
Oorlog en vrede 

Pastorale brief in een tijd van oorlog 

Berichten zijn verontrustend en de beelden zijn 
afschuwelijk. Gebouwen storten in en de 
bewoners liggen gewond onder het puin of 
erger. De verwoesting van een ziekenhuis kost 
een zwangere vrouw het leven en de baby sterft 
nog voor de geboorte. Radeloos rennen mensen 

heen en weer omdat zij niet weten waar zij veiligheid moeten zoeken. 
Vrouwen en moeders nemen afscheid van mannen en vaders in het besef 
dat zij elkaar mogelijk nooit meer levend zullen zien. 
 
De berichten en de beelden roepen herinneringen wakker. Een kind vraagt 
aan mama: ‘Wat is oorlog?’ 
 
We zijn ineens weer bij ‘af’. Barbaarsheid na corona. Overal woedden 
oorlogen, maar nu dichtbij. Het raakt ons en we voelen het. Komt dit ook 
naar ons toe? 
 
De Bijbel zwijgt niet over oorlog en geweld. Soms zijn het vijanden die de 
strijd aanbonden, soms was het God Zelf, Die Israël in het nauw bracht. 
Wanneer geldt; ‘Ik ben met u alle dagen!’ 
 
God vraagt mij in deze tijd hoe het er met mij voorstaat. Hoe sta ik in het 
leven en in de werkelijkheid van elke dag? Heb ik een levende relatie met 
de levende God, met Hem, die machtiger is dan alle groten van deze aarde. 
 
Paulus is niet onverschillig, maar weet wat overgave is. Hij toont dat hij 
zich gedragen weet door zijn Heere en Heiland. Rom. 14,8 ‘Want als wij 
leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. 
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere!’. Dat is zondag 1 van de 
Catechismus. 
 

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 
 
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht 
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