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Galasiërs 5:13-26 Galasiërs 5:13-26 

Onder nuwe bestuur

Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal

Galasiërs 5:25



LB 450   Vader, Seun, Heil'ge Gees

1. Vader, Seun, Heil'ge Gees,

hoe sal ons u heerlikheid

kan verwoord, u lof besing

met 'n aardse stem?

Eer die Vader, eer die Seun,

eer die Gees as God en Heer.

Eer ons God as Majesteit,

loof Hom tot in ewigheid.



LB 450   Vader, Seun, Heil'ge Gees

2. Woord uit Woord, Lig uit Lig,

kom as mens op aarde.

Bo begrip, bo ons verstand

is u grootheid, Heer.

Eer die Vader, eer die Seun,

eer die Gees as God en Heer.

Eer ons God as Majesteit,

loof Hom tot in ewigheid.





LB 442 Gees van God wat in my woon

1. Gees van God wat in my woon,

breek die Woord vir my.

Gees van God wat in my woon,

kom en heilig my.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.

Gees van God, kom heilig my –

breek die Woord vir my.



442 Gees van God wat in my woon

2. Gees van God wat lewend maak,

vul my meer en meer.

Gees van God wat lewend maak,

vorm my tot u eer.

Troos my, sterk my, leer my, lei my.

Gees van God, vul my al meer –

vorm my tot u eer.





Galasiërs 5:13-26
13Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid
misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in 
liefde. 14Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself.” 15Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat 
julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.
16Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God 
beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige 
natuur nie. 17Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees 
wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. 
Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen 
wat julle graag wil nie. 18Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan 
julle nie meer onder die wet nie.



Galasiërs 5:13-26
19Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, 
onreinheid, losbandigheid, 20afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, 
woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, 21afguns, dronkenskap, uitspattigheid 
en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: 
Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as 
erfenis verkry nie.
22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. 
Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24Dié wat aan Christus Jesus behoort, 
het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25Ons 
lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 26Ons 
moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie.



Is jy vry, of is jy ŉ slaaf?

• Ons leef in ŉ paradoksale wêreld

• Aan die een kant ŉ wêreld van skynbaar bandelose vryheid
• ŉ EK-wêreld

• EK laat my deur niemand of niks voorskryf nie

• EK doen wat EK wil!

• Aan die ander kant ŉ wêreld waar ek gebind word deur reëls en 
regulasies en omstandighede waaraan ek niks kan doen nie
• Dra jou masker!

• Tel jou woorde!

• Rentekoerse, brandstofpryse, pandemies, oorloë

• Gelowiges beleef daagliks die innerlike konflik tussen hierdie 
twee pole van tegelykertyd vry en slaaf wees!



Paulus se brief aan die Galasiërs

• Paulus skryf sy brief aan die gemeentes in die Romeinse 
provinsie van Galasië (Antiogië, Ikonium, Listra, Derbe in die 
suide van huidige Turkye, vgl. Handelinge 13-14 = Paulus se 
eerste sendingreis) om twee verkeerde opvattings te bestry:
• As Christen is ek volkome vry om te doen wat ek wil
• As Christen is ek verplig om Christus te volg, maar ook om die 

Joodse wet volledig te onderhou

• Paulus sê die gemeentes benader die vraag oor wat dit in 
praktiese terme beteken om ŉ kind van God in hierdie  
paradoksale wêreld te wees, van verkeerde kant af!

• Ons lewe moet getoets kan word aan twee eenvoudige vrae:
• Wie beheer my lewe?
• Kan almal sien onder wie se bestuur ek staan?
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Onder nuwe bestuur

Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal

Galasiërs 5:25



Die brief aan die Galasiërs – ŉ boodskap van 
God se eindelose GENADE vir sondaars
• 3:13: Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, 

deur in ons plek ŉ vervloekte te word

• 4:4-7: 4Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek 
het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy 
geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die 
wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God 
aangeneem kon word. 6En omdat ons sy kinders is, het God die Gees 
van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit 
beteken: Vader! 7Jy is dus nie meer 'n slaaf nie; jy is nou 'n kind van 
God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.



Die brief aan die Galasiërs – ŉ boodskap van 
God se eindelose GENADE vir sondaars
• Jy is nie meer ŉ slaaf nie!

• Nie van JOUSELF nie
• Nie van die WET nie
• Nie van die SONDE nie!

• In Christus is jy vry!
• In Christus is jy ŉ kind van God
• Jy hoef niks by God te probeer verdien nie!
• Jy is KLAAR sy erfgenaam
• Nou woon die Gees van sy Seun in ons harte

• Ons staan onder nuwe bestuur
• Nie EK nie
• Nie die WET nie
• Nie die SONDE nie
• Die GEES VAN SY SEUN bestuur my lewe

• En dit is duidelik sigbaar in hoe ek leef!



Galasiërs 5:13-26

Vir die mense wat die boodskap van God se oneindige genade en liefde vir 
sondaars gehoor het, sê Paulus twee eenvoudige goed:

1. Jy is geroep tot die vryheid om God en jou naaste lief te hê (13-18)

2. Hierdie roeping word sigbaar, tasbaar, konkreet in hoe jy leef (19-26)

Die kern van Paulus se boodskap word saamgevat in vers 25

Ons lewe deur die Gees;

laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal



Jy is vry… om kind van God te wees (5:13-18)

• Vryheid is nie gelyk aan bandeloosheid nie!

• Vryheid is ŉ roeping (5:13) om lief te hê (5:14)

• Hoe lyk die kerk (5:15)?
Maar julle byt en verskeur mekaar;
pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie

• Hoe lyk jou lewe?

• Wie is in BEHEER van jou lewe?

Pinkster 2022 vra:

Onder wie se BESTUUR staan jy?



Jou alledaagse lewe weerspieël onder wie se 
bestuur jy staan (5:19-22)
• Hoe lyk ons lewe?

• Die praktyke van die sondige natuur (19-21)?
• Die meervoud is belangrik!
• Onder eie bestuur vang ek elke moontlike onmoontlike ding aan!
• EK-mense wat vir niemand behalwe hulleself omgee nie

• Die vrug van die Gees (22-26)?
• Die enkelvoud is belangrik
• Onder bestuur van die Gees is die totaliteit van my bestaan op God en my naaste 

gerig!
• CHRISTUS-mense wat in diens van God en hulle naaste staan

• Onthou 5:25!
Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal



Pinkster 2022 vra: Is jy vry, of is jy ŉ slaaf?

• Hoe leef ek as kind van God in hierdie paradoksale wêreld?

• Ek is vry, maar nie bandeloos vry nie
• Gebind deur die band van liefde

• ŉ Omgeemens in ŉ harde, wrede wêreld

• Ek staan onder nuwe bestuur
• EK bepaal nie hoe ek lewe nie

• Die GEES bepaal hoe ek lewe

• Hoe lyk jou lewe in 2022 se Pinkstertyd?
• Do. 2 Jun. – Bevry saam met naastes

• So. 5 Jun. – Los jy jou broer/suster net daar?



Pinkster 2022 vra: Is jy vry, of is jy ŉ slaaf?

• Is jy al bevry...
• ...van jou ekkigheid

• ...tot ŉ slaaf van liefde

• ...vir jou naaste

• ...saam met naastes

• ...en los jy jou broer/suster net daar?





Galasiërs 5:13-26 Galasiërs 5:13-26 

Onder nuwe bestuur

Ons lewe deur die Gees;
laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal

Galasiërs 5:25



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

1. Die Here salf ons met sy Gees

tot diens en heiligheid –

tot koning, priester en profeet,

tot ware Christen-wees.



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

2. Die Gees van God bly wonderbaar

voortdurend inspireer –

dat ons met Hom en met mekaar

in liefde kan verkeer.



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

3. Die Heil'ge Gees gee uit die skat,

deur Christus self verdien –

sy liefde, blydskap, vrede, guns

kom Hy aan ons voorsien



LB 440  Die Here salf ons met sy Gees

4. Wie hul laat lei deur God se Gees,

leer iets van Christen-wees –

Hy leer ons bid, getuig en dien

en liefhê sonder vrees.
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