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1. Wat beleef jy in ‘n week?

JESAJA 9 : 5 (NLV) Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n 
Seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met 
die koninklike titels: Wonderbare Raadsman, Magtige 
God, Ewige Vader, Vredevors.

2. Wat keer jou om vrede te beleef in jou week?

a) Die lewe -  
Die wêreld en dinge gaan dit nie vir jou gee nie.

JOHANNES 14 : 27 (NLV) Ek laat vir julle vrede na; 
my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die 
wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs 
word nie.

b) Ander - Jy kan nie beheer wat ander doen nie.

KOLOSSENSE 3 : 12 - 15 (NLV) Julle is die mense 
wat God uitgekies het wat Hy geheilig het en wat 
Hy liefhet. Daarom moet julle die volgende soos 
klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, 
nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Verdra mekaar 
en as enigeen ’n klagte teen iemand anders het, 
vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here 
julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet 
aantrek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak 
saam. Verder, laat die vrede wat Christus bewerk het, 
in julle lewens die deurslag gee; want as lede van een 
liggaam is julle tot vrede geroep. En wees dankbaar.

c) Onsself - Jy kan nie self vrede skep nie.

GALASIËRS 5 : 22 - 23 (NLV) Maar die vrug wat die 
Gees voortbring, is: liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid 
en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie ’n wet 
nie.

JOHANNES 15 : 4 (NLV) Julle moet aan My verbonde 
bly soos Ek aan julle. ’n Loot kan nie uit sy eie vrugte 
dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie, en 
só julle ook nie as julle nie aan My verbonde bly nie.

LUKAS 9 : 23 (NLV) Toe het Hy vir die skare gesê: 
“As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie-ek 
prysgee, elke dag julle kruis opneem en My volg.”

3. Hoe beleef ek vrede in my week?

a) Jy kan net in vrede leef in eenheid met God en Sy 
wil.

2 TESSALONISENSE 3 : 16 (NLV) Mag die Here, die 
Bron van vrede, self altyd en op elke manier vir julle 
vrede gee. Mag die Here met julle almal wees.

b) Neem vrede as jou porsie.

JOHANNES 14 : 27 (NLV) Ek laat vir julle vrede na; 
my vrede deel Ek met julle. Ek gee nie soos die 
wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs 
word nie.

c) Luiter na die Helper en Raadgewer.

JOHANNES 14 : 15 - 17 (NLV) As julle My liefhet, 
sal julle my opdragte gehoorsaam. En Ek sal die 
Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Raadgewer 
stuur om vir altyd by julle te wees; dit is die Gees van 
die waarheid. Die wêreld is nie in staat om Hom te 
ontvang nie omdat hy Hom nie sien of ken nie. Julle 
ken Hom egter, omdat Hy by julle gaan bly en in julle 
sal woon.”

EFESIËRS 4 : 30 NLV Ja, moenie God se Heilige 
Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met 
die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se 
verlossingsdag sal belewe.

4. Wat staan tussen jou en vrede in jou lewe?

HEBREËRS 12 : 14 (NLV) Doen julle bes om in vrede 
met almal te lewe en beywer julle om ’n toegewyde 
lewe te voer, want daarsonder sal julle nie eendag in 
die Here se teenwoordigheid kan kom nie.

ROMEINE 14 : 17 ( NLV) As God koning is in ons 
lewe (in jou maandag en week), gaan dit nie om wat 
ons eet of drink nie; dit gaan daarom dat ons reg sal 
lewe en die vrede en die blydskap sal vertoon wat die 
Heilige Gees in ons bewerk.

JOHANNES 16 : 33 (NLV) Ek sê hierdie dinge vir julle 
sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld 
sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die 
wêreld reeds oorwin.

5. Maak die keuse om in vrede te lewe.

ROMEINE 15 : 13 (NLV) Ek bid dat dié God wat aan 
ons ’n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle 
lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle 
lewens tot oorlopens toe vol verwagting word deur die 
kragtige werking van die Heilige Gees.
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