
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Groei 
 

1 Petrus 2:2  

Verlang als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag 

opgroeien,  

 

Ik herinner me nog dat ik een kleine jongen was en door fases heenging waarin ik wilde zien hoe groot 

ik was. Welke jongen wil niet groter zijn dan hij eigenlijk is? Tenminste hoe kort of gemiddeld je als 

jongen bent?  

 

Dat is iets dat alle kinderen hebben. Willen groeien. Groter zijn dan de rest. 

 

Jaren geleden, toen we ons eigen huis hadden, hadden we een muur waarop we aangaven hoe groot onze 

kinderen waren. Het was zo grappig. Soms gingen ze meerdere keren per dag meten om te zien of ze al 

waren gegroeid. Ze waren ZO grappig om te zien. 

 

Dan gingen er een paar maanden voorbij en dachten ze er niet aan. Maar op het moment dat één van hen 

er aan dacht, verzamelden ze zich alle drie bij de muur om te zien hoeveel ze waren gegroeid. Het was 

altijd leuk de glimlach op hun gezichten te zien als ze zagen hoeveel het was. Zelfs om te zien hoe blij 

ze voor elkaar waren. 

 

In een jaar was onze oudste dochter meer dan 15 cm gegroeid. Bijna 15 cm in slechts een jaar. En een 

paar dagen later ging ze naast mijn vrouw staan en zei “Papa, kom kijken hoe groot ik ben naast mama.” 

Ik wist dat ze weer gegroeid was, maar zag dat ze nog maar een kleine centimeter kleiner was dan haar 

moeder. Jullie snappen wel dat ze straalde. 

 

Het was alsof ze ZO dicht bij het bereiken van een doel was waarop ze al die jaren had gewacht. En de 

andere twee wilden natuurlijk ook weten hoe ver zij waren. Het was zo leuk om hun glimlach te zien 

toen ze hoorden hoe lang ze waren. 

 

Een paar nachten later kwam onze zoon in zijn pyjama uit zijn kamer. Hij droeg een oude pyjama. Mijn 

vrouw en ik keken elkaar aan en lachten. De onderkant van zijn broek was minstens 7,5 cm boven zijn 

enkel. Het was zichtbaar bewijs dat hij was gegroeid.  

 



Toen ik hierover nadacht, begon ik me af te vragen hoe gelovigen groeien. Worden we er enthousiast 

van? Meten we onszelf met waar we maanden geleden of zelfs een jaar of twee jaar eerder waren? En 

worden we enthousiast over de groei van anderen? 

 

Geestelijke groei is iets dat iedere dag van ons leven moet plaatsvinden. En zoals we de fysieke groei 

van kinderen kunnen zien, zouden mensen onze geestelijke groei ook moeten kunnen zien. Tenminste 

tot op zekere hoogte. 

 

Ik heb het niet over de kennis die we verwerven. Maar over de toepassing van die kennis in ons leven. In 

hoe we meer op onze Vader gaan lijken. In hoe het ons helpt onszelf te overwinnen zodat we meer op 

Hem lijken. 

 

Stel jezelf de vraag, en wees eerlijk, “Ben ik gegroeid in het laatste jaar?” Hoe kun je weten of je 

gegroeid bent? Nou, worstel je nog steeds met dezelfde verleidingen? Worstel je nog steeds met je 

houding? Reageer je op dezelfde manier op bepaalde dingen als een jaar geleden? 

 

Zoals een gewichtheffer merkt dat hij een zwaarder gewicht kan tillen naarmate hij meer routine krijgt in 

de loop van weken en maanden, zo zouden wij onze geestelijke groei moeten opmerken. Het komt niet 

van de ene op de andere dag. Maar het moet wel gebeuren. En hopelijk zien anderen het. 

 

En soms is het moeilijk om onze groei te meten omdat we niet echt bewust zijn waar we het afgelopen 

jaar of het jaar daarvoor waren. Maar, als we net als de kinderen bepaalde markeringen zetten, dan 

kunnen we onze groei gaan volgen. En zelfs enthousiast worden over onze groei. 

 

De fysieke groei bij een kind gebeurt zonder inspanning, maar kan toch groeipijnen veroorzaken. Zo zal 

onze geestelijke groei ook met pijn gepaard gaan. Het gaat om het proces van de oude ik aan de kant 

doen zodat de Geest echt in ons kan werken. 

 

Pijn is nooit leuk, maar het heeft een doel. Net zoals het gras in de velden de regen en de zon nodig heeft 

om te groeien, zo moeten ook wij groeien in goede en slechte tijden. De slechte tijden helpen ons om de 

goede te koesteren en ons te herinneren waar onze kracht werkelijk vandaan komt. 

 

Misschien ben je al heel lang een gelovige, maar blijf alsjeblieft groeien. Blijf er altijd naar streven om 

te groeien naar de Vader. Blijf enthousiast over Zijn Woord. Wees je altijd bewust waar de Geest werkt 

in je leven zodat jij groeit. Wees er enthousiast over zoals kinderen graag willen zien hoeveel ze zijn 

gegroeid. Kijk en luister naar Hem als Hij spreekt. 

 

1 Petrus 2:2  

Verlang als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag 

opgroeien, 

 

We hopen dat je van deze korte studie hebt genoten.  Vergeet niet om alles te onderzoeken.   

 

Sjalom 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

http://www.testeverything.net/
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