
Vrede
Leeswijzer week 2

Dag 1

Lees p.38 tot p39 ‘Vrede’

Nooit meer oorlog… Maar er gaat geen dag voorbij van oorlog, ergens in 
de wereld. Voor groepen, gezinnen of collega’s kan het een prestatie zijn 
om de lieve vrede te bewaren. En ook in de kerk gaat het (te) vaak mis.

Lees Handelingen 5: 1 – 11

1. Waarom zouden Ananias en Saffira zo hard worden gestraft?
2. Waarom breken er altijd weer oorlogen en conflicten uit?

Luister naar ‘Morgen zal het vrede zijn’ van Marco Borsato 
https://www.youtube.com/watch?v=N5VeEowE29Q

Dag 2

Lees p.39 ‘Vrede’ tot p.40 ‘Vrede in tegenspraak...’

Vrede (sjalom) staat voor volkomen gaafheid, voor heelheid. Dat is niet 
zomaar te realiseren, maar is een geschenk. Denk aan de priesterzegen in 
Numeri die ook regelmatig klinkt aan het eind van een kerkdienst. 

Lees Numeri 6: 22 – 27 

1. Laat de woorden op je inwerken en weet je gezegend door Gods 
woorden van vrede

Luister naar ‘The Lord bless you and keep you’ van John Rutter – 
https://www.youtube.com/watch?v=bNWD67SXw6Q

https://www.youtube.com/watch?v=bNWD67SXw6Q
https://www.youtube.com/watch?v=N5VeEowE29Q


Dag 3

Lees p.40 ‘Vrede in tegenspraak’ tot p.42 ‘Vrede en de kerk’

Aan zijn leerlingen laat Jezus zijn vrede na. Maar hij spreekt ergens anders
over het zwaard dat hij brengt. Echte liefde zorgt er namelijk voor dat je 
alle kaarten op die ene zet. En juist daar begint de strijd van het loslaten.

Lees Matteüs 10: 28 – 39

1. Wat roepen de woorden van Jezus bij je op?

Dag 4

Lees p.42 ‘Vrede en de kerk’ tot p.43 ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’

Moet je als kerk altijd tegen elke vorm van geweld zijn (pacifisme)? Als 
christen kan je dan ook geen soldaat worden. Er wordt verschillend over 
gedacht. In ieder geval kan een kerk niet anders dan uiterst terughoudend 
reageren op politieke beslissingen om een oorlog in te gaan.

Lees Psalm 3 of luister Psalm 3 (Sons of Korah) https://www.youtube.com/
watch?v=gNUpEssjIR0

1. Een tijdje geleden zongen we in de morgendienst deze psalm, dus 
ook of de HEER de tanden van de wettelozen wil breken. Is dit 
gericht op vrede?

Dag 5

Lees p.42 ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ tot p.44 onderaan

Eenheid in de gemeente is een geschenk door Gods Geest, maar ook iets 
waar je je voor moet inspannen. We worden opgeroepen om de eenheid te 
bewaren die de Geest ons geeft. 

Lees Efeziers 4, 1-6

1. Waar vertrouw je meer op: eenheid omdat je op elkaar lijkt 
(kerkelijke afspraken/dezelfde liederen etc) of omdat de Geest ons 
aan elkaar verbindt?

In het lied ‘Breng ons samen’ gaat het ook over een geschenk en de oproep 
om je in te zetten. Luister https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs

https://www.youtube.com/watch?v=gNUpEssjIR0
https://www.youtube.com/watch?v=gNUpEssjIR0
https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs


Dag 6

Lees ‘Deze geschonken eenheid...’ (p.44) t/m eind van het hoofdstuk

Het bewaren van de band van de vrede kost ons wat. Het vraagt om 
bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde Het betekent dat de 
kerk een werkplaats is en een oefenplek met Jezus in het middelpunt.

Lees Galaten 5: 22 – 26

1. Neem iemand uit de gemeente in gedachten bij wie je het moeilijk 
vindt om bescheiden, zachtmoedig etc te zijn.

2. Bid voor diegene en of God je wil geven dat je hem/haar toch leert 
liefhebben.
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