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De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, self-control

Galaten 5: 22

Galatians 5:22

De vrucht van de Geest!

The fruit of the Spirit!
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Patience, Kindness, Goodness

Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid
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De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 
tot bekering komen.

The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness; but is 
longsuffering to you-ward, not wishing that any should perish, but that all should 
come to repentance.

2 Petrus 3: 9



Patience, examples from the Bible book of Proverbs

Geduld, voorbeelden uit het Bijbelboek Spreuken

• 14:29 Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, 
verheft de dwaasheid.

• 15:18 Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt 
onenigheid.

• 16:32 Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest 
beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.

• 14:29 Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-
tempered displays folly.

• 15:18 A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient 
calms a quarrel.

• 16:32 Better a patient person than a warrior, one with self-control than 
one who takes a city.



Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het 
goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 
Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd 
u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees 
deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u 
vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil 
met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, 
maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad 
met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor 
zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. Be devoted to one 
another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but 
keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, 
faithful in prayer. Share with the Lord’s people who are in need. Practice hospitality. 
Bless those who persecute you; bless and do not curse. Rejoice with those who 
rejoice; mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be 
proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. 
Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of 
everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. 

Romeinen 12: 9-18

Romans 12: 9-18



Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand.

Filippenzen 4: 5

Philippians 4:5



En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, 
namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u 
zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer 
uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik 
in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 
tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan 
de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en 
volg Mij.

And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good save one, even 
God. Thou knowest the commandments, Do not kill, Do not commit adultery, Do not 
steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor thy father and mother. And 
he said unto him, Teacher, all these things have I observed from my youth. And Jesus 
looking upon him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go, sell 
whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: 
and come, follow me.

Marcus 10: 18-21

Mark 10: 18-21



In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar 
het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op 
Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u 
tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand 
is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn 
heerlijkheid.

In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him 
who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that 
we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. 
And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the 
gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, 
the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the 
redemption of those who are God’s possession—to the praise of his glory.

Efeziërs 1: 11-14

Ephesians 1: 11-14


