus hen, aan het einde van 
de Brieven, dat zij in vrede leven zouden. ‘Dan zal de God van Liefde en Vrede met jullie zijn’, 
zegt hij. Waarom zegt Paulus dit? Nou, hij motiveert hen hiermee om zich over te geven aan 
de Heere Jezus Christus. Hij zegt; ‘als je wilt dat God met je is in dit leven, vertrouw Hem 
dan, en geef je aan Hem over’. Als je dat doet, zul je merken dat de Heere met je is. Hij zorgt 
voor degenen die Hem en Zijn Lichaam dienen. Leven in afhankelijkheid van de Heere is een 
groeiproces. Elkaar verdragen en elkaar dienen, hoort bij een leven in vrede. De Korinthiërs 
hadden er moeite mee… 
 
2 Korinthe 13 
11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; 
en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 
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Zout is een type van het Woord 
 
Marcus 9 
50 Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk 
maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander. 
 
Toen de Heere Jezus nog met Zijn discipelen sprak, deed Hij deze merkwaardige uitspraak. 
Wat hebben zout en Vrede eigenlijk met elkaar te maken? Zout is in de Bijbel een beeld van 
het Woord. Zout houdt bederf tegen, zout zuivert, geneest, conserveert en geeft smaak. (zie 
ook de studie ‘Zout in de Bijbel’) Het Woord geeft ook smaak aan ons leven, en het is 
bederfwerend omdat we door geloof in het Woord voor eeuwig verder leven. 
 
Vrede met elkaar 
 
Als het Woord rijkelijk in ons woont, hebben wij vrede met elkaar. Dat doet de nieuwe mens 
in Christus, Die in ons woont. Wij zouden de oude, natuurlijke mens, ons vlees, voor dood 
houden, en de nieuwe mens aandoen. In Christus, het Woord, houden wij vrede met elkaar. 
Dat zegt Paulus ook! Als er Zout in ons is, draagt dat bij aan de onderlinge vrede. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
 
Kolossensen 3 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Opname van de Gemeente, en ingaan in de Vrede 
 
Jesaja 57 
1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige 
lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige (=gelovige) 
weggeraapt wordt voor het kwaad.(dit gaat ‘cryptisch, in verborgenheid gesproken’ over de 
Opname van de Gemeente) 
2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn 
oprechtheid gewandeld heeft. 
 
Als het Lichaam van Christus eenmaal voltallig is, wordt het aan het Hoofd, de Heere Jezus 
Christus toegevoegd. De Heere bepaalt wanneer Zijn Lichaam compleet is. Dan komt de 
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Opname van de Gemeente. Wij zullen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet 
gaan in de lucht, zegt Paulus tegen de Thessalonicensen. Dan gaan de gelovigen de vredige 
rust van de Hemel binnen. Nu letterlijk. ‘Rusten op hun slaapsteden’, betekent overigens 
niet dat we dan niks meer te doen hebben. Integendeel! 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één volkomen Man (=Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente) , tot de mate van de 
grootte der volheid van Christus; 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingegaan zijn. (Heidenen zijn in de Bijbel alle niet-Joden. De Heere bepaalt 
wanneer Zijn Lichaam compleet is; Hij bepaalt wanneer de volheid van de Gemeente bereikt 
is. Dát is het moment dat de Gemeente, Zijn Lichaam, zal worden opgenomen. Dát is het 
moment dat wij de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht) 
 
Straks ook Vrede voor Israël 
 
1 Thessalonicensen 5 
3 Want wanneer zij (het ongelovige Joodse Volk) zullen zeggen: Het is vrede, en 
zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen (=de grote verdrukking over 
Israël), gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins 
ontvlieden;(ontvluchten) 
 
Als de Gemeente voltooid is, gaat de Heere verder met Zijn Plan met het volk Israël. Israël zal 
na de opname van alle gelovigen, gedwongen zijn om verbonden te sluiten met Arabische 
landen. Je ziet het vandaag de dag die richting al opgaan.(zie ook de studie ‘de 70e Jaarweek) 
Maar wanneer Israël in die komende tijd zal zeggen; ‘Vrede, vrede, geen gevaar’, zal er een 
ommekeer komen, en is er geen vrede meer. Het is het oordeel over Israël. Er zal strijd en 
grote verdrukking zijn, en oorlog, en sterfte. Dit zal doorgaan totdat een gelovig overblijfsel 
de Naam van de Heere zal aanroepen. Er is pas echte vrede als men op God vertrouwt, als 
men zich onderwerpt aan Hem. (zie ook de studie ‘Mattheüs 24 en Mattheüs 25’) 
 
Zacharia 13 
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen 
uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, 
en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal 
het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
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35 Ziet, uw huis (=Volk) wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet 
zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! (dit zal zijn aan het einde van de zeventigste Jaarweek) 
 
Geloof in Christus, is toegang tot God 
 
God heeft de wereld liefgehad, maar Hij heeft ook Zijn Volk Israël lief. Daarom heeft God Zijn 
Zoon gezonden. De Weg naar God is alleen mogelijk via de Opgestane Christus. Ieder 
wedergeboren mens, iedere gelovige, krijgt automatisch Zijn Geest inwonend. De Heilige 
Geest is de onzienlijke Christus. Iedere gelovige heeft toegang tot God, via Christus. Dit geldt 
ook voor Israël. Momenteel is het Joodse Volk ongelovig. Zij gelooft niet in de Christus. Pas 
als een overblijfsel zich ná de zeventigste Jaarweek toevertrouwt aan de Heere Jezus 
Christus, neemt ook zij deel aan de Vrede van God.  
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot 
den Vader, dan door Mij. 
 
Toekomst van Israël 
 
Jesaja 26 
3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men (=het gelovig 
overblijfsel van Juda, na de 70e Jaarweek) heeft op U vertrouwd.(als je op de Heere 
vertrouwt, als je gelooft, krijg je Vrede met God) 
 
Jesaja 32 
17 En het werk der gerechtigheid (door geloof word je gerechtvaardigd voor God) zal vrede 
zijn (dus de uitwerking van het geloof is vrede van God); en de werking der gerechtigheid zal 
zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. 
18 En mijn volk (=het wedergeboren, oftewel gelovig, Volk Israël) zal in een woonplaats des 
vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen. 
 
Ezechiël 37 
26 En Ik zal een verbond des vredes (straks, na wedergeboorte, valt ook Israël onder het 
Nieuwe Verbond der Genade = Verbond des Vredes) met hen maken, het zal een eeuwig 
verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn 
heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 
27 En Mijn tabernakel (= typologisch de Heere Jezus Christus Koning) zal bij hen zijn, en Ik zal 
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
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Genezing van Israël 
 
Jeremia 33 
6 Zie, Ik zal haar (gelovigen uit alle stammen van Israël) de gezondheid en de genezing doen 
rijzen, en zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en Waarheid. 
 
Het Joodse Volk is momenteel dus ongelovig. Zij gelooft niet in de Opgestane Heere Jezus 
Christus als Zoon van God. Volgens Bijbelse typologie is het Volk daarom ziek. En dan gaat 
het niet om lichamelijke gezondheid. De ergste ziekte waar de natuurlijke mens onder lijdt, is 
de zonde. Zonde is in feite ongeloof. Zonde is ‘het beoogde doel missen’.  
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Zonde leidt tot de dood 
 
De zonde heerst over het vlees, en de zonde leidt, volgens het Woord, tot de dood. De 
Geneesheer is de Heere Jezus Christus. Als je van de dood verlost wilt worden, van de 
heerschappij van de dood, en daarmee van de macht van de zonde, dan kan dat alleen als je 
tot de Heere Jezus Christus komt. Door wedergeboorte, oftewel door geloof. Dood is het 
gevolg van de zonde, maar de Heere heeft satan, de machthebber van de dood, verslagen. 
(zie ook de studie ‘Wat is erfzonde?’) 
 
Romeinen 5 
12 Daarom, gelijk door één mens (= Adam) de zonde in de wereld ingekomen is, en door de 
zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken (= op grond 
waarvan) allen gezondigd hebben.  
 
1 Korinthe 15 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
 
Zijn Voeten op de Olijfberg 
 
Nadat een gelovig overblijfsel van Israël de Naam van de Heere heeft aangeroepen, en de 
Heere Jezus Christus Zijn Voeten op de Olijfberg zet, komt Hij in een vijandige wereld 
terecht. De wereld wordt bij Zijn Wederkomst nog bestuurd door ‘de god dezer eeuw’; de 
satan. Er is dan een anti-christelijk wereldrijk. De Heere zal eerst het gelovig overblijfsel van 
Israël veilig stellen. Daarna begint de Verdrukking over de overige volkeren. Er is dan nog 
gelegenheid om tot geloof te komen.(zie studie Openbaring) 
 
Gelovige heidenen ook onder het Nieuwe Verbond  
 
De Heere Jezus Christus zorgt er voor dat dan het Evangelie gepredikt wordt onder de 
overige volkeren, de heidenen. Alle mensen uit de heidenen, die zich bekeren tot de Heere, 
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zullen het geopenbaarde Koninkrijk mogen binnengaan. Want het anti-Christelijk Koninkrijk 
zal in etappes verdwijnen, en plaats maken voor het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere 
Jezus Christus. Dit Koninkrijk heeft zich van de Hemel uitgebreid naar de aarde; het 
Messiaanse Vrederijk op aarde.(zie studie ‘Openbaring’). In Openbaring wordt ook wel 
gesproken over ‘de duizend jaren’. 
 
Zacharia 9 
10b en Hij (de Heere Jezus Christus) zal den heidenen (gelovige niet-Joden) vrede spreken 
(dit gelovig overblijfsel uit de heidenen zal dan ook onder het Nieuwe Verbond der Genade 
vallen); en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden 
der aarde.(Zijn Koninkrijk beslaat straks de hele wereld) 
 
Shalom  
 
Lukas 2 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
De menigte engelen, die bij de geboorte van de Heere Jezus sprak over vrede op aarde, heeft 
dus niet gelogen. De engelen hebben profetisch gesproken over de vrede van dit komende 
geopenbaarde Koninkrijk. De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, zal 
terugkomen naar de aarde. Dan zal het Koninkrijk der Hemelen zich uitbreiden over de hele 
wereld. In dat zichtbare Koninkrijk mogen alleen rechtvaardigen, dus gelovigen, binnen. Het 
Koninkrijk zal geregeerd worden vanuit Jeruzalem door de Vredevorst, de Heere Jezus 
Christus. Met Zijn Lichaam natuurlijk. In dat Koninkrijk is er overal Vrede. Zijn Shalom wordt 
wereldwijd.  
 

Regeerder  =  lvm =  Mashal  =  Heerschappij hebben over alles en allen 

                          Mlv =  Shalom  = Vrede   (anagram van Mashal !!) 

 
Psalm 72  
7 In zijn dagen (= in Zijn Wederkomst) zal de rechtvaardige (=gelovige) bloeien, en de 
veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.(in het geopenbaarde Koninkrijk is geen 
maan nodig; de Heere Jezus Christus is het L:icht. En Licht is in de Bijbel hetzelfde als Leven) 
8 En Hij  (= de Heere Jezus Christus, Koning en Zijn Lichaam de Gemeente) zal heersen van de 
zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.(= de hele wereld) 
 
Vredevorst 
 
Jesaja 9 
5 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; 
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David 
en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
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gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal 
zulks doen. 
 
Wij wedergeboren mensen, hebben nú al Vrede met God. Wij zíjn al gerechtvaardigd voor 
God. Via Christus, Die het zondeprobleem heeft opgelost. Christus, de Vredevorst heeft 
ervoor gezorgd dat wij nú al één zijn met Hem. Dat wij één Plant zijn; Christus het Hoofd, en 
wij Zijn Lichaam. Maar straks zal er dus ook daadwerkelijk vrede op aarde zijn. Vrede voor de 
Gemeente in haar Hemelse positie, Vrede op aarde voor een wedergeboren Israël, en Vrede 
op aarde voor de gelovigen uit de heidenen. In Zijn geopenbaarde Koninkrijk mogen alleen 
gelovigen binnen; zij die zich willen onderwerpen aan de Vredevorst.  
 
Voor eeuwig 
 
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David 
en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal 
zulks doen. 
 
Efeze 1 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden (het geopenbaarde Koninkrijk van Christus), 
wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de 
aarde is;  
 
De Heere Jezus Christus is nú al Koning. Hij is gezet in de Hemel, en heeft Heerschappij 
gekregen over alles. Maar straks, in Zijn Wederkomst, zal Hij dat Hemelse Koninkrijk 
uitbreiden over de aarde, om alles tot één te vergaderen. Dan zal Hij zijn ‘Alles en in allen’. 
Hij zal zijn ‘Koning der Koningen’. Dan is er overal Vrede, en is het altijd licht. In dat 
Koninkrijk is er geen zonde, en dus ook geen dood of vijandschap meer. Dit is een eeuwig 
Koninkrijk dat uiteindelijk gewoon doorgaat in de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde. Om 
voor altijd met de Heere te wonen.  
  
Efeze 1 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft 
Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
DankUwel 
 
2 Petrus 3 
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en 
onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; 
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Trouwe Hemelse Vader, eenmaal zullen wij oog in oog staan met U. Wij zien naar U uit. Wij 
danken U dat U ons Vrede heeft geschonken door Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Door 
het geloof in Hem. Hij is onze Middelaar die de scheiding tussen U en ons heeft 
weggenomen. Hij heeft voor ons Vrede gemaakt met U. DankUwel dat wij dagelijks uit Die 
Vrede mogen leven. Hij is onze Hogepriester Die voor ons bidt. Dank U dat wij in Hem 
eeuwig leven hebben ontvangen. DankUwel dat wij iedere dag uit die Zekerheid mogen 
leven. Onze toekomst is zeker en veilig in Uw Hand. Onze tranen zíjn al gedroogd. U bent 
onze Trooster. Dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld heeft gezonden om dit alles mogelijk 
te maken. Het Kind dat zou opgroeien tot Vredevorst. U heeft dit alles tot stand gebracht. 
DankUwel voor Uw Barmhartige Genade.  
 
 
                                                       Amen. 
 
 
Ik wens jullie allemaal gezegende Kerstdagen met toenemende Vrede in ons hart.  
 
 

                                 


