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Vrede 
Nederlandse woordenboeken: 

1 Toestand van rust, kalmte; van welzijn en welvaart. 
2 Toestand van normale verhoudingen tussen staten.  
3 Afwezigheid van oorlog (vgl. Pred. 3:8). 
4 Goede verstandhouding, harmonie (ook met God).   ‘Vredesteken’: 
5 Gewetensrust (ergens vrede mee hebben).         V van Victory  

(= overwinning) 
Spreekwoorden en gezegden: 

• Om/voor de lieve vrede (om ruzie te voorkomen). 
• Met iets vrede hebben (ergens genoegen mee nemen). 
• Op voet van vrede zijn (zoals wanneer er geen oorlog is). 
• Van rust en vrede houden (gesteld zijn op kalmte en harmonie). 
• Iemand met vrede laten (ongestoord, ongemoeid laten). 
• Rust in vrede (te lezen op een grafsteen). 

‘Vredesduif’ 
Bijbel: 
N.T.: Gr.: ε∅ρηvη (eirènè) = vrede; 92 x. Verwante woorden: 

• eirèneuoo (vrede hebben/houden; vredig zijn; 4 x: Mk. 9:50; Ro. 12:18; 2Kor. 13:11; 1Th. 5:13). 
• eirènikos (vreedzaam; 2 x: Hb. 12:11; Jak. 3:17). 
• eirènopoieoo (vrede maken; 1 x: Kol. 1:20). 
• eirènopoios (vredestichter; 1 x: Mt. 5:7). 

O.T.:  Hebr.:  (shaloom) = vrede 192, welstand 16, wel (zijn) 15, vrede(genoten) 3, bevestigd (voornemen) 2, 
geheel en al 1, groeten 1, volle vergelding 1, voorspoedig 1, vredelijk 1, Vrede(vorst) 1, vreedzaam 1, welgaan 1; 
236 x.  

 <   (shaalam) = vergelden 47, betalen 25, wedergeven 19, vrede maken 7, volbrengen 6, vrede hebben 3,  
 bevredigen 2, ten einde brengen 2, volmaken 2, een einde nemen 1, (de) volmaakte 1, vreedzaam 1; 116 x. 
 
Genade en vrede: Samen  (17 x): Ro. 1:7; 1Kor. 1:3; 2Kor. 1:2; Gal. 1:3; Ef. 1:2; Fil. 1:2; Kol. 1:2; 1Th. 1:1; 2Th. 1:2; 1Ti. 1:2 + 
2Ti. 1:2 + Tit. 1:4 + 2Jh. :3 (+ barmhartigheid); Flm. :3; 1Pt. 1:2 (zij u vermenigvuldigd); 2Pt. 1:2; Opb. 1:4 (van Hem Die is, 
Die was en Die komen zal). Bijv.: Ro. 1:7: Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en 
vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
Groet: Vrede zij u(lieden): Lk. 24:36; Jh. 20:19,21,26; Ef. 6:23 (vrede zij de broederen); 1Pt. 5:14; 3Jh. :15; Jak. 2:16. 
De weg des vredes: Lk. 1:79; Ro. 3:17 (niet gekend: zondaar). Jes. 59:8. 
 
Woorden van de Heer: Mt. 10:34 (= Lk. 12:51); Lk. 10:5,6; Lk. 19:42. 
Jh. 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart 

worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
Jh. 16:33  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij  verdrukking hebben, 

maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Vrede (met God) door Jezus Christus: Ef. 2:14,15,17 (Hij is onze Vrede …); Hb. 7:2 (Koning van Salem = Koning des 
vredes; Christus als onze Hogepriester-Koning naar de ordening van Melchizek (= Koning der gerechtigheid). 
Hd. 10:36  Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze  
  is een Heere van allen. 
Ro. 5:1   Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 
Kol. 1:20  En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende (eirènopoieoo) door het bloed Zijns  kruises, door Hem, zeg 

ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de 
hemelen zijn. 
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Vrede m.b.t. de wandel van de gelovigen:  
a)  Vrede houden, najagen, jagen naar e.a.: Mt. 5:9 (zalig de vreedzamen); Mk. 9:50 (Hebt zout in uzelven, en houdt 
vrede onder elkander); Ro. 8:6 (het bedenken des Geestes is het leven en vrede); Gal. 6:16 (vrede over het Israël  
Gods); 1Th. 5:13 (zijt vreedzaam onder elkander); 2Ti. 2:22 (met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart); Hb. 
12:14 (+ heiligmaking); 1Pt. 3:11 (+ afwijken van het kwade). 
Ro. 12:18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede (eirèneuoo) met alle mensen.  
Ro. 14:17 Want het Koninkrijk Gods is … rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest. 
Ro. 14:19  Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. 
2Kor. 13:11  Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede (eirèneuoo); en 

de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 
Ef. 4:3   U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.  
Ef. 6:15   En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
Fil. 4:7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus 

Jezus. Vs. 6: Gebed. 
(2Pt. 3:14)  Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van 

Hem bevonden moogt worden in vrede; (toekomst). 
  
b)  Vrede als vrucht die groeit: Gal. 5:22 (3e aspect van de vrucht des Geestes); Hb. 12:11 (door de kastijding van de 
Heer: een vreedzame vrucht der gerechtigheid). 
Kol. 3:15  En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en 

weest dankbaar. 
Jak. 3:18  En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede  ma-

ken. (door de wijsheid van boven te geloven; Jak. 3:17). 
2Pt. 1:2   Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 

(1Pt. 1:2; Jud. :2). 
 
c)  Gods werk in en door de gelovige die op Hem vertrouwt:  
De God des vredes: Ro. 15:33; Ro. 16:20; 2Kor. 13:11 (+ liefde); 1Th. 5:23 (Zelf heilige u geheel en al); en: 
Ro. 15:13  De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij  
  overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 
Fil. 4:9   Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God 

des vredes zal met u zijn. Paulus’ voorbeeld in woord en daad. 
2Th. 3:16  De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. … 
Hb. 13:20,21 De God nu des vredes … Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; 

werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; … 
 
Oude Testament: 
Vrede m.b.t. de Heere Jezus Christus: 1Kon. 2:33 (Zoon van David). 
Jes. 53:5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den 

vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 
Jes. 9:5  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Sar Shaloom). 
Jes. 9:6  Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn 

koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in 
eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. 

Mi. 5:4  En Deze zal vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, 
zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen. Mi. 5:1 (Heerser). 

 
Vrede m.b.t. gelovigen: Spr. 12:20; Spr. 16:7; Za. 8:16,19. 
Ps. 34:15  Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na. (1Pt. 3:11; Hb. 12:14). 
Ps. 37:11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede. 
Ps. 37:37  Schin. Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man zal vrede zijn. 
Ps. 119:165  Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot. 
Spr. 3:2   (Wijsheid) Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen. Spr. 3:17. 
 
Vrede m.b.t. de toekomst van Israël: Ps. 29:11; Ps. 72:3; Ps. 85:9; Ps. 122:6-8 (bidden om de vrede van Jeruzalem); Ps. 
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125:5 + 128:6 (vrede over Israël); Ps. 147:14; Jes. 26:3,12; Jes. 27:5; Jes. 32:17,18; Jes. 48:18; Jes. 52:7 (Nah. 1:15); Jes.  
54:10 (verbond des vredes; Eze. 34:25; Eze. 37:26 (eeuwig); Jes. 54:13; Jes. 55:12; Jes. 57:19; Jes. 66:12 (als een rivier);  
Jer. 29:11; Jer. 33:6,9. Nu. 6:26 (‘priesterzegen’ voor het volk). Tegenover 1Th. 5:3 en Opb. 6:4. Vergelijk o.a.: Jer. 23:17.  
 
Vrede voor de volkeren: Ps. 72:7; Za. 9:10. In het geopenbaarde Koninkrijk (de duizend jaren). Vgl. Lk. 2:14. 


