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“JE PLAATS IN DEZE WERELD; WELKE

VRUCHTEN BRENG JE VOORT?”
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Schriftlezing:
GALATEN 5 : 15 – 23;

6 : 1 - 19

Ik vind het altijd een prachtig gezicht als ik over de markt loop en daar een groente- en fruitkraam zie.
Dan zie ik daar appels en peren - ik hou van fruit - en dan wil ik wel wat meenemen. Nu, daar had ik
gisteren helaas geen gelegenheid voor. Ik moest wel even op de markt zijn, maar ik was zo druk, ik
moest direct weer door. Toen belandde ik vandaag op de camping. Ik had geen tijd gehad om vruchten
te kopen, want ik had wel graag wat echte vruchten willen meenemen.
Maar op een camping is dat heel makkelijk; daar heb je allemaal kunstfruit. Die lagen bij ons in de
fruitschaal. Dus zei ik tegen mijn vrouw: “Ik zal ze maar meenemen.” Heel veel vruchten van mensen zijn
ook een beetje nep, hè? Nu, ik houd van zo’n sappige peer. Jullie ook? Lekker, hè? Deze niet, hoor.
Nee… En ik heb een hekel aan citroenen. Die vind ik echt…. Als mensen citroenen worden, nee, dan zijn
ze zo zuur, dan zijn ze zo krampachtig. Lekker, wordt er nog geroepen! Nou, zou ook nog kunnen.

Op de camping hebben we gisteren gekeken naar Nederland; daar hadden ze van die prachtige oranje
sinaasappels waar allemaal lampjes in zaten. Dat was één groot feest. Ik stond erbij en ik keek ernaar en
ik zei: “Dat is geweldig.” Ze zeiden: “Welke vruchten breng je voort?” Toen zat ik zo te kijken en dacht ik:
verlichte sinaasappels... Het moet maar kunnen, hè?
Ja, lieve mensen, welke vruchten breng je nu voort? En welke plek hebt u nu in deze wereld? Want u hebt
natuurlijk een plek in deze wereld. En de vraag die je moet stellen: waar leef je eigenlijk voor? Welk doel
heb je nu voor ogen? En waar put je je energie uit? Put je die uit de brandende sinaasappels? Put je die
uit een lekkere citroen? Of doe je dat uit een peer? En dan moet je je afvragen: wat wil God nu met me?
Wat wil God met mijn leven?

Wij hebben samen dat stuk gelezen uit Galaten. Dat stuk is geschreven door Paulus. Nu, die Paulus kan
het natuurlijk mooi brengen. Het lijkt allemaal prachtig. Maar de mensen vragen zich af: meent hij het
nu ook? Want hij heeft in het verleden natuurlijk heel wat dingen gedaan. En als hij over zijn leven
vertelt, dan laat hij dat ook zien. Hij vertelt hoe hij apostel werd en hij vertelt dat hij de gemeente heeft
vervolgd. Hij vertelt ook nog dat op de weg naar Damascus Jezus hem in zijn kladden heeft gegrepen,
hem vast heeft gegrepen in zijn rugvel. “Paulus, Ik heb je nodig!” Toen heeft hij Jezus ontmoet. En dat is
nu zijn plek geworden in deze wereld.
Zo zou iedereen zijn levensverhaal kunnen vertellen vanuit de plek die God hem geeft. Vanuit de
opdracht die hij heeft. Want God heeft u allemaal heel bijzonder gemaakt. U bent allemaal unieke
mensen. Er is niemand op de wereld zoals u. Als je je vingerafdruk hebt en je zou bij al die miljarden
mensen gaan zoeken naar een vingerafdruk als de uwe: niet te vinden. Uw DNA is van uzelf, helemaal
van uzelf. U bent een uniek mens op deze wereld. Dat zou je soms niet zeggen, maar het is wel zo.
En God heeft u ook een unieke opdracht gegeven. God heeft tegen u gezegd: “Onderzoek nu eens wie je
bent en wat je bent. Wat wil je met je leven? Wat doe je met je leven? Wat is jouw plek in deze wereld?”



Paulus vraagt zich af: hoe doe je dat nu? Als een slaaf of als een vrij mens? Er zijn heel veel mensen die
tegen mij zeggen: “Jij hebt makkelijk praten. Jij staat vaak op een preekstoel en je denkt dat je een vrij
mens bent, maar een christen is een slaaf van allemaal regeltjes.” Daar word ik wel eens een beetje boos
om. Dan zeg ik: “Ik ben helemaal vrij. Ik mag doen en laten wat ik wil. En als ik nog wel eens een keer
een misstap doe, dan weet ik, als ik daar vergeving om vraag, dat de Here Jezus me die ook geeft.” Ik
denk dat niet gelovige mensen het veel moeilijker hebben dan ik.
Dat zegt Paulus ook: hoe doe je dat nu? Als slaaf, dat je precies moet leven zoals je heer wil dat je doet?
Of doe je dat als zoon?

Hoe gebeurde dat nu in de tijd van Paulus? Dat moet ik u even uitleggen. In Paulus’ tijd was het zo, dat
als de oudste zoon geboren werd, hij de zaak of het bedrijf moest overnemen. En dat moest hij allemaal
leren. Dan werd hij als slaaf in dienst gesteld bij een hoger geplaatste. Zo werd hij in feite klaar
gestoomd voor het grote werk. En als hij klaar was, dán pas werd hij als zoon aangenomen. Dan was hij
de wettelijke erfgenaam en kreeg hij pas de vrijheid. Maar tot die dag leefde hij als een slaaf. "Dat moest
en dat moest en zo en zus…" Maar als je zoon geworden was, dan was je geen slaaf meer.
En nu heeft Jezus Christus ons christenen, nee, niet tot slaven, maar tot zonen en dochters gemaakt.
Dan ga je toch niet vanuit die status je als een slaaf gedragen? Welnee, je krijgt een andere taak. Je krijgt
een andere opdracht. Hoe leef je nu als christen? Je mag de vrijheid van God kennen, want de Here Jezus
heeft je vrijgemaakt, zegt Paulus. Daar mag je gebruik van maken. En die vrijheid van Christus die is te
vinden in de vrijheid van de wet. Je mag zo leven, zodat Christus in jou naar voren komt. Want Christus
heeft de wet vervuld.
Paulus vraagt aan ons allemaal vanavond: Ga nu op zoek naar jezelf. Ga op zoek naar jouw plek in deze
wereld. “En daarvoor geef Ik je,” zegt de Here Jezus dan, “Mijn Geest.”

En daarnaast heb je ook nog een gids nodig. Ook als je op vakantie gaat. Dat ga ik zelf ook. Mijn
kinderen hebben al reisgidsen gekocht en ik heb al gele strepen gezien waar ik vast naartoe moet. En ik
heb ook al gezien wat er vast bekeken moet worden. “Pa, het komt allemaal goed. Laat het maar aan ons
over.” De reisgids. Dan kom je in onbekende gebieden die je mooi vindt, dan kom je soms op de
mooiste plekken.
En nu heeft de Here Jezus aan ons allemaal ook een reisgids gegeven. Die reisgids dat is de Bijbel. En de
Heilige Geest wil je daarbij helpen om die reisgids te lezen. Dan moet je proberen om zo te leven, dat je
leeft naar wat de Bijbel zegt. Dat betekent dat je de begeerten van het vlees achter je moet laten. Nu, ik
heb die hele lijst opgelezen: dronkemanschap, hoererij, brasserijen, u heeft het gehoord. “Niet doen,
zegt Paulus, “dat zijn vruchten van het vlees en daarmee kom je er niet. Dan haal je de reisgids er niet
bij, maar dan verdwaal je in het leven en vind je het Koninkrijk van God niet. Dan leer je elkaar niet lief
te hebben, maar ben je misschien wel zo’n uitgeknepen citroen. Stoppen ermee!” zegt Paulus. "Probeer
nu te leven zoals Christus je dat heeft voorgedaan. Probeer in liefde met elkaar te leven."

“Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt
gij niet onder de wet. ”

Galaten 5 : 18



En als je zo leeft, dan komt er een vruchtbare samenwerking tussen de Geest van God en jou tot stand.
Dan worden je menselijke verlangens getoetst aan Gods bedoelingen. Dan moet je steeds kiezen. Maar
de Heilige Geest is je reisgids en de Bijbel is je leidraad. Zonder die raak je de weg kwijt. Zonder die ga
je voor eeuwig verloren. Zonder die weg kom je niet Thuis.
Nu zegt onze natuur natuurlijk dat we eigen wegen moeten gaan. Maar God heeft Zijn Koninkrijk
gegeven om de werken te doen. En de Here God zegt: “Uw werk is vreselijk belangrijk voor Mij. Ik heb je
nodig in de maatschappij. Ik heb je nodig in de kerk. Ik heb je nodig in jouw omstandigheden met
anderen, op jouw plek in deze wereld."

Ik ben op de camping met een natuurliefhebber meegegaan. Nu houd ik wel van bossen, maar ja, ik heb
geen verstand van beesten. Ik heb ook geen verstand van bloemen en planten, maar ik vind het allemaal
wel mooi. Maar hij had het in het bijzonder. We liepen en toen zei hij: “Kijk, daar heeft een haas
gelopen.” Nu, ik zat te kijken, maar ik zag niets. Hij wel. Heb je wel vaker, hè? “Kijk eens,” zei hij. Nu, ik
heb dat allemaal bekeken, maar hij zag het en ik niet.
Toen dacht ik: zo is het nu ook met een christen. Als je een christen niet aan zijn daden kunt herkennen,
dan zullen mensen zeggen net als Klaas de Boer: “Daar heeft die en die gelopen… ? Vraagteken.” God
vraagt van je dat je een spoor achterlaat. Een spoor van woorden en daden. Dat je precies ziet waar je
geweest bent.
Dat was deze week zo mooi. Ik zat zo te kijken naar die blauwe lucht en toen gingen er allemaal
vliegtuigen en er achteraan een condensspoor. Ik zag die witte sporen en toen dacht ik: waarheen zijn
ze onderweg? Jezus gaat je voor deze wereld door. Welk spoor laat je achter? Dat kun je zien: een
christen die Jezus volgt is anders. Die laat een spoor achter zich van liefde en dienend bezig zijn. En die
laat een spoor achter van hoe Christus wil dat je leven moet. Dan wordt het geen opschepperig
gebeuren of een jaloeziegebeuren of een gebeuren van afgunst; nee, daardoor raak je heel ver weg van
Jezus.

Maar dan komt het er op aan: welke vruchten breng je dan wel voort? Dat zijn de vruchten van de Geest.
De Heilige Geest die je leven wil vervullen, die je vol wil maken. Dan hoef je geen supermens te zijn. Dat
heb ik deze week nog op school gezegd: "Je hoeft geen supermens te zijn om de Here Jezus te volgen."
Nee, je mag komen zoals je bent. Je mag in de Bijbel lezen. Je mag bidden. Je mag geloven. Want dan
krijg je een beetje kennis. Op het bord heb ik zo een grote K neergezet van Kennis. Kennis is belangrijk.
Kennis en Kunde om te leven zoals God van je vraagt. En als je kennis hebt, dan ga je ook de Heer God
Vinden. Dat is een V, heb ik er zo naast gezet. Vinden. En dan ga je de Here Jezus volgen en je gaat de
Here Jezus Verkondigen. Welk spoor laat je na? Kennis, kunde, verkondigen en vinden. Wat krijg je dan?
Dan krijg je een G van Geloof. De G van Geluk.
Toen zat er een meisje zo naar te kijken en die zei: “KVG. Meneer, weet u wat dat betekent?” Ik zei: “Ja,
het is Kennen, Vinden, Geluk.” Ze zei: “Nee, als je die drie dingen doet, dan ben je een Kind Van God.”
Mooi, hè? Dan ben je een Kind Van God.

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. ”

Galaten 5 : 22



Wat is nu je plek in deze wereld? Die wereld is natuurlijk vol van ellende. Ik weet het. Wij hebben een
Verlosser nodig. En je zit misschien in een kerk, die het niet meer weet. Maar God heeft toch werkers
nodig. God heeft u nodig. Ben je gedoopt? Misschien hoorde je er toen bij, ben je naar de catechisatie
gegaan en heb je belijdenis gedaan. Maar is er nu heel daadwerkelijk - en die vraag moet u zelf
beantwoorden - groei in je leven? Groei in je geloof, dat je dat begiet, zodat het een plant wordt die
bloeit? Zonder water en zonder het water van de Geest is er geen blijdschap. Zonder het water van de
Heilige Geest is er geen levend water.
Dan de vraag: hoe kom je aan dat levende water? Nu eens eerlijk: bid je nog wel eens? Steek je de
stekker nog wel eens in het geloofsstopcontact? Spreek je met God en laad je je geloofsaccu nog wel op?
Vraag je wel eens om vergeving voor wat je verkeerd doet? Maak je het nog wel eens goed met een
ander? Ik weet het, dat eeuwige gelijk van ons... Hou je nog wel stille tijd? Deel je nog wel goede dingen
met een ander? Want delen doet vermenigvuldigen. Dan word je opgetild. Dan kom je dichter bij Jezus
en ga je groeien. “Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,” hebben we gezongen.

Dan komen er vruchten. Geen peren, geen citroenen, maar er komen appels. Lust u die ook? Ja? Een
appel is een heel bijzondere vrucht. Als je een appel door midden snijdt, dan zie je een stervormig
klokhuis. En dat stervormige klokhuis zijn de vijf zintuigen van een mens: horen, zien, ruiken, proeven
en tasten. En dan ga je uitdelen van die appels naar de ander. Dan ruik je die ander, dan proef je die
ander, dan ga je tasten naar die ander. Dan laat je die ander in waarde. Kunt u begrijpen dat ik hoop dat
jullie allemaal appels worden?
Ja, er lagen ook een paar druiven bij ons op de schaal. Die heb ik ook nog meegenomen. Er lagen er niet
zoveel; mijn kleinkinderen hadden ze allemaal los gemaakt. Het was een hele tros. Wist je dat de druif
het symbool is van de blijdschap, de vrucht van de Geest, wat een vrolijk iets is? Dan ontdek je dat dat
kan en dat de druif ervan spreekt dat je feestganger mag zijn bij het grote Feest van Jezus. En de Here
God zegt: “Dan word je blij, dan word je dankbaar, dan ga je net zoals Tehillah zingen: “God, and God
alone….” En dan krijgt Klaas de Boer kippenvel. God and God alone... Ik hoop dat jullie blijven zingen en
dat je druiven blijft. Echt! Heel belangrijk.

Zijn er ook olijven? Nu, dit is geen olijf, maar ze zijn er wel: olijven. Een olijf is ook heel belangrijk. Want
aan een olijf zit een groen takje. En u weet dat de ark van Noach over het water ging en toen vast kwam
te zitten op een berg. Toen moest hij kijken of de aarde weer droog was. En wat liet hij toen uit? Een
duif. Nu, een olijf is het teken van de vrede. De vredesduif. En ik hoop dat jullie dat allemaal bent. Dan
wordt het vrede in je hart. Geen gemopper meer, geen gekift meer, vrede in je hart. Vrede met God.
Echt, dat is heel belangrijk.
Deze vind ik lekker, dat zijn bananen. Ik neem er altijd een paar mee in de auto. Ik vind ze heel lekker.
Een banaan is lang. Een banaan is het teken van de lankmoedigheid: dat je een lange adem hebt, dat je
ook in het geloof uithoudingsvermogen hebt als al die waarom-vragen op je afkomen en je misschien
denkt: waarom is de wereld nu zo oneerlijk verdeeld en waarom krijgt dat jonge kind nu kanker? Al die
duizend vragen. “God, geef me toch de vrucht van de lankmoedigheid.” Volhouden. Gods
lankmoedigheid. Dat is heel belangrijk.
Ja, zo’n banaan wens ik u allemaal toe. Dan ben je heel belangrijk. Dat is nu een vrucht waar je niet
buiten kunt.

“Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet
van Christus vervullen. ”

Galaten 6 : 2



Heb ik er nog meer? O, deze is ook wel aardig. Dat is een aardbei. Mooi, hè? Die lust mijn vrouw zo
graag: aardbeien. Ik was ermee bezig, en toen zei ik tegen haar: “Weet je dat dat het allerkwetsbaarste
plantje en vruchtje is dat God op de aarde heeft neergezet? Als je ziek bent, moet je heel veel aardbeien
eten, want dat geneest.”
U bent ook als christen heel kwetsbaar in deze wereld, omdat je zo een tik hebt. Maar je bent ook
kwetsbaar als je van mensen gaat houden en met mensen mee voelt en mensen helpt. Dat is echt om
bang van te worden zo kwetsbaar als je kunt zijn. Maar je kunt ook mensen genezen. Ik hoop dat u
allemaal een aardbei bent. Kwetsbaar, maar oog voor de ander. Ja, ons geloof is ook kwetsbaar.

Welke vruchten breng je voort? Als je díe vruchten voortbrengt, dan ben je een leesbare brief van de
Here Jezus en kunnen ze zo zien welk spoor je nalaat. Dan ben je een monster van waarde. Dat heeft
iedere vertegenwoordiger bij zich. Die laat dingen zien, die heel belangrijk zijn. Dat verkoopt beter.
Zo is het nu met een christen ook. Laten zien, dat verkoopt beter. En dan mag je uitdelen: een stukje
kwetsbaarheid, een stukje genezing, een stukje lankmoedigheid, een stukje blijdschap, een stukje
vergeving, een stukje trouw… Lieve mensen, daar word je toch zelf beter van?

Waarom ben ik nu op deze wereld? Om God aan Zijn eer te laten komen. Wij zijn bedoeld om God
voldoening te geven. Dan is er een glimlach in de hemel. Wij zijn bedoeld om deel uit te maken van
Gods grote gezin. Je bent geschapen om op Christus te lijken. En je bent geschapen om God te dienen.
Je bent gemaakt voor een missie en die missie is: welke vruchten laat je zien? Welke vruchten breng je
voort? En welke vruchten deel je uit? Ga daar maar mee aan de gang. Dan zul je zien dat het werkt.
Wat zijn nu de goede vruchten die groeien aan de Geest? Het is een fruitschaal vol. Dit is allemaal kunst.
Daarom moet je het zelf in het echt laten zien. God geve u daar de kracht voor, de moed, maar bovenal
de durf om kwetsbaar te zijn, om lankmoedig te zijn en om blij te zijn. Amen.

“Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de
Geest het spoor houden.”

Galaten 5 : 25


