
«Ik wens jullie vrede! 
Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik 
jullie uit.»    Johannes 20, 21 

Een Ervaring
van Vrede

Het zal effect hebben wanneer 
wij de liefde concreet maken 
door er te zijn voor anderen, 
door iets te doen voor wie in nood 
is, door aandacht, tijd, raad, 
voedsel, kleding of onderdak te 
geven aan wie dat nodig heeft, 
vriendschap aan wie alleen is 
of wanhopig, steun aan wie 
beproefd wordt… 

Als wij zo leven, zal de wereld 
door Jezus gefascineerd worden. 

Als wij een ‘andere Christus’ 
worden, zal zijn werk ook door 
ons worden voortgezet. 

Ze ervaren Zijn nabijheid en vrede. 
Jezus nodigt hen uit om het nieuws 
van het Evangelie aan de wereld 
te gaan brengen.

Maar spreken alleen is niet genoeg. 

De Verrezen Heer heeft zich op de 
ochtend van Pasen laten zien aan 
Maria Magdalena die Hem herkende. 
Dezelfde avond toont Hij zich aan de 
andere leerlingen die zich vol angst 
en onzekerheid in een huis hadden 
opgesloten. 

Hij wil hen opnieuw ontmoeten, 
ook al hebben ze Hem verraden of 
zijn ze op de vlucht geslagen. 

Zijn eerste woord is een VREDESWENS.

In een brief, ondertekend door 376 leerlingen en docenten van twee 
scholen, schreven we dat positief nieuws de mensen weer hoop kan geven 
op een betere wereld. En dat het mensen kan stimuleren om een betere 
wereld op te gaan bouwen. Diverse kranten hebben het idee overgenomen. 

«VOOR EEN DAG – SCHREEF EEN JOURNALIST– SCHRIJF IK BERICHTEN 
OVER VELE MENSEN DIE HEBBEN GELACHEN, DIE EEN SUCCES HEBBEN 
BEHAALD OF DIE EEN ANDER HEBBEN GEHOLPEN». 

EEN ANDER SCHREEF: «DEZE VOORPAGINA MET POSITIEF NIEUWS 
BEGINT BIJ MENSEN ZOALS JULLIE, DIE GELOVEN DAT HET GOEDE ALTIJD
OVERWINT, OOK AL GEBEURT HET VAAK ONOPVALLEND». 

De directeur van een krant wil nu op een vaste dag in het jaar de 
voorpagina voorzien van positief nieuws. Hij wil ons daarbij gaan 
betrekken.     
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Ervaringen
uit de wereld:

We zagen dat er in de kranten 
vooral veel negatief nieuws te 
lezen was. 

We kwamen op het idee om 
één dag de voorpagina van onze 
regiokranten te wijden aan al het 
mooie wat er gebeurd is. 

WOORD VAN LEVEN

Het wordt pas geloofwaardig 
wanneer het eerst geleefd wordt. 
Ook de eerste christenen lieten het 
Evangelie eerst met hun leven zien. 
Van hen werd gezegd: 

“Zie hoe zij elkaar liefhebben en 
bereid zijn voor elkaar te sterven.” 


