




Groei-pijn

Jak. 1: 2,3 (HSV)

2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei beproevingen terechtkomt,  3 want uw weet dat de 
beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt.



Groei-pijn

Hebr. 12: 1- 29 (HSV)

1 Welnu, laten ook wij, nu wij door zo´n menigte van 
getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde, die 
ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 
wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht 
houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof. 
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu 
aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch 
scherp op Hem Die zo´n tegenspraak van de zondaars tegen 
Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 



Groei-pijn

Hebr. 12: 1- 29 (HSV)

uw zielen. 4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand 
geboden in uw strijd tegen de zonde. 5 En u bent de 
vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt 
aangesproken: 9 Mijn zoon, acht de bestraffing van de 
Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem 
terechtgewezen wordt. 6 Want de Heere bestraft wie Hij 
liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.7 Als u 
bestraffing (= tucht / opvoeding) verdraagt, behandelt God u 
als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader 
bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, 



Groei-pijn

Hebr. 12: 1- 29 (HSV)

waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en 
geen kinderen. 9 En verder hadden wij onze aardse vaders 
als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij 
ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de 
geesten, en leven? 10. Want zij hebben ons wel voor een 
korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet 
dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen 
reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later 
geeft zij hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht 



Groei-pijn

Hebr. 12: 1- 29 (HSV)

van gerechtigheid. 12 Hef daarom de slappe handen op en 
strek de knikkende knieën, 13 en maak rechte sporen voor 
uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar 
veeleer genezen wordt. 14. Jaag de vrede na met allen, en 
de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal………….  
28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en 
daardoor God dienen op een Hem gevallige wijze, met 
ontzag en eerbied. 29. Want onze God is een verterend 
vuur. <



Groei-pijn

Hebr. 12: 3(HSV)

Want let toch scherp op Hem Die zo´n tegenspraak van de 
zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt 
en bezwijkt in uw zielen.



Groei-pijn

Hebr. 12: 1 (HSV)

1: laten wij afleggen alle last en zonde. 



Groei-pijn

Hand. 2: 37 -38 (HSV)

´toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt en 
zeiden, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus
zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden 
in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; 
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen´.



Groei-pijn

Hebr .12: 2(HSV)

´Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu 
aan de rechterhand van de troon van God´



Groei-pijn

Fil. 3: 10 (HSV)

´opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding 
…..en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn 
dood gelijkvormig word. 



Groei-pijn

Joh 15: 20(HSV)

*ze hebben Mij vervolgd; ze zullen ook jullie vervolgen´
(Joh 15: 20)



Groei-pijn

Joh .15: 20 /  Joh.16: 33(HSV) 

*ze hebben Mij vervolgd; ze zullen ook jullie vervolgen´
(Joh 15: 20)
*Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld 
maar houd moed, Ik heb de wereld overwonnen 
(Joh 16:33)



Groei-pijn

Hebr. 12: 10, 11 (HB)

10….Maar God weet pas echt wat goed voor ons is; Hij 
voedt ons op om ons te laten delen in Zijn volmaaktheid. 11 
Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op 
het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. 
Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de 
terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die 
goed doen en vrede brengen. 



Groei-pijn

Hebr. 12: 12(HSV)

12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende 
knieën



Groei-pijn

Hand. 22: 16(HSV)

´sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen onder 
aanroepen van de Naam van de Heere´



Groei-pijn

Kol. 3: 5 (HSV)

´Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die 
afgoderij is´.



Groei-pijn

Luk 14: 26 (HSV)

´Als iemand tot Mij komt en niet haat* zijn eigen vader en 
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook 
zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn´

*= belangrijker acht 



Groei-pijn

Hebr. 12: 29 (HSV)

29. Want onze God is een verterend vuur.



Groei-pijn

Rom. 8: 32, 39(HSV)

Zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor 
ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle 
dingen schenken?

´hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel zal ons dan 
kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, 
onze Heere´


