
   Basislessen
  Geestelijke groei

        “Groei in
    de genade en de  

kennis van onze
Heere en Zaligmaker

 Jezus Christus”
2 Petrus 3:18a

Een vast fundament
Bijbelstudies voor christenen 
die verlangen naar geestelijke groei

Evangelist Arjan Baan

Het is een groot wonder als je door Gods genade 
bent wedergeboren. Geestelijk bezien ben je volgens 
de Bijbel dan een zuigeling. Vervolgens is het de be-
doeling dat je, net als een pasgeboren baby, gaat 
groeien. De Heere God wil dat mensen opwassen in 
de genade en kennis van de Heere Jezus Christus, 
zodat ze geen kinderen meer zijn die voort durend 
heen en weer worden bewogen (Efeze 4:13-14). 
Dit cursusboek “Geestelijke Groei” bevat ruim twin-
tig praktische en eenvoudige Bijbelstudies. Ze zijn 
allereerst bedoeld om gelovigen te leren hoe zij dis-
cipelen van Christus kunnen worden. Gezond gees-
telijk onderwijs is hiervoor essentieel; door het eten 

van verkeerd voedsel worden we ziek of kunnen we zelfs sterven. Dit boek 
wil een Bijbels fundament leggen, dat nodig is voor de groei naar geestelij-
ke volwassenheid (Hebr. 5:12-14).

We hopen en bidden dat jonge bekeerlingen door deze Bijbelstudies een 
gezond fundament krijgen, zodat zij daadwerkelijk navolgers van Christus 
zullen worden. Mijn gebed is dat de Gemeente van Christus het geeste-
lijk voedsel dat in dit cursusboek wordt aangereikt, zal leren waarderen.  
Het is Gods Geest die deze heerlijke schatten van de Bijbel aan ons wil 
openbaren. Laten we daar samen volhardend om blijven bidden, zodat er 
in Nederland een krachtige herleving zal ontstaan.

Evangelist Arjan Baan
www.geestelijkegroei.nl

Overzicht bijbelstudie’s:
01 Geloofszekerheid

02  Zondebelijdenis

03 Bijbellezen en Bijbelstudie

04  Handreikingen voor stille tijd

05  Wie ben ik in Christus?

06  Wat discipelschap vraagt

07 Getuige zijn in je omgeving

08  Gemeenschap met gelovigen

09 Wat is heiligmaking?

10 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

11 Vervulling door de Heilige Geest

12  Met Christus gekruisigd 

13 Met Christus opgestaan

14 Met Christus gezeten in de hemel

15  Geestelijke oorlogsvoering

16 Lofprijzing 

17 Hoe God een opwekking werkt

18 De noodzaak van voorbede

19 De grote zendingsopdracht: discipelen maken

20  Wachten op de Heere

21 Zelfbeeld en identiteit

22 Huwelijk en gezinsleven

23 Geestelijk (verder) groeien
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