
NG Kerk Cradock – Oos 

Bybelstudie 

Dra die vrug van die Gees: Nommer 1 

Die brief aan die Galasiërs is gebore uit konflik in die gemeente. Die kwaadstokers wou die Christen gelowiges in Galasië 

oortuig dat hulle die wette van Moses – soos die Fariseërs dit geïnterpreteer het – moet onderhou. Paulus deel egter met 

hulle die geheim van ‘n lewe beheers deur die Gees en ’n lewe wat nie staan onder die juk van die wet nie. Die gemeente 

kan die vrug van die Gees dra omdat die inwonende Heilige Gees hulle daartoe in staat stel. Ons lewe dus deur die Gees en 

nie deur die wet nie. Die Gees maak ons vry van ons hartstogte en begeertes sodat ons onder leiding van die Heilige Gees 

kan leef. In Pinkstertyd fokus ons in die kerk juis op die werking van die Gees. Daarom gaan ons ook die volgende paar weke 

nadink oor die vrug van die Gees.  

Lees Galasiërs 5:13-26 verkieslik uit 2 verskillende vertalings 

1. Wat in die teks staan vir jou uit, wat het jou getref, wat is vir jou opvallend, watter vrae laat die teks by jou agter? 

2. Bespreek die stelling: Ware vryheid gaan altyd gepaard met verantwoordelikheid. 

3. Wat is daar alles in die lewe wat ons verhinder om die vrug van die Gees te dra?  

4. Tot watter mate skiet jy  tekort in die uitleef van die vrug van die Gees?  

5. Hoe help die Gees jou om weg te breek van jou sondige natuur? 

6. Wat kan ons doen om te verseker dat ons meer van die vrug van die Gees dra? 

Die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is dat die werk van die Gees ons juis wil help om te fokus op die een wat ons 

volg, naamlik Christus. Om Christelik te wil lewe moet ons fokus op Christus, wie hy is, en hoe hy geleef het. Die Gees wil 

ons juis hiermee help. Die Gees wil ons denke en ons oë oopmaak om te sien dat die weg wat Christus vir ons wys, die weg 

is tot ’n sinvolle en vreugdevolle lewe. ’n Lewe met ’n doel en met rigting, ’n lewe wat die moeite werd is om te leef. Die 

Gees plaas daarom my en jou fokus op Christus. As Paulus in Galasiërs 5 sê: Laat julle lewe deur die Gees van God beheers 

word, beteken dit juis dat die Gees ons gedagtes op Christus vestig. Die Gees vestig ons oë op Christus, sodat ons kan besef: 

Dit is soos God bedoel het dat ons moet leef. Daar is egter soveel magte in hierdie wêreld wat ons daagliks oorrompel, 

soveel verslawings, soveel aanloklikhede om ons fokus juis weg van Christus te draai. Daarom kan ons nie op ons eie vir 

Christus volg nie. Want ons is vleeslik. As Paulus praat van ons vleeslikheid dan gaan dit oor ’n lewensingesteldheid. Dit is 

om te gryp na die lewe asof al wat belangrik is, dit is wat ek vir myself daaruit kan haal. Vlees is om jouself te soek en te 

dien in plaas daarvan om vir God te soek en te dien. Die Gees het ook gekom om ons aan die hand te neem en ons te help 

om daardie eerste tree te gee na ’n lewe in navolging van Christus, weg van ’n lewe van selfsug en eie belang, en om ons 

dan ook verder te lei op daardie pad. In ons vleeslikheid moet ons daagliks op ons knieë gaan en vir die Here vra om ons 

deur sy Gees te help om die weg te bly volg, wat Christus vir ons gewys het.  Dit vra van ons ’n daaglikse oorgawe tot God. 

Hoe leer groot tennis-of gholfspelers om so goed te wees? Hoe kry ’n mens ’n lewensmaat lief?  Hoe leer ’n mens om jou 

werk goed te doen? Dit kom nie eenmalig nie.  Dit kom met die tyd.  Dit groei oor baie jare.  Dit kom met voortdurende 

oefening en in-oefening en beoefening. So moet ons ook ons lewe beheers deur die Gees, inoefen.  Laastens moet ons ook 

onthou dat die vrug ook iets is wat die Gees aan ons skenk, uit genade. Wanneer ons deur die Gees vir Christus leer ken 

dan is die vrug iets wat in ons groei, soos 'n vrug aan 'n boom, wat al groter en sterker word, diep van binne af uit, met 

wonderbare krag, totdat dit skielik, sigbaar is. 

 

Sluit af met gebed 


