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Titel: Gelukkig de vredestichters
Bijbel: Matteüs 5:9 NBV21
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Bijzonderheden:
We gaan weer verder met onze prekenserie over de Bergrede waarin we alle zaligsprekingen van
Jezus behandelen.
*********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Deze zondag zijn de vredestichters de gelukkigen… wat een gelukkige mensen allemaal.
Je zou kunnen denken: ‘Eindelijk! Na 6 overdenkingen over de gesteldheid van ons eigen hart gaan
we eindelijk eens iets DOEN.’ We verlangen misschien wel naar activisme voor Christus, gewoon
de straat op en mensen het Evangelie vertellen. Daar is niets mis mee…maar je voelt de MAAR
aankomen… MAAR… ook deze zaligspreking begint met ons eigen hart.
Vraag: Leef jij in vrede met God?
Ik zou 3 stappen willen delen waarvan ik denk dat deze de juiste flow hebben als het gaat om
vrede stichten.
Stap 1 – Naar BINNEN: Daar starten we toch met ons eigen hart. Erkenning van zonde en bekering.
Stap 2 – Naar BOVEN: Naar God toe om daar je identiteit te vinden (kind van God door geloof en
genade). Lees. Johannes 1:12 + Efeze 2:8
Stap 3 – Naar BUITEN: Dan is het logische gevolg dat we vredestichters zijn naar buiten toe,
gedreven door de liefde van Christus. Lees 2 Korintiërs 5:14-20.
Het ontbreken van 1 van deze stappen doet ons Gods doel missen.
Prachtig om hier samen als kring over te spreken.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.
Johannes 1:12, Romeinen 12:18, 1 Korintiërs. 2:1-5, 2 Korintiërs. 5:14-20, Jesaja 9:5, Johannes
14:27, Spreuken 15:1, Mattheüs 7:12, Hebreeën 12:12-14, Efeziërs 4:2-6, Galaten 5:22-23, Matteüs
10:34
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
De afgelopen weken kwam in de de Zaligsprekingen al flink wat geluk voorbij. Nu zijn de
vredestichters aan de beurt. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Uiteraard blijft de flow van de zaligsprekingen staande, ook hier gaat het om opvolging van het
zuiver van hart zijn en het zien van God.
Als het gaat om vredestichters, dan zegt dit in eerste instantie iets over je identiteit, wie je bent, en
niet over wat je doet. Wat je doet komt voort uit het besef wie je bent, vanuit genade en geloof in
Jezus... namelijk: een kind van God. (Johannes 1:12)
Als kind van God is het gevolg dat je vrede sticht, niet andersom.
Maar hoe ziet dit er dan uit?
De laatste tijd worden we geregeld geconfronteerd met mensen die de straat op gaan omdat zij
het ergens niet mee eens zijn. Met borden en leuzen die hun standpunten moeten bekrachtigen.
En dan hebben we het alleen nog over de mensen die fysiek de straat op gaan…maar onze sociale
media kent ook de tijdlijnen van mensen die op dit platvorm hun publiek/volgers willen
meenemen en misschien zelfs wel verlangen te overtuigen van hun gelijk.
De Bergrede lezen deed Patrick denken aan een demonstratie waarbij de zaligsprekingen op de
borden en spandoeken staan. Wat als we net zo gedreven de straat op zouden gaan voor het
Evangelie (vanuit relatie!), wat als we net zo vaak als onze maatschappelijke frustraties dingen
zouden posten over Jezus? Wat als we ons, als kinderen van God, zouden focussen op het stichten
van vrede?

Zie je het voor je: de vredestichter (als kind van God uiteraard) als iemand die in eerste instantie
leert om niet te spreken, aangezien luisteren onze eerste indrukken en vooroordelen
nuanceert/corrigeert. Iemand die Gods woord predikt, als hij/zij spreekt, om de luisteraar te
verzoenen met God, door geloof in Jezus (2 Korintiërs 5:14-20) Waarbij Jezus geen idealistisch of
inspirerend Persoon is die je voor het karretje van je eigen wereldbeeld spant, maar Jezus als de
Heer die de norm bepaalt. De vredestichter die niet als onafhankelijk persoon boven
conflicterende partijen staat om vrede te brengen maar in eerste instantie zijn/haar eigen conflict
met God inziet en daarin vrede zoekt (en vindt) in Christus.
Als we uiteindelijk iets in deze (onze) wereld willen zien veranderen, dan is dat door het voorbeeld
dat we (voor)leven en niet door onze mening die we geven.
Patrick: Daarom ben ik dankbaar dat we als Meerkerk slechts één standpunt hebben én prediken,
en dat is misschien wel het radicaalste standpunt, namelijk dat:
we geloven dat God mens werd in Jezus Christus, onze Vredevorst, Hij die de weg ging tot
verzoening. Die weg bracht Hem naar het kruis maar de dood kon Hem niet vasthouden, Hij stond
op uit de dood en leeft. En er is geen andere weg tot de Vader dan door geloof in Hem.
Zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 2:1-5: ‘Wij hebben besloten om geen andere kennis te brengen dan
die over Jezus Christus.’
Een boodschap die overtuigt door de kracht van Gods Geest.
Volgens de jaarlijks uitgebrachte Global Peace Index leeft de wereld weer een stukje minder in
vrede, het is een trend die al enkele jaren speelt.
Laten we daarom, als kinderen van God, vrede stichten. Startend met onszelf, dan luisterend naar
de ander (want kinderen van God zoeken eerst het hart van die ander) en verkondigend Gods
woord dat verzoening en vrede brengt in Christus.
*********************************************************

LIEDEREN
44 – Geprezen zij de Heer
Een toekomst vol van hoop – Sela
765 – Uw vrede vult dit huis
815 – Vul dit huis met Uw glorie
How great is our God
Ga nu heen in vrede
**********************************************************
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. Deel met elkaar - het liefst uit eigen leven - waaraan je denkt bij ‘de vrede die alle verstand te
boven gaat’. (Filippenzen 4:7)
4. Wat is in jouw ogen een vredestichter?
5. Terwijl vrede bewaren vaak passief is (je inhouden, niets zeggen omwille van de lieve vrede),
houdt vrede stichten een actie in. Stichten gaat niet vanzelf. Denk eens na over waarin jij je van die
twee het meest thuis voelt. Waarom zou dat zijn? En hoe zou je die andere nog kunnen
verbeteren?
6. Denk na over voorbeelden uit de praktijk waarin je in situaties was om vrede te bewaren of te
stichten. Deel dat met elkaar. Uiteraard mogen dat - in de vertrouwelijkheid van de kring - naast de
moedige stappen en de geslaagde missies, ook de minder geslaagde dingen of gemiste kansen zijn
en - wie weet - de knikkende knieën van Hebreeën 12:12-14.
7. Zie jij jezelf als vredestichter? Wat zou je van anderen kunnen leren?

8. Jezus roept ons in de Zaligsprekingen op om vredestichters te zijn. Dat kan persoonlijk, maar ook
als groep:
- Zijn er mensen met wie jij in onvrede leeft? Zo ja, ga daar samen voor bidden om te ontdekken
wat God daarin te zeggen heeft. Misschien baant Hij een weg naar vrede doordat je zelf in
verootmoediging de eerste stap te zet.

- Ga eens de uitdaging aan om, als kring, een ‘project’ te bedenken waarbij jullie als kring iets
kunnen betekenen (als vredestichters) voor mensen in jullie omgeving.
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Heer, als U onze Vredevorst bent en ik mag uit genade en door geloof Uw kind zijn, leer mij dan om
op U te lijken en waar nodig vrede te stichten.
Maar ik wil beginnen bij mijn eigen hart en leven; dank U dat door Uw Zoon er vrede is tussen U en
mij. Geprezen zij Uw heilige Naam. Halleluja, amen.
****************************************************

