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FOKUSTEMA: GROEI 

Skriflesing Heb 5:11-14 

Preektema: Van kleuterskool na Gimnasium. 

INLEIDING 

Om te groei is deel van die lewe. 

Ons aanvaar as vanselfsprekend dat 'n babatjie ontwikkel 

en groot word.  Ons verwag dat 'n kind sal vorder van een 

graad na die volgende totdat hy uiteindelik klaar is met 

skool.  Sou ons in 'n graad 1 klas instap en 'n seun van 16 

daar vind wat nog steeds met die ABC sukkel, sal ons 

dadelik weet daar is iets verkeerd met sy ontwikkeling. 

Wat geld vir die natuurlike lewe, geld egter ook vir die 

geestelike lewe.  'n Gelowige is ook veronderstel om te 

groei en volwasse te word.  Die Here verwag van elkeen 

van ons dat ons verder sal vorder as die ABC van die 

geloofslewe.  Die voedsel wat ons elke Sondag hier in die 

kerk ontvang met woordverkondiging en nagmaal, die 

voedsel wat ons inneem wanneer ons saam Bybelstudie 

doen, daardie voedsel moet by ons groei bewerk. 

Die boodskap van ons Skrifgedeelte is daarom:  GOD 

ROEP ONS UIT DIE KLEUTERSKOOL NA DIE 

GIMNASIUM! 
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Die brief aan die Hebreërs is geskryf aan gelowiges wat 

besig is om terug te sak.  Daarin word hulle opgeroep tot 

nuwe ywer in die geloof. 

Een van die redes waarom hierdie gelowiges begin het om 

terug te sak, word nou aan ons gegee.  Hulle het nie na 

wense gegroei in die geloof nie.  Daarom skryf die skrywer 

van hierdie brief aan hulle die woorde van vers 12: 

Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig 

behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle 

in die grondwaarhede van die woord van God moet 

onderrig. 

Uit hierdie woorde word 'n duidelike beginsel gestel: 

1.  DIE BEGINSEL VAN GEESTELIKE GROEI. 

 

Vir die kerk om te oorleef moet dit groei.  Maar hierdie groei 

het 'n bepaalde karakter of einddoel.  Die leerling moet self 

leermeester word.  Die jong gelowige moet groei tot op 'n 

punt waar hy nie meer net ontvang nie, maar ook begin om 

terug te gee. 
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Die skrywer stel dit duidelik:  Teen hierdie tyd behoort julle 

self onderrig te gee.  Daar het genoegsaam tyd verloop om 

die grondwaarhede van die Woord te verstaan.  Daarom is 

dit nie onbillik om te verwag dat hulle in staat behoort te 

wees om dit aan ander te leer nie. 

Die bedoeling is nie dat elkeen moet vorder tot die status 

van 'n professioneel gekwalifiseerde leermeester nie.  

Maar elkeen behoort reeds in staat te wees om die 

grondwaarhede aan ander te verduidelik.  Elke gelowige 

moet dus groei tot sodanige volwassenheid dat hy of sy in 

die lewe van ander die fondament van Christenskap kan 

lê: 

deur te praat oor: die bekering uit ‘n leefwyse wat tot 

die dood lei, oor geloof in God, die leer van die doop 

en die handoplegging, die opstanding van die dooies 

en die ewige oordeel (6:1-2). 
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Die skrywer spreek die gelowiges egter nie net ernstig aan 

oor hul swak vordering nie, hy dui ook aan hoe hulle verder 

kan groei.   

3.  NUWE GEWOONTES DEUR OEFENING. 

Vers 14: 

Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig 

beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen 

goed en kwaad te onderskei. 

 

In hierdie teksvers is veral die woorde "ervaring" en 

"geoefen" van groot belang.  Uit hierdie woorde leer God 

ons nou 'n tweede geestelike beginsel:  ONS MOET 

NUWE GEWOONTES AANLEER DEUR OEFENING. 

Kom ons let eers op die woord "geoefen". 

In die Griekse woord sal ons dadelik 'n bekende Afrikaanse 

woord erken.  Die Grieks is "gumnazoo".  Dit is ons woord 

vir gimnastiek.  Dit dui op herhaalde oefening in die 

gimnasium.  Om dus 'n volwassene in die geloof te word, 

moet ons doelgerig geestelik oefen. 
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Die tweede woord is "ervaring".  Die Griekse woord dui op 

die resultaat van oefening.  Ons sou die woord eintlik beter 

kon vertaal met "gewoonte".  As ek lank genoeg iets oefen, 

word dit tweede natuur.  Dan kom dit natuurlik.  Eintlik is 

dit 'n gawe van God dat ons gewoontes aanleer. 

Dink maar net hoe moeilik dit die eerste keer was om te 

leer motor bestuur.  Maar na 'n tyd van herhaalde oefening, 

ry ek gewoon die wêreld vol sonder om elke keer te 

konsentreer as ek wegtrek of ratte wissel. 

Wat sê hierdie twee woorde vir ons? 

Dit: Die geloofswaarhede wat God aan ons leer deur sy 

Woord en Gees moet deur ons ingeoefen word.  En die 

enigste manier om dit wat ek geleer het te oefen is om dit 

in die praktyk toe te pas.  Ek moet al meer leef wat ek glo.  

Elke opdrag van God in sy Woord moet ek doelbewus 

aanleer.  Ek moet dit so by herhaling doen dat dit 'n 

gewoonte word. 

Die resultaat hiervan is dat ek in staat is om tussen goed 

en kwaad te onderskei.  Ek kan dus nie net alleen aan 

ander die grondwaarhede van die Woord verduidelik nie, 

maar my lewenswandel word ook al meer in  

ooreenstemming met God se wil.  Ek voeg daad by praat.  

My woorde wek EN my voorbeeld strek. 
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Maar kom ons let ten slotte ook op: 

3.  DIE VEREISTES VIR GROEI. 

Groei vind plaas in 'n stabiele, liefdevolle atmosfeer.  Waar 

'n kind sekuriteit en liefde ervaar, daar ontwikkel hy ten 

beste sy natuurlike potensiaal.  Dit is daarom insiggewend 

dat die skrywer hierdie gedeelte oor geloofsgroei bespreek 

binne die groter raamwerk van Christus se 

Hoëpriesterskap. 

Kort te vore skryf hy aangaande Jesus  die volgende: 

Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen 

medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was 

immers in elke opsig net soos ons aan versoeking 

onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.  Kom ons 

gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, 

sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so 

op die regte tyd gered kan word. 
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Jesus Christus, ons groot Hoëpriester, het juis vir ons die 

volmaakte atmosfeer geskep waarbinne ons geestelik 

KAN groei.  Deur sy Gees het Hy ons in die 

grondwaarhede van sy Woord ingelyf, deur dit nie net aan 

ons te leer nie, maar dit ook in ons lewens te vestig. 

Daarom besit ons nie net kennis daarvan nie, maar het ons 

ons inderdaad bekeer van 'n leefwyse wat tot die dood lei.  

Daarom glo ons en is ons gedoop en is daar in ons harte 

'n lewende hoop om die ewige erfenis te ontvang.  Ons 

besit dus die getuienis van hierdie geloofswaarhede in ons 

harte.  Dit gee aan ons die vrymoedigheid om as kinders 

van God tot sy genadetroon te nader. 

Saam met hierdie absolute sekuriteit, ervaar ons God ook 

as 'n liefdevolle Vader wat ons swakheid ken en daarmee 

medelye het.  Dan het ons ook nog 'n volmaakte 

Leermeester wat ons in die volle waarheid van God wil 

inlei, naamlik die Heilige Gees.  Ons gaan ook nie 

gebrekkig aan die nodige leer middele nie.  Ons besit die 

volle openbaring van God in ons eie taal.  Ons kan dus 

geen geldige rede voorhou indien ons nie na wense groei 

nie. 

Wat ontbreek dan by ons, indien ons nie genoegsaam 

groei nie? 
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Waarom blyk dit dikwels dat dieselfde verwyt wat die 

skrywer aan die Hebreërs rig, ook van ons geld? 

Van die Hebreërs sê die skrywer: 

In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is 

om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag 

is om te leer. 

Die probleem het nie gelê in die moeilikheidsgraad van die 

leerinhoud nie, ook nie by die vermoë van die leermeester 

nie.  Nee, dit was 'n geval van traagheid.   

Die Grieke het die woord “traag” gebruik om te verwys na 

lam ledemate van 'n siek dier.  Die Hebreërs was dus 

letterlik te lamlendig om te hoor.  Hulle wou eintlik nie 

luister nie.  Die motivering het ontbreek. 

SLOT 

Geliefde, gaan vandag huis toe en gaan oordink ernstig 

hierdie woorde van die Gees.  Gaan meet jou eie lewe 

daaraan.  Vra jouself eerlik die vraag of jy in al die jare wat 

jy deel is van die kerk van Christus, na behore gegroei het? 

Dink dan weer opnuut aan alles wat Christus vir jou en my 

gedoen het.  Dink aan hoeveel liefde en seëninge jy van 

God ontvang.  Laat dit jou motiveer om jou traagheid te laat 

vaar en terug te keer na God se gimnasium. 
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Hoe gaan Hoëveld gemeente oor 'n paar jaar lyk?  'n 

Kleuterskool vol geestelike babas of 'n gimnasium vol 

spierkragtige dissipels! 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


