
ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en GKv Driebergen) – blz. 1 

preek 20 februari 2022 

thema In vuur en vlam 

tekst Galaten 5:22-23a 

liturgie: DNP Psalm 67:1,2 (God, geef genade, geef uw zegen) 

votum en groet LvdK Gezang 252 (Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan 

de Geest?) 

gebed  

lezen Galaten 5:13-26  

preek  

tien geboden = Liedboek 312 (Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God 

is, de enige) https://www.liedboekcompendium.nl/lied/312-wij-

geloven-met-hart-en-ziel-2_9_7 

gebedspunten (met collecte)  

gebed  

HA1: Instelling Opwekking 553 (Laat het feest zijn in de huizen) 

HA1: Gebed  

HA1: Opwekking; Viering Sela: Hard geslagen, vastgenageld (Hard geslagen, 

vastgenageld; zie Hem, stervend aan een kruis) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I 

HA1: Dankzegging (2) Opwekking 585 (Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht) 

zegen  

 

Het begint geweldig. 

Op die Pinksterdag nadat Jezus naar de hemel is gegaan, gebeuren er wonderlijke 

dingen. Dat geluid of het geweldig stormt … Vlammetjes op het hoofd van 120 mensen 

… Duizenden mensen die ingaan op de uitnodiging van Petrus en zich laten dopen … 

Enthousiasme over de woorden van de apostelen … Een hechte gemeenschap van 

mensen die op elkaar betrokken zijn … Iedereen is in vuur en vlam. Zie je het voor je? 

Het is zo geweldig! Wat een prachtige start! 

Maar twintig jaar later is er niet veel van over. 

Op heel veel plaatsen vind je dan christenen, ook in de provincie Galatië: in en om 

Ancyra (het huidige Ankara, in Turkije). Het is een mooie ontwikkeling, dat je dan al op 

zoveel plaatsen christenen tegenkomt. Maar het gaat om allemaal kleine groepjes en je 

kunt bepaald niet zeggen dat ze allemaal in vuur en vlam zijn. In Ankara en omgeving 

lijkt het wel of alles is uitgedoofd. 

Waar is de Geest gebleven? 

Zie je er bij ons iets van? 

Als ik het zo vraag, dan kun je het nog van je af houden. Want dan kun je het hebben 

over anderen: anderen die jou teleurstellen, anderen die minder actief zijn dan jij zou 

willen, anderen die minder christelijk leven dan volgens jou zou moeten, anderen die jou 

ontmoedigen, anderen bij wie je de Geest niet meer actief bezig ziet omdat het lijkt of 

hun geloof is uitgedoofd. 

Laat het eens wat dichter bij komen: Zie ik er bij mijzelf iets van? 

Sta ik in vuur en vlam? Ben ik helemaal enthousiast voor God? helemaal blij met God? 

Dat enthousiasme op die Pinksterdag in Jeruzalem: 120 mensen met een vlammetje op 

hun hoofd; duizenden mensen die zich lieten dopen. Dat enthousiasme in de dagen, 

maanden, jaren daarna: miljoenen mensen bij wie je het vuur van Gods Geest in hun 

ogen zag schitteren en in hun leven zag stralen. Deel ik in dat enthousiasme? Zie je het 

vuur van Gods Geest in mijn ogen schitteren en in mijn leven stralen? 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/312-wij-geloven-met-hart-en-ziel-2_9_7
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/312-wij-geloven-met-hart-en-ziel-2_9_7
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I


ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en GKv Driebergen) – blz. 2 

Als je hier ‘ja’ op kunt zeggen, dan zeg ik: top! dank aan God! 

Maar als je jezelf tegenvalt, wat dan? 

Wat moet je dan doen? Moet je dan veel luisteren naar enthousiaste liederen over God? 

Moet je dan veel contact zoeken met mensen die wel in vuur en vlam zijn voor God? 

Moet je dan eens een weekje in retraite gaan in een klooster? Moet je dan in de komende 

veertigdagentijd fanatiek gaan vasten? Moet je dan voortaan elke dag naar een goeie 

podcast luisteren over de heilige Geest? of over het leven als christen en hoe mooi dat is? 

Misschien is er iets dat goed past bij jou, iets dat zorgt voor nieuw vuur. Dat gun ik je 

zo! 

Ga in ieder geval niet zitten wachten! Wacht niet af tot er eindelijk iets met je gebeurt. Dat 

leer ik uit Galaten 5 (Gal. 5:16-17). 

Paulus roept je op om je te laten leiden door de Geest. Wacht niet tot de Geest je 

aansteekt; de Geest heeft je al aangestoken; kies voor de Geest. Paulus maakt in Galaten 

5 duidelijk dat je kunt kiezen en dat je moet kiezen! Ben je gericht op wat je zelf prettig 

vindt? Of ben je gericht op wat de Geest goed vindt? Dat kan samengaan. Er zijn 

situaties waarin je tot je verrassing ontdekt dat wat de Geest goed vindt, dat je dat zelf 

ook prettig vindt; en omgekeerd. Maar Paulus legt vooral veel nadruk op momenten dat 

het niet samengaat: dat iets wat de Geest goed vindt iets heel anders is dan dat waar jij 

spontaan uit jezelf op gericht bent. Het is heel pijnlijk als je ontdekt dat de Geest zus wil 

en jij zo; als je merkt dat het botst; als je een botsing ervaart in je leven. Wat moet je 

dan? 

Paulus komt met een dringende oproep: Breek met alles wat verkeerd is! (Gal. 5:19-21). 

De samenleving gaat helemaal kapot als mensen puur gericht zijn op zichzelf en als 

groepen alleen rekening houden met hun eigen groepsbelang en als landen volledig gaan 

voor hun eigen landsbelang. Dan raakt het leven helemaal versplinterd; in duizend en 

één afschuwelijke stukjes valt het leven dan uiteen. Paulus noemt uit de losse pols maar 

zo vijftien verschillende dingen waar wij mensen het leven mee verzieken (voor de ander 

en ook voor onszelf) als God ons onze gang laat gaan. Je weet dat het fout is; je ervaart 

dat alles eraan kapot gaat; je wilt je ervan losmaken; maar wat is het moeilijk om je 

eraan te ontworstelen. En toch: Breek ermee! 

Geniet van de vrucht van de Geest! (Gal. 5:22-23a). 

Dat doet me heel erg denken aan wat Jezus een keer zei (in Joh. 15). Hij noemde zichzelf 

de wijnstok en Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn de ranken. Als een rank los raakt 

van de wijnstok, dan verdort hij en dan komt er geen enkele druif aan zo’n rank. Maar 

als de rank verbonden blijft aan de wijnstok, moet je dan eens kijken! Dan kan zo’n rank 

groeien en dan draagt zo’n rank vrucht en dan krijgt hij steeds meer vrucht en dan draagt 

hij echt veel vrucht.’ Als je met Jezus verbonden bent, dan kun je toch wat! Dan geniet je 

van zijn liefde en dan leef je door die liefde en dan deel je die liefde uit. 

Paulus noemt dat de vrucht van de Geest. 

Dat spoort precies met wat Jezus gezegd heeft (in Joh. 15). Toen Hij het over zichzelf 

had als de wijnstok en over zijn leerlingen als de ranken, toen maakte Hij duidelijk dat er 

in feite maar één gebod overblijft. Weet je wat de wet van Christus is? Jezus zei het zo: 

Heb elkaar lief (Joh. 15:17). Paulus sluit daarbij aan als een echte leerling van Jezus. 

Volgens Paulus kun je de wet samenvatten in één zin: Heb uw naaste lief als uzelf (Gal. 

5:14). 

De liefde is de vrucht van de Geest. 

Paulus geeft heel veel woorden aan de liefde. 

In Galaten 5 noemt hij acht verschillende woorden: blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Die acht woorden zijn heel verschillend maar als je ze samenvoegt krijg je een prachtig 

plaatje van de liefde. 
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Het klinkt prachtig en het ziet er mooi uit. Maar in de praktijk valt het niet mee. 

Waar heb jij persoonlijk moeite mee? 

Ik weet dat er mensen zijn die niet echt blij kunnen zijn. Ze lopen voortdurend aan tegen 

dingen die ze moeilijk vinden en waar ze verdriet over hebben. De blijdschap is bij hen 

vaak ver te zoeken. 

Ik ken ook mensen die zichzelf niet weten te beheersen. Je weet geen maat te houden in 

je relatie. Of je kent geen grenzen als het over je werk gaat. Of je raakt snel geprikkeld 

door het gedrag van mensen die zich volgens jou stom gedragen. Zelfbeheersing is bij zo 

iemand echt wel een dingetje. 

Ik weet ook van mensen die met alles en iedereen in oorlog leven. Ze kunnen het met 

God niet eens worden. Of ze liggen overhoop met familieleden of vrienden. Of ze 

kennen innerlijke onrust die hen steeds maar voortjaagt en helemaal uitput. 

Misschien snap je niet direct wat met zachtmoedigheid wordt bedoeld. Daarmee wordt 

bedoeld dat je een zachte houding aanneemt tegenover iemand anders. Je probeert niet 

de slimste te zijn of de sterkste te zijn. Je laat dingen over je kant gaan, niet omdat je niet 

voor jezelf durft op te komen maar omdat je de ander niet kapot wilt maken. Da’s heel 

ingewikkeld als iemand jou onrecht heeft aangedaan. Daar blijf je mee rondlopen. Die en 

die heeft mij toen en toen gemeen behandeld. Die en die heeft toen en toen van alles over 

mij rondgebazuind. Een zachtmoedig mens brengt het bij God. Hij brengt zijn verdriet 

over het onrecht bij God; hij gaat met zijn pijn daarover naar God; hij vraagt aan God om 

recht; hij worstelt hier misschien zelfs wel over met God; dat zie je in heel veel psalmen 

gebeuren: zo’n worsteling; zo’n roep tot God: doe mij recht! en help me zodat mijn leven 

niet beheerst wordt door wat me is aangedaan. Dat is zachtmoedigheid. 

Ik ga nu niet alle acht woorden bij langs. Maar overdenk eens voor jezelf: Waar ligt jouw 

zwakke punt? Heb je vooral moeite met blijdschap? of met vrede? of met geduld? of met 

vriendelijkheid? of met goedheid? of met trouw? of met zachtmoedigheid? of met 

zelfbeheersing? Praat er maar over met God! 

… 

Lieve Vader, 

U doorgrondt mij. U kent mij. U kent mij beter dan ik mezelf ken. Dat voelt ongemakkelijk 

want U ziet mij in mijn zwakheid. U ziet mij in mijn gebrek aan blijdschap of vrede of 

geduld of vriendelijkheid. U ziet mij in mijn gebrek aan goedheid of trouw of 

zachtmoedigheid of zelfbeheersing. 

Soms ben ik helemaal zat van mezelf en van alles waar ik in tekortschiet.  

Geef me oog U. Laat me zien hoe vol liefde U bent. 

Geef me uw Geest zodat ik naar mezelf kijk zoals U naar mij kijkt. 

Geef me uw Geest zodat ik naar anderen kijk zoals U naar anderen kijkt. 

Ik pleit op uw beloften. Zegen mij. Zegen ons. In Jezus’ naam. 

Amen! 

 


