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Uit de Heidelbergse catechismus  
Fragment zondag 1: ‘Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige 
Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid 
om voortaan Hem toegewijd te leven. 
 
Fragment zondag 32: ’Omdat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed heeft 
gekocht en bevrijd, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn beeld ver-
nieuwt, opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor 
zijn weldaden en Hij door ons geprezen wordt..’ 

Vragen voor gesprek: 

1. Hebt u er voorbeelden van dat u aan andere gelovigen iets kon merken van 
de vrucht van de Geest? Wat zouden anderen aan u kunnen merken? Vraag 
het eens aan een ander…  

2. Wat uit Gal 5:22 zou u meer willen hebben?  Bidt erom!  
3. Welke vraag hebt u nog n.a.v. de preek?  
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- Voorbeeld: twee jongens die zich vervelen in hun eerste vakantie-
week. Goed omgaan met vrijheid, dat is nog niet zo makkelijk.  
-  De brief aan de Galaten legt de vinger bij de bevrijdende kracht van 
het evangelie. God roept ons niet als knechten (die moeten werken), 
maar neemt ons uit genade aan tot kinderen.  
- Die vrijheid dankzij Christus is een basis om uit te leven. Hoe ga je 
met die vrijheid om? De vrucht van de Geest is daar antwoord op.  
- Tegenover vrucht van de Geest staat een andere invulling van de 
vrijheid: ‘werken van het vlees’. Dat is opgaan in alles wat van nature 
al in je zit…  Het is feitelijk een juk van de wereld.  
- Christenen zijn ervan bevrijd en gaan anders leven. Niet met een 
nieuw juk (zoals de Joodse wetten voor heidenen zouden zijn), maar 
door je de weg te laten wijzen door de Heilige Geest.  

- Wandelen door de Geest: God die persoonlijk en van binnenuit 

de weg van de liefde aanwijst in het concrete leven van elke dag. 
- Vrucht van de Geest (enkelvoud) wijst op het resultaat. Het is wat 
de Geest in ons leven teweeg brengt. Dingen die niet uit ons eigen 
hart opborrelen, maar Gods werk.  
- Het zijn geen precieze regels, maar het tekent een levenshouding. 
Stuk voor stuk woorden die iets zeggen over je leven met God, de 
medemens, en jezelf.  
- Het is een profielschets van Jezus Christus. Als de Geest in ons 
woont en werkt, wordt in ons iets zichtbaar van Christus.   
- De Geest is bij Paulus ook het eerste stukje van erfenis die wij in 
Gods toekomst ontvangen. De vrucht van de Geest is dus ook een      
voorproefje van hoe wij straks mogen en zullen zijn in Gods toekomst  
(daarom klopt er iets niet als je nog helemaal leeft in de werken van 
de vlees; ben je dan wel onderweg naar Gods toekomst?).  
- Het geheim is, dichtbij Christus blijven (Joh. 15) en zo Zijn Geest in je 
leven laten werken.  

Bijbel: Joh. 15:1-8 en 
Gal. 5:13-26 

Voor kinderen: 
Zoek in je Bijbel Galaten 5:22 op en schrijf de 
woorden die horen bij de vrucht van de Geest  
in de boom hieronder:  

Lied uit bundel ‘Weerklank’ 


