
Groeien… 
What, Why, How

Preek 1, 16-10-2016 Groeien in je bestemming



Groeien, maar wat is dat eigenlijk?

Betekenis uit het woorden boek: 

Groeien (werkwoord)

(van levende wezens en hun organen) in grootte toenemen

Groeien (werkwoord)

(groeien van planten; van gewassen) tot wasdom (bloei) komen



Groeien is dus niet:
vrucht dragen



Groeien is:
ontwikkelen, een reis,

of is groeien toch een geheim…





Johannes Marcus op pad met de reizigers Paulus en Barnabas, 
(Meester-gezel principe)

Vele leerlingen van Paulus reisden samen met hem of in zijn opdracht om Jezus te verkondigen of de jonge christengemeenten te 

steunen. Het zijn: Barnabas, Titus, Johannes Marcus, Judas, Silas, Timoteüs, Aquila, Priscilla, Apollos en Erastus.



‘in je eentje’ groeien?



Groeien is interactief



Omgeving heeft invloed op groei



Ik, de ander en de context = gedrag



Groeien = veranderen van gedrag



Groeien is veranderen in 

denken, voelen en handelen



Denken 

is niet 

zichtbaar

Voelen 

is niet 

zichtbaar



Handelen 

is 

zichtbaar 



Liefde, 

vreugde, blijdschap, geduld,

vriendelijkheid, 

mildheid

zelfbeheersing, 

Betrouwbaarheid,

goedheid, 

vrede



?

Hoe sta jij ervoor?



Laten we dit eens 
concreet maken

In welke mate zijn 

de vruchten van de 

HG zichtbaar in 

jouw handelen?

Kruis het juiste vakje aan 

Score 1 t/m 4



Nog een stapje 
verder…

In hoeverre ben ik 

een voorbeeld 

voor de gelovigen? 

Kruis het juiste vakje aan 

Score 1 t/m 4



Why?

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van 
God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, 
door God verleend, opdat

in alles God verheerlijkt worde

door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en 
de kracht, in alle eeuwigheid! 1 Petrus 4:11



Een eenzame boom vol met appels, achter ons huis



Op een afstandje ziet hij er zeer goed uit



Dichterbij zijn alle (te kleine) appels aangetast door hagel



Op de grond liggen evenveel appels als in de boom



deze rotten weg…



Wat is er mis met deze boom?



En hij kent de Landman niet… 



Op zoek naar 
een landman…

De heer Piet 

Kranenburgh

uit Piershil



Diagnose & advies door de landman:
3 x snoeien!!
• Boom krijgt licht snoei (in de winter)

• Boom moet in balans groeien, niet te veel zij scheuten

• Boom die te hard groeit, niet klein gehouden door wortel snoei 
(14 dagen voor de bloei)

• Boom krijgt kleur snoei (in de zomer, kort voor de oogst)

• Boom die alleen staat heeft geen kruisbestuiving

• Boom heeft voeding en bescherming nodig
(tegen ongedierte en het weer)



Kruisbestuiving? (Jonagold & Elstar)

Beide soorten staan in een boomgaard
waar kruisbestuiving mogelijk is

En waar de landman is 
om groei te begeleiden

En laten wij op 

elkander acht 

geven om 

elkaar aan te 

vuren tot liefde 

en goede 

werken

Hebr. 10:24



Wat leren we van de goed opgeleide Johannes Marcus?

- Hij start in gebed met vrienden, hij ging mee als helper

- Hij ging onderweg tegen de plannen in terug naar Jeruzalem

- Hij verzoende zich met Paulus

- Hij groeide uit tot een zeer bruikbaar instrument voor de gemeente

- Hij werd zelf een meester (van gezel naar meester)

Hij werd een voorbeeld voor de gelovigen in 

- Woord

- Wandel

- Geloof

- Reinheid



Groeien is:
What: Gedragsverandering in denken, voelen 

handelen

How: Samen op reis gaan, 
Mensen die mogen inspreken in je leven,
Leren door het meester-gezel principe,
Samen de wedloop lopen,
Geslepen worden aan elkaar zoals een 
diamant wordt geslepen door diamant,

Why: Zodat in alles God verheerlijkt worde!


