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The kingdom of heaven will be an era of universal
peace on earth. Sons and daughters of God are

not content to wait until the kingdom arrives, we
are busy making peace in today’s world.

Peacemakers

Yeshua said to his disciples, “Blessed are the
peacemakers, for they shall be called sons of God”
(Matthew 5:9). Yeshua’s beatitude about
peacemakers contradicted the first-century zealot
impulse that called for taking up armed resistance
against Rome. Several of His disciples embraced
the zealot ideal. The beatitude about
peacemaking attempted to turn their thoughts
away from armed revolution.
Yeshua calls the peacemakers “sons of God”
because, in the Bible, God is called the Oseh
Shalom ,(עשה שלום ) that is, “the One who makes
peace in His heights” (Job 25:2). Peacemakers
imitate God who makes peace above.
The Delitzch Hebrew version of the gospels
translates “peacemakers” as “those who pursue
peace” on the basis of Psalm 34:14: “Seek peace
and pursue it.” A man who pursues peace
endeavors to make peace. He does not passively
wait for his enemies to be reconciled to him.
Instead, he pursues after peace like the working
man pursues his daily wages. He pursues peace
with his enemies and seeks to make peace
between a man and his fellow and between a man
and his wife. Rabbi Hillel used to say, “Be among
the disciples of Aaron, loving peace and pursuing
peace.”
According to one rabbinic legend, Aaron was
called a son of peace, loving peace and pursuing
peace because he was a peacemaker among the
sons of Israel, especially between a man and his
wife:

There were thousands in Israel who were
called by the name of Aaron, for if not for
Aaron, they would not have come into the
world. Aaron made peace between
husband and wife so that they were
reconciled, and they named the child that
was born after him. (Avot d’Rabbi Natan).
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Het koninkrijk der hemelen zal een tijdperk van
universele vrede op aarde zijn. Zonen en dochters van
God kunnen niet wachten tot het koninkrijk komt, we
zijn bezig met in de huidige wereld vrede te maken.

Vredestichters

Yeshua zei tegen zijn discipelen: "Zalig zijn de vrede-
stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd
worden" (Mat 5:9). Yeshua's zaligspreking over
vredestichters ging in tegen de impuls van de zeloten
die in de eerste eeuw opriepen voor gewapend verzet
tegen Rome. Een aantal van Zijn discipelen omarmden
het ideaal van de zeloten. De zaligspreking over het
stichten van vrede probeerde hun gedachten van
gewapende revolutie af te keren.
Yeshua noemt de vredestichters "zonen van God",
omdat God in de Bijbel, de Oseh Shalom (עשה  שלום )
heet, dat wil zeggen, "Degene die vrede maakt op Zijn
hoogten" (Job 25:2). Vredestichters imiteren God die
hierboven vrede maakt.
De Hebreeuwse Delitzch-versie van de evangeliën
vertaalt op basis van Psalm 34:14 "vredestichters" als
"degenen die vrede nastreven": "Zoek de vrede en
jaag die na." Een man die naar vrede streeft, tracht
vrede te sluiten. Hij wacht niet passief af tot zijn
vijanden zich met hem verzoenen. In plaats daarvan
heeft hij vrede op het oog zoals de werkende man zijn
dagloon op het oog heeft. Hij streeft naar vrede met
zijn vijanden en zoekt vrede te sluiten tussen een man
en zijn collega en tussen een man en zijn vrouw.
Rabbi Hillel placht te zeggen: "Wees een van de
discipelen van Aäron; vrede liefhebbend en vrede
nastrevend."
Volgens een rabbijnse legende werd Aaron een zoon
van vrede genoemd, vrede liefhebbend en vrede
nastrevend omdat hij een vredestichter onder de
zonen van Israël was, vooral tussen een man en zijn
vrouw:

Er waren duizenden mensen in Israël die de
naam Aaron droegen, want als het niet voor
Aaron was, zouden zij niet ter wereld zijn
gekomen. Aaron stichtte vrede tussen man
en vrouw, zodat er verzoening was, en ze
noemden het kind dat geboren werd naar
hem. (Avot d'Rabbi Natan).



James the brother of the Master says that the
peacemaker can be likened to a man who sows his
field. He plants peace, but when the crop ripens,
he harvests righteousness: “The seed whose fruit
is righteousness is sown in peace by those who
make peace” (James 3:18). For this reason the
writer of the book of Hebrews urges us to
peace with all men” (Hebrews 12:14), and Paul
tells us, “If possible, so far as it depends on you,
be at peace with all men” (Romans 12:18).
By making peace on earth we bring the world
closer to the Messianic Era when the Prince
of Peace will reign. By practicing peace now,
we participate in the peace of the coming
kingdom, importing the Messianic Era into
today’s world.
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Jakobus, de broer van de Meester zegt dat de vrede
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