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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Vrede, wanneer ? 
 

vrede op aarde 
Een regel uit een overbekend kerstlied: ‘vrede 
op aarde’. We zingen het vaak biddend en ver-
langend. Maar wat moeten we constateren dat 
de mensheid daar zelf nooit in slaagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle internationale nobele pogingen ten spijt. 
Na elke oorlog horen we dezelfde woorden: ‘Dit 
nooit meer’. Maar het gebeurt telkens weer, 
verder weg of dichterbij. Nog nooit heeft de we-
reld zo’n groot aantal vluchtelingen geteld als 
nu. Op de vlucht voor oorlog, geweld, onder-
drukking, onvrede. De mensheid, tot alles in 
staat, maar zoals een lied het verwoord: ‘het wil 
alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewa-
ren’. 
 
vrede in het hart 
Waar komt dat alles toch vandaan? Vrede 
heeft alles te maken met tevreden. En dan ko-
men we uit bij onszelf. Bent u, ben jij tevreden? 
Hoe vaak is het niet zo dat wij ontevreden zijn. 
We willen iets en als we dat hebben, willen we 
weer iets anders. Steeds weer is de mens op 
zoek naar vervulling van nieuwe wensen. Maar 
zoals een gezegde luidt: ‘Een ronde wereld kan 
nooit een driehoekig hart vervullen’. 

 

 

 

Vrede 
 

 



 
Vrede in het hart 
Wat hebben u en ik nodig? Wij hebben God no-
dig. Maar van oorsprong leven we zonder God, 
ja sterker, we leven in oorlog met God. Adam 
heeft Gods gebod overtreden en daarmee zich 
van God afgekeerd en voor satan gekozen. En 
die hartsgesteldheid wordt nu bij ieder mens, 
ook bij u en mij, gevonden. Wij houden God 
buiten de deur van ons hart en zoeken zelf wel 
uit wat we willen doen en laten. En niemand die 
daar ons de les over hoeft te lezen.  
Maar, weet u, God heeft ons geschapen om 
naar Zijn wil en geboden te leven. Alleen zo 
komt de mens tot zijn doel en volle ontplooiing. 
Laten we daarom niet eigenwijs en halsstarrig 
zijn. God vraagt ons in Zijn Woord, de Bijbel, 
om naar Hem terug te keren. Hij biedt ons vol-
komen vrijspraak en vergeving aan voor alles 
wat we misdaan hebben en waarin we tekort 
geschoten zijn. Ja, God biedt ons Zijn Vrede 
aan, door Jezus Christus, Zijn Zoon. Hij heeft 
geleden en is gestorven om onze zonden. Eén 
van Zijn laatste woorden was: ‘Het is vol-
bracht!’. Maar Hij is ook opgestaan uit de dood 
om voor eeuwig te leven en Vrede te brengen 
op deze aarde. 
 
 
 
 

 

 
Vrede op aarde  
Ja, u leest het goed. Er komt vrede op deze 
aarde. Nee, niet door allerlei organisaties. Ook 
niet door een charismatische en sterke wereld-
leider, die ogenschijnlijk veel wereldproblemen 
zal oplossen en schijnbare wereldvrede zal re-
aliseren. Laat u niets wijs maken, want een 
vrede zonder God is geen echte vrede en zal 
geen stand houden. 
Maar Jezus, de Vredevorst, zal eens terugke-
ren op deze aarde. Dan zal Hij de wereld rege-
ren met recht en gerechtigheid. Dan zal er 
Vrede zijn. Geen onrecht, geen onderdrukking, 
geen geweld, geen terreur zal dan geduld wor-
den. De Bijbel zegt: ‘Hij zal oordelen tussen de 
heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij 
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscha-
ren en hun speren tot snoeimessen. Geen volk 
zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.’  
(Jesaja 2:4) 

Dan geen honger en geen vluchtelingen meer. 
God en Zijn goede geboden zullen dan het uit-
gangspunt zijn. Daardoor zullen mensen weer 
in echte vrede kunnen leven. Ja, zelfs in het 
dierenrijk zal er vrede zijn. ‘Een wolf zal bij een 
lam verblijven’ en ‘een leeuw zal stro eten als 
het rund’. (Jesaja 11 : 6a en 7b) 
Is dat niet waar u naar verlangt?! 
 

 

 
  

 

Hulp nodig ? 

 
Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit blad 
is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische vraag 
heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het doen 
van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet meer in 
staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad terzijde 
staan, voor zover het in ons vermogen ligt.  
U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl 

Start: dinsdag 13 september, 19.30 uur, Zuidoordseweg 10a, Goudswaard  (0186-691253) 

mailto:info@hervormd-goudswaard.nl


De Vrede van God 
 

voor de jeugd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus zei tegen Zijn apostelen: ‘Vrede zij u!’. Dit kun je lezen in de Bijbel in Lukas 24 vers 36. De 
apostelen waren bang, maar Jezus zegt dat Hij vrede aan ze geeft. Als jij bang bent, mag je naar 
Jezus toe. Jezus heeft geleden en is gestorven voor jouw zonden. Hij is opgestaan, waardoor er 
vrede met God mogelijk is. Daarom komt Jezus naar jou toe met Zijn vrede! Het teken van de 
vrede is een duif. Maak hier een mooie kleurrijke plaat van, hang hem op je kamer en denk elke 

dag aan de vrede van God die Jezus ook aan jou wilt geven.  



Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft.  
Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten.  
In dat geval kunt u een email sturen naar info@hervormd-goudswaard.nl. 
Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te be-
handelen.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw eventuele respons! 

 
Op zoek naar rust, stil gebed of meditatief moment? 
Tot eind september is elke zaterdagochtend (09.30 – 12.00 uur) de kerk open! 

 
 

Lied 

                                                                                                              Beluister dit lied:   
 

Ergens in een schitterende tuin 
Nog maar een paar duizend jaar geleden 
Leefde de mens, in harmonie met God 

Een paradijs in de hof van Eden 
 

Gods liefde werd in alles daar gevoeld 
Hij de Schepper, werd door heel Zijn werk aanbeden 

De aarde was goed, zoals God het had bedoeld 
O, wie verlangt niet naar die tijd van vrede 

 
Het zal worden zoals het was 

Wereldwijde vrede en een altijd open hemel 
Het zal worden zoals het was 

De mens zal niet meer strijden 
En de wereld niet meer lijden 

Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast 
Het zal worden zoals het was 

 
Vandaag de dag ellende om ons heen 

Zoveel mensen zijn hun levensdoel verloren 
Dood en verderf slaan verwoestend om zich heen 

De hele schepping zucht als nooit tevoren 
 

Maar God is trouw aan wat Hij heeft beloofd 
Hij zal alles weer in ere gaan herstellen 
Wat een geluk als je deelt in dat geloof 

Als je weet dat God het laatste woord zal hebben 
 

Want het zal worden zoals het was 
Wereldwijde vrede en een altijd open hemel 

Het zal worden zoals het was 
De mens zal niet meer strijden 
En de wereld niet meer lijden 

Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast 
Het zal worden zoals het was 

 
Christian Verwoerd 

 

 

Vragen / opmerkingen ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=xsKkSohWeIU

