
De vrucht van de Geest



Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de 
HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud 
geworden en op dagen gekomen, en er 
is nog zeer veel land overgebleven om dat in 
bezit te nemen.
.

Jozua 13:1 (HSV)



Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, 
heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om 
aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te 
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder 
vele broeders.

Rom. 8: 29 HSV.



De vrucht van de 
Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, 
geduld, 
vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 
Daartegen richt de wet 
zich niet..
Galaten 5: 22-25 (HSV)



Liefde

 ... 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.



Blijdschap

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

 Joh. 14: 27 HSV

Want het Koninkrijk van God 
bestaat niet uit eten en drinken, 
maar uit gerechtigheid en vrede en 
blijdschap in de Heilige Geest.

 Rom. 14: 17 HSV.



Vrede

 Harmonie: met God en in de persoonlijke relaties.

 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de 
wereld die geeft, geef Ik die u.

 Joh. 14: 27 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.



Geduld
 Volhouden onder provocatie.

 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u 
op tot een wandel die de roeping waarmee u 
geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid 
en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar 
in liefde te verdragen. Ef. 4:2 HSV

Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, 
opdat Jezus Christus in mij, de 
voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld 
zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die 
later in Hem zouden geloven tot het eeuwige 
leven. 1  Tim. 1:16 HSV



Vriendelijkheid

 Hulpvaardig en mild, vrijgevig, vriendelijk, 
weldoend, meelevend.

 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 
heiligen en geliefden, met innige gevoelens van 
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid, geduld. Kol. 3:12 HSV

 Maar toen de goedertierenheid van God, onze 
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 
verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond 
van de werken van rechtvaardigheid die wij 
gedaan hadden, maar vanwege Zijn 
barmhartigheid, door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige 
Geest. Titus 3: 4,5 HSV



Goedheid

 Gerichtheid op het welzijn van de ander
Want de vrucht van de Geest bestaat in alle 

goedheid en rechtvaardigheid en waarheid  
 Ef. 5:9 HSV



Trouw

 Trouw, betrouwbaarheid, toewijding
 Daarom heb ik Timotheüs naar u toe 

gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is 
in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen 
mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik 
overal in elke gemeente onderwijs. 1 Kor. 4:17 HSV

Maar de Heere is getrouw, Die u zal 
versterken en bewaren voor de boze. 

 2 Thess. 3: 4 HSV



Zachtmoedigheid
 Niet worden beheerst door een besef van eigen 

belangrijkheid, maar vol van zachtaardigheid, 
nederigheid, hoffelijkheid, vol consideratie, 
ootmoed.

 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 
heiligen en geliefden, met innige gevoelens van 
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid, geduld. Kol. 3:12 HSV

 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, 
en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want 
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Matth. 11:28, 29 HSV



Zelfbeheersing

 Het in toom houden van emoties, impulsen, 
verlangens. 

 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, 
beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een 
vergankelijke krans te ontvangen, maar wij 
om een onvergankelijke te ontvangen. 

 1 Cor. 9:25 HSV



Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 

Gal. 5: 24 HSV.



Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons 
gegeven heeft: dat wij kinderen van God 
worden genoemd. Daarom kent de wereld ons 
niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu 
zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 
weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij 
Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien 
zoals Hij is. 

1 Joh. 3:1-2 HSV.


