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Hoe begroeten mensen elkaar en hoe nemen zij daarna weer afscheid van elkaar? Dat is 
in alle culturen verschillend. De Zuidduitser begroet de ander met Grüss Gott. Voor het 
afscheid sluit de Zuid-Limburger zich aan bij het Franse à Dieu en zegt uitbundig Adieë, 
wah. De Engelsman spreekt over ‘God bless you’. Het klinkt soms wat vreemd in onze 
seculiere samenleving. Het stamt uit de tijd dat onze cultuur christelijk was en God bij het 
leven hoorde. Wie Israel bezoekt, verneemt het Sjaloom. De Arabische wereld zegt: Sjalum 
Aleike. Jezus zegt vandaag tot zijn vrienden ‘Sjaloom’. Vrede zij u. Het mag klinken als de 
gewone begroeting uit die dagen. Vrede zij U. Maar het is niet alleen groet, als Hij 
verschijnt. Het is allereerst en vooral zijn diepste uitstraling en uitdrukking van zijn wezen. 
Deze begroeting van Jezus is van een ongekende waarde en betekenis. Jezus wenst ons 
toe, dat de vrede van Gods Koninkrijk in ons midden gestalte mag krijgen en er een 
wereldwijde vrede mag komen en een intens geluk de harten van de mensen mag 
vervullen. Jezus wens ons toe, dat Gods waarden op deze wereld werkelijkheid worden en 
een intens geluk onze harten mag vervullen.  
 
“Vrede zij U, sjaloom.” Het is de herhaling van de boodschap van kerstmis, toen de 
engelen aan de herders de boodschap brachten: “Vrede op aarde aan alle mensen van 
goede wil.” Het leven van Jezus, heel zijn persoon, zijn evangelie en zijn levenslot, staan in 
het teken van het brengen van hemelse vrede op aarde: vrede die meer is dan dat de 
wapens zwijgen, meer dan de gewapende vrede van de koude oorlog. Maar Jezus’vrede is 
vrede die onze harten vervult. Hoezeer hebben wij behoefte aan deze hemelse vrede in 
een wereld waarin wij dagelijks vernemen van aanslagen en terreur en geweld. En soms 
vragen wij ons oprecht af: Waarom laat God dat allemaal gebeuren? Waarom grijpt Hij niet 
met de lange arm vanuit de hemel en stelt hij orde op zaken zoals een bovenmeester de 
orde in de klas herstelt. Maar soms lijkt het erop, alsof de bovenmeester een ordeprobleem 
schijnt te hebben. De kinderen blijven gewoon maar herrie schoppen.  
 
Schuldigen zoeken is een landelijk tijdverdrijf geworden. Dat houdt ook bij God niet op. 
Maar zouden wij mensen ook onszelf niet eens de vraag mogen voorhouden: “Wie zijn wij 
mensen, dat wij nooit eens één dag wereldwijd in vrede met elkaar kunnen omgaan?” Wie 
zijn wij mensen dat wij in Nederland niet één dag in vrede met elkaar kunnen omgaan? Wie 
zijn wij dat wij in onze gezinnen niet in vrede met elkaar kunnen omgaan? We hebben ons 
er gewoon bij neergelegd dat het zo is. “Woa is niks?” zeggen we tegen elkaar. Verder 
kunnen we de problemen nog uitbreiden, want hoe komt het dat wij niet kunnen komen tot 
een eerlijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde? Wie zijn wij mensen dat de ene 
helft leeft ten koste van de andere helft? Want met de inzet van het budget dat nu aan 
bewapening wordt besteed, zouden honger en ziekte voorgoed tot het verleden behoren. 
 
“God zou moeten ingrijpen.” Waarom laat Hij dat gebeuren? Vraagt de moderne mens. 
Maar God heeft ingegrepen. Hij heeft ingegrepen door zijn Zoon Jezus. Maar Jezus heeft 
niet met de lange arm ingegrepen. Hij heeft ingegrepen door ons een voorbeeld te geven. 
Aan Jezus kunnen wij aflezen hoe er hemelse vrede op aarde en in onze harten kan 
komen. Jezus heeft ons een nieuwe mentaliteit voorgeleefd, waarin Hij deze wereld op zijn 
kop heeft gezet. Hij roept ons op tot ommekeer, tot een nieuwe manier van leven en 
denken. Niet langer macht, niet langer hebzucht, maar geloof en dienende liefde moeten 
de kenmerken van deze aarde worden. Hij heeft het bovendien niet bij woorden alleen 
gelaten. Hij heeft deze boodschap met zijn leven bezegeld. Zijn liefde heeft Hij nooit 



beëindigd. Daarom uitte Hij geen verwensingen toen Hij stierf aan het kruis, maar zei Hij: 
“Vader, vergeef het hen.”  
 
“Vrede zij U.” Dat is de goddelijke boodschap van Pasen die ons op deze zondag 
toegesproken wordt.  
Ondanks menselijke onmacht maar ook onwil om Gods ingrijpen door Jezus na te volgen 
klinkt er in Jezus’ woorden geen spoor van rancune. Ook naar ons toe is er geen grijntje 
verwijt. Maar er is voortdurend het gebaar van de verzoening en de vergeving: Vrede zij U. 
Moge de Heer door zijn voortdurende herhaling onze harten verzachten en gevoelig 
maken tot harten van liefde die kloppen van liefde en liefde schenken. Zo wordt de 
hemelse vrede werkelijkheid. Amen.  
 
 


