
ZONDAG 20. 

 

Lezen: Galaten 5:13-26        zingen:   Psalm   25:2 

                                          Psalm   33:2,3,7 

                                          Psalm  143:10 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

     Toen we daareven met elkaar een gedeelte lazen uit Galaten 5, hoorden we de apostel spreken over 

"vlees en Geest", en over "de werken des vleses" en "de vrucht des Geestes". Hoe deed de apostel dat 

toen? Erg ingewikkeld? Deed hij, vooral bij dat tweede, "de vrucht des Geestes", "het Geestelijke 

leven", erg moeilijk? Maakte hij z'n excuus, dat hij het nu wel even over iets erg dúísters moest hebben? 

Helemààl niet! Integendeel! Hij schreef: "Het is duidelijk, dúídelijk!, wat de werken van het vlees zijn: 

hoererij, onreinheid, losbandigheid...", enzovoort, er volgen er nog meer. Heel concrete dingen, die 

iedereen zomaar begrijpt, en vandaag nóg begrijpt! En toen kwam dat tweede: "de vrucht des Geestes". 

En daarvan gaf de apostel toen ook een heel duidelijke aanduiding door middel van een hoogst concrete 

opsomming: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelijkheid...", enzovoort, enzovoort. 

 

      En toch... als een eeuwenoud misverstand rust op ons de misvatting, alsof de dingen van het 

geestelijke leven maar heel geheimzinnige dingen zouden zijn, voor ingewijden. We danken die 

opvatting aan de middeleeuwse, en nu nog altijd roomse leer van "natuur en genade". "De natuur...", zo 

wordt het vaak voorgesteld "dat is de eerste verdieping, en daar staat boven: "toegang vrij", maar de 

genade, dat is de tweede verdieping, de bovenverdieping: "privé, alleen voor ingewijden! niet voor 

onbevoegden!". Vooral onze opzieners zullen het bij hun huisbezoeken wel eens hebben opgemerkt, dat 

er Gemeenteleden zijn, die je allervriendelijkst ontvangen, helemaal niet stuurs, veeleer vlot en 

spraakzaam, maar zo gauw als zulke woorden als "God", of "Bijbel", of "geloof" over de lippen komen, 

is 't afgelopen; alsof er deuren dichtgaan! Zelfs de klank van de stem wordt daarbij wel eens een tikje 

anders! Ja, want nú betreden we immers het terrein van het gééstelijke leven! Dààr kan en mag niet 

iedereen zomaar over meepraten! 't Veiligst is het om je daar maar buiten te houden! Zwijgen maar! 

 

      Ik noemde dat een gevolg, een nawee, van ons roomse verleden. 'k Zou nog verder terug kunnen 

gaan: 't is heidense, oosterse wijsheid! 't Is gnostiek! Maar... als die scheiding tussen "natuur en genade" 

óóit consequent is doorgetrokken, dan is dat gedaan door de secten! Niet alle; bepààlde secten. In de 

eeuw der kerkhervorming de doperse secte. En omdat die ten onzent in later tijd bijna allemaal 

successievelijk zijn opgenomen in de zogenaamde Gereformeerde kerken -Scheveningen, Groningen!-, 

daarom kan men die opvatting over het "geestelijke leven" als iets van mysteriéúze aard, nu nóg vooral 

aantreffen bij leden van de grote Gereforméérde gezindte in ons land. Zo gaat dat; beginselen werken 

door! Het heeft niet veel geholpen dat krachtige figuren als Kuyper en Bavinck hebben gepoogd de 

oude, góéde Gereformeerde leuzen er weer in te heien. "Gratia réparat naturam!": "Genade herstélt de 

natuur! Genade genéést!" Genade stelt niet een heel ander mens voor de zondaar in de plaats, maar 

genade genéést diezelfde man! Herbouwt en herstelt datzelfde huis, dat scheefgezakt was. "Gratia 

réparat... ": reparéért, herstélt, genéést de natuur! Door Gods Geest wordt de zondaar wel ànders, maar 

hij wordt niet íémand anders! Hij blijft dezelfde persoon, met dezelfde voor- en achternaam 

bijvoorbeeld! 

 

      Het heeft helaas niet veel geholpen. Ook onder ons kan men soms iets van de roomse en doperse 

twee-terreinen-leer tegenkomen. Opeens! Zomaar! En daarom... laten we maar op onze hoede zijn! 't Is 

altijd goed om jezelf maar niet voor te groot te houden! Wat er vandaag niet is, kan morgen opeens 

levensgroot voor u staan! Omdat dan blijkt, dat men zich van de vroegere waarschuwingen voor dat 



gevaar toch eigenlijk zo weinig heeft aangetrokken! 't Ging over de hoofden heen! Daar zou ik 

beschamende voorbeelden van kunnen noemen! 

 

      Laten we vanavond beginnen met op te merken, dat er volgens de Heilige Schrift absoluut geen 

sprake is van een tegenstelling in vijandige zin tussen Gods Geest, en de Schepping. Integendeel! De 

Heilige Geest is evengoed als de Vader en de Zoon, onze Schepper. Daarover spreekt reeds de eerste 

bladzij van het boek Genesis: "...de Geest Gods zweefde over het water...", en in Psalm 33, en in Job 26 

lezen we "...dat God door Zijn Geest de hemelen heeft versierd". Ieder mens dankt zijn leven aan de 

Heilige Geest, weliswaar niet in dezelfde zin als Christus, Die door Maria ontvangen is van de Heilige 

Geest, ónmiddellijk; zó natuurlijk niet! Maar toch wel míddellijk! En nog een paar voorbeelden. Toen 

de mensen vóór de zondvloed àl goddelozer werden, sprak God: "Mijn Geest zal niet altijd in de mens 

blijven!" Wanneer in het voorjaar de natuur ontwaakt, noemt Psalm 104 dat een gevolg van het werk 

van Gods Geest. "Zendt Gij uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des 

aardrijks". En als we straks uit onze graven, lichamelijk, tàstbaar, zullen worden opgewekt, dan zal dat 

ook een gevolg zijn van het werk van de Heilige Geest. We lezen in Romeinen 8: "Indien de Geest van 

Hem, die Jezus heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, 

ook úw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont". 

 

      Ziedaar al iets over de verhouding, de góéde verhouding, tussen Heilige Geest en Schepping, Heilige 

Geest en... natuur. Nou vooruit, laat ik dat woord dan ook maar eens gebruiken... natuur, schepping. Die 

verhouding is helemaal niet stekelig, die is helemààl niet vijandig! Waarom zou het? 't Is Zijn eigen 

werk! En als we dan verder gaan, dan verdient het aanbeveling er ook eens op te letten dat niet àlle 

gaven, door de Heilige Geest aan mensen gegeven, zo maar zaligmakend zijn! Uiteraard spreekt de 

Heilige Schrift meestentijds wel over díé Gaven des Geestes, die wél zaligmakend zijn, allicht! Omdat 

de Bijbel nu eenmaal -grotendeels- een Boek is over Gods werk, het grote werk van de verlossing; 

zeker! Maar... wanneer er bijvoorbeeld staat, dat de Heilige Geest aan zulke mensen als Besaleël en 

Aholiab, en anderen meer, wijsheid gaf om de tabernakel mooi te vervaardigen, met alle toebehoren 

daarbij, dan zijn dat nog geen zaligmakende Gaven des Geestes te noemen, evenmin als wanneer we 

lezen, dat de Heilige Geest over Bileam kwam om het goede over Israël te profeteren. Bileam is toch een 

ongelovige geweest? Een vijand van Gods volk! Evenmin, wanneer we lezen dat de Heilige Geest aan 

Saul een ander hart gaf. Dat betekent eenvoudig dit: vóór die tijd was Saul, de zoon van Kis, een echte 

boerenjongen geweest, een bóérenzoon, wiens hart uitging naar bóérenzaken; bijvoorbeeld naar het vee 

van zijn vader. IJverig ging hij er mee op uit om de weggelopen ezelinnen te zoeken, totdat de Heilige 

Geest een zódanige verandering in zijn hart teweegbracht, dat hij voortaan bekwaamheid ontving, en 

belangstelling toonde, voor dingen, die een kóning van hem moesten maken. Iets dergelijks was ook al 

voorgekomen tijdens het leven van Simson. Men stelt zich die Simson vaak voor -kijk maar naar de 

kinderbijbels!- als een man met de gestalte van een reus, die beschikte over een paar bicepsen als een 

moderne bokser. Ik geloof niet dat dat juist is; Simson was een gewone man, alleen, Gods Geest gaf aan 

Simson de vereiste moed en kracht om tegen de Filistijnen op te treden, en bepaald wanneer het nódig 

was! Niet als zaligmakende gave, en niet als permanent bezit; er staat toch immers telkens, dat de 

Heilige Geest over Simson kwam, en hem dàn vaardig maakte? Niet àlle Geestesgaven zijn zomaar 

zaligmakend! Daar mogen we zelfs wel aan denken, wanneer we lezen dat de Heilige Geest onze 

Zaligmaker -qua Mens- hier op aarde bekwaamde tot Zijn Middelaarswerk. Dat is ook wat anders 

geweest dan het welbekende zaligmakende werk, waardoor de Heilige Geest onze zondaarsharten 

bewerkt tot het geloof, en dat geloof wederbaart ons dan verder; u weet dat wel. De Here Jezus hàd toch 

geen zondig hart...? 

 

      Om het nog eens samen te vatten: ik wil maar zeggen, dat we er voor moeten oppassen om de 

Heilige Geest en Zijn werk vaker dan nodig is, tegenóver dit en tegenóver dat te stellen! Ja, daar moeten 

we zelfs voor oppassen, wanneer we het thans speciaal gaan hebben over wat we wél het zaligmakende 

werk van de Heilige Geest plegen te noemen. Inderdaad, daarbij hebben we dan wél te doen met een 

tegenstelling, en met de schérpe, vijandige! tegenstelling zelfs; immers met die tussen vlees en Geest! 

Daar lazen we van in Galaten 5. Maar óppassen daarbij hoor! Het woord "vlees" betekent in de Heilige 



Schrift maar niet altijd hetzelfde! Immers, het betekent heel vaak heel gewoon dàt vlees, dat we tussen 

duim en vinger kunnen nemen! En van dàt vlees zegt de Bijbel nooit en nergens enig kwaad, en wij 

mogen dat vlees ook absoluut geen kwaad dóén! Zoals dat bijvoorbeeld in de kloosters gebeurt! Dat is 

manicheïsme! "Eet maar lekker! Slaap maar gerust, en trouw maar fijn!", schrijft Paulus in 1 Timoteüs 

4. Doe dat maar gelovig, met dankzegging en gebed! Zorg maar goed voor dàt vlees, bijvoorbeeld voor 

uw bloedeigen kinderen! Wie heeft ooit zijn eigen vlees gehaat? Toch zeker niemand? Of hij moet eerst 

door de een of andere heidense filosofie, heidense levensbeschouwing, verdwaasd zijn! Ja! Maar zóiets 

noemt de apostel dan ook in datzelfde 1 Timoteüs 4 kortweg: "demónisch"! Ik noemde het dan nog 

"rooms", of "heidens-oosters wijs", of "gnostisch", maar de apostel noemt dat "werk van de duivel"! 1 

Timoteüs 4! U moet dat maar eens góed lezen! En daarom denk ik wel eens: "O, o, o! Dachten toch 

sommige Christenen daar in onze dagen alstublieft eens wat meer aan, met hun zucht naar àfbrààk!". 

Vlieg er toch niet in! Luister toch naar de Bijbel! Het boek Prediker zou u wijzer willen hebben! Geníét 

van Gods Schepping! Jongelui!! Je bent maar éénmaal jong hoor! Geniet van je leven! Zeg er maar "ja!" 

tegen! Van die Schepping van God, daar maken u en ik toch maar een niet noemenswaard klein stukje 

van uit? Neem een voorbeeld aan een vis in het water! Blíjf in je element! 

 

      Nee! Als de Heilige Schrift het heeft over dàt vlees, dat  wél in scherpe tegenstelling staat met de 

Heilige Geest, dan bedoelt ze ons boze hàrt, onze zondige natúúr, onze hàrtstochten. En onder "werken 

des vleses" verstaat ze dan niet eten, drinken, slapen, werken, en uw dagelijks brood verdienen! Helaas 

is daarover sinds eeuwen wel regelmatig de neus opgehaald als iets onvrooms, maar dat is ten onrechte! 

Dat is bijvoorbeeld vaak over huisvrouwenwerk gedaan! Is het geen schànde?? Ik kan het niet hóren! 

Dan denk ik aan mijn Moeder!! Eten is op zichzélf nog niet verkeerd, maar wel: zóndig eten!: brasserij, 

en overdaad! Drinken is op zichzélf nog niet verkeerd! Maar wel: zóndig drinken! Dronkenschap! 

Slapen is op zichzélf nog niet verkeerd, maar wel: zóndig slapen! Als een luiaard! Werken en brood 

verdienen is op zichzélf nog niet verkeerd, maar wél, als we ons door de zorgvuldigheden des levens 

laten opslokken, morfineren! 

 

      Ziedaar een paar voorbeelden van "werken des vleses". En de apostel Paulus noemde er in Galaten 5 

nog ettelijke meer. En allemaal even duidelijk! Hoererij! Onreinheid! Losbandigheid, enzovoort! Moet 

ik dat nu allemaal apart gaan bespreken? Nee toch, alsjeblieft? U wéét het toch wel?? 

 

      Dus Gemeente, het is met héél ons leven gesteld als met het verkeer op straat: u moet niet línks 

houden, u moet réchts houden! Zo kunt u nu ook bij alles wat u doet, tegenover God en mensen línks 

houden! Uw zondige afkomst volgen! Aan uw oude Adam toegeven! Net als uw heidense voorouders 

nog deden vóór ze door de Heilige Geest, toen Hij hier kwam, werden bekeerd tot God en tot Zijn 

Christus. Zo kunnen wij nu ook weer alles verkeerd gaan doen! Heidens gaan doen! Maar we kunnen 

het óók goed doen, op de juiste wijze doen, op de goede manier doen; niet links, maar rechts! Dàt is het! 

 

      Wat is dat dus, die vrucht des Geestes? Och, dat is eenvoudig terugkeren naar het normàle 

mensenleven, zoals het van scheppingswege door God gegeven is. Zóndigen, al doen de meeste mensen 

dat, al doen 999 van de 1000 dat, het is en blijft toch: zóndigen! Dàt is abnormaal! Maar Gods Wil 

doen? Dat is gewóón, dat is nórmaal! En dàt is Geestelijk! Geestelijk met een gróte "G"! Dat wil 

zeggen: zó houdt de Heilige Geest ons dat nu Zelf uitentreure voor in Zijn Boek, in de Bijbel; 't is Zíjn 

Boek! Mààr... weet dít wel: dat doet de Heilige Geest nu maar niet vrijblijvend, niet zó, dat de één zich 

desgewenst aan heel die Bijbel niet zou behoeven te storen, aan heel dat Boek van de Heilige Geest zich 

niet zou behoeven te storen: "geen zin in!", en de ander, "nou ja! laat die dat nou maar wel doen, want 

die heeft er nou net wél zin in, die heeft daar een hobby voor!" Als u dàt meent, dan vergist u zich, en 

schromelijk! Want dan weet u niet wat er eigenlijk aan de hand is! Met uzelf, en met heel uw omgeving! 

 

      Gemeente! We leven in een werelddeel dat door Gods Geest bevoorrecht is boven alle andere! Niet 

lang na de uitstorting van de Heilige Geest is het Evangelie met name over ons werelddeel, Europa, 

uitgegaan als een dóóp, als een stróóm, als een rivíér! Dàt is de Geestesdoop! Zég dat eens tegen de 

Pinkstermensen! Ziet u wat dat betekend heeft? Wel dit: dat het Verbond, dat God oorspronkelijk alleen 



maar met Abraham had, en met zijn zaad, het Israëlitische volk, dat dat Verbond toen ook over óns 

heengekomen is; over ons heengezet is als een stolp over een ouderwetse klok! Weet u wel, zo'n stolp? 

Nou, daar staan wij nu onder! Dat is het Verbond! Daar zit u onder, of u nu wil of niet! En wat heeft dat 

betekend? Dit: dat de Heilige Geest ook aan óns de verplichting heeft opgelegd om tot God "Abba!" te 

zeggen. Nou ja, we zijn geen Joden, en daarom, als Hollanders zeg je dan: "Vader! Onze Vader!" 

 

      Zó is de situatie, zó staan we er op! Dat wordt door menig Christen wel vergeten, ook door 

Christenen van wie je het niet verwachten zou, en daardoor komt het dat er af en toe zo ondiep wordt 

geëvangeliseerd! Onhistórisch geëvangeliseerd! Alsof het Christendom, heden, anno 1972!, voor het 

eerst hier in Holland zou zijn gearriveerd! Alsof de Heilige Geest Zich aan Schiedam, Rotterdam, 

Vlaardingen, Delft, den Haag, enzovoort enzovoort, heden, anno 1972, pas voor het éérst iets zou 

gelegen laten liggen! Terwijl Hij hier nota bene al ééuwen bezig is! Om eens één dingetje te noemen: 

hoeveel Bijbelvertalingen zijn er nu al niet in diverse Europese talen verschenen? Luther was ook de 

eerste niet hoor, die een vertaling gaf in het Duits, en vóór Luther waren er ook Nederlandse 

vertalingen! Daar kunt u een dik boek over lezen! Toch zijn er Christenen, die net doen alsof er door 

Gods Geest pas vandaag naar Schiedam wordt omgekeken, of naar Rotterdam, of naar Vlaardingen, 

enzovoort! Alsof er nooit een kerk geweest was, hier, die toch echt ook wel eens een keer een góéd 

geluid heeft laten horen! Er zijn zo van die mensen die ijselijk kunnen afgeven op... die kerk!, die kérk!, 

die kérk!! Nee, maarre... zíj zullen u de Bijbel wel eens leren lezen! En dan hebben ze een Bijbel in hun 

handen. Maar dan moet u eens vragen: "Zeg, hoe kom jij eigenlijk aan dat Bijbeltje; hoe kóm jij aan dat 

Bijbeltje, dat je daar in je handen hebt?? Waar komt dat vandaan?? Kijk eens eventjes voorin!" En dan 

hebben ze dat te danken aan de Heilige Geest, en aan Zijn Kérk, die hier al eeuwen en eeuwen aan het 

werk zijn! U moet voor de aardigheid maar eens kijken in de Statenvertaling! "Op initiatief van de 

Dordtse Synode"! Nou ben ik niet erg synode-achtig, maar er zijn toch écht synodes geweest die ook wel 

wat goeds hebben gedaan hoor! "Op initiatief van de Dordtse Synode". Van diezelfde synode, die 

bijvoorbeeld ook dít goede zei: "Hier hebt u de Catechismus, en nu... óúders! u moet huiscatechisatie 

houden!" Dat geldt ook voor 1972! Allee, ouders! Huiscatechisatie!! Bent u al begónnen?? In éígen 

huis?? Het zou van erkentelijkheid getuigen wanneer de ogen dààrvoor eens wat meer geopend waren, 

en wanneer ieder eenvoudig op zijn eigen plaats bleef, en dààr als een trouw Christen... leefde. Maar dan 

lééfde! Want dàt is nu Geestelijk! Niet de strààt opgaan! Laat dàt aan de revolutie over! De Here Jezus 

heeft ons wel heel wat anders geleerd over het echte Geestelijke leven! De Here Jezus mààkte geen 

kabaal, zoals het spandoekenchristendom dat doet! Laat u er niet door meenemen! De Here Jezus liet 

ons in de gelijkenis van het zuurdeeg zien, hoe het nu heel gewoon in het Koninkrijk der Hemelen moet 

toegaan! Hij zei: "Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam, en in 

drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was". "Geestelijk leven", dat is helemaal niet altijd 

iets in-het-oog-lopends! "Geestelijk leven", dat is gewoon: chrístelijk leven, als een Chrísten leven! 

Doen wat de Heilige Geest u in het Woord voorhoudt, in Zijn eigen Bijbel, Zijn eigen Boek; elke dag! 

En... zondags bovendien samenkomen onder de leiding van diegenen, die door de Heilige Geest daartoe 

aangesteld zijn. Wie dat zijn? Nou, de ouderlingen! Ja! Heus! Dat staat in de Bijbel; echt hoor! 

Handelingen 20 vers 28! Dus tot het trouwe Geestelijke leven behoort onder andere, dat u zondags 

trouw naar de kerk gaat! Dat is ook een stukje van het Geestelijke leven! Handelingen 20 vers 28! Dat is 

niet óúderwets, en dat is niet níéuwerwets!; ik hou niet van dat geklets! Dat is heel gewoon: Bíjbels! Het 

staat in de Schríft, en dat lees ik er uit af!; mag ik alsjeblieft? Dat is nu heel gewoon: Geestelijk! Dat is 

heel gewoon: Christelijk! Dat moeten synoniemen zijn: Geestelijk en Christelijk! 

 

      Gemeente! Ik heb me vanavond enige moeite willen geven om u uit de Heilige Schrift te laten zien, 

dat het zogenaamde "Geestelijke leven" helemaal niet iets ingewikkelds is, iets moeilijks, iets 

bijzonders, iets bizars. Júíst níét!! "Gratia réparat naturam!", zeiden onze Gereformeerde vaderen. Ze 

bedoelden daarmee te zeggen, dat de Heilige Geest de Schepping Gods niet ondersteboven gooit, maar 

juist weer overeind zet! Dat Hij het bestaande in zijn waarde lààt, en ordent, en weer normaliseert! De 

Genade van de Heilige Geest breekt niet àf, maar bouwt óp, en herstélt, en maakt blij en gelúkkig! 

  

     Kortom: Genade genéést! 



 

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 20 februari 1972 

 


