
VREDE 

Efes 2:11-22; 
11   Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is 

"onbesnedenes" genoem deur dié wat hulleself "die besnedenes" noem, al is die besnydenis net 

mensewerk aan die liggaam. 

 12  In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af 

sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God 

in die wêreld. 

 13  Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby 

gekom deur die bloed van Christus. 

 14  Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te 

gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. 

 15  Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het 

Hy in Homself dié twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. 

 16  Deur sy dood aan die kruis het Hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God 

versoen en tot een liggaam verenig. 

 17  Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God 

was, vrede ook vir dié wat naby was. 

 18  Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. 

 19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges 

en lede van die huisgesin van God. 

 20  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou 

waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. 

 21  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, 

 22  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. 

Galasiërs 5 
13  Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om 

sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. 

 14  Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: "Jy moet jou naaste liefhê soos jouself." 

 15  Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. 

 16  Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle 

nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. 

 17  Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd 

met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle 

nie doen wat julle graag wil nie. 

 18  Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. 

 19  Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, 

losbandigheid, 

 20  afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, 

 21  afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër 

gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis 

verkry nie. 

 22  Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 

goedhartigheid, getrouheid, 



 23  nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 

 24  Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes 

gekruisig. 

 25  Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 

 26  Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. 

Wat is “VREDE”? 
1. stam van die begrip VREDE = “geen konflik” nie, die einde van konflik 

2. ‘n Innerlike toestand – “Peace of Mind” 

3. Toestand van Geestelike gesondheid 

Punt 3 nie werklik ‘n Bybelse konsep nie – meer Oosters en in moderne denke 

Punt 1 en 2 gaan oor “ORDE vs CHAOS” 
Konflik, oorlog, rusie, verdeeldheid, ongeregtigheid ens is CHAOS. 

Ook “vrede in denke” het te doen met orde teenoor chaos. 

PRAKTIES vs FILOSOFIES (PSIGIES) 
Alhoewel Vrede in Denke vir vroeë Christene belangrik was, is dit nie in die eerste plek waaroor 

Nuwe Testamenties Vrede gegaan het nie.  Bybelse Vrede  baie meer prakties as filosofies, abstrak.  

Dit was ‘n wêreld van oorlog, chaos, slawerny, ongeregtigheid – vrede was die praktiese gebrek aan 

bakleiery, oorlog, bedreiging, ens. 

Efesiërs 2 – Baie prakties 
Die Jode het ‘n verbond (‘n vredesooreenkoms) met God gehad.  Albei kante kom dit na, dan is daar 

vrede (God sal hulle nie vernietig) nie. 

Die ander volke het nie so ‘n vredesooreenkoms met God gehad nie.  Hulle het hulleself aan die kant 

van ander gode geskaar, so hulle was in opstand teen God.  Die ander volke het hulleself dus as God 

se vyande beskou. 

 

Die ooreenkoms van die Jode met God is dikwels so verstaan: Ek hou my kant van die ooreenkoms, 

en dit sal goed gaan met my – fisies, finansieel, geestelik.  Rykdom en gesondheid is gesien as 

seëninge – bewyse van God se liefde vir jou. 

 

Mense van ander volkere met wie dit goed gegaan het, was totaal verlore in die oë van die Jode, 

want hulle het hulle voorspoed gekry vanaf die vyande van God – die afgode.  Bedelaars, arm mense, 

siek en kreupel mense is beskou as mense wat in “konflik” met God was, en daarom vyande van God 

en enige goeie Joodse mens wat hom aan God se kant skaar.  Daarom soveel haat en konflik tussen 

Jood en Griek, Romein of Samaritaan. 

Toe kom Jesus 
Vrede op aarde.  Welbehae in ALLE mense. 

Praat met Samaritaanse Vrou.  Verkondig God se vrede vir haar as nie-Jood en sondaar. 

Raak aan siekes!  Genees hulle.  Verkondig dat God se Koninkryk by hulle is. 

Stuur mense in gebiede in met boodskap: God se Koninkryk is hier vir julle. 



Jesus se genesing van die “vyande van God”, sy liefde vir armes, sy 

aanvaarding van sondaars, gaan teen alles in wat die Jode oor God se 

Koninkryk, en God se Vrede, geglo het.  

 

In Jesus se lewe, in sy omgang met mense, IS die Koninkryk van God 

teenwoordig, word die boodskap omgekeer:  

“God is NIE die vyand van die arme, die verdrukte, die veronregte, die sieke, die versteurde, die 

blinde nie.”  God se liefde en vriendskap, God se vrede is vir elke mens bedoel! 

ANDERS GESTEL: Waar Jesus is, IS die Koninkryk van GOD!  IS God se 

vrede op mense 

Vrede as ‘n innerlike ervaring – “peace of mind” 
Min mense het ‘n ervaring van vrede.  Daar is baie getuienis daarvan rondom ons.  Pille teen stres.  

Pille teen slapeloosheid.  Anti-depressante.  Al le soorte medisyne se gebruik neem net dag na dag 

toe.  Mense het nie vrede nie. 

 

Die voor-die-hand-liggende siektes depressie en angs neem toe.  

Dan die al hoe minder voor-die-hand-liggende siektes, wat almal baie direk met onvrede te doen 

het: hartkwale, kanker, rugpyne, maagprobleme, velprobleme, ens ens.  Die dr’s maak geld uit ons 

onvrede. 

 

Ek onthou dat ek ‘n paar jaar gelede gelees het dat dit die Christen-siektes genoem word – al die 

spanningsverwante siektes.  Ek hoop maar dit is omdat dit Westerse mense is wat ook die tipe 

leefstyl het wat tot hierdie siektes lei.  Ek hoop nie dit het iets met ons geloof te doen nie… 

Ons Begeerte 
Kan ons nie alle menslike behoefte en begeerte opsom in hierdie een begrip nie:  ek smag na vrede… 

Ek wil nie bekommerd wees nie.  Ek wil my nie bekommer oor geld nie.  Ek wil nie in my verhouding 

met my man/vrou onvrede hê nie.  Ek wil nie onvrede in my gesin of familie hê nie.  Ek wil nie 

bedreig word deur siekte of te min geld, of bekommernis oor my toekoms nie… 

Jesus en “peace of mind” 
Mr 14:33  Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en 

beangs geword 

Joh 12:27  "Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? 

Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. 

Joh 13:21  Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: "Dit verseker Ek 

julle: Een van julle sal My verraai." 

Mt 26:37  Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en 

beangs geword 

Mr 3:5  Hy het hulle rondom Hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê 

toe vir die man: "Steek jou hand uit!" Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond.  



Lu 19:41  Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil 

Joh 11:35  Jesus het gehuil. 

Jesus en vrede 
Joh 14:27  "Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie 

die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. 

 

Daar staan nooit iets soos “Jesus het vrede ervaar” nie! 

 

Tog: Jesus wens almal vrede toe, en sê hulle moenie “bekommer of vrees” nie 

KONKLUSIE 
Die vrede wat Jesus gee, is nie een waar ons gemoed, ons hart, altyd met vredevolle rustigheid gevul 

is nie, soos die Bhoeddistiese geloof nastreef.    

Die vrede wat Jesus gee, is nie die afwesigheid van aanvalle, teenspoed, hartseer en probleme nie. 

Die vrede wat Jesus gee, is nie tydelik, soos vrede te midde van oorlog nie. 

Jesus se vrede is: 
Ons was in vyandskap met God, maar ons is nou versoen met Hom, daar is vrede tussen ons en God. 

Ons weet ons ewige tuiste is vas en seker – daarom kan ons probleme en teenspoed hanteer, want 

ons toekoms is vas en seker. 

Ons kan troos hê in hartseer, want hartseer hier is tydelik, en ons vriendskap met God, ewig. 

Ons hoef nie te vrees dat ons teenspoed beteken God is nie vir ons lief nie.  Inteendeel, “geseënd is 

dié wat treur, die armes, die siekes…”  God se liefde rus op ons. 

 

Hoe dra ons hierdie Vrug? 
Ons kan nie met al die geld, voorspoed en gesondheid in die wêreld hierdie vrug kry nie. 

Geld, voorspoed, gesondheid, is baie “breekbaar”, onseker en tydelik. 

Slegs die Heilige Gees kan die Vrug van Vrede in my voortbring. 

Om die vrug te dra, beteken ook om ander daarmee te voed! 

Ek mag die vrede ervaar wat my seker toekoms vir my gee, maar dit is ook daar sodat ek die vrug kan 

dra wat ander voed met VREDE.  Maw die Gees bring die Vrug in my tot stand sodat ek ‘n 

Vredemaker en Vredeboodskapper en Vredebringer kan wees! 

GEBED en TOEWYDING 
Is ononderhandelbaar om die Vrug te kan dra. 

Gee beheer oor aan die Gees.  Gehoorsaam die Gees! 


