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Rijssen 
 

“ je geloof verdedigen?!” 



Jan Campert, ‘de achttien doden’ 

Een cel is maar twee meter lang 
En nauw twee meter breed, 
Wel kleiner nog is het stuk grond 
Dat ik nu nog niet weet, 
Maar waar ik naamloos rusten zal, 
Mijn makkers bovendien, 
Wij waren achttien in getal, 
Geen zal de avond zien. 



Jan Campert, ‘de achttien doden’ 

Gedenkt, die deze woorden leest 
Mijn makkers in de nood, 
En die hun nastaan 't allermeest, 
In hunne rampspoed groot, 
Gelijk ook wij hebben gedacht, 
Aan eigen land en volk, 
Er komt een dag na elke nacht, 
Voorbij trekt ied're wolk. 



Jan Campert, ‘de achttien doden’ 

Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 
Door 't hoge venster draalt, 
Mijn God, maak mij het sterven 
licht, 
En zo ik heb gefaald, 
Gelijk een elk wel falen kan, 
Schenk mij dan Uw gena, 
Opdat ik heen ga als een man 
Als 'k voor de lopen sta... 



Dodenherdenking 



Wilhelmus 1e & 6e couplet  

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den Vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 



Wilhelmus 1e & 6e couplet 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
Uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 



1 Petrus 3:8-16 
8. En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met 
innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; 
9. Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent 
daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt 
beerven. 
10. Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van 
het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; 
11. Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven 
na. 
12. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun 
gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen. 
13. En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? 
14. Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet 
uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd; 
15. Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze. 
16. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van 
kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus 
lasteren. 
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“Je geloof verdedigen?!” 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze’. 
 
Verantwoording: Grieks: apologia 
 
Kanttekeningen: 
Bij verantwoording: dat is, openlijke belijdenis en 
bescherming uit Gods Woord van uw hoop, naar 
de mate der gaven die gij ontvangen hebt. 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze’. 
 
Apologetiek: verantwoording/verdediging van het 
christelijk geloof 
(Bijvoorbeeld: Hand. 2:12-16; 17:18-20, 22) 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze’. 
 
Kanttekeningen: 
Bij verantwoording: dat is, openlijke belijdenis en 
bescherming uit Gods Woord van uw hoop, naar 
de mate der gaven die gij ontvangen hebt. 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot verantwoording aan 
een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, 
met zachtmoedigheid en vreze’. 

 
Kanttekeningen: 
 
Bij die u rekenschap afeist: namelijk ambtshalve, of om 
onderricht te worden; of, wanneer de verdediging der 
waarheid zulks vereist. Want anders zegt ook Christus, dat 
wij het heilige niet voor de honden zullen werpen, noch de 
paarlen voor de zwijnen, opdat zij zich niet omkeren en ons 
verscheuren; Matt.7:6. 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid 
en vreze’. 
 
Kanttekeningen: 
Bij van de hoop: dat is, van de grond van uw geloof 
en vervolgens ook van uw hoop, waarop gij steunt. 
 
Waar staan we zelf? 



Inleiding 

1 Petrus 3:15 ‘en zijt altijd bereid tot 
verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop die in u is, met 
zachtmoedigheid en vreze’. 
 
Kanttekeningen: 
Bij vreze: dat is, met zorgvuldige voorzichtigheid, 
opdat u niets ontvalle, dat Gods gemeente of het 
Evangelie nadelig zou zijn.  



Inleiding 

• Getuigen, niet overtuigen 
• Apologetiek: niet alleen woorden, ook daden 



Inleiding 

• Luisteren 
• Doorvragen  
• Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar 
• Uitnodigen om kennis te maken met het 

christelijk geloof 
 
 
Het gaat niet om het winnen van debatten, maar 
om het winnen van mensen 

Getuigen, niet overtuigen 
 



Inleiding 

Voorbeeld 
  
Niet-christen: Je begint nu over de opstanding van 
Jezus, maar ik kan me niet voorstellen dat een 
dode weer levend kan worden, dat gebeurt toch 
niet? 
  
Christen (reactie 1): Dat hoor ik wel vaker, maar 
het is natuurlijk dom om dat te zeggen. Als iets 
normaal niet gebeurt, dan betekent dat toch 
helemaal niet dat het onmogelijk is? 



Inleiding 

Voorbeeld  
•Niet-christen: Je begint nu over de opstanding van Jezus, 
maar ik kan me niet voorstellen dat een dode weer levend 
kan worden, dat gebeurt toch niet? 
•Christen (reactie 2): Ik kan me best voorstellen dat je het 
idee hebt dat dit niet kan, terugkomen uit de dood. De 
mensen die er het eerst van hoorden en zelfs degenen die 
Jezus na zijn opstanding zagen, reageerden met evenveel 
verbazing en ongeloof. Er is alle reden om het niet zomaar 
aan te nemen als zoiets verteld wordt. Toch zijn er veel 
dingen die je je eerst niet voor kunt stellen en die later toch 
waar blijken te zijn. Misschien moeten we de 
Bijbelgedeelten over de opstanding eens samen lezen om te 
kijken of ze betrouwbaar over komen. 



Inleiding 

1 Petrus 3:16 ‘En hebt een goede consciëntie, 
opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van 
kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die 
uw goede wandel in Christus lasteren.’ 
 
Apologetiek begint met een christelijke 
levenswandel 

Apologetiek: niet alleen woorden, ook daden 



Inleiding 

Uit de brief aan Diognetus, 2e eeuw na Christus 
 
Maar terwijl ze wonen  in Griekse of niet Griekse steden -al naar gelang 
ieder werd toebedeeld-  en zij de gewoonten  van het land volgen in 
kleding en voedsel en in andere zaken van het dagelijkse leven, 
vertonen ze toch een wonderbaarlijke en algemeen erkende vreemde 
levenswijze.  
Zij wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze  delen in alles 
mee als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elke 
vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd.  
Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar leggen hun 
nageslacht niet te vondeling.  
Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. 
Ze leven ‘in het vlees’, maar niet ‘naar het vlees’.  
Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. 

Apologetiek: niet alleen woorden, ook daden 



Inleiding 

• Handelingen 4:29 ‘geef Uw dienstknechten met 
alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken’ 
Gebed om vrijmoedigheid 

• Handelingen 4:31 ‘En zij werden allen vervuld 
met de Heilige Geest en spraken het woord 
Gods met vrijmoedigheid.’ 
Vrijmoedigheid als gevolg van vervulling met de 
Heilige Geest 



Kernpunten besproken stellingen 

• Vraag de vraagsteller: Waarom vraag je dat? Er 
zit bijna altijd een verhaal achter! 

• Lijden: gevolg van de zonde 
menselijke verantwoordelijkheid! 

• Het lijden is Gods megafoon (Lewis) 
• God bestuurt ook het lijden (Job) 
• Jezus’ lijden is Gods antwoord! 
• Door Jezus’ lijden is er toekomst 
Romeinen 8:18, 22, 28, 31-39 

Waarom is er lijden in de wereld? 



• Hoe zijn al die godsdiensten er gekomen? 
Mensen maakten zelf een voorstelling van God 

• Fundamentele verschillen tussen godsdiensten 
• Unieke van het christendom: 

Er is geen weg van de mens naar God; er is 
alleen een weg van God naar de mens: Jezus 
Christus! 
Doodstaat van de mens 
Geen zelfverlossing, maar verlossing door een 
Ander 

Is het christendom de enige ware godsdienst? 

Kernpunten besproken stellingen 



Samenvatting christelijk geloof: 
1. God: Schepper en Onderhouder 
2. Zondeval 
3. Jezus Christus 
4. De christen: 

wedergeboorte/bekering/geloof/Bijbel/kerk 
etc. 

5. Wederkomst 

Wat houdt dat geloof van jou nou eigenlijk in? 

Kernpunten besproken stellingen 



• Wat voor bewijs wil je eigenlijk? 
• God maakt geen deel uit van deze schepping; 

Hij is de Schepper van alles! 
• Er zijn wel aanwijzingen: de orde in de 

natuur/besef van goed en kwaad etc. 
• Jezus Christus is het bewijs! 
• Het (door de Heilige Geest gewerkte) geloof is 

het bewijs! (Hebr. 11:1) 

‘Bewijs eens dat…’ 

Kernpunten besproken stellingen 



Psalm 119:7 

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 

Door mij betracht, en and'ren aangeprezen.    


