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Heer van ons leven, Heer van de kerk,

Een plaats van

ontferm U over ons.
Laat uw kerk een plaats van vergeving zijn,

Vroomheid

een plaats waar mensen opleven van genade.
Laat uw kerk een plaats van vrede zijn,
een plaats waar mensen uw rust inademen.
Laat uw kerk een plaats van vrijheid zijn,
een plaats waar mensen elkaar niet de maat nemen.
Laat uw kerk een plaats van vreugde zijn,
een plaats waar mensen blij zijn in U en met elkaar.
Laat uw kerk een plaats van vriendschap zijn,
een plaats waar mensen elkaar van harte vinden.
Laat uw kerk een plaats van vroomheid zijn,

Ons geloofsleven is naar de marge
geschoven en momenten van stil
worden en gebed zijn het sluitstuk van
onze agenda geworden. Als we willen
bidden en bijbellezen, dan betrappen
we ons op hetzelfde ongeduld en de
haast als in het gewone leven. Vroom
leven, we weten nauwelijks meer hoe
we dat moeten doen.

een plaats waar mensen leven met U.
Doortrek zo uw kerk met uw Geest,
vorm ons naar de gezindheid van uw Zoon,
naar de plaats waar hemel en aarde
eenmaal samenkomen,

Radicaal met Christus leven

amen.

Harald Overeem

Uit: Harald Overeem, “Om te geloven heb ik de kerk nodig”

Bijbelleesrooster

Nadat we stil hebben gestaan bij de kerk als plaats van
Vergeving, Vrede, Vrijheid, Vreugde en Vriendschap komt
vandaag het laatste thema aan de orde: een plaats van

vindt
Dag 1 | 1 Timoteüs 2: 1-7

Dag 4 | 2 Petrus 1: 5-8

Paulus roept op om te

Wat heeft God gegeven

bidden voor de overheden

om vroom te kunnen

om een vroom leven te

leven? Hoe motiveert deze

kunnen lijden.

tekst jou?

Wat kun jij hiermee in jouw
gebeden?

Dag 5 | Psalm 25
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Een vroom leven...
Vroomheid roept bij ons misschien niet zo’n positief gevoel

1 Timoteus 4: 7b-8

op. Het is een woord met een wat ouderwetse klank en vaak
zien we het dan als iets van je binnenste, je gevoel en
verstand. Maar Paulus laat zien dat ons hele leven ermee
gemoeid is. En wat heeft vroomheid bovendien met de kerk

Dag 2 | Psalm 119: 1-16

psalm leren jou iets over

te maken? Is vroomheid niet een privé-aangelegenheid.

Wat leert Psalm 119 jou

vroomheid.?Wat zou je

over vroomheid en

daarin mee willen nemen

Vroomheid is leven in nauwe verbondenheid met Christus. En

spiritualiteit?

voor je gebed?

Dag 3 | Genesis 5: 18-24 en

Dag 6 | Titus 2: 11-15

daarin draait het radicaal om Jezus

Hebreeën 11: 5 en 6

Een vroom leven staat in

Paulus laat zien dat het in het evangelie om Jezus Christus

Henoch wandelde met

een missionair perspectief.

draait. In 1 Timoteus 3: 16 zie je hoe God in Jezus naar ons

God? Waar denk jij dan

We zijn gereinigd met een

toegekomen is en hoe hij door ons ontvangen is. Jezus

aan? Wat roept dat aan

doel.

Christus is het mysterie van ons geloof: in heel de Bijbel gaat

verlangen op?

in een tijd dat veel mensen God dreigen kwijt te raken is dan
belangrijk samen te ontdekken waar ons hart klopt.

het om hem. Calvijn zegt: God komt tot ons in het gewaad
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van de Schrift.
Jezus die naar ons toekomt
is de kracht achter onze
vroomheid: bevrijd van
zelfredzaamheid en
egoïsme worden we met
God verzoend. We worden
geplaatst in de ruimte van
Gods genade: Christus’
liefde en genade die je
omringt en waarin en van
waaruit je mag leven.

gebrokenheid, geen

christelijke deugden. Dat

schuld. God alleen staat

betekent ook een ruimte

dan in het centrum. Het is

waarin je mag falen en leert

het feest, waar alles wat

omgaan met falen.

we nu kennen in het niet
valt. En nu mag je leven
vanuit dat perspectief. Je
voorbereiden op die
ontmoeting. Dat maakt het

Maar moet je dat allemaal op
jezelf doen? Oefenen vraagt
om discipline, structuur,
methoden je moet het

leven nu niet zonder

inplannen.

betekenis, maar zet het wel

zodat Jezus zichtbaar

in perspectief.

wordt

Zo’n leven vraagt een
gerichte training:

Een gemeente die dicht bij

Paulus zegt: “Oefen je zelf

komende wereld, is een

in een vroom leven.” Net

reclamezuil. Door te oefenen in

als alle eerdere thema’s

een vroom leven krijgt het

geldt dat dit een geschenk

evangelie handen en voeten.

Nu al wordt de wereld

ik, maar ook een opdracht.

Hoe kunnen mensen anders in

weer een plek waar je je

Een vroom leven vraagt

aanraking komen met Jezus?

thuis mag weten. Je hoeft

oefening. Geloven bestaat

Je hoeft je dus niet te schamen.

nergens afstand van te

uit allerlei werkwoorden:

Het gaat God om onze wereld

houden. Deze wereld en

vertrouwen, zoeken,

(1 Tim. 4:10).

jijzelf worden verlost en

verlangen, liefhebben,

vernieuwd. Alles gaat door

vernieuwen, dienen, etc.

wat Jezus tot stand brengt

Dat betekent dat je

weer beantwoorden aan

geloven moet doen!

Dat wordt beloond nu en straks
Een vroom leven heeft een
belofte in zich. Voor nu en
voor straks.

Gods bedoeling: je werk,
sport, ontspanning,
vakantie, relaties, etc.
Vroomheid bestaat er dan
in dat je het door Woord en
gebed laat heiligen. Je
krijgt een nieuwe kijk op
Gods wereld. Het leven
wordt weer heel: het krijgt
een doel en betekenis.

Gesprekspunten
•

gedachten, gevoelens en associaties?
•

‘vroomheid’ versta ik eerbied voor God, gepaard aan
liefde tot Hem, die door de kennis van Zijn weldaden tot
stand gebracht wordt.”
o

openbaar geworden tot
dan is de kerk de plek waar

van secularisatie hebben

God het voor het zeggen heeft.

toevoegen? Wat zou je eruit weg willen laten?
o
•

•

•

straks in zich. Het Koninkrijk

aanbidding. Bijbel lezen en

van God gaat doorbreken!

gebed vormen daarin de

Een leven waarin alles

kernpraktijken.
De kerk als oefenplaats van

Hoe doe je dat? Hoe stimuleer je elkaar daarin?

o

Wat is de aantrekkingskracht van een kerk met

Ervaar jij de kerk als een plaats om je te oefenen in

Welke concrete ideeën heb jij? En hoe zou jij jezelf willen
laten inschakelen?

geloofsgesprek, zonder
zonder gezamenlijke

o

vroomheid? Waarom wel/niet?

nodig. Hoe kun je radicaal

gezamenlijk gebed en

Paulus zegt 1 Timotheüs 4: 7 dat we onszelf kunnen

vrome mensen?

we dat met elkaar

heeft ook een belofte voor

Wat herken je in deze omschrijving bij jezelf?

oefenen in vroomheid.

we praktijken nodig waarin

het gezamenlijk

Lees deze een paar keer door. Wat vind je van
deze omschrijving? Wat zou je eraan willen

Gods genade is namelijk

training. En juist in een tijd

vanuit Jezus leven zonder

Een omschrijving van vroomheid van Calvijn: “Onder

Paulus op tot een vroom leven.

redding van alle mensen. En

inoefenen. Je hebt elkaar

Wat roept de term woord vroomheid bij jou op aan

Ook in de brief aan Titus roept

Het vraagt oefening –

En een leven met Christus

goed is, geen

Jezus leeft en vanuit zijn

•

Lees 1 Timoteüs 3: 16 en mediteer daarover. Dat doe je
door stil te worden, te luisteren en te ontvangen.

•

Maak een trainingsschema hoe jij je de komende
maanden en in het nieuwe seizoen wilt trainen in
vroomheid.

