22. Geestelijke groei
Dag 1

Stille tijd
5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan
dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de
Heer hun heeft geschonken. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft water
gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is niet belangrijk wie
plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.
8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder
apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.
9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.
U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de taak die God
mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het
fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop
letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament
leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament
nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout,
hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is.
Op de Dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur
aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk
waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden
beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen;
hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

Jeremia 17:5-8.
God als bron voor alle groei

5 Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn
kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER.
6 Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de
regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten
land.
7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.
8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de
rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven
altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij
vrucht.

Dag 2

Johannes 15:1-8.
De belangrijkste bronnen voor het dragen van veel
vrucht

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere
rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die
wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in
mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan
uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht
dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft
wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij
blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Dag 3

Dag 5BS Hebreeën 5:11–6:8.
Groeien van kind tot leraar – zonder stilstand
11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te
leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had
toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er
zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God
bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen
bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog
een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de
verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun
zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te
maken tussen goed en kwaad.
1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch
maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is.
We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het
zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God,
2 de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding
van de doden en het laatste oordeel. 3 We maken deze keuze in het
vertrouwen dat God het ons toestaat. 4 Want wie ooit door het licht
beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen
heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadig woord van God en de
kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is
geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat
zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan
bespotting blootstelt. 7 Land dat de overvloedige regen opneemt, en
nuttige gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods
zegen, 8 maar land dat dorens en distels voortbrengt, is waardeloos en
rijp voor vervloeking; het zal uiteindelijk in vlammen opgaan.

Psalm 92:13-15.
Groeien vanaf de jeugd tot de ouderdom

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.

Dag 4

1 Korintiërs 2:14–3:15.
Groeien van onvolwassenheid naar vruchtbaarheid

14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest
van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet
begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar een
mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij
door niemand beoordeeld. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent
de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’
Welnu, onze gedachten zijn die van Christus
1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot
geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer
dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen
vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u
bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld
bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als
ieder ander? 4 Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander:
‘Ik van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen?
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Dag 6

Psalm 1:1-6.
Gods Woord als bron voor geestelijke groei

Dag 8

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, Dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Dag 7

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid,
hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,

6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem
ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo
geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift,
vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn
leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot
inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden,
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen,
maar dan is Christus alles in allen.
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij
u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u
in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u
geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl
u God, de Vader, dankt door hem.

Matteüs 13:3-23.
Groeien door horen, begrijpen, opnemen,
koesteren en volhardend vrucht dragen

3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging
eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van
het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander
deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel
had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en
toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat
zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig,
deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed
luisteren!’
10 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt
u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de
geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet
gegeven. 12 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal
overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden
ontnomen. 13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen
spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
14 In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.
15 Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof
en hun ogen houden zij gesloten.
Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen,
met hun hart niets begrijpen.
Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.”
16 Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!
17 Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben
ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien,
en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die
het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij
die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is
op de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid,
dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich
opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze
zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden
ze geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid,
dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het
dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in goede
grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij
dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels
zestigvoudig, deels dertigvoudig.’
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Kolossenzen 3:5-17.
Groeien door wieden en aanplanten

Dag 9

1 Timoteüs 4:12-16.
Groeien in leer en leven

12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt,
maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je
levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13 In afwachting van mijn
komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de
prediking en het onderricht. 14 Veronachtzaam de genade die je
geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de
raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.
15 Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk
wordt dat je vorderingen maakt. 16 Neem je in acht, houd je aan de
leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je
luisteren.

Dag 10 1 Johannes 2:12-14.
Groeien maakt je sterk
12 Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van
zijn naam. 13 Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het
begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is
overwonnen. 14 Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent.
Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren,
u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het
kwaad overwonnen.

Denk na over Kolossenzen 1:9-10.
9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat
gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren
kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.
10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen
welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw
kennis van God zal groeien
Een mogelijk gebed voor iemand anders.
Bid dit gebed voor elkaar en voor een specifiek persoon.
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