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VERKENNING 
 
God verandert mensen 
 
door Henk Hoksbergen 
 
‘Er is de laatste tijd best wel wat veranderd in ons gezin. We zijn dichter bij God 
gekomen en daardoor ook dichter bij elkaar. Hoe dat komt? Je merkt dat Gods Geest 
met je bezig is. Je wordt je veel meer bewust van de dingen. In het bidden ga je bewuster 
naar God toe. En door het lezen van de Bijbel merk je ook dat God dicht bij komt met 
zijn boodschap van bevrijding.’  
 
De ouderlingen De Roos en Van Doorn praten met het gezin ook door over de moeilijkheden 
in het geloof. Hoe je merkt dat de duivel ook steeds weer aan je trekt. Maar de broeders 
merken ook de verandering die zich in dit gezin heeft voltrokken. Daarom kunnen ze melden: 
‘Erg fijn bezoek, heel wat bijzonderheden.’ 
  
God bewerkt door zijn Geest een innerlijke verandering bij gelovige mensen. En vanuit dat 
geloof schakelt hij ze zelf ook in. Dat is dus iets anders dan dat je heiliging afhangt van een 
set regels die jij moet naleven. Nee, de heiliging begint bij het werk van de Geest en wordt 
vervolgens werkelijkheid in het leven van mensen. Die mensen functioneren dan niet als 
‘stokken en blokken’ (om met de Dordtse Leerregels te spreken), maar zij functioneren als 
verantwoordelijke wezens die door de Here God worden geroepen om door de kracht van 
Christus heilig te leven. Daarom ben je als gelovige zelf sterk betrokken bij de heiliging en bij 
de geestelijke groei die zich voltrekt. Daarin vraagt de Here een aanvaardende houding: neem 
Christus aan als je verlosser en aanvaard de Geest die in je woont en werkt. 
In die aanvaardende houding mag jij zelf de Here ook zoeken. Allereerst in het gebed. ‘Bid 
onophoudelijk, dank God onder alles omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent 
met Christus Jezus, verlangt’ (1 Tess. 5:17,18). De Here Jezus heeft zelf geleerd, dat 
gevonden zal worden door ieder die zoekt; dat opengedaan zal worden voor ieder die klopt. 
Het zoeken, het aankloppen bij God, dat gebeurt allereerst door tot hem te komen in gebed. 
Het is echt nodig de Here te zoeken; we belijden (antw. 116 HC) dat God zijn genade en zijn 
heilige Geest alleen wil geven aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden 
en daarvoor danken.  
Daarbij zoeken we hem in zijn eigen Woord. Het bevrijdende evangelie, de boodschap van 
verlossing en heil, versterkt ons geloof omdat het een middel is in handen van de Geest. Als 
Paulus de Kolossenzen oproept tot het nieuwe leven, dan zegt hij hen ook nadrukkelijk dat zij 
zich de woorden van Christus in al hun rijkdom eigen moeten maken. Want in Christus leer je 
Gods mysterie kennen; in hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen (Kol. 
2:2,3). In Handelingen 17 lezen we dat de Joden in Berea zich gunstig onderscheidden van 
anderen; zij luisterden welwillend en vol belangstelling naar de verkondigingen van het 
evangelie en ze bestudeerden dagelijks de Schriften; velen van hen aanvaardden dan ook het 
geloof. Hier zie je wat er gebeurt als je welwillend luistert naar het Woord van God – dat 
betekent versterking van je geloof. 
 
Sterke kracht 
Wie zo de Here zoekt, zal hem ook vinden. Wie dicht bij hem leeft, die zal zeker toegroeien 
naar hem toe. Nee, dat betekent niet dat het dan gaat in de richting van de volmaaktheid. 
Geestelijke groei is niet het kunnen wegstrepen van steeds meer zonden op jouw 
prestatielijstje. Het is geen groei waarbij je eigen prestaties groeien, maar het is een groeien 
naar Christus toe. Christus’ kracht, die in ons werkzaam wordt door zijn Geest, gaat je leven 
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echt veranderen. Wie zo vervuld is met de Geest, wordt een ander mens. In Efeziërs 5 staat 
dat je dan van harte gaat jubelen voor de Here. Het komt vanuit je hart. De heilige Geest is 
zo’n sterke kracht, dat je hele wil, je hele wezen erdoor wordt veranderd. 
Naast een innerlijke verandering geeft het ook een uiterlijke verandering. Want de Bijbel leert 
dat een leven dat gericht is op Christus en een leven uit de Geest ook zichtbaar anders wordt. 
Efeziërs 5 noemt daarbij heel sterk het zingen en jubelen, dat ook ten opzichte van elkaar 
stichtend is. Op een paar plaatsen wordt het vervuld zijn met de Geest vergeleken met het 
dronken zijn van de wijn (Hand. 2, Ef. 5). Het is een negatieve vergelijking, maar het gaat om 
de overeenkomst. Door de wijn raak je op een verkeerde manier in extase, door de heilige 
Geest op een goede manier. Je mag door de wijn niet, maar door de Geest wel in extase raken, 
echt Geest-driftig worden. 
De Bijbel laat zien dat vervuld zijn met de Geest ook leidt tot een nieuw leven in je 
verhouding met anderen. Efeziërs 5 en 6 wijzen in dat opzicht de weg. Maar ook bijvoorbeeld 
1 Korintiërs12. Wie gedreven wordt door de Geest, die leeft anders met de medeleden van 
zijn gemeente (1 Kor. 12). Dan kan het elkaar tot een hand en een voet zijn in de gemeente 
echt werkelijkheid worden. Omdat je in Christus zoveel voor elkaar betekent. 
 
Onderlinge liefde 
Efeze 5:22-6:4 leert dat het vervuld zijn met de Geest ook betekent dat je anders gaat leven 
met je partner, met je kinderen, met je ouders. Niet omdat wij allemaal zulke lieve mensen 
worden. Maar wel omdat de liefde van Christus ons leven gaat beheersen. En met die liefde 
als voorbeeld, als inspiratiebron, wordt de onderlinge liefde ook zichtbaar. Dan wordt iets 
voelbaar van het woord van de Here Jezus, dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven 
voor je vrienden (Joh. 15:13). En Paulus maakt in het bekende 1 Korintiërs 13 duidelijk waar 
het in de echte liefde ten diepste om gaat. Die liefde is geduldig en vol goedheid, die is niet 
zelfzuchtig.  
Het is zo belangrijk om je open te stellen voor die kracht van Christus’ Geest. Om daarover 
met elkaar te praten, in de kerk, in het gezin, met je vrienden. De kracht van Christus in ons is 
in zekere zin een verborgen kracht, maar de uitwerking ervan zal nooit verborgen blijven. 
Omdat echte liefde altijd blijkt. Dat lees je ook in de Bijbel. ‘Kinderen, we moeten niet 
liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden’ (1 Joh. 3:18). En in het 
vers daarvoor laat Johannes zien dat je dan ook over heel concrete dingen praat. ‘Hoe kan 
Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart 
sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?’ De collecte in de eredienst is niet 
een formaliteit, maar een wezenlijk onderdeel van onze eredienst, namelijk liefdedienst. 
Gaat het allemaal gladjes voor wie is bekeerd en voor wie zich vervuld weet met de Geest? 
Zeker niet. De Bijbel waarschuwt er nadrukkelijk voor. ‘Wat wij uit onszelf najagen is in 
strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf’ (Gal. 5:17). Het nieuwe 
leven betekent ook: snijden in eigen vlees. En dat doet altijd zeer. Bekering en groei 
betekenen niet dat je de strijdbijl kunt begraven. Kijk maar naar Efeziërs 6, waar de Here God 
ons zelf de wapens aanreikt voor de blijvende strijd met het kwaad. Hoe kun je dat allemaal 
volhouden? Hebreeën 12 (vers 3, 4) geeft het antwoord. Kijk nu maar naar hem, naar 
Christus, en laat tot je doordringen hoe hij standhield tegen de verdrukking in. En dan hebt u, 
bijbellezer, in uw strijd tegen de zonde niet eens uw eigen leven op het spel hoeven zetten. 
Christus deed dat wel. 
Daarom is het leven uit de Geest en geestelijke groei alleen maar mogelijk in het volgen van 
Christus. Zo zegt de Heiland het ook zelf: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Ten diepste is dat het nieuwe leven, zit 
daarin de groei: achter hem aan, met je eigen kruis achter de grote kruisdrager aan. Wie hem 
volgt, krijgt een ander leven. 
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Verwerking 
1. Bijbelstudie over 1 Johannes  4 

Werkvorm Zweedse methode (tijd ca. 10 minuten): 
Ieder lid krijgt een fotokopie van de tekst met voldoende ruimte om te schrijven. 
Daarop kan iedereen reageren door middel van vraag- en uitroeptekens, pijlen, strepen
en commentaar wat hij/zij kwijt wil: 
• een ? als een vers of gedeelte onduidelijk of onbegrijpelijk is. 
• een ! als iets duidelijk of begrepen wordt. 
• een -> als een vers/gedeelte iemand raakt. 
Onderstreep vervolgens de kern van het bijbelgedeelte. 
Bespreek in kleine groepjes (2-4 personen) punt voor punt waar tekens gezet zijn en 
geef elkaar toelichting. 

 
2. Stellingen 

• Groeien in genade is synoniem voor groeien in geloof 
• Bij lichamelijke groei word je steeds onafhankelijker, bij geestelijke groei 

afhankelijker. 
• Geestelijke groei is geloven uit het geloof alléén i.p.v. uit het gevoel. 
Werkvorm: 
Schrijf de stellingen op een vel papier of een bord.  
Laat leden van de groep hun mening erbij te schrijven. 
Rangschik verwante opmerkingen met elkaar naar onderwerpen om te bespreken. 
Bespreek dit met elkaar. 
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