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Vrucht tegenover Gaven
Eén manier om het verschil duidelijk te krijgen, is te 
kijken naar een kerstboom en een appelboom. Een 
kerstboom draagt versieringen en geschenken (‘ga-
ven’); een appelboom draagt vruchten. De geschenken 
aan een kerstboom worden door een enkele korte han-
deling in de boom gehangen en worden er net zo een-
voudig weer uitgehaald. Er bestaat geen directe ver-
binding tussen het geschenk en de boom: het cadeau 
kan bijvoorbeeld snoepgoed zijn of een paar sokken, 
terwijl de boom een spar is; het geschenk, oftewel de 
gave, zegt dus niets over de aard van de boom waar 
het geschenk in heeft gehangen.
Dat is anders met de appelboom; er is een onlosma-
kelijk verband tussen de appel en de boom waarin 
hij hangt. De aard van de boom is bepalend voor de 
aard van de vrucht die ze voortbrengt, en heeft be-
trekking op zowel de soort als de kwaliteit ervan. Een 
appelboom kan nooit een sinaasappel voortbrengen. 
Een gezonde boom zal nooit ongezond fruit dragen 
(zie Matteüs 7:17-20). Bovendien is de vrucht aan de 
appelboom niet het resultaat van één enkele, korte 
handeling, maar van een geleidelijk, steeds doorgaand 
proces van groei en ontwikkeling. Om het beste fruit 
te krijgen, is nodig dat de boom goed verzorgd wordt. 
Dit vereist tijd, vaardigheid en hard werk.

Laten we deze simpele vergelijking eens toepassen 
op de geestelijke wereld. Een geestelijke gave wordt 
aan iemand gegeven en kan ontvangen worden door 
één simpele, korte handeling. De gave zegt bovendien 
niets over de aard van de persoon die de gave ont-
vangt en gebruikt. Anderzijds laten geestelijke vruch-
ten wel degelijk iets zien van de aard, het karakter, 
van de persoon die de vrucht produceert; de vrucht 
ontstaat immers alleen als het resultaat van een pro-
ces van groei. Om de beste vruchten te ontwikkelen 
moet een leven met aandacht worden verzorgd en dit 
vereist tijd, vaardigheid en hard werk.

We kunnen het verschil tussen gaven en vruchten ook 
op een andere manier beschrijven, door te zeggen dat 
gaven de uitdrukking zijn van iemands bekwaamhe-
den – zijn mogelijkheden om iets te doen -, terwijl de 
vruchten een uitdrukking zijn van iemands karakter.
Wat is belangrijker? Zonder twijfel is op de lange 
termijn karakter belangrijker dan bekwaamheid. Het 
uitoefenen van de gaven is immers tijdelijk; Paulus 
legt in 1 Korinthe 13:8-13 uit dat er een tijd komt dat 
de gaven niet langer nodig zijn. Karakter daarentegen 
is permanent. Het karakter dat we ontwikkelen tijdens 
ons leven bepaalt wat we zullen zijn gedurende de 
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eeuwigheid. Op een dag zullen we onze gaven achter-
laten, maar ons karakter blijft voor eeuwig.

Overigens hoeven we gelukkig niet te kiezen tussen 
de gaven of de vruchten. De gaven sluiten de vruch-
ten niet uit en de vruchten sluiten de gaven niet uit. 
Het is zelfs zo dat ze zijn bedoeld om elkaar aan te 
vullen. De gaven zijn bedoeld als een middel om prak-
tische uitdrukking te kunnen geven aan ons karakter, 
net zoals dit functioneerde in het leven van Jezus 
zelf. Zijn liefdevolle, gulle, genadige karakter werd 
zichtbaar doordat de geestelijke gaven zoveel moge-
lijk werden uitgeoefend. Alleen door de gaven kon Hij 
immers voorzien in de noden van de mensen voor wie 
Hij was gekomen, en hiermee weerspiegelde Hij direct 
het karakter van zijn hemelse Vader die Hem gezon-
den had (zie Johannes 14: 9-11).
Laten we ernaar streven om christus’ voorbeeld te 
volgen. Hoe méér we de eigenschappen van Jezus’ 
karakter ontwikkelen - liefde, betrokkenheid, zorg 
en bewogenheid – hoe meer we dezelfde gaven nodig 
hebben als die Hij gebruikte om de karaktereigen-
schappen van God praktisch te maken. Hoe meer we 
zijn toegerust met deze gaven en ze kunnen gebrui-
ken, hoe meer we in staat zijn om de heerlijkheid van 
God de Vader zichtbaar te maken zoals Jezus deed. 

Vrucht is dus een uitdrukking van karakter. Als alle 
negen vormen van geestelijke vrucht aanwezig zijn en 
volledig zijn ontwikkeld, dan vormen ze samen een 
compleet beeld van christelijk karakter – elke soort 
van vrucht komt tegemoet aan een bepaalde nood en 
vult de andere vruchten aan. Binnen deze totaliteit 
zien we de vrucht van geloof uiteenvallen in twee 
aspecten, die overeenkomen met twee verschillende 
betekenissen van het Griekse woord pistis. De eerste 
is vertrouwen; de tweede is betrouwbaarheid.

Geloof als vertrouwen
Het eerste aspect van geloof als vrucht is vertrouwen. 
De Willlibrord-vertaling vertaald pistis als ‘vertrou-
wen’. Vele malen wijst Jezus erop dat één van de din-
gen die nodig zijn om het Koninkrijk van God binnen 
te gaan, is te worden als een kind (zie Matteüs 18:1-4, 
19:13-14, Markus 10: 13-16, Lukas 18:15-17). Waar-
schijnlijk is er  niets zo kenmerkend voor het karakter 
van een kind als het vermogen om te vertrouwen. En 
toch, heel paradoxaal, zien we deze kwaliteit bijna op 
perfect niveau terug in de meest volwassen Godsman-
nen die de bijbel ons beschrijft – mannen zoals Abra-
ham, Mozes, David, Paulus. Daaruit kunnen we con-
cluderen dat de mate van ons vertrouwen een goede 
meetlat is voor onze geestelijke volwassenheid. 
De vrucht van geloof kunnen we, wat dit aspect be-
treft, dus definiëren als een stil, standvastig, onwan-

kelbaar vertrouwen in de goedheid, wijsheid en trouw 
van God. Het maakt niet uit welke uitdagingen of 
rampen er op onze weg komen, wie zich deze vorm 
van de vrucht van geloof heeft eigen gemaakt, blijft 
rustig en kalm temidden van deze situaties. Hij heeft 
een onwankelbaar vertrouwen dat God in elke situatie 
de volledige controle heeft en in alle omstandigheden 
zal werken volgens zijn plan, en elk van zijn kinderen 
zegent. Het uiterlijke kenmerk van deze vorm van 
vertrouwen is stabiliteit. Dit zien we prachtig terug bij 
David in Psalm 125:1: Wie op de Heere vertrouwen, 
zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft tot in 
eeuwigheid. Alle bergen op deze aarde kunnen beven 
en schudden, of zelfs totaal worden weggevaagd, be-
halve één. Sion zal nooit verdwijnen. God heeft deze 
berg gekozen als zijn eigen woonplaats en alleen Sion 
zal voor eeuwig blijven. 

Zo is het ook met de gelovige die heeft geleerd te ver-
trouwen. Iedereen om hem heen kan in paniek of ver-
warring raken, maar wie vertrouwt op God, blijft kalm 
en zeker. Zijn fundament ligt op de heilige bergen 
(Psalm 87:1). We moeten heel zeker weten dat onze 
ziel veilig is in de handen van onze Heer. De sleutel 
tot dit soort van  vertrouwen is toewijding. Ten eerste 
wijden we heel vastberaden en persoonlijk ons leven 
toe aan Jezus. En dan, in het uur van beproeving, 
misschien midden in de problemen en wellicht zelfs 
op de drempel van de eeuwigheid, hoeven we geen 
verdere toewijding meer te maken. We hoeven dan 
slechts te rusten in de toewijding die we al eerder 
hebben gemaakt – een toewijding die geldt voor leven 
en dood, voor tijd en eeuwigheid.

In Psalm 37:5 zegt David: Wentel uw weg op de Heere 
en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. Wist je dat hier 
letterlijk staat ‘…en Hij is bezig het te doen…’? Hier 
worden twee dingen van ons gevraagd. De eerste 
is een daad: toewijding. De tweede is een houding: 
vertrouwen. De daad van toewijding leidt naar de 
houding van vertrouwen. Zolang wij een houding van 
vertrouwen hebben, verzekert David ons, zal God het 
doen. Een zaak aan de Heer toewijden, zou je kunnen 
vergelijken met je geld naar de bank brengen. Zodra 
we het stortingsbewijs ontvangen, hoeven we ons 
geen zorgen meer te maken over de veiligheid van 
ons geld. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de 
bank. Het is ironisch dat mensen die het niet moeilijk 
vinden om de bank te vertrouwen met hun geld, het 
vaak veel moeilijker vinden om God te vertrouwen 
met hun persoonlijke zaken.
Het voorbeeld van de bank illustreert een belangrijke 
factor in het maken van een toewijding die stand-
houdt. Als we de bank weer uitlopen, hebben we een 
stortingsbewijs in handen met daarop de datum, de 
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plaats en het gestorte bedrag. Er zijn geen onzekerhe-
den. Zo zouden we ook moeten omgaan met de din-
gen die we aan God toewijden. We zouden, zonder een 
spoor van twijfel, precies moeten weten wat we pre-
cies aan de Heer hebben toegewijd, wanneer en waar. 
Zo vaak blijven we vaag over de dingen die we bij God 
brengen, maar als we onze toewijding heel bewust 
maken, dan ontvangen we ook het officiële ‘ontvangst-
bewijs’ van de Heilige Geest, waardoor we weten dat 
God onze toewijding heeft geaccepteerd en we ons 
leven of de specifieke last die we Hem hebben toever-
trouwd, dus niet meer zelf in handen hoeven nemen. 

Vertrouwen moet gekweekt worden
Vertrouwen is net als met alle andere soorten van 
vrucht: het moet verzorgd worden en het gaat door 
verschillende stadia van groei, voordat het volledige 
rijpheid bereikt. De woorden van David in Psalm 62 
illustreren prachtig de ontwikkeling van vertrouwen: 
Hij alleen is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; 
ik zal niet al te zeer wankelen (vers 3). Maar na de-
zelfde verklaring van vertrouwen op God, zegt David: 
ik zal niet wankelen (vers 7). Tussen de verzen 2 en 6 
groeit David van niet ‘al te zeer wankelen’ naar ‘niet 
wankelen’. We moeten net zo eerlijk zijn als David 
was. Voordat we echt volwassen worden in ons ver-
trouwen, is het beste wat we kunnen zeggen: ‘Ik zal 
niet al te zeer wankelen!’ In deze fase van onze groei 
zullen moeilijkheden en tegenstand ons nog best la-
ten wankelen, maar ze zullen ons niet overweldigen. 
Maar als we doorgaan met het kweken van vertrouwen 
en ons vertrouwen groeit, dan komen we op het punt 
dat we kunnen zeggen: ‘Ik zal niet wankelen’. niets 
zal in staat zijn ons te laten wankelen, en we zullen al 
helemaal niet overweldigd worden. 

Deze vorm van vertrouwen is geestelijk en niet emo-
tioneel. We kijken nog eens naar Davids persoonlijke 
getuigenis. Hij zegt tegen de Heer: Op de dag dat ik 
vrees, vertrouw ik op U (Psalm 56:3). Hier herkent 
David in zichzelf twee invloeden die met elkaar in 
conflict zijn: vertrouwen en angst. Angst speelt zich 
af aan de oppervlakte, in de emoties. Vertrouwen is 
dieper, in de geest.

Volwassen vertrouwen is als een diepe, krachtige ri-
vier, die onstuitbaar zijn weg baant naar zee. Soms 
zal de wind van angst of twijfel tegen de rivier in-
waaien en aan de oppervlakte schuimende golven 
veroorzaken. Maar deze winden en golven kunnen de 
sterke onderstroom van de rivier onmogelijk tegen-
houden om de weg van de rivierbedding te volgen, de 
weg naar zee. Vertrouwen in zijn volle rijpheid wordt 
door Paulus mooi beschreven in 2 Timoteüs 1:12: 
Daarom lijd ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij 
niet. Want ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben ervan 
overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand (datgene wat 

ik aan Hem heb toevertrouwd)te bewaren tot die dag. 
naar alle wereldse maatstaven had Paulus op dit punt 
gefaald. Sommige van zijn meest invloedrijke vrien-
den en helpers hadden zich van hem afgekeerd. Van al 
zijn medewerkers bleef alleen Lukas bij hem. Demas 
was losbandig geworden en was teruggekeerd naar 
de wereld. Paulus was zwak en oud, een in de boeien 
geslagen gevangene die in een Romeinse gevangenis 
onschuldig wachtte op zijn verhoor en terechtstelling 
onder de handen van een wrede en ontaarde tiran. 
Ondanks dit alles klinken zijn woorden rustig en met 
een onwankelbaar vertrouwen. Voorbij de horizon 
van de tijd blikt hij vooruit naar een onbewolkte dag 
– “die dag” dat de rechtvaardige Rechter hem de “lau-
werkrans van de rechtvaardigheid” zal geven (2 Timo-
teüs 4:8). Voor Paulus was vertrouwen, net als voor 
David, het resultaat van een daad van toewijding. Het 
komt tot uitdrukking in zijn eigen woorden: “Hij is in 
staat te beschermen wat ik Hem heb toevertrouwd”. 
Vertrouwen is dus het resultaat van “toevertrouwen”. 
Jaren eerder had Paulus een onherroepelijke toewij-
ding gemaakt aan Jezus christus. De daarop volgende 
beproevingen en het lijden brachten een nog dieper 

vertrouwen in hem voort, dat tot zijn volheid kwam, 
hier in een Romeinse kerker, een geweldig stralend 
vertrouwen dat afstak tegen de sombere situatie. 

Geloof als betrouwbaarheid
We zullen nu kijken naar het tweede aspect van geloof 
als vrucht van de Geest: betrouwbaarheid. Taalkundig 
is betrouwbaarheid de eigenlijke betekenis van pistis. 
In een bekend standaard woordenboek van het Griek-
se nieuwe Testament (Arndt & Gingrich’s) is de eerste 
specifieke definitie van pistis “betrouwbaarheid”. Als 
we teruggaan naar het Oude Testament, dan zien we 
hetzelfde voor het Hebreeuwse woord voor geloof, 
emunah. De eerste betekenis is “betrouwbaarheid”; de 
tweede vertaling is “vertrouwen/geloof” . Het werk-
woord waar het van is afgeleid is Amen – “Zo is het!” 
of “Laat het bevestigd worden!”. Beide betekenissen 
komen samen in de persoon van God zelf. Als we ge-
loof zien als vertrouwen, dan heeft dat zijn eigenlijke 
oorsprong in Gods betrouwbaarheid. Als we geloof 
zien als betrouwbaarheid, dan is het alleen door ons 
vertrouwen dat de Heilige Geest Gods betrouwbaar-
heid in ons uit kan storten. God zelf is zowel het 
begin als het einde van geloof. Zijn betrouwbaarheid 
is de enige basis voor ons vertrouwen: ons vertrou-
wen op Hem produceert zijn betrouwbaarheid in ons. 

Volwassen vertrouwen  
is als een diepe,  
krachtige rivier,
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Waarschijnlijk wordt in de hele bijbel geen 
enkele eigenschap van God méér benadrukt 

dan zijn betrouwbaarheid. In het Oude Testament 
is er één speciaal Hebreeuws woord dat refereert 

naar deze eigenschap: chesed, dat verschillende ver-
talingen kent: “goedheid”, “vriendelijkheid”, “liefheb-
bende vriendelijkheid” of “genade”. Toch drukt geen 
van deze vertalingen de volle betekenis ervan uit. 
Er zijn twee duidelijke kenmerken van Gods chesed. 
Ten eerste is het de vrije, niet verdiende genade. Zij 
gaat verder dan een mens ooit zou kunnen verdienen 
of opeisen als een recht. Ten tweede is chesed altijd 
gebaseerd op een verbond dat God vrijwillig aangaat. 
Als we beide eigenschappen samenvoegen, dan kun-
nen we zeggen: chesed  is Gods betrouwbaarheid in 
het vervullen van zijn  verbondsbeloften, die veel ver-
der gaan dan wat wij ooit zouden kunnen verdienen 
of vragen.

Zo ontdekken we een nauwe samenhang tussen drie 
belangrijke Hebreeuwse begrippen: emunah, ver-
trouwen of trouw; chesed, Gods betrouwbaarheid; en 
berith, een verbond. Dit is het terugkerende thema in 
psalm 89: 

Mijn trouw [emunah] en mijn goedertierenheid [che-
sed] zullen met hem zijn… Ik zal mijn goedertieren-
heid [chesed] jegens hem voor eeuwig bewaren, aan 
mijn verbond [berith] met hem trouw [amen] blijven… 
Maar mijn goedertierenheid [chesed] zal Ik van hem 
niet wegnemen en in mijn trouw [emunah] niet falen. 
Ik zal mijn verbond [berith] niet ontheiligen en wat 
over mijn lippen gekomen is, niet veranderen (Psalm 
89: 25a, 29, 33-34).

Het laatste vers laat een speciaal verband zien tussen 
Gods betrouwbaarheid en de woorden van zijn mond. 
Er zijn twee dingen die God nooit zal doen: zijn 
verbond breken, en terugkomen op wat Hij heeft ge-
zegd. Gods betrouwbaarheid, die in ons leven wordt 
gebracht door de Heilige Geest, zal bij ons dezelfde 
karaktereigenschappen voortbrengen. Het zal ons 
maken tot mensen van totale, rotsvaste integriteit en 
eerlijkheid.

We zagen al eerder dat Gods chesed, die zichtbaar 
wordt in zijn verbondsverplichtingen, gebaseerd is 
op zijn genade, die veel verder gaat dan wat wij ooit 
kunnen verdienen of vragen. Ditzelfde zal ook zicht-
baar zijn in onze relaties met medegelovigen. We zul-
len onszelf niet beperken tot gewoon de redelijke of 
rechtvaardige verwachtingen, of een of ander formeel 
contract. Wij zullen bereid zijn tot volledige overgave, 
het volle verbond waarin God ons voorging toen Hij 
zijn verbond sloot met ons – we zullen ons leven 

neerleggen voor de ander. Hieraan leerden wij de lief-
de kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. 
Ook wij moeten voor de broeders het leven geven  
(1 Johannes 3:16). Het is door ons leven neer te leg-
gen, dat we toetreden tot een werkelijke verbondsre-
latie met God en elkaar.

De bijbel schetst een beangstigend beeld van het 
verval van de moraal en de ethiek in de laatste dagen 
(zie 2 Timoteüs 3:1-4). Terwijl de wereld dus dieper 
wegzakt in duisternis moeten Gods kinderen – in fel 
contrast daarmee – meer dan ooit gedreven zijn om 
met elkaar in het licht te wandelen. We moeten tonen 
dat wij gewillig zijn en ook in staat om het soort ver-
bondsrelaties aan te gaan waar ware gemeenschap van 
afhankelijk is. Om deze reden is het nodig de vrucht 
van betrouwbaarheid te kweken en verzorgen, totdat 
ze volgroeid is. 

Samenvattend heeft de vrucht van geloof dus twee as-
pecten: vertrouwen en betrouwbaarheid. Vertrouwen 
wordt zichtbaar in stabiliteit, die groeit naarmate ons 
vertrouwen zich ontwikkelt. Vertrouwen vraagt echter 
altijd allereerst een heel bewuste daad van toewijding. 
We baseren ons vertrouwen op Gods betrouwbaarheid. 
God demonstreert zijn betrouwbaarheid naar ons toe 
door het vervullen van zijn verbondsbeloften, die veel 
verder gaan dan wij ooit zouden kunnen verdienen of 
vragen. Dit werk van God in ons leven maakt ons op 
onze beurt gewillig en in staat om verbondrelaties aan 
te gaan en te onderhouden met God en met elkaar, 
waarin Gods betrouwbaarheid in ons zichtbaar wordt 
naar anderen. 

Voor meer studie adviseren we: 
- Leven door Geloof
- De (verbonds-) namen van God (boek + cd’s)  

De gaven van de Geest
De Gaven van de Geest
De werking van profetie, 
tongentaal, onderscheiding, 
woorden van kennis en wijs-
heid, etc… Verlangt u naar 
meer praktische werking 
van de Heilige Geest? Dit 
boek van Derek Prince be-
vat helder bijbels onderwijs 
en aanmoediging om met 
de gaven van de Geest heel 
praktisch uitdrukking te 
geven aan Gods liefde! 
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