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We praten zo vaak over vrede. 
We lezen het woord in de krant. 
Is vrede geen oorlog, het recht van de sterkste? 
Vrede? Wat is vrede? 
 
Die vraag zullen de kinderen straks aan u stellen. Na de 
viering loopt u door deze stad, van de ene kerk naar de 
andere. Van deze kerk, zichtbaar van verre en toch geborgen 
in de binnenstad, naar de Doopsgezinde Kerk, die net zo 
schuilt in het midden van de stad. Van deze viering hier naar 
de koffie aldaar. En daar zullen de kinderen aan u vragen – al 
zingende: Vrede? Wat is vrede?  
 
De wetenschapper Erasmus zegt over vrede: ‘Een groot deel 
van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen.’ 
De Heilige Franciscus bidt: ‘Maak mij een instrument van uw 
vrede’.  
En Maarten Luther zingt: ‘Geef ons genadig, goede God, dat 
wij nu gaan in vrede.’  
 
Vrede, er is naar verlangd, in geleefd, aan gewerkt, op 
gehoopt, om gebeden door mensen. Door vele generaties 
heen.  
Vrede is ook onder druk gezet, verknoeid door haat en 
oorlog, ruzie en jaloezie en hebzucht, en door wrok en wraak 
op de lange baan geschoven. Van generatie op generatie.  
 



En hier horen wij van een oude vader, Zacharias, die spreekt 
als hij hoort van de geboorte van zijn kleine kind, genoemd 
Johannes: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze 
God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan.’ 
Vrede die een weg te gaan heeft door duisternis en dood 
heen. Maar het is een weg waarop zijn generatie en de 
generatie van zijn zoon Johannes kan gaan.   
 
Twee generaties zijn betrokken bij die vrede. De oude 
generatie, Zacharias, die met de mond vol tanden staat als 
dat doorbreekt waarop hij hoopt, waar hij naar verlangt – hij, 
Zacharias, ontvangt tot zijn verbijstering een nieuwe 
generatie. En met die nieuwe generatie ontvangt hij een weg 
naar vrede.  
En de nieuwe generatie, het kind Johannes, wordt 
opgenomen in die hoop, in dat gebed om vrede, in dat 
werken aan de weg van de vrede. Beiden zijn nodig, 
Zacharias en Johannes. Twee generaties om de weg naar de 
vrede te gaan. Opdat stralend licht kan opgaan over 
volgende generaties.  
 
Tussen de generaties, tussen de mensen, in de wereld – daar 
is het waar God zich in zijn ontferming op richt. Zacharias 
was daar getuige van. Johannes zal daar van getuigen. En dit 
loflied van Zacharias hier gelezen en gezongen – een schoot 
van ontferming is onze God, Hij heeft ons gezocht en gezien 
– maakt ons, generaties later ook tot getuigen. Telkens 
opnieuw toont God zich in een kind, een mens. En telkens 
weer buigt hij zich in zijn ontferming over de mens. En woont 
tussen de mensen, tussen de generaties, in het midden van 



het leven, waar de vrede van God tot leven komt – in 
Christus’ naam.  
 
Een beroepsmilitair, die veel gezien heeft van wat haat en 
wrok en wraak doet met mensen – hoe generaties getekend 
worden door onvrede – is na zijn pensioen jaarlijks bij 
scholen langs gegaan. ‘Oorlog is verschrikkelijk’, vertelde hij 
dan, ‘alle oorlog is verschrikkelijk. Ik heb mijn werk gedaan 
als militair, zo goed als ik kon, om wegen naar de vrede te 
vinden. Nu is het aan jullie om op jullie manier verder te 
werken aan de vrede’.  
 
Menselijke vrede is nooit volmaakt. Maar kent altijd pijn en 
slachtoffers, schiet te kort, komt te laat. Want voor mensen 
is het verschil tussen goed en kwaad, tussen vrede en 
onvrede zo moeilijk te zien en vorm te geven en vol te 
houden. Zozeer zelfs, dat vrede voor de een tot gevolg kan 
hebben dat er oorlog en wraak en dood is voor de ander.   
 
‘Wat is vrede’, zullen de kinderen ons straks al zingende 
vragen. Wat is vrede?  
 
Misschien het uitvoeren wat Erasmus zegt?  ‘Een groot deel 
van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen.’ 
Of is vrede het dagelijks vormgeven van het gebed van 
Franciscus? ‘Maak mij een instrument van uw vrede’.  
Of is vrede in geloof blijven zingen met Maarten Luther: 
‘Geef ons genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.’? 
 



Nooit is de weg van de vrede gemakkelijk. Dat heeft de 
menselijke geschiedenis door de generaties heen ons laten 
zien.  
 
Kan de weg naar de vrede beginnen, hier en nu, door elkaar 
in de ogen te kijken? Te zien wie de ander is? Elkaar de hand 
te reiken? En elkaar te willen kennen?  
 
Ja. Hier, vandaag, begint, wéér, de weg naar de vrede. 
Omdat God, in zijn liefdevolle barmhartigheid, telkens zijn 
vrede legt tussen de generaties. Vrede in Christus’ naam.  
 
Ga in vrede. 
 
 
 
 
Vrede 
Hier zijn wij bij elkaar, mensen van alle generaties, uit 
verschillende hoeken van de stad – hier ontmoeten wij 
elkaar in het licht van Christus. 
 
Wendt u zich tot elkaar, reik elkaar de hand, en groet elkaar 
met vrede, de vrede van Christus.  
Opdat Vrede ons hart vervult. En dat van alle mensen. Op 
heel de wereld! 
 


