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De Persoon en het Werk  
van de Heilige Geest 

Les 8/16: De vrucht van de Heilige Geest - Deel 2:  
Gods doel met de gelovige 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, ingekort, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
 

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22)1. 

 
In dit vers hebben we een negen-woorden beschrijving. De belangrijke vragen die we willen stellen 
zijn deze: wie komt overeen met deze beschrijving? Komen wij overeen met deze beschrijving? 
Zijn wij liefdevol, blij en hebben wij vrede (vrij van zorgen en vrees), enz.? 
Hoe goed beschrijven deze woorden ons? Als we eerlijk zijn, zullen we moeten zeggen: “Ik zou 
willen dat dit een beschrijving is van mezelf, maar vaak ben ik liefdeloos, zelfzuchtig, knorrig, be-
vreesd, snel boos, explosief, trouweloos, trots en heb weinig zelfbeheersing”. 
Hoevelen onder ons durven dit te zeggen: “Als u werkelijk de negen woorden in Galaten 5:22 wilt 
begrijpen, dan nodig ik u uit om gedurende volgende week mijn leven oplettend gade te slaan, en ik 
zal u de vrucht tonen die perfect overeenkomt met de vrucht van de Geest in Galaten 5:22” 
Wie voldoet echt aan deze negen-woorden beschrijving? Er is slechts één Persoon wiens leven en 
karakter volmaakt overeenkomt met deze beschrijving, en dat is Jezus Christus. 

De vrucht van de Geest komt overeen met het wonderlijke  
karakter van Jezus Christus, dat gevormd wordt in het kind 

van God, door de Geest van God. 

 

 
Keizer Tiberius: 14-37 n.C. 

Het is interessant te weten dat God niet enige afbeeldingen van Christus 
heeft toegestaan om bewaard te worden tot op onze dag. God had dit 
kunnen doen. verscheidene beelden van andere mannen die leefden in de 
dagen van Christus werden voor ons bewaard. Bijvoorbeeld: we hebben 
afbeeldingen van bepaalde Romeinse heersers2 op munten en in steen 
(zie plaatje links) die voor ons overgeleverd werden. Ook van andere 
beroemde mannen werden er sculpturen overgeleverd. Maar we hebben 
geen schilderij of beeld van Jezus Christus. 
Maar in Galaten 5:22 hebben we wel een negen-woorden portret van 
Jezus Christus. 

Lees zorgvuldig Galaten 4:19: “mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat 
Christus gestalte in u krijgt”. Ziet u waar God op uit is? God wil dat het karakter van Jezus Christus 
in de gelovige gevormd wordt, en de Geest van God is Degene die dit vormingswerk, deze trans-
formatie bewerkstelligt. Paulus gebruikt een interessante analogie in dit vers. Het idee is dat van een 

 
1 Merk op dat bij de vrucht van de Geest geen melding wordt gemaakt van de teken- en wondergaven! De Korinthiërs 
kampten met vleselijkheid, maar toch hadden zij volop de wondergaven! 
2 Zie de nieuwtestamentische regeerder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf en de Romeinse kei-
zers: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinse-keizers.pdf  

http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinse-keizers.pdf
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embryo dat gevormd wordt, een baby die gevormd wordt in de baarmoeder. Hoe wonderlijk is de 
vorming van een baby in de moederbuik! Hoe wonderlijk is de formatie van een christelijk karakter 
in de persoon die een zondaar was en die gered werd door genade. 
Paulus zei: “ik ben in barensnood”! Paulus leed als het ware aan geboortepijnen voor hen. Paulus 
ging door veel lijden voor zijn geestelijke kinderen, voor de Galaten. Hij zou voor hen alles gedaan 
hebben als het maar bijdroeg aan wat God graag zou zien: de vorming van het karakter van Zijn 
Zoon in de gelovige. 

In het negen-woorden portret van Christus, in Galaten 5:22, is het eerste woord “liefde”. Om de 
betekenis van deze term “liefde” te begrijpen, keren we ons naar het “liefdehoofdstuk” in  
1 Korinthiërs 13:4-7: 

4 De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 

de liefde is niet jaloers, 
de liefde pronkt niet, 

zij doet niet gewichtig, 
5 zij handelt niet ongepast, 

zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, 

zij denkt geen kwaad, 
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 

maar [zij] verheugt zich over de waarheid, 
7 zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, 

zij verdraagt alle dingen. 

We zullen beginnen bij vers 4 en we gaan drie termen substitueren, in de plaats stellen van het 
woord “liefde” (en afgeleiden), in het rood aangegeven. 
Eerste substitutie:  Terwijl u de verzen 4-7 leest, substitueer uw eigen naam elke keer dat u het 
woord “liefde” (in het rood aangegeven). Bijvoorbeeld:  “(uw naam) is geduldig”, “(uw naam) is 
vriendelijk”, “(uw naam) is niet jaloers”, enz. Hoe komt dit met uzelf overeen? Als u eerlijk bent 
dan zal u erkennen dat u tekort schiet en niet zo’n liefdevol persoon bent. 
Tweede substitutie:  Deze keer leest u dezelfde verzen 4-7 maar substitueert u het woord “Chris-
tus”. “Christus is geduldig”, “Christus is vriendelijk”, enz. Hoe komt dit met Hem overeen? Dit 
klopt perfect. Jezus Christus is de volmaakte belichaming van wat liefde inhoudt. 
Derde substitutie:  En nu leest u dezelfde verzen 4-7 maar substitueert u het woord “Christus in 
mij”. “Christus in mij is geduldig”, “Christus in mij is vriendelijk”, enz. Dit klopt perfect, en het 
helpt ons te begrijpen wat liefde en de vrucht van de Geest zijn. Het is Christus Die Zijn leven 
uitleeft in de gelovige. Zie Galaten 2:20). 

 
Romeinen 13:14 zegt: “Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om 
begeerten op te wekken”. Hier wordt de uitdrukking “bekleed u” gebruikt, en dat spreekt over het 
aantrekken van zoiets als een kledingstuk. Uiteraard gaat dit over u te bekleden met de karakteris-
tieken van de Heer Jezus Christus. 
Net als vruchten zijn klederen uitwendig zichtbaar. Als u naar iemand kijkt, dan ziet u zijn kleren. 
Als iemand naar ons kijkt, wat ziet hij dan? Wij moeten de Heer Jezus Christus aandoen. Hij moet 
gezien worden! Hij is ons kledingstuk. Wij moeten bekleed zijn met Hem. Wij moeten niet de vuile 
vleselijke kleren van ons oude leven aandoen. Vergelijk Kolossenzen 3:10, 12, 14: 
“En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het 
beeld van Hem Die hem geschapen heeft. … 12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen 
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en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, 
geduld. … 14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is”. 
Hoe zullen mensen weten dat u een christen bent? Zij moeten zien dat u Christus draagt en dat u de 
vrucht van de Geest manifesteert. De Heer moet Zijn werk doorheen ons kunnen doen: 
Hebreeën 13:20-21: “De God nu van de vrede … 21 moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil 
te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus”. 
Beschouw Romeinen 8:28-29: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewer-
ken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen 
die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd [KJV: gepredestineerd] 
om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder 
vele broeders”.  
Wat is Gods doel voor u? Dat doel staat in vers 29: “om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te zijn”. 
Het woord “gepredestineerd” (SV: “van tevoren bestemd”) is voor sommigen verwarrend, maar 
betekent gewoon dat God een heerlijke toekomst heeft bestemd voor elk kind van Hem. God wil 
ons vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Dat is Zijn doel. Wij moeten zijn zoals Hij. God gaat dit 
doen, en in feite is Hij reeds begonnen met dat te doen. Het is niet iets wat God later doet nadat we 
gestorven zijn, of wanneer Christus ons komt ophalen. Nee, want dan is het proces beëindigd. God 
begint dat proces op het moment van onze wedergeboorte. Filippenzen 1:6: “Ik vertrouw erop dat 
Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”. 
Er is goed nieuws voor elke gelovige. God verandert ons. We kunnen daar zeker van zijn. Het kan 
bij wijlen erg pijnlijk zijn en oncomfortabel. Het kan allerlei beproevingen en problemen meebren-
gen, maar het zal een goed resultaat geven. Hebreeën 12:11: “En elke bestraffing schijnt op het 
moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die 
erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid”. Wij worden constant veranderd. De 
Meester-sculpteur beitelt allerlei dingen weg, en dat proces kan pijn doen, maar we worden meer en 
meer zoals het afgewerkte product dat Hij in gedachten heeft. Hij heeft ons voorbestemd om over-
een te komen met het beeld van Zijn Zoon. 
Lees Romeinen 12:1: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 
lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw rede-
lijke godsdienst”. Christus heeft Zichzelf gegeven voor ons, het hoogste offer en de hoogste daad 
van liefde. Deze liefde van Christus noodzaakt ons, onszelf aan Hem te geven. Dat is waar het alle-
maal begint. Hoe kan God ons veranderen als wij onszelf niet aan Hem gepresenteerd hebben? Hoe 
kan de pottenbakker een stuk klei vorm geven als dat wegloopt en zich verbergt en weigert gevormd 
te worden? De gelovige moet zeggen: “Heer, U hebt mij gekocht met een prijs. Ik behoor U hele-
maal toe. Ik ben de Uwe! Doe uw werk in mij!” 
Romeinen 12:2 geeft dit gebod: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word inner-
lijk veranderd [Grieks: metamorphoo] door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen on-
derscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”. Het staat in de tegen-
woordige tijd. Het Griekse grondwoord metamorphoo wordt hier vertaald met “wordt veranderd”, 
maar wij kunnen dat woord ook vertalen met “metamorfose” in het Nederlands. Dit doet ons bv. 
denken aan de metamorfose van een kruipende rups naar een mooie vlinder. Evolutie brengt die 
verandering niet, maar God brengt deze metamorfose tot stand! God wil dat de mens evenzo een 
metamorfose, een verandering, ondergaat. 
Zo’n transformatie gebeurt binnenin. God werkt in mij en verandert me, transformeert me. God kan 
een ellendige zondaar nemen en hem transformeren naar het beeld van Zijn Zoon. 
Merk echter op dat er ook een negatieve kant zit in Romeinen 12:2: “En word niet aan deze we-
reld gelijkvormig”. Laat de wereld u niet in haar mal, model, vorm drukken. Denk eraan: de we-
reld wil niet dat u Christus-gelijkend wordt. Laat de wereld u niet beïnvloeden. Wees een non-
conformist! Durf anders te zijn. Laat Christus u veranderen! 

Gods transformerende werk wordt mooi gezien in 2 Korinthiërs 3:18:  
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“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschou-
wen, worden van gedaante veranderd [Grieks: metamorphoo] naar hetzelfde beeld, van heerlijk-
heid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”. 
Hier zien we hetzelfde woord metamorphoo dat in onze bijbel vertaald is met “veranderd” en ook 
kan vertaald worden met “getransformeerd”. Wij worden constant veranderd naar het beeld van 
Christus. 
Merk op: hier wordt gezegd dat we “worden veranderd”. Er staat niet dat wij onszelf veranderen. 
Niemand kan dat, en daarom staat er : “door de Geest van de Heere”. Hij is het die ons bekleedt met 
de Heer Jezus Christus 
In het eerste deel van 2 Korinthiërs 3:18 lezen we over een “spiegel”. Als we in deze spiegel kijken, 
wat zien we dan? We zien “de heerlijkheid van de Heere”. We zien de heerlijke Persoon van Jezus 
Christus. Dit is een unieke spiegel. Gewoonlijk, als wij in een spiegel kijken, dan zien we onszelf 
zoals we zijn. Als we in deze spiegel kijken, dan zien we onszelf zoals we zullen zijn! We zullen 
zijn zoals Hem. We zien de heerlijkheid van de Heer. 
Wat is deze spiegel? Deze spiegel is het Woord van God. Als we Christus willen zien dan vinden 
we Hem in de Bijbel. Het is daar dat Hij zo volmaakt afgebeeld is voor ons. 
Het Joodse volk, zelfs in onze tijd, ziet Christus niet wanneer zij de Bijbel lezen. Dit gebeurt omdat 
zij blind zijn: “Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking 
bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet-
gedaan in Christus” (2 Korinthiërs 3:14). Er is een bedekking op hun hart: “Ja, tot op heden ligt er, 
wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart” (2 Korinthiërs 3:15). Het goede nieuws 
is dat deze bedekking kan weggenomen worden  wanneer een Joods mens zich bekeert: “Maar 
wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen” (2 Korinthiërs 3:16). Een 
ware gelovige leest in Gods Woord zonder een bedekking op zijn hart. De Bijbel is het door God 
geschilderde portret van Jezus Christus. Wat een verschil zou het maken wanneer wij onze Bijbels 
lezen met de bedoeling Christus te zien! De Heer Jezus Zelf zei dat de Schrift van Hem spreekt (zie 
Lukas 24:27, 44-45). 
In 2 Korinthiërs leren we dat als we de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, we constant veran-
derd worden naar datzelfde beeld. Hoe verandert God ons? Gebeurt dit meteen? Worden we ’s mor-
gens wakker en vinden we ons dan geheel christusgelijkend? Nee, het is een proces: “van heerlijk-
heid tot heerlijkheid”, van de ene fase van heerlijkheid naar een andere. De groeiende gelovige on-
dervindt dat hij vandaag meer christusgelijkend is dan gisteren, en meer op Christus gelijkt morgen 
dan vandaag. 
 
 

 

Lees hierover meer (van M.J. Stanford): 
“Gods doel met de Gelovige”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doelStanford.pdf  

“Grondbeginselen voor groei”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Green-Letters.pdf  
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