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22. Geestelijke groei Stille tijd 
Dag 1 Jeremia 17:5-8. 

God als bron voor alle groei 
5 Zo zegt de HEERE:  

Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens,  

en die een schepsel tot zijn arm stelt,  

terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.  

6 Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte,  

die het niet ziet wanneer het goede komt:  

hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn,  

in zilt en onbewoond land.  

7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,  

wiens vertrouwen de HEERE is.  

8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,  

en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.  

Hij merkt het niet als er hitte komt,  

zijn blad blijft groen.  

Een jaar van droogte deert hem niet,  

en hij houdt niet op vrucht te dragen. 

 

Dag 2 Johannes 15:1-8. 
De belangrijkste bronnen voor het dragen van veel 
vrucht 

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 

2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 

rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U 

bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 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. 5 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. 6 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. 

7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar 

wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader 

verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 

 

Dag 3 Psalm 92:13-15. 
Groeien vanaf de jeugd tot de ouderdom 

13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,  

hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.  

14 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,  

die mogen groeien in de voorhoven van onze God.  

15 In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,  

zij zullen fris en groen zijn, 

 

Dag 4 1 Korintiërs 2:14–3:15. 
Groeien van onvolwassenheid naar vruchtbaarheid 

14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God 

niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren 

kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 15 De geestelijke 

mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. 16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, 

dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van 

Christus. 

1 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 

in Christus. 2 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, 

3 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? 4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik 

van Apollos, bent u dan niet vleselijk? 5 Wie is Paulus dan, en wie is 

Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en 

dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? 6 Ik heb geplant, 

Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 7 Dus is dan 

noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat 

groeien. 8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal 

zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 

9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk 

bent ú. 

10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als 

een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt 

daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, 

dat is Jezus Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met 

goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal 

openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat 

die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, 

standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, 

zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: 

als door vuur heen. 

 

Dag 5BS Hebreeën 5:11–6:8. 
Groeien van kind tot leraar – zonder stilstand 

11 Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om 

uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. 12 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. 13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord 

van de gerechtigheid, want hij is een kind. 14 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.  

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus 

laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het 

fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in 

God, 2 van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de 

opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. 3 En dat zullen 

wij ook doen, als God het toestaat. 

4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de 

hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de 

Heilige Geest, 5 en die het goede Woord van God geproefd hebben 

en de krachten van de komende wereld, 6 en die daarna afvallig 

worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor 

zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande 

maken. 7 Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, 

en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt 

wordt, ontvangt zegen van God. 8 Maar de aarde die dorens en distels 

voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde 

tot verbranding leidt. 
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Dag 6 Psalm 1:1-6. 
Gods Woord als bron voor geestelijke groei 

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,  

die niet staat op de weg van de zondaars,  

die niet zit op de zetel van de spotters,  

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE  

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.  

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,  

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  

waarvan het blad niet afvalt;  

al wat hij doet, zal goed gelukken.  

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:  

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.  

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,  

de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.  

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,  

maar de weg van de goddelozen zal vergaan. 

 

Dag 7 Matteüs 13:3-23. 
Groeien door horen, begrijpen, opnemen, 
koesteren en volhardend vrucht dragen 

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een 

zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van 
het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5 Een 

ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; 

en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 En 

toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen 

wortel had, verdorde het. 7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de 

dorens kwamen op en verstikten het. 8 En weer een ander deel viel in 

de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en 

een ander dertigvoudig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen, 

10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 

Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en 

zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het 

Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 

12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal 

overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen 

worden, zelfs wat hij heeft. 13 Daarom spreek Ik tot hen door 

gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al 

horen zij, en ook niet begrijpen. 14 En in hen wordt de profetie van 

Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet 

begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. 15 Want 

het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht 

gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig 

moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het 

hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 

16 Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij 

horen. 17 Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en 

rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het 
niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord.  

18 Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. 19 Als iemand het 

Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de 

boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs 

de weg gezaaid is. 20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, 

dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 

21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het 

ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het 

Woord, struikelt hij meteen. 22 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. 23 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 dertigvoudig. 

Dag 8 Kolossenzen 3:5-17. 
Groeien door wieden en aanplanten 

5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, 

hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door 

deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In 

deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen 

leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, 

slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen 

elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 

10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot 

kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 

11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en 

onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en 

in allen.  

12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, 

met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de 

ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook 

Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 14 En doe boven dit 

alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de 

vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 

geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in 

rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar 

terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de 

Heere met dank in uw hart. 17 En alles wat u doet met woorden of 

met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u 

God en de Vader dankt door Hem. 

 

Dag 9 1 Timoteüs 4:12-16. 
Groeien in leer en leven 

12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar 

wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, 

in geest, in geloof en in reinheid. 13 Blijf bezig met het voorlezen, met 

het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. 

14 Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is 

door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. 

15 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk 

gebied openbaar worden. 16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard 

daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen 

die u horen. 

 

Dag 10 1 Johannes 2:12-14. 
Groeien maakt je sterk 

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven 

omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf u, vaders, 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. 

14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het 

begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en 

het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 


