
PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 17 januari 2021

Prediker: Wigle Tamboer
Titel:  Vrede
Bijbeltekst: Galaten 5:22, Johannes 14:27 en 15:9-17 (NBV) 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

(De andere twee lezingen staan uitgeschreven onder Enkele opmerkingen)

Bijzonderheden 
We zitten in onze prekenserie: de Vrucht van de Geest. In 9 zondagen kijken we naar 9 
eigenschappen van de vrucht van de Geest. Zondag 3 januari begonnen we met liefde, vervolgens 
vreugde en nu vrede. 

**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Vrede op aarde, zie je het voor je? Zie je het gebeuren als je de media op je laat inwerken?  
Tweeduizend jaar geleden brachten Jezus en zijn volgelingen een boodschap van een vrede die alle
verstand te boven gaat. Wat is dat voor een vrede en hoe vinden we die vrede in een wereld waar 
die niet voor het oprapen ligt? Waar zoeken we, en bij wie? En als we het gevonden hebben, 
kunnen we er dan iets mee? Hoe gaan we dat dan verder uitwerken?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Jesaja 26:3, Matteüs 5:9, Filippenzen 4:5b-7, 2 Thessalonisenzen 3:16, 
Romeinen 5:1, Romeinen 15:13, Kolossenzen 3:15

********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN

In de Bijbel is vrede voor alles een vrede in ons hart. Jezus zegt daarover in Johannes 14:27:

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet.

Jezus wil iets geven wat in de wereld niet te krijg en te koop is: diepe vrede in je hart, Zijn VREDE.

Nu, waar Jezus expliciet spreekt over deze vrede, die Hij geeft, leren we ook dat het dus niet alleen 
de Geest is, die VREDE geeft. En hier komen we op een belangrijk punt in onze serie.

Als we spreken over de Vrucht van de Geest gaat ’t uiteindelijk om de vrucht die voortkomt uit de  
samenwerking van de 3 personen in de Goddelijke Drie-eenheid. Het is de vrucht van de Vader in 
Zijn Zoon, Jezus Christus, door de Heilige Geest. 



Om deze samenwerking beter te begrijpen geeft Jezus ons in het volgende hoofdstuk van Johannes
een gelijkenis met een landman, een wijnstok en ranken. In die gelijkenis zien we heel beeldend 
geschetst hoe die samenwerking van de goddelijke Drie-eenheid voorgesteld wordt: 
de Vader is de landman, de wijnbouwer, Jezus is de wijnstok die middels de ranken - dat zijn wij - 
vrucht wil geven. En die vrucht komt - al wordt dat hier niet expliciet genoemd - door wat je zou 
kunnen noemen de levenssappen die Jezus door de Heilige Geest vanuit de wijnstok aan ons, de 
ranken, wil doen groeien.

Dit begrijpelijke beeld van de wijnstok mogen we voor ogen houden voor de hele preekserie. 

Naast dat we hier leren over de samenwerking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, leren we
ook dat er een wisselwerking is tussen de verschillende eigenschappen van de Vrucht van de 
Geest. Ze dragen en versterken elkaar als vrucht van de eenheid van de Drie-eenheid.

We zien Jezus in Johannes 14 spreken over VREDE. Om Hem vervolgens in Johannes 15 te horen 
spreken over LIEFDE en VREUGDE:
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn 
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden 
heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13 Er is 
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
doet wat Ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 
naam vraagt, zal Hij je geven. 17 Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Wonderlijk mooi, hoe alles samenhangt in de samenwerking van de Drie-eenheid, maar ook in hoe
de vrucht één is, zoals hier in Johannes vrede en liefde en vreugde bij elkaar horen.

De eerste drie karaktereigenschappen van Galaten 5:22, liefde, vreugde en vrede, horen dus bij 
elkaar en zijn een werk van wat God in ons hart doet. Je zou kunnen zeggen dat deze drie horen bij
onze persoonlijke relatie met God, de Vader, Zoon en Heilige Geest:
God wil ons Zijn goddelijke liefde geven, Zijn goddelijke vreugde en vrede, diep in ons hart dat 
nieuw en bevrijd is geworden in Jezus Christus.

Onze opdracht is om als rank te blijven in Jezus de Wijnstok, zodat Zijn vrede, liefde en vreugde in 
ons hart wordt uitgestort.

Als we verder kijken in de Bijbel, zien we dat God de vrucht van VREDE, rijkelijk wil schenken. Ik 
denk aan Jesaja 26:3 (volkomen vrede NBG - zie ook Engelse vertaling: You will keep him in perfect 
peace, whose mind is stayed on You, because he trusts in You) en Filippenzen 4:5-7 (dan zal de 
vrede van God…)

Als je VREDE opzoekt, dan zul je talloze teksten vinden die spreken over God die onze vrede is en 
die Zijn vredesvrucht in ons hart wil geven.



Billy Graham benadrukt in zijn bekende boek 'Vrede met God' dat de vrede VAN God begint bij het 
ontvangen van de vrede MET God. Vrede MET God is de bron waaruit de vrede VAN God stroomt.  
Zo begint Romeinen 5:1 ook: Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede MET God door 
onze Here Jezus Christus.

Dit innerlijk werk van God is de verandering van hart, of zo je wil de verandering van karakter, 
waaruit de vrucht ontspruit. Zoals het vlees by default (als standaardinstelling) uitmondt in de 
werken van het vlees (Galaten 5:19-21), zo is er in ons hart een nieuwe bron, die door de Geest 
uitmondt in de vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Dit is belangrijk om in onze serie te blijven 
onderstrepen en is een logisch gevolgtrekking uit de gelijkenis van de wijnstok, waar de innerlijke 
levenssappen uit de Bron naar de ranken stromen. 

**********************************************************
LIEDEREN

Opwekking 770 – Ik zal er zijn
Onze schuilplaats is God
765 – Uw vrede vult dit huis

**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Lees Galaten 5:16-23. Wat valt jou daarin het meest op? Kun/wil je delen waarom juist dat jou 
raakt? Speelt vrede (of het ontbreken daarvan) een rol? 

4. De vrede met God is de bron die in je leven leidt tot de vrede van God. Kun je delen hoe en 
wanneer het jou duidelijk werd dat er vrede is tussen God en jou?
Ervaar je in je leven de vrede van God? Hoe, op welke momenten en in welke situaties vooral? 
De vrucht van de Geest kan zo ingaan tegen je eigen 'ik'. Botst dat weleens bij je? Hoe ga je 
daarmee om?



5. In Johannes 14:27 zegt Jezus: “Ik laat jullie mijn vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de 
wereld die niet kan geven.“  Sta je daar bij stil als je onrustig raakt of de vrede kwijt bent? 
Deel met elkaar wanneer/waarin/waarmee je geen vrede hebt en hoe je daarmee omgaat of beter
mee zou kunnen omgaan.

6.  Wigle noemde hoe belangrijk de volgorde en opbouw is van een bijbeltekst. De bekende tekst 
uit Filippenzen 4 begint niet met vers 6 maar met 5b: De Here is nabij, DAAROM weest in geen 
ding bezorgd. 
Die volgorde en opbouw zien we ook bij Johannes 14:27: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik 
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je DAAROM niet ongerust en verlies DAAROM de 
moed niet.
Wie God is en voor ons wil zijn, gaat altijd vooraf aan ons ‘ik’ en onze noden.
Heeft deze uitleg je geholpen en zo ja hoe?

7. Wigle noemde de woorden van Jezus in Johannes 15:16c: Wat je de Vader in Mijn naam vraagt 
zal Hij je geven. Welke voorstelling had je tot nu bij deze tekst? Heeft de uitleg van zondag je 
geholpen deze in context te lezen van de wijnstok en de vrucht van de Geest? 

P.S. Wat waar is voor elk Bijbelboek en elke Bijbeltekst is zeker waar voor de Galatenbrief en 
Galaten 5:22. Mocht je de hele brief (6 hoofdstukken) nog niet gelezen hebben, stimuleer elkaar 
dit te doen.  Galaten is Paulus' eerste brief en je proeft hoe vol (en vurig!) hij is vanwege zijn 
ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus. Het is overigens geen eenvoudige brief zonder 
de context te kennen van de strijd die Paulus te voeren had met hen die naast het geloof in Jezus 
ook de wet en de besnijdenis voorschreven. Zo werd het: Jezus + de wet. Vervolgens: de wet + 
Jezus. En tenslotte: de wet! Hiermee werd voor Paulus het hart van het Evangelie weggesneden.
De brief heeft naast tragiek ook een enorme dynamiek. Als je delen moeilijk vindt, lees dan een 
andere vertaling, dat helpt vaak. Veel zegen bij het lezen!  

**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE

Dank U, Here, dat U nabij bent. Geef ons verlichte ogen om U te zien temidden van alles wat ons 
bedrukt en bezorgd maakt. Dank dat we alles mogen vragen om de vrucht van de Geest in ons 
leven te zien bloeien en groeien. Dank dat U die vrucht rijkelijk geeft. Dank dat U ons een vrede 
geeft die alle verstand te boven gaat, die onze harten en gedachten zal behoeden in Christus Jezus.
We bidden U dit alles, Vader, zoals Jezus ons oproept te doen. We bidden het  in Zijn naam. Amen.

********************************************************** 


