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Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die
deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort.
Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie.
JOHANNES 14:27
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Jezus belooft zijn vrede
Ik geef jullie mijn vrede.
De vrede die deze
wereld jullie kan geven,
duurt maar kort. Maar
mijn vrede blijft altijd bij
jullie.
Johannes 14:27

VREDE
Jezus belooft zijn leerlingen dat zijn vrede altijd bij
hen zal blijven. In de Bijbel staan meer beloftes waarin
vrede een rol speelt. Bijvoorbeeld de zegen die de
priesters over het volk uitspreken. Die eindigt met:
‘De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven’
(Numeri 6:26). En in zijn brief aan de christenen in
Filippi legt Paulus uit wat voor vrede dat is: ‘Dan zal
God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die
geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie
gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het
kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.’

GEHEUGENSTEUNTJE
Jezus belooft nog iets: de heilige Geest zal zijn leerlingen helpen.
Door de Geest herinneren ze zich de woorden van Jezus en begrijpen
ze die pas echt goed. In het boek Handelingen lees je daar veel over:
de leerlingen vertellen dan overal het goede nieuws over Jezus. De
heilige Geest helpt hen om de juiste woorden te vinden en goede
keuzes te maken. Lees bijvoorbeeld eens Handelingen 4:31 en 5:32!

Wat heb je nodig?
* een diepe doorzichtige bak (zoals een diepvrieslade)
* water * twee blikjes koolzuurhoudende limonade
* twee blikjes koolzuurhoudende light limonade
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Vul de bak met water tot ongeveer
5 centimeter vanaf de rand.

Pak een blikje met koolzuurhoudende
limonade en leg deze voorzichtig in de
bak met water.

Leg nu een blikje koolzuurhoudende
light limonade in de bak met water.

Herhaal het experiment met
de andere twee blikjes.

VREDE VOOR ALTIJD
De vrede die deze wereld
geeft, duurt maar kort. De
vrede die Jezus je geeft, duurt
voor altijd. Het verschil tussen
‘de vrede van de wereld’ en
‘de vrede van Jezus’ is soms
moeilijk te begrijpen, maar
goed te zien. In dit proefje
ontdek je hoe dat werkt.
Wat heb je nodig?
* een diepe doorzichtige bak (zoals een diepvrieslade)
* water * twee blikjes koolzuurhoudende limonade
* twee blikjes koolzuurhoudende light limonade

Wat
gebeurt
er nu?

Wat
gebeurt
er?
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Vul de bak met water tot ongeveer
5 centimeter vanaf de rand.

Pak een blikje met koolzuurhoudende
limonade en leg deze voorzichtig in de
bak met water.

Leg nu een blikje koolzuurhoudende
light limonade in de bak met water.

Herhaal het experiment met
de andere twee blikjes.
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Alle
vier blikjes zijn even
groot en lijken erg op elkaar.
Toch blijven twee blikjes drijven,
terwijl de andere twee blikjes zinken. De
drijvende blikjes staan voor de vrede die
Jezus geeft. Zijn vrede raak je niet kwijt. Die
blijft bij je, wat er ook gebeurt. De zinkende
blikjes staan voor ‘de vrede van de
wereld’. De vrede van de wereld duurt
maar kort. Die vrede kun je
verliezen.
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