Schriftlezing: Matth. 7:13-23, Gal. 5:16-26 Tekst:
Gal. 5:22-26 Thema: Vrucht van de Geest
Zingen: Ps. 1:1 en 2, Ps. 92:7, Ps. 119:3,86 en 87,
Ps. 25:2 en 6, Ps. 52:6 en 7.
Hoofdpunten van de preek
Zodra Jezus’ discipelen Hem volgen zegt Hij: u bent
het zout van de aarde, enz. Hoe ‘doen’ zij dat?
Paulus (en anderen) leggen uit hoe dat zit. In Gal.
5:22-26 schrijft hij over de vrucht van de Geest.
1. Vrucht – groei
De meeste vruchten hebben tijd nodig om te
groeien, ze zijn er niet in één dag. Dat geldt ook in
het geestelijk leven. Misschien kan het ons niet snel
genoeg gaan, maar de groei hoort er helemaal bij.
Een vrucht groeit aan een tak. De rank is niet de
vrucht, maar draagt de vrucht. Vrucht dragen
betekent niet dat we ‘betere mensen’ worden, maar
dat ons leven daardoor getekend wordt.
2. Vrucht – Geest
Vrucht-groei is het werk van de Heilige Geest. De
Geest zorgt ervoor dat het echt gebeurt.
Dat is een zekerheid, alleen de Geest is
opgewassen tegen alle mogelijke weerstand (t/m het
begeren van het vlees 5:16).
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De Geest zorgt ook voor de (blijvende) vereniging
met Jezus – de Wijnstok.
3. Vrucht – één
Paulus noemt een 9-voudig profiel van een christen,
maar heeft het over slechts één vrucht..
Alle eigenschappen van de ene vrucht horen bij
elkaar en gaan samen op. Géén scheefgroei, geen
stadia in dit werk van de Geest, maar een geheel.
Dát maakt de vrucht echt, een groot verschil met niet
gelovigen die wel een of meerdere kenmerken van
deze vrucht kunnen hebben, maar niet allen.
4. Vrucht – opgave
Een tuinman kan slechts zorgen voor de
voorwaarden voor groei, maar kan niet voor de groei
zelf. In 5:24-25 2 ‘voorwaarden’ voor groei: (-) en (+)
(-) Voor elke gelovige staat dit vast: ik ben met
Christus gekruisigd… Daarvandaan de opgave:
neem je kruis op je… en kruisig alles wat
belangrijker is dan God (harstochten en begeerten).
(+) Door de Geest wandelen. Met beide benen op de
grond (geen luchtfietserij) je leven door de Geest
laten leven. Wat Hij wil, verlangt (5:17) is mijn wil…
Wat de Geest wil is duidelijk: God dienen en mijn
naaste liefhebben.

Preekbespreking 30 maart ’14
Algemene vragen n.a.v. het jaarthema
1. Op welke momenten in het afgelopen jaar
heeft u/heb jij iets gemerkt/ervaren van
Leven met lef: onvoorwaardelijk Jezus
volgen en zichtbaar Zijn Evangelie leven?
2. Wat heeft u/heb je geleerd over dit
jaarthema, wat is je bij gebleven?
Naar aanleiding van de preek over Galaten
5:22-26
3. Lees met elkaar eerst de tekst (Gal. 5:2226) nog een keer. Wat neem je mee uit de
tekst/ preek?
4. Welke vragen heb je gekregen naar
aanleiding van de tekst/ preek?
5. Een vrucht kan/moet ook groeien. Hoe werkt dat in het geloof?
6. Waar en hoe wordt in jouw/uw leven zichtbaar dat de Heilige Geest aanwezig is? Waar merkt
u/jij dat aan?
7. Wat is er in uw leven belangrijker dan Christus?
8. Hoe probeert u/jij om in je alledaagse leven meer ‘te wandelen door de Geest?’

Mini_Galaten_5_22-26 29-3-2014 HG Sommelsdijk

