


Johannes 20:19-23
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 
kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 20 Na deze woorden 
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 
Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' 22 Na deze woorden blies hij over hen 
heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, 
dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'



Psalmen 73:17
17 tot ik Gods heiligdom binnenging... 



ECHTE VREDE IS
NIET DE AFWEZIGHEID VAN STRIJD

MAAR DE AANWEZIGHEID
VAN GERECHTIGHEID

Vrede (SHALOM) – Marten Luther King



ALLES WAT FOUT IS WORDT WEER GOED GEMAAKT

VOLHEID VAN GOD

AANWEZIGHEID VAN HOOP

AANWEZIGHEID VAN RECHT EN GERECHTIGHEID IN DE WERELD

AANWEZIGHEID VAN GOEDE RELATIES

HEELHEID EN VOLHEID VAN GOD

Vrede (SHALOM) 



Lukas 4:18
18 'De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 



GELOOF IS NIET DE AFWEZIGHEID VAN TWIJFEL
GELOOF IS HET MIDDEL OM ER DOORHEEN TE KOMEN

Geloof



Handelingen 1:8
8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan 
de uiteinden van de aarde.'



Johannes 20:19-23

'Ik wens jullie vrede!’
‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

'Ontvang de heilige Geest.



Filippenzen 2:5-11
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam 
tot in de dood - de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog 
verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat 
in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van 
God, de Vader. 




