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Psalm 1
Gelukkig de mens 
       Die vreugde vindt in de wet van de HEER 
       en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
Hij zal zijn als een boom, 
       geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
       zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei.
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1. Spiritueel leven
‣ Wat is spiritualiteit? 

‣ Latijn:‘spiritus’ 
‣ Grieks: pneuma 
‣ Hebreeuws: ruach 

!
‣ Begrip heeft christelijke wortels



1. Spiritueel leven
Andere begrippen 
‣ Godsvrucht, vreze des HEREN, vroomheid 
‣ Geestelijke leven, leven in de Geest 
‣ Devotie 
‣ Levensheiliging  
‣ Vernieuwing, transformatie 
‣ Discipelschap



1. Spiritueel leven

Een spirituele ervaring…



1. Spiritueel leven
Definitie 1 

‘Overal waar de mens met bewuste bedoelingen en 
op een min of meer methodische wijze bezig is zijn 

leven te doen beantwoorden aan een transcendente 
zingeving, is sprake van spiritualiteit.’ 

!
- C. Aalders



1. Spiritueel leven
Definitie 2 

‘Spiritualiteit is de voortgaande 
omvorming van iemand, 

betrokken op een 
onvoorwaardelijke Aanspraak.’ 

!
-Kees Waaijman



1. Spiritueel leven
Definitie 3 
Leven in de Geest van Jezus 

!
‣ L E V E N        bios, zooè 
‣ G E E S T         pneumatisch, door de Geest gewerkt 
‣ J E Z U S         christocentrisch 

!
Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid  

                                                                        -Jezus in Johannes 10:10



1. Spiritueel leven
Drie dimensies

H O O F D H A RT H A N D E N

Dogmatiek Mystiek Ethiek 

Waarheid Schoonheid Goedheid 

Kennen Liefhebben Navolgen 



2. De levende God
Spiritualiteit gaat over Gód! 
‣ Wat God doet in een mensenleven 

!
‣ 'Spiritualiteit gaat niet primair over jou of mij, 

het gaat niet over persoonlijke ontwikkeling. 
Het gaat over God.’ 

                                 -Eugene Peterson



2. De levende God
‣ Deus semper maior! (God is altijd groter) 
!‣ De drie-enige God 
‣ God van verbondenheid, relationaliteit 
‣ Vader, Schepper 
‣ Zoon, Redder 
‣ Heilige Geest, Vernieuwer 
!‣ 2 Korintiërs 3:18 
‣ Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer 

aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de 
Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.



3. God en ik
‣ Objectivisme, subjectivisme 

‣ Van religie naar relatie 

‣ Zie, de mens! 
‣ Volmaakt geschapen 
‣ Gebroken spiegels 
‣ Gulle goedheid



3. God en ik
‣ Genade: Gods gulle, gevende goedheid 
‣ Charis (genade) 
‣ Chara (vreugde) 

!

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig



3. God en ik
G E N A D E  E R VA R E N  

Het verlossende werk van Jezus in je leven

de weg van  
vergeving

de weg van  
genezing

de weg van  
bevrijding

zonden wonden bonden

genade voor  
zondige mensen

genade voor 
gewonde mensen

genade voor  
gebonden mensen



3. God en ik
ZONDAGMORGEN 
!
Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 
   
                           -Ida Gerhardt



4. Gedisciplineerd leven



4. Gedisciplineerd leven
‣ Definitie C. Aalders: ‘Overal waar de mens met 

bewuste bedoelingen en op een min of meer 
methodische wijze bezig is zijn leven te doen 
beantwoorden aan een transcendente zingeving, is 
sprake van spiritualiteit.’ 

‣ Discipelschap en spiritualiteit zijn nauw verwant



4. Gedisciplineerd leven
‣ Spiritualiteit vraagt om spirituele disciplines 

‣ Het juk van Jezus: 
‣ ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 

gebukt gaan, dan zal ik jullie rust  Neem mijn juk op je en 
leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht.’ 
                                                                                  -Matteüs 11:28-30



4. Gedisciplineerd leven
‣ Spirituele vorming in Christus 

‣ Groeien in Christusgelijkvormigheid 
‣ ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven 

hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.’  
                                                                                              -Galaten 2:20 

‣ Gééstelijke oefeningen



4. Gedisciplineerd leven
De weg naar 

B I N N E N
De weg naar 

B U I T E N
De weg van de 

G E M E E N S C H A P

meditatie eenvoud biecht

gebed stilte aanbidding

vasten de minste zijn geestelijke begeleiding

studie dienst feestelijke viering



4. Gedisciplineerd leven
‣ Het Jezusgebed 

‣ Lectio divina 
‣ Lectio 
‣ Meditatio 
‣ Oratio 
‣ Contemplatio 

‣ Gebed om de vrucht 
van de Geest 

‣ Het Sjema 

‣ De mystieke weg



5. Nieuw leven 
Spiritualiteit gaat over het nieuwe leven van  
Christus in ons door zijn Geest 

‣ Gehoorzaamheid: Gods Tien Woorden 

‣ Gebed: het Onze Vader 

‣ De liefde: 
‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie  
mijn leerlingen zijn.’  

           -Johannes 13:35



6. Leven in verbondenheid
‣ Christelijke spiritualiteit:  
‣ Wel persoonlijk 
‣ Niet individueel 

‣ De spiritueel vormende kracht van liturgie 

‣ De geloofsgemeenschap als oefenplaats van 
spiritualiteit 

‣ Dromen van een spirituele kerk…



7. Alledaags leven
‣ Ora et Labora 
‣ Bidden is een vorm van werken 
‣ Werken is een vorm van bidden 

‣ Alles in de naam van Jezus:  
‣ ‘Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer 

Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem’. 
                                                                               -Kolossenzen 3:17



Wortelen in Jezus
‣ Geworteld leven: je weg gaan in de Geest van Jezus 

‣ ‘Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer 
aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, 
houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 
vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede…



Wortelen in Jezus
‣ … en laat u niet meeslepen door holle en misleidende 

theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en 
zich richten op de machten van de wereld en niet op 
Christus. Want in hem is de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, 
het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van 
die volheid vervuld.’  

           -Kolossenzen 2:6-10


