
 
 
 
                                            Hebreeën 5:13  

 

Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte 
prediking: hij is nog een zuigeling.   

 
De schrijver van de Hebreeënbrief waarschuwt voor stilstand in de groei van 
het christenleven. En stilstaan betekent ook hier achteruitgaan, terwijl dit 
achteruitgaan vervolgens het gevaar in zich bergt, dat iemand gemakkelijker 
geneigd zal zijn ten slotte uit de hand van God weg te lopen (Hebr. 3:12 en 6:4-
6). Iemand die zegt christen te zijn weet dat hij niet enkel is wedergeboren, 
maar dat hij is wedergeboren tot. De gang van de christen is niet maar een 
vlakke horizontale lijn, maar een duidelijke lijn omhoog. Paulus, de meer dan 
waarschijnlijke schrijver van de Hebreeënbrief, zegt elders dat we veranderen 
van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Cor. 3:18). Kortom, er behoort progressie, 
groei in het christenleven zichtbaar en merkbaar te zijn. Zoals een kind groeit 
naar volwassenheid, behoort de christen op te groeien van kind tot zoon - 
erfgenaam.  
 
Schijnbaar waren er onder hen aan wie de Hebreeënbrief werd geschreven, 
evenals nu, gelovigen die in hun geestelijke groei stilstonden. Ze hadden hun 
stokpaardjes (‘het eerste onderwijs aangaande Christus’), maar daar hield het 
dan ook mee op (Hebr. 6:1 en 2). Deze stokpaardjes zouden vandaag wellicht 
aangevuld kunnen worden met nog een aantal andere, op zich best Bijbelse 
thema’s als ‘wederkomst’, ‘opname’ en ‘Israël’ etc. Maar het gaat toch heus om 
meer!  
 
Geestelijke groei heeft alles te maken met wat zojuist is aangehaald (2 Cor. 
3:18): een veranderen naar het beeld van Christus.  
Dat, en dat alleen brengt tot het einddoel van het geloof: de opstanding tussen 
de doden uit, het beërven, de bruiloft met het Lam, Gods oorspronkelijke 
eindbedoeling met de schepping van de mens: bestemd voor de troon. De 
uitkomst en inhoud van ‘het zoonschap’. Voor hoeveel christenen zou dat (nog) 
levensbepalend zijn? Horen we Paulus: om Hem te kennen en de kracht zijner 
opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig 
wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden (Fil. 3:10 – 
letterlijk: tussen de doden uit). Geestelijke groei is het verlangen om Hem te 
kennen en de kracht van zijn opstanding. Het is díe kracht, de goddelijke 
kracht, die ons immers ‘begiftigd heeft door de kennis van Hem’ met alles wat 
tot leven en godsvrucht strekt. We zijn ‘met kostbare en zeer grote beloften 
begiftigd’, het deelhebben aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:3, 4)! Petrus geeft 
vervolgens vanaf vers 5 aan waartoe dat leidt! Wanneer hij daarbij spreekt van 
‘deugd’, dan doelt hij niet op een oude (of een vernieuwde) deugdenleer, maar 
op een volstrekte tegenstelling daarvan, namelijk op de genoemde weg 
omhoog naar het wezen van het kennen van onze Here Jezus Christus (vers 8), 
het genoemde deelhebben aan de goddelijke natuur zelf. Die weg is 
gemarkeerd door het kruis, een sterven aan jezelf! De goddelijke roeping voor 
een geheiligd leven op basis van wat in Christus gegeven is.  
 
Hoe zou u zichzelf kwalificeren als het gaat om geestelijke groei? Als 
volwassen of als zuigeling? ‘Snoeien doet groeien’, liet Jezus weten in 
Johannes 15:2. Laat dat ons verlangen zijn, dan wel tenminste worden! Wees in 
die zin een leesbare brief van Christus. 
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