
Tema: Dra die vrug van die Gees om meer soos Christus te word. 
 
 
Vooraf sang 
Sb 9 – 4: 1,2,3,4  
Sb 14 – 1: 1,3 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 9 – 2: 1,6 
Votum 
seëngroe 
tLoflied Sb 1 – 1: 1, 2,7. 
 
Woorddiens 
Gebed 
Skriflesing: Galasiërs 5: 22 – 25 en 
                   2 Korintiërs 3 
Teks: Gal 5: 22 – 25 en 2 Kor 3: 17 - 18 
Sing Sb 9 - 4: 5,6 
Woordbediening.  
 
Antwoorddiens 
Dankgebed 
Liefdegawes 
Sing  Sb 2 – 4: 3 
Groetseën 
Sing Amen Sb 13 – 2. 
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Geliefde brs en srs 
 
Die belangrikste ding in jou lewe is nie wat jy doen nie, maar wie  jy is. (Herhaal) 
 
Wat jy kan doen, jou vermoëns, is die gawes wat die Heilige Gees aan jou gegee het. Bv. 
die gawe om leiding te gee, om te preek, om onderrig te gee, om iemand te troos, 
bemoedig of die gawe van gebed. ens. „n Mens sou hierby ook enige ander talent kon 
byvoeg wat God jou gegee het, bv. om te sing, skilder of wat ook al. Die vrug van die 
Gees daarteen is wie jy is. Dit is karaktertrekke wat die Gees van God in jou laat groei 
sodat jy jou gawes reg kan gebruik.    
 
Daarom sê ons: die belangrikste is nie die gawes nie, nie dit wat jy doen nie, maar 
die vrug van die Gees, wie jy is. Dink bv. aan groot leiers in die Bybel. Moses was 'n 
wonderlike leier, maar sy gebrek aan geduld het hom sy ingang in die beloofde land 
gekos. Simson het 'n baie besonderse gawe gehad, Hy het geweldige fisiese krag gehad 
waarmee hy die Here moes dien, maar Simson het 'n swak karakter gehad. Hy het geen 
selfbeheersing gehad nie en dit het sy einde beteken. So menige van die konings van 
Israel. Dawid het wonderlike gawes gehad, maar sy gebrek aan selfbeheersing het hom 
amper sy koningskap gekos. Sonder goeie karakter kan die gawes van die Gees nie tot 
volle ontplooiing kom nie.  
 
Dink ook maar aan groot leiers in die moderne geskiedenis. Wie van hulle se bydraes 
was van blywende waarde? Daardie leiers met goeie karakter! Mense onthou hulle vir wie 
hulle was en nie soseer vir wat hulle gedoen het nie.  
 
Daarom geliefdes, sê die Here vanaand vir ons: Dra die vrug van die Gees om meer 
soos Christus te word. Dit blyk duidelik uit 2 Kor 3 dat een van die maniere waarop die 
Gees ons verander om meer soos Christus te word is deur die vrug wat Hy aan ons gee 
om te dra.    
 
Kom ons kyk samevattend net weer wat is die vrug van die Gees? Br. en sr. , let mooi 
op: anders as by die gawes van die Gees gaan dit hier om een vrug van die Gees. Nie 
almal het dieselfde gawes nie. Daar is verskillende gawes en die Heilige Gees gee dit aan 
elkeen verskillend.  
 
Maar daar is net een vrug van die Gees: jy ontvang hulle almal as 'n eenheid. Jy kan 
nog sê: ek het nie hierdie of daardie gawe nie, maar hier sê die Here:  jy moet die hele 
vrug van die Gees vertoon. Maw jy moet al die karaktertrekke wat die Gees in jou werk 
vertoon. Jy kan bv. nie sê ek is 'n vriendelike mens, maar moenie geduld van my verwag 
nie. Nee, soos wat die Gees Christus in ons te voorskyn laat kom so leer Hy ons om 
al die verskillende kante van die vrug te dra.  
 
Hierdie vrug van die Gees is dus innerlike of geestelike karaktereienskappe wat die 
Heilige Gees in ons werk. Daar is baie meer wat in die Skrif genoem word, maar kom 
ons kyk net na die 9 wat hier in ons teks voorkom. Die nege word in groepe van drie 
verdeel.  
 
Die eerste drie handel oor ons gesindheid: liefde, vreugde en vrede.  
Die tweede drie is gerig op die naaste: geduld, vriendelikheid en goedheid. 
Die laaste drie dui op innerlike krag of kwaliteite: getrouheid, nederigheid en 
selfbeheersing.  
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Daardie eerste drie wat dui op ons gesindheid nl. liefde, vreugde en vrede kan ook weer in 

drie verdeel word.  
1. Liefde dui op ons gesindheid teenoor mense 
2. Vreugde of blydskap dui op ons gesindheid teenoor die lewe en ons roeping 
3. Vrede dui op ons gesindheid teenoor ons omstandighede.  
 
Sien u, geliefdes, hoe hierdie vrug van die Gees bykans alles in jou lewe bepaal? 
Hoe jy dink, hoe jy optree en wat jy doen. Jou innerlike karakter bepaal alles.  
  
Kom ons kyk vir „n oomblik hoe het Christus hierdie vrug van die Heilige Gees in sy  lewe 
gedra. Ons kyk hoe het die heerlikheid van Christus gelyk wanneer Hy sy vrug gedra het 
want dit is tog die beeld wat die Gees in ons wil bewerk! Dis die heerlikheid van Jesus wat 
die Gees ook deur die vrug meer en meer in ons lewe wat laat skyn! Wanneer ons dit in 
Christus se lewe raaksien dan sal ons ook sien wat hierdie karaktertrekke in die praktyk 
beteken.  
 

1. Liefde – dit is omgee liefde. Dit is daardie gesindheid wat jy teenoor mense 
openbaar. Christus sê: niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy 
vriende aflê. En dit het Hy vir ons gedoen. Hy het sy lewe aan die kruis afgelê dat 
ons deel kan kry aan die vrug van die Gees. Dat ons hierdie nuwe lewe in ons kan 
dra.   
 

Hoe lief het ek en jy ons naaste? Sal jy jou lewe gee vir die mense hier rondom jou?  
 
2. Blydskap of vreugde. Dit is jou gesindheid teenoor jou roeping. Dat ek my lewenstaak 
met vreugde vervul. Toe Christus sy laaste gebed vir sy dissipels bid het hy gevra: “Vader, 
laat hulle deel in my vreugde” Watter vreugde? Die vreugde om God te dien.  
 
Br. en sr. is jou lewenstaak en roeping vir jou 'n vreugde of las? 
 
3. Vrede. Dit is jou gesindheid teenoor jou omstandighede. Toe Jesus die doodvonnis 
in die oë gekyk het en Pilatus hom vra of hy nie besef dat hy wat Pilatus is die mag het om 
hom ter dood te veroordeel nie, het Jesus gesê: “U sou geen mag oor my gehad het as dit 
nie van Bo aan u gegee was nie”.  
 
Br en sr. die omstandighede waarin jy jou bevind – ja, self die slegste, het jy vrede 
daarmee omdat God dit beskik.?  
 
Die volgende 3 karaktertrekke word teenoor ander mense geopenbaar:  
 
4. Geduld of lankmoedigheid. Hoeveel  keer het Jesus nie sy frustrasie met die gebrek 
aan insig by die volk verwoord nie en tog het Hy elke keer weer met geduld en 
lankmoedigheid hulle geleer, gesond gemaak en perspektief gegee. Miksien is die 
hoogtepunt van  Jesus se geduld met mense en hulle swakhede as Hy aan die kruis sê: 
Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.  
 
Br en sr, het jy daardie geduld in jou? Met jou mense rondom jou? Met jou familie, kinders 
en waar jy werk?  
 
5. Vriendelikheid: As Judas kom om Jesus te verraai en hy vir Jesus soen dan sê Jesus 
vir hom: “Vriend, doen wat jy gekom het om te doen” Dit geliefdes is ware vriendelikheid – 
selfs teenoor jou vyande.  
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Openbaar ons sulke vriendelikheid teenoor mense en ook teenoor ons vyande?  
6. Goedheid. Jesus het rondgegaan, gepreek en mense gesond gemaak en dan staan 
daar in Matt. 9: 36: en toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig gejammer gekry. 
Goedheid is om iemand in nood jammer te kry en te help.  
 
Sien jy die nood van mense raak en doen jy iets vir hulle? Kry jy ook jammer en buig jy 
neer om te help?  
 
Die laaste drie karaktertrekke dui op innerlike krag.  
 
7. Getrouheid teenoor mense maar veral teenoor God. Toe Jesus deur die duiwel 
versoek word en hy vir Jesus sê om hom te aanbid, het Jesus hom geantwoord: Jy moet 
God alleen aanbid en Hom dien.  
 
Geliefdes, is ons so getrou aan God?  
 
8. Sagmoedigheid of nederigheid. Jesus, die Koning van die wêreld was sy dissipels se 
voete soos 'n slaaf. Nederigheid as gesindheid van hart waarmee jy lewe.  
 
Br en sr, is dit jou gesindheid of wil jy gedien word?  
 
 
9. Selfbeheersing. Brs en srs, die Here Jesus leer ons selfbeheersing as hy in die tuin 
van Getsemane bid: Vader , laat nie my wil nie, maar U wil geskied. Selfbeheersing is om 
nie aan jou eie sondige begeertes toe te gee nie, maar God se wil te doen. 
 
Is dit ook jou begeerte?  
 
Geliefdes. So het ons Here Jesus Christus met die vrug van die Gees gelewe. Dit is 
die heerlikheid wat Hy uitgestraal het. En Hy het sy Gees gegee sodat ons die vrug van 
die Gees ook in ons lewe kan vertoon. Hoe meer ons die vrug van die Gees dra hoe meer 
vertoon ons die heerlikheid van die Here.  
 
Natuurlik kan ons dit nie volmaak doen soos Jesus dit gedoen het nie – maar die 
Skrif leer ons hier: Die Heilige Gees verander ons deur sy vrug- sodat ons meer en 
meer soos Christus kan word. Dit is die genadewerk van Christus deur die Gees. Hy 
verander ons om soos Christus te lyk. Om die volle vrug te dra van wat die Gees in ons 
bewerk.  
 
Geliefdes, wat ‘n wonderlike genade en voorreg om meer en meer die beeld van ons 
Here te vertoon. Hoe kan ons dan nog wil bly vashou aan die karaktertrekke van die ou 
sondige mens in ons? Gal 5 : 24 sê : “ons behoort aan Christus”. Hy het ons met sy 
bloed gekoop – nie om dieselfde te bly soos toe ons nog sondaars was nie! Maar 
om nou deur die Gees te lewe en die Gees laat hierdie heerlikheid van ons Eienaar 
of Here ook in ons skyn!  
 
Kom ons ondersoek onsself en dit wat ons elke dag vertoon. Lyk ons meer en meer 
soos Christus of leef ons nog met die beeld van die ou mens in ons? Kom ons soek tussen 
die takke en blare van ons lewensboom na die vrug van die Gees! Is dit daar? Leef ek die 
lewe van Jesus na soos Hy my geroep het om in sy voetspore te loop ? Kan ander ook 
pluk van die vrug van die Gees in my lewe?  
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Ondersoek jouself, wees bewus van jou swakheid van karakter, wees bewus van jou 
gebreke – nie om daarmee vrede te maak nie maar om biddend die leiding van die Gees 
te vra en met die opregte begeerte om soos Christus te lewe.  
Vind in Christus die genade om daardie ou mens se karakter af te breek en saam met 
Jesus te kruisig en waarlik deur die Gees vernuwe te word.  
 
Ten slotte: Bid dat die Gees van God jou vul en verander sodat jy deur die genade van 
Christus kan sê:  
“Ek lewe deur die Gees, die Gees sal ook my gedrag bepaal.”  
Wat ek doen het geen waarde as ek nie die heerlike vrug van die Gees soos Christus dra 
nie!  
 
Amen.  
 
 
 
 


