
Voorwaarden voor groei



Start: weten dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn door Vader

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen 

van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld 

Hem niet kent. 

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet 

geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, 

want dan zien we Hem zoals Hij is.

Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

1 Johannes 3: 1-3, NBV



Start: weten dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn door Vader

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ (Matt 
3:17, NBV)

Indeed, the very hairs of your head are all numbered. (Lukas 12:7, NIV)

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. (Johannes 1:12, NBV)

De liefde van God dringt ons! (2 Kor. 5:14)

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde 
uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen 
voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden… (Efeziërs 1: 4,5, NBV)



Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des 

Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle 

toekomst te geven.

Jeremia 29:11

Start: weten dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn door Vader



Afstemming: Wandelen met Vader, luisteren naar Vader, Vaders stem verstaan

Wat zijn kenmerken van ons leven met Vader?

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel 
vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als 
een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 
verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het 
zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht 
dragen en mijn leerlingen zijn. Johannes 15: 5-8

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God 
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziers 2: 8-10

Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien… (Lukas 8: 5 ev)



Afstemming: Wandelen met Vader, luisteren naar Vader, Vaders stem verstaan

Psalm 95: 1-7 NBV

Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze Rots, onze redding.

Laten wij Hem naderen met een loflied,
Hem toejuichen met gezang.

De HEER is een machtige God,
een machtige Koning,
boven alle goden verheven.

Hij houdt in Zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren Hem toe,

Van Hem is de zee, door Hem gemaakt,
en ook het droge, door Zijn handen gevormd.

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze Maker.

Ja, Hij is onze God
en wij zijn het volk dat Hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.



Afstemming: Wandelen met Vader, luisteren naar Vader, Vaders stem verstaan

Wat zijn kenmerken van ons leven met Vader?

In Jezus blijven (Joh 15)

Zijn maaksel (Ef 2)

werken doen die tevoren bereid zijn (Ef 2)

wandelen (Ef 2)

Zaaien (Luk 8)

Kudde en herder (ps 95)

Aanbidding (ps 95) God troont op… als je Hem dus wilt ontmoeten...



Handelen en wandelen zoals vader wil - Hanteer Gods principes

Weten jullie waarom ik vaak aan christenen vraag: ‘Wat is het grootste dat jullie deze week 
aan God hebben gevraagd?’
Ik herinner hen daarmee aan het feit dat ze hun opwachting maken bij God, de Vader, de 
Schepper van het heelal. Hij, die de wereld in Zijn hand houdt.
Wat hebben jullie gevraagd? Vroegen jullie snoepgoed, speelgoedjes, sieraden, of vroegen 
jullie werelddelen? Luister, jonge mensen. Het is tragisch dat we zo bekrompen zijn en zulke 
kleine dingen aan onze Almachtige God vragen. Zeker, niets is te klein voor Hem, maar er is 
ook zeker niets te groot voor Hem.
Laten we leren om onze grote God grote dingen te vragen. Hij spreekt er zelf over in 
Jeremia 33:3: Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoorgrondelijke dingen 
verkondigen, waarvan gij niet weet.

Dawson Trotman



Handelen en wandelen zoals vader wil - Hanteer Gods principes

They who trust Him wholly, Find Him wholly true!
Wie Hem door en door vertrouwen, zullen bemerken dat Hij door en door betrouwbaar is!

Hudson Taylor leerde God kennen als de Ene Grote Omstandigheid, in Wie hij leefde en zich 
bewoog en zijn bestaan had.

Rondom ons zijn arme heidenen in het duister van grote, dichtbevolkte steden… Ik beneid 
de mensen niet die deze kunnen vergeten of hen te gronde kunnen laten gaan, uit angst 
voor een beetje ongemak.

U kunt te weinig op de Heer vertrouwen, maar nooit teveel!

Hudson Taylor (Rik Celie)



Handelen en wandelen zoals vader wil - Hanteer Gods principes

Als de rivieren plotseling toenemen in kracht en in de verschroeide lage landen een 
overvloed van water brengen, duidt dat op het smelten van sneeuw op grote hoogte. Het 
kan dan geregend hebben in de bergen…

Geloof is als een spier, die sterker wordt naarmate men hem gebruikt, en niet als een 
elastiek, dat door uitreiking verslapt.

James Fraser



Handelen en wandelen zoals vader wil - Hanteer Gods principes

Voor ieder mens ontsluiten zich
Een weg en wegen en een weg
De hoge ziel klimt omhoog langs de hoge weg
En de lage ziel tast rond naar de lage
En daar tussenin, op de mistige vlakten
Worden de anderen heen en weer geslingerd.
Maar voor iedere mens ontsluiten zich
Een hoge weg en een lage
En ieder mens besluit welke weg zijn ziel zal inslaan.

Isobel Kuhn


