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Groeien naar hem toe 
 
door Henk Hoksbergen 
 
Het gezin, ouders en drie kinderen, is er klaar voor. Vanavond komen de ouderlingen 
De Roos en Van Doorn op bezoek. Huisbezoek. Het thema is ‘Geestelijke groei’. En 
natuurlijk komt het op zeker moment tot de vraag: Groeit u in uw leven met de Here? 
Met die vraag proberen de ouderlingen door de oppervlakkigheid heen te prikken.  
 
Ze willen weten hoe het er in het leven van dit gezin echt bij staat. En als het over geestelijke 
groei gaat, informeren ze indringend naar kerkgang, verenigingsbezoek, levensstijl, 
schoolkeuze en uitgaansleven. Op de vergadering van de kerkenraad kunnen de ouderlingen 
dankbaar rapporteren: ‘Goed bezoek, geen bijzonderheden.’ Jammer. De Roos en Van Doorn 
hebben mis geprikt. Enerzijds omdat het best wél bijzonder is wanneer het goed zit met 
kerkgang, levensstijl en al die andere dingen. Anderzijds omdat ze geen antwoord hebben 
gekregen op hun vraag naar geestelijke groei. 
Hopelijk komen vragen rond geestelijke groei niet alleen op de huisbezoeken aan de orde. 
Groeien in je geloof is een te belangrijk onderwerp om te reserveren voor een jaarlijks bezoek 
of minder. Mijn indruk is, dat er over deze groei niet veel gesproken wordt, afgezien van de 
niet-persoonlijke gesprekken op bijvoorbeeld vereniging of catechisatie. Het is ook niet zo’n 
makkelijk thema. Allereerst al omdat het gaat over iets dat een mens diep raakt; althans kan 
raken. Daarbij zijn we misschien ook wel een beetje kopschuw geworden door de 
opdringerigheid van mensen uit de evangelische beweging die daar soms op zo’n overdreven 
manier over kunnen praten. 
Ben je wedergeboren? Ben je bekeerd? Groei je in je geloof? Het zijn op catechisatie niet de 
vragen die meteen tot een stormachtig gesprek leiden. Terwijl het in de Bijbel op heel veel 
plaatsen over deze dingen gaat. In verband met het werk van de heilige Geest in ons. En in 
verband met het geloof in Christus en onze relatie met hem. Verderop komen die bijbelteksten 
nog wel aan de orde. 
 
Een leven lang 
Wedergeboorte – bekering – geestelijke groei: het zijn begrippen waar eindeloos over is 
gediscussieerd. En eigenlijk gaan ze alle drie over hetzelfde. Het gaat over het werk van Gods 
Geest in ons en over de manier waarop dat merkbaar wordt in ons leven. De één zegt: 
wedergeboorte is precies hetzelfde als bekering. De ander zegt: bij wedergeboorte denk je 
allereerst aan wat de Geest van God in ons doet, de vonk die hij in ons ontsteekt, terwijl je bij 
bekering vooral denkt aan de uitwerking daarvan op ons leven. Duidelijk is in ieder geval dat 
het samen op gaat. Het is onmogelijk om te zeggen: ik ben wedergeboren, maar bekering – 
nee, dat zit er bij mij niet in. En andersom kan ook niet: ik bekeer me wel, al ben ik geen 
wedergeboren mens. 
Het gaat over dezelfde dingen. En in verband met het onderwerp van de geestelijke groei is 
het belangrijk te bedenken, dat wedergeboorte en bekering ons hele leven voortduren. Het is 
niet iets van een momentopname. Sommige mensen wekken de indruk dat dit wel zo is. Ze 
hebben op een gegeven moment iets bijzonders beleefd. Door een wonderlijk ingrijpen van 
boven zijn ze op dát moment wedergeboren en toen hebben ze zich bekeerd. De heilige Geest 
heeft het wonder tóen in hen voltrokken. 
Maar de Bijbel leert anders. In Gods Woord zien we dat wedergeboorte en bekering een leven 
lang duren. Het beginnend geloof mag je nooit losmaken van wat er daarop verder gebeurt. 
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De wedergeboorte (of: herschepping) omvat niet slechts een bijzonder moment in je leven, 
maar je hele leven. Paulus roept op (Ef. 4:21v) de oude mens af te leggen en de nieuwe mens 
aan te trekken. Dat schrijft hij niet aan mensen die nog wedergeboren moeten worden, bij wie 
het vuur van het geloof nog moet worden ontstoken. Nee, hij richt zich tot ‘de heiligen en 
gelovigen’ in Efeze; gelovige mensen, die elke keer opnieuw de oude mens moeten afleggen 
en de nieuwe aantrekken. Oftewel: voor wie wedergeboorte elke keer opnieuw nodig blijft en 
die zich elke keer opnieuw moeten bekeren. 
De heilige Geest kan op een gegeven moment als een bliksemschicht iemand treffen: 
onverwacht en fel. Maar de heilige Geest werk niet alléén als een bliksemschicht. Wij 
veranderen, door de Geest, meer en meer (2 Kor. 3:18). 
 
Vervuld met de Geest 
Dat heeft alles te maken met het vervuld worden met de heilige Geest. Dat doet denken aan 
Pinksteren. Toen de discipelen vervuld werden met de heilige Geest en in vreemde talen 
begonnen te spreken (Hand. 2:4). Was dat een eenmalige gebeurtenis? Ja en nee. Op dat 
moment werkte de Geest op een heel bijzondere manier heel bijzondere dingen in deze 
mensen. Of je bij die ‘vreemde talen’ nu moet denken aan een (voor anderen) vreemde, 
onverstaanbare taal of aan ‘gewone’ bestaande talen, de Geest werkte in hen een kracht die 
buitengewoon was. In die zin was dat een bijzondere gebeurtenis. Maar tegelijk was dit voor 
de discipelen niet een eenmalige vervulling met de Geest. Verderop in Handelingen (4:31; 
13:52) lezen we dat de discipelen weer vervuld werden met de heilige Geest. Zo valt ook te 
begrijpen dat Paulus de Efeziërs voor houdt dat ze vervuld moeten worden met de heilige 
Geest (Ef. 5:18), hoewel ze eerder al tot geloof waren gekomen. 
Elke keer opnieuw moeten we vervuld worden met de heilige Geest. Dat hebben we nodig om 
te leven in het ware geloof. Zo belijden we het in artikel 24 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis: door het horen van het Woord van God en door de werking van de heilige 
Geest wordt het ware geloof in ons verwekt. ‘Dit ware geloof doet hem leven in een nieuw 
leven.’ Dat is de heiliging van ons leven. Die komt niet uit onszelf. We worden er zelf wel bij 
ingeschakeld. Maar de heiliging van ons leven is ook een geschenk van onze God. Daarover 
bestaan nog wel eens misverstanden. Alsof de rechtvaardigen (dat wij losgekocht zijn van de 
schuld van de zonde) een genadegave van God zou zijn, en de heiliging ons dankbare 
antwoord daarop. Maar dat is geen goede onderscheiding. Ook de heiliging, het leven als een 
nieuw mens, is genadegave van God. Wij leven heilig niet uit de kracht van onszelf, maar uit 
de kracht van Jezus Christus. Het heiligen van je leven betekent dat je aanvaardt dat Christus 
je leven anders maakt. Lees maar hoe het staat in antwoord 86 van de catechismus: Christus 
heeft ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt, maar Hij vernieuwt ons ook door 
zijn Heilige Geest tot zijn beeld. Het is alles door hem en voor hem en in hem (Kol. 1:16,17). 
 
Offer van dankbaarheid 
Wij hebben nog wel eens de neiging om onze verlossing door het bloed van Christus 
uitsluitend te koppelen aan het leven na dit leven, aan ons eeuwig heil. Maar de Bijbel, en in 
navolging daarvan ook de belijdenis, leert anders. Antwoord 43 van de catechismus schetst 
wat voor ons óók de waarde van het offer van Christus is. Óók: want eerst ging het over het 
eeuwige leven. Maar daarnaast wordt de kracht van Christus onze oude mens met Hem 
gekruisigd, gedood en begraven. Daardoor zullen in ons leven de slechte begeerten van ons 
vlees niet meer regeren. Ze zijn er nog wel; we komen er in het leven op deze aarde nooit 
helemaal van af. Maar ze regéren niet meer. Omdat we onszelf aan Christus willen offeren als 
een offer van dankbaarheid. 
Als een dankoffer… Het is zo belangrijk deze dingen niet negatief te zien. Om de 
levensheiliging niet te beschouwen als de moeilijke, donkere kant van ons geloof en van ons 
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leven met God. Het kan soms makkelijk die kant opgaan. Dat iemand denkt: ik móet nu 
eenmaal wel strijden tegen de zonden, omdat me dat opgelegd wordt. Maar het is een strijd 
die ik eigenlijk niet wil en waar ik ook helemaal geen zin in heb. Wie zo denkt, moet terug 
naar de vraag waaróm hij of zij dat offer brengt. Je doet dat omdat je blij en dankbaar bent 
voor het offer van het grote lam, de Here Jezus. Hij heeft de weg naar God weer vrijgemaakt. 
En daarom mag ons leven echt een dánkoffer zijn. We brengen het offer omdat we de Here 
God intens dankbaar zijn voor onze redding. 
 
Aanhoudende groei 
Wie door de werking van Gods Geest is wedergeboren en wie gekomen is tot oprechte 
bekering, mag in zijn of haar leven ook groei verwachten. Geestelijke groei, groei in het 
geloof in de enige bij wie redding en behoud is, Jezus Christus. Het werk van de Geest en de 
geestelijke groei – het is altijd onlosmakelijk verbonden aan ons geloof in de Heiland. 
Johannes schrijft (in 1 Joh. 4:1-3) hoe de Geest van God te herkennen is: iedere geest die 
belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Jezus Christus als mens 
gekomen, dat wil zeggen: gekomen om onze schuld op zich te nemen. Dat is waar de heilige 
Geest de gelovige brengt: bij Christus. De geestelijke groei komt voort uit het aanhoudende 
werk van de heilige Geest, waardoor je steeds meer naar Christus toegroeit, dat je je steeds 
meer afhankelijk weet van Hem, dat je je steeds meer hecht aan Hem. 
Dat is niet een groei die bestaat uit één of enkele spectaculaire gebeurtenissen, maar uit een 
steeds aanhoudende groei. Natuurlijk kunnen er spectaculaire dingen in je leven gebeuren, 
dingen die je plotseling heel dicht bij God brengen. Maar zulke bijzondere ervaringen zijn 
niet de groei zelf; ze dragen bij aan en stimuleren die groei. Neem bijvoorbeeld die 
spectaculaire gebeurtenis in Handelingen 9, over de bekering van Saulus. Niemand die deze 
geschiedenis heeft gelezen, zal nog kwaad over zulke bijzondere ervaringen kunnen spreken. 
Maar ook niemand die de Bijbel kent, kan zo’n bijzondere ervaring beschouwen als het een en 
het al. Want ook later werd Paulus opnieuw vervuld met de heilige Geest (vgl. Hand. 13:9). 
Het is deze Geest die ons steeds dichter bij Christus brengt. Voor de ware gelovige is er die 
belofte van groei. Zelfs de Here Jezus, hoewel volkomen zonder zonde, kende een groei in 
zijn leven naar God toe. ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 
steeds meer in de gunst bij God en mensen’ (Luc. 2:52). De Bijbel leert dat ook wij steeds 
meer naar die genade toe groeien. 
Paulus gebruikt in zijn brieven bepaalde woorden die erop duiden dat er groei is in het leven 
christenen. De Korintiërs waren eerst onmondigen, kinderen in Christus, die nog met melk 
gevoed moesten worden en pas later vast voedsel kregen (1 Kor. 3:1v). Johannes heeft het in 
1 Johannes 2 over kinderen, jongeren en ouderen – een onderscheid dat ook zeker een 
geestelijke betekenis heeft. In het leven met de Here mag je groeien zoals een kind naar de 
volwassenheid groeit. 
Dat is ook de manier waarop de Bijbel spreekt over de groei door de werking van de heilige 
Geest in ons. ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen 
meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2 
Kor. 3:18). Het is het bekende ‘van heerlijkheid tot heerlijkheid’: steeds meer. ‘… al gaat ons 
uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd’ (2 Kor. 
4:4). 
 
Geloofsgroei 
Geestelijke groei en verdergaande heiliging zitten niet vast op losse ervaringen, maar op onze 
totale relatie met de Here God. Want het gaat om de echtheid en de vastheid van je geloof. De 
heilige Geest zet ons aan tot een nieuw leven, dat ontstaat door het geloof. ‘Wij geloven dat 
dit ware geloof … hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens 
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maakt’(art. 24 NGB). Dat geloof ontstaat bij de mensen door de werking van de Geest en het 
horen van het Woord van God. ‘Dit ware geloof doet hem leven in een nieuw leven en 
bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde.’ 
Daarom kun je geestelijke groei allereerst ook omschrijven als geloofsgroei. Dat is wat de 
heilige Geest in je bewerkt. Ik noemde al die tekst uit 1 Johannes 4: ‘De Geest van God 
herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van 
God. De kracht van Christus, waardoor onze oude mens wordt gekruisigd, wordt werkzaam 
langs de weg van het geloof. De aanhoudende strijd tegen de zonden, is altijd een 
geloofsstrijd. Anders is die strijd ook niet te voeren. Zonder het geloof in Christus als onze 
Verlosser valt er in die strijd niks te winnen. En het omgekeerde is ook waar: in het geloof in 
de Heiland is alles te winnen. 
Wanneer Paulus de Korintiërs bemoedigt, spreekt hij de hoop uit dat hun geloof zal groeien (2 
Kor. 10:15). Paulus roept Timoteüs op te streven naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, 
liefde, volharding en zachtmoedigheid. Oftewel: strijd de goede strijd van het geloof (1 Tim. 
6: 11,12). De Efeziërs worden opgeroepen tot een nieuwe levenswandel; zij moeten anders 
zijn dan de ongelovigen. Want: ze hebben Christus leren kennen, ze hebben onderricht over 
Hem gekregen. Langs de weg van het geloof in Christus worden zij andere mensen. 

 
 
 

W
W

Verwerking 
1. Groei door de werking van de heilige Geest. 

Bespreek 2 Kor. 3-4:6 aan de hand van de vijf-vragenmethode. 
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 
a. Wat zegt dit gedeelte over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest? 
b. Welke waarschuwing komt erin naar voren, ook voor jou? 
c. Welke belofte wordt hier weergegeven, ook voor jou? 
d. Welk gedeelte spreekt jou het meeste aan? 
e. Welk onderdeel kun je gebruiken voor het gebed? 
Wissel de antwoorden uit in kleine groepjes (2-3 personen). 
Bespreek wat moeilijk blijkt in het verband met geestelijke groei. 

 
2. Groei je in je leven met de Here? 

Beantwoord voor jezelf de vraag die ouderlingen kunnen stellen. Schrijf dit antwoord 
op. Vorm kleine groepjes (2-3 personen) en wissel de antwoorden uit. 
Bespreek ook de moeite en twijfel in je antwoord met elkaar. Hoe zou je elkaar kunnen 
helpen en/of troosten vanuit de Bijbel? Vergeet hierbij niet het gebed met en voor 
elkaar. 
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