
 

 

 

 

 

Je zaait bonen in de tuin omdat je bonen wilt eten. 
Je plant een appelboom omdat je appels wilt hebben. 

Het gaat bij het zaaien en planten om de vrucht. 
Zo is het ook als het Zaad van Gods Woord  

door het werk van de Heilige Geest  
uitgroeit tot een ‘plant van het geloof’. 
Het gaat om de vrucht. Welke vrucht? 

 
Binnenkomer 

- Heb je Gezinsmoment deel 1 van de serie ‘Het werk van de Heilige Geest’ gedaan, 
herinner je kinderen dan aan de gelijkenis van het zaad. Het zaad dat in de goede 
aarde viel, groeide uit tot een plant met vruchten. Ga met elkaar van een heel aantal 
gewassen na wat de vruchten zijn. Je kunt ook de tuin in gaan of bij een tuinder of 
boer op bezoek. Welke vrucht groeit er aan welke plant/struik/boom? 
 
 

Bijbel erbij 
Lees eerst Lukas 7 vers 43-45 en bespreek dit aan de hand van de volgende 
vragen: 

- ‘Elke boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend’ (vers 44). Wat betekent dat? 
(Aan de vrucht kun je zien wat voor soort plant/struik/boom het is. Zie je 
appels? Dan is het een appelboom. Zie je peren? Dan is het een perenboom.) 

- In het leven van mensen zijn ook vruchten (vers 45). Wat betekent dat? 
(Vruchten zijn dingen die je denkt, die je zegt, die je doet) 

- De Bijbel zegt dat er twee mogelijkheden zijn: je hebt in je leven goede 
vruchten of kwade/verkeerde vruchten. Wat betekent dat? (Je bent een goede 
plant of boom of je bent een zondige plant of boom. Je denkt, zegt en doet wat 
de Heere wil, of je denkt, zegt of doet wat de zonde en de duivel willen)  

Paulus geeft daar duidelijke voorbeelden van. Lees Galaten 5 vers 19-22 en 
bespreek dit aan de hand van de volgende vragen: 

- Hoe noemt Paulus verkeerde vruchten (vers 19a)? (Werken van het vlees, van 
de zonde) 

- Welke verkeerde vruchten noemt hij (vers 19b-21)? Ga van elk woord na wat 
het betekent en hoe je het in het leven kunt zien! 

- Hoe noemt Paulus goede vruchten (vers 22)? Wat valt je op? (De vrucht van 
de Geest. Er staat ‘vrucht’. Niet ‘vruchten’. Ze horen bij elkaar. Ze zijn als de 
partjes van een sinaasappel of als druiven aan een tros) 

- Welke negen dingen horen bij de vrucht van de Geest (vers 22)? Ga van elk 
woord na wat het betekent en hoe je het in het leven kunt zien! 

 

De vrucht van de Geest 
Serie: Het werk van de Heilige Geest 

Deel 3 
- Gezinsmoment (3-15 jaar) - 



Bezig 
Laat de kinderen de kleurplaat van ‘De vrucht van de Geest’ kleuren die je op 
www.bijbelsopvoeden.nl vindt, of laat ze zelf een tekening ervan maken. Maak zelf 
intussen van allerlei vruchten een smoothie klaar. 
 

Besluiten 
Drink de smoothie met elkaar. Vraag hoe het komt dat deze zo lekker smaakt. Dat 
komt omdat er allemaal goede vruchten in zitten. Hoe zou het smaken als je er 
verkeerde of giftige vruchten in had gedaan? Dan zou het niet lekker zijn. Dan zou 
het bitter zijn. Zo is het ook met de ‘werken van het vlees’ of de ‘verkeerde vruchten’ 
in je leven. Ze zijn bitter. Ze zijn niet goed voor je.  
Hoe kun je ‘goede vruchten’ voortbrengen? Door de Heere Jezus en de Heilige 
Geest. De Heere Jezus heeft in Zijn leven alleen maar ‘goede vruchten’ laten zien. 
Hij leert je liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid [=geduld], goedertierenheid 
[=genade en trouw], goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid 
[=zelfbeheersing].  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vroeger werd wel gezegd dat je de ‘goede vruchten’ kon zien aan gelaat, 

gewaad, praat en daad.  

Je kunt dit gezinsmoment vervolgen/concretiseren met behulp van de 
volgende gezinsmomenten van deze website: 
 
1.  Kleding als kenmerk (gewaad) 
 
2. Je tong, een vuur? (gepraat) 
 
3. In dienst van Koning Jezus? (daad)  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

