
z

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Stichting Evangelische Tractaat Zending
t.a.v. afdeling lezersreacties
Postbus 41,  2950 AA Alblasserdam
mailen kan ook: reacties@traktaatzending.org

© 2008, 2014 St. ETZ, Alblasserdam, Holland
©  De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend  

aan Het Boek, IBS 2008

www.traktaat.nl

Wilt u meer weten over de vrede die Jezus u kan geven? U kunt ons uw 

reactie schrijven of mailen. We sturen u dan een gratis boekje toe.

Deze folder wordt u aangeboden door:

Evangelische 
Tractaat 
Zendings
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Er is veel haat en strijd in de wereld. Voort-
durend zijn er oorlogen tussen volken of 
bevolkingsgroepen. Rassenstrijd, terreur 
en godsdienstoorlogen zijn aan de orde 
van de dag. Ook in veel gezinnen is er 
onvrede. Oorlog in het klein, maar daarom 
niet minder erg! Relaties staan onder druk 
en veel mensen gaan uit elkaar. Ook tussen 
kinderen en (stief)ouders heerst vaak 
spanning. Op straat voelen mensen zich 
onveilig, en soms ook op de werkvloer. 

Kortom: er is veel leed en onvrede.

Wat is de oorzaak van dit gebrek aan 
vrede? Kort gezegd kunnen we stellen dat 
mensen gericht zijn op hun eigen belang 

en niet op het belang van anderen. Men is vooral bezig 
met zichzelf en niet met wat medemensen nodig hebben. 
Ten diepste zijn alle mensen behept met deze egoïstische 
houding, die de Bijbel ‘zonde’ noemt. 

Toch leefde er eens Iemand op aarde, die anders was: Jezus 
Christus, de Zoon van de levende God. Hij liet geen zonde 
in zijn binnenste toe en was gericht op anderen. Hij zei van 
zichzelf: “Want Ik ben niet gekomen om gediend te worden, 
maar om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor 
velen”. 1 Doordat Jezus zijn leven opofferde aan het kruis 
heeft Hij de mensen bevrijd van schuld, het gevolg van de 
zonde. Zo geeft Hij hen weer vrede met God. Ongeacht het 
verleden aanvaardt Jezus iedereen die in Hem gelooft.

Jezus is uit de dood opgestaan en zal terugkeren op aarde 
om als Koning te regeren. Eén van zijn namen in de Bijbel is 
‘Vredevorst’. Zo heet Hij, omdat Hij in staat is mensen vrede 
te geven: vrede met God, vrede met zichzelf en vrede met 
andere mensen (voor zover het van henzelf afhangt).  
“Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 
nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 
in Christus Jezus bewaren”.2

1 De Bijbel: Marcus 10:45    |   2 De Bijbel: Filippenzen 4:5-7
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