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Knutselplaat Vrucht van de Geest  
Galaten 5:22 

 

 
BIJBEL 

Lees Galaten 5:16-26  
- Welke twee soorten mensen zet Paulus in dit gedeelte tegenover elkaar? 
- Wat is er in je leven te zien als je vastzit aan de zonde en de duivel (vers 19-21)? 
- Hoe noemt Paulus deze dingen (vers 19a)? Wat betekent dat? 
- Wat is er in je leve te zien als je door het geloof verbonden bent aan de Heere Jezus (vers 

22)? 
- Hoe noemt Paulus deze negen dingen (vers 22a)? Wat betekent dat? 

- Wat is dus nodig in je leven? 
 
BEZIG 

- Neem het nieuws/de krant en bespreek een aantal pagina’s: wat hoort bij ‘de werken van 
het vlees’? Lees/zie je ook iets over ‘de vrucht van de Geest’? 

- Je kunt een poster maken met aan de ene kant de ‘werken van het vlees’ en aan de andere 
kant ‘de vrucht van de geest’. Knip stukjes uit een krant of foto’s uit een tijdschrift of 
teken/schrijf zelf concrete voorbeelden. 
- Je kunt Galaten 5:22 uit het hoofd leren (zie post van dinsdag voor steun bij het leren). Op 
de website vind je ook een kleurplaat bij deze Bijbeltekst. 

- Je kunt ook bij de inhoud van deze tekst stil staan met behulp van het Bijbelwerkje ‘de 
vrucht van de Geest’ (zie hieronder voor een stap voor stap beschrijving van deze 

mandarijn). Je kunt natuurlijk ook zelf een vrucht bedenken (een druiventros bijvoorbeeld) 
en deze knutselen met karton, vilt of iets anders. 
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Knutselwerkje ‘Vrucht van de Geest’ 
-stap voor stap beschrijving- 
1. Hieronder zie je tien stukjes van een mandarijn. Print deze uit. Schrijf in het eerste stukje: 
‘de vrucht van de Geest is:’. Schrijf in elk volgende stukje één van de negen delen van de 
vrucht van de Geest uit Galaten 5:22.  
2. Kleur de mandarijn daarna in (je kunt bij stap 1 ook printen op oranje karton). 

3. Knip de vijf rondjes uit en vouw ze dubbel. 
4. Lijm de achterkant van de eerste ‘vrucht’ op de achterkant van de tweede ‘vrucht’, de 
achterkant van de derde ‘vrucht’ op de achterkant van de ‘vierde vrucht’… enz. Lijm 
tenslotte de negende ‘vrucht’ aan het begin. Nu heb je je mandarijn rond. 
5. Steek in het midden een satéprikker. Knip er een stukje vanaf als je die te lang vindt. 
6. Schrijf Galaten 5:22 op het blaadje, knip het uit en plak dit aan de satéprikker. 
7. Blijft je werkje niet zo goed staan, doe dan een stukje klei of kneedgum onderaan de 
satéprikker 
 
 
 
Bijbelrooster en Bijbelleesrooster 
Meer leren over de vrucht van de Geest? Stilstaan bij de betekenis van elk stukje van de 
vrucht? 
- Je vindt op deze website een Bijbelleesrooster hierover: voor twaalf dagen een 
Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg daarbij om voor te lezen en een paar vragen om 
over in gesprek te gaan. 
- Je vindt op deze website ook een Bijbelrooster voor de tijd na Pinksteren waarbij de vrucht 
van de Geest wordt besproken vanuit de het leven van de eerste christengemeente in 
Jeruzalem: voor vijf dagen een Bijbelgedeelte uit het boek Handelingen om te lezen met een 
aantal vragen om naar aanleiding van het Bijbelgedeelte in gesprek te gaan.  
- Verder vind je op de website ook kleurplaten bij Galaten 5:22 
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