
Vertraagde groei 

Door Pastor Cornelius R. Stam. 

 

Wat een vreugde en gemeenschap is er in bijeenkomsten waar de pas geredden aanwezig zijn! In het 

geestelijke rijk, zowel als in het fysieke, houdt iedereen van een baby! Maar de vreugde die de harten 

van liefhebbende ouders vervult verandert in bitter verdriet en teleurstelling als hun baby niet groeit. 

De laatste toestand is even onuitsprekelijk droevig en gênant als de eerste vreugdevol is. Zo is het ook 

in het rijk van de geest. De "vleselijke" Christen is niet gegroeid. Hij blijft in een staat van langdurige 

kindsheid. Hij moet uitsluitend op een melkdieet worden gehouden omdat hij, hoewel hij jarenlang 

gespaard is gebleven, nog steeds niet in staat is vast voedsel te "dragen" of te verteren, nog steeds 

"onbekwaam in het Woord" en in de elementaire dingen moet worden onderwezen. 

 

Vertraagde geestelijke groei blijkt op vele manieren, die allemaal onder de noemer vleselijkheid vallen. 

Van de Korinthiërs, zo streng berispt voor hun vleselijkheid door de apostel Paulus, wordt gezegd dat 

ze onverschillig waren over de moraal (1 Kor. 5:1), opgeblazen (1 Kor. 4:18; 5:2), onachtzaam voor 

elkaar (1 Kor. 6:1-7; 8:1,9,12), gierig (2 Kor. 8:6-11; 11:7-9). Terwijl ze de Geest bezaten, wandelden ze 

naar het vlees. 

 

Een van de meest opvallende tekenen van vertraagde geestelijke groei is eigenbelang en partijstrijd, 

zoals we zien in het geval van de Korinthische gelovigen. Ze waren geestelijk gering en onbeduidend, 

zodat de apostel hun moest schrijven: 

 

“1 Kor.3:3-4: 3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij 

niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? 4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een 

ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? 

 

Zo wordt de aansporing van Petrus aan  "pasgeboren baby's" om "de zuivere melk van het Woord te 

verlangen", opdat zij "erdoor kunnen groeien", voorafgegaan door de boze woorden:  

 

“1 Petrus 2:1:  Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle 

achterklappingen”. 

 

De vleselijke natuur is geen geschikte grond voor geestelijke groei. 

 


