
Meditatie Romeinen 7:1-6 & Galaten 5:13-26 
31 mei 2020, Pinksteren. 

 

 

Geliefden in de Here Jezus Christus, 

 

Wat is nou de betekenis van Pinksteren? 

Ja, de Geest is uitgestort. Maar wat betekent dat precies? En vooral: wat is het doel daarvan? Want 

als de komst van de Heilige Geest niet een ontzagwekkend belangrijk doel zou hebben, dan zou het 

hele plan van God wel gestopt zijn bij Pasen. Maar Zijn plan gaat verder en in het vervolg heeft de 

Heilige Geest een belangrijke rol. 

 

Het eerste wat dan meestal genoemd wordt is dat de Heilige Geest gekomen is om het Evangelie 

over de wereld te verspreiden. Het is de Geest die mensen in beweging zet om zich over te geven aan 

Koning Jezus. De Geest schenkt en werkt het geloof in je. Zo werd ook de Kerk geboren.  

 

Wil je dus iets meemaken van het werk van God en de kracht van de Heilige Geest, dan moet je zijn 

waar het Evangelie zich verspreidt. Het is een vergissing om te denken dat je dat alleen maar vindt bij 

evangelisatieacties of als je zendeling wordt. Want het Evangelie wordt door de Geest in deze wereld 

gebracht door middel van mensen die getuigen van dat Evangelie. Mensen die de werkelijkheid en de 

waarheid van het Evangelie hebben leren kennen, die het Woord hebben ontvangen, die kunnen 

daarvan getuigen. En dat getuigen gaat vooral met daden, soms met woorden. Dat is waar het 

vanavond over gaat. En je voelt misschien al wel aan: dan kan het ook jouw en uw leven betreffen. 

 

Als we aan de kracht van de Heilige Geest denken, dan zijn we snel geneigd om het te hebben over 

de gaven van de Geest of over bijzondere werkingen van de Geest: wonderen en tekenen. Anderen 

blijven daar juist ver vandaan, bang dat het niet meer om Jezus Christus gaat, maar om de mens. 

Maar de Bijbel leert ons om die twee dingen juist bij elkaar te houden. Het gaat in het Evangelie om 

Jezus Christus de Heer, om Zijn verlossingswerk en Zijn koningschap. Maar dat alles is wel gericht op 

ons, op mensen. En dat lezen we o.a. in Romeinen 7.  

 

Romeinen 7 vloeit voort uit de voorgaande hoofdstukken; de brief is eigenlijk één groot betoog. En 

als Paulus het hier in vers 4 heeft over door het lichaam van Christus gedood zijn met betrekking tot 

de wet, dan moet je dat lezen in het licht van hoofdstuk 5 en 6. Het komt hierop neer dat je jezelf als 

gelovige moet beschouwen als met Jezus gestorven om met Hem op te staan in nieuw leven. Je bent 

door Hem vrijgekocht om niet langer de zonde te dienen, maar om God te dienen. Dat hoorden we al 

vanuit Jesaja 43. En hier staat het zo: Romeinen 7 vers 4: Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. 

 

Dat machtige plan van God om de wereld te redden, waarvoor de Christus moest komen, dat heeft 

als doel dat wij mensen vrucht zouden dragen voor God. Dat is Gods grote verlangen. Dat wij goede 

vruchten voortbrengen, dat we een leven leiden dat bij Hem past.  

Zo bezien gaat het Evangelie heel erg over de mens! De vernieuwing van jou, u en mij is dus een heel 

groot onderdeel van Gods reddingsplan. En daarin is de Heilige Geest erg actief. Maar altijd weer 



kom je terug bij het Kruis van Christus en bij Zijn open graf. Het gaat God om onze vernieuwing, maar 

dat kan alleen als wij leren dat het ons moet gaan om Zijn Zoon. 

 

[…] 

 

Nog even terug naar de gaven van de Geest. Wij denken maar al te snel dat het belangrijk is om 

daarmee bezig te zijn. Als je daar iets van hebt, dan is de Geest pas echt werkzaam in je leven. Dan 

ervaar je Zijn kracht ten volle. En soms zegt men dan ook dat een wat uitgebluste kerk zich moet 

gaan richten op de gaven van de Geest.  

Nu is het zeker waar dat je de kracht van de Geest tegenkomt waar Zijn gaven werkzaam zijn. En die 

gaven heeft de Kerk onmiskenbaar nodig. Maar het gaat de Heere veel minder om de gaven, maar 

vooral om de vrucht. Het is voor Hem een peulenschilletje om jou bepaalde gaven te geven. Maar het 

is voor Hem veel moeilijker om de Geest vrucht te laten dragen in jouw leven. 

 

De bijzondere wijsheid, de tongentaal, de profetie, anderen genezen, of welke gave dan ook zijn die 

dingen die overduidelijk van God komen en niet van een mens zelf. Je kunt er dan ook weinig aan 

bijdragen om ze te ontvangen, anders dan erom bidden en je ervoor openstellen, beschikbaar zijn. 

God geeft ze tot opbouw van de gemeente, van gelovigen, en ter verspreiding van het Evangelie. 

Gaven van de Geest zijn bijzondere vaardigheden of krachten, maar vrucht van de Geest betreft 

vernieuwing van je hart, van je persoon. Door de gaven kun je een bepaalde taak voor de Heere 

uitvoeren. Door de vrucht kun je in je dagelijks leven God eren.  

En ik ben bang dat we onszelf de eerlijke vraag moeten stellen: zou de Vader Zijn ontzaglijk grote 

kracht geven aan mensen die zich niet aan Hem overgeven? Zou de Vader gaven van de Geest geven 

aan mensen die hun hart niet voor Hem leren open stellen? 

 

Zo zijn ook de gaven van de Geest een hulpmiddel voor de verspreiding van het Evangelie en voor de 

bekering van mensen. De Gaven van de Geest staan ten dienste van de vrucht van de Geest. 

 

Over vrucht dragen hoef ik jullie als fruittelers niet zoveel uit te leggen. Als je een mooi ras 

appelbomen hebt, dan verwacht je natuurlijk dat er mooie appels aan komen. Je mag verwachten 

dat de appelbomen vrucht dragen. En om dat te bewerken, zorg je goed voor de bomen. Je geeft ze 

de nodige beschutting zodat ze niet vol in de wind staan. Je controleert op ziektes en bestrijdt die. Je 

zorgt voor goede voeding. Enzovoorts.  

Je staat er natuurlijk beteuterd bij te kijken als zo’n mooie appelboom ineens geen mooie, gezonde 

appels voortbrengt, maar stinkende en rottende vruchtjes, die je het liefst zo snel mogelijk weg 

knikkert. Dát is niet de bedoeling van die boom! 

 

Wel, zo is het wel met jouw, uw en mijn leven. Je kunt slechte en goede vruchten voortbrengen. 

Maar het is niet de bedoeling dat we stinkende en rottende vruchtjes voortbrengen, maar dat we 

mooie, gezonde vruchten geven. Geen manier van leven die dood en ellende versterkt, maar een 

manier van leven die het echte leven en geluk versterkt. Dat is waar de Heere God naar verlangt.  

 

Intussen is de Bijbel weer eens heerlijk eerlijk. De Bijbel windt er geen doekjes om dat het ons niet 

lukt om goed te leven. Maar niet om ons te verwijten en te veroordelen, maar om ons te redden! Je 

krijgt inzicht in wat er gaande is in je leven. Het gaat niet vanzelf dat je levensboompje alleen maar 



mooie vruchten voortbrengt. Dat gaat gepaard met strijd. Het lijkt soms wel alsof er twee kapiteins 

op het schip staan. De ene wil de verkeerde kant op en de ander de goede kant. Kon je die foute 

kapitein nu maar gevangen nemen en uit de weg ruimen. Daar gaat het hier precies over. 

 

Die foute kapitein is in ons leven de baas als we leven naar het vlees. Wat is dat nu weer? Vleselijk 

betekent op een aardse manier. En de aardse manier is het tegenovergestelde van de hemelse 

manier. De aarde is de leefwereld van de boze. De hemel de leefwereld van God. Leven naar het 

vlees, dat is onze standaard instelling. Maar Godzijdank hoeft dat niet zo te blijven. Je kunt de 

instellingen wijzigen. Je kunt leren om naar de goede kapitein te luisteren. Naar de Geest. Paulus zegt 

in Galaten 5:24 dat we onze foute kapitein zelfs moeten kruisigen. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij 

zegt dat wie achter Hem aan wil komen zijn kruis moet oppakken en zijn leven moet verloochenen. 

Wat kruisig je dan precies? Wat verloochen je dan?  

Je verlangens die niet bij God passen. Wij moeten leren om die niet meer te gehoorzamen. Hoe vaker 

je ze gehoorzaamt, hoe sterker ze worden. En hoe minder je ze gehoorzaamt, hoe zwakker ze 

worden. Dat is je vlees kruisigen.  

 

Misschien zeg je nu: ja, dat probeer ik al zo lang, om die vervelende eigenschap van me weg te 

werken, om die te kruisigen. Maar steeds steekt dat ongeduld, dat egoïsme, die luiheid, de lust, of 

vul maar in, weer de kop op. Ik weet heel goed dat het tussen God en mij in de weg staat… dat het 

niet kan bestaan dat ik zo leef terwijl ik in Jezus geloof. Maar toch gebeurt het. Ik kom er niet van los. 

Dat kruisigen van mijn vlees? Dat verloochenen van mezelf? Waar haal ik de kracht vandaan? Hoe 

werkt dat dan?  

 

En dat is precies waarom het zo’n zegen is dat het Pinksteren is geworden. Het feest van de Geest. 

God met en ín ons die geloven. Jij moet je vlees kruisigen en de Geest geeft je daarvoor de kracht. 

Sterker nog, het is de Geest van God die je bewust maakt van de verkeerde verlangens in je leven. En 

die je leert hoe die verkeerde verlangens je leven bij God vandaan trekken. En die je leidt naar het 

kruis van Jezus, waar je diep in je ziel geraakt wordt door Zijn liefde om vervolgens op je knieën te 

gaan en te belijden: Heer, het kan niet bestaan dat ik dit en dat doe; ik doe U er zo’n verdriet mee. En 

dan, en alleen via de weg van verootmoediging, vindt je kracht om de vleselijke verlangens te 

kruisigen.  

 

Dit beeld helpt misschien om het beter te begrijpen. 

Laten we aannemen dat deze bak jouw leven is. De stenen zijn je vleselijke verlangens, de foute 

kapitein. Het water is de Geest. Hoe kan er nu meer Geest in je leven komen? Juist. Door de stenen 

eruit te halen. Maar sommige stenen liggen daar zonder dat je je er bewust van bent. Maar door met 

de Heere God om te gaan, laat Hij je op een gegeven moment zo’n steen in je leven zien, zo’n foute 

kapitein. Dan wil je die eruit gooien, om vervolgens te ontdekken dat die steen veel te zwaar is. Of hij 

zit veel te sterk vast. Want loslaten van je vleselijke verlangens is nog niet zo makkelijk.  

 

Een voorbeeldje. Ik kan nogal ongeduldig zijn. Ik ben me inmiddels behoorlijk goed bewust van mijn 

ongeduld. En ik wil het niet langer in mijn leven hebben.  

Als ik fit ben en een voorspoedige dag heb gehad is het een stuk makkelijker om geduldig te zijn als 

de kinderen elkaar thuis dwars zitten, dan als ik slecht heb geslapen en het werk ook nog niet zo voor 

elkaar kwam. Zo denk ik soms dat het ongeduld aardig uit mijn leven is weggewerkt, om op zo’n 



moeizame dag te ontdekken dat het nog even levensgroot in mijn leven aanwezig is. Dan ontdek ik 

dat dus bezig ben om in eigen kracht mijn ongeduld aan te pakken.  

 

Totdat ik besef dat de Here Jezus voor mijn ongeduld aan het kruis is gestorven en ik besef hoeveel 

verdriet het Hem doet als ik ongeduldig ben. Dan gebeurt er iets extra’s. Dan wíl ik niet alleen van 

het ongeduld af, maar dan beséf ik ook dat het voor de ogen van Jezus eigenlijk helemaal niet mag en 

kan bestaan in mijn leven. En dan breek je. Heer, het kan niet bestaan, het mag niet bestaan, ik wil 

niet dat het bestaat, maar toch is het er. Wat voel je je dan machteloos. Maar dat is precies wat moet 

gebeuren. Onze strijd is niet dat we in eigen kracht moeten gaan vechten tegen de boze. Maar dat 

we de boze en de zonden in onze leven moeten leren zien en moeten leren loslaten. Wij moeten 

stoppen met vasthouden. En we moeten ontdekken dat we het zelf niet kunnen. Dan en alleen zo 

ontstaat er ruimte voor de kracht van de Geest in je leven.  Alleen door de kracht van de Geest 

kunnen je verlangens, kan je hart worden vernieuwd. Halleluja! Daarvoor is de Geest uitgestort. 

Geprezen zij de Heer, duizend en duizend keer. 

 

Want het is Gods verlangen dat jij en ik vrucht dragen voor Hem. Dat betekent dat oude patronen en 

trekken uit ons leven opgeruimd worden en dat er nieuwe voor in de plaats komen. Liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zie je 

wie daar wordt geschetst? Dat is Jezus, zo is Jezus onze Heer.  

Mooi is dat hè?! God wil dat je een beetje meer op Zijn Zoon gaat lijken! 

 

Amen 

 

Drs. F.J.M. van Elk 

Mei 2020 


