


34. Hoe GROEI je 
in GELOOF zodat je 
VRUCHTEN krijgt? 



En wat de afgodenoffers betreft: wij weten 
dat wij allen kennis bezitten. De kennis 

maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.  

En als iemand denkt iets te weten, dan heeft 
hij nog niets leren kennen zoals men 

behoort te kennen.  Maar als iemand God 
liefheeft, is hij door Hem gekend.

1 Korinthe 8:1 - 3 HSV

Groei in de liefde, alleen kennis maakt opgeblazen!



Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 
afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, 
als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk 

van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 
1 Petrus 2:1-2 HSV

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat 
geschreven: De mens zal niet van brood alleen 
leven, maar van elk woord dat uit de mond van 

God komt.
Mattheüs 4:4 HSV

Door het Woord ga je als christen groeien!



1. Een Baby (strong 3516 Nepios)

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, 
hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de 

grondbeginselen van de woorden van God. U bent 
geworden als mensen die melk nodig hebben en niet 

vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is 
onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is 

een kind. (Strong 3516) 

Maar voor de volwassenen is  er  het vaste voedsel, voor 
hen die hun zintuigen door het gebruik  ervan  geoefend 

hebben om te  kunnen  onderscheiden tussen goed en 
kwaad.  

Hebreeën 5:12 - 14 HSV



En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot 
mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen 

die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen 
(Strong 3516) in Christus. 

Ik heb u met melk gevoed en niet met vast 
voedsel, want u kon dat nog niet verdragen ; ja, u 

kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog 
vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en 

ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en 
wandelt u dan niet naar de mens?

1 Korinthe 3:1 - 3 HSV



2. Een kind (strong 3813 Pai`dion) & 3. Een jongere (strong 5043 Teknon)

Kinderen (Strong 3813), ik schrijf u dus dat u de Vader 
kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het 
begin. Jongeren (Strong 5043), u schrijf ik: u bent sterk, 

het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad 
overwonnen.  

1Johannes 2:14 NBV

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die 
van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid 

wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat 
ik hoor dat mijn kinderen (Strong 5043) in de waarheid 

wandelen.
3 Johannes 1:3 - 4 HSV



4. Een zoon (strong 5206  Huiothe’sia en strong 5207 Hui’os)

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen 
(Strong 5206) aangenomen te worden, door Jezus 

Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 
welbehagen van Zijn wil,  tot lof van de heerlijkheid 
van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft 

in de Geliefde.
Efeze 1:5 - 6 HSV

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen (Strong 5207) van God.

Romeinen 8:14 HSV



5. Een vader (Strong 3962 Pa`ter)

Want al had u tienduizend leermeesters in 
Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: 

(Strong 3962) in Christus Jezus heb ík u immers door 
het Evangelie verwekt.

1 Korinthe 4:15 HSV

Ik schrijf u, vaders, (Strong 3962) omdat u Hem kent 
Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge 

mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik 
schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent.

1 Johannes 2:13 HSV



Geestelijke vaders (mentors) kunnen je helpen groeien!

- Mozes was de mentor van Jozua (Exodus 24:12-14, Numeri 
11:27-30, 27:22-23)

- Elia was de mentor van Elisa (1 Koningen 19:16,21, 2 
Koningen 2:11-12, 3:11)

- Elisa was de mentor van Gehazi (2 Koningen 4:12-14, 
29-31)

- Jojada was de mentor van koning Joas (2 koningen 12:1-2, 
2 kronieken 24:1-4)

- Jezus was dit voor de 12 apostelen (zie de 4 evangeliën)



Paulus heeft het over zijn geestelijke kinderen

Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet 
alleen als ik bij u ben, mijn lieve kinderen, van wie ik 

opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u 
krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een 
andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u.

Galaten 4:18 - 20 HSV

Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen, 
en ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, 
maar u zelf . De kinderen moeten immers geen schatten 

verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de 
kinderen.

2 Korinthe 12:14 HSV



Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar 
als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al 

had u tienduizend leermeesters in Christus, 
daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus 

Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt. 

Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.  
Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die 

mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u 
in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus 

zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.
1 Korinthe 4:14 - 17 HSV



Geestelijke vaders horen niet te heersen over het geloof van hun geestelijke kinderen

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken 
hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun 

geloof na.
Hebreeën 13:7 HSV

Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij 
waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, 
opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat 

heeft immers voor u geen nut.
Hebreeën 13:17 HSV

En ik roep God aan tot Getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen 
niet weer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heersen over uw 

geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u 
staat vast door het geloof.

2 Korinthe 1:23 - 24 HSV



Er zit verschil tussen de vrucht van geloof en de gave van geloof

De vrucht van de Geest is 
echter: liefde, blijdschap, 

vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 
Galaten 5:22 HSV



Aan ieder echter wordt de openbaring van de 
Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 

Want aan de één wordt door de Geest een woord 
van wijsheid gegeven en aan de ander een woord 

van kennis, door dezelfde Geest; en aan een 
ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een 

ander genadegaven van genezingen, 

door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen 
van krachten, en aan een ander profetie, en aan 

een ander het onderscheiden van geesten, en aan 
een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg 
van talen. Al deze dingen echter werkt één en 

dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk 
uitdeelt zoals Hij wil. 

1 Korinthe 12:7-11 HSV



Als we in Gods Woord blijven (Jezus) zullen we veel vruchten dragen

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen 

vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

draagt. 

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u 
gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de 

rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij 
niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 

niet in Mij blijft. 



Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, 
en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder 

Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij 
blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en 
verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het 

vuur, en zij worden verbrand. 

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, 
vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 
Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 

vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 
Johannes 15:1-8 HSV



Want u was voorheen duisternis, 
maar nu bent u licht in de Heere; 

wandel als kinderen van het licht – 
want de vrucht van de Geest bestaat 
in alle goedheid en rechtvaardigheid 

en waarheid – en beproef wat de 
Heere welbehaaglijk is. 

Efeze 5:8-10 HSV



Je moet eerst sterven aan jezelf voordat je vruchten kan dragen!

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat 
de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet 
in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij 

sterft, draagt hij veel vrucht. 

Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn 
leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het 

eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij 
volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. 

En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 
Johannes 12:23-26 HSV



En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf 
vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een 

ander dertig voudig.
Mattheüs 13:8 HSV

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het 
Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de 

verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid 

is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook 
vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de 

ander zestig-, en de ander dertig voudig.
Mattheüs 13:22-23 HSV



Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten 
aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan 

had u toen van de dingen waarover u zich nu 
schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. 

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 
dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot 

heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want 
het loon van de zonde is de dood, maar de 

genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus 
Christus, onze Heere.

Romeinen 6:20-23 HSV



Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, 
want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, 

ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het 
eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel 

wie zaait als wie oogst. 

Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de 
ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten 
waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen 

hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van 
hun inspanning binnengehaald. 

Johannes 4:31-38 HSV
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