
HOOFDSTUK 16: GROEIEND CHRISTEN

 Christus is niet alleen gekomen om onze zonden weg te doen, maar ook om door zijn Geest nieuwe mensen 
van ons te maken. Het is vergeving én vernieuwing. Die beide zaken zijn niet los verkrijgbaar, maar zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

 Rechtvaardiging = God verklaart je rechtvaardig, dankzij Christus ontvang je complete vrijspraak. God ziet 
je als volmaakt in Christus.
Heiliging =  de Heilige Geest gaat je omvormen naar het beeld van Christus. Wat God al in je ziet, moet je 
nog worden (heilig-ing).
Wedergeboorte = de vernieuwing die God, zonder ons, in ons tot stand brengt.
God gebruikt de verkondiging van het evangelie om ons te vernieuwen. Die verkondiging wordt wel het zaad 
van de wedergeboorte genoemd. 

 Het vernieuwd worden is een groeiproces, dat je leven lang duurt. De oude mens (je slechte aard, je foute 
natuur, je verkeerde ik) sterft af, maar er komt een nieuw mens tot leven. De Geest verandert je niet bij 
toverslag van de een op andere dag. Je wordt niet omgetoverd, maar omgevormd. Dit groeiproces gaat bij 
ieder mens weer verschillend. Het is maatwerk van de Geest, afgestemd op de persoon. Bij de een gebeurt 
het bijv. heel geleidelijk, maar het kan ook met pieken en dalen gaan of zeer ingrijpend. De Geest ontwikkelt 
bij ieder een eigen stijl.

 Wanneer God ons vernieuwt, is de zuigkracht van het vroegere leven niet direkt over. Karakterfouten zijn 
niet plotsklaps verdwenen. Gods Geest maakt je hart tot Zijn woning. Hij bindt de strijd aan met het oude in 
je, dat telkens weer de kop opsteekt. 

 Beelden die de Bijbel gebruikt voor het werk van vernieuwing door de Geest:
 De Geest is bezig om je levenshuis te verbouwen tot een nieuwe woning. Hij doet dat met behulp van 

de oorspronkelijke bouwtekening. Hij maakt gebruik van het werk van de Architect, God de Schepper.
 Christus gebruikt ook het beeld van de wijnstok en de ranken wanneer het gaat om de groei van een 

christen. Als christen kunnen we pas groeien wanneer we als ranken verbonden zijn aan Christus, de 
wijnstok. Dat groeien gebeurt niet zonder snoeien. Door snoeien voorkom je wildgroei en komt er des 
te meer vrucht. Gods Woord is het snoeimes. God snoeit niet lukraak, maar met de bedoeling dat het 
vruchten oplevert. Een vrucht van de Geest groeit vaak tegen de verdrukking in. Willen er vruchten 
komen, dan is het nodig dat er gesneden wordt in ons eigen vlees (in figuurlijke zin). Dat kan een 
pijnlijk en moeizaam proces zijn. Van nature hebben we helemaal geen zin om ons door Christus te 
laten omvormen. Het begeren van ons vlees gaat regelrecht in tegen dat van de Geest. Het groeien kan 
in twee richtingen:
 beweging omlaag: je wortelt in de diepte en komt erachter hoe diep afhankelijk je van Christus 

bent en hoe diep Zijn liefde voor je gaat. Je wortelt in Hem.
 beweging omhoog: je groeit in liefde steeds verder naar Hem toe. Door je aan de waarheid te 

houden en je telkens door Hem te laten gezeggen.
Dit beeld van de wijnstok en de ranken wil ons vooral wijzen op het belang om je te concentreren op 
het verbonden blijven met Christus. Wanneer wij zorgen dat we met Christus verbonden zijn, zal God 
er zelf voor zorgen, dat er goede vruchten in ons leven gaan groeien. 

 De Geest leidt de aandacht af van jezelf, zodat je niet op jezelf gefixeerd raakt. Hij concentreert de aandacht 
op Christus. Hij verbindt je in een intieme band met Christus. Groeien in geloof betekent, dat niet jij, maar 
Christus steeds groter in je leven wordt. Je groeit als je dichter tot de bron van het Licht nadert. In dat licht 
besef je ook steeds beter hoeveel er nog aan jezelf mankeert. Maar in verbondenheid aan Christus groeit er 
iets uit en in je. Hij werkt aan je nieuwe identiteit. Hij geeft je een nieuwe naam en zal je laten zien wat er uit 
je gegroeid is. Totdat we eens in staat zullen zijn om samen met alle heiligen te begrijpen hoe geweldig groot 
de liefde van Christus voor ons is. Om daar voor eeuwig van te genieten.

BIJPASSENDE GEDEELTEN UIT DE BELIJDENISSEN:
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GOD WIL ONZE HEILIGING / OPVOEDING
Wij zijn dankzij de Here Jezus kinderen van God. Door Jezus gekocht en betaald en zo geadopteerd tot kinderen 
van  God.  Maar  waarom  heeft  God  ons  geadopteerd?  Wat  wil  Hij  dan  met  ons?
Nou, heel simpel: God wil dat we nu leven met Hem als onze Vader. En dat wil Hij ons leren. Hij wil ons 
opvoeden  als  zijn  kinderen.  God  wil  onze  heiliging  =  onze  opvoeding.
Daar is God mee bezig. 

Deze heiliging brengt nieuw leven in ons hart
U kent  allemaal  wel  die  twee  woorden:  rechtvaardiging  en  heiliging  (rechtvaardigmaking en  heiligmaking). 
Beiden horen bij onze verlossing. Voor alle twee moeten we aandacht hebben, anders groeit ons geloof scheef.

De Bijbel leert ons dat Jezus ons verlost van onze zonden. Dat betekent twee dingen: 1. Hij verlost ons van de 
zonde-schuld (= van de straf die ik/u/jij verdienen door onze zondige, slechte daden; daarvoor ging Hij aan het 
kruis), en 2. Hij verlost ons ook uit de zonde-macht die nog altijd in ons hart en leven zit (van onze boze, slechte 
neigingen;  het  verzet  in  ons  om  te  doen  wat  God  graag  wil).
Het  eerste  is  de  rechtvaardigmaking,  het  tweede  is  de  heiligmaking.

Op de tekening is een persoon te zien met een rugzak met schuld en een hart met 
zonde-neigingen;  bij  de  rugzak  is  het  kruis  getekend  waardoor  de  schuld  uit  de 
rugzak gehaald wordt; aan de andere kant de Heilige Geest (HG) die in ons hart 
woont, waardoor we ons niet meer door het vlees, maar door de Geest kunnen laten 
leiden (Galaten 5: 18)
Laten we het even vergelijken met een jongen die verslaafd is aan drugs. Drugs zijn duur, 
dus heeft hij veel geld, geleend en gestolen. Hij moet dus aan anderen veel geld betalen. 
Maar hij heeft het niet. Wat een ellende. Geldeisers en deurwaarders komen hem achterna. 
En  ook  wordt  hij  gezocht  door  de  politie.
Stel je voor: jij hebt een dikke portemonnee - jij helpt die jongen door al zijn schulden en 
boetes  te  betalen.  Dan  zijn  al  zijn  schulden  weg.  Heerlijk.

Maar...  is  de  jongen  nu  verlost  van  de  ellende?
Nou, de kans is heel groot dat hij weer drugs moet kopen en dus geld steelt. De geldschulden zijn nu wel weg, 
maar zijn verslaving nog niet. En je kunt dan natuurlijk steeds weer zijn nieuwe schulden betalen, maar... als je 
echt wilt helpen, dan moet de jongen in therapie. Hij moet afkicken en innerlijk gaan veranderen. Hij moet van 
zijn verslaving af.

Zo is het ook met ons.

Als jij vergeving van zonden ontvangt dankzij de Here Jezus, dan ben je nog niet echt en volledig verlost. Dan 
ben je rechtvaardig-gemaakt, dat is verzoend met God, maar je zondige hart is dan nog niet heilig-gemaakt. We 
moeten van onze verslaving aan de zonde af. Van binnen moeten we anders worden: liefde voor God.

Gelukkig. De Bijbel leert ons dat de Here Jezus het een en het ander doet. Hij is ons gegeven tot een volkomen 
verlossing! (1 Korintiërs 1: 30)

Stel u voor dat u alleen dagelijks vergeving van uw zonden kreeg van Jezus. Dan zou u gedurende uw hele leven 
nooit  veranderen.  Van  het  nieuwe  leven  waar  de  Bijbel  over  spreekt  zou  je  dan  niets  meemaken,  ervaren.
Maar gelukkig: Christus wil er voor zorgen dat jij / u / ik echt wezenlijk anders gaan worden. Naast de vergeving, 
zorgt  Hij  ook  voor  de  vernieuwing  van  mijn  hart.  Rechtvaardiging  EN  heiliging  wil  God.
Dagelijkse vergeving van zonden is dus maar de helft  van wat Christus ons wil  geven. Dit geschenk is wel 
geweldig, maar het gaat Christus er daarna om dat wij andere mensen worden.
Vergelijk je zelf met hout. Van nature zijn wij zondaren (bedorven mensen met een zondige aard in ons). We zijn 
van onszelf dus voor God waardeloos hout. Wrakhout, ongeschikt voor de hemel. Maar Jezus koopt ons met zijn 
bloed en gaat nu door zijn Geest van ons, wrakhout, brandhout, sierstukken maken voor Gods hemelse paleis! Hij 
wil, dat wij nieuwe mensen worden. Mensen die God gaan behagen, waar God vreugde aan heeft. Hij wil onze 
heiliging!

Overgenomen uit preek van ds. Ton de Ruiter (predikant gereformeerde kerk vrijgem. Enkhuizen) 
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