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Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee 
werelden één heeft gemaakt en de muur van 

vijandschap ertussen heeft afgebroken. 
(Efeziërs 2:14) 
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CHRISTUS IS  

ONZE VREDE 
 
 

 
 
De Berlijnse Muur, die scheiding 
maakte tussen Oost en West, is in 1989 
neergehaald. De Israëlische Muur 
(‘veiligheidshek’, ‘apartheidsmuur’) 
wordt nu nog opgebouwd. Zulke 
muren maken scheiding en zijn een 
concreet beeld van vijandschap tussen 
mensen en volken. 
 
Muren in ons leven 
Maar we kennen ook muren in ons 
eigen leven. Vaak metselen we ze zelf. 
Het zijn muren van angst, van 
eenzaamheid en van zelfbescherming. 
We bouwen ze tussen onszelf en de 
ander met leugens, boosheid, kritiek, 
bitterheid, trots, vooroordeel en 
moralisme. Achter die muren zijn we 
eenzaam, onrustig, zonder vrede in ons 
hart. Relaties worden verbroken, 
conflicten woekeren door. Dat is er 
allemaal in onze dagelijkse levens. 
Kunnen die muren worden 
afgebroken? 
 

Twee werelden 
De gescheiden werelden die Paulus op 
het oog heeft zijn die van de heidenen 
aan de ene kant en de Joden aan de 
andere kant. De heidenen (de Efeziërs 
voordat ze de Heer leerden kennen) 
hadden geen deel aan Christus, aan het 
burgerschap van Israël en aan de 
verbondsbeloften. Ze leefden in een 
‘wereld zonder hoop en zonder God’. 
De scheiding tussen Joden en heidenen 
was zichtbaar in de wetten en 
voorschriften waar de Israëlieten zich 
aan moesten houden en die niet voor 
andere volken waren bestemd.  
 
Tussenmuur 

De tussenmuur waar Paulus over 
spreekt was een werkelijke, historische 
muur. Koning Herodes had de tempel 
van Salomo herbouwd, met een 
‘Voorhof der heidenen’. Daar mocht 
iedereen komen. Een muur maakte 
scheiding tussen deze voorhof en de 
binnenste voorhof van het eigenlijke 
tempelcomplex. Op een steen stond: 
‘Geen vreemdeling mag indringen tot 
binnen de omheining die om het 
heiligdom is. Zij, die verder gaan, 
zullen aan zichzelf te wijten hebben de 
dood die zal volgen.’ 
 
Wet 

Paulus ziet hier de wet met zijn 
geboden en voorschriften als de muur. 

Daarmee doelt hij in ieder geval op alle 
(ceremoniële) voorschriften van Mozes 
uit het Oude Testament. Doelt hij ook 
op de wet waarvan hij schrijft (Rom. 
7:12): ‘de wet zelf is heilig en de 
geboden zijn heilig, rechtvaardig en 
goed’? Nee, die vormt geen muur maar 
juist het kleed dat ons allemaal past, als 
we willen leven met God. Een 
moralistische omgang met de wet kan 
wel een muur zijn die scheiding maakt. 
Dan verschuilen we ons achter een 
moralistische levensstijl waarbij we 
alleen op buitenkantgedrag letten en 
waarbij we onszelf door onze keurige 
gehoorzaamheid superieur ten opzichte 
van de ander voelen. 
 
Vrede 

Jezus is onze vrede, in eigen persoon. 
Hij is de Vredevorst  (Jes. 9:5). Bij zijn 
geboorte klinkt het hemelse lied: 
‘Vrede op aarde.’ In zijn eigen lichaam, 
door de kruisdood, heeft hij deze vrede 
gebracht, tussen mensen, maar voor 
alles met God. We zijn allemaal 
welkom om ons te laten omhelzen 
door de drie-enige God: Vader, Zoon 
en Geest. We hebben toegang tot de 
hemelse werkelijkheid. 
 

Kruis of muur? 
We zijn het zelf die steeds weer muren 
metselen en afstand scheppen, wat leidt 
tot onverbondenheid en onrust. Hoe 

kan de vrede van Christus in onze 
harten heersen (Kol. 3:15)? Door 
overal waar we muren zien (door 
onszelf of door anderen gebouwd) te 
denken aan het kruis. Vervang iedere 
muur door het kruis van Jezus en zie 
wat er gebeurt. Maak de keuze: kruis of 
muur? 

• Muren tussen mensen: als je een 
conflict hebt, als er mensen zijn die 
je ‘gewoon niet mag’, als het moeilijk 
gaat in je relatie: ontdek de muren, 
zie het kruis en spreek woorden van 
dank in plaats van je onvrede te uiten 
(Ef. 5:5; Kol. 3:15); 

• Muren tussen groepen: tussen arm en 
rijk, tussen mannen en vrouwen, 
tussen autochtonen en allochtonen: 
laat de muur een ‘Kruispunt’ worden! 

• Muren tussen kerken, tussen hemel 
en aarde: alleen het kruis brengt 
verbinding, want de gekruisigde is 
onze vrede. 

 

 

1. Waar herken je in je eigen leven muren? 
Waar en wanneer ervaar je onverbondenheid, 
scheiding, vervreemding? 
2. Wat betekent het kruis van Jezus voor jou? 
En voor anderen? 
3. Hoe kun je onvrede in je leven laten 
veranderen in vrede? Wat doe je daar zelf 
voor? 


