
Zondag 27 oktober 2013 - De vrucht van de Geest is liefde… 

Iedereen heeft God nodig.
Geduld heeft een grens… toch menselijk gezien. God daarentegen wordt bijna 
ieder moment beledigt, op de proef gestelt,… en toch blijft Hij geduldig… 

Wij hebben God dus nodig. Maar Hij verlangt meer dan dat. Hij wil dat we Hem 
liefhebben voor wie Hij is, niet voor wat Hij kan doen…

Ieder mens heeft God nodig. De mens is steeds op zoek naar geluk. Geluk in veel 
geld hebben, geluk in de liefde,… maar enkel in God vind je het ultieme geluk.

2000 jaar geleden liep er een bijzonder mens op aarde. Jezus werd door velen 
verstoten, uitgescholden, niet geloofd, en uiteindelijk vermoord met een 
gruwelijke kruisdood. Zijn dood werd echter jouw verlossing. 

De vrucht van de Geest.

Filipenzen 1: 9-10 (beter in Engelse vertaling)•
De liefde, Gods liefde, moet steeds in je groeien om… ◦

… meer kennis te krijgen‣
… geen struikelblok te zijn voor anderen. Als je karakter 'slecht' is, gaan ‣
de niet-christenen niet aangetrokken worden om zelf ook christen te 
worden. Wees een ambassadeur van God. Wees een goed voorbeeld.

God is liefde◦


Galaten 5: 22•
De vrucht van de Geest is LIEFDE ,…◦
Dit is agape-liefde (= goddelijke liefde), hoger dan menselijke liefde.◦
Deze liefde komt voort uit de Heilige Geest, uit God zelf dus. Het komt er ◦
dus op neer dat je deze liefde moet krijgen van God zelf… Je krijgt dit niet 
door jezelf te trainen. Hoe kun je dit dan wel ontvangen?


Galaten 5: 17•

Er zijn momenten dat je wel goed wilt doen, maar je toch het verkeerde ◦
doet. Deze verkeerde verlangens noemen we begeerten van het vlees. Wat 
van God komt, noemen we het geestelijke. Om toch het goede te doen, 
moeten we deze begeerten van het vlees onderwerpen aan het geestelijke.
Hoe doen we dit? Laat me dit duidelijk maken met een voorbeeld. Stel er ◦
zijn 2 honden: een zwarte en een witte. Als je de zwarte hond 7 dagen geen 



eten geeft en je laat ze daarna tegen elkaar vechten, dan zal de witte hond 
waarschijnlijk winnen. Voed dus je geest (de witte hond) met Gods Woorden 
i.p.v. je ziel (de zwarte hond) voortdurend te stimuleren. 


Romeinen 5: 5•

De liefde van God (= agape liefde, onvoorwaardelijke liefde) wordt ◦
rechtstreeks door Gods Geest uitgestort in je hart.


1 Korinthiërs 14: 4•

Deze liefde van God kan je verder doen groeien door veel te ontvangen van ◦
Gods Geest. Dus door te bidden in de taal van de Heilige Geest, de 
tongentaal… 


Judas 20•

Laat de Heilige Geest dus toe in je leven. Dan pas kan je echt groeien in ◦
'agape-liefde'


Galaten 5: 22•


VREUGDE: ◦
Menselijke vreugde/blijdschap is afhankelijk van de omstandigheden. Je ‣
bent blij als je een mooi cadeautje krijgt en verdrietig als je niets krijgt op 
je verjaardag. 
Geestelijke vreugde is niet afhankelijk van omstandigheden. Zelfs in ‣
verschrikkelijke omstandigheden kan je in je hart nog Gods vreugde 
ervaren.


VREDE:◦

idem voor menselijke vrede (afh. van omstandigheden) ⇔ geestelijke ‣
vrede (onafh van omstandigheden)


GEDULD, LANKMOEDIGHEID◦

komt van 'macrotumia'… = de kracht om steeds geduldig te blijven ‣
ondanks verdrukkingen, je hebt de mogelijkheid om wraak te nemen 
maar doet het niet
Jezus is hier een voorbeeld. Hij verdroeg alle verdrukkingen, ‣
bespottingen,… 






Besluit: Er is een verschil tussen het product van de geest en het 
product van de ziel. Wat van de Geest komt, kan je niet krijgen 
door training.


Johannes 15: 7-8•
Vrucht dragen = het tot uiting komen van Gods karakter in je leven.◦
Hoe kun je nu vrucht dragen? Als Jezus en Zijn Woorden in je blijven. Dit ◦
betekent: een persoonlijke relatie met God hebben. En dit is alleen mogelijk 
via de Heilige Geest. 


Johannes 15: 16-17•

Zelf kunnen we deze geestelijke vrucht niet laten groeien. Uiteindelijk komt ◦
het allemaal van God.
Als deze vrucht groeit, is Gods belofte: "Wat je ook vraagt in Mijn Naam, Ik ◦
zal het je geven." Is dat niet heerlijk?


Filippenzen 2: 12-13•

God werkt in je, maar je moet het toelaten. Luister dus naar Zijn ◦
aanwijzingen. Dan zal Hij je 'willen en werken' bewerken… 


