
groei in liefde 2
– oordenking– oordenking
ross van niekerk



johannes 13:34-35
’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar 
moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet 
julle ook mekaar liefhê. 
Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels 
is, as julle liefde onder mekaar het. 



geestelike volwassenheid

word gemeet aan

liefde.

verw: Eff 4:11-15



groei in liefde
1: mites oor geestelike volwassenheid

outomaties doelbewuste besluite

misties vir uitgesoektes gevorm deur gewoontes

uit: rick warren, purpose driven church

regte “sleutel” lewenslange proses

gemeet aan kennis bewys deur jou gedrag

private aangeleendheid gebeur in gemeenskap

slegs Bybelstudie verskeie ervarings



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



groei in liefde
2: primêre doel van geestelike groei

lukas 6:43-45
’n Goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 
ook nie ‘n slegte boom goeie vrugte nie. Want ook nie ‘n slegte boom goeie vrugte nie. Want 
elke boom word geken aan sy eie vrugte… 
Die goeie mens bring uit die goeie skat van 
sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte 
mens bring uit die slegte skat van sy hart te 
voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed 
van die hart spreek sy mond.



geestelike groei
3: wat is geestelike groei?

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

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

[impulsiewe wil – reflektiewe wil – ingesinkte wil]



geestelike groei
4: hoe gebeur geestelike groei?

wanneer jy jouself onderdanig maak aan die 
wil van God deur die Heilig Gees toe te laat 
om deur geestelike dissiplines (in privaat en om deur geestelike dissiplines (in privaat en 
in gemeenskap) jou karakter na Christus s’n 
te vorm.



geestelike groei
4: hoe gebeur geestelike groei?

(her-)kweek gewoontes van:
- studie en oordenking (Woord);
- gebed en aanbidding;- gebed en aanbidding;
- gemeenskap;
- gee van geld;
- diens;
- stilword;
- vas;
- getuig…



groei in liefde groei in liefde 
deur Woord-studie en oordenking



studie en herdenking
timoteus

2 timoteus 2:14
Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die 
Here dat hulle geen woordestryd moet voer Here dat hulle geen woordestryd moet voer 
wat tot geen nut is nie, maar net tot 
ondergang van die hoorders. 
Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te 
stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam 
nie, wat die woord van die waarheid reg sny. 



studeer die Woord
stelselmatig, doelgerig, daagliks

ephesians 2:19-22
[Julle is dan] gebou op die fondament van 
die apostels en profete, terwyl Jesus die apostels en profete, terwyl Jesus 
Christus self die hoeksteen is… 

Scripture

Observations

Applications

Prayer

Wonder

Observe

Reflect

Do!



oordenking lei tot voorspoed
moses

deuteronomy 11:18-21
Lê dan hierdie woorde van my weg in julle 
hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op 
julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband 
tussen julle oë wees, en leer dit aan julle 
kinders deur daaroor te spreek as jy in jou 
huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en 
as jy opstaan; en skryf dit op die deurposte 
van jou huis en op jou poorte…



oordenking lei tot voorspoed
moses

deuteronomy 11:18-21
…sodat julle dae en die dae van julle kinders 
in die land wat die HERE aan julle vaders met in die land wat die HERE aan julle vaders met 
’n eed beloof het om aan hulle te gee, kan 
vermenigvuldig soos die dae van die hemel 
bo-oor die aarde. 



oordenking lei tot voorspoed
joshua

joshua 1:8
Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; 
maar bepeins dit dag en nag, sodat jy maar bepeins dit dag en nag, sodat jy 
nougeset kan handel volgens alles wat daarin 
geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë 
voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie 
gevolg handel. 



bepeinsing lei tot voorspoed
dawid

psalm 1:1
Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die 
raad van die goddelose en nie staan op die raad van die goddelose en nie staan op die 
weg van die sondaars en nie sit in die kring 
van die spotters nie; maar sy behae is in die 
wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag 
en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat 
geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee 
op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; 
en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 



Bybelse oordenking
nadenking, bepeinsing, meditasie

• gesels met self oor die Woord;
• met konsentrasie en fokus in gedagtes;
• konstante bewusdheid van Woord as riglyn • konstante bewusdheid van Woord as riglyn 

vir ons daaglikse handel en emosies;
• om dit heeltyd in ons gedagtes te hou; 
• as ’n leefstyl, gewoonte, dissipline.

hâgâh  |  śı̂yach  |  selâh  |  higgâyôn



Bybelse oordenking
dade, wonders en persoon

psalm 77:12-14
Ek dink aan die dade van die HERE; ja, ek 
wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u 
werk oordink, en ek wil peins oor u dade. 
o God, u weg is in heiligheid. Wie is ’n groot 
God soos God? 



Bybelse oordenking
dag en nag

psalm 1:3
sy behae is in die wet van die HERE, en hy 

oordink sy wet dag en nag. oordink sy wet dag en nag. 

• hy doen dit as gewoonte, dissipline.
• hy maak tyd om dit te doen;
• hy doen dit tussendeur sy werk, en in rustye;
• hy doen dit in die nagtelike ure. 

Albert Barnes’ Notes on the Bible



Skrif oordenking
praktiese riglyne

1. verstaan die konteks;
2. skryf neer;
3. dra met jou;3. dra met jou;
4. herhaal dit;
5. memoriseer dit;
6. bid daaroor;
7. gesels daaroor;
8. sing daaroor.



laat die Woord ryklik in jul woon

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. 



leef in die Woord

1 timoteus 4:13-16
Totdat ek kom, moet jy aanhou met 
voorlesing, vermaning en lering… Wees vlytig voorlesing, vermaning en lering… Wees vlytig 
in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou 
vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let 
op jouself en op die leer; volhard daarin; want 
deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as 
die wat jou hoor.


