
 

 

 

 

 

82. Gods Geest 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Galaten 5:16. 

 Hoe kun je in een winkel zien wie er klant is en wie verkoper? 

 Hoe kun je tijdens een voetbalwedstrijd zien wie supporter is van welk team? 

 Hoe kun je zien of iemand bij Jezus hoort? 

Lees verder… 

 

De brief tot zover… 

Sommige gelovigen in Galatië dachten dat niet alleen Paulus hun kon vertellen wat goed en wat slecht 

was. Paulus wist dat God hem een speciale taak had gegeven en vertrouwde erop dat Hij hielp om 

goede antwoorden te geven. Hij legde uit dat het belangrijk is om te geloven dat Jezus stierf en dat 

God Hem weer tot leven bracht om op die manier onze verkeerde dingen te kunnen vergeven. 

Wanneer gelovigen de leiding van de Heilige Geest volgen, kun je dat zien in hun leven. 

Lees nu samen Galaten 5:22-26. 

Wat er daarna gebeurde… 

Paulus bleef herhalen dat Gods kinderen op zo’n manier moeten samenleven dat ze God eren in wat 

ze doen. Geloven in Jezus zal nooit populair worden. Er zullen altijd vervolgingen en beproevingen 

zijn. Maar zulke dingen zijn niets vergeleken bij wat Jezus deed om de wereld te redden. Voor 

christenen is het belangrijk om dicht bij God en in zijn liefde te blijven. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 108 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Galatië Dit was een Romeinse provincie die tegenwoordig voor een deel in Turkije ligt. 

Verkeerde leraren Paulus schreef aan de gemeente in Galatië, omdat ze luisterden naar 

leraren die geen goede boodschap doorgaven. Om dezelfde reden werd de bijeenkomst in 

Jeruzalem gehouden (zie ontdekkingsreis 16). Daar ging het over wat je moest doen om 

christen te worden. Het is niet duidelijk of Paulus deze brief voor of na de bijeenkomst in 

Jeruzalem schreef. 



 

 

 

 

 

Van Paulus Kijk naar Galaten 6:11: Paulus schreef deze brief zelf, hij maakte geen gebruik 

van iemand die dat voor hem kon doen. 

Probeer het uit 

Kijk naar Galaten 5:22 en 23. Op welke negen manieren moet een christen zich volgens Paulus 

gedragen? 

Denk aan iemand van wie je weet dat hij of zij christen is – bijvoorbeeld iemand uit de kerk. Is dat een 

liefdevol en blij persoon? Is hij vredig, geduldig en aardig? Is hij goed en betrouwbaar? Kan jij je 

herinneren wanneer hij zachtaardig was of zelfbeheersing liet zien? Misschien zie je bij die persoon 

wel al deze dingen. Of misschien merk je dat hij geduldig met jou is, of aardig tegen dieren, of niet 

mopperig. 

Wanneer die persoon zich zo gedraagt, laat hij aan jou zien (en iedereen om hen heen) hoe God is. 

Waarom zou je dat niet tegen hem of haar willen zeggen? Schrijf een brief of een maak een 

bedankkaartje waarin je hem of haar bedankt dat hij of zij laat zien waar Paulus in dit vers over 

schreef. 

Praten met God 

Wat voor gaven heb jij van God gekregen? Hoe zou jij jouw talenten voor God en voor de mensen om 

je heen kunnen gebruiken? Praat met Hem over die gedachten. 

 


