
Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) 
-GKv Westeremden-Loppersum 

[Welkom en mededelingen door ouderling] 

Komen tot de Here 
Voorzang, zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’ 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Opw 407 ‘O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondring’ 
-GK 159 ‘God die alles maakte’ 
Wet van Christus 
Gebed om de verlichting van Gods Geest 

Bediening van de Doop aan Daniek Timmerman en Yannick vd Wal 
 -lezen formulier 
 -onderwijs kinderen 
 -bediening van de Heilige Doop 
 -zingen GK 149 ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’ 

Luisteren naar de Here:  
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema zie onder, gebed 
Zingen Psalm 86,4 ‘Leer mij naar uw wil te handlen’ 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Opw 575 ‘Jezus alleen, Hij is de Rots’ 
Zegen 

Bijbelgedeelte(n): Gal 5,13-26 en Kol 3,14 
Tekst: Kol 3,14 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - liefde!’ 
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We gaan vandaag beginnen vandaag, broeders en zusters, aan een nieuwe 

prekenserie over de vrucht van de Geest, Galaten 5:22. 

Iedere week, in de komende tijd, kijken we naar een kenmerk van een vrucht van de 

Geest. 

Iedere week gaan we naar de volgende en vandaag liefde, daar staan we vandaag bij 

stil en volgende week staan we stil bij vreugde en op Zaaigoed zie je hoe de rest is 

gepland. 

Twee geleden was het Pasen, hebben we het Paasfeest gevierd en de boodschap van 

Pasen is; de Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 

Wat betekent dat voor ons vanmorgen als we stil gaan staan bij Galaten 5:22, als we 

in de komende weken stil gaan staan bij de vrucht van de Geest? 

Dit; de Here Jezus die leeft en dat wil zeggen; Hij hoort je gebed, Hij helpt je in je 

geloof, Hij vergeeft je zonden, Hij houdt van je nog voor jij je zonden hebt beleden -

daar hebben we bij stilgestaan, dat de Here Jezus vlak na de opstanding zei; zeg tegen 

mijn leerlingen, Ik ga voor ze uit, Ik wil ze ontmoeten in Galilea en zeg het vooral 

tegen Petrus- en hebben we gezien, dat was zo bemoedigend, want de leerlingen 

dachten; de Here Jezus wil ons nooit meer zien en Petrus dacht dit helemaal, maar de 

Here Jezus had het ze al vergeven en Zijn liefde brengt ons op de knieën: Vader dat U 

zo van ons houdt, Here Jezus dat U ons zo liefhebt! 

Over een maand is het Pinksteren, de Heilige Geest is ons gegeven en de Heilige 

Geest is ons gegeven om ons geloof in ons hart sterker te maken, omdat krachtiger te 

maken; het vertrouwen op de Here Jezus. 

Waarom die twee dingen? 

Hierom; tussen Pasen en Pinksteren wil ik u als gemeente heel graag aansporen en 

bemoedigen om in die tijd na te denken, zoals in het kerkblad heeft gestaan, mee te 

doen met thema-avonden over de Heilige Geest. 

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven en nadenken en meedoen. 

Wat doet de Heilige Geest? 

De Heilige Geest pakt dat nieuwe leven van de Here Jezus wat wordt gekenmerkt 

door liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing en dat legt hij in jouw leven en daarmee gaan we 

bezig om daar in groepjes over na te denken en samen over te praten en elkaar te 

bemoedigen, voor elkaar te bidden en met elkaar te zijn.  
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Wat zijn de drie thema’s? 

De Heilige Geest is mijn Trooster; troost mijn volk, zegt mijn God en we zijn allemaal 

gebroken mensen en we beseffen allemaal dat we hulp en troost nodig hebben en wat 

betekent dat? 

Het tweede thema is vechten tegen de zonde door de Heilige Geest. 

Soms kun je het gevoel hebben; ik ben een hopeloos geval, en de bijbel zegt; de Here 

Jezus heeft gestreden, de Here Jezus heeft overwonnen en daardoor sta jij in die 

overwinning, heb je overwonnen, maar weet je dat? 

Derde thema is vrucht van de Geest, hetzelfde thema als de prekenserie. 

Mag ik u van harte bemoedigen om u in te schrijven. 

Thema: ‘Vruchtdragen voor je God! - liefde!’ 

1. Hoezo vrucht? 

2. Hoezo liefde? 

1. 

U had het net al gezien, maar ik heb hier een mooie grote sinaasappel en als ik de 

schil eraf haal krijg ik dit: allemaal partjes, negen verschillende partjes; liefde, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing, dat als een voorbeeld bij hoezo vrucht aan de ene kant en al die 

kenmerken aan de andere kant. 

De liefde omvat al de andere acht kenmerken, zoals jullie kunnen zien op de muur. 

een vrucht, meerdere partjes. 

Eerst wil ik stil staan met u bij het beeld van de vrucht van de Geest, waar komt dat 

vandaan? 

Nou, Paulus brengt ons met dat beeld in de sfeer van landbouw, in de sfeer van 

tuinbouw. 

Met dat beeld wil Paulus ons duidelijk maken hoe de Heilige Geest werkt en we gaan 

drie dingen zien; groei is geleidelijk, groei komt van binnenuit, vanuit een levende 

boom en het derde is de vrucht van de Geest is totaal. 

Eerst dat eerste: geleidelijk, groei is geleidelijk. 

Het is weer lente, de boeren zijn weer begonnen met hun werk op het land. 
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Bij ons in Westeremden op het land, daar is zomerrogge ingezaaid in het perceel en 

het eerste wat we vanmorgen gaan zien over de vrucht van de Geest is; vrucht groeit 

geleidelijk, daar is tijd voor nodig, daar is tijd voor nodig, dat is er niet ineens. 

Als je als boer zomerrogge zaait, bijvoorbeeld maandag, dan is het niet zo dat je 

dinsdag bij je land staat en denkt; waarom staat het nog niet omhoog? 

Dan ben je veel te ongeduldig, je moet niet elke 10 minuten bij je tomatenplant in de 

vensterbank gaan kijken en dan denken; wat gaat het langzaam! 

Dat heeft tijd nodig, dan moet je gaan kijken met tussenpozen van een week of twee 

weken en dan komt er groei. groei gaat geleidelijk, daar is rust voor nodig en zo werkt 

het ook met de vrucht van de Geest. 

De vrucht van de Geest, d groei daarvan, dat gaat geleidelijk. 

Mag ik proberen dat wat dichter naar u toe te brengen in uw eigen hart en leven? 

Als Gods Geest in uw hart aan het werk gaat en dat is een belofte die u bij uw doop 

hebt gekregen, als de Heilige Geest in uw hart aan het werk gaat en in uw leven dan 

verandert u niet ineens in een persoon die alle mensen totaal liefheeft, dan ben je niet 

ineens een mens die helemaal geduldig is, ik merk bij mijzelf dat ik niet altijd 

geduldig ben, nee, dat gaat langzaam, dat gaat geleidelijk, dat gaat rustig, dat gaat op 

z’n gemakje, daar gaan jaren overheen. 

Hoe werkt dat bij ons? 

Als Paulus het woord vrucht gebruikt, laat dat dan je hart geruststellen; groei kun je 

bij jezelf pas zien over jaren en dan kun je zeggen:  als ik terugkijk op mijn leven, drie 

jaar geleden, als ik dit had meegemaakt dan was ik veel onrustiger geworden dan nu, 

dan was ik lang zo geduldig niet geweest. 

Of ik ben in de loop van de jaren wat zachtmoediger geworden, een aantal jaren 

geleden had ik heel snel geoordeeld en dat deed ik eerst heel snel, maar ik weet nu 

zelf hoe kwetsbaar ik ben en hoe zondig ik ben. 

Dat is het eerste; groei gaat geleidelijk, laat dat je hart bemoedigen, groei gaat 

geleidelijk en niet ineens en verwacht daarvan niet teveel van jezelf. 

Het tweede, de vrucht van de Geest groeit van binnenuit. 

Hoe groeit een sinaasappel? 

Een sinaasappel groeit alleen aan een boom die leeft, die groei komt van binnenuit, 

vanuit de wortels, die zuigen het water op en dan gaat het door de stam en dan de 
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takken in en eerst is er een knop en dan een bloem en dan een vrucht en dan komt de 

zon en dan gaat de vrucht rijpen, dat is dat geleidelijke. 

Maar hier staat ook; de groei komt van binnenuit. 

Stel, ik zal deze sinaasappel vastmaken aan een dode sinaasappelboom, komt dan die 

boom dan tot leven? 

Nee, die boom komt dan niet tot leven, de groei komt niet van buitenaf; ik word een 

christen door de vrucht van de Geest, nee, de Here Jezus werkt door de Heilige Geest 

door mij heen en dan komt er groei, dat is de vrucht van de Geest. 

De vrucht van de Geest is alleen maar door verbondenheid aan je Heiland. 

Het derde; de vrucht van de Geest is totaal. dat hebben we net gezien; de vrucht van 

de Geest is een totaal pakket van negen partjes, dat is een compleet pakket, al die 

kenmerken, al die partjes zijn compleet te zien. 

Je kunt dus niet zeggen; ik heb liefde, maar ik heb geen vrede, ik ben zachtmoedig, 

maar ik heb geen geduld. 

De vrucht van de Geest is totaal, dat wil niet zeggen dat ze allemaal even sterk 

aanwezig zijn en dat zullen we in de komende weken ook gaan zien, maar ze zijn wel 

allemaal aanwezig want het is een totaalpakket. 

Alle negen zullen ze groeien, want ze vormen samen de vrucht van de Geest en ze 

horen bij elkaar. 

De liefde omvat alle kenmerken, de liefde is de eerste en daar grote de rest uit voort, 

vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoort en vandaag zullen we stil staan bij die eerste: 

Liefde. 

De titel van de prekenserie is; vruchtdragen voor Hem, maar hoe komt die vrucht nou 

in je leven? 

De vrucht van de Geest komt alleen in het leven van iemand die aan de Here Jezus 

verbonden is en die verbintenis die legt de Here Jezus zelf. 

Goede Vrijdag is dat je door de Here Jezus met zijn leven bent verbonden, Hij heeft 

betaald, je bent van Hem -zondag 1-, dat is het eerste. 

De Here Jezus legt de band, Hij komt in je leven, Ik ben de wijnstok, zegt de Here 

Jezus, en jullie zijn de ranken. 

De Here Jezus heeft ons op Hem ge-ent en dat betekent; vruchtdragen gaat niet om 

wat wij doen en als u dat nou de komende weken in uw oren knoopt; vruchtdragen 
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gaat niet om wat wij doen; en nu moet ik vruchtdragen, bij vruchtdragen gaat het 

erom wat de Heilige Geest doet: vrucht van de Geest.  

De wijnstok is de Here Jezus en wij zijn de ranken. 

2. 

De tweede vraag; Hoezo liefde? 

De vrucht van de Geest is liefde staat er, wat is hier bedoelt met liefde? 

We gaan zien dat het hier gaat om de liefde van God die de Heilige Geest in ons hart 

en leven moet leggen. 

De liefde die hier bedoelt wordt, die kunnen wij niet opbrengen, dat gaan we zien, dat 

is de moeilijke boodschap vanmorgen, maar de mooie boodschap vanmorgen is, het 

evangelie van morgen is; de vrucht is liefde door de Heilige Geest. 

Wat de Bijbel ons leert vanmorgen is, dat je over kunt komen als iemand die anderen 

liefheeft, terwijl dit helemaal niet zo is. 

Het kan zijn dat je heel liefdevol overkomt, dat mensen van je zeggen; dat is een 

aardig persoon, maar in je hart heerst er heel wat anders. 

De Bijbel is daarin heel scherp; je kunt als het ware nep vruchten vertonen die je 

vanuit jezelf, vanuit je natuurlijke mens vertoont en dat zijn niet e vruchten van de 

Geest. 

De Bijbel is daar heel scherp in, maar het is heel goed voor ons om dat te zien.  

Waarom is dat goed voor ons, omdat we beseffen  en dat we afhankelijk worden van 

de Heilige Geest en weten; ik kan mezelf die vruchten niet geven. 

In Kolossenzen 3:14 staat de liefde maakt u/jullie, als gemeenteleden, tot een 

volmaakte eenheid. 

De bedoeling is dat wij mensen worden, door de Heilige Geest, die er voor elkaar 

willen zijn, niet mensen die allemaal hun eigen dingen doen, allemaal met zichzelf 

bezig zijn, allemaal op hun eigen eilandje, maar dat we een eenheid zijn van mensen 

die elkaar liefhebben, dat we openstaan voor elkaars geloof, die samen met elkaar 

willen praten over het werk van de Heilige Geest, in groepjes. 

Stel nou eens dat het waar is wat de Bijbel zegt, dat er een soort liefde is die heel 

egoïstisch is, dat er een soort liefde in ons hart en leven is die heel erg op zichzelf 

gericht is, hoe ziet dat eruit? 
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Dat ziet er zo uit: je houdt van iemand, zeg je, maar die liefde die wordt eigenlijk, die 

komt eigenlijk hieruit voort; je wilt er zelf beter van worden, diegene die geeft jouw 

iets wat jij zoekt, diegene die geeft jou iets wat jij nodig hebt. 

Er is een soort liefde die is egoïstisch, die is zelfgericht en dat is niet de liefde die hier 

bedoeld wordt, de ander die zegt jou lief te hebben maar je gebruikt die ander gewoon 

om te krijgen wat jij nodig hebt. 

Waaraan kun je die liefde herkennen? 

Die liefde herken je hieraan; die egoistische liefde, die zelfgericht liefde, als de ander 

jou iets geeft wat jijzelf nodig hebt, wat gebeurt er dan met jouw gevoel van liefde als 

die ander jou niet meer geeft wat jij nodig bent, wat gebeurt er dan met jouw gevoel? 

Dat ebt weg, dat verdwijnt, dat gaat onder nul, op een gegeven moment is dat weg als 

de ander jou niet meer kan geven wat jij nodig hebt, wat jij in de ander zoekt, wat jij 

van de ander verwacht, en als de ander jou dat niet meer kan geven dan ebt jouw 

gevoel van liefde weg. 

Voorwaardelijke liefde, dan wordt je liefde minder, want je krijgt minder terug. 

De Bijbel heeft het over een andere liefde en dat is niet zozeer liefde die zegt; geeft 

mij, breng me dit, breng me dat, maar dat gaat over liefde die wil geven en de Bijbel 

noemt dat agape, gevende liefde. 

Dat is liefde die geduld heeft, dat is liefde die vrede geeft, dat is liefde die 

zachtmoedig is met een ander, dat is liefde die zelfbeheersing heeft, dat is de liefde 

waarover je leest in Kolossenzen 3:14 en als die liefde van Christus aanwezig is, en dat 

geeft de Heilige Geest en dat zien we vanmorgen vanuit Galaten 5:22, weet je, dan 

heb je elkaar niet meer nodig in de zin van dat de ander jou moet geven wat jou 

ontbreekt. 

Dan, staat er in Kolossenzen 3:14, ben je een volmaakte eenheid, dan sta je niet meer 

eisend tegenover de ander, dan sta je niet meer eisend tegenover de gemeente zo van; 

de gemeente moet me dit geven en zo niet dan ben ik weg….. 

De liefde waartoe de Here Jezus je oproept, is liefde waarmee je de ander wilt helpen, 

de ander wilt dienen; waarmee kan ik jou helpen? 

Dat is een liefde waarmee het niet meer om jouzelf gaat, dat is een liefde waarbij je 

niet meer denkt vanuit ik, maar vanuit wat heb jij nodig, want ik heb alles al, ik heb in 

de Here Jezus al alles gekregen dus waar zal ik mij zorgen om maken? 
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Bijbelse liefde is dus niet gebaseerd op ontvangen, maar Bijbelse liefde is gebaseerd 

op ontvangen, op dienen. 

Bijbelse liefde is geen gevoel, maar dat is een beslissing, dat is een instelling, Bijbelse 

liefde. 

De Bijbel zegt; het kan niet zo zijn dat jij zegt: Ik hou van God maar die broeder of 

zuster uit de gemeente, die heb ik niet lief. 

Je kunt makkelijk zeggen dat je God liefhebt als het je niet meer kost dan naar de 

kerk gaan, maar het bewijs dat de liefde van God in jouw hart en leven is, dat ligt 

hierin in, in het antwoord op deze vraag: hoe ga jij om met jouw broeder of zuster?  

Hoe ga jij om met jouw naaste in jouw buurt, christen of niet christen? 

De Bijbel zegt; het is totaal onmogelijk, geen sprake van  dat je van God houdt, maar 

niet van je broeder of zuster, dat je van God houdt, maar niet van je naaste, zo van; 

die persoon kan ik niet liefhebben en wat je dan zegt is dit: dan zeg je eigenlijk, Here, 

ik hou eigenlijk niet genoeg van u om van die persoon te kunnen houden, dat zeg je 

dan eigenlijk. 

Als je zelf weet wie je voor God bent, genade is altijd het begin, als je zelf weet wie je 

voor de Here bent; een mens die iedere dag het weer nodig heeft om vergeving te 

krijgen, genade nodig heeft, dan is het iedere dag weer mooi dat de Here jou wil 

liefhebben en jou vergeeft. 

Wie ben jij dan dat je geen ruimte hebt voor de ander in je hart, dat is moeilijk zeker! 

Ik zeg niet; piece of cake, nee dat is moeilijk, zeker, daarom is het ook vrucht van de 

Geest en wat we daarin nodig hebben is de opstandingskracht van de Here Jezus, 

maar de vraag is bidt jij daarom, sta je daar voor open? 

Het gaat om die grondhouding, wil ik er wat aan doen, weet ik dat het begint bij 

genade, wie ik ben voor de Here Jezus, dat ik iedere keer vergeving nodig heb en dan 

draag ik de ander zijn fouten hem niet na. 

Als wij vanmorgen voor onszelf eerlijk zijn richting de Here, en dat is het laatste, als u 

vanmorgen eerlijk bent tegenover de Here, dan moet u en dan moet ik eerlijk zeggen; 

mijn liefde is heel vaak nog zelfgericht, heel vaak. 

Als die ander niet kan waarmaken wat ik van die ander verwacht, als die ander niet 

kan geven wat ik van die ander wil krijgen, dan is mijn liefde en dan is onze liefde 

vaak nog zo zelfgericht, dan ebt dat gevoel van liefde weg. 

Waarom is dat zo? 
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Ook daarop geeft de Bijbel ons het antwoord, want de Bijbel kent ons. 

De Bijbel zegt in 1 Johannes 4: De liefde van God laat geen ruimte voor angst en dat 

wil zeggen; wij zijn vaak bang om tekort te komen, wij zijn vaak bang om niet genoeg 

te hebben, wij zijn bang om wat te verliezen wat ons lief en dierbaar is, om los te laten 

wat we zo ontzettend krampachtig vasthouden, maar liefde, staat hier, laat geen 

ruimte voor angst, 1 Johannes 4. 

De Bijbel zegt; als je beheerst wordt door angst, dan kan in jouw hart geen liefde 

komen want je bent bang om te verliezen en de liefde van God die is juist gevend. 

Als je groeit in de liefde van God dan wordt je juist niet hard en verdedig je niet wat je 

hebt, maar dan stel je altijd je de vraag -geleerd door de Heilige Geest en dat gaat 

geleidelijk- hoe kan ik die ander helpen? 

Laatste vraag: hoe krijg ik die liefde? 

De vrucht van de Geest is liefde, de Helige Geest moet je dit geven en zo mag je 

vanmorgen naar huis gaan; de Heilige Geest kan je en wil je dit geven. 

Dat betekent niet dat je achterover kan hangen en kan denken; het komt wel, de 

vraag is: bid ik erom, vraag ik erom? 

Vraag ik erom of de Heilige Geest dit in mijn leven legt, sta ik daar zo open voor? 

Besef bij jezelf dat je daar heel vaak niet om vraagt. 

Het tweede is; bidt de Here Jezus om vergeving voor alle keren dat je daarin tekort 

schiet. 

En het derde is wees gehoorzaam aan het gebod van de Here Jezus: heb elkaar lief. 

Een nieuw gebod geef ik u; dat u elkaar liefhebt. 
De Heilige Geest moet het je geven, bidt om vergeving dat je in deze liefde zo vaak 

tekort schiet en het derde dat is, wees gehoorzaam, zodat je bij jezelf kunt gaan zien 

de vrucht van de Geest, zodat je bij jezelf liefde gaat zien. 

Hoe? Door te gehoorzamen. 

Ga jezelf niet afvragen, zittend op een stoel, houd ik van mijn broeder of zuster?  

Doe het, wees gehoorzaam aan het gebod wat de Here Jezus geeft: heb de ander lief, 

vergeef de ander, help de ander, besteed tijd aan de ander, sta open voor de ander, sta 

open voor het werk van de Heilige Geest, alleen vanuit verbondenheid met de Here 

Jezus. 

We gaan de Heilige Geest bidden.
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