
Binnenkomen
De vrede die God brengt is totaal verschillend van de vrede die de wereld ons aanbiedt. 
We vergeten dit vaak en nemen genoegen met minder dan wat God voor ons heeft. Of 
we verwarren het met gemak of afwezigheid van moeilijkheid. 

Tot welke terreinen van jouw leven spreken deze woorden van Jezus vandaag in het 
bijzonder? Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. [Johannes 14:27] 

Luisteren
En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het 
bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in 
lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent 
Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! [Lukas 3:21-22]

Alleen in het verhaal van de doop van Jezus verschijnt de Heilige Geest in de vorm van 
een duif. Maar uiteraard denken we aan alle verwijzingen naar de vrede die de Geest 
ons geeft. In onze verbeelding is deze vredesduif gewoonlijk een hagelwit en vlekkeloos 
schepsel.  Lukas gebruikt echter het woord voor een ander type duif, de rotsduif. Een 
rotsduif heeft een onopvallende kleur en wordt zo genoemd omdat het eieren legt 
in rotskloven en donkere plaatsen. Het beeld dat we zien van de Heilige Geest is van 
Iemand die leven brengt in de diepste en donkerste rotskloven van ons leven. 

Dit is de vrede van God. Het komt tot op onze diepste en meest verborgen plaatsen, de 
ontoegankelijke plekken, waar het een scheppende en genererende vrede brengt.

Antwoorden
Op welke plaatsen heb jij de Geest van vrede nodig om vrede te bewerkstelligen?
Kijkend naar het leven van jouw vijf vrienden vraag je je misschien af op welk punt 
God Zijn werk in hen gaat beginnen. De duif van de Geest verlangt ernaar om leven te 
brengen in hun diepste innerlijk. Bid dat zij daarnaar gaan verlangen.
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Bidden
Kom Heilige Geest… Geef dat Uw Heilige 
Geest diep in ons leven geplant mag 
worden, opdat we instrumenten van Uw 
vrede kunnen zijn.

Mag er vandaag vrede in je zijn.

Mag je op God vertrouwen dat je precies 
bent waar je zou moeten zijn.

Mag je niet vergeten de oneindige 
mogelijkheden die geboren worden uit 
geloof.

Mag je de gaven die je hebt ontvangen 
gebruiken en de liefde die aan jou is 
gegeven weer doorgeven.

Mag je tevreden zijn wetende dat je een 
kind van God bent. 

Laat deze aanwezigheid zich 
verankeren tot in je botten en sta je ziel 
de vrijheid toe om te zingen, te dansen, 
te loven en lief te hebben.

[Theresa van Lisieux]


