
Module 5 | 11 jan - 1 feb

‘Groeien door de Geest’
17 |Het probleem van de eigen begeerte 
18 |De gevolgen van de eigen begeerte 
19 | De oplossing van Gods Geest 
20 | De effecten van Gods Geest

Module 6 | 22 feb - 15 mrt

‘Lessen van Jezus om te groeien’
21 | In een notendop 
22 | Getuigen van God 
23 | Omgaan met fouten 
24 | Omgaan met anderen

Module 7 | 29 mrt - 19 apr

‘Omgaan met moeilijkheden
25 | Huis van grijze gebieden 
26 | Het kookpunt van het geloof 
27 | Polarisatie en eenheid 
28 | Vergeving en vergeven

Groeien in Geloof
Woensdag 21.00 - 21.45

Module 1 | 29 jun - 20 jul

‘Hoe werkt geestelijke groei? 
1 | Gelukkig als je groeit 
2 | Eerst interne verandering 
3 | Gevolgd door zorg voor anderen 
4 | Het resultaat van groei

Module 2 | 7 sep - 28 sep

‘Gods infuus om geestelijk te groeien’
5 | Genade en waarheid 
6 | Verlossende tijd 
7 | Ware ik en valse ik 
8 | Goede tijd en slechte tijd 

Module 3 | 19 okt - 9 nov

‘Opnieuw geboren worden’
9 | Nicodemus midden in de nacht
10 | Fasen van geestelijke ontwikkeling
11 | Geestelijk volwassen worden
12 | Geestelijk op eigen benen staan 

Module 4 | 30 nov - 21 dec

‘Stappen maken in geestelijke groei’
13 | Petrus en de gelijkenis van de zaaier 
14 | Geloof, deugdzaamheid en kennis 
15 | Zelfbeheersing en volharding 
16 | Vroomheid, liefde en liefde www.antwoordenindebijbel.nl

info@antwoordenindebijbel.nl

Antwoorden 
in de Bijbel

Antwoorden 
in de Bijbel

BIJBELSTUDIE IN ZEVEN MODULES

Deze Bijbelstudie gaat over groeien in het 
geloof.  Wanneer we ons bekeren begint het 
groeiproces van ons geloof.

Net als bij kinderen doorloopt de Christen 
verschillende fasen en komt hij/zij 
uitdagingen en moeilijkheden tegen.

INFO & REGISTRATIE

Informatie:  
www.antwoordenindebijbel.nl

Aanmelden:  
www.antwoordenindebijbel.nl/aanmelden 


