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Ik denk dat er maar weinig zinnen zijn in het evangelie 
    die zó ingaan tegen wat onze kerk uitdraagt 
als: 
    „Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde.” 
 
„Vrede op aarde” – we zingen het ieder jaar met Kerst. 
„Vrede zij u” – zo beginnen we elke zondag de dienst. 
 
Het is dus heel normaal om in de war te raken van deze zin 
en ik wil dat ook nog wel even blijven. 
 
De bijbel staat ondertussen vol strijd – 
en in de psalmen is het vaak de zanger die zich klaarmaakt voor het strijdperk. 
We zongen net psalm 3: 
    „Sla mijn vijanden in het gezicht” staat daar even verderop. 
Dat is geen regel die we net hebben gezongen 
en de rest van deze psalm zingen we ook niet zo vaak. 
 
We zijn toch allemaal wel gehecht aan de vrede op aarde 
    en het welbehagen in de mensen 
    ook al is het vaak de lieve vrede. 
 
Jezus zegt hierna: 
    „Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen vader en zoon, 
        en tussen dochter en moeder.” 
En dat soort tweedracht, nou die kennen we goed in Nederland: 
    we kennen hem van de Afscheiding in 1834 
    we kennen hem van de Doleantie in 1886, 
    de Vrijmaking in 1944 
    en trouwens ook van het ontstaan van onze eigen PKN in 2004. 
Soms lijkt het wel alsof een groot deel van onze nederlandse kerkgeschiedenis 
    bestaat uit het naspelen van deze twee verzen van Mattheüs. 
 
En jullie weten wel dat dat allemaal niet goed is. 
Jezus zegt weliswaar 
    „Wie zijn ouders liefheeft boven mij is mij niet waardig” 
maar ik denk niet dat je liefde voor je ouders minder wordt 
    als je meer van Jezus houd. 
En ik zal jullie dus niet vertellen dat ruzie verkeerd is 
    of dat je van je kinderen moet houden 
want dat weten jullie wel 
en trouwens, als dàt een les is die je uit deze tekst wilt trekken 
neem je hem denk ik niet serieus. 
 



Maar wij komen wel naar deze tekst toe 
    met al deze ervaringen 
en als we naar deze tekst toe stappen 
    met ons geruzie op de synode 
    en ons gekibbel in het gezin 
dan kunnen we er denk ik geen goed meer mee doen. 
 
------------------------------------ 
 
Dus wat is die vrede nou wel, die Jezus niet komt brengen? 
En hoe werkt dat nou, Jezus liefhebben 
    boven je eigen ouders, 
    boven je eigen kinderen? 
 
Het leesrooster dat we volgen doet een suggestie voor de eerste vraag 
    door deze brief van Jeremia er naast te leggen. 
„Jullie vrede,” zegt Jeremia, „zal de vrede zijn van Babylon.” 
Ja in de vertaling die we net lazen staat ‘bloei’ en geen ‘vrede’. 
En dat is op zich goed vertaald, maar het is niet wat er staat: 
    wat er staat is ‘vrede’ en dat woord is belangrijk, 
want de vrede van Babylon, dat is 
    een vrede die met geweld is opgelegd, 
    een vrede die de macht dient. 
 
Een vrede zoals rondom de straten van het Witte Huis in Washington, 
    die nu wel rustig zijn, 
        maar dan omdat gewapende mannen ze leeg houden, 
        niet omdat het onrecht voorbij is 
            waarvoor de mensen de straat op gaan. 
 
Een vrede zoals aan de grenzen van Europa 
    waar het nu ook rustig is 
        maar dan omdat de hekken zo hoog geworden zijn 
        dat er niemand meer voorbij kan. 
 
De vrede van Babylon is eigenlijk helemaal geen vrede 
maar het is wel de vrede 
    waarmee wij het hier op aarde te stellen hebben 
en nee, dat is niet de vrede die Jezus ons brengen zal. 
 
------------------------------------ 
 
Tot zover althans de uitleg 
    die de makers van het leesrooster ons aanreiken. 
 
Ik vind deze uitleg niet helemaal overtuigend. 
En dat is omdat Jezus het hier nergens over de wereldpolitiek, 



    over het grote wereldgebeuren heeft. 
Integendeel, wat hij zegt is: 
    niet die tienduizenden van psalm 3, 
    maar je huisgenoten zullen je vijanden zijn. 
Dat is waar Jezus het strijdperk kiest: 
    niet in de politiek van landen 
    of in het gevaar van een verre vreemdeling 
    maar binnen het bestek van het gewone, alledaagse leven. 
Hier bij je ouders, je kinderen, en – eerder in dit hoofdstuk: 
    in het huis, het dorp, de stad waar je te gast bent. 
 
Dàt is waar het gebeuren moet! 
 
Het is niet moeilijk om je op te winden 
    als je beelden ziet op televisie 
        dichtbij of ver weg, 
        van racistisch geweld, 
        of van meedogenloze overheden. 
Het is makkelijk om daar wat van te vinden 
en het is ook makkelijk om je daar machteloos bij te voelen. 
 
En machteloos zijn we ook. 
Maar Jezus vraagt hier niet meer 
    dan wat je bij je eigen voordeur kan doen 
        als je iemand welkom heet die komt in Zijn naam 
        iemand die spreekt als een profeet 
        of iemand die recht nodig heeft, 
        ja al is het alleen maar een beker koud water. 
 
Veel meer dan psalm 3 
    is psalm 131 hier van toepassing: 
        „Ik zoek niet met een waanwijs oog 
        naar wat te groot is en te hoog.” 
 
Je verontwaardiging over racisme in Amerika 
    betekent niets 
als je niet het racisme in je eigen omgeving te lijf gaat. 
 
En je geloof in recht 
    voor vreemdelingen ver weg aan onze buitengrenzen 
    zal tot niets leiden 
als je dat niet hier in deze stad, 
    tegenover je buren gevolgen kan geven. 
 
En dat kan niet altijd veel zijn: 
    een beker koud water is soms al genoeg. 
Maar in jouw eigen leven, daar moet het geloof zich afspelen 



    en ik denk niet dat je geloven kan 
        zonder dat het je leven verandert. 
 
------------------------------------ 
 
Jezus brengt niet de vrede 
    van gezapig doorgaan met het vertrouwde bestaan, 
maar het zwaard van de keuze, 
    en dat is niet de keuze in het stemhokje 
    of van de share-knop op de social media, 
maar de keuze hier en nu in het leven met de mensen om je heen, 
    tegenover je eigen ouders, kinderen, buren, collega’s. 
 
En geloven op die manier is helemaal niet altijd leuk! 
Wie zijn leven verliest zal het leven vinden 
    maar je leven verliezen is al snel een pijnlijke zaak. 
 
Het betekent: achterlaten wat makkelijk en vertrouwd is. 
Het betekent: hier in je eigen leven dingen anders doen. 
Het betekent: niet kijken naar wat er in de wereld toe doet, 
    maar leren zien wat onaanzienlijk is. 
 
------------------------------------ 
 
De leerlingen die Jezus hier toespreekt 
    die hoeven dit allemaal niet te horen. 
Zij hebben hun ouders en kinderen al verlaten, 
    zij zijn hun oude leven al kwijt. 
 
Als Jezus tegen hen zegt: 
    „Ik ben niet gekomen om vrede te brengen” 
doet hij dat om zijn leerlingen te tróósten: 
    hij zegt: jullie zullen het zwaar krijgen 
    en hij zegt: het zal vruchteloos lijken 
maar hij zegt ook: 
    de Geest zal jullie te hulp komen 
    en jullie hoeven niet bang te zijn 
    en het is toch goed wat jullie doen. 
 
En het ìs goed, ook als we weinig bereiken. 
Daarom zingt de psalmist denk ik: 
    Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, 
    tot rust als een pas gespeend kind, 
        een kind dat van de borst is afgewend, 
    maar toch troost heeft gevonden. 
 
------------------------------------ 



 
Wij zitten hier in de kerk als pas gespeende kinderen, 
    om ons leven te verliezen 
    en om nieuw geestelijk voedsel te leren eten. 
Voedsel dat goed is voor ons, 
en waar we groter van worden 
en – 
    waar we mee worden geholpen. 
 
Want zoals een pas gespeend kind 
    toch troost vindt in de armen van zijn moeder, 
zo zijn wij hier niet alleen: 
    niet alleen door de Heilige Geest, 
    niet alleen in de zorg voor elkaar, 
    niet alleen in onze hoop op God. 
 
Samen, om voorzichtig te wennen 
    aan de smaak van Gods koninkrijk. 
 
En zo gespeend, maar toch getroost 
in Gods moederlijke armen. 
 
 
 


