A WANDEL IN DIE GEES. Galasiërs 5:16, 18.
❖ Wat beteken dit in die Bybel om in God se weë te "wandel" (Deuteronomium 13:4-5;
Romeine 13:13; Kolossense 1: 10)?
❖ God se wil word in die Bybel verduidelik sodat ons daarin kan "wandel". Dit behels
om die die Tien Gebooie en ander reëls te hou wat ons help om te lewe soos God wil
hê ons moet.
❖ Nietemin, om die gebooie te behou om gered te word, is nie die Weg nie. Wat God
alreeds gedoen het, is die enigste manier om ons te red.
B DIE CHRISTEN SE KONFLIK. Galasiërs 5:17.
❖ Wanneer ons Jesus se offer aanvaar, ontvang ons 'n nuwe natuur. Dit is 'n geestelike
aard wat in stryd met die "vlees" natuur is. (Romeine 7:14-25).
❖ Ons moet kies om die Gees te volg en elke dag aan Sy kragtige hand vas te hou.
C DIE WERKE VAN DIE VLEES. Galasiërs 5:19-21.
❖ Paulus vergelyk om in die vlees te lewe en om deur die Gees te lewe. Daar is
belangrike verskille tussen die twee:
— Die eerste is omtrent “werke”, die tweede is omtrent “vrugte”.
(1) Die vlees vereis ons sondes en dwing ons om te sondig.
(2) Die Gees produseer 'n heilige optrede in ons.
— “Werke" is meervoud, maar "vrug" is enkelvoud.
(1) Die sondige natuur veroorsaak verdeeldheid, verwarring en onenigheid.
(2) Die geestelike natuur moedig eenheid aan.
❖ Sonde breek menslike verhoudings en veroorsaak pyn. Die Gees herstel ons
verhoudings en produseer die ewige lewe.
D DIE VRUG VAN DIE GEES. Galasiërs 5:22-23.
❖ Liefde is eerste in die vrug van die Gees, en al die res van die deugde spruit daaruit
voort.
❖ Liefde is die deugd wat die Tien Gebooie saamvat (Mattheus 22:35-40).
❖ Liefde is teen die mens se sondige natuur. Daarom is liefde die belangrikste embleem
van diegene wat God volg.
E LEWE DEUR DIE GEES. Galasiërs 5:24-26.
❖ In Galasiërs 5:16-26 gebruik Paulus vyf werkwoorde om te verduidelik hoe ons deur
die Gees gelei word.
— Om te wandel [peripateō] (v. 16): Ons moet elke dag met Jesus wandel, met Hom
leef.
— Om gelei te word (v. 18): Ons moet die Gees toelaat om ons te lei en ons te wys
waarheen om te gaan en wat om te doen.
— Om te kruisig (v. 24): Ons moet ons vleeslike natuur doodmaak en ons geestelike
natuur voed.
— Om te lewe (v. 25): Ons moet elke dag wedergebore word.
— Om te wandel [stoicheō] (v. 25): Ons moet in die Gees se voetspore volg en Hom
toelaat om ons lewens te rig.

