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Vrede zij u!
‘Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en de deuren waar de discipelen zich
bevonden uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot
hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen: Vrede zij u!’ (Joh.
20:19-21).
Op de eerste dag van de week, de opstandingsdag, waren de discipelen bijeen en plotseling was
Hij in hun midden, want deuren noch sloten bestaan er voor het verheerlijkte lichaam van de
Opgestane! Nu zegt Hij: ‘Vrede zij u!’ En om hun te laten zien waarom zij nu vrede konden hebben, vrede met God, toont Hij hun Zijn met spijkers doorboorde handen en Zijn met een speer
doorstoken zijde. Hierdoor werden zij aan Zijn sterven herinnerd, wat de grondslag is voor vrede
met God: ‘Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1:20).
Vrede met God! In Genesis 6:3 zegt God, dat Zijn Geest niet altijd zou twisten met de mens. Zolang er iets in de mens is dat in strijd is met Gods heiligheid en gerechtigheid, ja, in strijd is met
iets dat van God is, kan er geen vrede met God zijn. Nu echter heeft de Mens Christus Jezus niet
alleen de zonden gedragen van allen die in Hem geloven, maar ook God op het hoogst verheerlijkt op het kruis. De liefde en de genade van God, de gerechtigheid en de heiligheid van God, ja,
al de eigenschappen van God zijn op een luisterrijke en schitterende wijze geopenbaard door het
werk van de Heer Jezus!
En daardoor is God volmaakt verheerlijkt in de Mens Christus Jezus en nu kan God eens te meer
met een onbeschrijflijk welgevallen op Hem neerzien. Allen die in Hem geloven worden door
God gezien als verenigd met Hem - we zijn eengemaakt met de verheerlijkte Mens in de hemel!
En het welbehagen dat God in de Zoon heeft, op grond van Zijn werk op het kruis, rust nu ook op
hen die met Hem eengemaakt zijn. Op zo'n wonderbaar heerlijke wijze hebben we vrede met
God!
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