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Teks: Efesiërs 4:1-16, 25 en 32 en 1 Korintiërs 13:7 

Tema: Mense wat vir mekaar omgee, groei saam. 

Inleiding:  Wat is geestelike groei? 

Iemand skryf geestelike groei is om hierdie trommel van geskenke wat God my gegee het in terme van gawes 

en persoonlikheidseienskappe al hoe meer uit te pak en te gebruik. Geestelike groei gaan oor meer kennis 

opdoen van die Bybel en die Here,  maar dis ook veel meer as dit. Ons besef vandag geloofsvorming en 

geloofsgroei vind nie net hier in jou kop plaas of gaan oor hierdie sekere manier van dink alleen nie. 

Geloofsvorming vind ook in verhoudings plaas en daarom groei ons ook saam met mekaar in ons kleingroep of 

as gesin wat saam dink oor die Here se wil. Ons groei eenvoudigi ook geestelik saam met ander mense en in 

verhouding met hulle. Daarom die klem in ons gemeente op die vorming van meer en meer kleingroepe- ons 

sien dit as ruimtes waar mense ondersteun kan word en saam geestelik kan groei. Geloofsvorming en 

geloofsgroei vind ook in ons emosies plaas en in sekere ervarings van die Here. Ons geloof groei  en word ook 

gevorm deur die praktiese uitlewing van my Christenskap soos om my musiektalent in die band te gebruik of 

om saam met die tieners te gaan kamp. Sonder geestelike groei en die ontdekking van waar ons elkeen en ons 

almal saam as gemeente inpas in God se plan kan ons nie vorentoe gaan nie.  

Ons moet net altyd onthou waar geestelike groei vandaan kom. In 1 Korintiërs 3 skryf Paulus dat hy as 

dominee in die gemeente van Korinte geestelik geplant het  en een van die ander dominees wat saam met 

hom gewerk het,  Apollos het natgegooi wat hy geestelik geplant het. Maar en dis die belangrikste: Dit is God 

wat laat groei het. Dit moet ons nooit oor geestelike groei vergeet nie.  Daarom kan Paulus so helder skryf: Dit 

gaan dus nie oor die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar oor God wat laat groei. Geestelike groei is 

in die eerste plek en bo alles altyd werk van die Heilige Gees. 

Wat leer die twee gedeeltes wat ons gelees het ons oor geestelike groei? 

Net mense wat toegewyd of committed teenoor mekaar is kan geestelik saam groei: 

Rick Warren skryf so raak: Some people only want to date the church. Dis soos iemand wat hierdie meisie op 

´n date vra. Hy gaan vanaand met haar uit maar more sien hy hierdie nog mooier en ouliker meisie en maak 

dadelik met haar ´n date. Jy wil hê jou wortels by die kerk moet vlak wees en bly sodat jy hulle maklik kan 

uittrek en maklik weer ´n nuwe kerk of bediening kan date. Jy kan nie saam met mense groei as jy nie 

toegewyd of committed aan hulle is nie. Dis soos iemand wat trou maar kort kort op afsprake met een van sy 

ou meisies wil gaan. Dink julle daardie huwelik sal groei? Verseker nie!  



Ek wonder of ons altyd verstaan dat as ons ons gemeente verlaat ons nie net ons rug op een of ander 

organisasie draai nie. Dis anders as om van vir die bulls te begin skree in plaas van vir die stormers. Deur jou 

rug op jou gemeente te draai, draai jy jou rug op mense- jy breek eintlik die gemeenskap van gelowiges waarin 

God jou geplaas het en waarvoor jy eers gekies het. Rick Warren beklemtoon ook baie sterk hierdie gedagte 

dat ons net saam kan groei met mense wat aan ons toegewyd is en aan wie ons toegewyd is: The secret of 

growing together is staying together. Om saam te groei vra commitment teenoor mekaar. Dit vra dat ek 

bereid is om in te bou in die lewens van medegelowiges en hulle gaan toelaat om in my lewe in te bou. Die 

gemeente groei net as almal aan die bouwerk daarvan deelneem. Kyk Efesiërs 4:16: Die verskillende 

liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ´n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die 

liggaam homself op in liefde. Daarom gaan jou wyksleier in die volgende paar weke met so ´n groen 

diensvorm by jou inkom sodat jy ook die geleentheid kan kry om diensbaar in die gemeente te wees. 

Om saam te groei vra openlikheid en eerlikheid: 

Ons kan nie saam met mekaar groei as ons nie openlik en eerlik met mekaar is nie. Dis wat vermaning in die 

Bybel beteken: Ek gee te veel vir jou om om jou op hierdie destruktiewe pad te laat voortgaan of om jou 

hierdie verkeerde keuse te laat maak. Efesiërs 4:15 maak die opmerking dat ons in liefde by die waarheid sal 

bly. Ek kan openlik en eerlik met mense wees, maar dan moet die waarheid wat ek met hulle praat altyd met 

liefde gepaard gaan. Moenie iemand konfronteer of vermaan as jy vir hulle kwaad is of as jou motiewe 

hoekom jy dit doen verkeerd is nie. Daaraan herinner Galasiërs 6:1 ons ook: Broers en susters, as iemand in 

die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ´n gees van sagmoedigheid 

reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Ons vermaan of help nooit mekaar reg uit die hoogte uit 

nie, maar as gelykes wat ook in versoeking kan kom en daarom nie uit die hoogte klippe op jou kan gooi nie. 

Hier kom die gedagte van 1 Korintiërs 13:7 ter sprake. Die liefde bedek alles. Dit beteken letterlik om hierdie 

dak op iets te sit. Ek kan jou in die waarheid vermaan of openlik en eerlik met jou wees, maar ek hou die dak 

van liefde oor jou. 

Om saam te groei vra dat ons mekaar sal vergewe en telkens voor met mekaar sal begin: 

Die enigste persoon wat seer gemaak word deur die wrok wat jy teenoor iemand anders bewaar is jyself. Jou 

wrok doen niks aan die ander persoon nie. Ander mense weet baie keer nie eens van die wrokke wat ons 

teenoor hulle het nie. Hy of sy is nie die slagoffer van jou wrok nie. Net jy self is die slagoffer daarvan. Laat jou 

wrok gaan, laat jou onvergewensgesindheid staan. 1 Korintiërs 13 herinner ons die liefde hou die boek van die 

kwaad nie. Een Engelse vertaling vertaal dit so mooi: "Love does not keep score or stores the hurt." Efesiërs 

4:32 herinner ons dat ons goedgesind en hartlik teenoor mekaar moet wees en mekaar moet vergewe soos 

God ons ook in Christus vergewe het. En dis volkome, sonder om na ons oortredings terug te kyk of dit telkens 

uit te grawe. Een van die pastore op die dorp vertel my hierdie week van die afspraak wat hy het met hierdie 

ou deur wie hy al seer gekry het en sy knocks gevat het. Toe hy by die huis uitstap is sy vrou se woorde 



eenvoudig: Give this guy a clean slate. Gee hierdie ou ´n skoon bladsy. Gee hom die kans om weer nuut te 

begin met jou. Dis wat vergifnis doen. 

Ons moenie skrik as daar konflik soms in ons kleingroep of selfs kringetjie Christenvriende of selfs in ons 

huwelik  is nie. Rick Warren maak die mooi opmerking daaroor: Intimacy comes through conflict. As konflik 

reg hanteer en deurgewerk en deurgesels word, kan dit ons baie nader aan mekaar bring. 

Hoe meer mense hul gawes in die gemeente begin gebruik , hoe meer groei die gemeente: 

God het aan elkeen van ons genadegawes gegee.  Nie een is oorgeslaan nie. Jy het dalk nog nie jou gawe 

ontdek nie of het dit nog nie begin gebruik nie. Maar jy is nie oorgeslaan met die uitdeel van gawes nie.  Dit 

sien ons mooi in Efesiërs 4 vers 7:  Aan elkeen van ons is ´n genadegawe gegee volgens die mate waarin 

Christus die gawes uitgedeel het.  Elkeen van ons. Van die oudste tot die jongste. Die gemeente groei al hoe 

meer as ons elkeen al hoe meer ons gawes begin gebruik. Hoekom? Want ons het ons gawes ontvang sodat 

die geheel van die gemeente daardeur opgebou kan word. Ons is elkeen een van die liggaamsdele van die 

liggaam van Christus of die kerk. Ons lees in Efesiërs 4:16: Elkeen van ons as een van die liggaamsdele van die 

liggaam van Christus vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Hoe meer van ons ons 

funksie in die liggaam gaan ontdek en gaan begin uitleef, ook deur ons gawes, hoe meer gaan hierdie 

gemeente van die Here groei. Moet net nie dink: ek ken nog nie my gawe nie, so ek kan nog niks doen nie. Dis 

een van die grootste leuens denkbaar. Deur diens aan ander mense en deur betrokke by ander en die 

gemeente te wees ontdek jy jou gawe of gawes. Dit gebeur omtrent glad nie daar in my binnekamer hier in 

my eie kop nie. Raak betrokke by die gemeente en by ander mense en die mense om jou gaan jou baie keer 

vertel wat hulle as jou gawe beleef! Begin iets doen en jou gawes word vir jou duidelik. Want ons herken ons 

gawes in die meeste gevalle in die praktiese uitleef van ons Christenskap en in ons betrokkenheid by ander 

mense. Ek onthou as student het ek eenmaal saam met ´n groep vriende ´n ontdek jou gawes kursus 

bygewoon. Ek het aangeneem ek moet seker die gawe van lering hê anders sou die Here my seker nie as 

predikant geroep het nie. Maar toe maak een van my vriendinne die opmerking dat sy in my die gawe van 

bemoediging sien.  Ek het dit nooit van myself gesien nie. Sy het wel. Raak betrokke by mense, leef in 

verhouding met hulle en hulle vertel jou baie keer wat jou gawes is. 

Dit is natuurlik ook so dat ons wel ons gawes ontdek het en gebruik maar langs die pad net so bietjie stoom en 

passie verloor met die uitleef daarvan. Dit het met Paulus se jong medewerker Timoteus gebeur. Vir hom skryf 

Paulus in 2 Timoteus 1:6: Ek herinner jou daaraan dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het toe ek jou 

die hande opgelê het, weer soos ´n vuur moet aanblaas. Timoteus se ywer vir die bediening waarin die Here 

hom geplaas het was besig om te taan. Nou gebruik die Here een van sy medegelowiges, vir Paulus om hierdie 

genadegawe van TImoteus weer soos ´n vuur aan te blaas. Ons as kinders van die Here moet soos die wind 

wees wat mekaar se genadegawes aanblaas, wat mekaar aanmoedig om ons gawes te gebruik. 



Slot: Geestelike groei beteken wie ons is in die Here en ons lewenswyse moet ooreenstem: 

My kollega het in die verlede hierdie preekreeks oor geestelike groei aangebied. Hy het gesê geestelike groei 

het daarmee te make dat my lewenspraktyk (hoe ek leef en optree) al meer met my identiteit in Christus (wie 

ek in Hom is) moet  begin strook of ooreenstem. Wie ek in Jesus is, is soos wat ek ook behoort te leef. 2 

Korintiers 5:17 skryf wie ons in Jesus is. Iemand wat aan Christus behoort is ´n nuwe mens. Dis wat ons 

identiteit in Jesus is, nuwe mens. Maar ek moet ook leef soos hierdie nuwe mens. 

Wie ek nou in Jesus is, het alles te make met hoe ek gaan leef en optree. Dit leer Efesiërs 4:22: Hou dan op om 

te lewe soos wat julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes 

verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep 

is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. 

Ek wil klem lê op die woord heiligheid. Die kerk kan nie geestelik groei as sy lidmate nie bereid is om heilig of 

volgens die wil van God te leef nie. As dit die maatstaf in Malmesbury is dat tieners by partytjies drank kry 

sodat hulle hul kapasiteit met drank kan opbou, dan behoort jy as Christenouer te sê Christenkinders het nie 

eers hierdie kapasiteit vir drank of dronk word nodig nie. Ons sal onder ons toesig vir ons tiener 

sondagmiddag aan etenstafel dalk ´n glasie wyn dalk gee. So leer ons hulle om alkohol verantwoordelik te 

gebruik. Maar dronkenskap is geen Christelike gebruik nie. Ons sal as Christenouers en kinders die positiewe 

drukgroep word wat drankmisbruik teenstaan in hierdie dorp. 

Die tweede ding wat rondom heiligheid my swaar op die hart lê is losbandigheid. As dit nou die gebruik in die 

dorp is dat huwelikspare partners uitruil met ander huwelikspare moet ons as Christene sê: Ons kan nie 

hiermee saamgaan nie. Ons huwelik is veronderstel om heilig te wees. Ek respekteer my man of my vrou of 

my kinders te veel om hieraan deel te neem.  

Die gees van alkoholmisbruik en losbandigheid in hierdie dorp pla my geweldig. Miskien dink jy hierdie dinge 

is goed so- net solank ek sondag in die kerk is. As jy dit glo dien jy God met ´n verdeelde en halwe hart. En God 

laat Hom nie so dien nie! Efesiërs 5 vers 18 bring hierdie twee sake van alkoholmisbruik en losbandigheid 

duidelik in verband: Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Ons 

moet onsself afvra as Christene in hierdie dorp- volg ons maar ´n standaard- maak maar soos almal maak? Of 

stel ons die standaard- ook ter wille van ons kinders. Gaan jou kinders eendag van jou sê: My pa en ma het 

saamgegaan of my pa en ma het uitgestaan? 

Ek het julle te lief en gee te veel om vir julle huwelikke en julle kosbare kinders om stil te bly oor 

alkoholmisbruik en losbandigheid. Hierdie twee dinge bedroef die Here oor Malmesbury. 



Voordat hierdie gemeente regtig kan groei soos hy moet, gaan God ons suiwer. Suiwer beteken om diep hier 

in jou self in te kyk en te vra of ek die Here met hierdie onverdeelde hart dien en of ek maar net Christenskap 

speel en kerk speel. En verder maak net soos wat ek wil. Dien jy God op jou terme of op Sy terme?  

Die 1860 herlewing het al om ons gebeur in plekke soos Wellingtong. Malmesbury was nie deel van hierdie 

herlewing nie. Die 1860 herlewing het twee kenmerke gehad. Mense wat hulself voor God verootmoedig het 

en tot opregte berou oor hul sonde gekom het en hierdie nuwe commitment teenoor die Here gemaak het. En 

mense wat net hierdie ongelooflike omgee vir hul medemens begin ervaar en uitleef het. Gehoorsaamheid en 

liefde vir ander. Dis hoe hierdie groei gelyk het. Mag die Here so in hierdie gemeente en in ons almal se 

lewens werk dat ons ook sal groei in heiligheid of gehoorsaamheid en in onkeerbare  liefde vir mekaar. Dan 

het God se herlewing ook Malmesbury bereik. 

Amen 


