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1	  Petrus	  3:8-‐14a	  
8	  Ten	  slo:e,	  	  wees	  allen	  eensgezind,	  vol	  medeleven,	  heb	  de	  
broeders	  lief,	  wees	  barmhar?g	  en	  vriendelijk.	  9	  Vergeld	  
geen	  kwaad	  met	  kwaad	  of	  laster	  met	  laster,	  maar	  zegen	  
daarentegen,	  omdat	  u	  weet	  dat	  u	  daartoe	  geroepen	  bent,	  	  
opdat	  u	  zegen	  zult	  beërven.	  10	  Want	  wie	  het	  leven	  wil	  
lieFebben	  en	  goede	  dagen	  zien,	  die	  moet	  zijn	  tong	  
weerhouden	  van	  het	  kwaad,	  en	  zijn	  lippen	  van	  het	  spreken	  
van	  bedrog;	  11	  die	  moet	  zich	  aIeren	  van	  het	  kwaad	  en	  het	  
goede	  doen;	  die	  moet	  vrede	  zoeken	  en	  die	  najagen.	  12	  
Want	  de	  ogen	  van	  de	  Heere	  rusten	  op	  de	  rechtvaardigen,	  
en	  Zijn	  oren	  zijn	  gericht	  op	  hun	  gebed;	  maar	  het	  aangezicht	  
van	  de	  Heere	  is	  tegen	  hen	  die	  kwaad	  doen.	  13	  En	  wie	  is	  het	  
die	  u	  kwaad	  zal	  doen,	  als	  u	  navolgers	  bent	  van	  het	  goede	  
14a	  Maar	  als	  u	  ook	  zou	  moeten	  lijden	  vanwege	  de	  
gerech?gheid,	  dan	  bent	  u	  zalig.	  	  	  



1	  Petrus	  3:14b-‐17;	  1:3-‐4	  
14b	  En	  wees	  niet	  bevreesd	  zoals	  zij	  bevreesd	  zijn,	  laat	  u	  niet	  in	  
verwarring	  brengen,	  15	  maar	  heilig	  God,	  de	  Heere,	  in	  uw	  hart;	  	  
en	  wees	  al?jd	  bereid	  tot	  verantwoording	  aan	  ieder	  die	  u	  
rekenschap	  vraagt	  van	  de	  hoop	  die	  in	  u	  is,	  met	  zachtmoedigheid	  
en	  eerbied.	  16	  En	  heb	  een	  goed	  geweten,	  	  opdat	  in	  datgene	  
waarin	  zij	  kwaad	  van	  u	  spreken	  als	  van	  kwaaddoeners,	  zij	  
beschaamd	  gemaakt	  worden	  die	  uw	  goede	  levenswandel	  in	  
Christus	  belasteren.	  17	  Want	  het	  is	  beter	  te	  lijden	  –	  als	  God	  dat	  
wil	  –	  terwijl	  u	  goeddoet	  dan	  terwijl	  u	  kwaad	  doet.	  
	  
3	  Geprezen	  zij	  de	  God	  en	  Vader	  van	  onze	  Heere	  Jezus	  Christus,	  	  
Die	  ons,	  overeenkoms?g	  Zijn	  grote	  barmhar?gheid,	  opnieuw	  
geboren	  deed	  worden	  tot	  een	  levende	  hoop,	  	  door	  de	  
opstanding	  van	  Jezus	  Christus	  uit	  de	  doden,	  4	  tot	  een	  
onvergankelijke,	  onbevlekte	  en	  onverwelkbare	  erfenis,	  	  die	  in	  de	  
hemelen	  bewaard	  wordt	  voor	  u.	  



A.	  Gereformeerde	  	  
spiritualiteit,	  of	  ...	  ?!	  
Onecht	  ben	  ik,	  onecht	  mijn	  hart,	  
onecht	  mijn	  toewijding.	  
Toch,	  al	  ben	  ik	  een	  zondaar,	  
kan	  ik	  door	  mijn	  tranen	  heen	  u	  niet	  bereiken?	  
Gij	  die	  honing	  en	  nectar	  zijt,	  
Heer	  die	  een	  en	  al	  zoetheid	  zijt,	  
Bewijs	  mij	  uw	  genade,	  
opdat	  ik	  de	  weg	  vind	  naar	  u.	  
	  



B.	  Helpt	  de	  volgende	  uitspraak	  	  
van	  Blaise	  Pascal	  (1632-‐1662)	  je?	  
Als	  men	  tegen	  de	  beginselen	  van	  de	  rede	  
ingaat,	  dan	  verzinkt	  men	  in	  het	  
ongerijmde	  en	  belachelijke;	  	  
	  
als	  men	  alles	  aan	  de	  rede	  onderwerpt,	  
dan	  blijB	  er	  in	  onze	  godsdienst	  geen	  
plaats	  voor	  het	  mysterie.	  
	  



Pauze	  
Dit	  college	  wordt	  straks	  hervat	  



C.	  Gekend	  zijn	  door	  God	  	  
(J.I.	  Packer,	  Knowing	  God)	  
Wat	  bovenal	  van	  belang	  is,	  is	  daarom,	  uiteindelijk,	  
niet	  het	  feit	  dat	  ik	  God	  ken,	  maar	  het	  grotere	  feit	  dat	  
daaraan	  ten	  grondslag	  ligt	  	  -‐	  	  het	  feit	  dat	  Hij	  mij	  kent.	  
Mijn	  naam	  staat	  in	  zijn	  handpalmen	  gegriS.	  Er	  is	  
geen	  ogenblik	  dat	  Hij	  niet	  aan	  mij	  denkt.	  Al	  mijn	  
kennen	  van	  Hem	  is	  aFankelijk	  van	  zijn	  voortdurende	  
ini?a?ef	  mij	  te	  willen	  kennen.	  
Hij	  kent	  mij	  als	  een	  vriend,	  als	  iemand	  die	  mij	  
lieFeeS;	  er	  is	  geen	  moment	  dat	  Hij	  zijn	  oog	  van	  mij	  
afwendt,	  dat	  zijn	  aandacht	  vermindert,	  en	  dus	  ook	  
geen	  moment	  dat	  zijn	  zorg	  voor	  mij	  tekortschiet.	  	  



C.	  Gekend	  zijn	  door	  God	  	  
(J.I.	  Packer,	  Knowing	  God)	  
Dit	  te	  weten	  is	  van	  enorm	  gewicht.	  Het	  is	  
onuitsprekelijk	  troostrijk	  –	  en	  wel	  het	  soort	  
troost	  dat	  energie	  geeS,	  niet	  dat	  ons	  verzwakt	  -‐	  	  
om	  te	  weten	  dat	  God	  mij	  voortdurend	  in	  liefde	  
met	  zijn	  zorg	  omringt	  en	  ten	  goede	  over	  mij	  
waakt.	  	  
Het	  is	  ook	  een	  enorme	  opluch?ng	  als	  ik	  weet	  
dat	  zijn	  liefde	  voor	  mij	  volledig	  realis?sch	  is;	  zij	  
is	  op	  alle	  punten	  gebaseerd	  op	  zijn	  voorkennis	  
van	  het	  slechtste	  van	  mij,	  zodat	  Hij	  nu	  nooit	  in	  
mij	  teleurgesteld	  zal	  zijn,	  wat	  er	  ook	  aan	  het	  
licht	  komt.	  	  



C.	  Gekend	  zijn	  door	  God	  	  
(J.I.	  Packer,	  Knowing	  God)	  
Bespreek	  dit	  fragment:	  
1.	  Typisch	  gereformeerde	  accenten?	  
2.	  De	  	  betekenis	  van	  de	  toevoeging	  -‐	  en	  
wel	  het	  soort	  troost	  dat	  energie	  geeB,	  
niet	  dat	  ons	  verzwakt	  -‐	  	  als	  het	  gaat	  om	  
christelijke	  troost.	  
3.	  Geef	  je	  mening	  over	  de	  laatste	  alinea	  



D.	  Het	  eigene	  van	  	  
gereformeerde	  spiritualiteit	  
	  
“Eén	  Middelaar	  –	  twee	  wegen	  –	  de	  drie-‐
enige	  God	  en	  geloven-‐in-‐drievoud”	  
	  	  
  Is	  dit	  een	  goede	  samenva[ng	  van	  
gereformeerde	  spiritualiteit?	  

	  



Einde	  
Bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  



Schooldag	  2015	  
 Zaterdag	  26	  september,	  Broederkerk	  
Kampen	  
 Toespraak	  ‘Dicht	  bij	  God	  leven’,	  door	  
prof.	  dr.	  Ad	  de	  Bruijne	  
 11.30-‐12.30	  uur:	  workshop	  voor	  
jongeren	  met	  prof.	  dr.	  Ad	  de	  Bruijne:	  
in	  gesprek	  over	  gereformeerde	  
spiritualiteit	  


