
 

 

Leven door de Geest 
 

Inleiding op een serie schilderijen over Galaten 5 
‘De vrucht van de Geest’ 
 
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. 
 
De Galaten lieten zich overhalen om zich weer aan al die Joodse wetten te houden. 
Er werd ze weer een ‘slaven’ jeuk opgelegd. 
Terwijl Christus ze daar nou juist van verlost had. 
Ze moesten zich weer laten benijden.  
Zelfs Palus was daar voorstander van, zo was de roddel.  
Paulus reageert daarop in Galaten 5 vers 12 

Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers! 
 

6 Schilderijen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - De Geest in uw akker      2 - De kracht van de Geest   3 - Liefde, vriendelijkheid     4 - Geloof                    5 - Vreugde en vrede                6 - Gebed,  

 
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.’  

 
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. 
 
Opmerkelijk is dat het Christelijk geloof niet op angst is gebaseerd. Zoals bij andere 
godsdiensten wel het geval is. 
Het is op vrede, vriendschap, zelfbeheersing, geloof enz. gebaseerd. 
De vrucht van de Geest is een eenheid. 
Waarvan niets gemist kan worden. 
 
Deze samenhang komt door de liefde, waarmee Paulus dan ook begint.  
Eerst had hij de Thora teruggebracht tot dit belangrijke principe: 
'De hele wet is vervult in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’  
Vervolgens maakt Paulus zijn lezers duidelijk dat dit principe onder invloed van de 
heilige Geest om zo te zeggen geïnternaliseerd wordt tot een leidend beginsel in 
alles wat je doet of nalaat.  
 

Met internalisering wordt in de sociologie het proces bedoeld waarbij mensen zich bepaalde 
sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden 
beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften, maar als richtlijnen die men zelf heeft 
gekozen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie


 
Het is opvallend dat je geen van die negen dingen die hij noemt met een wet kunt 
afdwingen. Door welke verordening bevorder je bijvoorbeeld,vreugde,?  
Hoe kan wetgeving mensen ooit tot zachtmoedigheid verplichten?  
Maar vanuit het beginsel van de liefde komen zulke dingen vanzelf tevoorschijn.  
Als ongedachte vrucht van de Geest. 
 
Hoezo vanzelf en ongedacht?  
Veel christenen zouden graag meer vruchtbaarheid van de Geest in hun leven willen 
zien. Wat ervan te denken als niet al die negen eigenschappen aanwezig zijn, of als 
een bepaalde eigenschap er in onvoldoende mate is?  
Moet je dan rustig afwachten wat er gebeurt, of moet je juist een programma voor 
karakter verbetering gaan volgen? 
'Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’, 
adviseert Paulus in Galaten 5 vers 16, maar hoe doe je dat?  
 
De Geest is zo ongrijpbaar... 
Om te beginnen zijn 'vlees' en 'Geest' hier absolute tegenstellingen. 
Het gaat niet om een innerlijk gevecht dat je als christen kunt voeren, zoals Paulus 
dat bijvoorbeeld beschrijft in Romeinen 7, maar om twee manieren van leven die 
lijnrecht tegenover elkaar staan.  
 
Je moet kiezen. 
Paulus verbindt die principiële keuze met wat Jezus leerde in de Bergrede: aan de 
vrucht kent men de goede of de slechte boom; van distels pluk je geen vijgen en van 
doornstruiken geen druiven (Mat. 7:16-20; Luc.6:43-44).  
 
Is je leven vruchtbaar voor God?  

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

 
De wortels van de Geest en andere wortels 
De vrucht van de Geest is exclusief: alles wat andere 
wortels heeft wordt daardoor uitgesloten. Om in de 
beeldspraak van Paulus te blijven: er moet regelmatig 
onkruid gewied worden.  
Distels en doornstruiken brengen niets op. De vrucht 
van de Geest verschijnt niet zomaar, daar is 
voorbereiding en geduld voor nodig. En 
zelfverloochening kost strijd, misschien wel levenslang. 
Maar de groei komt van de heilige Geest, die ervoor 
zorgt dat je leven zich in de goede richting ontwikkelt. 

 
Een boer uit het Midden-Oosten heeft vaak verschillende soorten grond tot zijn 
beschikking. Sommige stukken zijn te rotsachtig, andere zitten vol distels. Uit de 
gelijkenis over het zaad in de akker blijkt hoe belangrijk het is dat het gezaaide in 
goede aarde valt; alleen dan draagt het volop vrucht (Mat. 13:3-9). 
 
De vraag is dus: hoe staat het met de bodemkwaliteit? 
 
In Galaten 6 vers 8 zet Paulus zet twee soorten 'akkers' tegenover elkaar. Je kunt 
maar op één akker tegelijk bezig zijn. 
Je zaait op de akker van je zondige natuur (vlees), of op de akker van de Geest.  
En het is een algemeen bekend principe: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.  
In het eerste geval zul je slechts dood en verderf oogsten. In het tweede geval 
zul je eeuwig leven oogsten.  



Ter illustratie valt hierbij te denken aan de gelijkenis over het onkruid in de akker, dat 
samen met het graan moet opgroeien totdat het oogsttijd is (Mat. 13:24-30). In 
het koninkrijk zal de vrucht van de Geest overvloedig geoogst worden. 
 

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. 

 
Als we de beeldspraak van Galaten 5 en 6 combineren, moeten we bij 'vrucht' niet 
denken aan een mandarijn of een druif of wat er verder zoal aan stokken en bomen 
groeit, maar aan wat er op het veld groeit.  
De vrucht van de Geest is laag-bij-de-grondser dan je zou verwachten!  
Toch zijn daar genoeg veldgewassen te vinden, in alle kleuren van de regenboog: 
aardbeien, bloemkool, pompoenen, radijs, sla.  
Of lijkt de vrucht van de Geest meer op een goudgele korenaar die vele graankorrels 
bevat? Dat laatste laat zich goed verenigen met de beeldspraak van zaaien en 
maaien (zie daarvoor bij Paulus ook 1 Kor. 15:36-44;2 Tim. 2:6) In elk 
geval gaat het bij de negen eigenschappen die Paulus opsomt niet om bijzondere 
uitwassen, die alleen haalbaar zijn voor geoefende christenen, maar om basale 
dingen die in deze wereld blijkbaar toch niet vanzelf spreken. Je moet diep bukken of 
nauwkeurig kijken om ze te ontdekken… 
 
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. 

 
 
Verantwoording 

Gebruikt zijn teksten van Rob Houwelingen (hoogleraar Nieuwe Testament 
aan de TU-Kampen) en het boekje van Tim Keller over Galaten.  
De bijbel teksten komen uit de NBV 
Ondersteund door de Bijbel in gewone taal. 

 


