
God ziet het nieuwe jaar en ook wat  
wij veranderd zouden willen zien … 



Goede voornemens: 
 
 
 
 
> God is blij als wij geestelijk willen groeien,  
   naderen en “iets” verwachten. 
> God is blij als wij Hem bovenaan stellen.  
> God is blij als wij “alles” wat Hij ons  
   toont met Hem aanpakken en omzetten.  



Discipelschap: het 
volgen van Jezus  

Follow 
ME! 



Basiselementen van navolging  

Zichtbare tekenen doop en avondmaal  
De zekerheid van de gelovige  
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H.G.: kracht om als christen te leven  
De wil van God ontdekken 

 Tot Gods 
 eer leven 

Verzoeking  
en strijd 

Zonde in  
het leven 

E
en

 n
ie

uw
 g

ez
in

 

G
eh

oo
rz

aa
m

he
id

 

R
en

tm
ee

st
er

sc
ha

p 

G
et

ui
ge

n 
zi

jn
 



1Kor.10:31b en Kol.3:17 

“…, doe alles tot eer van God.”  
“En alles wat u doet met woorden of met  
  daden, doe dat alles in de Naam van de 
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader  

dankt door Hem. 



Geestelijke groei in 2016…? 

Op welke vlakken en hoe kunnen wij  
groeien in ons geestelijk leven? 



> Marcus 4:26-28: KRG is als  
   een mens die zaait …  
   “Want de aarde brengt  
   vanzelf vrucht voort…”  

Geestelijke groei in 2016…? 

> Vruchten zijn het na- 
   tuurlijk gevolg van ge- 
   zonde groei … Als wij 
   “in Christus” zijn en ons  
   “voeden” groeien wij…  



> Waar wij onze tijd investe- 
   ren en onze “resources”,  
   daar is ook ons hart.   
   Goede relaties groeien over  
   tijd= heb geduld …!!  

Tijd + betrokkenheid = relatie 

> Het tweede element is  
   beschikbaarheid/aanwe- 
   zigheid en liefdevolle  
   betrokkenheid… 
     



> Goede voornemens…?  
   Men zou daar niet alleen in  
   het begin van het jaar mee  
   bezig moeten zijn … 
   Hoe komt het, dat de ene  
   het wel haalt, om vooruit  
   te geraken en andere niet?  

Onderliggende groeifactoren 

> Er zijn volgens onderzoek     
   onderliggende, “onzicht- 
   bare” groeifactoren …  



> Mensen met minder talent  
   geraken soms verder door  
   lef en wilskracht:  
   Lef= passie/moed met een  
   duidelijk doel voor ogen  
   en moed tot verandering 
   vb. Wright brothers  

1) Moed tot verandering 

> 1 Samuel 13:15b–14:23 
   bergpas bij Michmas en de heldendaad  
   van Jonathan en zijn wapendrager …  



> In onze geestelijke groei is  
   vastberadenheid en “trouw  
   in het kleine” (in de dage-  
   lijkse toepassing essen-    
   tieel). Ook in sport, muziek… 

2) Geestelijke vastberadenheid 

> Noorse ontdekkings- en poolreiziger  
   Ammundson (zijn eerste stappen op de  
   Belgica (antarctische expeditie 1898-99))   
   vertrok 1911 vs. Scott. Principe: elke dag 
   tussen 25 tot 30km – zelf op het laatst. 



Matteüs 25:21 en 23 

“Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan,  
goede en trouwe slaaf, over weinig bent  
u trouw geweest, over veel zal ik u aan-

stellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” 



> vindingrijke God-geleide oplossingen  
   voor probleemsituaties… In  
   de medewerking in de kerk 
   komt men vaak situaties te- 
   gen, waar men het zelf maar  
   moet uitzoeken … Salomo 

3) Vindingrijke oplossingen  

> Hoe kun je het leren met  
   moeilijkheden goed om te gaan? …  
   Door uitdaging en door in het water 
   geduwd te worden…  



> Het beste voorbeeld is en blijft  
   Jezus! Hij kwam in deze  
   wereld en investeerde in 
   hun levens. Hij gaf zich  
   aan hen (“goot zich uit  
   in hun levens”). 

4) zelfopofferende liefde 

> Waar iemand dat doet – anderen dient –  
   zich in andere investeert … groeit iets !! 
   1Kor.13:8: “de liefde zal nooit vergaan.” 



Spreuken 3:3, 6, 21 

Heb ontzag voor de Here 
“Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,  
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.”  

“Denk aan Hem bij alles wat je doet, (ken 
Hem in al je wegen) dan baant Hij voor jou  

de weg (zal Hij je paden rechtmaken).  



Spreuken 3:7 en 11 

“Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag  
voor de Heer. Het zal je sterken als een 

medicijn, het verkwikt je lichaam.”   
“Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je 

nooit terzijde schuiven…”  



Spreuken 3:21-26 

“Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: 
(verlies ze niet uit het oog en bewaar ze) 

neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. 
Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad 

voor je hals. Dan zul je je weg onbezorgd  



Spreuken 3:21-26 

gaan en je voet niet stoten. Als je neerligt,  
zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en  

je slaap zal aangenaam zijn. Wees niet 
bevreesd voor plotselinge angst of voor 



Spreuken 3:21-26 

verwoesting door goddelozen, als die komt, 
want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet 

bewaren voor gevangenschap. 



God wil dat wij in onze relatie met  
HEM groeien! Willen wij eraan werken? 


