
ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS  

Week 3: Vrucht van de Geest  

0. Heilige Geest: waar denk je dan aan?  

Galaten 5:13-26 
13 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, 
14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf. 15 Maar 
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen 
begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de 
Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u 
kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent 
u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal 
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, 
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, 
bras-  en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing 
die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan 
het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen 
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest 
ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 
26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart 
toedragen.  

1. Een  christen heeft de uitdaging/roeping echt bevrijd te leven. 
Niet-christenen hebben vaak het idee dat christenen veel moeten en absoluut geen 
vrijheid kennen of vrijheid uitstralen. 
a. Hoe beleef jij die christelijke vrijheid? 
b. Bevrijd leven betekent niet dat alles nu kan en mag. 

Hoe gebruik je je vrijheid positief en wanneer mis-bruik je je vrijheid? 
c.  Hoe zie jij de relatie tussen vrijheid en Gods geboden? 
d. Wat zegt Galaten 5:13-26 daarover?  

2. Bespreek de stelling: Elke christen heeft de Heilige Geest ontvangen.  

3. Wat valt je op in Galaten 5:25?  

4. Bespreek de stelling: Van nature jaagt de mens het verkeerde na (zie Galaten 5:17).  

5. Galaten 5:21 spreekt over het oordeel van God. 
a. Wat vind je van de gedachte dat mensen voor eeuwig verloren kunnen gaan? 

     b. Hoe ga je met die gedachte om, wat doet het met je?  

6. Galaten 5:22-23 heeft het over vrucht van de Geest . 
a. Welke vrucht van de Geest noemt Paulus in deze verzen? 
b. Waarom gebruikt hij het woord vrucht (enkelvoud) ipv vruchten (meervoud)? 
c. Hebben wij invloed op het groeiproces? Zo ja, hoe dan? 
d. Welke betekenis heeft dit voor het Christus uitst ralen ? 
e. Welke vrucht heb je bij jezelf of bij anderen zien groeien ?    



Efeze 4:3-6 
3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die 
de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw 
roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven 
allen, door allen en in allen is.  

7. De Heilige Geest is Degene die eenheid geeft. 
a. Ervaar je ook de eenheid in onze gemeente? 
b. Hoe zouden we als gemeente die eenheid kunnen bewaren? 
c. Hoe zouden we als gemeente die eenheid naar de wereld kunnen uitstralen?  


