
De vrucht van de Geest: Galaten 5:13-26

In de twee vorige preken heb ik het gehad over het kennen van God. 
PP1

Ik heb gezegd dat er twee belangrijke instrumenten zijn waardoor we God kunnen leren 
kennen. De eerste is de Bijbel – het Woord van God. Daaraan heb ik de vraag gekoppeld of 
we nog geloven dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is. Als het Gods Woord is, moeten we 
dit Woord ook goed lezen en ernaar leven. 

Het tweede instrument is de Heilige Geest. De Heilige Geest is God zelf – dat heb ik a.h.v. 
een aantal teksten laten zien. Hij wil door ons werken, wil ons vullen – ik heb dat laten zien 
m.b.v. een gebroken glas. De vraag daarbij was of we ons willen laten vullen door de Heilige 
Geest? Of zijn we tevreden met wat we zelf van ons leven maken?

Vandaag gaan we voort op het werk van de Heilige Geest, namelijk met de vrucht van de 
Geest. In een volgende preek zal ik het dan nog hebben over de gaven van de Geest.

PP2
Lezen: Galaten 5:13-26

In dit gedeelte vertelt Paulus aan de Galaten dat Jezus Christus hen heeft vrijgekocht. Ze 
hoeven niet meer bang te zijn door God geoordeeld te worden. Er zal geen straf meer zijn. Ze 
zijn vrij! Het is alsof Paulus spreekt tegen een stelletje gevangenen die een hoop misdaan 
hebben, maar te horen krijgen dat ze vrij zijn. Ze mogen de gevangenis verlaten! Dolle 
vreugde. Ik zie hen in gedachten al plannen maken wat ze met hun vrijheid gaan doen. 
En dan zegt Paulus: Gebruik die vrijheid niet om zomaar alles te doen waar je zin in hebt, 
maar gebruik die vrijheid om anderen lief te hebben en voor hen te zorgen. Slik… 

Paulus maakt de Galaten en dus ook ons in dit gedeelte duidelijk dat er twee manieren zijn om 
je leven als christen te leven. Je kan ofwel de werken van het vlees doen, ofwel naar de vrucht 
van de Geest verlangen. Dat zijn ook de twee belangrijke punten in deze preek. Eerst de 
werken van het vlees, daarna de vrucht van de Geest.

De werken van het vlees
PP3

Om een goed beeld te krijgen van wat de vrucht van de Geest inhoudt, moet ik eerst ingaan op 
de eerste manier om te leven, namelijk de werken van het vlees. 

Wat bedoelt Paulus met: werken van het vlees. 
- Met het vlees bedoelt hij een leven dat gericht is op jezelf, het streven naar wat jij denkt dat 
goed is voor jezelf, een zelfzuchtig bestaan. 
- Met werken wordt de houding ‘ik doe het zelf’ bedoeld.
We zullen straks nog verder zien dat dit in complete tegenspraak is met de vrucht van de 
Geest. Dat staat ook in v.17. 

Laat ons even stilstaan bij de opsomming die Paulus maakt van de werken van het vlees 
(opsomming uit de NBV): ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, 
vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en 
slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Een aardig rijtje. Misschien zegt u: ‘Och, dat 
soort dingen doe ik niet.’ En toch… Wie is er nog nooit jaloers geweest? Wie heeft nog nooit  



een woede-aanval gehad? Wie heeft nog nooit iets van deze wereld voor even belangrijker 
gemaakt dan God en heeft zich in zekere zin schuldig gemaakt aan afgoderij? Wie heeft nog 
nooit ruzie gemaakt? 

Wat is eigenlijk de kern van deze opsomming? 
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Het ‘ik’. Het eigen ‘ik’ staat centraal. Het eigen ‘ik’ beslist wat er gedaan wordt. Een aantal 
hedendaagse uitspraken laten ons zien dat deze houding bij de meeste mensen voorkomt:

- Je moet erop los leven
- Je leeft maar 1 keer, dus je moet alles eruit halen wat erin zit
- Je moet zoeken wat het beste is voor jezelf
- Je moet doen waar je je goed bij voelt.  

U hebt ze wellicht al gehoord en misschien zelf ook al gebruikt of gedacht. De kern bij de 
werken van het vlees is: Jezelf op de eerste plaats zetten. Dat is zonde en leidt tot meer zonde.

Toen ik daarnet het hele stuk gelezen had, zei ik dat Paulus de Galaten vertelt dat ze 
vrijgekocht zijn door Jezus’ sterven. Ze mogen vrij zijn! 
Christus heeft de Galaten én ons vrijgekocht om vanuit geloof anderen lief te hebben (lees 
Galaten 5:6). Hij is voor gestorven, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om dat geloof 
in daden om te zetten. Anders heb je, zoals Jakobus het zegt in zijn brief, een dood geloof. Als 
je gelooft, maar een zelfzuchtig leven leidt, dan verlies je je vrijheid weer. Je vindt jezelf zo 
belangrijk dat er voor anderen weinig plaats is in je leven.

Een vergelijking om dit duidelijker te maken 
PP5
Een gevangene wordt vrijgelaten. Na wat zoeken vindt hij een huis om in te wonen. 
Hij is zo schuw geworden van mensen, dat hij zorgt dat zijn huis helemaal ommuurd 
wordt tot op de maximaal toegelaten hoogte. Hij komt alleen nog maar buiten om eten 
te kopen en voor de rest zit hij in zijn huisje. Is die gevangene vrij? Nee, he. Hij heeft  
eigenlijk zijn eigen gevangenis gebouwd. 

Je kan dit vergelijken met wat er met ons als christen kan gebeuren. Christus heeft ons 
vrijgekocht om elkaar te dienen in liefde (Galaten 5:13). Wij zijn uit de gevangenis gelaten 
om andere mensen lief te hebben. Als wij die vrijheid gebruiken om bezig te zijn met onszelf, 
dan is het alsof wij ons huisje, ons leven ommuren. Zijn wij dan nog vrij? Nee. We hebben 
onszelf gevangen gezet en leven niet zoals Jezus dat heeft bedoeld. Zo bedroef je ook de 
Heilige Geest (Efeze 4:30). Je doet de Heilige Geest pijn, omdat je je eigen leven leeft, zonder 
Hem erin te betrekken.

Zo’n leven met je ‘ik’ centraal heeft ook gevolgen voor heel de gemeente. Als we zonder 
liefde en mét zelfzucht met elkaar omgaan, dan laten we geen ruimte voor de ander en moeten 
we oppassen dat de gemeente niet kapot gaat – Paulus zegt in v.15 dat we dan door elkaar 
verslonden worden.

Paulus is zeer duidelijk. Het is een of-of-verhaal. Ofwel volg je je eigen ‘ik’, de werken van 
het vlees. Ofwel wil je de vrucht van de Geest. Degenen die kiezen voor de werken van het 
vlees, krijgen in v.21 een zeer duidelijk toekomstperspectief. 



De vrucht van de Geest
We hebben vorige keer Handelingen 2:38-39 gelezen. Als we tot bekering komen en ons laten 
dopen, dan ontvangen we de Heilige Geest. We gaan kijken naar de andere kant van het of-of-
verhaal, de mooie kant. 
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Het eerste dat we moeten opmerken bij de vrucht van de Geest, is dat de Heilige Geest de 
schenker is. Het is geen vrucht van onszelf, niet iets dat we door hard werken zelf bereiken. 
Het is door het werk van de Heilige Geest dat deze vrucht er komt. Tweede opmerking is dat 
het een vrucht is. Vruchten moeten groeien. Ik vind dat een hele troost. Ik kan niet zomaar 
dezelfde liefde voor anderen hebben als God of hetzelfde geduld of … De Heilige Geest wil 
die vruchten wel laten rijpen in mijn leven.
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Ik heb een tekeningetje bij dat hopelijk wat duidelijker maakt wat ik bedoel. Ik heb dit nogal 
eens gebruikt. Wij zijn als de boom en aan die boom moeten vruchten komen. Hoe krijgen wij 
die vruchten? Door onze wortels de juiste grondstoffen uit de grond te laten halen. Als we in 
ons leven ruimte geven voor wat de Heilige Geest wil geven, door bezig te zijn met Gods 
Woord, door te bidden, door met andere christenen om te gaan, door onze tijd, ons geld, onze 
mogelijkheden beschikbaar te stellen voor God, dan zullen er mooie vruchten beginnen 
groeien in ons leven. Ik heb tijdens de vorige preek gezegd dat de Heilige Geest ons glas wil 
vullen, maar dat wij moeten toelaten dat ons glas gevuld wordt. Zo moeten wij ook Hem 
toelaten om ons van grondstoffen te voorzien, zodat er mooie vruchten aan onze boom 
komen. Het is de vrucht van de Geest, maar wij moeten wel toestaan dat de Heilige Geest die 
vrucht kan geven! 
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Als we kijken wat er als eerste in de lijst bij vrucht staat, dan zien we daar de liefde. Je zou 
kunnen zeggen dat liefde allesomvattend is. Een belangrijk kenmerk van liefde is dat het 
zichzelf niet zoekt (1 Kor.13:5). We hebben net gezien bij de werken van het vlees dat daar 
het ‘ik’ centraal staat. Het vlees zoekt zichzelf; de liefde niet. Daarmee is het of-of-verhaal 
nog eens onderstreept. Werken van het vlees en de vrucht van de Geest sluiten elkaar 
duidelijk uit. 

Eigenlijk wordt de liefde voor anderen zichtbaar in alle andere vruchten. Als deze vruchten bij 
ons groeien, wordt Jezus’ liefde voor de mensen zichtbaar door ons. Dat is een prachtige 
boodschap, beste mensen. De Heilige Geest, God zelf, wil in ons werken, zodat wij vrucht 
gaan dragen, zodat wij meer liefde voor anderen krijgen, zodat wij blijdschap en vrede 
kunnen uitdragen, lankmoedig, vriendelijk, goed, trouw, zachtmoedig en beheerst zijn. Zo 
kunnen wij anderen dienen. Wilt u zo gebruikt worden?

Het is heel goed om te bidden dat deze vruchten in ons leven zichtbaar zullen worden. Ik heb 
de afgelopen jaren ervaren dat, als je voor zo’n dingen als geduld bidt, God je nogal eens in 
situaties brengt, waarin je die eigenschap nodig hebt. 

Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Als ik bid om geduld, moet ik niet verwachten dat 
onze kinderen in de tijd daarna heel rustig zijn. Integendeel, ze lijken dan juist  
drukker en nog meer in staat om het bloed van onder mijn nagels te halen. 

De reden daarvoor? Heel simpel. Ik zie dan heel goed dat het mijzelf niet lukt om geduldig te 
zijn. 



Wat moet ik doen? Bidden en uitspreken dat ik Gods hulp, door de Heilige Geest, nodig heb. 
Dat is ook logisch, want ik – en jullie allemaal – moeten leren dat we uit onszelf niet liefdevol 
genoeg, geduldig genoeg, goed genoeg, trouw genoeg, … zijn. Wij moeten leren om te 
verlangen naar de vrucht van de Geest, naar de momenten waarop we duidelijk merken dat 
God aan het werk is in ons, de momenten waarop de Heilige Geest ons vult, zodat wij in staat 
zijn om lief te hebben, geduldig te zijn, trouw, beheerst, …  

Ik wil graag nog één opmerking geven over het dienen van anderen. Ik kan me voorstellen dat 
sommigen denken: ‘Jaja, ik moet anderen dienen. Wat als ik niets terugkrijg? Integendeel, 
zelfs tegenwind krijg…’. Dat is een begrijpelijke gedachte, want helaas gebeurt dit 
regelmatig. Moet je er dan wel aan beginnen, aan het dienen van anderen? Menselijk 
gesproken niet, maar we moeten blijven onthouden dat het de Geest is die in ons werkt en ons 
de vrucht geeft. Je wordt geen naamloos ding dat de Heilige Geest zomaar kan uitbuiten of 
uitputten om, als je eenmaal uitgeput bent aan de kant te gooien en iemand anders te vinden 
die zo naïef wil zijn om anderen te dienen. Zo is het niet!! Als je je in dienst wil stellen van 
God en van anderen, zal de Heilige Geest je ook vullen met wat je nodig hebt. Gods kracht en 
dus de kracht van de Heilige Geest is niet te beschrijven. Hij wil ons tegemoet komen met die 
kracht! 

Slot
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Wat staat er centraal in ons leven? De werken van het vlees, de houding ‘Je moet doen waar je 
je goed bij voelt’ en ‘Je moet zoeken wat het beste voor je is’. Of de vrucht van de Geest, het 
besef dat de Heilige Geest prachtige vruchten in je leven wil laten groeien, vruchten die 
ervoor zorgen dat anderen gediend worden. Ik wil nogmaals benadrukken dat de Heilige 
Geest die vruchten wil laten groeien – het is een proces. Hij wil aan ons blijven werken, als 
wij dat tenminste willen. Dé manier om de Heilige Geest te bedroeven, te blokkeren in ons 
leven, is toe te geven aan de werken van het vlees en jezelf in het centrum te plaatsen. In zo’n 
leven krijgt de Heilige Geest nauwelijks plaats…

Ik wil jullie heel graag uitdagen om de goeie strijd te strijden, om de Heilige Geest plaats te 
geven, om de houding waarin je zelf centraal staat, te bezien als zonde en te beseffen dat dit 
alleen maar meer zonde kan voortbrengen. We zingen wel eens: ‘Waai met uw Geest en 
doorstroom ons opnieuw met uw Geest’ of ‘Heer, wees welkom met uw Geest en doorwaai nu 
heel het huis’. De Heilige Geest wil met ons aan de slag. Geef Hem de plaats die Hem 
toekomt.

Amen.


