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Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

If the Messiah is supposed to bring peace to the
earth, why did Yeshua say, “Do not think that I came
to bring peace … but a sword”?

Als aangenomen wordt dat de Messias vrede op aarde
komt brengen, waarom zei Yeshua dan: "Denk niet dat
Ik kwam om vrede te brengen ... maar een zwaard"?

I Came to Bring a Sword

Ik Kwam een Zwaard Brengen

The prophets say that the Messiah will initiate an era
of world peace during which “the wolf will dwell
with the lamb” and the nations will hammer their
swords into plowshares. “Nation will not lift up
sword against nation, and never again will they learn
war” (Isaiah 2:4). Therefore, the disciples could have
reasonably expected that the Messiah came to
deliver peace to the earth. Even the angels that
announced His birth declared “on earth peace
among men!” (Luke 2:14). If the nation had given
heed to the good news of the kingdom and repented
under the teaching of Yeshua, surely He would have
ushered in that era of peace.
The same prophets who spoke about the coming
era of peace, however, also predicted a time of
trouble, conflict, tribulation, and warfare that
would precede the advent of the kingdom.
Zechariah says that, in that day, all the nations
will gather against Jerusalem to make war on the
holy people and the holy city. Our Master
alluded to the exile and the wars of Messiah that
precede the Messianic Era when He told His
disciples, “Do not think that I came to bring
peace on the earth; I did not come to bring
peace, but a sword.”
In the Hebrew Scriptures, the word “sword” is a
common Hebrew idiom for violence or destruction.
This is especially common in contrast with peace
(shalom). Leviticus describes the promises of
covenant faithfulness by saying, “I will give peace in
the land … and the sword shall not go through your
land” (Leviticus 26:6). In other words, the land will
not experience violence and destruction.
When the prophet Jeremiah was warned about the
destruction of Jerusalem, he responded, “Ah, Lord
GOD! Surely You have utterly deceived this people
and Jerusalem, saying, ‘You will have peace’;
whereas a sword touches the throat” (Jeremiah 4:10
NASB). Here, the “sword” that Jeremiah contrasts
with peace is the coming destruction of the city.
The Master referred to the coming time of

De profeten zeggen dat de Messias een tijdperk van
wereldvrede zal starten, waarbij 'de wolf bij het lam zal
verblijven' en de naties hun zwaarden tot ploegscharen
zullen omsmeden. "Een natie zal geen zwaard tegen
een natie opheffen, en nooit meer zullen zij oorlog
leren" (Jesaja 2:4). Daarom hadden de discipelen
redelijkerwijs kunnen verwachten dat de Messias vrede
op aarde kwam brengen. Zelfs de engelen die Zijn
geboorte aankondigden, verklaarden "vrede op aarde
onder de mensen!" (Lukas 2:14). Als de natie gehoor
had gegeven aan het goede nieuws van het koninkrijk
en ten tijde van het leren van Yeshua berouw had, dan
zou Hij zeker dat tijdperk van vrede hebben ingeluid.
Dezelfde profeten, die over het komende tijdperk van
vrede spraken, voorspelden echter ook een tijd van
moeilijkheden, conflicten, verdrukking en oorlog die
aan de komst van het koninkrijk zou voorafgaan.
Zacharia zegt dat in die dag alle volken zich tegen
Jeruzalem zullen verzamelen om tegen het heilige volk
en de heilige stad oorlog te voeren. Onze Meester
zinspeelde op de ballingschap en de oorlogen van
Messias die aan het Messiaanse tijdperk voorafgaan,
toen Hij zijn discipelen vertelde: "Denk niet dat ik
gekomen ben om vrede op aarde te brengen; Ik ben
niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard."
In de Hebreeuwse Geschriften is het woord 'zwaard'
een gangbaar Hebreeuws woord voor geweld of
vernietiging. Dit wordt vooral gebruikt in tegenstelling
tot vrede (shalom). Leviticus beschrijft de beloften
van de verbondstrouw door te zeggen: "Ik zal vrede in
het land geven ... en het zwaard zal niet door uw land
gaan" (Leviticus 26:6). M.a.w., het land zal geen
geweld en vernietiging ervaren.
Toen de profeet Jeremia werd gewaarschuwd voor de
verwoesting van Jeruzalem, antwoordde hij: "Ach
Here GOD! Zeker, U hebt dit volk en Jeruzalem
volkomen misleid, zeggende: 'U zult vrede hebben';
terwijl een zwaard de keel raakt" (Jeremia 4:10
NASB). Hier is het "zwaard", dat Jeremia tegenover
vrede stelt, de komende vernietiging van de stad.
De Meester verwees naar de komende tijd van straf, de
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punishment, the detruction of Jerusalem, and the
doom of exile that hung over his generation if they
did not repent. When the Master said, “Do not think
that I came to bring peace,” He was not referring to
His incarnation or arrival from heaven. The
expression “I came to …” functions idiomatically in
Hebrew to express purpose or intention.
He has made My mouth like a sharp sword. (Isaiah
49:2) Out of His mouth came a sharp two-edged
sword. (Revelation 1:16)
Yeshua explained to His disciples that families were
destined to divide and split over the sharp blade of
the Messiah’s sword.
Do you suppose that I came to grant peace on earth? I
tell you, no, but rather division; for from now on five
members in one household will be divided, three
against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father, mother
against daughter and daughter against mother,
mother-in-law against daughter-in-law and daughterin-law against mother-in-law. (Luke 12:52-53)
The prophets spoke of a season of refining and
judgment that must fall upon Israel at the time of
the Messiah’s coming. For example, Malachi says,
“Who can endure the day of His coming? And who
can stand when He appears? For He is like a refiner’s
fire and like fullers’ soap. He will sit as a smelter and
purifier of silver” (3:2-3). “Behold, this Child is
appointed for the fall and rise of many in Israel, and
for a sign to be opposed—and a sword will pierce
even your own soul—to the end that thoughts from
many hearts may be revealed” (Luke 2:34-35).
The Master’s words quote an important prophecy
from Micah:
For son treats father contemptuously, daughter rises
up against her mother, daughter-in-law against her
mother-in-law; a man's enemies are the men of his
own household. (Micah 7:6)
Rabbi Yeshua interpreted this prophecy to predict
a breakdown of the family unit in the end of days,
just before the final redemption. The rabbis and
sages in the Talmud also read the same prophecy
as a prediction about the last generation before
Messiah:
With the footsteps of Messiah, impertinence
increases and famine increases … Truth will be
sealed away, children will shame elders, and elders
will rise before children, as it says [in Micah 7:6], “For
son treats father contemptuously, daughter rises up
against her mother, daughter-in-law against her
mother-in-law; a man’s enemies are the men of his
own household.” (m.Sotah 9:15)

verwoesting van Jeruzalem en het noodlot van ballingschap die over zijn generatie hing als zij zich niet bekeerden. Toen de Meester zei: "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen," verwees Hij niet naar
Zijn incarnatie of komst uit de hemel. De uitdrukking "Ik
gekomen ben om ..." is in het Hebreeuws een manier
om het doel of de intentie uit te drukken.
Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard.
(Jesaja 49:2) - Uit zijn mond kwam een scherp
tweesnijdend zwaard. (Openbaring 1:16)
Yeshua legde zijn discipelen uit dat gezinnen bestemd
waren om verdeeld en gesplitst te worden over het
scherpe lemmet van het zwaard van de Messias.
Denk je dat ik vrede kwam geven op aarde? Ik zeg je,
nee, veeleer verdeeldheid; want vanaf nu zullen vijf
leden in één huishouden verdeeld zijn, drie tegen twee
en twee tegen drie. Ze zullen verdeeld zijn, vader
tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen
dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder
tegen schoondochter en schoondochter tegen
schoonmoeder. (Lucas 12:52-53)
De profeten spraken over een periode van zuivering en
oordeel die over Israël moet komen in de tijd van de
komst van de Messias. Maleachi bijvoorbeeld zegt:
"Wie kan de dag van Zijn komst verdragen? En wie kan
staan als Hij verschijnt? Want Hij is als het zuiverend
vuur en als zeep van blekers. Hij zal zitten als smelter en
reiniger van zilver" (3:2-3). "Zie, dit Kind is gesteld tot de
val en opkomst van velen in Israël, en tot een teken om
te weerstaan - en een zwaard zal zelfs je eigen ziel
doorboren - met het gevolg dat gedachten uit vele
harten openbaar kunnen worden" (Lukas 2:34-35).
De woorden van de Meester citeren een belangrijke
profetie van Micha:
Want de zoon behandelt de vader minachtend, de
dochter staat op tegen haar moeder, schoondochter
tegen haar schoonmoeder; de vijanden van een man
zijn de mensen van zijn eigen huishouden. (Micha 7:6)
Rabbi Yeshua interpreteerde deze profetie als voorspelling van een splitsing van de familie-eenheid aan het
einde der dagen, net voor de laatste verlossing. De
rabbijnen en wijzen in de Talmoed lezen ook dezelfde
profetie als een voorspelling aangaande de laatste
generatie vóór de Messias:
Met de voetstappen van de Messias neemt de onbeschaamdheid toe en neemt de honger toe ... De waarheid zal worden verzegeld, kinderen zullen ouderlingen
beschamen en ouderlingen zullen voor kinderen opstaan, zoals in Micha 7:6 staat: "Want de zoon behandelt de vader minachtend, de dochter staat op tegen
haar moeder, schoondochter tegen haar schoonmoeder; de vijanden van een man zijn de mensen van zijn
eigen huishouden." (m.Sotah 9:15)
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