Gk107:1; Psalm 1:1,2; Galaten 5:22-23a en 1Kor.12:4-11; NLB841:1,2; Opw.343; Gk109:4
Over de vrucht en gaven van de heilige Geest
1. Met Pinksteren kun je niet zo veel vertellen over de Geest. Die ene dienst is zo weer
voorbij. Daarom vind ik het fijn om er nog wat op door te gaan… Ik hoop jij/u ook 😉.
2. Bij de heilige Geest gaat het (in onze traditie?) vaak over wat Hij aan de binnenkant
van mensen doet: wedergeboorte bewerken en tot geloof brengen. Vandaag gaat het
meer over de buitenkant. De Geest wil aan de buitenkant aan het werk om deze wereld
al mooier te maken (1), om ons te helpen aan de slag te gaan (2) en om God alvast te
laten genieten (3). Dat doet de Geest (o.a.) door zijn vrucht en gaven te schenken.
3. Gal.5 noemt ons de 9 aspecten van de vrucht. Vanwege het enkelvoud moet je denken
aan een smoothie: alle vruchten door elkaar heen tot een geheel. Deze vrucht is er voor
iedereen. Je ziet de paradijssfeer terugkomen en ‘de liefde het allermeest’. Je ziet als het
ware de Here Jezus al weer in beginsel terug in ons, beelddragers. De Geest verbindt ons
immers met Christus en al zijn gaven! Bidt daarom ‘heilige Geest van God, vul mijn hart’!
4. Pas daarna moet het gaan over de gaven want zonder de vrucht wordt het
hoogmoedig gekissebis, als in Corinthe. Het is dus een belangrijke vraag hóe jij je gaven
wilt inzetten. Gaven, beter genadegaven, zijn voor iedereen verschillend. De Geest is vrij
in zijn goddelijke wijsheid om daarmee om te gaan zoals Hij wil (1Kor.12:11). In de
‘gavenrijtjes’ (als voorbeeld, niet uitputtend) ontdek je ‘gewone’ gaven en ‘bijzondere’
gaven. Dat klopt want de Geest is Herschepper en dicht verbonden aan het creatuurlijke,
schepselmatige. Het een is niet meer dan het andere. Uit die rijtjes kun je ook leren dat
je ‘ambt’ en ‘gave/charisma’ niet uit tegen elkaar uit moet spelen.
5. De Geest, zijn vrucht en gaven zijn geschenk aan de kerk en de wereld. Laat er bij ons
geen druk maar verlangen zijn om Hem mee te helpen met Zijn herstelwerk hier op
aarde. Dus…. doe je mee?
Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster
1. Waar zit jij/u als het gaat om je kennis over en je liefde voor de heilige Geest? Zijn er
nog speciale aspecten waar je nog meer over zou willen horen? Laat maar horen.
2.JJJJ voor de kinderen: k . m jij w . l . . ns h . le aardige m . ns . n tegen? W . . t
je hoe d . t k . mt? Mi . . chien w . l omd . t de H . ili . . G . . st in h . n w . . nt. Dat is
best ingew . kk . ld, hè? Mi . . chien h . b je w . l eens geh . . rd van de V . der, de Zoon
en de G . . st. Vr . . g th . . s eens h . . het zit met de Heilige Geest, ok? G . . . . . . s!
3. ‘Zij die zich laten leiden door de Geest, leven nu al in een andere orde, die van de Geest van
Christus, en kennen een gezindheid van leven en vrede (Rom.8,6). Hoezeer Paulus ook beseft dat
de voltooiing nog niet plaatsgevonden heeft en hij ‘nog ver van de Here verblijft’ (2Kor.5,6), hij
gaat ervan uit dat vernieuwing in het leven van een volgeling van Jezus nu al realiteit is. De
indicatief van het nieuwe leven bepaalt de imperatief. Ofwel: het feit dat de Geest een relatie met
Christus heeft gelegd, maakt dat de oproep om nu ook in overeenstemming met die relatie te leven
op zijn plaats is’
4. ‘De Geest verdringt het mens-zijn niet maar neemt dat in dienst. Over de verhouding van
pneumatologie en antropologie moeten we net zomin dualistisch denken als over die van schepping
en verlossing. Of nog anders gezegd: de genade herstelt en vervolmaakt de natuur. ‘Zij voegt er
geen nieuw, heterogeen bestanddeel aan toe’ (Bavinck)’

5. Bijbelrooster: zondag 1Petrus 4:1-11 (10); maandag Ps.1 i.c.m. Ps.80 (9.10.15);
dinsdag Joh.15:1-5; woensdag Jes.5:1-7+Hos.14:9 (uw!); donderdag Efeze 4:7-13;
vrijdag 1Kor.12:12-31 (+ hs.13…); zaterdag Rom.12 (3-8). Liefhebbers: Ef.5:8-9;
Ef.4:17.32; Rom.8:6; Rom.13:8-14. Over de Geest en (her)schepping:
Gen.1:2/Ps.104:30; Geest en persoonlijkheid: Ef.5:18; Ef.4:30; Geest en jouw eigen
aandeel: 1Thess.5:19.
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