
 

 

 

 

 

Gemeentetraject 
 

info@kerkpunt.nl  Dokter Spanjaardweg 4b | 8025BT Zwolle 

www.kerkpunt.nl  038 – 42 704 80 

Jezus’ liefde ontvangen 

en doorgeven 
 

Thema 2: Vrede | Bijbelleesrooster 



 

 

 

 

 

1. LEESROOSTER 

 Introductie 

(Efeziërs 2: 11-18) 

Deze maand gaat het over vrede. Het Hebreeuwse woord daarvoor is shalom. Dat staat 

voor vrede in de zin van geen oorlog en strijd, maar ook voor volheid, heelheid, 

compleetheid en welvaart. Aan het woord zit ook een donker randje. Want die vrede was 

er niet altijd. Vrede volgt op oorlog en strijd. Vrede is niet iets vanzelfsprekends. In de 

geschiedenis is het vaak hard bevochten. Deze maand staan we stil bij de vrede die we in 

Jezus ontvangen.  

 

 Week 1: Vervreemd 

In het begin van de Bijbel lezen we dat God alles wat Hij had gemaakt zeer goed 

noemde. Een geweldig kleurrijke schepping. De mens wandelde met Hem in de 

avondkoelte. Maar die prachtige openingswoorden worden al snel naar de achtergrond 

gedrongen. De bonte kleuren verbleken als de zonde de kop opsteekt. Relaties worden 

verbroken, waaronder de relatie met God. We komen op afstand van Hem te staan. Van 

Hem vervreemd. De mens verbergt zich. Het is tegen die donkere achtergrond dat we 

over vrede praten.  

 

Tussen de (..) vind je optionele teksten voor verdieping. 

 

1 Gen 1 – 2:2 

Wat was het allemaal goed! Uitmuntend. Ik stel me zo voor dat God met een brede 

glimlach op de zevende dag geniet van wat Hij allemaal heeft gemaakt. Volledig 

tevreden met het eindresultaat. Een prachtig geheel, waarin alles leeft en bestaat 

in een perfecte harmonie met elkaar en met Hem.  

 

Waar kun jij het meest van genieten in wat God allemaal geschapen heeft? Dank 

God daar voor.  

2 Efez. 2:1, 4-5, Gen 3:21.  

Van de perfecte harmonie is al snel weinig meer over. Zonde breekt alle relaties 

die God zeer goed had gemaakt. Het eerste dier moet sterven om de naaktheid 

van de mens te kunnen bedekken. Vele offerdieren zullen volgen om de zonden 

van de mens te bedekken. Zonde heeft de dood tot gevolg.  

  

Wat roept bovenstaande bij je op?  

3 Efez. 2:11 en 12, Gen 3:24 (Ex. 26:31-33) 

Waar God in Gen 3:9 de mens nog opzoekt, is de harmonie een paar verzen later 

volledig weg. Door de zonde leeft de mens gescheiden van God. Hij wordt zelfs 

weggejaagd! Het voorhangsel in de tempel was een aanhoudende herinnering 
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dat de mens door de zonde ongeschikt was geworden voor een samenzijn met 

God. 

  

Op wat voor momenten voel jij je ongeschikt voor het samenzijn met God?  

4 Gen. 3: 12, 16,  4:8 

Ook de relatie tussen mensen loopt volledig uit de hand. Man en vrouw schamen 

zich voor elkaar. Een harmonieuze relatie vervalt in begeren en heersen. En al snel 

wordt de eerste mens gedood door een ander. De ene beelddrager van God 

beëindigt gewelddadig het leven van een andere beelddrager. Broers notabene! 

Het loopt heel snel gierend uit de hand.  

 

In welke menselijke relaties ervaar jij zelf (de meeste) gebrokenheid? Misschien kun 

je vandaag voor een concrete relatie bidden. 

5 Efez. 2:3, Rom. 8: 22, (Gen 3:18) 

Niet alleen de relatie met God en andere mensen is kapot. Heel de schepping 

ondervindt de gevolgen van de zonde en de hebzucht van de mens. Deze teksten 

zijn misschien wel actueler dan ooit. Bosbranden, overstromingen, droogte door 

klimaatverandering en de enorme afname van biodiversiteit. Heel Gods prachtige 

schepping zucht en kwijnt weg onder de gevolgen van onze zonde.  

  

Hoeveel hoop heb jij voor een goede toekomst van deze aarde?  

 

Liedtip 

Luister deze week eens naar het lied ‘Wees stil voor het aangezicht van God’. 

 Week 2: Verbonden 

Paulus omschrijft het leven met God met woorden als: dichtbij, vrede, verzoend, toegang. 

Al die woorden hebben iets van verbondenheid in zich (zie ook vers 12). Leven in vrede is 

leven in verbondenheid met Jezus. 

 

1 Efez. 1:4, 2 Kol 1:15-20 

We zagen dat de zonde grote gevolgen heeft voor Gods zeer goede schepping. 

De schepping zucht en kwijnt weg onder de gevolgen van de zonde. Maar gelukkig 

laat God het er niet bij zitten. Op een dag vindt het volledige herstel plaats van zijn 

originele plan. De gevolgen van de zonde worden op alle terrein volkomen teniet 

gedaan. Het brengt Paulus tot een loflied! 

 

Hoe kun jij in je doen en laten nu al vooruitwijzen naar Gods doel: herstel op alle 

terreinen?   

2 Efez. 2:14-17, Joh. 14:23-27 

Gods vrede staat voor heelheid, overvloed, welvaart en harmonie. Ten diepste is 

die vrede de perfectie van Zijn schepping. Het is de vrede die alleen Jezus geeft. 

Een vrede die in de wereld niet te vinden is. Een vrede die ook niet afhangt van de 

omstandigheden. Het is de vrede van God die koning is en waar het in zijn Koninkrijk 

om draait.  
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Wanneer ervaar jij iets van die vrede die Jezus geeft? 

3 Efez. 2:16, 2 Kor 5:18-19 (Rom. 3:22-24, 27a) 

De verzoening tussen God en mensen is volledig het werk van God. Hij neemt zelf 

het initiatief. Zijn genade en vergeving zijn een cadeau aan een ieder die in Jezus 

gelooft. En die vergeving kost je niets! Bijna te mooi om waar te zijn.  

 

We zeggen vaak ‘Voor niks gaat de zon op’. Dat is niet het geval als het om Gods 

genade gaat. Hoe makkelijk of moeilijk vind jij het om te leven van die genade? 

4 Efez. 2:16, Lev. 4: 27-31, (Hebr. 12:14) 

We zagen vorige week al dat zonde de dood van vele offerdieren tot gevolg had. 

Die dieren werden geofferd voor vergeving van de zonden. Maar het bloed van 

offerdieren was niet genoeg. Het stond symbool voor het bloed van het perfecte 

offerlam. Alleen het bloed van Jezus biedt ons een uitweg uit de dood, de 

vergeving van onze zonden. En dat bloed heiligt ons leven in dienst van God.  

 

Hoe verbind jij de ‘gratis’ genade aan een leven in dienst van God?  

5 Efez. 2:7, Efez. 1:9-10, Jes. 65:17, 25, 2 Petr. 3:13 (Rom. 8:21) 

God herstelt heel zijn schepping. Het land zal weer vruchten geven, zoals Hij het in 

al zijn goedheid altijd al heeft bedoeld. Prooidieren zijn niet langer prooi voor de 

wolf en de leeuw. Gods shalom is alles omvattend. De gevolgen van de zonde 

worden op alle vlakken ongedaan gemaakt.  

 

Wat betekent het voor jouw leven hier en nu dat God het er niet bij laat zitten en 

de gebrokenheid van de hele schepping herstelt? 

  

Liedtip 

Luister deze week eens naar het lied ‘Gebed om vergeving’ van Sela. 

 Week 3: Vrede met God 

1 Efez. 2: 18, Hebr. 10:19-22, (Efez. 3: 11b en 12) 

In de eerste week lazen we over het voorhangsel als een aanhoudende herinnering 

dat de mens ongeschikt was geworden voor een samenzijn met God. Maar dat is 

verleden tijd. In Jezus hebben we nu vrije toegang tot God. De weg is vrij. We 

kunnen zonder angst en schroom naar God toegaan.  

 

Ervaar jij vrije toegang tot God? Wanneer heb je het gevoel dat er nog iets tussen 

jou en Hem inzit?  

2 Efez. 2:17 Jes. 44:22-23, Psalm 103:2 

Vrede met God is mogelijk omdat Hij onze zonde vergeeft en vergeet. Hij doet ze 

verdampen als een ochtendnevel. Hoe ver gaat die vergeving? Zo ver als het 

oosten is verwijderd van het westen. Die twee ontmoeten elkaar eigenlijk nooit. 

Beide windrichtingen zijn als het ware oneindig ver van elkaar verwijderd. Dat is hoe 

ver God onze zonden van ons verwijdert. Dat is hoe ver zijn rechtvaardiging gaat. 

Oneindig ver.  
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Loof vandaag deze Heer en vergeet niet een van Zijn weldaden! 

4 Efez. 2:18, Joh. 1:18 (Rom. 8:17b) 

We mogen God aanspreken als liefdevolle Vader. Je ervaring met je aardse vader 

kan dat beeld vertroebelen. Wil je weten wat voor vader God is? Wil jij het karakter 

van God kennen? Zou je God in Zijn hart willen kijken? Bedenk dan wie Jezus was 

en is. Kijk naar Hem, want Hij laat de Vader zien. In Zijn doen en laten. In Zijn omgang 

met mensen. In Zijn oneindige liefde. 

 

Wat is de mooiste eigenschap van Jezus die iets zegt over God de Vader, en die je 

tegelijk ook herkent in je eigen vader? Welke eigenschap van Jezus die iets zegt 

over God de Vader, heb je het meest gemist in je eigen vader?  

3 Efez. 2: 19-22, Rom. 6:11-13 (1 Kor. 9:23-24) 

De bijbelse begrippen rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. In Jezus zijn we 

gerechtvaardigd en ziet God onze zonde niet meer. Paulus noemt dat dood voor 

de zonde. Tegelijk roept Hij jou en mij op om de zonde niet in ons leven te laten 

heersen, maar om ons leven in dienst van God te stellen. Om je daarvoor in te 

spannen, zoals een topatleet zich inspant om de wedstrijd te winnen. Ons leven is 

een voortdurende oefening in heliging.  

 

Als je terugkijkt over de laatste paar jaar, wat zie je dan in je eigen leven aan groei 

in heiliging en toewijding aan God? 

5 Efez. 2:  Kol 3:23-24 (Rom. 8:17) 

Door Jezus zijn we deel geworden van Gods familie. Huisgenoten, erfgenamen. Als 

kinderen van God ontvangen we al veel goeds in dit leven. En er wacht een erfenis 

op ons als beloning. Overigens wordt het delen in die erfenis in de Bijbel ook 

verbonden aan het delen in het lijden van Jezus. Hem volgen is geen garantie voor 

een leven zonder lijden, pijn en verdriet. Maar het lijden dat we moeten verduren, 

verbleekt bij de erfenis die op ons ligt te wachten. Dus houd vol en houd moed! 

 

Hoe helpt de belofte van een erfenis jou om vol te houden in lijden en verdriet? 

 

Liedtip 

Luister deze week eens naar het lied ‘Amazing grace’. 

 

 Week 4: Diversiteit en vrede 

De christenen in Efeze kwamen uit de heidenen en werden door Joden-christenen 

‘onbesnedenen’ genoemd. Blijkbaar konden die twee groepen niet makkelijk samen door 

één deur. Paulus spreekt over ‘twee werelden’ en over een ‘muur van vijandschap’ (vers 

14). Dat onderscheid kennen wij nu niet meer, maar er is wel sprake van diversiteit, 

verschillende werelden, onderling wantrouwen en soms zelfs vijandschap.  

Jezus verzoent de twee werelden met elkaar en brengt eenheid. 

1 Ef 2:15, Openb. 5:9, 7:-10 

In Jezus schept God één nieuwe mens. Het woord dat hier met mens vertaald 

wordt, wordt ook gebruikt om alle mensen, de mensheid, mee aan te duiden. De 
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vrede van Jezus overstijgt alle grenzen. Ook die van afkomst, ras, cultuur en 

nationaliteit. De aanbidding van Gods volk is daarmee eensgezind én veelkleurig! 

 

Wat zie je in jouw gemeente aan veelkleurigheid en diversiteit? Dat kan letterlijk zijn, 

maar ook op andere manieren. 

 Efez. 2: 14a, Kol 3:12-15 

We zijn geroepen om de vrede van Christus in ons hart te laten heersen. Blijkbaar is 

dat iets wat niet vanzelf spreekt. Het is iets waar je je steeds weer toe moet zetten. 

Er kan zomaar iets anders dan vrede heersen in je hart. Er is van alles dat die vrede 

bedreigt. Meningsverschillen, gebrek aan liefde, bescheidenheid, 

zachtmoedigheid. Kies er steeds weer bewust voor om de vrede van Jezus in je 

hart te laten heersen. 

 

Bid of God je vandaag opnieuw die vrede wil laten ervaren die alle verstand te 

boven gaat.   

2 Rom. 12:17-21, 1 Petr. 3:11 

Vrede is lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom moeten we ons er steeds bewust 

voor inzetten en er zelf alles aan doen om in vrede met anderen te leven. Naast het 

leven in vrede onder elkaar, moeten we er ook alles voor in het werk stellen om met 

alle mensen in shalom te leven. De vrede van God en zijn Koninkrijk wil in al onze 

relaties met anderen voelbaar zijn.  

 

Je inzetten voor de vrede van anderen heeft ook invloed op je gedrag als 

consument. Op welke manier zoek jij daarin de shalom voor anderen?  

3 Jer. 29:7, 1 Tim 2:1-3 

Ook in ons gebed strekken we ons uit naar de vrede van Jezus. We mogen bidden 

voor de vrede en de bloei van de stad, voor rust en waardigheid voor alle mensen 

en voor de leiders en gezagsdragers in deze wereld.   

 

Welke plek heeft vrede in jouw gebed? 

5 Joh 13:34-35, Hand. 9:31 

In een wereld waarin verschillen steeds meer worden benadrukt en uitvergroot, valt 

het op wanneer een groep mensen elkaar liefheeft en in vrede met elkaar 

samenleeft, ondanks allerlei onderlinge verschillen. Dat heeft een krachtige 

uitstraling naar buiten toe. Zo met elkaar in vrede leven brengt de gemeente tot 

bloei! En de Geest gebruikt dit om de gemeente te laten groeien! 

 

Waar ervaar jij de onderlinge liefde en vrede het sterkst in jouw gemeente?  

 

Liedtip: 

Luister deze week eens naar het lied ‘Breng ons samen’ van Sela 
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2. VERSCHILLENDE VORMEN 

Je kunt het bijbelleesrooster op verschillende manieren gebruiken. We beschrijven er hier 

enkele. Misschien is het leuk om deze vormen in de komende periode wat af te wisselen.  

 Suggestie 1 - Slow reading methode 

Slow reading is het langzaam, luisterend en liefdevol lezen van een korte bijbeltekst. Lees 

het hele gedeelte en kies 1 of 2 verzen waar je dieper bij stil wilt staan. Je leest in stilte, met 

aandacht en met de verwachting dat de heilige Geest je iets te zeggen heeft. 

 

• Word stil (Silentio) 

Zoek een plek zonder afleiding. Steek een kaars aan en neem de tijd om je hoofd 

tot rust te brengen. Gebruik hiervoor eventueel muziek. 

• Lees de bijbeltekst (Lectio) 

Lees de tekst meerdere keren, ook hardop. Schrijf de tekst op en laat het woord 

voor woord tot je doordringen. 

• Betrek het op jezelf (Meditatio) 

Hoe zit je hier? Wat speelt er in je leven? Wat heeft deze tekst met jouw situatie te 

maken? 

• Bespreek het met God (Oratio) 

Bid en bespreek je gedachten over de tekst met God. Bevraag Hem, dank Hem, 

huil uit bij Hem, prijs Hem… 

• Laat je verrassen (Contemplatio) 

Wacht af of God je een boodschap geeft, een beeld of het besef van zijn liefde 

voor jou. Ontdek dat Hij je aankijkt en kom tot rust in zijn aanwezigheid. 

(Slow reading is een methode van bijbellezen die door is Kerkpunt ontwikkeld op basis van 

Lectio Divina uit de kloostertraditie.) 

 

 Suggestie 2 - Lezen en bidden 

Lees de teksten langzaam. Stel jezelf de volgende drie vragen en noteer de antwoorden: 

• Wat heb ik over God geleerd, waarvoor ik Hem zou kunnen prijzen of danken? 

• Wat heb ik over mezelf geleerd waarvoor ik vergeving kan vragen en waarvan ik 

mezelf zou kunnen bekeren? 

• Wat heb ik geleerd over mijn leven en over waar ik naar verlang, waar ik om zou 

kunnen vragen of waar ik naar zou kunnen handelen?  

Neem deze punten mee in je gebed.  

 


