
Beste vrienden, 

De vorige onderwijsbrief ging over de gaven van
de Heilige Geest. In deze studie zullen we kijken
naar de vrucht van de Geest.

Er is een wezenlijk verschil tussen gaven en vruchten. Ter illustratie zouden we een kerstboom en een
appelboom met elkaar kunnen vergelijken. Gaven zijn als de geschenken die in een kerstboom han-
gen (of  - tegenwoordig - eronder liggen). Elk geschenk wordt eenmalig aan de boom bevestigd en
kan er ook weer met één handeling worden afgehaald. De persoon die het geschenk ontvangt hoeft
er geen tijd in te steken of er bijzondere moeite voor te doen. 

Het kweken van een appelboom daarentegen, vraagt zowel tijd als inspanning. Om vrucht voort te
kunnen brengen, moet de boom eerst door verschillende fasen heen groeien, een proces dat een
paar jaar duurt. Eerst moet het zaad in de grond worden gestopt. Uit het zaadje groeit de wortel
omlaag de grond in en tegelijkertijd loopt een scheut naar boven toe uit. Na enkele jaren is de
scheut uitgegroeid tot een boom. Vervolgens verschijnen na verloop van tijd de bloesems aan de
boom en als deze zijn uitgebloeid, beginnen de vruchten te groeien.

Maar de boom wordt pas krachtig als de bloesems en de jonge vruchten de eerste jaren direct
geplukt worden, zodat de wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Al met al duurt het een paar
jaar voordat de appels goed genoeg zijn om gegeten te kunnen worden. (Onder de Wet van
Mozes was daar tenminste vier jaar voor nodig. Leviticus 19:23-25.)

Tijdens deze hele groei van de appelboom zijn er verschillende perioden dat hij erg kwets-
baar is. Windstoten kunnen de jonge boom ontwortelen, of in een later seizoen kunnen de

vruchten of de bloesems kapot vriezen. In dit hele proces zijn het zaad en de vruchten
onlosmakelijk met elkaar verbonden; de vruchten groeien uit het zaad, maar de vruchten
zijn op hun beurt weer nodig om nieuw zaad voort te brengen.

God heeft dit zo bepaald aan het begin van de schepping: …vruchtbomen, die naar hun
aard vruchten dragen, welke zaad bevatten. (Gen. 1:11). Hier wordt een belangrijk gees-
telijk principe bevestigd: christenen die in hun geestelijk leven geen vrucht dragen, heb-
ben geen zaad om in de levens van anderen te zaaien.

Het Nieuwe Testament spreekt over de ‘gaven’ in het meervoud. Deze negen gaven
worden opgesomd in 1 Korinthe 12:8-10. Maar de ‘vrucht van de Geest’ staat in het
enkelvoud. In Galaten 5:22-23 vinden we negen verschillende uitwerkingen van de
vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijk-
heid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Als eerste in deze reeks vinden we liefde. Alles wat hierna komt, kunnen we inter-
preteren als de verschillende manieren waarop deze liefde zich manifesteert.
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blijdschap is liefde die zich verheugt
vrede is liefde die rust 
lankmoedigheid is verdraagzame liefde
vriendelijkheid is liefde die anderen dient
goedheid is liefde die het beste zoekt voor anderen
trouw is liefde die zijn beloften houdt
zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met de pijn van anderen
zelfbeheersing is liefde die regeert

De vrucht van de Geest kunnen we ook omschrijven als de verschillende manieren waarop het karakter
van Jezus zichtbaar wordt in de levens van Zijn discipelen. Als alle aspecten van de vrucht van de Geest
in iemand tot hun recht gekomen zijn, dan is het of Jezus door de Heilige Geest vleesgeworden is in
Zijn discipel, de persoon die Hem volgt. 

Zeven fasen in het proces van geestelijke groei 

In 2 Petrus 1:5-7 benoemt de apostel zeven opeenvolgende fasen in de ontwikkeling en vorming van
een christelijk karakter:

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de
kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding
de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde (jegens allen).

Petrus begint met de waarschuwing dat er ijver (In het Engels ‘dilligence’, wat ook toewijding
betekent) voor nodig is om dit proces met succes te doorlopen. In 2 Tim. 2:6 spreekt Paulus op
een andere manier over hetzelfde principe: De landman die de zware arbeid verricht, moet het
eerst van de vruchten genieten. Zonder ijver, zonder hard werken, kan het karakter van een
christen zich niet goed ontwikkelen.

Het proces dat Petrus beschrijft kan vergeleken worden met het zaadje van een appelboom dat
uitgroeit tot een rijpe appel. Het zaad is Gods Woord dat in het hart is geplant. Dit zaad brengt
geloof voort. Geloof is het onmisbare uitgangspunt voor de verdere groei, die in zeven achter-
eenvolgende fasen plaatsvindt. 

In 2 Petrus 1:5 vinden we de eerste fase: deugd. In de Engelse vertaling bestaat naast
‘deugd’ nog een andere uitdrukking die we in het Nederlands kunnen vertalen met ‘more-
le uitmuntendheid’ of ‘ethisch onberispelijk zijn’. Maar het oorspronkelijke Griekse woord
stond niet alleen voor morele of geestelijke uitmuntendheid. Het werd ook gebruikt voor
allerlei alledaagse aspecten van het leven; pottenbakken, een schip besturen of fluit spe-
len bijvoorbeeld. Ik geloof dat in het Nieuwe Testament het woord ‘uitmuntendheid’
ook niet alleen betrekking heeft op geestelijke zaken, maar even zeer op alle mogelijke
dagelijkse bezigheden. 

Een leraar die tot Jezus komt behoort een ‘uitmuntende’ leraar te worden. Een ver-
pleegkundige zou een uitstekende verpleegkundige moeten zijn. Een christelijke
zakenman zou voortreffelijk moeten zijn in zijn vakgebied. In het christelijke leven is
geen ruimte voor onverschilligheid of luiheid op welk gebied dan ook. Zelden of
nooit geeft God iemand die (door laksheid of luiheid) mislukt is in zijn wereldse

taken, een succesvolle geestelijke bediening. Wie in weinig (het alledaagse, het
‘wereldse’) niet trouw is, is ook in veel (het geestelijke) niet getrouw (Lucas 16:10). 

De tweede fase in geestelijke groei is kennis. Uiteraard zijn er verschillende soor-
ten kennis. In het Nieuwe Testament wordt met kennis niet alleen het theoretische



aspect, maar vooral ook het praktische aspect onder de aandacht gebracht. Het gaat om kennis waar je iets mee
kunt. Toen ik vanuit mijn achtergrond in de beschouwende filosofie tot de Heer kwam, was ik van dit feit het
meest onder de indruk. De bijbel is zo praktisch! 
Het bijbelse voorbeeld hiervan zien we in het onderwijs van Jezus zelf. Zijn leringen zijn bepaald niet ‘theolo-
gisch’ te noemen. Hij kwam niet met ingewikkelde, abstracte theorieën. Zijn onderwijs is gebaseerd op praktische
handelingen die iedereen kent: zaaien, vissen, het dagelijks levensonderhoud.

De belangrijkste kennis in het christelijke leven is het kennen van Gods wil, zoals die in de bijbel wordt geopen-
baard. Ook dit is een praktische zaak. Het vraagt regelmatige, grondige studie van de bijbel. Elk van God ingegeven
schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goede werk volkomen toegerust. (2 Timotheüs 3: 16-17)

Ik schrok toen ik ontdekte hoe veel mensen die serieus christen zijn, nog nooit de bijbel helemaal hebben gele-
zen. Daarmee beperken ze hun eigen geestelijke ontwikkeling. 

Na kennis komt zelfbeheersing of anders gezegd discipline. In deze fase bewijst een christen dat hij ook echt een
discipel is - dat wil zeggen, of hij discipline heeft - of dat hij alleen maar lid is van een gemeente. Discipline moe-
ten we toepassen op ieder vlak van onze persoonlijkheid - onze emoties, onze levenshouding, onze verlangens,
ons gedachtenleven. Verder is het niet alleen noodzakelijk gedisciplineerd te zijn in ons doen en laten, maar vooral
ook in onze reacties op de dingen die op onze weg komen.

Pas als we discipline hebben geleerd, kunnen we door naar onze volgende groeifase – volharding. Voor de fase van
volharding moeten we verschillende testen en beproevingen kunnen doorstaan. Deze testen zullen onvermijdelijk
de zwakke, ongedisciplineerde gebieden in ons leven blootleggen. Nu komen we meteen bij een heel belangrijke
reden waardoor sommige christenen niet verder komen in hun geestelijke groei. Ze komen niet door deze twee
fasen van zelfbeheersing en volharding heen. Als we nog even terugkijken naar de vergelijking met de appelboom;
hun bloesems worden weggeblazen door de wind van tegenspoed of dat hun jonge fruit bevriest door afwijzing.

De laatste drie fasen 

In de drie laatste fasen van de ontwikkeling wordt de schoonheid van het christelijke karakter zichtbaar.
Godsvrucht is het kenmerk van iemand die in elk opzicht leeft vanuit God – hij is een vat voor de aanwezigheid
van God. Waar deze persoon is, wordt de atmosfeer vervuld met een unieke, doordringende geur. Waarschijnlijk is
deze persoon niet eens aan het preken en ook niet bezig met welke godsdienstige activiteit dan ook. Toch worden
mensen in zijn omgeving zich plotseling bewust van geestelijke zaken.

De 19e eeuwse Engelse evangelist Smith Wigglesworth maakte een voorval mee dat kenmerkend is voor de invloed
van een ‘godvruchtig’ mens in een niet-religieuze omgeving. Na een tijd van gebed was hij in de trein gestapt.
Zonder dat hij ook maar iets had gezegd, riep een man die tegenover hem zat - een volslagen vreemde - plotseling
uit: ,,Uw aanwezigheid overtuigt me van mijn zonden!’’ En Smith kon deze man direct tot de Heer leiden.

De laatste twee fasen van de ontwikkeling laten twee verschillende soorten liefde zien. De eerste, broederliefde ,
beschrijft hoe de houding van een christen hoort te zijn ten opzichte van zijn medegelovigen, zijn ‘broeders en
zusters’ in de Heer.

Toen ik deze zeven fasen voor het eerst bestudeerde, verbaasde het me dat broederliefde - de liefde die christenen
onderling zouden moeten hebben - de op één na laatste in de reeks was. Vervolgens zag ik in dat de bijbel ook
hierin heel realistisch is. De bijbel schetst geen sentimenteel, religieus beeld van de manier waarop we als christe-
nen met elkaar omgaan. 

Ik wil nu iets zeggen dat misschien schokkend overkomt, maar ik baseer het op meer dan vijftig jaar nauwe ver-
bondenheid met christenen van verschillende achtergronden: christenen hebben over het algemeen grote
moeite om van elkaar te houden. Dit zien we heel duidelijk in de kerkgeschiedenis van de afgelopen tweedui-
zend jaar. Er is nauwelijks een eeuw voorbij gegaan zonder enorme strijd en competitie - of zelfs openlijke haat
- tussen concurrerende groepen christenen die vaak allemaal claimden ‘de ware kerk’ te zijn. 



Het feit dat iemand berouw heeft getoond over zijn zonden en Jezus heeft aangenomen, betekent niet dat onmid-
dellijk zijn hele karakter veranderd is. Er is wel een essentieel veranderingsproces op gang gekomen, maar het kan
jaren duren voordat deze verandering volledig tot in alle facetten van iemands karakter is doorgedrongen. 

Toen David gladde stenen nodig had voor zijn slinger, om Goliath te doden, daalde hij af naar de vallei - een
bescheiden plaats van nederigheid. Daar vond hij in een beek de stenen die hij nodig had. (1 Samuel 17:40).
Hoe waren deze stenen glad geworden? Door twee soorten druk of slijtage: ten eerste door de druk van het
stromende water, ten tweede door voortdurend langs elkaar te schuren. Dit beeld illustreert de vorming van
het christelijke karakter. Ten eerste een continu reinigen door het waterbad met het woord (Efeze 5:26). Ten
tweede, als de stenen tegen elkaar botsen in persoonlijke relaties, worden de scherpe randen langzamerhand
afgesleten totdat ze helemaal glad geworden zijn.

Het beeld wordt compleet als we beseffen dat ook Jezus naar de vallei - de plaats van nederigheid - gaat, als
Hij levende stenen nodig heeft voor Zijn slinger. Daar kiest Hij stenen die glad gemaakt en gepolijst zijn
door Gods levende woord en door de omgang met andere gelovigen.

Het is een teken van geestelijke volwassenheid om oprecht van onze medechristenen te houden,
niet simpelweg om wie ze zelf zijn, maar om wat ze betekenen voor Jezus, die Zijn bloed voor

elk van hen gegeven heeft.

De laatste fase in de ontwikkeling, agape-liefde, vertegenwoordigt het volgroeide christelijke karak-
ter. Hier gaat het niet meer alleen om de omgang met andere christenen. Het gaat om de liefde voor
hen die ondankbaar en onheilig zijn. Het is deze liefde die ervoor zorgt dat we onze vijanden liefheb-
ben en bidden voor wie ons vervolgen. ( Mattheüs 5:44)

Het is de liefde die Jezus aan het Kruis toonde toen Hij bad voor degenen die Hem kruisigden:
Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34) Deze liefde  bracht ook
Stefanus er toe te bidden voor degenen die hem stenigden: Here, reken hun deze zonde niet toe!
(Handelingen 7:60). En het was ook deze agape-liefde die  ‘Saulus de vervolger’ veranderde in
‘Paulus de dienaar van Jezus’, die voor allen alles werd, om in elk geval enigen te redden. ( 1
Korinthe 9:22-23)

Wat mijzelf betreft, als ik denk aan het bijbelse beeld van de volgroeide vrucht van de Heilige
Geest, dan maakt het me nederig en het inspireert me. Nederig omdat ik nog zo’n lange weg te
gaan heb. En het inspireert me omdat ik een glimp heb opgevangen van iets dat veel mooier is
dan alles wat er in de wereld te koop is.

Met Paulus zeg ik: ...ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding doe
ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik
naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.  

In dienst van de Heer,

Derek Prince     
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