
 

  Werken des vleses en des Geestes  
Thema  Groepsvorming.  

Haten 
Jaloezie 
Barmhartigheid en naastenliefde 
Zonde en straf 
Boosheid en toorn 

Bovenbouw  

Bijbelverhaal Werken des vleses en des Geestes  
Bijbelgedeelte Galaten 5: 16-26 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
20 en 21 
 
 
 
22 
 
 
26 

Hier worden expliciet woorden gebruikt, die aangeven hoe je níet met elkaar 
moet omgaan. Woorden zoals venijngeving en gekijf zijn oudere woorden, 
maar ze geven een diepere lading aan van gevoelens en uitingen. In vers 21 
staat ook duidelijk dat als je zo leeft je niet in de hemel kunt komen.  
Als tegenstelling worden hier genoemd de woorden die horen bij het 
liefhebben van elkaar. Ook woorden als lankmoedigheid en matigheid hebben 
een diepere lading.  
In dit vers wordt als afsluiting nog eens duidelijk gezegd wat we wel moeten 
doen en niet moeten zijn. 

Geloofsleer Zie voor de beschrijving van de liefde tot de naaste, die voortkomt uit de 
liefde tot God ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 24.  
In de Dordtse Leerregels (DL) hoofdstuk 5 paragraaf 1 lees je over het leven 
uit de vrucht des Geestes, maar dat we dan ook niet totaal verlost zijn van 
het vlees en het lichaam der zonde. Zwart-wit denken is dus ook niet juist. 
‘Die meent te staan, zie toe dat hij niet valle’.  

Psalm / Lied Psalm 1 
Psalm 25: 2 en 4 
Tien geboden des Heeren 
‘Welzalig de man die niet wandelt…’ 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Dit Bijbelgedeelte kun je gebruiken voor een Bijbelleesles, hierbij moet 
je naslagwerken gebruiken, zoals bijv. de kanttekeningen of de uitleg 
bij de Bijbel. Dit gedeelte zou ook als een begrijpend leesles gegeven 
kunnen worden. Als je zou kiezen voor een taalles, dan gaat het hier 
over tegenstellingen.  

• Dit gedeelte heeft een relatie met de geschiedenis van Hager en Sara 
(Ismaël en Izak), wat in het voorgaande hoofdstuk behandelt wordt. 
Het is dus ook mogelijk om deze les te koppelen aan het Bijbelverhaal 
uit Genesis 21 over Izak en Ismaël.  

• Gezien de stijl en de inhoud is dit gedeelte uitermate geschikt voor 
leerlingen van de bovenbouw.  

 


