Delta groeistudie – inhoud (5) Geestelijke groei naar volwassenheid
OPDRACHT
 Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
 Bespreek. Wat is het verschil tussen dode en levende dingen?
 Onderricht. Marcus 4:1-20, het zaad en de vier grondsoorten.
De verantwoordelijkheid van elk mens m.b.t. Gods Woord.
 Onderricht. Marcus 4:26-29, het zelfgroeiende zaad. De verantwoordelijkheid van God in de verschillende groeistadia.
 Ontdek en bespreek. Hebreeën 5:11 – 6:3 en 1 Korintiërs 3:1-11. De kenmerken van elk groeistadium.
 Deel de studie uit. Aan het einde.
LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
A. HET VERSCHIL TUSSEN DODE EN LEVENDE DINGEN
Maak met elkaar een lijst van de verschillen tussen een auto en een boom.
boom

Een auto:
 is een dood ding
 is ontworpen en gemaakt door mensen
 wordt snel in elkaar gedraaid op de montage belt
 elk onderdeel wordt van buiten opgeschroefd
 staat op losse schroeven
 is overal en nergens
 kan niet groeien; wordt alleen slechter
 alleen een beetje oppoetsen
 een namaak, een van velen van hetzelfde model
 kan zichzelf niet reproduceren
 veroorzaakt vervuiling en afval
 kost alleen maar geld
 alleen geroest schroot aan het einde van gebruik

Een boom:
 is een levend organisme
 is ontworpen en gemaakt door God
 groeit langzaam; neemt veel tijd voor groei
 elke cel ontwikkelt van binnenuit tot een eenheid
 staat goed verankerd
 heeft verbinding met omgeving
 stopt nooit met groeien; wordt steeds beter
 snoeien doet groeien
 elk boom en elk blad zijn absoluut uniek
 kan zichzelf reproduceren
 kent seizoenen, draagt in seizoen vrucht
 levert geld op door hout en vrucht
 verschaft voedsel voor nieuw leven als het sterft

B. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ELK MENS
Lees Marcus 4:1-20.

VERHARD
GEEN REACTIE

1. Het Woord (Lk 8:11)
2. Horen (Mk 4:9)
3. Begrijpen (Mt 13:19,23)
4. Aannemen (Mk 4:20)

OPPERVLAKKIG
IMPULSIEF

VERDEELD
ONZUIVER

GOED
EERLIJK

5. Vasthouden
(Lk 8:15)

6. Je hart goed
en zuiver houden
(Lk 8:15)

7. Met volharding
vrucht dragen
30x, 60x, 100x
(Lk 8:15, Mk 4:20)

De sleutel tot het begrijpen van de Bijbel is Markus 4:11-13.
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C. DE VERSCHILLENDE GROEISTADIA
1. De fysieke groeistadia van een plant
Lees Marcus 4:26-29. Het beschrijft de groei en groeistadia van koren. De overgang van een stadium naar het volgende kan niet
precies aangetoond worden. De landbouwer kan niet zeggen wanneer de halm een aar wordt. Toch zijn alle groeistadia belangrijk
en onvermijdelijk. Niets kan het groeiproces tegenhouden. Alles wat leeft en groeit, zal eenmaal sterven, maar kan nooit stil
blijven staan in dezelfde toestand. Planten, bomen, dieren en mensen groeien en sterven. Ze kunnen niet stilstaan. Alles wat leeft
en groeit, gaat door verschillende groeistadia.
0. zaad

1. spruit

2. halm

3. aar

4. het rijpe graan
in de aar

5. de oogst

2. De geestelijke groeistadia van een christen
Christenen gaan ook door verschillende geestelijke groeistadia.
Zij kunnen niet stil blijven staan. Als ze niet geestelijk blijven groeien, gaan ze geestelijk dood!

kenmerken

(1) Lees Hebreeën 5:11 - 6:3. De schrijver vermaant de Hebreeuwse christenen. Wat de tijd betreft hadden zij al lang leraren
voor anderen kunnen zijn. Maar ze waren niet gegroeid.
Ontdek en bespreek met elkaar de kenmerken van elk geestelijk groeistadium.
Kleine kinderen
 moeilijk de Bijbel aan hen uit te
leggen (5:11)
 ze zijn traag van begrip; hebben
veel tijd, motivatie, repetitie en
bemoediging nodig (5:11)
 ze drinken nog melk (de eerste
beginselen van de christelijke leer
in de Bijbel) (5:12; 6:1-2)
 ze hebben een leraar nodig (5:12)
 ze zijn onervaren in het gebruik van
de Bijbel (5:13)
 ze zijn niet in staat onderscheid te
maken tussen goed en kwaad
(5:14)

Volwassenen
Leraren (werkers)
 ze eten vast voedsel (ze lezen en
 ze geven onderricht en leren
bestuderen de Bijbel zelf) (5:14)
anderen te groeien naar geestelijke
 ze oefenen in het gebruik van de
volwassenheid (van een geestelijk
Bijbel en het toepassen ervan (5:14)
onvolwassen christen naar een
 ze zijn in staat onderscheid te
geestelijk volwassen christen) (5:12)
maken tussen goed en kwaad
omdat ze de Bijbel kennen (5:14)

kenmerken

(2) Lees 1 Korintiërs 2:15 - 3:11. Paulus schrijft aan de Korintiërs over de betekenis van ‘geestelijk’ te zijn. Ook hij beschrijft
kenmerken van geestelijke groeistadia.
Ontdek en bespreek met elkaar de kenmerken van elk geestelijk groeistadium.
Kinderen
 ze zijn ongeestelijk – mensen van
deze wereld (3:1)
 ze zijn afgunstig (3:3)
 ze zijn verdeeld (3:3)
 ze gedragen zich als alle andere
mensen in de wereld (de
ongelovigen/niet christenen) (3:3).
 ze zijn verdeeld in partijen
(groeperingen in het Lichaam van
Christus) (3:4)

Geestelijke mensen
 ze zijn geestelijk (2:15)
 door de Geest beoordelen ze alles –
uitgesloten God en Zijn werk in
mensen (ze hebben onderscheidingvermogen) (2:15)
 ze worden niet juist beoordeeld door
de ongelovigen/niet-christenen of
door ongeestelijke christenen (2:15)
 ze denken als Christus (2:16)

Dienaren
Dienaren (werkers)
 ze zijn dienaren van God, elk met een
toegewezen taak (3:5)
 sommigen planten of leggen het
fundament (Christus): ze
verkondigen het evangelie (3:6,10).
 anderen zorgen voor de planten of
bouwen verder op het fundament: ze
maken discipelen (3:6,10).

(3) Lees en bespreek ook 1 Johannes 2:122:12 -14.
14
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D.

IN WELKE GROEISTADIUM BEN JIJ?

1. De noodzakelijkheid van christelijke groei
De schrijver aan de brief aan de Hebreeën en de apostelen Paulus en Johannes zijn het er eens over dat christenen geestelijk
behoren te groeien. Een christen is steeds in ontwikkeling. Geestelijke groei is een spannende reis door het leven. Elke
serieuze christen blijft groeien en blijft dienen.
2.

De christelijke groeistadia

De Bijbel leert drie groeistadia. Elke christen hoort in zijn leven door elk stadium heen te groeien naar het volgende stadium.
De geestelijke groeistadia overlappen elkaar.
Discipel

Jong gelovige
Het stadium van groeien

Het stadium van volwassenheid
3.

Werker
Het stadium van dienen

In welk groeistadium ben jij?

Als je nog een jong gelovige in Jezus Christus bent:
(= je hebt je tot Jezus Christus bekeerd)
 leer je de eerste beginselen van de christelijke leer uit de Bijbel
 helpt het als je een leraar (mentor, coach) hebt bij je groei
 je doel is groeien naar geestelijke volwassenheid
(= een discipel van Jezus Christus worden)
Als je een discipel van Jezus Christus bent
(= een volwassen en functionerende volgeling van Jezus Christus):
 ben je verantwoordelijk voor je eigen geestelijke groei en gedrag
 doe je bijbelstudie en maak je toepassingen alleen en samen met andere christenen
 je doel is steeds meer vrucht te dragen
(= een werker van Jezus Christus te worden)
Als je een werker van Jezus Christus bent
(= een dienaar van God en zijn Kerk):
 behoor je door te gaan met je te ontwikkelen als een discipel van Jezus Christus
 dien je God door het evangelie te verkondigen en/of nieuwe gelovigen op te bouwen (discipelen te maken)
 je doel is God te verheerlijken, zijn Koninkrijk uit te breiden en mensen te stimuleren in hun liefde voor God
Vraag:
 In welke geestelijke groeistadium ben jij?
 Wat behoor je te doen om te zorgen dat je verder groeit naar het volgende geestelijke groeistadium?
Waaraan wil God dat je jezelf toewijdt?
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Het evangelie

