
groei in liefde 3
– afsondering– afsondering
ross van niekerk



geestelike volwassenheid

word gemeet aan

liefde.

verw: johannes 13:34-35; effesiërs 4:11-15.



groei in liefde
1: waarhede oor geestelike volwassenheid

1. deur doelbewuste besluite.
2. gevorm deur gewoontes.
3. lewenslange proses.3. lewenslange proses.
4. bewys deur jou gedrag.
5. gebeur in gemeenskap.
6. vereis verskeie ervarings.

uit: rick warren, 
purpose driven church



groei in liefde
2: primêre doel van geestelike groei

om die innerlike persoon [hart] te vernuwe 
sodat die gelowige die begeerte en vermoë 
het om in God se begeertes te wandel het om in God se begeertes te wandel 
[in teenstelling met die begeertes van die 
wêreld].

verw: Rom 12:1-2;  Fil 2:13;  Luk 6:43-45.



geestelike groei
3: wat is geestelike groei?

geestelike groei is die proses waardeur die 
reflektiewe wil die karakter van Christus 
aanneem.aanneem.

dallas willard, 
spiritual formation: what it is, how it’s done

[impulsiewe wil – reflektiewe wil – ingesinkte wil]



groei in liefde groei in liefde 
2: Woord-studie en oordenking



a: studie
stelselmatig, doelgerig, daagliks

2 timoteus 2:15
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te 
stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam 
nie, wat die woord van die waarheid reg sny. 

Scripture

Observations

Applications

Prayer

Wonder

Observe

Reflect

Do!



b: oordenking
persoonlik en in gemeenskap

kolossense 3:16
Laat die woord van Christus ryklik in julle 
woon in alle wysheid. woon in alle wysheid. 
Leer en vermaan mekaar met psalms en 
lofsange en geestelike liedere, en sing tot eer 
van die Here met dankbaarheid in julle hart. 

verwys: psalm 1:3; johannes 15:5-7



groei in liefde
3: afsondering en gebed3: afsondering en gebed



word navolgers van my
1: doen wat ek doen

1 korintiërs 11:1
Wees my navolgers, soos ek dit ook van 
Christus is. Christus is. 

filippense 4:9
En wat julle geleer en ontvang en gehoor en 
in my gesien het, doen dit, en die God van 
vrede sal met julle wees. 



word navolgers van my
b: oefen jou in godsaligheid

1 timoteus 4:7 -8
Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, 
en oefen jou in die godsaligheid. en oefen jou in die godsaligheid. 
Want die liggaamlike oefening is tot weinig 
nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, 
omdat dit die belofte van die teenwoordige en 
die toekomende lewe het.



word navolgers van my
c: dissiplineer jou liggaam

1 korintiërs 9:27
Maar ek kasty my liggaam en maak dit 
diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir 
ander gepreek het, self verwerplik sou wees 
nie. 

verwys: rom 6:13,19; kol 3:5-7; gal 5:23-25



Jesus se leefstyl van afsondering 

en gebed

markus 1:35; 3:13; 6:31,46
1:35 En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het 
Hy opgestaan en uitgegaan en na ’n eensame Hy opgestaan en uitgegaan en na ’n eensame 
plek vertrek en daar gebid. 
3:13 En Hy het op die berg geklim en na Hom 
geroep die wat Hy wou hê… 
6:31 En Hy sê: Kom julle self in die eensaamheid 
na ‘n verlate plek en rus ’n bietjie… 
6:46 En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, 
het Hy na die berg gegaan om te bid.



Paulus se leefstyl van gebed
vir gemeentes en sy dissipels

filippense 1:4  …ek bid altyd in al my gebede vir 
julle almal …

kolossense 1:9  Daarom hou ons ook nie op nie
om vir julle te bid…

1 thessalonicense 3:10 …terwyl ons nag en 
dag baie ernstig bid… 

2 timoteus 1:3 …wanneer ek onophoudelik nag 
en dag aan jou in my gebede dink…



Paulus se leefstyl van gebed
in tale

1 korintiërs 14:18 -19
Ek dank my God dat ek meer in tale [bid] as 
julle almal…julle almal…

romeine 8:26
En net so kom ook die Gees ons swakhede 
te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet 
bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met 
onuitspreeklike sugtinge. 



Paulus se leefstyl van afsondering

2 korintiërs 12:2 -5
Ek weet van ’n man in Christus, veertien jaar 
gelede—of dit in die liggaam was, weet ek gelede—of dit in die liggaam was, weet ek 
nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God 
weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in 
die derde hemel.  En ek weet van so ’n 
man… dat hy weggeruk is in die Paradys en 
onuitspreeklike woorde gehoor het wat ’n 
mens nie mag uitspreek nie. 



oor gebed

1 petrus 5:8
Wees nugter en waaksaam, want julle 
teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n 
brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 

1 thessalonicense 5:6, 17
Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, 
maar laat ons waak en nugter wees. Bid 
sonder ophou.



oor afsondering

psalm 46:11
Wees stil en weet Ek is God.

“Silence is frightening because it strips us as 
nothing else does, throwing us upon the stark 
realities of our life.”

Dallas Willard, 
"The Spirit of the Disciplines"


