Je bent een mooi mens…
Hoe God je karakter vormt 1: vrucht van de Geest
Galaten 5:12-26

GESPREKSHANDREIKING
Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan
de slag met de inhoud van de preek of kun je als
kleine groep een geloofsgesprek voeren. De
gehouden preek is te lezen en te beluisteren op
de site van de Fonteinkerk.
www.fonteinkerkhaarlem.nl
GEBED
Jezus - uw liefde in mij
Jezus - uw vreugde in mij
Jezus - uw vrede in mij
Jezus - uw geduld in mij
Jezus - uw vriendelijkheid in mij
Jezus - uw goedheid in mij
Jezus - uw geloof in mij
Jezus - uw zachtmoedigheid in mij
Jezus - uw zelfbeheersing in mij
Om over na te denken
 Gloria Dei, vivens homo. [De glorie van God is
een volledig levend mens.]  Irenaeus, 2e eeuw
 Onderdeel van de claim van het christelijke
geloof is dat christen-zijn inhoudt dat je meer
echt mens wordt.  Tom Wright, Surprised by
Hope, 2010
 We verlangen niet naar een overvloediger
oogst van de vrucht van de Geest omdat onze
redding op het spel staat of omdat we geloven
dat God meer van ons zal houden als we meer
vrucht dragen. In plaats daarvan is onze zorg
verbonden met Gods missie in deze wereld: God
heeft ons geroepen om de verzoening waar God
naar verlangt voor heel de schepping voor de
wereld zichtbaar te belichamen.  Philip D.
Kenneson, Life on the Vine. Cultivating the Fruit of
the Spirit in Christian Community, 1999.
Het christendom is het ‘goede nieuws’ dat
schoonheid, waarheid en goedheid te vinden zijn
in een persoon. Frank Viola en Leonard Sweet,
Het Jezusmanifest. Terug naar de kern van het
christendom, 2011.
 Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn
vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht,

dan zijn ook zijn
vruchten slecht. Want
aan de vruchten
herkent men de
boom.  Jezus in
Matteüs 12 vers 33.
 Ik ben de wijnstok
en veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun
je niets doen.  Jezus
in Johannes 15:5
Gespreksvragen
1. Wat doet het met je als tegen je gezegd
wordt: ‘Je bent een mooi mens!’ Hoe reageer
je daar op?
2. Welke van de negen eigenschappen van de
vrucht van de Geest is bij jou het minst
ontwikkeld? Hoe zou daar verandering in
kunnen komen?
3. Heb je de negen eigenschappen van de vrucht
van de Geest al uit je hoofd geleerd? Zo ja,
wat vind je daar waardevol aan? Zo nee, wat
maakt het dat je dat niet doet?
4. Bekijk en bespreek enkele andere ‘rijtjes’ uit
het Nieuwe Testament: Filippenzen 4:8-9; 1
Timoteüs 6:11; 1 Petrus 3:8-9; 2 Petrus 1:3-7.
5. Hoe ga je proberen om in je alledaagse leven
gericht te zijn op groei in de vrucht van de
Geest?
6. Hoe zie jij de verhouding tussen de God-factor
en de mens-factor als het gaat om
karaktervorming?
7. Bespreek een of meer van de citaten die je in
deze handreiking vindt.
8. Welk voornemen maak je waardoor je je
toewijdt aan Gods verlangen dat de vrucht
van de Geest in jouw leven (meer) tot bloei
komt?
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