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[God] zal hun leren wat goed en slecht is. Dan
zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in
het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken.
Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar
strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.
JESAJA 2:4
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[God] zal hun leren
wat goed en slecht
is. Dan zullen ze hun
zwaarden en speren
laten smelten in het
vuur, en ze zullen
er gereedschap van
maken. Dan zullen
de volken niet meer
tegen elkaar strijden,
ze zullen niet meer
weten wat oorlog is.

Zwaarden worden gereedschap

ZWAARDEN
WORDEN GEREEDSCHAP

PLOEGSCHAAR
Ploegscharen waren een soort
messen die onder een ploeg
werden bevestigd. Met een
ploeg werd het land omgespit,
zodat er daarna kon worden
gezaaid. Hierboven zie je hoe
een ploegschaar er in de tijd
van de Bijbel uitzag.

Jesaja 2:4

In vers 4 lees je dat de mensen hun
zwaarden en speren zullen laten
omsmelten tot gereedschap. Met
zwaarden en speren wordt oorlog
gevoerd. Ze staan voor geweld en
dood. Maar met gereedschap kun
je juist iets opbouwen. Je kunt er
bijvoorbeeld het land mee bewerken.
Of je kunt er huizen mee bouwen. Je
kunt de wereld er een stukje beter mee
maken. In plaats van dat de mensen
hun kracht zullen gebruiken om te
vechten en alles vernietigen, zullen ze
de aarde weer gaan herstellen.

Wat heb je nodig?
* een groot vel stevig papier
* tijdschriften, kranten * potloden en stiften * scharen * lijm

VREDE VOOR ALTIJD
Er gebeuren veel nare
dingen op de wereld.
Mensen maken oorlog, en er is
ruzie en onenigheid. Jesaja vertelt
over een tijd waarin alles anders
wordt. Er komt een dag waarop
de mensen niet weten wat ruzie
of oorlog is. Hoe ziet die wereld
er volgens jou uit? Maak een
collage van een wereld vol vrede.

1

2

3

Zoek in tijdschriften of kranten naar plaatjes of
woorden hoe de ideale wereld van vrede eruit ziet.

Plak de plaatjes en teksten op
het grote, stevige stuk papier.

Maak zelf ook tekeningen die
passen bij een wereld vol vrede.

Bekijk je collage.
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Werkblad (8-12 jaar) - Weg met dat oorlogstuig!
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L g h e o i e f

l m k e s a g t d

WEG MET DAT OORLOGSTUIG!

b a e d l r k a q a a r j

i p o n a

Jesaja roept het volk op om te leven zoals
God dat wil. Dan zal er geen oorlog meer zijn,
en worden de zwaarden en speren omgesmolten
in het vuur om er gereedschap van te maken.
Verwijder al het oorlogstuig en je leest wat Petrus
schrijft over hoe je kunt leven zoals God dat wil.
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