
 

 

 

Nr. 47 – 14 maart 2021 

Hallo allemaal, 

Vandaag alweer de 4e zondag van de 40 dagen-tijd. Deze keer staat de heilige Geest 

centraal in het verhaal. Jezus belooft zijn leerlingen hulp: de heilige Geest zal hen 

komen helpen. Door de Geest herinneren ze zich de woorden van Jezus en begrijpen 

ze die pas echt goed. De heilige Geest helpt hen om de juiste woorden te vinden en 

goede keuzes te maken, als ze overal het goede nieuws over Jezus vertellen. 

 

 

  



Jezus belooft zijn vrede 

Johannes 14: 15-17, 25-28 

 

 

Jezus en zijn vrienden zitten bij elkaar in een huis, niet ver van Jeruzalem. Ze zingen voor 

God, ze bidden, ze eten en drinken samen. En ze praten. Jezus weet dat het niet lang meer 

zal duren voor Hij gevangengenomen en gedood zal worden. Hij weet ook dat zijn vrienden 

het heel erg zullen vinden als Hij niet meer bij hen is. Het is belangrijk dat Hij ze van tevoren 

nog een paar dingen vertelt. Jezus heeft de voeten van zijn vrienden gewassen. Zo liet Hij 

zien dat ze van elkaar moeten houden en goed voor elkaar moeten zorgen. En Hij vertelt zijn 

vrienden dat Hij gaat sterven, en dat Hij dan naar zijn Vader in de hemel gaat.  

‘Ik ben straks weg,’ zegt Jezus. ‘En dan zien jullie Mij niet meer. Maar vergeet niet wat Ik jullie 

allemaal geleerd heb. Ik heb jullie verteld hoe je moet leven. Blijf ook zo leven als Ik niet meer 

bij jullie ben.’ ‘Maar hoe moet dat?’ zegt Petrus. ‘We kunnen toch niet zonder U? We hebben 

U nodig.’ ‘Ik ga mijn Vader vragen om een helper naar jullie toe te sturen,’ zegt Jezus. ‘En wie 

is die helper dan?’ vraagt Petrus. ‘Is het iemand die we kennen?’ ‘Dat is de heilige Geest,’ 

zegt Jezus. ‘Ik vraag mijn Vader om de heilige Geest naar jullie te sturen.’  

De heilige Geest? Wacht even, daar heeft Petrus weleens over gehoord. Hij heeft Hem nog 

nooit gezien. Want je kunt de heilige Geest niet zien, net zoals je de wind niet kunt zien. Maar 

net zoals je wel kunt zien wat de wind doet, zo zie je ook wat de heilige Geest doet. Hij 

zorgde er lang geleden voor dat Simson heel erg sterk werd en de slechte mensen uit het 

land kon wegjagen. De heilige Geest hielp koning Salomo, zodat hij wijs werd en goed voor 

de mensen van zijn land kon zorgen. De heilige Geest zorgde ervoor dat Jesaja, de profeet, 

goed kon uitleggen wat God tegen de mensen wilde zeggen.  



‘Echt waar?’ vraagt 

Petrus verbaasd. ‘Gaat 

uw Vader de heilige 

Geest naar ons 

toesturen? Alsof we net 

zulke bijzondere mensen 

zijn als Simson, of koning 

Salomo, of Jesaja?’ ‘Ja,’ 

zegt Jezus. ‘Dat klopt. 

Mijn Vader stuurt de 

heilige Geest naar jullie 

toe, en die zal altijd bij 

jullie blijven. Hij gaat er 

straks voor zorgen dat 

jullie begrijpen wie Ik 

ben, en dat jullie gaan begrijpen waarom Ik gevangengenomen moest worden en moest 

sterven, en waarom Ik moest opstaan uit het graf.’ ‘Ik snap het nog niet helemaal,’ zegt 

Petrus. Hij kijkt de tafel rond. ‘Ik ook niet,’ zegt Johannes. Hij krabt in zijn haar. ‘Dat weet ik,’ 

zegt Jezus. ‘Ik weet dat jullie nu nog niet alles begrijpen wat Ik vertel. Maar straks komt de 

heilige Geest, en die gaat jullie helpen. Hij gaat ervoor zorgen dat jullie niks vergeten van wat 

Ik jullie verteld heb. En Hij helpt jullie om het allemaal te begrijpen.’  

Jezus steekt zijn handen op, net als een priester die de mensen de zegen van God geeft. 

‘Lieve vrienden,’ zegt Hij, ‘Ik geef jullie mijn vrede.’ ‘Vrede?’ zegt Petrus. Ineens is hij blij. ‘Dat 

de Romeinen weggaan uit ons land? En die gemene koning Herodes? Dat er geen soldaten 

meer hoeven te vechten?’ ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik bedoel een ander soort vrede. De vrede die 

Ik bedoel is vrede die in je hart woont. De vrede die de heilige Geest wil geven. Als je bij Mij 

hoort, zul je die vrede voelen. Ook als Ik niet meer hier bij jullie ben. Ook als het moeilijk is.’  

Petrus knikt. Jezus heeft zoveel moeilijke dingen vertelt, en hij begrijpt het allemaal nog lang 

niet. Maar vrede in zijn hart – dat wil hij ook wel. Heel graag zelfs. 

 

 

 

 

 

 



 40-DAGENPROJECT 

Vandaag mag het 4e luikje opengemaakt worden. Achter het luikje komt het plaatje tevoorschijn 

van Jezus die aan de leerlingen vertelt over zijn vrede. 

 

Gods zegen voor jou | Sela - YouTube 

Vrede Met God - YouTube Music 

De Brug - YouTube Music 

Licht - YouTube Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het projectfilmpje van deze week: 

https://youtu.be/3qwLoULQ10w 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs
https://music.youtube.com/watch?v=PTM_eRGeXEE&list=PLrhLmoQKjleh_wdIhWIu45_5a61Tjmr8x
https://music.youtube.com/watch?v=9Z8cLxCzBHA&list=OLAK5uy_kTfqPAVjNLuRSg8zAwjGtWy2L62E31FT8
https://music.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI&list=OLAK5uy_kMxcunXuipqgRoKSB1kwlbjLIpbOC3QB0
https://youtu.be/3qwLoULQ10w


WEET JE DIT? 

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  

De betekenis van ‘geheugensteuntje’ volgens het woordenboek is:  

eenvoudig hulpmiddel om iets te onthouden 

Jezus belooft een geheugensteuntje aan de leerlingen: de heilige Geest. 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!   



KLEUREN, KNUTSELEN, PUZZELEN 

 

** Een mooie herinnering maken ** 

Je hebt nodig: 

• 1 houten wasknijper 

• zelfhardende klei (Action) 

• verf 

• foto of kaart met een mooie herinnering 

Maak een figuurtje van de klei.  

Steek voorzichtig deze kant een klein stukje in de klei 

 

 

 

Als de klei droog is kun je het figuurtje in leuke kleuren verven en steek 

je je herinnering erin. 

 

  



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.  

 



TOT SLOT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer: 

Jezus houdt van zijn leerlingen 

 

Bronvermelding: BijbelBasics 


