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Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. 
 

1 Petrus 5:14b 

 

De apostel Petrus spreekt in onze tekst over vrede, maar hij bedoelt dan 

niet de vrede, die er is door de afwezigheid van oorlog. En Petrus heeft ook 

de schijnvrede niet op het oog, die vele mensen vervult, omdat zij gedoopt 

zijn, openbare belijdenis hebben afgelegd van de leer die naar de 

godzaligheid is en getrouw hun plaats innemen onder de bediening van 

Gods Woord in de overtuiging, dat daarmee alles goed komt voor de 

eeuwigheid. Maar de apostel Petrus bedoelt in bovengenoemde tekst de 

vrede Gods. En dus de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. 

 

En die vrede doelt op een verzoende verhouding met de rechtvaardige en 

heilige God. Die vrede wijst op een hartelijke, liefdevolle gemeenschap met 

de levende God. Ja, die vrede is er als de innerlijke genieting des harten van 

de gunst des Heeren wordt ervaren en als een mensenkind volkomen mag 

wegzinken in de zalige hoede van God de Vader,God de Zoon en God de 

Heilige Geest. Deze vrede Gods wordt van nature door ons allen gemist 

vanwege onze gruwelijke, walgelijke en verdoemende zondeval in Adam en 

wordt slechts werkelijkheid voor ons als wij in Christus Jezus zijn, zo zegt 

onze tekst. Immers buiten Christus is geen leven maar een eeuwig 

zielsverderf. Buiten Christus is alles de dood. En buiten Christus is alles 

verdoemd. 

 

Als je die ware vrede wilt ontvangen, dan moet je dus beleefd hebben, dat je 

jezelf bevindelijk aan Christus Jezus bent kwijt geworden, zodat je niemand 

anders meer zag dan Christus Jezus alleen en er niemand anders meer voor 

je meedeed in het leven dan Christus Jezus alleen. 

 

En weet u hoe dat inlijven in Christus plaatsvindt en hoe je wegsmelt in de 

armen van Christus Jezus? Wel, dat geschiedt als je de weg van Gods recht 

gaat bewandelen, want 'Sion zal door recht verlost worden en haar 

wederkerenden door gerechtigheid', zo lezen we in Jesaja 1:27. Ja, dat vindt 

plaats als je het verdoemende recht Gods leert omhelzen om met jezelf 

verloren te gaan onder en door dat recht Gods. 0, dat wordt beleefd als je in 

de vierschaar Gods door de Rechter van hemel en aarde vervloekt wordt 

vanwege je goddeloosheden, ongerechtigheden en walgelijke overtredingen 

van Gods wet, waardoor je, met een welgevallen in de straffen van je 

ongerechtigheid, het hoofd op het blok legt en buigt voor het verdiende 

doodvonnis van God, uitroepende: 'Bent U met mijn doem gediend, zoek Uw 

eer; ik heb het verdiend.' 
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Maar nog meer, want als God een mensenkind op deze plaats komt te 

brengen, dan trekt Hij altijd door en schenkt Hij zo één van achter het recht 

Zijn geliefde Zoon als Borg en Verlosser, als Heiland en Zaligmaker om in 

Zijn armen weg te smelten en om in Hem te worden ingelijfd, zodat 

dezulken in Christus Jezus zijn. 

 

En als je Christus ontvangt om het verzoenende recht Gods in Christus te 

leren kennen, dan brengt Hij al Zijn weldaden mee, waardoor zo één met 

God wordt verzoend op grond van de verdiensten van Christus. 0, dan 

wordt zo één gereinigd van alle vuile zonden, door het dierbare bloed van 

Christus. Ja, dan wordt zo één bekleed met de gerechtigheid, de heiligheid 

en de heerlijkheid van Christus en ontvangt zo één vrede met God om weg 

te zakken in de aanbidding van de drie-enige God. Och, dan schenkt Christus 

zo één het hemelse bruiloftskleed om de lofzang des Heeren aan te heffen 

en eens eeuwig en volmaakt de Heere te bedoelen en te beminnen. 

Maar hebt u dan al bevindelijke kennis aan deze zaken? Want met minder 

zult u niet voor de Rechter van hemel en aarde kunnen bestaan. Immers 

buiten Christus is Hij een verterend Vuur en een eeuwige Gloed, bij Wie 

niemand wonen kan. 0, onderzoek uzelf daarom toch nauw. Ja zeer nauw!  

 

Om de vrede Gods te ontvangen is het dus niet voldoende om godsdienstig, 

rechtzinnig, ernstig en zeer vroom te zijn. Ook is het niet genoeg om iets van 

Christus Jezus te hebben gezien of naar eigen idee de aanwezigheid van 

Christus Jezus te hebben gevoeld. En met uw conclusie dat u zeker in 

Christus Jezus bent, omdat u een bijzondere droom hebt gehad of een 

ontroerend gezicht hebt gezien, bent u evenmin in Christus. Ja, om de 

slotrede te maken dat het met u voor eeuwig goed is omdat u zoveel 

geestelijke zaken hebt meegemaakt, hebt u evenmin de ware vrede 

ontvangen, want met dit alles bent u niet in Christus Jezus ingelijfd in een 

weg van recht en bent u dus een vreemdeling van het vredevolle kindschap 

Gods. 

Want Petrus bedoelt in deze tekst dat je in de dadelijkheid, in de volle 

beleving des harten en in een weg van recht, in Christus Jezus moet zijn 

ingelijfd, het waarzaligmakend geloof geschonken moet hebben gekregen 

om door dit geloof de weldaden Christi te hebben ontvangen door het 

toepassende werk van de Heilige Geest. Met minder kan het absoluut niet 

toe, wat men tegenwoordig ook beweert. 0, zie het toch na in uw leven, 

want het is nog genadetijd!  
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