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Kindermoment 
Lijk jij ook op je vader of je moeder? Waarin dan? Kan aan de buitenkant, maar ook aan de 
binnenkant. Wat je leuk vindt om te doen, smaak, karakter, enz. Voorbeeld?  
Als je nou niet zo lijkt op je vader of je moeder. Bv: in de tuin werken vind je niks aan. Wat 
dan? Nou, dat kun je leren. Door het te doen. Voorbeeld?   
Ben jij een kind van God? Waarin lijk je op je Vader in de hemel? Buitenkant? Binnenkant! 
Voorbeeld?Jezus zegt: kinderen van God lijken op hun Vader in de hemel, omdat ze net als 
God vredestichter zijn. Wat is een vredestichter? Ben jij een vredestichter? 
‘Maar ik ben helemaal geen vredestichter!’ Wat dus kan: het leren van God, zodat je meer op 
Hem gaat lijken. Daarover gaat de preek. Hoe kunnen jij en ik van God leren om een 
vredestichter te worden? 
 
Zo Vader zo kind? 
Wat Jezus zegt is dus zo simpel als wat. Je kunt het makkelijk aan kinderen uitleggen. En die 
snappen het precies. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden. Punt uit. Een kind van God is dus een vredestichter. Kan gewoon niet missen. Zo 
simpel als wat. Maar ik denk dat je wel aanvoelt: het lijkt heel eenvoudig, maar is dat juist 
niet. 
Ho even, wacht even. Een kind van God is dus een vredestichter. Iemand die ruzie zoekt, die 
pest, die geen vrede wil, niet uit is op verzoening, geen ruzies bijlegt maar ze gewoon laat 
bestaan – die is dus geen kind van God… Je voelt wel aan: dan zeg je nogal wat! Enne… een 
kind van God is dus een vredestichter! Vrede stichten gaat een stapje verder dan vredelievend 
zijn, naar vrede verlangen of zelfs de vrede bewaren. Vredelievend zijn we allemaal. Geen 
ruzie en zo. Goed contact met de mensen. Dat zegt Jezus ook in Matteüs 5: vrede wil 
iedereen, ook de heidenen en de tollenaars. Maar vrede stichten? Dan blijven er maar weinig 
kinderen van God over. Ben ik een vredestichter? Ben jij dat? Kan ik dat? Wil ik dat? Wat 
doe ik als ik mensen ruzie zie maken? Vrede stichten of eromheen lopen? Wat doe ik als ik 
zelf ruzie maak – thuis, op het werk, op school, in de kerk?   
En dat je gelukkig bent als je een vredestichter bent. Helemaal niet! Je wordt juist ontzettend 
vaak niet begrepen. Je staat tussen partijen in. Je hoort nergens bij. Of ze vinden je halfzacht. 
Omdat je niet wilt kiezen. Of ze zeggen dat je een watje bent, want je laat over je heen lopen. 
Slaat nooit met de vuist op tafel… Soms moet je toch gewoon even flink ruziemaken en flink 
van je afbijten! 
En vrede – wat is dat eigenlijk? Wij zijn al blij als mensen de wapens neerleggen. In 
Afghanistan, in Irak, in Israël. Dat noemen we vrede. Maar eigenlijk is het gewoon een 
wapenstilstand. Gewapende vrede. Compromis. Als jij je niet met mij bemoeit, bemoei ik me 



niet met jou. Zulke gewapende vrede kun je ook bijvoorbeeld hebben op je werk, in je gezin 
of zelfs in je huwelijk. Maar vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en wapens. Vrede 
is dat echt weer goed is, alles uitgesproken, geen wantrouwen meer, echt weer samen op gaan, 
samen leven. Voel je? Wat Jezus hier zegt klinkt super eenvoudig, maar als je er even over 
nadenkt: zo eenvoudig is het niet! 
 
Zo Vader, zo Zoon! 
Als er iets is dat de geschiedenis van ons mensen wel heeft geleerd, dan is dat toch dat vrede 
op deze aarde onmogelijk is. Iemand heeft uitgerekend dat van de 3100 jaren bijgehouden 
mensengeschiedenis er in totaal niet meer dan 286 jaren zonder oorlog waren. Eigenlijk valt 
me dat nog mee… Kijk anders in je eigen leven. Vrede? Tussen jou en je kind? Tussen jou en 
je man of je vrouw? Tussen jou en anderen hier in de kerk? 
En dan een vredestichter zijn! Hoe zou dat ooit kunnen? Nou, niet als je naar mensen kijkt 
dus. Daar heb je echt niks aan. Maar kijk naar God. Hij is de vredestichter bij uitstek. Hij 
samen met Jezus zijn Zoon. Als het voor iemand geldt, dan voor hen: zo vader zo zoon. 
Vredestichters. En ze pakken het grondig aan. Heel diep, dieper dan wie ook. Want weet je 
wat het probleem is, zegt God. Jijzelf, jouw hart! Daar zit een diepe, aangeboren vijandschap 
zit tegen God. Dat is de bron van alle onvrede, van alle conflicten, van alle ruzies, van alle 
haatdragendheid, van alle ellende. En geen vredesmacht van de VN, geen enkele 
vredesmissie, geen enkel vredesproces dat daar iets aan kan doen! 
Maar God dus wél. Hij kan er iets aan doen en heeft er iets aan gedaan. Hij komt met een 
vredesoffensief. Vrede is alles waar God voor staat. Lees de profeten van het Oude Testament 
er maar op na. Echte vrede. Het komt echt! Wereldwijd herstel, alles weer goed. Het 
hebreeuws heeft daar een mooi woord voor: sjaloom! En zo vind je in het Nieuwe Testament 
heel regelmatig de uitdrukking: de God van de vrede (bv Fil 4, 9 / Rom 15, 33). En de manier 
waarop God vrede sticht is heel apart. Geen leger van engelen, geen wapens, geen 
onderhandelingen, geen machtsvertoon – maar één persoon, in pure, gevende liefde, één man 
die zichzelf geeft, één kruis, zijn Zoon Jezus.  
En langs die weg dus vrede op aarde. Alleen langs God. Alleen door Jezus. Alleen in zijn 
Heilige Geest. En zo doe je dat dus – vrede stichten. Niet een beetje goed zijn voor je 
vrienden. Maar je vijand liefhebben. Je tegenstanders opzoeken. Zoals Christus voor ons is 
gestorven, toen wij vijanden waren, zegt Paulus in Romeinen 5. Zoals God elke dag alle 
mensen zonder onderscheid in de zon zet, zegt Jezus in Matteüs 5: Hij laat zijn zon opgaan 
over goede en slechte mensen. Vrede stichten – dat doe je niet met je vrienden, maar met je 
vijanden.  
 
Hoe word ik een vredestichter? 
Met God kan het dus: een vredestichter worden. Maar hoe dan? Drie stappen wil ik noemen. 
Om te beginnen: laat je verzoenen met God. Je kunt geen vredestichter zijn zonder dat er 
vrede is met God. Waarom wil het niet lukken met de vrede op aarde? Waarom blijft het zo 
moeilijk, vrede tussen jou en anderen, thuis, op het werk, waar ook? Omdat je de kern van het 
probleem niet aanpakt: jouw vijandschap met God. Alle vrede begint met God. En daarom is 



bijvoorbeeld Paulus’ oproep: namens Christus vragen wij – laat u met God verzoenen. Wil je 
een vredestichter worden? Vind vrede met God. Dat voor alles aan. Mag ik u, mag ik jou 
vragen: heb jij vrede met God?  
De volgende stap hangt hiermee samen. Waarom ontstaan ruzies, ontstaan oorlogen? Iemand 
anders beledigt je, kwetst je, pakt iets van je af, geeft je het gevoel dat je niks bent. En dus wil 
je terugslaan, terugvechten – stel je voor dat je niemand bent. Je schiet in de verdediging. 
Maar wie vrede heeft met God, vindt ook vrede met zichzelf. Ik ben altijd iemand en dat is 
niet afhankelijk van wat anderen zeggen. Ik ben Gods geliefd kind en dat neemt niemand me 
af. Als je vrede vindt met jezelf, hoef je niet meer terug te slaan, terug te vechten, je te 
wreken, maar kun je het met een gerust hart aan God overlaten. Ps 56: God is met mij – wat 
kunnen mensen mij doen? Dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 12: Neem geen wraak, maar 
laat God uw wreker zijn. 
En de laatste stap is: wat je krijgt van God ga je uitdelen aan anderen. Je bent niet alleen 
vredelievend, maar je wordt een vredestichter. Omdat God zo is voor jou. Je gaat vrede 
uitstralen. Vrede stichten. Inclusief dat extra waar Jezus het over heeft. Iedereen groet zijn 
buren en zijn vrienden – ook de heidenen en de tollenaars. Maar net even dat meer – je vijand 
liefhebben, die collega die over je roddelt, die leraar die jou moet hebben, die familie die jou 
negeert. En misschien voel je meteen aan: dat gaat je wat kosten. In het klein de pijn die God 
in het groot had. Het leven van zijn Zoon. En zo jij en ik misschien ook. Iets opgeven, iets 
loslaten: je trots, je wrok, je gekwetstheid. Maar zo en niet anders ben je werkelijk een kind 
van je Vader in de hemel, zegt Jezus.  
 
Vredestichters in de praktijk 
En nu wil het even wat praktischer maken. Om te beginnen – Jakobus 1, 19: Ieder mens moet 
zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 
Leer je mond te houden. Dan ben je al een eind op weg om een vredestichter te zijn. Verder – 
ontdoe je van alle rivaliteit en vijanddenken, van ‘ik tegenover de ander’. Daar begint het 
bijna altijd mee, alle onvrede, ruzie en spanning. Met jaloezie, rivaliteit, tweespalt en 
gekonkel. In Galaten 5 staan ze niet voor niks prominent in het rijtje van dingen ‘die onze 
eigen wil teweegbrengt’. Ontdoe je ervan, zegt Paulus, kap ermee, laat je leiden door de 
Geest.  
En dan Matteüs 5 en Romeinen 12. Woorden waar je tegen steigert. Degene die mij slaat mijn 
andere wang toekeren… Mijn vijand een maaltijd voor zetten… Het klinkt in onze oren altijd 
als: je moet dus over je heen laten lopen. Maar dat bedoelen Jezus en Paulus net even niet. 
Wat ze bedoelen is: ga niet mee in de spiraal van het kwaad. Als iemand ruzie met je zoekt, je 
beledigt, je kwetst – dan ligt het zo voor de hand om terug te slaan, terug te schelden. Als het 
even kan net iets harder. Maar doe nou es iets heel anders! Zeg iets goeds terug, bied de 
andere wang aan… Paulus zegt: dan stapelt u gloeiende kolen op het hoofd van uw vijand. 
Laat je daarom niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. En 
Paulus zegt daarbij ook: ‘voor zover het in uw macht ligt’. Het ligt niet altijd in jouw macht. 
Maar laat het in ieder geval niet van jou afhangen. Stel van jouw kant alles in het werk om 
met alle mensen in vrede te leven.  



En wees scherp op mensen die ruzie zoeken, verdeeldheid zaaien, de een tegen de ander 
ophitsen. Paulus wordt fel in zijn brieven, als het hierover gaat. Voor sterken en voor 
zwakken is er volop plaats in de gemeente, maar niet voor mensen die de vrede ondermijnen 
en bedreigen door te konkelen, te stoken of te roddelen. In Titus 3 zegt Paulus: zo iemand 
moet je uit de gemeente verwijderen. Wees er dus scherp en duidelijk in. Accepteer het niet, 
niet bij jezelf, niet bij anderen. Ja, soms moet je dus ruzie maken om vrede te bewaren of te 
stichten… 
 
Wie is de bron van je leven? 
En dan nu tenslotte. Je hoort zo’n felicitatie van Jezus. Wat denk je nu? Wat gaat er door je 
heen? De vredestichters zullen kinderen van God worden genoemd. Help! Want ik ben geen 
vredestichter. Het kost me al moeite genoeg om de vrede te bewaren. En soms mep ik er zelf 
flink op los, misschien niet met mijn vuisten, maar dan zeker wel met mijn woorden. Ik ben 
geen vredestichter. Ik kan dat niet. Of: ik wil dat niet. Want wat die ander naar mij heeft 
gedaan, dat is te erg… 
En dan zegt Jezus: ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden’. Gelukkig – maar ik dus niet. En zo moet ik dus zijn van Jezus om door God geliefd 
te worden, aanvaard als zijn kind. Een vredestichter. En ik ben het niet. Ik kan het niet en ik 
wil het niet. Daarom dit laatste punt. Want je hebt het vaker met de zaligsprekingen. Mooie 
woorden, maar ze raken je diep. Gelukkig wie zuiver van hart is, gelukkig de vredestichters. 
Maar als ik dat nou niet ben?! 
En daarom, met nadruk! De boodschap van de zaligsprekingen is niet: zo moet jij zijn en 
anders kun je het vergeten. De boodschap is: zo ben Ik – zegt Jezus. En zo ga Ik jou maken. 
Negen zaligsprekingen. Negen keer genade. Negen keer ontvangen. Negen keer: zo ga Ik je 
maken. Zo ben jij niet, maar zo kun jij wél worden. Dankzij Mij! En daarom: kom bij Mij. 
Reken op Mij. Verwacht het helemaal van Mij. Vlucht met je onmacht naar de macht van 
Jezus. Laat Hij de bron van jouw leven zijn! 
Een vredestichter word je niet door te kijken naar jezelf. Of door wat aparte techniekjes aan te 
leren, je gedrag aan te passen. Een vredestichter word je door dankzij Jezus een nieuw mens 
te worden. Nieuw mens. Nieuwe identiteit. Niet langer ik, mijn omgeving, wat mensen met 
me doen. Maar Jezus. Hij. Zijn liefde. Zijn Geest. En zo wil ik Hem volgen. Een vredestichter 
word je in ieder geval niet door aan de kant te blijven staan. Probeer het. Doe het. Volg Jezus. 
En heb geduld. In Galaten 5 is vrede ook een vrucht van de Geest. En een vrucht komt niet op 
commando. Die moet groeien. Die zal groeien. Heb maar geduld. Blijf bij Jezus. Laat Hem de 
bron van je leven zijn! 
 
Amen 
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