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Op Jezus lijken 
 
Christenen zijn door God uitgekozen en geroe-
pen om een vroom leven te leiden lezen we in 2 
Petrus 1 : 1 – 11.  
1. Zodat ons leven in deze wereld niet zinloos, 

maar vruchtbaar is  
2. Zodat we nooit ten val zullen komen.  

 
Een vroom leven is een leven waarin de houding 
van je hart gericht is op het Koninkrijk van de 
hemel. Daartegenover staat een leven gericht 
op ons eigen begeren, waarbij je invulling pro-
beert te geven aan je eigen koninkrijk en het 
eigen verlangen van het hart. Toegeven aan de 
begeerte leidt echter tot verderf, want ze is de 
wortel van de zonde.  
 
Veel christenen zijn gewend om te leven vanuit  
de gehoorzaamheid aan de geboden van God. 
Deze inspanning is vooral gericht op ons gedrag 
en speelt zich met name af aan de ‘buitenkant’ 
van ons bestaan. God vraagt van ons echter de 
toewijding van ons hart; ons innerlijk dat op 
Hem gericht is.  
 
Bij vroomheid gaat het niet om losse ‘goede 
daden’.  Die kun je van buitenaf misschien nog 
afdwingen of in een opwelling doen. Een vroom 
leven is een leven waarin je karakter gevormd 
is. Waarbij je innerlijk verlangt het goede te 
doen met het oog op het Koninkrijk van de he-
mel. 
 
Het boekje “Oefenen in discipelschap” noemt 
bij de vorming van ons innerlijk en ons karakter 
de deugden. Deugden zijn houdingen en eigen-
schappen die ons leven kleuren en tot bijpas-
sende daden brengen. Er zijn tal van deugden: 
Moed, trouw, vriendelijkheid, gastvrijheid, maar 
ook nederigheid, zachtmoedigheid, en vredelie-
vendheid.  
 
Wanneer je denkt vanuit de deugden en een 
karakter dat door God gevormd is, gaat het ge-
sprek in een gesprek over christelijke leven niet 
meer in de eerste plaats over wat je moet doen  
 

 
 
en laten (denken vanuit de wet), maar over wie 
we zijn en hoe we meer op Jezus kunnen lijken.  
 
Leven vanuit de deugden, vraagt niet om een 
paar aanpassingen aan de buitenkant, maar om 
de vernieuwing van ons hart door de heilige 
Geest. Zodat door de vernieuwing van ons in-
nerlijk uiteindelijk aan de buitenkant ook zicht-
baar wordt dat we mensen zijn uit één stuk. 
Mens gevormd door de Geest (2 Korintiërs 3 : 
18). Voor dat proces van vernieuwing stelt God 
zijn majesteit en grote kracht ter beschikking (2 
Petrus 1 : 3. 
 

Verwerkingsvragen (zie ook blz. 26 boekje): 
 
1. Welke gevolgen kan het hebben voor de le-

vensstijl van christenen wanneer je de aan-
dacht verlegt van de geboden en gehoorza-
me daden naar christelijke eigenschappen 
en deugden?  

2. Wanneer Petrus schrijft dat God ons alles 
geeft voor een vroom leven. Wat geeft God 
ons dan en hoe ziet zo’n leven eruit (vgl. 2 
Petrus 1 : 3 – 8)?  

3. In de Bergrede (Matt. 5 : 1 – 11) en in 2 Pe-
trus 1 : 3 – 8 staan een aantal karaktereigen-
schappen / deugden die Jezus graag ziet bij 
zijn volgelingen. Welke van die eigenschap-
pen zou jij willen ontwikkelen of probeer jij 
in praktijk te brengen? 

4. Wat zegt Paulus in Kolossenzen 3 : 1 - 17 en 
2 Korintiërs 3 : 18 over de manier waarop we 
kunnen groeien in Christelijke karaktertrek-
ken / deugden?   

5. In het boekje staat: “Deugden of christelijke 
karaktertrekken aanleren gaat gepaard met 
een diepere verandering in een mens” en 
“Het vraagt tijd en training om ons oude ik te 
laten hervormen tot een nieuwe mens in 
Christus” Wat zou je willen dat er bij jezelf 
verandert?  


