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Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Gisteren wandelden we met een kleine afvaardiging uit de kerk het Vredeslicht 

van Ieper naar Zonnebeke. Het Vredeslicht is elk jaar afkomstig uit Bethlehem, 

de stad waar Jezus geboren is. En het wordt elk jaar verder verspreid over heel 

Europa. Sinds 2018 zijn wij als kerk ook nauw betrokken bij het uitdelen van 

het vredeslicht in Ieper. In 2018 en 2019 verwelkomden we het vredeslicht 

door mee te doen aan een wandeling over de vestingen met daarna een korte 

ceremonie en toespraak. In 2020 zag het leven er plotseling compleet anders 

uit. Geen feestelijke intocht van het vredeslicht. Maar juist in donkere dagen 

hadden we veel behoefte om het vredeslicht te delen. Daarom organiseerden 

we hier onder de luifel de mogelijkheid om het vredeslicht met elkaar te delen. 

Dat was nog een heel gedoe, omdat we met niet meer dan vijf mensen 

tegelijkertijd buiten mochten zijn. Maar het lukte, en het vredeslicht was een 

teken van hoop in het duister.  

Dit jaar ziet de situatie er weer heel anders uit. Velen van ons hoopten dat we 

met de vaccins in een makkelijker vaarwater terecht zouden komen, maar dat 

is maar ten dele gelukt. De dreiging van Omikron hangt boven ons hoofd. Ik 

denk dat jullie het nieuws van gisteren ook wel hebben meegekregen: 

Nederland gaat in een harde lockdown. Dat betekent dus dat veel 

Nederlanders vandaag al niet meer naar de kerk kunnen. Dat maakt mij dan 

weer extra dankbaar dat we vandaag wel een kerkdienst hebben. Vooral ook 

omdat we vorig jaar om deze tijd geen kerkdiensten konden houden. Laten we 

het koesteren dat we nu bij elkaar zijn, want de situatie kan ook hier snel 

omslaan.  

Juist in deze tijd die wéér, die nóg onzeker is, was de vredeswandeling van 

gisteren een teken van hoop. Ik moet zeggen dat het mij diep geraakt heeft om 

met het vredeslicht juist over de oude frontlinies te dragen. We wandelden de 

oude baan van Ieper naar Zonnebeke en kwamen langs het Frans kerkhof. Daar 

poseerden we met de vredesvlag om aan te geven.  



 

 

In Zonnebeke werden we warm onthaald door een afvaardiging van het 

stadsbestuur. De schepen sprak beklijvende woorden om ons te blijven 

inzetten voor duurzame vrede.  

En als je wandelt, als je in beweging bent, dan lijkt de boodschap nog wat extra 

binnen te komen. Je hebt tijd om erover na te denken. Om de boodschap van 

vrede tot je hart te laten doordringen. We hopen daarom volgend jaar als kerk 

zeker weer mee te doen omdat dit zo belangrijk is.  

Vandaag in de kerk zijn we niet aan het wandelen, maar we hopen die 

boodschap van vrede wel tot ons hart door te laten dringen. Dat doen we door 

de muziek, door mee te zingen van vrede, door het gebed dat we bidden om 

vrede, en natuurlijk zo meteen bij het uitdelen van het vredeslicht zelf.  

Vandaag staan we stil bij een Bijbelse figuur die in zijn eigen leven ook veel 

wist over vrede. We hebben het over Simeon. We gooien hem als het ware in 

de herhaling, omdat we vorig jaar in januari ook al bij hem stil hebben gestaan. 

Maar toen hadden we het vooral over Simeon als wegbereider voor een 



nieuwe tijd, nu staan we stil bij wat hij uitroept: “Nu laat u uw dienstknecht in 

vrede heengaan.” 

Zijn naam was Simeon, en dat betekent zoiets als “luisteraar.” De traditie 

neemt aan dat het om een oude grijsaard gaat, maar we hebben eigenlijk niet 

heel veel aanleiding om dat te denken. Simeon woont in Jeruzalem en is 

meestal in de tempel te vinden: hij staat daarbij symbool voor het reikhalzend 

uitzien van het héle volk van Israël naar de Messias. Lukas vertelt ons precies 

wat we moeten weten over Simeon, en dat zijn vier dingen. Hij is rechtvaardig. 

Hij is gelovig. Hij ziet uit naar de tijd dat God Israël zal troosten. En hij had de 

Heilige Geest. Deze vier spreken voor zich, maar ik wil nog even wat verder 

kijken naar wat het betekent dat Simeon rechtvaardig is. Dat betekent namelijk 

veel meer dan alleen dat iemand zich aan de regels houdt. Het betekent dat je 

tsaddik bent, in het Hebreeuws. Dat je een persoon bent die leeft zoals een 

mens bedoeld door God is om te leven: recht, uit één stuk. Simeon is dus 

eigenlijk het prototype van de mens zoals God hem bedacht heeft. In 

harmonie, in vrede met God.  

Kan de figuur van Simeon daarmee voor ons ook een gids zijn op de weg naar 

God? Ja, dat denk ik wel. Want hij bevindt zich op een drempel van een nieuwe 

tijd, net zoals Zacharias dat was. Hij heeft zijn leven geleefd als een integer 

man, een man die altijd vooruit keek. Want hij wist dat de beloftes van God 

voor Israël nog niet vervuld waren. Er stond nog wat open. Hij verwachtte de 

troost van Israël. En hij geloofde er rotsvast in dat hij de tijd nog zou 

meemaken dat hij de Messias zou zien. Want dat had de Heilige Geest hem zelf 

beloofd en daar hield hij zich aan vast. Die belofte zorgde er ook voor dat hij 

als het ware een “sensor” had waardoor hij precies wist wanneer het het juiste 

moment was.  

Hij wist dus wanneer het het juiste moment was, het moment waar hij op 

gewacht heeft. En dan roept hij uit: Nu laat u uw dienstknecht in vrede 

heengaan.  

Dat in vrede heengaan heeft twee betekenissen die voor ons alletwee 

belangrijk zijn. Als eerste: Simeon kan zijn weg in vrede vervolgen. Want hij 

heeft oog in oog gestaan met de Vredevorst. Als tweede: deze ontmoeting met 

de Vredevorst betekent ook dat Simeon in vrede kan sterven.  

Dat betekent dus dat de ontmoeting met de Messias, het kind van de Vrede, 

ervoor zorgt dat ons leven gestempeld wordt door de vrede. In leven én in 



sterven. Er is iets definitiefs veranderd als we de Messias ontmoet hebben. Een 

nieuw leven. Een leven dat niet meer gekenmerkd wordt door wanhoop of 

zinloosheid. Geen eindeloze cyclus van telkens maar weer hetzelfde van 

onbegrip, misverstanden, langs elkaar heen communiceren, mensen die op 

een eilandje leven.  

Maar nee, een nieuw voorbeeld voor een nieuwe tijd. Het voorbeeld van 

kracht in zwakheid. Het voorbeeld van waarderen van wat kwetsbaar is, en 

daarvoor zorgen. Het beeld van een kind in een kribbe, weerloos maar 

kostbaar. Een heel andere logica waarbij het recht van de sterkte niet het 

laatste woord heeft. En dat loopt op vrede uit. Vrede, maar ook strijd. Want de 

logica van het vredeskind botst op de logica van het recht van de sterkste. Het 

vredeskind in de kribbe zal in zijn leven ook veel onvrede meemaken. Maar dat 

neemt niet weg dat de vrede die alle verstand te boven gaat in Simeon’s hart 

blijft en in het hart van alle volgelingen van Jezus Messias. En juist omdat we 

die vrede in ons hart hebben, weten we ook dat de vrede in de wereld de 

moeite waard is, ook al is dat soms moeilijk om ons voor in te zetten.  

En als we dan ons hele leven zó leven, in dienst van de vrede, dan sterven we 

ook op die manier. Dat is de tweede betekenis. Zoals we leven, sterven we 

ook. Het zijn tijden waarin de dood meer aan de oppervlakte ligt dan dat we 

voor corona gewend zijn. En juist deze en vorige week zijn we hier nog eens 

extra bij stilgezet. We hebben een mens herdacht, een rechtvaardig mens. Een 

vredevol mens. Marc Vandenbossche leefde uit de vrede. Zijn leven was een 

getuigenis. Een getuigenis van behulpzaamheid, beminnelijkheid, vrede. We 

gedenken hem. En we weten dat hij in vrede is heengegaan. Hij is nu in vrede 

bij God.  

Zijn leven en zijn sterven zijn daarom een getuigenis wat het betekent om in 

vrede heen te gaan. Laten wij daarom ook nu in vrede heengaan na deze 

kerkdienst. Om het vredeslicht te verspreiden. Om onze excuses aan te bieden 

als dat nodig is. Om naar binnen te kijken bij onszelf en eerlijk te zijn waar die 

vrede nog ontbreekt. Om stappen te zetten om een vredevoller mens te 

worden. Want vrede is een weg. Het is geen bestemming die je bereikt hebt en 

dan ben je er. Het is een proces. Het proces om steeds meer in de vrede van 

God te leven. Om je elke dag af te laten stemmen op het vredeskind. Om je 

leven in verbondenheid te leven met Gods vrede.  

Vrede is een weg. En aan het einde van die weg worden we opgenomen in 

Gods vrede. Dat is ons perspectief. Het perspectief dat Simeon ook kende en 



dat ook voor ons is weggelegd. Als we die weg gaan, dan is het zaterdag echt 

kerst. Dan ontmoeten we de Vredesvorst: Jezus Messias.  

Amen.  


