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GEHEIME VIR GESONDE VERHOUDINGS: 

VREDEMAKERS (DEEL 4) 
 

Beginsels van Vrede 

 God is die God van ____________________. 
 

Jesaja9:5  Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal 
genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.  

1 Korintiërs 14:33(AFR20)  Want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van 
vrede. 

Job 25:2(NLV)  God is magtig en ontsagwekkend. Hy vestig vrede in die hemele. 

 God het 'n ____________________ van vrede. 
 

Romeine 14:17  Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van 
gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.  

Psalm 29:11(AFR20) Die HERE gee krag aan sy volk. Die HERE seën sy volk met 
vrede. 

Johannes 14:27  ...Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee 
nie. 

Johannes 16:33  Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. 

Romeine 5:1  God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar 
nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.  

Kolossense 1:2(ABA)  Die Seun het aan die kruis gesterf, en so het God vrede 
gebring… 

 God se ____________________ lei tot vrede. 
 

Romeine 8:6  Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, 
loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe 
en vrede.  

Jesaja 57:2  Dié wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is… 

Kolossense 3:15  En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag 
gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar 
te lewe. 

Vredemakers 

Matteus 5:9  Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem 
word. 

1. ____________________. 
 

Matteus 5:24  laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met 
jou broer en kom dan en bring jou gawe. 

2. ____________________ na mense. 
 

Jakobus 1:19  My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar 
te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 

3. Konfronteer die ________________, nie die _____________. 
 

Efesiërs 4:15(NLV)  …terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly… 

Efesiërs 4:29(LB)  …Praat net wat nodig en nuttig is en wat iets kan beteken vir die 
wat dit hoor. 

4. Dra jou deel by tot die ____________________. 
 

Romeine 12:18(DB)  Doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met 
ander mense te leef. 

Efesiërs 4:3(LB)  …julle moet moeite doen om die eenheid te beskerm en in vrede met 
mekaar te lewe. 

5. Fokus meer op ____________________. 
 

2 Korintiërs 5:18  Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met 
Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.  

Jakobus 3:18(NLV)  Die vredemakers saai saad van vrede… 

James 3:18  Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. 


