
KEEK-OP-DE-PREEK              28 augustus

Op 28 augustus 2011 was de preektekst Galaten 5. In de serie ‘gaven van de Geest’ sluit 
deze preek goed aan bij die uit 1 Kor.13.
We hebben gezongen: Gezang 252:1,2 (wijs 303), 255, 326:1,5, Psalm 67:3, Opwekking 
244, 501, EL 245, 469

“Ik wou dat ik eens wat aardiger kon zijn.”
“Mijn liefde is op.” 

Zou Jezus weleens zoiets hebben gezegd…?
Of Paulus? Misschien was Paulus weleens ongeduldig, maar hij kon eigenlijk nooit zeggen: 
“Mijn geduld is op.” Want hij zag geduld niet als een inspanning van zichzelf.

Als Paulus schrijft over inspanning, dan denkt hij aan négatieve uitingen: driftbuien, ruzies, 
drankmisbruik, onreinheid. Paulus noemt zulke dingen ‘werken van het vlees’ (Gal.5:19). 
Vlees: de mens zonder Geest, d.w.z. met zijn eigen verlangens, wil, natuur (zie weergave 
NBV in 5:13-26).
Werken: meervoud. Die hele brij van wilde activiteiten van ons, waarmee we onszelf gelukkig 
proberen te maken – door op onze tenen te lopen, met onze ellebogen te werken en met 
onze hand en mond te graaien.
Deze werken van het vlees vreten energie. Het is allemaal doodvermoeiend en doodlopend 
(5:21b).
Maar wat kun je inzetten tegenover dit geweld?

“De wet van God!” zeggen mensen die de kerken in Galatië (Turkije) komen beïnvloeden. Die 
wet is inderdaad natuurlijk heel goed. Maar de zwakke schakel is de mens (het vlees): wij 
kunnen ons er niet aan houden. Dat zie je het hele OT door. 
Door stipt de sabbat te onderhouden, is nog nooit iemand zijn 
drift kwijt geraakt. En door varkensvlees te laten staan, word je 
niet een beter mens.

Vrucht van de Geest! Dát is het alternatief, zegt Paulus.
Vrucht: enkelvoud.
Niet te verwarren met de gáven van de Geest, meervoud (o.a. 1 
Kor.12-14). 
Er zijn vele gaven en gemeenteleden kunnen elkaar daarmee aanvullen. Maar al die mensen 
krijgen dezelfde vrucht.
Het is dus niet zo dat sommigen vriendelijkheid krijgen en anderen geduld. Je krijgt álles in 
enen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.

Deze ene vrucht voert strijd tegen de vele losse werken. Paulus omschrijft het als een 
conflict. Binnen in ons woedt een strijd. 
Bijna ieder moment van de dag staan wij voor de keus: ga ik dit zelf oplossen?
Of ga ik vertrouwen dat de oplossing van de Geest hier beter is? 

Blijft er in de kring iets onduidelijk? Of is er behoefte aan een vervolgpreek? Of nog iets anders?
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Gesprekspunten (welke wil je graag sowieso behandelen?):
1. Heb je iets geleerd van dit bijbelgedeelte?
2. Word je ontspannen, of juist onrustig, van dit bijbelgedeelte (of de uitleg 

ervan)?
3. Wat moet een vrucht doen? (Joh.15:1-8)
4. Iemand zegt: “Ik houd erg van mijn man, maar ik bid God wel of Hij mij 

heel veel geduld wil geven, want af en toe…” Reageer.
5. Iemand ervaart in zijn leven veel vreugde en vrede; zijn volgende project is: 

werken aan zelfbeheersing. Reageer.
6. Iemand zegt: “Klinkt mooi allemaal, maar ik ben Jezus niet…” Reageer.
7. Iemand zegt: “Ik weet dat ik (…) zou moeten vergeven, maar het is zo 

moeilijk!” Reageer.
8. Zie je een overeenkomst tussen Gal.5 en 1 Kor.13?


