
Wat is die verskil tussen die vrug en gawes van die Heilige Gees? 
Vrug van die Heilige Gees  
Ons lees net in Gal 5:22 van die vrug van die Gees.  
Daar is net een vrug en dit word vir alle gelowiges gegee. Ons kan dit met ‘n lemoen voorstel. Dit is net 1 
vrug met die 9 verskillende skyfies waarvan ons lees in Gal 5. Alle gelowiges kry al die skyfies. Dit is  
karaktereienskappe, ons Geesgevulde goed wees. 
         
Die gawes van die Gees  
Daar is baie verskillende gawes wat die Gees gee. 1 Kor 12:8-10,  Rom 12:6-8, Ef 4:11, 1 Pet 4:9-10 en   
1 Tim 2:1-2 is van die Skrifgedeeltes waarin ons van die gawes kan lees. ‘n Spesifieke gawe of gawes 
word aan ‘n spesifieke persoon gegee om sy of haar unieke Godgegewe taak in die Koninkryk van God te 
verrig. Dit is goed wat ons uit dankbaarheid doen.  
 
Skriflesing: Rom 5:1-11 
 
Gee jouself ‘n punt uit 10 vir vreugde. Hoeveel kry jy? 
Kyk rondom jou na Christene en gee vir hulle ‘n punt uit 10 vir vreugde. Hoeveel gee jy hulle? 
Dit is vir my geen wonder dat dominees swaarkry nie. Dit is ons voorreg om Sondag na Sondag die beste 
nuus ooit te bring en ons word dikwels met min vreugde begroet. Voor ons sit in woorde van Prophet: 
“Vredelose Frans, Moedelose Maans, Kommer Kobie, Suurgesig Stefaans, Doepie Diep Gekrenk, Anti-
als Albertus, Murmureer Matthys, Krisis Chris en Galgebraak Genis” om maar ‘n paar name te noem.  
 
Baie Christene is nie altyd besonder vreugdevolle mense nie. Hoekom nie? 
 
Ons soek ons vreugde op verkeerde plekke. Ons soek ons vreugde in wat jy kry; wat jy ry en waar jy bly.  
En as jy ‘n tiener is in:  wie jy vry. 
Ons moet altyd groter, mooier, hoër, luukser, beter en ryker wees want ons kan nie afsteek by die bure 
nie. En net as ons dink ons het dit nou, kom daar ‘n nuwe model uit. Maak al hierdie dinge ons 
gelukkiger? Gee dit vir ons ware vreugde? 
Nee; al wen jy die rotresies, jy bly ‘n rot! 
Mense se jaag na goed en prestasies maak hulle ongelukkiger en sieker met meer meer ontevrede. 
 
Waar kom ware blywende vreugde wat groter as my omstandighede is, vandaan? 
Vreugde is die vrug van die Heilige Gees in my. (Gal 5:22) 
Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en 
vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. (Rom 14:17)               
Met ander woorde, ware vreugde vind jy nie in dinge buite jou nie. Die Gees in beheer van jou lewe werk 
in jou blywende vreugde. Die Gees werk in jou bly wees in die liefde en verlossing van die Here en niks 
of niemand kan die vreugde van jou wegneem nie.   
 
As ons Rom 5 lees, sien ons nog redes waarom Geesgevulde kinders van die Here nie anders kan as om 
vreugde te leef nie. 
Lees: Rom 5:1-11 
 

1. Ons het vreugde in ons verlede  
Ons het nie altyd soseer vreugde oor wat ons gedoen en vermag het nie. Party van ons het lekker 
drooggemaak. Maar ons het vreugde oor wat God vir ons gedoen het. 
As ons omkyk staan daar in ons verlede ‘n leë kruis. Ons het vreugde oor ons vergifnis, verlossing, 
versoening en oorwinning wat Jesus Christus deur sy kruisdood en opstanding moontlik gemaak het.  
                                         

2. Ons het vreugde in ons hede 
Drie maal in my afgelope 3 preke het die Here vir ons verseker: 
Vanaand in Rom 5:1: Ons is vrygespreek omdat ons glo; Sondagoggend in Gal 5: Ons is vrygespreek 
omdat ons glo en Sondagaand in Rom 8: die Gees het ons vrygemaak van die wet van sonde en dood. Die 



Here wil duidelik vir ons bevestig dat ons, maak nie saak wie ons is en wat ons aangevang het nie, vry 
mense is wat so moet leef. 
 
Kan jy jou indink in die vreugde van iemand wat in die tronk toegesluit was. Weens sy oortredings is hy  
tot dood veroordeel en het hy gewag op die doodstraf. En dan stap daar iemand by hom in wat vir hom sê: 
ek sal in jou plek sterf. Gaan jy en leef as vry mens. Ons kan ons eintlik nie die vreugde indink van 
iemand wat so uitstap met ‘n tweede kans op lewe nie. Hy is ‘n vry mens. En ‘n vry mens is ‘n bly mens. 
Maar dit is juis wie ons is. Ons het, skuldig aan sonde, in ‘n tronksel gesit en wag vir ons doodstaf. En toe 
stap Jesus daar in en vat ons straf op Hom. En ons stap uit as ‘n vry mens om te gaan lewe. Daar kan mos 
geen groter rede vir vreugde wees nie.   
 
Maar ons het nog meer rede vir vreugde: 
Deur Jesus Christus is daar vrede tussen my en God. Ek het vrye toegang tot sy genade waarin ek 
vasstaan 
En ek weet saam met Paulus: Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy Seun met 
God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal 
word. (Rom 5:10) Paulus redeneer logies: As God in die verlede vir ons as sy vyande soveel omgegee en 
ons gered het, hoeveel te meer sal Hy nie in die toekoms vir ons as sy kinders in sy hand hou nie. 
 
Juis omdat ons weet dat Hy ons in sy hande hou, het ons ook vreugde in ons swaarkry. Swaarkry in ‘n 
toegewyde Geesvervulde kind v God se lewe is nie straf op sonde nie. Hoe kan ek so sê? Christus het 
klaar die straf op ons sonde gedra. Hy het in ons plek gesterf. Dit is afgehandel: Ek is gered van die straf 
van God oor my sonde. Ek is vrygelaat uit die tronk van sonde gevangenisskap om te gaan leef.  
 
Daarom is ek nie ontsteld nie, maar verheug oor my swaarkry want ek weet dit is God se vormingsproses 
tot beter Christentenwees in my lewe. Ons lees in vers 3-5: 
Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons vreugde weg nie. Alles behalwe. Ons weet dat swaarkry 
God se leerskool in volharding is. In volharding leer ons om nie in onsself nie, maar op God alleen te 
vertrou. Ons leer om totaal afhanklik van God te wees; om onvoorwaardelik in Hom alleen te glo.   
En wanneer ons in God glo vlam die hoop (wat in die Here nie ‘n onsekere hoop is nie, maar ‘n vaste 
verwagting) op die heerlike toekoms wat vir ons voorlê net nog sterker in ons op. 
 

3. Ons het vreugde in ons toekoms 
Ons verheug ons in die hoop op die heerlikheid wat wat God vir ons bestem het.  
Paulus het iets hiervan verstaan. Hy skryf in Fil 1:21-24: … want om te lewe, is vir my Christus, en om te 
sterwe, is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, 
weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is 
verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. 
 
Ons sien in die laaste plek dat vreugde nie net in alles is wat God vir my gee nie: Vreugde is in God. 
Wie is Hy vir jou? Ons bely baie Sondae: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel 
en aarde. Glo jy dit? Leef jy daaruit? 
Hierdie God wil my God wees. Nog meer as dit, hy wil my Pa wees. Ons het Sondagaand hierby  
stilgestaan: Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees 
lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat  
roep: “Abba!” Dit beteken Vader. (Rom 8:15) Hy is ons Pa. Hy staan nie met gevoude arms terwyl ons 
die oorlewingsstryd hier stry nie. Hy is by my. Hy hou my vas.  
 
Ek is gevul met vreugde want ek het ‘n Vader wat my onvoorwaardelik kruisgroot liefhet. Ons lees 
hiervan in Rom 5:8: Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons 
nog sondaars was.  
 



Toe ons klein kannetjies was, het ons gestry oor wie se pa die beste is. Dit is tyd ek en jy weer vir wêreld 
moet gaan tong uitsteek, natuurlik in liefde en met vreugde as vrug van die Heilige Gees. Ons moet gaan 
tong uitsteek oor die pa wat ons het en oor ons pa wat ook hulle pa wil wees.                                                    
 
Afsluiting 
Vreugde is nie iets wat ek self kan maak of koop of iets waarvoor ek kan werk nie. Vreugde begin as die 
vrug van die Heilige Gees in jou. Vir nog redes vir vreugde kyk terug en vind vreugde in die leë kruis. 
Vind vandag vreugde in God en in wie Hy vir jou is. Vind vreugde in jou vryspraak, in vrede tussen jou 
en God en in sy genade onbeskryflik groot. Vind vreugde in jou swaarkry, want dit is God se 
vormingsproses in jou lewe. 
En kyk vooruit en vind vreugde in die heerlike ewige lewe wat op elkeen van ons as kinders van die Here 
wag.  
Amen  


