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Skriflesing: Galasiërs 5: 13 - 26 

Teks: Galasiërs 5: 25 

Tema: Lewe in pas met die Heilige Gees. 

 

Vooraf sang 

Lied 530: 1, 2, 3 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Lied 169: 1, 2 

Votum 

Groetseën 

Loflied Lied 334: 1, 2, 3, 4; 

Gebed 

 

Woorddiens 

Skriflesing 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens 

Sing Sb 8-3: 1 

Liefdegawes 

Gebed 

Sing Sb 8-1: 2  

Wegstuurseën 

Amen Sb 13-2.  
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Geliefde brs en srs  

 

Dié van ons wat ervaring van die militêre wêreld het, sal weet wat die opdrag “kom 

in pas” beteken. Wanneer soldate in peloton marsjeer dan moet almal presies gelyk hulle 

voete neersit wanneer die bevelvoerder sê” “links, regs, links, regs”. En wanneer jy die 

verkeerde voet neersit, dan kom die bevel: “kom in pas”. (skyfie 1 en 2 vir ons kinders)  

 

Dit is presies wat die Here ons vanaand hier leer: ons moet in pas met die Heilige 

Gees lewe!  

 

Ons moet saam beweeg in die rigting waarheen die Gees ons lei en ons voete neersit op 

die plek en tyd wat die Heilige Gees aandui. Om die Gees te volg verg stryd en harde 

oefening maar dit laat jou die ware vryheid geniet wat daar vir ons in Christus is.  

 

Paulus begin hierdie gedeelte deur die gelowiges te waarsku dat hulle nou vry is 

maar dat hulle nie hulle vryheid moet misbruik om sonde te doen nie. Daarmee 

bedoel Paulus dat ons in Christus vry gemaak is van die sware plig om deur ons werke 

ons saligheid te probeer verdien. Ons is vry van die onderhouding van die wet asof ons 

daardeur gered kan word en ons kan nou in Christus lewe as kinders van God. Ons is vry 

van die oordeel van God omdat ons nie die wet kan onderhou nie! Vry – omdat Christus 

die volkome vir ons vervul het. Ons het vanoggend ook gehoor dat ons vry is van die 

oorheersende mag van die sonde en dat ons in die krag van die Gees aan God 

gehoorsaam moet wees.  

 

Daarom waarsku Paulus in vers 13: nou mag ons nie hierdie vryheid gebruik om te 

sondig nie, nee, ons moet ons vryheid gebruik om in die liefde te lewe. Liefde is die 

volmaakte vervulling van die wet. Vryheid is gelyk aan diensbaarheid.  

 

Br. en sr., die enigste manier waarop ons ons vryheid reg kan gebruik, is deur in pas 

met die Heilige Gees te lewe. Die woord wat Paulus in vers 25 gebruik vir “gedrag 

bepaal” as hy sê: “ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook ons gedrag bepaal” beteken 

om “in lyn met iets te wees of in pas met iets of iemand te wees”. Ek moet dus my lewe 

in lyn of in pas met die lewe van die Heilige Gees bring! Of anders gesê: die Gees 

my die pas laat aangee!  

 

Die probleem is egter, br. en sr., dat ons sondige natuur dikwels ons gedrag bepaal. 

Ons laat toe dat ons sondige natuur vir ons die pas dikteer. Dat ek dink en doen soos my 

sondige natuur wil en nie soos die Heilige Gees wil nie! Geliefdes, ons moet mooi 

verstaan: alhoewel Christus aan die kruis die oorheersende mag van die sonde oor 

ons gebreek het en ons nou nie meer deur ons sonde beheer word nie, is ons van 

nature nog sondig! Daarom praat Paulus ook hier van ons sondige natuur wat ons lewe 

wil beheers. Dit is nou die manier waarop Satan nog probeer om my weg van God te trek.  
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Maar die ander kant is ook waar! Ons kan ook nou die sonde oorwin en luister na die 

Gees. Juis omdat ons vry is van die mag van die sonde, kan ons nou na die Gees luister 

en doen wat die Gees wil!  

 

Daar is dus altyd deur in my ŉ stryd aan die gang. Die taal wat Paulus in verse 16 – 18 

gebruik dui baie sterk op ŉ boksgeveg. My sondige natuur en die Heilige Gees staan in 

die kryt en veg met mekaar. Wat my sondige natuur wil staan direk teenoor wat die Gees 

wil hê ek moet doen en wat die Gees wil doen staan direk in stryd met wat my sondige 

natuur wil. Daar is dus voortdurend ŉ stryd tussen die twee. Of ek luister na my sondige 

natuur en doen wat Satan wil, of ek luister na die Heilige Gees en doen wat Hy wil hê moet 

doen!  

 

Net om vir ons presies duidelik te maak wat die verskil tussen die twee 

lewenswyses is, spel Paulus vir ons dit vir ons duidelik uit in die volgende verse. Sodat 

ons duidelik kan sien wat die gevolge is wanneer ek na my sondige natuur luister en 

wanneer ek in lyn met die Gees lewe.  

 

In verse 19 tot 22 word die lewe onder leiding van my sondige natuur geteken. Ons 

kan hierdie lys in 4 groepe verdeel: (wys 3 de skyfie) 

Die eerste groep handel oor seksuele sondes. As ek my lewe in lyn met my sondige 

natuur wil lewe sal seksuele losbandigheid en onreinheid vir my aanloklik wees.  

 

Geliefdes, ek hoef nie met vreeslik baie voorbeelde vir jou te oortuig dat die duiwel vandag 

op verskillende maniere gelowiges in hierdie leefwêreld wil intrek nie. Huweliksontrou, 

buite-egtelike seksuele dade, liggaamlike uitbuiting en pornografie is aan die orde van die 

dag. Dit wat God in sy woord verbied ten opsigte van seksualiteit word vandag die norm 

en gelowiges word versoek om daaraan deel te neem.  Nou is die vraag: as ek hiermee te 

doen kry: na wie luister ek? 

 

Die tweede groep voorbeelde wat Paulus noem handel oor godsdiens en geloof. Afgodery 

of aanbidding van die mens en sy eie prestasie en vermoëns is aan die orde van die dag. 

Daar is geen ontsag meer vir God of sy Woord nie. Ek glo wat ek wil en ek doen wat ek 

wil. Ek en jy moet besluit na wie ons wil luister.  

 

Onder hierdie afdeling noem Paulus ook “towery”. In Grieks dui die woord op 

farmaseutika. Mense wat hulle laat betower of bedwelm deur ander mense of dinge. Dit 

kom daarop neer dat ek nie meer in beheer van myself is nie en dat ek my oorgee aan die 

mag van ander mense of dinge soos dwelmmiddels. Dit is dus ook ŉ vorm van afgodery. 

Hiervan is ons wêreld vol en ek en jy moet besluit deur wie ons ons wil laat lei! 

 

Die derde groep werke van die sondige natuur hou verband met my menseverhoudinge. 

Wanneer ek na my sondige natuur luister dan sal haat, naywer, jaloesie en afguns my 

menseverhoudinge versuur. Brs. en srs., in ŉ land met al sy rassespanning, 

klasseverskille, politiese verskille moet ons hier fyn luister! Is dit my sondige natuur of die 

Gees van God wat my lei in my menseverhoudinge?  
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Die vierde groep wat Paulus noem handel oor my verhouding met myself! Hier noem hy 

dronkenskap en brassery! Allerhande uitspattighede waaraan ek my oorgee om my gees 

en liggaam te vernietig!  

 

Paulus kom in vers 21 tot die konklusie dat mense wat na hulle sondige natuur luister nie 

in die koninkryk van God kan inkom nie.  

 

Ons moet egter ons lewe in pas met die Heilige Gees lewe!  

Die vraag is nou: hoe kom ek in pas met die lewe van die Gees? Br. en sr., ek hoor die 

pas wat die Gees aangee deur diepgaande omgang met die Bybel en gebed! Daar is geen 

ander manier nie! Wanneer ek die Bybel lees hoor ek die Gees se stem en moet ek doen 

wat Hy my in die Woord beveel. Deur volhardende gebed smeek ek ook om die vervulling 

van die Gees en sy kragtige werk wat my met berou en bekering weer in pas my die Gees 

bring.  

 

Wanneer ek my lewe deur die Gees laat beheers, dan geniet ek die vrug van die 

Gees soos dit in verse 22 en 23 geteken word. Ook hierdie werke van die Gees in my 

lewe kan in vier groepe verdeel word: (wys 4 de skyfie) 

Die eerste groep handel basiese geestelike kwaliteite wat die Gees my in laat deel sodat 

ek in liefde, vrede en blydskap kan lewe. Wie van ons smag nie na liefde en vrede en 

blyskap nie! Wie die pas van die Gees aanneem beleef ook hierdie werke van die Gees in 

jou lewe 

 

Die tweede groep handel oor my verhoudinge met my naaste! Wanneer ek in pas met die 

Gees lewe dan kan ek geduldig, vriendelik en goedhartig wees. Geliefdes, hoe groot is die 

nood in ons wêreld nie na hierdie 3 dinge nie. ŉ Wêreld waar mense met mekaar geduld 

het, waar mense mekaar vriendelik hanteer en waar mense goed is vir mekaar. Dit gebeur 

wanneer gelowiges in pas met die Gees lewe!  

 

Die derde aspek handel oor my verhouding met God. Wanneer ek in pas met die Gees 

lewe en my deur Hom laat lei dan is ek getrou aan die Here en dien ek Hom met 

toewyding. Hoe nodig het ons dit nie in die kerk van die Here nie! In hierdie wêreld waar 

die stem van die Satan al hoe harder skree en mense uit pas met God neem, het ons 

gelowiges nodig wat getrou aan die Here bly leef!  

 

Die vierde groep van Geesgedrewe werke handel oor my verhouding met myself! Dat ek 

met nederigheid en selfbeheersing lewe. My nie oorgee aan die versoeking van die lewe 

nie, maar my liggaam en gees oppas en beskerm sodat ek met nederigheid voor God en 

my naaste kan lewe.  

 

Brs. en srs., voel julle ook soms vuisvoos geslaan in die geveg tussen die Gees en 

jou eie sondige natuur? Voel dit soms vir jou asof jy verloor en die sondige natuur die 

oorhand wil kry? Moenie moedeloos word nie: God het belowe dat die Heilige Gees altyd 

by ons sal bly en dat Hy ons meer en meer sal oortuig om in pas met sy stem te kom. Ja, 

somtyds raak ons nie net uit pas nie, ons verloor sommer koers! Soms is dit so dat elke 
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soldaat sommer sy of haar eie koers in die kerk inslaan. Deur die genade bring die Here 

ons altyd weer terug met sy Gees sodat ons sy stem kan hoor en weer in pas met Hom 

kan lewe.  

 

Moet ook nie die oorwinnings wat ek en jy deur die Gees behaal miskyk nie! Elke 

keer wanneer ek “nee” sê vir my sondige natuur is ŉ kragtige oorwinning deur die Gees. 

Daarvoor kan ons vanaand ook die Here loof en prys!  

 

Kom ons luister dan na die stem van die Gees, kom ons laat ons gedrag deur Hom 

bepaal en kry ons lewe in pas met die Gees van God.  

 

Amen 

 

Kom ons sing nou Sb 8 – 3: 1 

 

 

 

 


