
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - De Geest in uw akker is een inleidend schilderij over Galaten 5 
 

De Geest in uw akker 

Galaten 6 vers 8b 
Maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 

 
De Galaten  
Belangrijke kern van de Galaten brief is: 
Het evangelie is niet slechts en manier waarop je het Koninkrijk binnen gaat, 
Het is de manier waarop je leeft, als je deel uitmaakt van het koninkrijk. 
 
 
Heb u naaste lief als uzelf 
Galaten 5 vers 13 en 14 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  

 
Paulus legt de Galaten uit dat ze niet meer onder de wet leven. 
Christus heeft de wet vervult. 
Als je bij Jezus Christus hoort, is het niet belangrijk of je besneden bent. Het is alleen 
belangrijk dat je gelooft, en dat we door het geloof in liefde met elkaar leven. 
 

Zaaien op de akker van de Geest, dat wil zeggen: investeren in een spirituele 
voedingsbodem voor je leven. Bij alle beslissingen die je neemt en de keuzes 
die je maakt, je niet laten leiden door wat zoal bij jezelf opkomt, maar om zo te 
zeggen je hart planten in het koninkrijk van God.  
Wat met het oog dáárop nodig is, zal je cadeau gegeven worden als vrucht 
van de Geest. 
 
 



 
En iedereen begrijpt dat het geen zin heeft dagelijks met behulp van een 
vergrootglas te controleren of het gewas al iets gegroeid is. Je kunt beter onkruid 
gaan wieden en zorgen voor een goede voedingsbodem. 
En voor onkruid wieden hebben we Christus nodig. Alleen kunnen we het niet. 
We moeten om de liefde en hulp bidden. 
 

Johannes 15 vers 13-17 
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.  
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb.  
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader 
in mijn naam vraagt, zal hij je geven.  
17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 
 
Het schilderij 

 
We zien links de gekruisigde rechterhand van Christus, met nagelwond.  
Die hand rukt de prikkel, de doornen weg. 
Een uitgebloeide distel. Die moeten als eerste weg want die kunnen zich weer 
uitzaaien. Zowel de plant als de wortels worden door Christus weggehaald. 
 

Psalm 116 vers 3 en 4 
3 Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
4 Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 
 
1 Korintiërs 15 vers 55, 56 en 57 
55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 
56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar 
macht aan de wet.  
57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, 
onze Heer, de overwinning geeft. 

 
 
De Geest helemaal onderin het schilderij. 
Het is de Geest die de vrucht geeft. 
De Geest in uw akker en niet de begeerten van 
het vlees. 
 
In de Geest zijn aren geschilderd.  
Aren die nog rechtop staan, die nog groeien. 
Als de vrucht van de Geest. 
De vruchten die uiteindelijk geoogst mogen worden. 
 
Rechts in de hoek zien we een handschoffel. We moeten ook zelf aan het werk om 
de grond onkruid vrij te houden. 
 



 
 
Aan de rechterzijde is een rode- en een witte roos geschilderd. 
De betekenis ervan is: 
Rode roos = liefde 
Witte roos = reinheid 
Een combinatie van een witte- en een rode roos is verbondenheid, verbonden met Christus, 
Christus helpt ons met onkruid wieden. 
 
In de achtergrond van het schilderij zien we vaag een hart. 
Maar ook twee stenen tafelen. 
Op de twee stenen tafels staat “Ik ben de HEERE uw God”.   
 

Galaten 5 vers 4 en 5 
Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door 
de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade 
verspeeld.  

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof 
als rechtvaardigen worden aangenomen. 

 
De groei 
Gods licht is bovenin geschilderd van rechts naar links de regenboog. 
Recht boven de aren Gods licht. Links de distels in het duister. 
 
In het licht, is met een speciale techniek, heel pasteus (verdikte verf) Gods regen 
(Gods zegen) over de aren weergegeven. 
 

Tot slot: 
Stel je voor, dat jezelf het schilderij bent.  
Daarmee is de brief aan de Galaten ineens heel persoonlijk en innerlijk geworden. 
Geen praal naar buiten. Maar een opdracht om te wieden en hard te werken om  
de Geest alle groeiruime te geven. 

 
 
 
 
 

Links zijn een paar andere bloemen 
geschilderd. 

 
Dat zijn: 
Akelei = Onbetrouwbaar 
Papaver = Hoogmoed.  

 
Deze bloemen staan door hun 
uiterlijke schoonheid je te verleiden.  
Het is slechts de buitenzijde. 

 

 
 
 
 

De HEERE zorgt 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 

 


