
Liturgie preek van 31 mei 2015 over Matth 5,16 transcript) 
-GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u 
-Vrucht van de Geest, integer en trouw 

[Welkom en mededelingen door ouderling] 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 95,1 ‘Kom, laat ons juichen voor de Heer’ 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Opw 407 ‘O Heer, mijn God’ (staan) 
-Psalm 67 ‘De Here God zij ons genadig’ (zitten) 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
Gebed om de verlichting van Gods Geest 

Luisteren naar de Here:  
Kinderen naar de KinderBijbelClub 
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema zie onder, gebed 
Zingen GK 38 ‘Zoek eerst het koninkrijk’ 
Wet van God 

Bevestiging van de ambtsdragers: Henk van der Molen, Bert Woltjer, 
Mattijs Ester als ouderling en Bas Schuringa als diaken 
 -formulier 
 -bevestiging en zegening 
 -kerkenraad zingt GK 118,2 ‘De Heer regeert’ 
 -gemeente zingt GK 118,3 ‘De Heil’ge Geest’  

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

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Psalm 144,2.5-6 ‘Wat is de mens’ 
Zegen 

Bijbelgedeelte(n): Hand 11,19-24 en Efez 4,7-15 (NBG-vert.) 
Tekst: 2 Thess 1,11 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - integer en trouw!’ 
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We gaan vandaag verder met de prekenserie over de Vrucht van de Geest, en vandaag 

zijn we toe aan de 6e en de 7e kenmerk van de vrucht van de Geest ‘integer’ en 

‘trouw’. 

We hebben liefde in God gehad, we hebben vrede gehad, het derde is het geduld van 

de Here Jezus en het vierde is goedheid van de Here en vandaag hebben we goedheid 

en geloof en we zullen zien dat die woorden het beste vertaald kunnen worden met 

integer en trouw. 

Goedheid en geloof, integer en trouw: 

Thema: ‘Vruchtdragen voor je God - integer en trouw!’ 

1. Waarom horen integer en trouw bij elkaar? 

2. Wat betekent integer-zijn? 

3. Wat betekent trouw-zijn? 

4. Hoe word je integer en trouw? 

1. 

In Galaten 5:22 gaat het over de vrucht van de Geest : liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing en vandaag 

integer en trouw. 

Eerst maar eens deze vraag; waarom horen die twee bij elkaar?  

Want als je er in de afgelopen weken bij was geweest dan heb je gemerkt, we hebben 

ze allemaal afzonderlijk behandeld en waarom nou bij elkaar? 

Omdat die beide woorden iets zeggen over hoe we omgaan met waarheid en liefde. 

Integer zegt iets over hoe jij omgaat met waarheid en liefde en trouw zegt ook iets 

over hoe je omgaat met waarheid en liefde; je gaat op een integere manier om met 

waarheid en je gaat op een integere manier om met liefde, je bent trouw en dat wil 

zeggen; je gaat voor de waarheid vanuit de trouw die je hebt. 

Dus beide, goed en geloof, hebben te maken met eerlijk leven, leven vanuit de 

waarheid. 
Als het gaat om goedheid, eerst maar het eerste, het is goed om even je aandacht erbij 

te houden, als het gaat om goedheid; goedheid is het beste te vertalen met integriteit. 

Wat betekent dat integriteit? 
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Je bent een mens uit een stuk, dat is integer, je bent een geheel, je bent -om het 

praktisch te zeggen- niet een ander mens buitenshuis dan binnenshuis, je leeft vanuit 

een waarheid, je bent gewoon een, een geheel, dat is integer. 

Integriteit zegt iets over hoe jij omgaat met waarheid en genade, waarheid en liefde, 

dat staat in Johannes 1: de Here Jezus is vol van genade en waarheid. 

Nou, een integer mens leeft vanuit de waarheid, maar hij verliest de liefde niet uit het 

oog, dat gaan we zien, dat is een integer mens; die houdt vast aan de waarheid maar 

hij verliest de liefde niet uit het oog. 

Dus als het om integriteit gaat dan is het startpunt waarheid, maar hij verliest de 

liefde niet uit het oog en als we straks kijken naar trouw dan gaan we zien dat het 

startpunt liefde is en dan verlies je de waarheid niet uit het oog, maar dat zometeen. 

Wij vinden dat vaak last; als je iemand de waarheid zegt, dan kan het zijn dat de 

ander dat niet pikt. 

Een integer mens is dat je de waarheid belangrijker vindt en die ander heb je lief, 

vanuit die waarheid heb je de ander lief; dat is integer. 

Trouw, geloof; als het gaat over geloof dan wil ik dit vanmorgen vertalen met trouw; 

als het gaat om geloven dan gaat het om vertrouwen op God, geloof hebben dat is 

trouw zijn. 

Een trouw iemand, dat is iemand die liefdevol is, maar dat gaat bij diegene nooit ten 

koste van de waarheid; een trouw iemand heeft die ander lief, maar hij blijft voor de 

waarheid gaan; een trouw iemand blijft altijd eerlijk over wat die vindt, dat gaan we 

zien. 

2. 

Wat is dat een integer mens? Dat is de tweede vraag. 

Wat is dat, als bij de vrucht van de Geest staat dat je dan goedheid in je leven krijgt 

door de Heilige Geest? 

We hebben vanmorgen als tekst 2 Tess. 1:11, daar vindt je die beide woorden; 

goedheid en geloof, of beter; integer en trouw, net als in Galaten 5:22. 

2 Tess. 1:11, daar vind je de oproep het goede te doen en door je geloof al het 

mogelijke tot stand te brengen. 

In dit punt is dit de vraag; wat is dat ‘goed doen’? 
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Het is jammer dat we in deze vertaling hebben gelezen dat het gaat over goed doen, 

terwijl het veel meer gaat over goed zijn, integer; het gaat veel meer om wie je bent als 

persoon, dan wat je doet, dat komt eruit voort. 

Iemand kan namelijk heel goede dingen voor je doen, maar dat wil nog niets zeggen 

dat hij goed voor je is, daar zit een verschil tussen en bij een integer mens is dit niet 

zo; die is een. 

Goedheid als vrucht van de Geest zegt; je bent een integer mens, wat zegt dat; een 

integer mens heeft geen verborgen agenda, wat je van diegene ziet aan de buitenkant, 

nou, zo is hij ook: what you see, is what you get. 

Dat is een integer mens, het is geen mens met twee gezichten; het is geen huichelaar 

die met een leugen in zijn leven rondloopt, maar hij is gewoon eerlijk. 

2 Tess.1:11 zegt; dat is iemand die voor de waarheid gaat, het goede doen, die gaat 

voor de waarheid. 

Laat ik eens wat voorbeelden geven van het tegenovergestelde, van wat niet integer is; 

het is bijvoorbeeld niet integer om iemand heel confronterend de waarheid te zeggen 

zonder liefdevol te zijn, het gaat over jou houding tegenover waarheid en liefde en een 

integer mens start vanuit waarheid, maar heb ik gezegd; een integer mens verliest de 

liefde niet uit het ook. 

Het is niet integer om heel confronterend de waarheid te zeggen op een liefdeloze 

manier, dat is niet integer. 

Wat er dan gebeurt is; dan stoor je mensen van je af en dan kun jij je zelfs verschuilen 

achter: ja, maar, ik ben tenminste iemand die het wel durft te zeggen…Dat je het heel 

goed van jezelf vindt. 

Dat maakt het niet ok, daarmee heb je niet je eigen straat schoongeveegd; je zegt 

misschien de waarheid om jezelf beter te voelen; ik heb tenminste de waarheid 

gezegd, een pak van mijn hart. 

Of je zegt de waarheid om jezelf beter voor te doen, om jezelf schoonste praten, om 

jezelf te verschuilen achter je grote woorden, maar ten diepste, als je op zo’n manier 

de waarheid zegt, zo liefdeloos, dan heb je al verloren. 

Want, wat hebben we gelezen, de Heilige Geest, de Here Jezus heeft ons een gebod 

gegeven; heb elkaar lief. 
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Iemand die heel confronterend, aar liefdeloos de waarheid zegt, die is niet integer, 

omdat die alleen maar bezig is met die ene kant; de waarheidskant en niet met de 

liefde. 

Je kunt dan misschien van jezelf zeggen dat je geen hypocriet bent, maar je bent wel 

een botterik en daarmee stoot je anderen van je af. 

Ongehoorzaam aan het gebod van de Here Jezus: heb elkaar lief, daar ben je 

ongehoorzaam aan. 

We hebben net uit Handelingen 11 gelezen; dat is een heel mooi voorbeeld van een 

integer mens; Barnabas. 

Barnabas, dat staat ook in die tekst; hij was een goed mens vol van geloof, die beide 

vrucht van de Geest worden hier genoemd. 

Waar kwam Barnabas zijn integriteit vandaan; hij was vol van de Heilige Geest, hij 

heeft het van de Here Jezus gekregen dat hij een mens van een stuk is geworden, daar 

heeft God hem de tijd voor gegeven. 

Wat ik zo mooi vindt aan Barnabas, is dat hij de tweede man is; Barnabas werkte 

naast Paulus en de spotlights stonden voortdurend op Paulus en Barnabas stond 

voortdurend in de schaduw van Paulus en hij vond het niet erg. 

er staat n Handelingen; hij verheugde zich over wat God had gedaan in de gemeente, 

hij was daar blij om en wat zie je dan bij Barnabas? 

Hoe zie je dan dat Barnabas een integer mens is?  

Hij treedt heel pastoraal op, hij zegt niet alleen de waarheid, maar hij heeft ook het 

geduld om op te lopen met de schapen uit zijn wijk, ik kijk nu even de ouderlingen en 

diakenen aan. 

Hij is iemand die het geduld heeft om met zijn schaapjes op te lopen; niet alleen zijn 

boodschap dumpen, maar hij loopt ook met ze op, dat is typisch Barnabas, daarin zie 

je zijn integriteit. 

Integriteit is dat je vanuit de waarheid vasthoudt aan de liefde. 

Ik heb voorbeelden gegeven over hoe dat niet ok is; gewoon een boodschap dumpen 

en de waarheid verliezen, maar het kan heel mooi en het kan heel liefdevol. 

Hoe? Dat kan als je de vrijheid in de Here Jezus hebt. 

Hoezo vrijheid? Mag ik daarbij ook weer een praktisch voorbeeld van geven? 

Ik hoop dat van de preek van vanmorgen, ook al zijn het moeilijke woorden, integer 

en trouw, dat het praktisch is. 
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Stel; je wil iemand graag helpen, als gemeentelid, of als ouderling of diaken. 

Als je iemand wilt helpen en je vergeet dat de Here Jezus de Grote Helper is, de Grote 

Pastor is, dan ga je dingen doen die je niet kunt waarmaken. 

Wat ga jij dan doen; als jij dan denkt dat je moet helpen, als jij je opstelt als de grote 

redder, dan ga je te veel beloven, dan ga je over je grenzen van wat je waar kunt 

maken, van hoeveel tijd je hebt. 

Maar als je brij bent in de Here Jezus, als je Hem de eer geeft en zegt; Hij is de 

Helper, Hij is de Redder, als je de Here Jezus de ruimte laat, wat doe je dan? 

Dan ben je eerlijk over wat je mogelijkheden zijn, dan zeg je; dit zijn mijn grenzen, dit 

zijn mijn mogelijkheden, dan ben je ook eerlijk over wat het probleem is, over de 

waarheid, dan ben je eerlijk over wat de ander van je kan verwachten, dat is de 

waarheid. 

Alleen als je eerlijk over de waarheid bent. 

Dan raakt het je als anderen als ze boos over de waarheid worden, of ze je 

ontvrienden op Facebook, maar wat er dan gebeurt is; dan voel je jij je niet compleet 

afgewezen, want je bent aanvaardt in de Here Jezus. 

Die vrijheid in de Here Jezus, die geeft je de mogelijkheid om te helpen, maar je blijft 

heel dicht bij jezelf; je behoudt de vrijheid om anderen te blijven helpen. 

Het doet zeer als anderen misschien keihard terug reageren, maar je kunt blijven zien 

dat die ander een probleem heeft, dat is de waarheid en dat die ander er zelf 

verantwoordelijk voor is en dat de Here Jezus de Grote Helper is. 

3. 

Het derde; wat betekent het om trouw te zijn? 

In Galaten 5:22, daar staat het woord geloof, trouw, is dat.  

Wat betekent het woord geloof, trouw, betrouwbaar zijn? 

Een trouw iemand die is eerlijk ook als het moeilijk is: tegen iemand die je aan het 

hart gaat de waarheid zeggen, want je houdt van diegene. 

Als het gaat over trouw, dan gaat het over vanuit de relatie toch blijven vasthouden 

aan de waarheid.  

Een gelovig of een trouw mens, dat is iemand die start vanuit de relatie, de relatie is 

heel belangrijk voor hem en haar. 

Een trouw iemand is dus iemand die betrouwbaar is. 
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Ik moest denken aan een Engelse uitspraak: een vriend die laat je altijd binnen en 

laat je nooit in de steek; always lets you in, never lets you down. 

Die durft je, omdat hij je vriend is, ongezouten de waarheid te zeggen, maar hij blijft 

je vriend, omdat hij je vriend is durft hij je juist de waarheid te zeggen en hij laat je 

niet stikken omdat hij je vriend is. 

Bij de vrucht van de Geest hebben we ook gezien dat je nep vrucht van de Geest kunt 

hebben, die lijken precies op de echte vrucht van de Geest, maar het is het net niet, 

het is nep. 

Wat is nou van trouw de nep vrucht? 

Dat si dit; iemand die heel trouw doet en het niet is en hoe blijkt dat? 

Als het op de waarheid aankomt dan blijkt hij niet trouw te zijn, diegene heeft dan 

niet de moed om tegen jou te zeggen; wat je nu doet is niet goed voor je, die moed 

heeft hij niet, die heeft niet genoeg lef, niet genoeg liefde om tegen je te zeggen; dat 

moet je niet doen, dat is niet goed voor je, als je daarmee doorgaat, je wilt niet weten 

wat er dan met je gebeurt… 

Dat is dus trouw aan de buitenkant lijken, maar de waarheid verliezen, heel loyaal en 

trouw overkomen, maar je durft de waarheid niet te zeggen, je durft niet tegenover 

iemand te gaan staan. 

Je verschuilt je misschien achter woorden als; “maar ik hou van je zoals je bent”, 

maar het is niet echt, het is zoetig, het is niet liefdevol. 

In Efeze 4:15 daar staat; “door ons aan de waarheid te houden groeien we in liefde”, 

maar dat staat er niet echt, er staat: “Waarheidend in liefde, groeien we steeds meer 

naar de Here Jezus toe”. 

Paulus heeft daar van het zelfstandig naamwoord “waarheid”  een werkwoord 

gemaakt, en dat doet hij nergens anders: waarheidend in liefde groeien we steeds 

meer naar Jezus toe. 

Wat Paulus daar zegt is: door de waarheid in liefde te spreken groeien we naar de 

Here Jezus toe. 

In Efeze 4 ligt de nadruk op trouw; u bent de gemeente van de Here Jezus, hou van 

elkaar. 

En wat doe je als als broers en zussen onder elkaar? Dan spreek je de waarheid onder 

elkaar, omdat je van elkaar houdt, zegt Paulus is Efeze 4. 
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Maar dat is verdraaid lastig, stel; iemand speelt mooi weer en doet alsof er niets aan e 

hand is, terwijl je weet er is iets aan de hand en het klopt niet, je hebt een goede band 

met diegene, wat doe je dan? 

Dan staat hier in Efeze; je bent geroepen, dan ben je verantwoordelijk om de 

waarheid te zeggen, je hebt een goede band, maar je bent verantwoordelijk om de 

waarheid te zeggen. 

Niet dus om uit angst voor een boze reactie weg te duiken en problemen ongenoemd 

te namen, nee, Galaten 5:22 zegt; wees dan trouw, je houdt van diegene; zeg hem dan 

ook de waarheid, je bent trouw aan diegene; zeg hem dan ook gewoon de waarheid. 

Stel dat je eraan went; dat je wel trouw aan elkaar wilt zijn, maar dan op een lievige 

manier, wat gebeurt er dan? 

Dan zet je niet alleen de waarheid op het spel; je bent niet meer duidelijk naar elkaar, 

maar je zet ook de liefde op het spel; dan komt er hoe langer hoe meer tussen jou en 

de ander iets in staan, omdat je niet helder bent en wat er dan gebeurt is dat je steeds 

meer verwijdering krijgt, steeds meer dingen waarover je elkaar niet durft te spreken 

en elkaar omzeilt. 

Wat is trouw? Trouw is dat wij voldoende vertrouwen hebben dat God goed is voor 

ons samen, trouw is dat wij voldoende vertrouwen hebben in onze God en dat hij ons 

aan elkaar heeft gegeven om elkaar te helpen en dat wij voldoende vertrouwen 

hebben in een God die God is en dat Hij goed kan zijn voor een ander, dat jij goed 

kunt zijn voor een ander; ook als het lastig is en ook als het niet uitkomt, dan toch 

trouw zijn. 

Elkaar op momenten dat het spannend wordt dan niet loslaten onder het mom van; 

je moet de vrijheid hebben, nee. 

Ook niet onder het mom van; we willen geen gedoe. 

Ik hoor dat dit wel eens gezegd wordt;’ja, maar als je de waarheid zegt, dan krijg je 

zo’n gedoe’, u herkent dit wel. 

Wat je dan zegt tegen elkaar zijn twee dingen; wat je dan zegt is; ‘ik wil me niet laten 

corrigeren, ik laat me niet aanspreken op mijn gedrag’, dat is een. 

Een verkapt idee van; ‘ik ben wel oke, maar raak me niet aan’. 

Wat er ook achter zit, dat is het tweede,  dat we genoegen nemen met een bepaalde 

mate van zondigheid zo van; dit is wel niet oke, maar daar moet je niet aanzitten, 
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daar moet je je niet druk over willen maken, daar moeten we geen gedoe over hebben, 

als je daar je ogen voor sluit dan is dat niet erg. 

Dat is wel erg, want we hebben een God die heilig is. 

Wat hebben we gelezen? Hij verdraagt geen duisternis en als het een beetje zondig is 

dan is het gewoon zonde, als het niet oké is dan hebben we ons te bekeren. 

Als we het lang laten sudderen, als we dingen lang onbenoemd laten dan zijn we niet 

trouw aan elkaar en hebben we elkaar niet lief, dan hebben we op een gegeven 

moment niets meer met elkaar dan alleen zondags naast elkaar zitten en ook niet 

meer dan dat. 

Je geeft elkaar steeds meer ruimte en dat is  niet oké. 

Trouw zijn is elkaar uit liefde in de waarheid vasthouden en dat kan alleen in de 

kracht van de Heilige Geest. 

4. 

Het laatste; hoe wordt je integer en liefdevol? 

Van de Here Jezus staat in Johannes 1; Hij was vol van genade en waarheid, vol van 

liefde en waarheid, dat waren de twee polen die we steeds gezien hebben. 

In 2 Tess 1:11 staat: ‘ moge de Here Jezus u de kracht geven het goede te doen, integer 

te zijn, en het geloof geven al het mogelijke tot stand te brengen’.  

Bij onszelf zien we dat we zelf vaak precies weten wat de waarheid is, precies weten 

hoe het zit, maar het lukt ons zo vaak niet om dat liefdevol tegen de ander te zeggen; 

we kwetsen elkaar en uit angst daarvoor ontlopen we elkaar. 

Het tweede; we zien in deze tijd waarin het super belangrijk is hoe we over komen, 

hoe moeilijk het is om echt trouw te zijn aan elkaar, trouw te zijn aan elkaar zonder 

de waarheid uit het oog te verliezen. 

De vraag is of wij hebben wat staat in 2 Tess 1:11; hebben we de vaste wil, staat er, 

wilde iemand zijn die de waarheid belangrijk vindt? Dat is de vraag. 

De vraag is niet wil je integer zijn, nee de vraag is; wil je iemand zijn die integer is. 

De vraag is niet; ben je integer? Nee, de vraag is wil je iemand zijn die integer is, wil 

je iemand zijn die trouw is? 

En als je dan in je hart en leven kijkt, dat hebben we gezien, soms willen we dat niet 

eens, soms hebben we niet eens de wil om vast te houden aan de waarheid, want het 

komt niet uit, het politiek gezien niet. 
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Soms willen we niet trouw zijn, omdat het ons ontbreekt aan liefde. 

Wat we nodig hebben is bekering tot Jezus, zodat we mensen zijn die vasthouden aan 

de waarheid en liefdevol zijn, zodat we mensen zijn die elkaar liefhebben en de 

waarheid niet verliezen, dat we mensen worden die in Jezus, volkomen gaan voor 

beide; voor de waarheid en voor de liefde. 

Moet je eens kijken wat het Hem koste om vast te houden aan de waarheid; het koste 

Hem Zijn leven en Hij was altijd liefdevol, we krijgen het alleen van Hem. 

Zelf hebben we het niet, we krijgen het alleen van de Here Jezus; vraagt daarom, bidt 

daarom dat je iemand bent uit een stuk en trouw. 

We gaan bidden. 
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