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Doel van dit gesprekspapier
We willen samen nadenken over de geestelijke groei om te komen tot een bewuster bezig zijn met die groei
in ons eigen leven.

Methode
De achtergrond van de studies van dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick
Warren, ISBN 90-6353-413-2. Het verdient aanbeveling om dag 22, 23, 24, 25 en 28 van dit boek te lezen
voordat je aan het gesprek begint. Het is niet verplicht en het kan ook achteraf, maar het is van waarde!

Gebed
Ter inleiding
 Lezen: Psalm 63: 1 – 12
De achtergrond van deze Psalm wordt gevormd door het vluchten van David voor Saul (1 Samuël 23 en
verder). De Psalm is later of door David zelf of door anderen bewerkt (zie vers 12).
 Wat valt je op?
 Uw goedertierenheid is beter dan het leven, Psalm 63:4a.
Goedertierenheid is de houding van goedheid die je van een vriend verwachten mag. Het is een
begrip uit de oudoosterse verbonds-relaties. Bij iemand die hoger geplaatst is kun je ook woorden
als “gunst” en “genegenheid” erin horen meeklinken.
Wat zegt deze uitspraak over de relatie tussen God en de dichter?
Welk effect zouden die moeilijke omstandigheden gehad hebben op het geloofsleven van David?
Hoe ervaar je dit soort dingen zelf, in jouw eigen leven met God?

Bezinning op geestelijke groei





Wat bedoelen we eigenlijk met die uitdrukking “geestelijke groei”?
Waar kom je geestelijk gezien vandaan en waar groei je naartoe?
Wat is het ideaal dat jij zou willen bereiken en aan wat voor mensen trek jij je op?
Kun je zelf invloed uitoefenen op die geestelijke groei en zo ja, hoe dan?

Uit Doelgericht Leven
 Bespreek de stelling: “Gods ultieme doel voor jouw leven op aarde is niet je comfort, maar de
ontwikkeling van je karakter. Hij wil dat je geestelijk groeit en op Jezus gaat lijken”.
 Bespreek de stelling: “We moeten zorgvuldig onderscheiden tussen de verlossing en de geestelijke
groei. De verlossing is ten diepste Gods werk; in onze geestelijke groei werken we samen met de
Heilige Geest”.
 Bespreek de stelling: “Om ons leven werkelijk te veranderen moet ons denken veranderen. Achter
alles wat we doen, gaat een gedachte schuil. Ons gedrag wordt altijd gemotiveerd door een
overtuiging en alles wat we doen komt voort uit een houding. Wij moeten dus het ‘besturingssysteem’ van ons leven door de Here laten veranderen. Dan gaan we ook anders ‘voelen’ en anders
‘handelen’”.

Bezinning vanuit de Bijbel

1.
2.
3.
4.
5.

Lezen: Johannes 15: 1 – 8
Wat valt je op?
Wat moet ik me voorstellen bij “vrucht dragen”?
Wat is nodig voor dit “vrucht dragen”? Hoe doe je dat in de praktijk?
Wat vind je van dat “snoeien”? Herken je het in je eigen leven? En bij anderen?
Wat vind je van de belofte in vers 7? Wat doe jij daarmee?

 Lezen: 2 Timotheüs 3: 16-17
6. Rick Warren schrijft bij dag 24 “De waarheid verandert ons. Geestelijke groei is het proces waarin
leugens worden vervangen door waarheid”. “Om een gezonde discipel van Jezus te zijn, moet het onze
allereerste prioriteit zijn om ons te voeden met Gods Woord”. “Het ‘blijven’ in Gods Woord vraagt drie
dingen:
a. We moeten het gezag van Gods Woord aanvaarden.
b. We moeten ons Gods Woord eigen maken (ontvangen, lezen, bestuderen,
onthouden, overdenken).
c. We moeten Gods Woord toepassen.”
Bespreek met elkaar wat je hiervan vindt, en hoe je zelf met de Bijbel omgaat.Wat inspireert je en wat
vind je moeilijk?
 Lezen: Romeinen 8: 28-29
7. Belangrijk is het te geloven dat God de touwtjes in handen heeft. Maar dat betekent niet dat wij dat
altijd zien of kunnen begrijpen. Wij moeten het doen met zijn belofte. Voor hen die God liefhebben doet
Hij alle dingen meewerken ten goede. Dat wil niet zeggen dat het hier en nu in deze aardse
werkelijkheid altijd goed afloopt. We zullen Gods toekomst erbij moeten betrekken. En wat goed is
wordt door Gods doel bepaald, niet door onze ervaring…..
Bespreek de volgende uitspraken:
Madame Guyon: “Het goud van de godvruchtigheid wordt voortgebracht door het vuur van het lijden.”
Corrie ten Boom: “Als we naar de wereld kijken, dan worden we bezorgd en bang. Als we bij onszelf
naar binnen kijken, dan raken we gedeprimeerd. Maar wanneer we naar Christus kijken, dan worden
we kalm en rustig!”
 Lezen: Jacobus 1: 2-4 en 12
8. Bespreek de uitspraak van Luther “Verleidingen hebben mij het meest heilig gemaakt.”

Verdieping
 Lezen: Filippenzen 2: 5 en Kolossenzen 3: 1-2 en 12-17
9. Wat leer je hier over het doel van ons leven?
 Lezen: Mattheüs 5: 1-12; Galaten 5: 22-23; 1 Korinthiërs 13; 2 Petrus 1: 5-8
10. In deze gedeelten leren we belangrijke lessen over Gods wil m.b.t. de vorming van ons karakter. Haal er
eens drie punten uit, waar jij in jouw leven graag verandering zou willen. Als het mogelijk is: deel met
elkaar een stukje van die strijd. Wellicht kun je elkaar helpen, in elk geval kun je voor elkaar bidden.
 Lezen: Filippenzen 2: 12-14 en Efeze 2: 8-10
11. Moeten we ons behoud zelf bewerken?
Wat is ons aandeel in onze geestelijke ontwikkeling en wat doet God?

Bemoediging
Dag 28 legt er veel nadruk op dat geestelijke groei tijd kost: “Er bestaan geen sluiproutes om volwassenheid
te bereiken”. We mogen geloven dat God met ons bezig is, ook als we dat zelf niet merken. Er schijnt in
Amerika een rage te zijn geweest om een button te dragen met de tekst PBPGINFWMY. Die letters stonden
voor: Please Be Patient, God Is Not Finished With Me Yet (Alstublieft, heb geduld met me, God is nog niet
klaar met mij). We hebben geduld nodig met onszelf en met elkaar…..!

Dankgebed en voorbede
Zingen
Gezang 78
Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt verdort.
februari 2005 – L.C. Buijs

Neen Heer ik wil van U niet scheiden
‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huisopdat
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

