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DISCIPELSCHAP.     LES 46 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

JOB 38, 39, 40, 41 en 42  

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Job 38, 39, 40, 41 en 42). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)                [DISCIPELSCHAP] 

(5) MATTEÜS 28:18-20.  

 

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Lees Matteüs 28:16-20 NBV. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze 

Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven 

in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van 

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 

heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” 
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  
 

(5) Discipelen maken  

Matteüs 28:18-20 NBG 

  

 
 

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] 

aarde. 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen 

en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons 

en des Heiligen Geestes 

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de 

voleinding der wereld. 

Matteüs 28:18-20 NBG 

  

Matteüs 28:18-20 NBG 

 

1. De grote aanspraak (Matteüs 28:18).  
 

Jezus Christus maakt aanspraak op iets heel belangrijks: namelijk, dat God de Vader aan Hem alle macht en gezag 

gegeven heeft, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde, dus ook waar jij woont.  
 

 (1) Het gezag van Jezus Christus werd geprofeteerd vóór Zijn eerste komst.  
 

Matteüs 28:18 is een vervulling van oudtestamentische profetieën. In Jesaja 9:5-6 zegt de profeet, “Want een Kind is 

ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen 

einde komen op de troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en 

gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid.”  
 

In Daniël 7:13-14 zegt de profeet, “In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand 

kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid. Hem werden macht, eer en het 

koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem. Zijn heerschappij was een 

eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.”  
 

Het is ook een vervulling van de nieuwtestamentische profetie in Matteüs 16:28, “Ik verzeker jullie: sommige van de 

hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en Zijn koninklijke heerschappij hebben 

meegemaakt.” 
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  (2) Het gezag van Jezus Christus vóór en ná Zijn dood en opstanding.  
 

Zie handleiding 3, les 30, vraag 1: (Matteüs 28:18) “Was er een tijd dat Jezus Christus niet alle macht en gezag had?” 
 

Voor Zijn dood en opstanding bezat Jezus Christus groot gezag. God de Vader had alles aan Jezus Christus 

toevertrouwd (Matteüs 11:27). Hij genas zieken, bevrijdde mensen die door de duivel bezeten waren en herstelde 

verlamden (Matteüs 4:24).  
 

Niettemin deed Hij deze dingen op een ingetogen manier, omdat Hij eerst de heilsgeschiedenis moest vervullen door te 

sterven en op te staan uit de dood.  
 

Hij beval een melaatse man en een blinde man die Hij had genezen om niet bekend te maken hoe zij genezen werden 

(Matteüs 8:4; Matteüs 9:30). Hij wekte mensen op uit de dood (Lukas 8:49-56; Lukas 11:7-14; Johannes 11:37-44). Hij 

weigerde om tot een aardse koning gekroond te worden (Johannes 6:14-15). Hij zag af van het gebruik van Zijn almacht 

en soevereine gezag om onmiddellijk twaalf legioen engelen te roepen Hem om te beschermen (Matteüs 26:53). Maar 

toch liet Hij toe dat Zijn vijanden Hem met vuisten, stokken en een zweep sloegen, op Hem spuugden en Hem 

kruisigden (Matteüs 26:67; Matteüs 27:1-2,26-31)1.  
 

Vóór Zijn dood en opstanding heeft Jezus niet van Zijn almacht en soevereine gezag gebruik gemaakt, omdat Hij Zich 

doelbewust ontledigde (NBV: afstand deed van Zijn gelijkheid aan God)(Filippenzen 2:6-8).  
 

Maar ná Zijn dood en opstanding, hemelvaart en troonsbestijging in de hemel, begon Hij Zijn onbeperkte almacht en 

soevereine gezag in de hemel en op de aarde uit te oefenen! Hij deed wonderwerken door Zijn apostelen en maakte hen 

moedig en vrijmoedig om het evangelie overal in de wereld te verkondigen. Door de verkondiging van het evangelie 

door christenen “rooft” Hij een ontelbaar aantal mensen uit de macht van de duivel en brengt hen over in Zijn 

Koninkrijk (Matteüs 12:29-30; Lukas 10:17-19; Johannes 12:31-32; Kolossenzen 1:13; Openbaring 12:10-12; 

Openbaring 20:3). Niemand en niets kan Hem stoppen voordat alle knieën voor Hem buigen en alle tongen belijden dat 

Hij waarlijk de Heer is (Filippenzen 2:9-11; zie Jesaja 45:23).  
 

 (3) Zijn gezag als een beloning.  
 

Jezus Christus ontving onbeperkt gezag en macht als een beloning voor Zijn volbrachte werk van verlossing (Efeziërs 

1:19-23; Filippenzen 2:9-11; Openbaring 5:5). Vanaf Zijn eerste komst is de wereld door Jezus Christus overwonnen en 

blijft de wereld in een staat van overwonnen zijn (Johannes 16:33)2. In het visioen van Johannes draagt Jezus Christus 

een zegekrans en trekt Hij op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet (Openbaring 6:2). De apostelen van Jezus 

Christus en allen die hen volgen moeten mensen oproepen om Jezus Christus op elk terrein van hun leven te erkennen 

als “Koning van de koningen en Heer van de heren” (Openbaring 17:14; Openbaring 19:16).  
 

2. De grote opdracht (Matteüs 28:19). 
 

Het grote gezag van Jezus Christus maakt Zijn grote opdracht uitvoerbaar! “Ga daarom heen, maak al de volken tot 

Mijn discipelen (NBV: leerlingen) en doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en 

leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matteüs 28:19 NBG).3  
 

 (1) Neem het initiatief.  
 

De discipelen moeten niet wachten tot mensen naar hen toe kwamen. Zij moeten het initiatief nemen en naar de volken 

toe gaan. Zij moeten gaan naar hun buren, naar andere dorpen en steden en naar andere landen. Vanaf het begin van de 

openbaring van God in de Bijbel had God al het doel om mensen uit elke familie, land, taal en cultuur in de wereld in 

zijn volk op te nemen (Genesis 12:3).  
 

Vanaf het begin had God de verloren mensen in de wereld lief (Johannes 3:16). De verloren mensen in de wereld 

bestaan uit mensen die vervreemd van God zijn geworden, overladen met zonde, onderhevig aan Gods rechtvaardige 

oordeel en die Gods verlossing heel erg nodig hebben. God heeft deze mensen lief zonder onderscheid van ras, 

nationaliteit, taal of cultuur (Johannes 3:16).  
 

De verloren mensen tot welke God Zijn liefde richt zijn tegelijk de mensen die Hij uitverkoren heeft (Romeinen 

8:29-34; Romeinen 9:11-12; Romeinen 11:5; Efeziërs 1:4; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; 2 Timoteüs 1:9-10; 2 Timoteüs 

2:19; 1 Petrus 1:1-2; Openbaring 17:14). 
 

                                                           
1 Andere godsdiensten in de wereld verheerlijken hun “profeet” of “stichter” door van hem een held te maken, een super persoonlijkheid die nooit  

  lijdt! Maar Jezus Christus is “de Man van smarten, bekend met lijden”. “Als wij hem aanzagen , was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden    
  hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen” (Jesaja 53:2-3). Toen de gouverneur Hem voorstelde en zei: “Zie, de Mens) (Latijn:  

  Ecco homo!)(Johannes 19:5), schreeuwden de mensen: “Kruisig Hem!” 
2 Grieks: voltooid tegenwoordige tijd) 
3 Grieks:  (voltooid deelwoord, aoristus, deponent) o(imperatief, aoristus, actief)  

  (voltooid deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd, actief)  

  (voltooid deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd, actief) 

(indicatief, aoristus, actief) 
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Nadat Jezus Christus Gods eis van volmaakte gerechtigheid voor verlossing door Zijn dood en opstanding vervuld 

heeft, bepaalde God dat de boodschap van verlossing door Jezus Christus vanuit Jeruzalem over de hele wereld 

verspreid moest worden (Handelingen 1:8; let op Jesaja 2:1-4). Aan het begin waren de apostelen van Jezus Christus de 

boodschappers. Daarna ook alle christenen die discipelen van Jezus Christus werden. 
 

 (2) Maak mensen uit alle volken tot discipelen van Jezus Christus.  
 

Het werkwoord: “maak tot discipelen” is een bevel die Jezus Christus eens en voor altijd aan zijn discipelen gegeven 

heeft. Dit is het hoofdwerkwoord. De andere werkwoorden: “gaan”, “doop” en “leer te onderhouden” zijn deelwoorden 

die afhankelijk zijn van het hoofdwerkwoord in de grote opdracht. Zij moeten ook als bevelen beschouwd worden. Het 

bevel discipelen te maken is voortdurend van toepassing!  
 

Niemand wordt “als christen geboren”; hij moet “tot een christen wedergeboren worden” (Johannes 3:7) door de 

Heilige Geest in samenhang met de verkondiging van het evangelie (2 Tessalonicenzen 2:13-14).  
 

En ieder wedergeboren christen moet tot “een discipel” van Jezus Christus gemaakt worden. Dat gebeurt door de doop 

met water en door de christen voortdurend te leren de geboden van Jezus Christus te onderhouden. Een discipel is een 

volgeling van Jezus Christus die van Hem leert terwijl hij volgt en hij heeft specifieke kenmerken die Jezus duidelijk in 

de Evangeliën leert (zie handleiding 2, les 23). Een discipel is dus een volwassen en functionerende christen! De grote 

opdracht is om zoveel als mogelijk mensen in de verschillende volken van de wereld tot “discipelen” van Jezus Christus 

te maken.  
 

 (3) Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.  
  

Het bevel om een discipel met water te dopen.  

Wanneer mensen oprecht in Jezus Christus geloven (dat wil zeggen Hem in hun hart en leven hebben aangenomen) 

tonen zij dat zij gedoopt zijn met4 de Heilige Geest (dat wil zeggen door de Heilige Geest wedergeboren zijn) 

(Handelingen 11:14-18; Handelingen 15:7-9). Het geloof in hun hart en de belijdenis met hun mond (Romeinen  

10:9-10) toont aan dat zij door de doop met5 de Heilige Geest tot het ene Lichaam van Jezus Christus gedoopt zijn (dat 

wil zeggen, dat zij leden van de ene wereldwijde Gemeente of Kerk geworden zijn) (1 Korintiërs 12:12-13).  
 

De betekenis van de doop met water.  

De christelijke doop met water is een zichtbaar teken en zegel (zie Romeinen 4:11) van de onzichtbare werkelijkheid, 

namelijk, de doop met de Heilige Geest (Handelingen 10:47-48). De christelijke doop met water is het zichtbare teken 

en zegel dat Jezus Christus de Vertegenwoordiger van de nieuwe gelovige bij God in de hemel geworden is (Romeinen 

5:17-19; Hebreeën 9:24) en dat de nieuwe gelovige van begin tot einde deel heeft aan het volbrachte verlossingswerk 

van Jezus Christus met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst. De doop met de Geest brengt drie dingen 

tot stand en die drie dingen worden in de doop met water gesymboliseerd:  

• In het verleden is het volgende tot stand gebracht: de gelovige is bij zijn doop met de Geest (dat wil zeggen bij zijn 

wedergeboorte, bekering en geloof) met Christus gestorven en opgestaan (Romeinen 6:3-5; Efeziërs 2:4-7) en heeft 

van toen af aan in een gerechtelijke zin deel aan de gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus  

(1 Korintiërs 1:30)! Hij heeft vanaf zijn wedergeboorte een geestelijke positie (staat) “in Christus”, namelijk dat hij: 

gerechtvaardigd (volkomen vergeven)(Romeinen 5:1) en geheiligd (volledig afgezonderd van de wereld en 

volkomen toegewijd aan Christus)(Romeinen 1:7) is. Vanaf zijn wedergeboorte staat de gelovige onder Gods 

genade en liefde (Romeinen 6:14; Romeinen 8:35,39).  

• In het heden is het volgende al een werkelijkheid geworden: door de wedergeboorte aan het begin heeft de gelovige 

een nieuwe geestelijke natuur ontvangen (Titus 3:5-7) en wil, kan en zal hij voortaan rechtvaardig en heilig leven 

(Romeinen 6:1-8). Hij is een discipel van Jezus Christus (een groeiende christen) (Matteüs 28:19), een lid van het 

ene Lichaam van Christus (de wereldwijde6 Gemeente of Kerk)(1 Korintiërs 12:13) en een lid van het ene 

verbondsvolk van God (Galaten 3:26-29).  

• In de toekomst wordt het volgende verwacht: de gelovige zal in de toekomst deel hebben aan de opstanding van het 

lichaam (Filippenzen 3:20-21) en in lichaam en geest aan de menselijke natuur van Jezus Christus gelijkvormig zijn  

(1 Johannes 3:1-3; Filippenzen 3:20-21). Hij zal nooit veroordeeld (verdoemd) worden in de hel (Romeinen 8:1), 

omdat hij deel heeft aan het eeuwige leven (Johannes 3:16; Johannes 5:24; zie Matteüs 25:46).  
 

De christelijke doop met water is: 

• het zichtbare teken en zegel van je doop met de Heilige Geest (je wedergeboorte, je opnieuw van boven geboren 

zijn) (Handelingen 10:47-48) 

• het zichtbare teken en zegel van je bekering (de verandering van je denken, levensrichting en gedrag; de reformatie 

van je leven) (Handelingen 3:19) 

                                                           
4 Grieks Handelingen 11:16: 

  tweemaal datief naamval = hier aanduiding van het instrument waardoor 
5 Grieks 1 Korintiërs 12;13: 

  datief naamval = hier aanduiding van het instrument waardoor 
6 Grieks : , “katholiek”, betekent: “algemeen, wereldwijd”, niet Rooms Katholiek (een kerkgenootschap) 
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• het zichtbare teken en zegel van je vergeving (Handelingen 2:38), de uitwissing (Handelingen 3:19) of de afwassing 

(Handelingen 22:16) van al je zonden, dat wil zeggen van je volkomen rechtvaardiging in Gods ogen door je geloof 

(Romeinen 5:1) 

• het zichtbare teken en zegel van je vereniging met de éne God die Zich in drie zijnswijzen of bestaanswijzen heeft 

geopenbaard (Matteüs 28:19; Handelingen 2:38) en van je vereniging met Gods verbondsvolk (Galaten 3:27-29; 

Efeziërs 2:17-19; Efeziërs 3:2-6) of Gods Gemeente (1 Korintiërs 12:13). 

• en dus het zichtbare teken en zegel van je deelhebben aan Jezus Christus en wat Hij in het verleden door Zijn dood 

en opstanding tot stand gebracht heeft, in het heden door Zijn heerschappij in de hemel tot stand brengt en in de 

toekomst bij Zijn wederkomst tot stand zal brengen (Romeinen 6:1-8; Efeziërs 2:5-6). Dit sluit in je deelname aan 

het maken van discipelen van Jezus Christus in alle volken van de wereld (Matteüs 28:19). 
 

De methode van de doop met water. 

Het zichtbare symbool van je doop met7 de Heilige Geest is je doop met8 water (Markus 1:8).  

Johannes de Doper doopte mensen met water in9 de Jordaan Rivier (Markus 1:5).  
 

Filippus doopte de Ethiopiër op een plaats waar er “wat water”10 was (Handelingen 8:36). Beiden daalden zij af in11 het 

water en beiden kwamen zij op uit12 het water nadat Filippus de Ethiopiër gedoopt had. Dit verwijst niet naar dopen 

door “onderdompeling” in water, omdat dan beiden onder het water gedompeld zouden moeten zijn, de doop onder de 

oppervlakte van het water had moeten plaatsvinden en zij beiden weer van onder de oppervlakte van het water 

tevoorschijn moesten komen. Wat gebeurde was dat ze beiden van de weg afdaalden waar er “wat water” was. Beiden 

stonden ze in het water terwijl Filippus de Ethiopiër doopte, waarschijnlijk door water op en over hem heen te gooien 

(zoals in Handelingen 22:16). Daarna liepen ze weer omhoog naar de weg (Handelingen 8:38-39, vers 37 is een latere 

toevoeging aan de oorspronkelijke Griekse tekst).13 Geen enkel gedeelte in de Bijbel verwijst naar dopen met water 

door onderdompeling!14 
 

Ananias doopte Paulus in een huis (Handelingen 9:17-18). Paulus stond terwijl Ananias water op en over hem heen goot 

net zoals mensen in dié tijd een bad namen (zie “bad van de wedergeboorte”)(Titus 3:5-6). En Paulus riep de naam van 

de Heer aan. Zo werd zijn zonden afgewassen (Handelingen 22:16). De doop met water was een zichtbaar symbool van 

de doop met de Geest, die ook van boven op en over de gelovige uitgegoten of uitgestort werd (Handelingen 2:3,17,33; 

Handelingen 10:44-45; Handelingen 11:15-16; Titus 3:5-7)!  
 

Terwijl de Bijbel duidelijk de betekenis van de doop met de Geest en de doop met water leert, schrijft de Bijbel geen 

enkele methode voor de doop met water voor!  
 

 (4) Leer hen alles wat Jezus geboden heeft te onderhouden.  
 

Nadat de gelovige met water gedoopt is, wordt hij verder geleerd om het onderwijs en de geboden van Jezus Christus te 

gehoorzamen. Gelovigen moeten leren hun geloof in Jezus Christus in praktijk te brengen (Matteüs 7:24-27). Daarom 

horen alle nieuwe christenen onderwijs (Grieks: katécheó, catechese) of discipelschapstraining te ontvangen! 
 

3. De grote belofte (Matteüs 28:20). 
 

De grote belofte van Jezus Christus maakt Zijn opdracht een werkelijkheid. Het is een feit dat Jezus Christus elke dag 

bij de gelovige aanwezig is en zal zijn tot Zijn wederkomst. De woorden: “en zie” betekent: “let aandachtig op”. De 

grote opdracht is niet een makkelijke taak. Zonder de aanwezigheid van Jezus Christus met Zijn almacht en soeverein 

gezag zou deze opdracht onmogelijk uitvoerbaar zijn. Maar nu is het niet alleen mogelijk en uitvoerbaar, maar een 

werkelijkheid die de gehoorzame gelovige mag ervaren.  
 

B. MEMORISATIE EN REPETITIE 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (5) Discipelen maken. Matteüs 28:18-20  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Grieks Markus 1:8b: , datief naamval = hier aanduiding van instrument waardoor  
8 Grieks Markus 1:8a: , datief naamval = hier aanduiding van instrument waardoor 
9 Grieks Markus 1:5: , datief naamval = hier aanduiding van plaats waar  
10 Grieks: Griekse woordenboek) 
11 Grieks Handelingen 8:38: accusatief naamval = hier aanduiding van plaats waarheen 
12 Grieks Handelingen 8:39: genitief naamval = hier aanduiding van plaats waarvandaan 
13 Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece 
14 Natuurlijk mag er wel met water gedoopt worden door onderdompeling, omdat de Bijbel dat niet verbiedt. De Bijbel geeft geen voorschrift over  
    hoe er met water gedoopt moet worden: door besprenkeling, door begieting of door onderdompeling.  
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4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)             [LEVEN IN DE WERELD] 

(5) DE VRUCHT VAN DE GEEST IN DE WERELD. GALATEN 5:13-26 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Galaten 5:13-26.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Galaten 5:13-26 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

Ontdekking 1. De openbaring van de zondige natuur.  
 

Onze zondige natuur openbaart zich in lichamelijke zonden als seksuele immoraliteit en uitspattingen, in geestelijke 

zonden als afgoderij en occultisme, en in sociale zonden als zelfzuchtige ambities en geruzie.  
 

 

Ontdekking 2. De openbaring van de inwonende Heilige Geest.  
 

De Heilige Geest Die in ons woont, openbaart Zich in de vrucht van de Geest. Een ware christen heeft de Heilige Geest, 

wordt beheerst en geleid door de Geest en draagt de vrucht van de Geest. De Heilige Geest is de heersende invloed in 

zijn leven en de christen werkt vrijwillig en dankbaar mee met de Geest. Alleen zo kan een christen de uitingen van zijn 

zondige natuur (HSV: de werken van het vlees) overwinnen. De vrucht van de Geest openbaart zich in de fundamentele 

geestelijke kenmerken als liefde, vreugde en vrede; in geestelijke kenmerken in relaties als geduld, vriendelijkheid en 

goedheid; en in geloof in God, zachtmoedigheid tegenover mensen en zelfbeheersing.  
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Galaten 5:13-26 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

5:13-15 

Vraag 1. Wat is de aard van echte vrijheid?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De echte vrijheid betekent niet dat christenen vrij zijn om te doen wat zij maar willen.  

Veel mensen in de wereld geloven in de volledige vrijheid van de menselijke wil. Zij geloven dat vrijheid betekent dat 

een mens vrij is te beslissen of te kiezen wat hij maar wil en vrij is om te doen, te zeggen en te zijn wat hij maar wil. 

Maar dergelijke vrijheid volgt de natuurlijke neigingen van de mens, vooral de zondige natuurlijke neigingen.  
 

 (2) De echte vrijheid betekent dat christenen vrij gemaakt zijn om te doen wat zij behoren te doen.  

Volgens de Bijbel is echte vrijheid om dat te doen en zijn wat God bedoelt dat een mens doet en is! Echte vrijheid is 

leven en je gedragen zoals Jezus Christus dat leert. Echte vrijheid is gebondenheid aan Jezus Christus en dus het 

vermogen om volgens Zijn wil te handelen en te zijn. In Johannes 8:31-36 zegt Jezus, “Wanneer u bij Mijn woord blijft, 

bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. ... Waarachtig, ik verzeker 

u: iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. ... Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” 
 

God heeft de mens geschapen zonder de mogelijkheid volledig vrij en onafhankelijk van iedereen en alles te zijn! Elk 

mens is gebonden aan iemand of iets. Alle mensen die vrij van Jezus Christus willen zijn, zijn gebonden aan de macht 

van de zonde die in hen woont en in feite een slaaf van de zonde! Slaven zijn niet vrij om zich aan Gods wet of Woord 

te onderwerpen.  

• Zij onderwerpen zich niet aan Gods wet of Woord (Zij doen het niet!) 
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• en zij kunnen zich niet daaraan onderwerpen (Romeinen 8:7-8) (En zij kunnen het niet!)  

Zij geloven dat zij vrij zijn om te doen wat zij maar willen, maar in feite zijn zij helemaal niet vrij. Zij geven zich over 

aan hun zondige neigingen!  
 

En alle mensen die aan Jezus Christus gebonden zijn, zijn in feite werkelijk vrij van de schuld, schande en macht van de 

zonde! Zij zijn veel meer dan “slaven van Christus”! Ze zijn “kinderen van God”, “zonen en dochters” in Gods familie” 

in volkomen geestelijke zin.  
 

 (3) De echte vrijheid betekent dat christenen vrij zijn om elkaar in liefde te dienen.  

Het belangrijkste gebod in de Bijbel is, “Heb God lief met heel je hart, ziel, verstand en kracht” en “Heb je naaste lief 

als jezelf” (Markus 12:29-31). “Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten (i.e. de 

Bijbel) staat” (Matteüs 22:37-40). Als de echte vrijheid is: doen wat je behoort te doen, dan bestaat de echte vrijheid uit 

het liefhebben van God, je medemens en jezelf. De aard van de christelijke liefde is dat je niet je eigen belang zoekt  

(1 Korintiërs 13:5), maar de ander dient.  
 

 

5:16 

Vraag 2. Wat zijn twee belangrijke verantwoordelijkheden voor de wedergeboren christen?  

Aantekeningen.  
 

Elke christen is verantwoordelijk om te leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat betekent hetzelfde als Jezus 

Christus tot Koning en Heer hebben.  
 

Elke christen is verantwoordelijk om niet toe te geven aan de zondige begeerten, maar ze te doden (Romeinen 8:13). Dit 

houdt in dat een christen voortdurend in een geestelijke strijd gewikkeld is. 
 

5:17 

Vraag 3. Waarom ervaart een wedergeboren christen zo een innerlijke strijd?  

Aantekeningen.  
 

 (1) Het verschil tussen een vrijdenker, een wettisch persoon en een gelovige christen.  

De vrijdenker volgt zijn natuurlijke neigingen en ervaart geen conflict in zijn geweten als hij zondigt. Hij wil geen 

overwinning over zonden behalen.  
 

De wettische mens is doorgaans religieus, maar niet gewillig om Gods genade te ontvangen. Hij strijd liever in zijn 

eigen kracht om de wet te houden en niet te zondigen. Hij heeft geen besef van overwinning en behaald ook geen 

overwinning over zonden.  
 

De gelovige christen ervaart een conflict tussen zijn nieuwe en oude natuur in zichzelf, maar heeft niettemin een 

onwrikbare overtuiging  

• dat God hem al rechtvaardig verklaard heeft en als rechtvaardig beschouwt en behandelt,  

• en dat hij daarom uiteindelijk over alle zonde zal triomferen.  
 

 (2) Het geestelijke conflict in elk christen.  

Zolang de Heilige Geest niet Gods morele en geestelijke geboden voor een mens begrijpelijk en betekenisvol maakt, zal 

hij zich niet druk maken over de zonden die hij begaat. Hij zal liegen, stelen, oneerlijk zijn en doden zonder zich al te 

schuldig te voelen (Romeinen 2:14-15). Of hij zal zelfgericht, zelfzuchtig, eigengerechtig en onafhankelijk van God 

leven zonder zich schuldig te voelen of te schamen. Hij zal de belangen van anderen niet overwegen (Filippenzen 2:4). 
 

Maar als een mens wedergeboren is, woont de Heilige Geest in hem. Als hij een zonde begaat, zal hij zich wel schuldig 

voelen en zich schamen. Het conflict tussen zijn oude natuur en de Heilige Geest in hem zal een echt conflict zijn. Dit 

conflict in zijn binnenste is een teken dat hij echt wedergeboren is en dat God bezig is in hem te werken! 
 

 (3) De aard van het geestelijke conflict.  

Het geestelijke conflict bestaat uit  

• het besef dat je soms het goede dat je wilt, niet doet  

• en dat je soms het slechte dat je niet wilt, wel doet (Romeinen 7:19).  

• Je verblijdt je in Gods morele en geestelijke waarheden en geboden  

• en haat tegelijk het kwade dat nog in je leeft (Romeinen 7:15,20).  

De oude natuur maakt je een slaaf van de zonde. Je kunt uit jezelf niet loskomen van de zondige natuur in je (Romeinen 

7:23).  
 

Het feit dat je een geestelijke strijd in je ervaart, is een bewijs dat de Heilige Geest in je werkt! De geestelijke strijd is 

niet noodzakelijk, maar wel onvermijdelijk.  
 

 

5:18 

Vraag 4. Wat betekent dat een christen niet langer “onder de wet” is?  

Aantekeningen.  
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 (1) De wet is Gods rechtvaardige vereiste.  

Het woord: “wet” heeft een aantal betekenissen in de Bijbel. De meest fundamentele betekenis is: “De wet” van God is 

de rechtseis van de rechtvaardige en heilige God dat alle mensen volmaakt moeten leven en dat alle overtredingen van 

Gods wet gestraft moeten worden. Deze “wet” wordt samengevat in de geboden van de morele wet (en de ceremoniële 

wet). Omdat God 100% heilig en rechtvaardig is, eist Hij dat alle mensen “de wet” zoals samengevat in alle geboden 

van de morele wet (en de ceremoniële wet) 100% moeten gehoorzamen en dat elke overtreding van zijn geboden 100% 

gestraft moet worden! Als God niet volmaakte gehoorzaamheid zou eisen of ook overtredingen niet zou straffen, zou 

Hij niet langer de heilige en rechtvaardige God zijn! 
 

 (2) Alle natuurlijke mensen zijn wettelijk “onder de wet van God”.  

De Bijbel zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één; ... Er is niemand die verstandig is (die zijn betreurenswaardige 

toestand begrijpt), er is niemand die God zoekt. ... Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. ... Er is 

niemand die goed doet, er is zelfs niet één... Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” 

(Romeinen 3:10-12,23)! Het is duidelijk dat niemand in de menselijke geschiedenis zondeloos is, behalve Jezus 

Christus (dat wil zeggen, God in Zijn menselijke natuur) (Johannes 1:1,14) (Johannes 8:46; Hebreeën 4:15). Daarom 

zijn alle natuurlijke mensen wettelijk “onder Gods wet”! 
 

 (3) Niet-christenen zijn wettelijk “onder de wet van God”.  

De Bijbel zegt, “Iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet 

alles doet wat het boek van de wet bepaalt’” (Galaten 3:10). God vereist niets minder dan 100% volmaaktheid! De 

Bijbel zegt, “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke” 

(Jakobus 2:10). Een overtreder is schuldig, niet alleen omdat hij één gebod heeft overtreden, maar omdat hij tegen de 

Wetgever, God Zelf, gezondigd heeft!  
 

Mensen in heel veel godsdiensten van de wereld geloven niet wat Galaten 3:10 en Jakobus 2:10 zeggen. Zij geloven 

niet dat God absolute volmaaktheid vereist. Zij geloven dat God een weegschaal in de hemel heeft waarop de goede en 

slechte werken van mensen tegen elkaar afgewogen zullen worden. Zolang hun goede werken méér zijn dan hun slechte 

werken, zal God hen vergeven (rechtvaardigen) en een plaats in het Paradijs geven15. Daarom zijn zij ijverig bezig om 

“religieuze werken” te doen: Zij bidden een paar maal per dag; luisteren wekelijks naar een preek van hun geestelijke 

leider; houden zich aan de vastendagen; maken een pelgrimsreis naar Jeruzalem of een ander heilige plaats; geven een 

bepaald bedrag geld; dragen godsdienstige kleding en eten alleen “ceremonieel rein voedsel”, enz. Zij hopen vurig dat 

God hen zal vergeven op de laatste oordeelsdag, maar zeker weten zij dat nooit!  
 

De Bijbel zegt duidelijk dat al dergelijke pogingen volkomen tevergeefs zijn! Geen mens zal voor God gerechtvaardigd 

(vergeven) worden door het houden van de wet (Galaten 2:16), omdat er geen mens is die de wet volmaakt houdt of 

volmaakt kan houden (Romeinen 8:7-8)! “Het is duidelijk dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt” 

(Galaten 3:11)! Alle godsdienstige mensen (niet-christenen) zijn wettelijk “onder de wet van God” en staan dus ook 

“onder de vloek van God”!  
 

 (4) Christenen zijn wettelijk niet langer “onder de wet”.  

De goede boodschap in de Bijbel is dat Gods eis van 100% gerechtigheid door Zijn liefde wordt vervuld! De God van 

de Bijbel is niet alleen 100% heilig en rechtvaardig, maar ook 100% liefde! Door de menselijke natuur in Jezus Christus 

aan te nemen, volmaakt zondeloos te leven (2 Korintiërs 5:21; Hebreeën 4:15) en de straf voor de zonde van mensen die 

in Hem geloven op Zichzelf te nemen (1 Petrus 2:24), heeft Hij Zijn eis voor volmaakte gerechtigheid bevredigd en 

maakte Hij het mogelijk voor zondaren om ook gerechtvaardigd te worden. Hij nam de zonde van de mensen die in hem 

geloven op Zichzelf en gaf Zijn volmaakte gerechtigheid aan hen (2 Korintiërs 5:21).  
 

“Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat 

ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd 

kon worden” (Handelingen 13:38-39 HSV). De wet kan een mens niet rechtvaardigen of redden. De natuurlijke mens en 

de godsdienstige mens kunnen zichzelf niet redden, maar Jezus Christus kan dat wel! Mensen die in Jezus Christus 

geloven, beseffen dat zij nooit gerechtvaardigd (vergeven) kunnen worden door te proberen om de wet van God te 

houden. Zij beseffen dat zij een Verlosser nodig hebben Die in hun plaats al de geboden van God volmaakt heeft 

gehouden en Die in hun plaats de straf voor alle overtredingen van de wet gedragen heeft. Deze Verlosser is alleen 

Jezus Christus omdat Hij de wet in bovengenoemde betekenis heeft vervuld (Matteüs 5:17) “Maar Christus Jezus heeft 

ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens 

die aan een paal hangt’” (Galaten 3:13). Daarom “is de zaligheid in geen ander, want er is onder de hemel geen andere 

Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12)!  
 

Ons oude bestaan is met Jezus Christus gekruisigd zodat “wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn” (Romeinen 

6:6)! Door geloof stierven wij met Christus ten einde het oude zondige leven te beëindigen! Hij redt gelovigen die 

voortdurend door verzoekingen belaagd en zelfs verslagen worden (1 Korintiërs 10:13)!  
 

                                                           
15 Of hen in een hoger incarnatie terugbrengen naar deze aarde of uiteindelijk helemaal oplost in Nirvana.  
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Mensen die in Jezus Christus geloven, proberen niet langer gerechtvaardigd te worden door de wet te houden. Zij 

geloven  

• dat Jezus Christus in hun plaats een volmaakt zondeloos leven op aarde heeft geleefd,  

• in hun plaats een volmaakt zoenoffer voor hun zonden aan het kruis heeft gebracht  

• en in hun plaats uit de dood is opgestaan als een garantie dat ook zij eenmaal uit de dood zullen opstaan en voor 

eeuwig niet meer zullen sterven!  
 

Voordat christenen tot geloof in Jezus Christus kwamen, waren zij ook nog wettelijk “onder de wet”. Maar nadat zij tot 

geloof in Jezus Christus gekomen zijn, zijn ze niet langer wettelijk “onder de wet”. Jezus Christus heeft de wet in hun 

plaats vervuld (Matteüs 5:17). De wet als rechtseis van God vindt zijn einddoel in Christus, zodat iedereen die gelooft 

rechtvaardig zal worden verklaard (Romeinen 10:4). Omdat Jezus Christus de wet als rechtseis van God al in hun plaats 

volmaakt heeft vervuld, proberen christenen niet langer gerechtvaardigd (vergeven) te worden door de morele wet te 

houden.  De wet als Gods rechtvaardige vereiste doet mensen alleen beseffen dat zij geestelijk onmachtig zijn. Zij 

ervaren nederlagen en gebondenheid die uiteindelijk leiden tot Gods vervloeking. Maar als een gelovige door de Geest 

geleid wordt, is hij niet langer onderworpen aan de wet als rechtseis van God. De wet is niet langer de heerser of 

sturende macht in het leven van een christen, maar de Heilige Geest is de Heerser en Sturende Macht in hun leven 

(Galaten 5:18).  
 

 (5) Niettemin gehoorzamen christenen nog steeds de morele wet.  

Het feit dat christenen niet gerechtvaardigd (vergeven, gered) worden door het houden van de wet betekent niet dat 

christenen de morele wet van God veronachtzamen. Wedergeboren christenen blijven de morele wetten van God (de 

Tien Geboden)(Markus 12:29-31; Romeinen 13:8-10; Galaten 5:14) gehoorzamen, niet als het middel waardoor zij 

gerechtvaardigd (vergeven, gered) worden, maar wel als de richtlijn (kompas, kaart, licht) hoe zij als een 

gerechtvaardigd (verlost, vergeven, behouden) christen horen en kunnen leven! 
 

 

5:19-21 

Vraag 5. Wat zijn duidelijke aanwijzingen dat je zondige natuur je nog steeds beheerst?  
 

Aantekeningen. De volgende zijn uitingen van de zondige natuur die niet door de Heilige Geest beheerst word.  
 

 (1) Ondeugden met betrekking tot seks. 
 

Seksuele immoraliteit. Het Griekse woord “porneia” betekent: alle gedachten, woorden en handelingen met 

betrekking tot seks voor en buiten een wettig huwelijk. Het verwijst vooral naar onwettige seksuele relaties als: hoererij  

(1 Korintiërs 5:1; 1 Korintiërs 6:13,18; 1 Korintiërs 7:2), incest, (Leviticus 18:6), overspel (Leviticus 18:20), 

homoseksuele of lesbische relaties (Leviticus 18:22) en sodomie of beestachtigheid (Leviticus 18:23). In het heidendom 

is seksuele immoraliteit nauw verwant aan geestelijke immoraliteit als afgoderij (Kolossenzen 3:5).  
 

Zedeloosheid. Het Griekse woord “akatharsia” betekent: alle gedachten, woorden en handelingen met betrekking tot 

onnatuurlijke seks als pornografie, seksuele fantasieën, vuile grappen, flirten en vrijerij met handen (1 Tessalonicenzen 

4:7). 
 

Losbandigheid. Het Griekse woord “aselgeia” betekent: ongebonden zinnelijkheid, onzedelijkheid en aanranding van 

eerbaarheid. Het omvat alle vormen van seksuele uitspattingen en ondeugden, gepaard met een verlangen om het steeds 

meer te doen. (Efeziërs 4:19). Het is een losbandig en normloos leven (2 Petrus 2:7). 
 

 (2) Ondeugden met betrekking tot valse goden. 
 

Afgoderij. Het Griekse woord “aidólolatria” betekent: het aanbidden van beelden inclusief de euvels die daarmee 

verband houden als het eten van afgodsoffers als het geweten het verbiedt, tempelprostitutie en onzedelijk en naakt 

dansen. Afgoderij is de vervanging van de God van de Bijbel door iets of iemand anders. Aanbidding van een 

verzonnen “god” van iedere andere godsdienst is in feiten “afgoderij” (Exodus 20:3; Jesaja 43:10-11). Atheïsme is de 

aanbidding van jezelf als “god” en is ook “afgoderij.  
 

Toverij. Het Griekse woord “farmakeia” betekent: magische praktijken en hekserij waarin mysterieuze krachten 

toegekend worden aan bepaalde artikelen die aan het lichaam gedragen wordt of op specifieke plaatsen geplaatst 

worden. Het betekent: krachten die toegekend worden aan toverformules en teksten in religieuze boeken (mantras) 

(Exodus 7:11). Dit sluit het volgende in: astrologie en horoscopen (Numeri 22:6-7; Jesaja 47:9-13). Tovenaars maken er 

aanspraak op bovenmenselijke krachten te bezitten (Handelingen 8:9; Handelingen 13:8; Handelingen 19:13,19; 

Openbaring 9:21; Openbaring 21:8). Geloof in magie is een vorm van afgoderij.  
 

 (3) Ondeugden met betrekking tot strijd. 
 

Vijandschap. (Grieks: echthrai) (Efeziërs 2:16). 
 

Tweespalt. (Grieks: eris) (1 Timoteüs 6:4; Titus 3:9).  
 

Jalousie. Het Griekse woord “zélos” betekent: een intense bezittelijke houding. De jaloerse persoon wil altijd het 

dichtst bij zijn held zijn en indien mogelijk, zijn held bezitten. Het woord wordt dikwijls verbonden met ruzie en 
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betekent dat een mens zo een intense toewijding tot een bepaald persoon of zaak heeft dat wanneer zijn naam of de zaak 

genoemd wordt, hij het onmiddellijk met ruzie afwijst. Een jaloers persoon verlangt ernaar dicht bij zijn held te zijn en 

zelfs zijn held voor zich alleen te houden.  
 

Woede. Het Griekse woord “thumoi” betekent: uitbarstingen van woede en razernij, vooral wanneer een mens 

verhinderd wordt om zijn doel te bereiken.  
 

Gekonkel. Het Griekse woord “eritheia” betekent: een zelfgericht streven naar een of andere positie door oneerlijke 

middelen als bijvoorbeeld in het geheim stemmen werven of in het openbaar loze beloften doen. Dit gebeurt in de 

politiek, maar helaas ook in de gemeente (Filippenzen 1:17; Filippenzen 2:3).  
 

Geruzie. Het Griekse woord “dichostasiai” betekent tweedracht scheppen en partijschappen vormen. Het woord wordt 

in verband gebracht met valse leraren (Romeinen 16:17). 
 

Rivaliteit. Het Griekse woord “hairésis” (zie Engels: heresy) betekent: partijschappen, groepen of sektes vormen  

(1 Korintiërs 11:18-19) en wordt later geassocieerd met mensen die vreemde leerstellingen of zelfs valse leerstellingen 

verkondigden.  
 

Afgunst. Het Griekse woord “fthonoi” betekent misnoegen bij het zien van wat je niet bezit, terwijl jaloezie betekent de 

vrees te verliezen wat je bezit. Door afgunst werd Abel vermoord, werd Jozef in een put gegooid en rebelleerde Korach 

tegen zijn geestelijke leider. Door afgunst werd David door koning Saul vervolgd, werd de jongere broer door de oudere 

broer veracht in de gelijkenis van de verloren zoon en werd Jezus Christus gekruisigd. Echte liefde is niet afgunstig  

(1 Korintiërs 13:4).  
 

 (4) Ondeugd met betrekking tot uitspattingen (verspilling). 
 

Braspartijen. Het Griekse woord “methai” betekent: dronkenschap of braspartijen. De Bijbel beschouwt verslaving aan 

alcohol als een zonde en niet alleen als een ziekte. Waar persoonlijke verantwoordelijkheid en plicht verantwoording af 

te leggen voor ondeugden die gepleegd worden ontkend of vergoelijkt wordt, gaat een beschaving uiteindelijk te 

gronde.  
 

Slemppartijen. Het Griekse woord: kómoi” betekent: feesten met overgave aan uitspattingen, pretmakerij en zuipen. 

Oorspronkelijk was dit een feestelijke optocht met brandende fakkels door de straten, vreugdezang en een banket ter ere 

van de god Bacchus of Dionysus, de god van de wijn. De feestgangers aten veel vlees, dronken veel wijn en maakten 

veel lawaai. Vele christenen hadden met zulke feesten meegedaan voordat zij christenen werden.  
 

 (5) Een ernstige waarschuwing. 

De apostel Paulus waarschuwt dat mensen die zo leven het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De woorden van 

hun tegenstanders, “Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt?” (Romeinen 3:8; 

Romeinen 6:1) zijn natuurlijk een leugen! Terwijl niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan door religieuze of 

goede werken, zal niemand het Koninkrijk van God binnengaan door deze ondeugden te plegen. Een christen moet 

vaarwel zeggen tegen al deze werken van de duisternis. Als hij dat niet doet, bewijst hij dat hij nog niet in het licht 

wandelt (Johannes 3:19-21; 1 Korintiërs 6:11; Efeziërs 5:7-12).  
 

 

5:22-23 

Vraag 6. Wat zijn duidelijke aanwijzingen dat de Heilige Geest je beheerst?  
 

Aantekeningen. De volgende zijn uitingen van het wedergeboren leven dat door de Heilige Geest beheerst word.  
 

 (1) De vrucht van de Geest bestaat uit geestelijke kenmerken. 
 

Liefde. Het Griekse woord “agapé” betekent: de zelfopofferende liefde van God in Christus voor verloren mensen en de 

liefde van christenen onderling zoals gedefinieerd in 1 Korintiërs 13:1-8. Het is de liefde van God die de drie 

natuurlijke liefdes van mensen (te weten: genegenheid, vriendschap en seksuele liefde)16 volkomen maakt. Het maakt 

de genegenheid van ouders tot kinderen en familieleden onderling volmaakt. Het maakt de vriendschap tussen vrienden 

volmaakt. En het maakt de lichamelijke liefde tussen een man en zijn vrouw volmaakt. Zie Bijbelstudie van handleiding 

2, les 14. Dit is de allerbelangrijkste christelijke deugd.  
 

Vreugde. Het Griekse woord “chara” betekent: vreugde of blijdschap. Christenen vinden vreugde in het wandelen op 

het pad van Gods geboden (Psalm 119:35). En christenen kunnen blijdschap ervaren zelfs te midden van verdrukking, 

vervolging en moeilijkheden, omdat voor christenen alles bijdraagt aan het goede (Romeinen 8:28).  
 

Vrede. Het Griekse woord “eirené” betekent enerzijds: de afwezigheid van oorlog, vechten, geruzie, irritatie en vrees en 

anderzijds: de aanwezigheid van Gods kracht om mensen te genezen en gebrokenheid te helen.  

                                                           
16 Grieks: agape, storgé, filia en erós  
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 (2) De vrucht van de Geest bestaat uit sociale kenmerken. 
 

Geduld. Het Griekse woord “ makrothumia” betekent: geduld in relatie tot mensen die je ergeren, tegenwerken of 

molesteren. Geduld weigert in woede uit te barsten. Geduld kan lang wachten en het lijden of kwetsend gedrag door 

andere mensen verdragen.  
 

Vriendelijkheid. Het Griekse woord “chrestotés” betekent: vriendelijkheid, zachtmoedigheid of mildheid vooral 

tegenover vrouwen (Lukas 13:10-13), kinderen (Lukas 18:15-17) en zondaren (Lukas 23:34).  
 

Goedheid. Het Griekse woord “agathosuné” betekent: uitmuntendheid op moreel en geestelijk vlak, oprechtheid 

(Efeziërs 5:9) en gulheid (Galaten 5:22).  
 

 (3) De vrucht van de Geest bestaat uit deugden in drie relaties. 
 

Trouw. Het Griekse woord “pistis” betekent: geloof, maar hier eerder trouw of loyaliteit, vooral tegenover God.  
 

Zachtmoedigheid. Het Griekse woord “prautés” betekent: bedachtzaamheid (weloverwogen zijn), attent (hoffelijk) 

zijn en zachtmoedige onderworpenheid.  
 

Zelfbeheersing. Het Griekse woord: engkrateia” betekent: “kracht van binnenuit bezitten”, zelfbeheersing vooral op 

het gebied van seks; zijn passies en begeertes onder bedwang kunnen houden.  
 

 

5:23 

Vraag 7. Wat betekent het dat er geen wet tegen de vrucht van de Geest is?  
 

Aantekeningen. Terwijl de wet zich duidelijk richt tegen de zonden in vers 19 tot 21, is er natuurlijk geen enkele wet 

die zich richt tegen de vrucht van de Geest in vers 22 tot 23, tegen de sociale, morele en geestelijke deugden die de 

Heilige Geest in de christen tot stand brengt. “Wetten” verbieden bepaalde zaken, maar er bestaat geen wet die zich 

tegen de vrucht van de Geest richt. Met deze uispraak spoort de apostel Paulus christenen aan om door het dragen van 

de deugden (vrucht) van de Geest (verse 22-23) de ondeugden (werken) van de zondige natuur (het vlees)(vers 19-21) 

uit te wissen.  
 

Maar christenen moeten zich niet de hele tijd bezig houden met het bestrijden van ondeugden. Zij moeten zich bewust 

richten op deugden die de Heilige Geest in hen tot stand brengt. Dat kunnen zij doen door zich door de Heilige Geest te 

laten leiden (vers 16,18) en de richting te volgen die de Heilige Geest hen wijst (vers 25). Christenen richten hun 

aandacht, niet op zonden en de dingen van de zondige wereld, maar op Jezus Christus en de geestelijke werkelijkheden 

van de hemel (Romeinen 7:25; Kolossenzen 3:1-4). Zij richten zich op liefhebben omdat de liefde alles wat positief is in 

de wet samenvat (Galaten 5:14).  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Galaten 

5:13-26.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Galaten 5:13-26.  
 

5:13. Onthoud dat God je niet geroepen heeft om een slaaf van de zondige natuur te blijven, maar om vrij te zijn lief 

te hebben en anderen te dienen.  

5:15. Vergeet niet dat een gebrek aan liefde alleen maar leidt tot oorlog en vernietiging. 

5:16. Je kunt alleen de neigingen van je zondige natuur overwinnen en beheersen door te leven onder de 

heerschappij van de Heilige Geest  

5:17. Vergeet nooit dat de Heilige Geest altijd erg gekant is tegen de manifestaties van de zondige natuur!  

5:24. Een echte christen heeft zijn zondige natuur met zijn zondige neigingen en begeerten aan het kruis genageld.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Galaten 5:13-26.  
 

Hoewel ik de geestelijke strijd of het conflict tussen mijn zondige natuur en de Heilige Geest in mij niet aangenaam 

vind, verblijd ik me in het feit dat de Heilige Geest in mij woont en werkt! Daarom wil ik meewerken met de Heilige 

Geest en Zijn leiding op de voet volgen.  
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Omdat ik de uitingen van mijn zondige natuur (het vlees) kwijt moet raken, moet ik mij bewust richten op het werk van 

de Heilige Geest in mij en op het dragen van de vrucht van de Geest. Dat doe ik het beste door God en andere mensen 

lief te hebben en te dienen.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Galaten 5:13-26.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                    [VOORBEDEN] 

                                           BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12). 

  

6 VOORBEREIDING (2 minuten)                [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van Galaten 5:13-26 

    met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Prediker 1, 2, 3 en  

    4. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (5) Discipelen maken. Matteüs 28:18-20.  

    Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag voor 5 weken lang.  

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie.  

 


