
GGeemmeeeenntteepprroojjeecctt  ––  33  
  

VVeerrwweerrkkiinnggssbbllaadd  bbiijj  hhooooffddssttuukk  22  vvaann  hheett  bbooeekk::  ““OOeeffeenneenn  iinn  DDiisscciippeellsscchhaapp””  

De Lichtkring – 13 oktober 2019 – Groeien in het goede leven 

 
Groeien in het goede leven 
 
“Deugden of christelijke karaktertrekken aanle-
ren gaat gepaard met een diepere verandering 
in een mens” en “Het vraagt tijd en training om 
ons oude ik te laten hervormen tot een nieuwe 
mens in Christus”  
 
Het is goed je te realiseren dat deze vernieu-
wing niet begint met het doen van goede wer-
ken. Al snel worden de werken dan onze ‘pres-
taties’ waarmee wij de hemel proberen te ver-
dienen. De vernieuwing door Gods Geest gaat 
veel dieper. De gezindheid van ons hart, onze 
innerlijke mens wordt aangepakt, zodat we een 
nieuwe houding krijgen (Romeinen 12 : 2). Een 
houding die gevormd is door Gods Geest en z’n 
bron vindt in het Koninkrijk van de hemel. 
 
 
Deugden zijn goede karaktereigenschappen of 
houdingen waaruit je handelt en reageert. 
 

 
Een nieuwe houding, waarin de goede karakter-
eigenschappen die bij het Koninkrijk van de 
hemel passen naar voren komen, is het werk 
van God de heilige Geest. Maar dit wil niet zeg-
gen dat wij de armen over elkaar kunnen slaan 
en afwachten. Het Nieuwe Testament staat vol 
aansporingen om je uit te strekken naar die 
nieuwe houding.  
- Kolossenzen 3 : 5 ‘Laat dus wat aards in u is 

afsterven’ en vers 12 – 17 ‘u moet zich kle-
den in innig medeleven, in goedheid, be-
scheidenheid, zachtmoedigheid en geduld’.  

- 1 Korintiërs 12 : 31 ‘Richt u op de hoogste 
gaven.’ 

- 1 Korintiërs 14 : 1 ‘Jaag de liefde na en 
streef naar de gaven van de Geest.’ 

- Filippenzen 4 : 8 ‘Schenk aandacht aan alles 
wat deugdzaam is en lof verdient.’ 

- 2 Petrus 1 : 10 ‘Span u daarom des te meer 
in om uw roeping en uitverkiezing waar te 
maken.’ 

- Filippenzen 2 : 12 ‘Blijf u inspannen voor uw 
redding, en doe dat in diep ontzag voor 
God.’ 

 
Groeien in een leven dat gevormd is door de 
heilige Geest, gaat deels vanzelf. Het is im-
mers God zelf die in je werkt! Maar uit boven-
staande teksten blijkt ook dat er van ons in-
spanning wordt gevraagd. Wij zullen ons hart 
open moeten houden voor het werk van God 
in ons en moeten er naar jagen het goede te 
doen. Je mag dat oefenen in de praktijk van 
het gemeente zijn.  
 

 
Praktijken zijn een vorm van samenwerking met 
een bepaald doel. En kan alleen bereikt worden 
door samen vorm te geven aan de ‘praktijk’ en 
deze uit te oefenen 
 

 
Er kunnen tal van praktijken zijn in de ge-
meente, waarin je vorm kunt geven aan een 
vroom en deugdzaam leven. Door daar samen 
aan deel te nemen kun je het goede leven van 
elkaar afkijken en elkaar daarin vormen.  
 

Verwerkingsvragen (zie ook blz. 48 boekje): 
 
1. In Filippenzen 4 roept Paulus ons op om vol-

uit aandacht te geven aan alles wat edel, 
rechtvaardig, zuiver, lieflijk en eervol is, 
Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof 
verdient. Waarom staat het in praktijk bren-
gen van deugden hier in het kader van de 
vreugde die we vinden in de Heer (vers 4)? 
Hoe zou het komen dat het in praktijk bren-
gen van deugden blijdschap geeft?  

2. Welke deugden uit Kolossenzen 3 : 12 – 17 
herken je in de gemeente? 

3. Praktijken mogen beginnen in de gemeente 
en van daaruit ingezet worden voor alle 
mensen (2 Petrus 1 : 7) Welke praktijken 
herken je binnen de gemeente en welke 
zouden jullie willen ontwikkelen? Zie ook 
vraag 6 en 4 van het boekje. 


