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Galaten 5: 22 en 23  WAT ZIJN DE GOEDE VRUCHTEN? 
Onlineviering 7 juni 2020  1039/1432, Ak 

 

Lieve mensen, 
 

1 In mijn laatste blog op onze websites schreef ik het volgende: 
Pinksteren 2020. Ik mediteer nu over de heilige Geest in coronatijd. Hoe 

waait zij vandaag in onze kerken en over onze wereld in crisis? De heilige 
Geest heeft wel wat weg van een virus. Geest en corona zijn beiden 

onzichtbaar. Ze werken allebei aanstekelijk. En ze hebben beiden grote 
impact. Maar verschillen tussen deze twee zijn er natuurlijk ook te 

noemen. Corona eist levens; de Geest wil juist levend maken. Corona 
brengt mensen in ademnood, de Geest geeft mensen juist adem. Corona 

zet ons op minstens anderhalve meter afstand. De Geest wil ons juist 
samenbinden tot een hechte gemeenschap. Lock down staat tegenover 

blowing in the wind, en een lege kerk tegenover een volle kerk. Zo zet 
corona deze Pinkstertijd vandaag op scherp.  Tot zover mijn Pinksterblog… 

 

2 Wat hebben we vandaag nodig als individu, kerk en wereld, nu 
corona zulke diepe sporen trekt? De hele wereld zucht onder de 

pandemie. Meer 350.000 doden zijn er wereldwijd al te betreuren. Ook 
het samenleven is ontwricht: veel mensen lijden onder het sociale 

isolement. Kan de Geest van Pinksteren ons vandaag in deze crisis nog 
wel helpen en troosten? 

 
Ik lees deze dagen de woorden van Paulus aan de Galaten opnieuw. Hij 

schrijft over de vrucht van de Geest. Eén vrucht? Nou, Paulus somt maar 
liefst 9 gouden waarden op (Kijk naar de glazen pot): liefde, vreugde, 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.. Dat is nogal wat? Kunnen wij daaraan tippen? 

 
Eigenlijk draaien al deze kwaliteiten om het ene grondmotief: LIEFDE. 

Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de LIEFDE, schrijft 

Paulus in een andere brief. Als de 9 waarden ons te veel worden, dan 
mogen we ze samenvatten in de grote drie, met de Liefde voorop. Kijk 

nog even naar de glazen pot met vruchten. En daarop de 9 aantrekkelijke 
vruchten geschreven. Welke vrucht heb jij nu nodig? 

 
3 Corona trekt zoals gezegd diepe sporen in ons leven. Het nieuwe 

normaal (houd afstand, geen handdruk, geen kus, geen…) is verre van 
normaal. Kan de Pinkstergeest ons hier en nu motiveren en inspireren om 

desondanks vruchtbaar te worden in ons denken en doen? 
 

Zijn die vruchten er al meteen? Neen, vaak kost het proces van groei en 
rijping de nodige tijd en aandacht. Dat leer ik uit het volgende verhaal:  

Johan droomde eens dat hij een winkel binnenging. Achter de toonbank 
zag hij een engel staan. Zenuwachtig vroeg hij: ‘Wat verkoopt u hier?’ De 

engel antwoordde vriendelijk: ‘Alles wat je maar wilt.’ Johan somde vlug 
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zijn bestelling op: Ik wil graag vrede op aarde, geluk voor iedereen en 
liefde, heel veel liefde en…. 

De engel viel Johan in de rede en zei: ‘Sorry, jongeman, je begrijpt mij 

verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten, alleen zaden.’ 
Tot over het verhaal. 

 
4 Wij verkopen hier geen vruchten, alleen zaden. 

Gemeente, we moeten niet te snel vruchten verwachten. Geef de zaden 
die Gods Pinkstergeest in ons schenkt toch de nodige tijd en aandacht om 

te kunnen wortelen en te groeien. Het begint allemaal heel in het klein.  
Ik zou u en jou daarom willen uitnodigen om één vrucht of zaadje van de 

9 uit te kiezen. Ga daar deze week eens mee in. En vraag je af: Op welke 
manier kan ik goed doen of mezelf beheersen? Hoe kan ik geduldig zijn en 

zachtmoedig naar een familielid of vriendin met wie de relatie nu juist zo 
moeilijk loopt? 

En zou het niet goed zijn om ook eens stil te staan bij de zorg voor mijn 
eigen ziel? De moeilijkste weg is vaak de weg naar binnen. Het Liefhebben 

van onszelf wordt al gauw overgeslagen. Maar goede zelfzorg is juist in 

deze crisistijd meer geboden dan anders. 
 

5 Ik zie in deze woelige tijd gelukkig mooie dingen gebeuren. Er 
wapperen vlaggen in onze stad en je leest het op huizen en bedrijven: 

Houd moed, Heb lief. Vorige week brachten onze diaconieën onder dit 
motto Pinksterrozen naar alle bewoners van enkele zorgcentra in onze 

stad. Goed voorbeeld doet goed volgen. Een kaartje naar iemand die 
alleen is of net in rouw, het kan zo veel betekenen. 

Een luisterend oor, een telefoontje, een blijk van aandacht… het zijn stuk 
voor stuk zaden voor een vruchtbare werking van de heilige Geest.  

 
Zo kunnen we ook in deze coronatijd het verschil maken tussen het goede 

virus van Pinksteren en het kwade virus van Covid-19. Met zaden van 
gebed en actie. Of om het met een Pinkstergebed van kerkvader 

Augustinus te zeggen: 

 
Fluister het in mij, heilige Geest: ik zal het goede denken. 

 
Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. 

 
Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. 

 
Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 

 
Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen. 

 
Amen 
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Pianospel 
 

Welkom, groet en bemoediging 

 
Welkom in deze onlineviering. Fijn dat u en jij met ons verbonden zijn. 

 
Hier in de kerk, thuis of waar ook maar 

houden we moed 
want onze Hulp is de Naam van de Heer 

heeft Hij niet hemel en aarde geschapen? 
Betekent zijn Naam niet: IK BEN ER? 

 
Daarom geven we elkaar ook op afstand de groeten van God 

 
Vrede, gratie en liefde zij met u en jou 

in naam van de Vader, die voor ons is 
van Jezus Christus, die met ons is 

en van de Heilige Geest, die in ons is. 

Amen. 
 

Zingen: Lied 304: 1 
 

Gebed 
 

Kom, Heilige Geest, daal op ons neer. 
Troost ons en help ons in deze roerige tijden 

Ontsteek in ons het vuur van uw liefde 
Adem ons open voor Uw Goede Woord 

en inspireer ons tot navolging van Jezus Christus 
nu en alle dagen. Amen 

 
De kaarsen van Woord (Galaten) en Wereld (Coronacrisis) worden 

aangestoken  

 
Zingen: Lied 304: 2 

 
Korte inleiding bij thema  Wat zijn de goede vruchten van de 

Geest? 
Op tafel staat een grote glazen pot. Mijn vrouw kreeg hem eens cadeau 

van een goede vriendin. In de pot zaten allemaal gedroogde 
vruchten…zoals krenten, rozijnen, dadels, appels, etc. Op de pot staan de 

vruchten van de geest geschreven. Paulus schrijft erover in zijn brief aan 
de Galaten.  Welke vruchten hebben wij vandaag nodig in deze 

coronacrisis?  
 

Schriftlezing Galaten 5: 13-14, 22-25 (NBV, tekst in beeld) 
 

Zingen: Lied 304: 3 
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Overdenking (met af en toe de glazen pot in beeld) 

 

Kort orgel/pianospel (bij lied 841 Wat zijn de goede vruchten)  
 

Mededelingen: Collecten via de Kerkgeldapp (logo in beeld) 
 

Collecteren met de zwarte zakken lukt nu niet. Graag verwijs ik u naar 
de kerkgeldapp of naar de bankrekeningnummers via kerkgroet of 

kerkblad. Alvast hartelijk dank voor uw giften. 
     

Gebeden 3x afgewisseld met  Lied 333 Kom, Geest van God 
(Camera gericht op Paaskaars, responsietekst in beeld.) 

 
Kom, schepper Geest van God, 

zaai in ons de zaden van Jezus Christus 
wek ons op tot aandacht en goede werken 

zaai in ons het geheim van uw Liefde 

maak ons open voor Uw wonderen 
en spoor ons aan tot liefde voor elkaar 

daarom bidden wij zingend tot U: 
 

Kom, troostrijke Geest van God, 
zaai in deze wereld de gaven van uw geestkracht 

geef vreugde, waar verdriet is, 
geef vrede, waar haat is 

maak ons geduldig, als wij ongeduldig zijn 
zegen de politieke leiders met wijsheid en daadkracht 

in de strijd tegen de coronapandemie, tegen racisme en populisme 
help ons om de geesten te onderscheiden 

en te kiezen voor wat goed en heilzaam is 
daarom bidden wij tot U: 

 

Kom, verlichtende Geest van God, 
help ons, als wij twijfelen en worstelen met onszelf 

leer ons de deugden van zachtmoedigheid en zelfbeheersing 
laat ons groeien in geloof, hoop en liefde 

ontferm U over allen die ziek zijn en lichamelijk of geestelijk tobben 
ontferm U over stervenden en mensen in rouw 

troost hen met uw geest in dagen van leegte en gemis 
Fluister het in ons, Spoor ons aan, heilige Geest:  

dan zullen we het goede denken en doen. 
daarom bidden wij zingend tot U: 

 
Hoor naar wat elk van ons in stilte tot U bidt… 

 
Samen zingen wij het gebed dat Jezus ons leerde: lied 369b 
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Gezongen Onze Vader: lied 369b 

 

Slotlied lied 426 God zal je hoeden (2x, 1x Engels, 1x Nederlands) 
 

Zegen   
 

Ontvang de zegen van de Allerhoogste om tot zegen te zijn voor 
elkaar 

 
(naar Lied 429a) 

 
DE LEVENDE ONTFERMT ZICH OVER ONS 

DE LEVENDE WIJST ONS DE WEG 
DE LEVENDE ZAAIT IN ONS GOEDE VRUCHTEN 

 
GOD ZIJ ONS GENADIG EN ZEGENE ONS 

EN DOE ZIJN AANSCHIJN OVER ONS LICHTEN 

 
…. 

 
Gezongen be-aming : lied 431b 

 
Uitleidend orgelspel   

 
 


