
VERRIJK JE GELOOF! 
Handreiking bij de preek over 2 Petrus 1 vers 5 
(www.josdouma.nl/gelovenmetpetrus) 
 
Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw 
deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met 
volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders 
en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 
(2 Petrus 1:5-7) 
 
 

Zondag GELOOF (pistis) 

 
Geloof is een kostbaar geschenk van God, waardoor we redding ontvangen. Als 
we met dit geschenk leren omgaan, gaan we steeds meer vertrouwen op God 
en op Christus en worden andere geestelijke eigenschappen geboren. 

Maandag deugdzaamheid (aretè) 

 
Deugdzaamheid duidt vooral een kwaliteit aan: christenen zijn mensen die 
‘deugen’. Ze zoeken naar een kwalitatief hoogwaardig levenspatroon om als 
mens zo goed mogelijk te kunnen functioneren. 

Dinsdag kennis (gnoosis) 

 
Kennis is geloofswijsheid die groeit in de omgang met de Zoon van God. Het is 
een helder inzicht en een oprecht hart om het goede te doen en het kwade te 
vermijden. Deze Christuskennis is heel praktisch gericht. 

Woensdag zelfbeheersing (enkrateia) 

 
Zelfbeheersing laat zien dat je jezelf onder controle hebt en geen slaaf bent van 
je eigen begeerten. Door oefening en zelfdiscipline (zoals in de sport) kun je 
groeien in zelfbeheersing, deze vrucht van de Geest. 

Donderdag volharding (hupomonè) 

 
Volharding is standvastigheid: een uithoudingsvermogen dat door regelmatige 
training groeit. Deze training vindt vooral in moeilijke situaties plaats waarin je 
als christen moet lijden voor het volgen van Jezus. 

Vrijdag vroomheid (eusebeia) 

 
Vroomheid is godsvrucht: een leven voor het aangezicht van God (coram Deo). 
Het gaat om een heilig leven in het licht van Gods heiligheid: met diep respect 
voor God en voor de weg die Hij ons wijst in het leven. 

Zaterdag liefde voor uw broeders en zusters (filadelfia) 

 
De broederliefde bezegelt de gemeenschap van de christelijke gemeente. 
Christenen zijn niet individualistisch bezig, maar vormen een hechte 
gemeenschap in verbondenheid: liefde en leed worden gedeeld. 

Zondag LIEFDE (agapè) 

 
Liefde is het toppunt. De agapè overschrijdt de grenzen van de christelijke 
broederschap. Het is dienende liefde die zich uit in sociale bewogenheid en 
liefde voor alle naasten. Deze liefde is volmaakt in Christus. 

 

 

(Zie voor een bredere beschrijving: P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud, blz.36-38) 


