
Groeien in bewogenheid
voor het verlorene 



Dachau herdenkingsmuur



“Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de 
begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het 

vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen 
het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u 

niet doet wat u zou willen.” (Gal. 5:16–17)

“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,” 
(Rom. 3:10) 



“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, 
en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u 

zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht.” (Mat. 11:28–30) 

“Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en 

Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf.” 
(John 6:53)



God is most glorified in us
when we are most satisfied

in Him. (John Piper)



“Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer 
wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de 

zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, 
vervreemd van het leven dat uit God is, door de 

onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 
Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven 
aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. 

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem 
tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, 

zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de 
vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde 

gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd 
wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de 

nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God 
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” 

(Ef. 4:17–24)



“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf 
onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en 
elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was 
Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat 

zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die 
geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: 
De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid 
daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in 
Zijn oogst uitzendt. En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij 
Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die 

uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te 
genezen.” (Mat. 9:35–10:1)



Groei van het Christus’ leven in ons

• Een toenemend besef van onze verlorenheid, 
hulpeloosheid en afhankelijkheid van God

• Een toenemend leren om onze oude mens af te 
leggen en de nieuwe mens aan te doen

• Een toenemende bewogenheid voor mensen om 
ons heen, dichtbij én ver weg


