
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens Van Dale is vrede een toestand van rust, een goede 
verstandhouding, een toestand van normale verhoudingen tussen 
staten/landen (geen oorlog). 
 
Wat is vrede volgens jou? Is vrede voor iedereen hetzelfde? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
In Efeze 2 schrijft Paulus dat Jezus onze Vrede is. Zonder Hem sta je op 
afstand (vs 11-12), maar door Hem hoor je erbij (vs 13-18) en dan groei  
je samen in Zijn vrede (vs 19-22). Hoe kom je aan die vrede? Heb jij die 
vrede?   
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Gedicht  

VREDE begint tussen jou en mij 
en daar is Jezus een beetje bij. 

Hij maakte vrede, waar Hij maar kwam, 
telkens als Hij iets op zich nam. 

 
Hij stilde de storm op het woeste meer, 

want Zijn vrienden riepen: "Help ons, Heer!" 
Al valt het niet zomaar te verklaren: 

VREDE is ook: de rust bewaren. 
 

Er zat eens een duivel in een man 
en Jezus bevrijdde hem daarvan. 

Al vind je het niet in woordenboeken: 
VREDE is ook: een mens opzoeken. 

 
Een vrouw had iets heel verkeerds gedaan 

Jezus zei zacht: "Niet meer doen voortaan." 
Al zou je het zelf niet zo verzinnen: 

VREDE is ook: opnieuw beginnen. 
 

Er kwamen steeds kinderen naar Jezus toe, 
Hij bleef geduldig, ook al was Hij moe. 

Al hou je een ander liever buiten: 
VREDE is ook: niemand buitensluiten 

 
VREDE is doen, meer nog dan laten, 

VREDE is delen, zingen, praten, 
VREDE is sorry zeggen en vergeven, 

VREDE is samen met anderen leven. 
 

VREDE is: vriendschap met God erbij. 
En het begint tussen jou en mij. 

 

 

 

 

Om thuis over door te praten 

• Wat vond je mooi tijdens de dienst? 

• Wat vond je moeilijk of begreep je niet? 

• Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden? 

• Samen zingen of luisteren op YouTube: Een rivier vol van vrede 
(Opw 88), Vrede van God (Opw 602), Uw vrede vult dit huis 
(Opw 765), Geef vrede (Sela), Geef ons vrede (Sela), Daar is het 
leven goed (Psalm 133, Psalm Project) 

 

Oplossing:  
___________________

___________________

___________________

___________________ 

(Johannes 14: 27) 

___________________

___________________

__________ 


