
Liturgie preek van 17 mei 2015 over Titus 3,4 (transcript) 
-GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u 
-Vrucht van de Geest, vriendelijkheid 

[Welkom en mededelingen door ouderling] 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 108,1 ‘Mijn hart is Heer in U gerust’ 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 149 ‘Hallelujah!’ (staan) 
-GK 23 ‘Uw Woord’ (zitten) 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
Zingen Opw 546 ‘Nabij Gods hoogverheven troon’ 
Gebed om de verlichting van Gods Geest 

Luisteren naar de Here:  
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema zie onder, gebed 
Zingen Psalm 111,1 ‘Looft, halleluja, looft de Heer’ 
Wet van God 

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

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen E&R 112 ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 
Zegen 

Bijbelgedeelte(n): Psalm 145,1-11 en Titus 3,1-7 
Tekst: Titus 3,4 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - vriendelijkheid!’ 
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Wij zijn bezig met een serie over de vrucht van de Geest en wij zijn toe aan de vijfde 

vrucht; vriendelijkheid, staat er, Galaten 5:22. 

Dat is de tekst waar we steeds mee bezig zijn, ik wilde dit niet steeds lezen, maar in 

Galaten 5:22 daar staat dit: ‘maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

Dus dat zijn de negen vruchten van de Geest; de eerste, liefde, hebben we gehad, 

vreugde, vrede en geduld hebben we gehad en nou zijn we toe aan vriendelijkheid. 

Waarom zijn we daar mee we bezig? 

We zijn daar mee bezig om eens goed na te denken en antwoord te krijgen op deze 

vraag: wat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest? 

Wat doet de Heilige Geest in jouw hart en leven? 

Nou wat doet de Heilige Geest in ieder geval niet? 

De Heilige Geest is er niet voor , is er niet voor in de wereld gekomen om jouw privé 

hulpverlener te zijn; om jouw wereld te pimpen en mooier te maken en wat op te 

knappen. 

De Heilige Geest heeft veel grotere idealen dan alleen maar met jouw leven bezig te 

zijn, zodat het alleen maar betekenis heeft voor jou. 

Het gaat over wie jij bent temidden van allerlei mensen, wie jij bent temidden van 

deze wereld en wie jij bent tegenover God. 

De Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest; dat Hij een heleboel rotzooi uit je 

leven wil werken, door je steeds weer te willen confronteren met Here Jezus, dat doet 

de Heilige Geest. 

En als je steeds oog in oog komt te staan met de Here Jezus, wat er dan gebeurt is dan 

verdwijnt wat nog over is van je oude ego, van je oude mens zoals staat in Romeinen 

6, en Gods Geest, de vrucht van de Geest, komt daar voor in de plaats. 

Het is een proces van afbreken en opbouwen, het is ene proces van opruimen en 

schoonmaken, dus dat gebeurt er; rommel eruit en wat nieuws erin, troep eruit. 

Nou, wat voor rotzooi moet er uit je leven? 

Dat is de nep versie van de vrucht van de Geest; afgelopen keer had ik ze ook bij me; 

maar deze is echt en deze is nep.(twee sinaasappels 1 echt en 1 nep) 

Wat moet eruit? De nep versie van de vrucht van de Geest, want dat zit er 

automatisch, dat heb je bij je vanuit je oude mens. 

Wat is de nep versie, wat automatisch bij je groeit en in je leven is, van liefde? 
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Dat hebben we een paar week geleden gezien; wat de Heilige Geest wil verwijderen 

dat is egoïstische liefde waarbij het alleen maar om jezelf draait. 

Dat is nep, want het lijkt liefde te zijn, iemand lijkt liefdevol te zijn, maar uiteindelijk 

draait het alleen maar om diegene zelf, want zodra die ander niet meer kan geven aan 

jou wat jij wilt, dan bekoelt de liefde en dan is het over en dan is het uit en dan is er 

geen liefde meer. 

Daarom is het geen echte liefde, maar nep liefde. 

Wat is het van vreugde, wat is de nep versie van vreugde?  

Wat moet er uit je leven zodat de vrucht van de Geest erin komt? 

De nep versie van vreugde is dat je alleen maar blij bent met wat God je geeft en dat 

je niet blij bent met God zelf; je bent meer blij met de cadeautjes die God geeft dan 

met wie de Here is en dat is een groot verschil. 

Dat moet uit je leven, dat is wat de Heilige Geest je wil laten zien; dan kun je blij zijn 

en dankbaar over komen, maar dan ben je alleen maar dankbaar voor wat God geeft, 

maar ben je ook blij met God zelf? 

Wat is de nep versie van vrede; dat je aan de buitenkant vredig lijkt, maar uiteindelijk 

ben je apathisch; je geeft nergens om. 

Het lijkt heel vredig in je leven, maar ten diepste geef je nergens om. 

Geduld; hebben we afgelopen keer gezien, wat wil de Heilige Geest aan de nep versie 

uitje leven werken? 

Dat hebben we de afgelopen keer gezien; dat is een stuk onverschilligheid, dat lijkt op 

geduld, dan lijkt iemand heel geduldig te zijn maar hij is gewoon hele onverschillig, 

hij laat zich nergens door raken, er komt komt van alles voorbij in zijn leven maar er 

is niets wat hem echt kan raken, want uiteindelijk is hij alleen maar bezig met 

zichzelf. 

Nou, de Heilige Geest wil al die rotzooi uit je leven, zodat de vrucht van de Geest kan 

groeien en vandaag gaat het over vriendelijkheid. 

Thema: ‘Vruchtdragen voor je God - vriendelijkheid! 

1. Wat is bedoeld met vriendelijkheid/goedheid? 

2. Wat is het tegenovergestelde? 

3. Wat is de nepversie van vriendelijkheid? 

4. Hoe krijg je deze vriendelijkheid? 
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1. 

Toen ik in de afgelopen week met deze vrucht bezig moest, toen dacht ik; ik pak als 

tekst voor deze preek Filippenzen 4:5, daar staat; laat uw vriendelijkheid aan alle 

mensen bekend zijn. 

En ik ging daar eens naar kijken en ik pakte het Griekse nieuwe testament erbij en ik 

kwam er achter dat het woord ‘vriendelijkheid’ in Filippenzen 4:5 gewoon een heel 

ander woord is dan is Galaten 5:22. 

Want wat je dan ziet is dat het bij vriendelijkheid in de vrucht van de Geest, dat het 

dan veel meer gaat over goedheid en dat gaan we vanmorgen zien. 

Het woord vriendelijkheid in Galaten 5, dat kun je veel beter vertalen met het woord 

goedertierenheid, maar dat is ook weer zo’n ouderwets woord en het maakt ook niet 

zoveel duidelijk. 

Titus 3:5, daar staat het goed; ‘toen zijn de goedheid en de mensenliefde van God ons 

openbaar geworden.’ 

Dus al er staat in Galaten 5:22 ‘vriendelijkheid’ , dan is het goedheid van God, want u 

dacht natuurlijk; dan staat er twee keer goedheid -daar preek ik de volgende keer 

over, de zesde vrucht van de Geest-, maar heel kort daarover; maar in de eerste vijf 

vruchten van de Geest gaat het over dingen die typisch zijn voor God; Gods liefde, 

Gods vrede, Gods geduld, Gods goedheid en daarna, van de vrucht kenmerken zes tot 

en met negen gaat het over ons. 

Als de Heilige Geest namelijk doorwerkt in ons leven dan komen die anderen; geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

Vandaag gaat het over Gods vriendelijkheid, Gods goedheid. 

Wat voor vriendelijkheid is dat? Wat voor goedheid is dat? 

Dat is vriendelijkheid die zich uit in daden; bij vriendelijkheid kun je denken aan 

iemand die altijd heel vriendelijk is; altijd aan lach op zijn gezicht, als je hem 

tegenkomt op straat is er altijd even een praatje, daar kun je aan denken bij 

vriendelijkheid. 

De goedheid van, de vriendelijkheid van God waarover het gaat in Titus 3:4, dat is 

vriendelijkheid die er niet alleen vriendelijk uitziet, maar die zich uit in daden, de 

goedheid en de mensenliefde van God. 

God heeft niet alleen gezegd dat Hij goed is, Hij heeft ook laten zien dat Hij goed is, 

dat is het verschil; het uit zich in daden, dat laat zich zien in zelf gekozen goedheid. 
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De Here God is niet alleen goed in woorden, maar dat heeft Hij ook laten zien in 

daden en waar moet je dan aan denken? 

Titus 3:5; waar zou je dan anders aan denken dan aan de Here Jezus; dat de Vader de 

Here Jezus de wereld heeft ingestuurd om voor ons te leven.  

De goedheid van God is daarin bewezen dat de Here Jezus voor ons is gestorven en 

naar de hemel is gegaan en daar zit die goedheid van God in. 

Niet alleen in woorden; Ik zal goed zijn voor jullie, Hij heeft het ook laten zien in zijn 

daden. 

Die goedheid in Titus 3:5 is meer dan vriendelijkheid en dat is typisch voor de Here 

en dat komt nog bij; die goedheid van de Here die is ook naar mensen die niet van 

Hem houden, die goedheid is ook naar mensen die niets met Hem hebben en dat 

wordt ook van ons gevraagd; dat we niet alleen goed zijn voor elkaar, maar dat we 

ook goed zijn voor mensen om ons heen. 

Psalm 145: de Here is voor heel Zijn schepping goed, Lukas 6:25; de Here laat de zon 

schijnen op mensen die van Hem houden, maar net zo goed laat Hij de zon schijnen 

op mensen die niets met Hem hebben. 

Vriendelijkheid dat blijkt in daden, dat is het eerste. 

2. 

Het tweede; wat is het tegenovergestelde van vriendelijkheid? 

Het tegenovergestelde van vriendelijkheid is, denk ik, jaloezie; vriendelijk is niet 

alleen dat je vriendelijke woorden spreekt, maar dat je het ook in je daden laat zien; 

dat je mensen iets gunt. 

Psalm 145 laat zien: God gunt alles aan de wereld; dat de zon opgaat, dat de zon 

ondergaat en Zijn eigen Zoon, de Here Jezus, heeft Hij. 

Wat is jaloezie? Jaloezie is dat je iemand eigenlijk niets gunt en daarom staat het 

haaks op Gods goedheid. 

Gods goedheid is dat de Here graag wil, ervan geniet, als wij het goed hebben en 

jaloezie die heeft dat niet. 

Voor de ene boer is er regen, en doet hij alles wat God verboden heeft en voor jou, die 

andere boer die wel van God houdt, is er ook regen, net zo goed. 

Tegenovergestelde van Gods goedheid is jaloezie; jaloezie zorgt ervoor dat je scheef 

kijkt, dat je niet blij kunt zijn voor de ander, dat is jaloezie. 
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Jaloezie zorgt ervoor dat je altijd jezelf vergelijkt met een ander, dat je niet blij kunt 

zijn met het geluk van een ander. 

Christenen zijn blij als het met een ander goed gaat; het zijn altijd mensen geweest 

die niet aan hun zelf dachten maar die blij waren als het goed ging met anderen. 

Mag ik daar eens een voorbeeld van geven? 

Er was eens een keer een keizer in Rome en die heette Julianus en die was van plan 

de christenen uit te roeien, maar dat bleek heel moeilijk want de christenen waren 

populair en hij schreef een brief aan een romeinse priester en hij schrijft aan die 

priester; niets heeft er zo aan bijgedragen aan dat de christenen zo populair zijn, als 

hun goedheid aan vreemdelingen, ze zorgen niet alleen voor hun eigen armen, maar 

ook nog eens een keer voor die van ons. 

Want in die tijd zorgen de Romeinen alleen voor hun eigen volksgenoten en de 

Grieken zorgden voor de Grieken en Julianus vond dat raar en dat komt door Heilige 

Geest; christenen zijn geen mensen die alleen maar bezig zijn met hun eigen geluk en 

die het de andere niets gunt. 

Wat christenen kenmerkt is dat ze blij zijn als andere mensen ook blij zijn; net zoals 

God blij is al het met mensen goed gaat. 

3. 

Wat is die nep versie van goedheid? 

Nep goedheid komt uit jezelf; echte goedheid komt uit de Heilige Geest, het is de 

vrucht van de Geest. 

Waarom is het belangrijk om stil te staan als het een nep vrucht is? 

Nou het lijkt erop, het lijkt een vrucht van de Geest, maar het is niet echt, dus 

waarom is het belangrijk om daarbij stil te staan? 

Om duidelijk te krijgen en verwarring te voorkomen; is het nou goed of is het nou niet 

goed? 

Hoe ziet nep goedheid eruit? 

Nou nep goedheid is sentimenteel; nep goedheid is dat je een daklozenkrant koopt, 

maar dat doe je niet voor jezelf, maar dat doe je om jezelf een schouderklopje te 

geven, dat is nep goedheid, dat is sentimenteel om van jezelf te zeggen: dat is best 

goed. 
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En dan is dat nog niets eens voor de buitenwereld, maar voor jezelf, om van jezelf te 

kunnen zeggen; goed gedaan. 

Vorige jaar heb ik een prekenserie gehouden over de barmhartige Samaritaan; de 

barmhartige Samaritaan laat zien dat hij meehelpt om de last van die persoon die 

langs de kant van de weg ligt, om de last mee te dragen. 

Hij voelde die last op zijn schouder en hij merkte het; het was voor hem ook een last. 

Als de Here God goed voor ons is, dan geeft Hij ons niet iets waar we uiteindelijk 

helemaal niets aan hebben, om zelf er een goed gevoel aan over te houden, de Here 

God heeft geen goed gevoel nodig om over te houden aan Zijn eigen vrijgevigheid; Hij 

wil helpen waar het nodig is en daarom geeft Hij het allerbelangrijkste wat er nodig is 

en dat is de Here Jezus. 

En dat heeft de Here God gevoeld als die Zijn Zoon geeft; dat heeft Hijzelf gevoeld. 

Met andere woorden; als je een ander helpt dan merk je dat, dan kost je dat tijd, dan 

kost je dat energie, dan ben je mee verantwoordelijk, dan kost je dat misschien geld; 

als de diakenen vragen, de collecte was vorige week voor Nepal, dan merk je dat, dan 

voel je dat in je portemonnee, dan help je mee die last mee dragen, dan is het niet nep 

maar dan is het echt, dan voel je dat. 

Nep goedheid is sentimenteel en echt goedheid dan voel je dat, dan merk je dat bij 

jezelf. 

4. 

Laatste; hoe krijg je deze vrucht van de Geest; vriendelijkheid van God? 

Hoe krijg je dit in je eigen hart en leven, zodat jaloersheid verdwijnt en je niet meer 

zo nadenkt over jezelf; best goed van mezelf? 

Hoe wordt je een mens die op de Here Jezus lijkt? 

Helpt het dan om tegen jezelf te zeggen, over goedheid, we hebben gezien dat 

goedheid is dat God graag weggeeft; een goed leven, de zon, een huis, maar vooral de 

Here Jezus, helpt het dan om tegen jezelf te zeggen; ik heb zoveel en die ander niet en 

ik moet geven? 

Nee, dat help je niets, want dat werkt op je schuldgevoel en de Bijbel wil helemaal 

nooit op je schuldgevoel werken zodat jij iets goed zou gaan doen voor een ander. 

Hoe wordt je een vriendelijke mens die op de Here Jezus lijkt? 
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Alleen maar om door jezelf het evangelie te vertellen en dat staat in Titus 3:5; Hij 

heeft ons gered, niet vanwege onze goede daden, maar alleen uit barmhartigheid. 

Paulus zegt hier; toen God je besloot te redden, keek Hij niet naar wat jij ervoor over 

had, want de Here is gewoon goed en de Here is liefde en Hij besloot je te bevrijden 

van je zonden. 

Dus wie nog nog onzeker is of de Here God van hem of haar houdt, die heeft nog 

altijd ie onzekerheid en die zal daardoor achtervolgd worden, dat die nog een schuld 

te vereffenen heeft. 

Die blijft altijd met op zijn harde schijf zitten met een onzekerheid en dat zit er als 

vervelend brommen van een vlieg en dan kun je nooit zorgeloos goed zijn, dan kun je 

nooit onbekommerd goed zijn, vriendelijk zijn, dat kun je dan nooit zorgeloos doen. 

Dat kun je nooit zorgeloos doen, omdat je niet vrij bent. 

Wie vergeven is, zegt Paulus hier in Titus 3:5, die is vrij; een mens die vrij is die is 

vergeven en een mens die niet vrij is die is nog niet vergeven, die heeft nog altijd die 

last met zich mee te dragen. 

Iemand die vrij is die wordt niet meer achtervolgd door de vraag; is het voldoende? 

Ben ik voldoende? Ben ik goed genoeg? 

Dus die goedheid van God, die vriendelijkheid, die vijfde vrucht van de Geest, die 

krijg je door de Heilige in je leven als je, staat in Titus 3:5, als je zelf weet dat je als als 

zondig mens intens gekild bent door de Vader in de Hemel. 
God houdt van zondaars en Hij spreekt je vrij en vanaf dat moment hoef jij je niet 

meer te bewijzen, dan hoef je niet meer te bewijzen dat er nog iets goeds in je zit; dat 

hoe je niet aan jezelf te bewijzen en dat hoef je niet aan God te bewijzen. 

Met andere woorden; die persoon is vrij, die is nergens meer aan gebonden, die is 

alleen nog maar gebonden aan zijn of haar God en die kan in alles luisteren naar zijn 

God en die weet; God houdt van me, daar maak ik me geen zorgen over, daar ben ik 

me totaal van overtuigd. 

Alleen die overtuigd zijn van de goedheid van God, die kan vrij zijn en die kan goed 

zijn. 

God wil vooral dat we verzekert zijn van Zijn liefde en dat we gelukkig genoeg zijn 

met Zijn liefde en wie dat is, die kan er niets aan doen, die is vriendelijkheid en die is 

goed, door de Heilige Geest. 
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We gaan bidden! 
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