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Vrucht dragen - Vruchtbaar leven


Johannes 15: 5-6•
Zonder de wijnstok kan de wijnrank niet overleven. Zonder als christen ◦
verbonden te zijn met Jezus kan je ook niet overleven.
Je hebt 2 dingen nodig voor een vruchtbaar leven.◦

Jezus zelf‣
Gods Woord‣


Vrucht dragen, betekent… ◦

… dat je de vrucht van de Geest hebt: 9 uitingen (Galaten 5: 22-23). ‣
Dit spreekt over je karakter dat gevormd wordt door de Heilige Geest.
… dat je zielen wint voor het Koninkrijk van God. Bid dus voor nieuwe ‣
zielen.


Johannes 15: 1•

Jezus is de WARE wijnstok en God de Vader is de wijngaardenier.◦


Johannes 14: 18-19, 26•
Jezus heeft je niet als wees achtergelaten. Nadat Hij ten hemel opvoer, is de ◦
Heilige Geest in de plaats gekomen hier op aarde.


2 Korinthiërs 3: 5-6•

Je kan je de vraag stellen of je wel goed genoeg of 'zuiver' genoeg bent om ◦
een getuige te zijn van Christus. Het is echter niet door je eigen kracht, 
maar door de kracht van God.


Vrucht dragen heeft te maken met de kracht van God. Je kan niet leren ◦
vrucht dragen door het volgen van een gewoon seminar, maar alles komt 
uit God.
Goddelijke connecties. Relaties die uit God zijn, brengen je naar een hoger ◦
niveau. Relaties die niet uit God zijn, kunnen je onderdrukken…


Je bekwaamheid komt niet door het hebben van certificaten. Je bekwaamheid 
komt voort vanuit je relatie met God, de Heilige Geest.




2 Korinthiërs 3: 1•
Paulus zegt hier dat zijn 'certificaat van bekwaamheid' niet op papier ◦
geschreven is, maar geschreven is in de veranderde harten van de gelovigen. 
Niet opleiding is het belangrijkst, wel het effect van je leven in de levens van 
anderen.


Johannes 16: 13•

De Geest zal je de weg wijzen in heel de Waarheid.◦


Handelingen 17: 28•

Wees een levende boom in Christus. Een boom is pas levend als er voldoende 
water is. Jezus Christus is het levende water…  


