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Bijbelleesrooster
vindt
Dag 1 | Job 3

Dag 5 | Efeziërs 4: 1-6

Job klaagt dat hij geen

De eenheid is een

vrede vindt. In hoeverre is

geschenk van de Geest,

er voor bij jou ruimte om te

maar is ook iets waar je je

klagen? En waarom

voor moet inspannen. We

wel/niet?

worden opgeroepen om

Een plaats van

Vrede

de eenheid te bewaren die
de Geest ons geeft.
Dag 2 | Matteüs 10: 28-39
Wat roepen de woorden
Christelijke gemeenschap is niet
een ideaal dat wij moeten
verwerkelijken, maar een door
God in Christus geschapen
werkelijkheid waaraan wij mogen
deelhebben
Dietrich Bonhoeffer

van Jezus in je op?

Waar vertrouw je meer op:
eenheid omdat je op
elkaar lijkt (herkenbare
geloofsbelevingen, ) of

Dag 3 | Psalm 72
Zie Jezus in deze psalm.
Welk vers spreekt jou dan
het meeste aan? Wat raakt
jou?
Luister naar Psalmen voor

omdat de Geest ons aan

De Mensenzoon en het
beestachtige kwaad

elkaar verbindt?
Luister naar het lied ‘Breng
ons samen:
https://www.youtube.com/wa

Het boek Daniel bestaat uit twee delen. De eerste zes

tch?v=wHH6_qXk4N4&feature

hoofdstukken bevatten historische verhalen over Daniel en

=emb_logo

zijn vrienden tijdens de Babylonische ballingschap. Het

Nu 72:

tweede deel bestaat uit apocalyptische literatuur: beeldtaal

https://www.youtube.com/wa
tch?v=yR0d2Dgjr2Y

waarmee onthult wordt wat er feitelijk gaande is in deze
Dag 6 | Numeri 6: 22 – 27

wereld en waar onze geschiedenis op uit loopt. Een

Laat de woorden op je

bemoediging voor mensen in het nauw.

inwerken en weet je
Dag 4 | Jakobus 4: 1-12

gezegend door Gods

Vrede in de gemeente:

woorden van vrede.

1. Neem iemand uit de
gemeente in
gedachten bij wie je je
oordeel klaar hebt.
2. Bid voor diegene en of
God je wil geven dat je

Luister naar ‘The Lord bless

22/11/2020
Daniël 7

Vrede is vaak ver te zoeken:
In veel liedjes word er over gezongen. Imagine there’s no
heaven zingt Jhon Lennon. Stel je een wereld voor zonder

you and keep you’ van

religie, zonder landen, zonder bezittingen, zonder iets om voor

John Rutter:

te strijden of te sterven…. Dan komt de vrede in zicht. Want

https://www.youtube.com/wa

nu is de vrede ver te zoeken.

tch?v=QcYzO8Y4PH0

Honderden gedode Ethiopiërs..Vluchtelingen die in het

hem/haar toch leert

‘nieuwe’ Moria er nog slechter aan toe zijn. Pedojagers op

liefhebben.

oorlogspad. Kerkelijke conflicten. Slaande deuren thuis.
Eenzaam en buitengesloten op school. Vrede is vaak ver te
zoeken. Met het oog op die situatie geeft God ons via Daniel
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een kijkje achter de schermen.

Om te geloven
heb ik de kerk nodig

beestachtige machten gaan hun gang
Daniel ziet 4 beesten uit de zee opkomen. In de Bijbel is de
zee is de plek waar het demonische uit voort komt.
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Vaak worden de dieren uit
Daniël 7 verbonden met
vier wereldrijken uit het
Oude Testament (Babel,
Perzie, Griekenland en
Rom). Maar door deze
dieren te verbinden met

mond gesnoerd.
Soms denk je: waarom doet
God niets? Maar de oude
wijze doet wel wat. Hij houdt
de feiten bij om eerlijk recht
te kunnen spreken.

concrete rijken, komen de

Dit zijn de alternatieve feiten

visioenen ook meer op

die ingaan tegen de

afstand te staan.

beelden die je dagelijks

Wat duidelijk wordt is dat

meekrijgt en je kijk op deze

meer is dan een mens.
Maar de lezers van
Openbaring moesten leren
dat hij meer is dan de
Gekruisigde. De tweede
komst van Jezus zal anders
zijn dan zijn eerste.
Hij komt een einde maken
aan het onrecht, de macht
van duivel en het beeld

wereld bepalen.

van de mens herstellen.

ondergaan. Antiochus IV,

Als het je goed gaat, blijkt

Nero, Hitler, Kim-Jong-

deze wereld je toch niet

Laat de kerk een
plaats van hoop zijn!

un…macht corrumpeert.

diepe en blijvende vreugde

Waarom ga ik naar de

De mens - geschapen naar

te kunnen bieden. En als je

kerk? Omdat dit de plaats

Gods beeld - vertoont vaak

je in de ellende bevindt

is waar ik hoor over vrede,

dierlijke trekken.

hebben de beesten uit de

waar ik uitzie naar vrede.

rijken opkomen en

En dan is het vierde dier

zee geen macht over je ziel.

In Daniel 7: 18 en 27 wordt

nog angstaanjagender

Vandaag is het eeuwig-

gezegd dat de

dan alle voorgaande. Het

heidszondag: de laatste

heerschappij gegeven zal

komt in opstand tegen

zondag van het kerkelijk

worden aan de heiligen,

God en zal de heiligen

jaar. Te midden van de

aan Gods volk, zijn kerk.

onderdrukken (vers 25). In

beestachtige machten de

Openbaring 13 zie je al de

macht hebben, maar we

vier dieren samenkomen in

kijken uit naar de komst van

het beest uit de zee. De

de Oude Wijze en zijn rijk.

duivel die zich tegen Gods
rijk verzet.
Daniel is doodsbang als hij
deze beesten ziet. De
leeuwenkuil zal er niets bij
zijn. Het is een nachtmerrie.

tot de hemel ingrijpt
Deze beelden willen geen
nachtmerrie bezorgen,
maar ons juist kalmeren.
De macht van de beesten
komt tot een einde. De
vicieuze geweldscirkel
wordt doorbroken. De
godslastering wordt de

En daarom moeten we ons

De oude wijze draagt de

zichtbaar maken. Een

krijgt het niet bij elkaar. Hij is
goddelijk, want komt op de
wolken, maar ziet er uit als
een mens. Niet afkomstig uit

denkt.
•

Wat uit de beschrijving van de beesten uit Daniel 7
maakt het meeste indruk op je?

•

Biedt Daniel 7 jou troost of juist onrust? En kun je
uitleggen hoe dat komt? Welke troost of onrust is dat
dan?

•

Hoe klaar ben jij voor vervolgingen? Ga je ervanuit dat
er moeilijke tijden zullen komen? Waarom wel/waarom
niet?

•

Zie jij uit naar de komst van de Mensenzoon? Waarom
wel, waarom niet?

leven uit hoop!

Creatief
•

Knip artikelen en teksten uit kranten die gaan over (het
ontbreken van) vrede. Maak er een collage van.

de zee, maar uit de hemel.

Zoek een Bijbeltekst over vrede die jou aanspreekt op en
schilder die erover heen.

Mensenzoon, dat is de
enige titel die Jezus

Waarom breken er altijd weer oorlogen en conflicten
uit?

•

oefenen in een leven van
vrede van Jezus Christus

Als ik droom over vrede zie ik ….
Bespreek met elkaar wat je voor je ziet en waar je aan

zoon door ons aanbeden.

vrede. De kerk mag de

een mensenzoon. Daniel

•

Nu al wordt de Mensen-

en de mensenzoon
afdaalt.
macht over aan iemand als

Gesprekspunten

•

Schrijf een verhaal of gedicht over vrede.

gebruikte om zichzelf te
typeren. De discipelen
moesten leren dat Jezus

Misschien wil je de resultaten wel delen….

