
De vrucht van de Geest



De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich 
niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het 
vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd. ls wij door de Geest leven, laten wij 
dan ook door de Geest wandelen.
.

Galaten 5: 22-25 (HSV)



En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, 
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit 
het geloof van Christus en niet uit werken van 
de wet. Immers, uit werken van de wet wordt 
geen vlees gerechtvaardigd.
.

Galaten 2L 16 (HSV)



Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van 
de wet door voor ons een vloek te worden, 
want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die 
aan een hout hangt, opdat de zegen van 
Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou 
komen, en opdat wij de belofte van de Geest 
zouden ontvangen door het geloof. 

Galaten 3: 13-14 (HSV)



Want u bent tot vrijheid geroepen, 
broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien 
elkaar door de liefde.... Maar ik zeg: Wandel 
door de Geest en u zult zeker de begeerte van 
het vlees niet volbrengen. Want het vlees 
begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen 
het vlees in; en die staan tegenover elkaar, 
zodat u niet doet wat u zou willen.

Galaten 5: 13, 16, 17 HSV.
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... De Zoon van God die mij heeft liefgehad en 
zich voor mij heeft overgegeven. 
Galaten 2:20 HSV

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad 
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
Zijn Zoon zond als verzoening voor onze 
zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, 
moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Joh. 4: 10-11 HSV.



Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn 
blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap 
volkomen zal worden.

Joh. 14: 27 HSV

Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik 
dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop 
naar u toe te komen en van mond tot mond 
met u te spreken, opdat onze blijdschap 
volkomen zal zijn.

2 Joh. 12 HSV.



Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit 
eten en drinken, maar uit gerechtigheid en 
vrede en blijdschap in de Heilige 
Geest.....Laten wij dus najagen wat de vrede 
en de onderlinge opbouw bevordert. 

Rom. 14: 17, 19 HSV.
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Galaten 5: 25 (HSv)


