
 

Je bent een mooi mens…  
Hoe God je karakter vormt 4: vrede 
Johannes 14:23-31 

 
GESPREKSHANDREIKING 
 
Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan 
de slag met de inhoud van de preek of kun je als 
kleine groep een geloofsgesprek voeren. De 
gehouden preek is te lezen en te beluisteren op 
de site van de Fonteinkerk.  
 
www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens  
 

 
 
Om over na te denken 
 Span u in om door de samenbindende kracht 
van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest 
u geeft.  Paulus in Efeziërs 4:3 
 Doe alles wat ik u heb geleerd en 
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. 
Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.  
Paulus in Filippenzen 4:9 
 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt 
gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die 
vrede stichten.  Jakobus in Jakobus 3:18 
 Een vredesverdrag wordt altijd 
medeondertekend door God.  Jiddisch gezegde 
 Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar 
kijkt.  Toon Hermans 
 Een minuut geduld kan tien jaar vrede 
betekenen.  Gezegde uit Griekenland 
 
Gespreksvragen n.a.v. de preek 
1. Geef een eigen omschrijving van wat jij 

verstaat onder vrede.  
2. Lees Johannes 14:23-31 en Johannes 20:19-

23. Wat leer je in deze gedeelten over de 
vrede van Christus? Hoe verhouden liefde, 

vergeving en de 
heilige Geest zich tot 
de vrede die Jezus 
geeft? 

3. We worden door 
Jezus allemaal 
opgeroepen om 
vredestichters te zijn 
(Matteüs 5:9). Ken jij 
een vredestichter? Ben jij een vredestichter? 
Waaraan herken je vredestichters? 

4. Zoek de zeven Psalmwoorden in het kader 
hiernaast op en lees ze een voor een hardop 
voor. 

5. In de preek wordt met deze drieslag gewerkt: 
vrede is de vervulling van het verlangen naar 
1. verzoening (temidden van conflict), 2. rust 
(temidden van stress) en 3. heelheid 
(temidden van gefragmenteerdheid). Hoe zie 
je de drie genoemde problemen terug in je 
eigen leven?  

6. Hoe kun je de volgende vier waarden c.q. 
aandachtsvelden van het magazine Flow 
christelijk vertalen? Hoe hangen ze samen 
met de Bijbelse vrede? 

 Simplify your life 

 Feel connected 

 Live mindfully 

 Spoil yourself 
7. Praat door over enkele van de uitspraken 

onder ‘Om over na te denken’. 
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MIJN VREDE  

GEEF IK JULLIE 

 
 

 

JEZUS 
 

Zeven Psalmwoorden over de vrede 
(zoek ze op, schrijf ze over, prent ze in je hart) 

 
1. Psalm 4:9 
2. Psalm 29:11 
3. Psalm 34:15 
4. Psalm 37:11 
5. Psalm 72:3 
6. Psalm 119:165 
7. Psalm 147:14 

 

http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens
http://www.josdouma.nl/

