
Jan Steyn preek op 10 Junie 2012. 

Teks: Romeine 8:12-17 

Tema: Gees-lewe! 

 

Inleiding: 

Die Amerikaanse predikant Bill Hybels vertel dat terwyl hy as tiener leer seil het, sy 

pa dikwels gesê het: "Gaan seil gerus, neem die boot, maar neem altyd 'n vriend saam 

met jou."  

 

Hy vertel dat om daardie 15m seilboot van sy pa op die baie groot Michigan meer te 

hanteer was altyd vir hom hierdie groot verantwoordelikheid. Maar hy sou 'n vriend 

saam neem, hulle sou by die hawe uitvaar, die seile hys en die oop water van die meer 

aandurf. Wanneer hulle dreigende wolkformasies sien nader kom het, of besef het die 

windspoed is drasties besig om toe te neem, sou hulle terughaas land toe, die seile 

stryk en sou Bill eers weer kalmeer nadat hulle veilig aan land was en die boot veilig 

aan die kaai geanker was. Bill vertel dat dit vir hom lekker was om altyd 'n vriend by 

hom te hê, maar dat hy ook altyd geweet het dat sy maat nie veel werd sou wees in 'n 

storm nie. 

 

Ander kere sou Bill se pa vroeër van die werk af kom en sou hulle saam gaan seil. 

Terwyl Bill en sy pa uit was op die water, sou hy heimlik hoop vir malende 

wolkmassas en sterk wind. Hy het die gevoel van sterk wind en groot branders geniet 

terwyl hy saam met sy pa was. 

 

Want sy pa het regoor die Atlantiese oseaan geseil. Hy het op 'n keer vyf dae lank 

deur 'n orkaan op 'n seilboot geworstel. Hy was 'n veteraan. Hy het geweet sy pa sou 

alles kon hateer waarmee die Michigan meer hulle kon konfronteer. Alles het 

verander wanneer sy pa saam aan boord was. 

 

Hierdie storie was vir my hierdie wonderlike uitbeelding van die werk van die Heilige 

Gees. Dis tog waaroor Romeine 8 by uitstek gaan. Dit staan selfs bekend as die 

hoofstuk oor die Heilige Gees. As die storms van die lewe oor jou losbars en jy voel 

of jou bronne om dit te hanteer te swak en te min is, dan het jy iemand sterk en 

betroubaar by jou nodig. Dis wat ons in die Heilige Gees het. Daar was niks wat die 



Michigan meer kon bring wat Bill se pa nie sou kon hanteer nie. Daar is niks wat die 

lewe kan bring wat ons nie met die krag van die Heilige Gees kan hanteer en in die oë 

kan kyk nie. En Hy is anders as Bill se pa wat net soms by hom kan wees en wat ook 

al oorlede is, elke dag en elke omstandigheid by ons. Alles het verander toe Hy aan 

boord gekom het in ons lewens. 

 

Ek wil graag vanuit ons Skrifgedeelte in Romeine 8:12-17 drie dinge oor die werk van 

die Heilige Gees vandag met julle deel: 

 

1. Die eerste is dat die werk van die Heilige Gees bevestig dat ek en jy onder 

nuwe regering staan: 

 

In hierdie gedeelte in Romeine wat ons saam gelees het, word twee dinge teenoor 

mekaar gestel. Dit is ons sondige natuur aan die een kant teenoor die werk van die 

Gees aan die ander kant. Ek wil dit sommer opsom met die gedagte dat dit gaan 

oor ek-lewe teenoor Gees-lewe. Iemand wat onder die beheer van sy sondige 

natuur leef, is tog iemand wat in beheer van sy eie lewe is. Soos die ou 

Jeugsangbundel-liedjie gesing het, Ek is self my navigator, self my strateeg- I'm 

the master of my fate, I'm the captain of my soul. As jy onder beheer van jou 

sondige natuur leef, is jy uitgelewer aan die mag van jou eie drange, angste en 

begeertes. Jy kan nie anders as om telkens te vou voor die mag van die sonde nie, 

want jy is op die troon van jou lewe en jy hou die stuurwiel daarvan vas. Luther 

het ons sondigheid of hierdie uitgelewer wees aan ons sondige natuur vergelyk 

met die baard van 'n man. Vandag skeer ons dit af, maar môre is die stoppels weer 

daar. 

 

Die Gees van God vervang my slawerny aan myself en my eie drifte en drange 

met 'n liefde vir God en vir Sy Wil en met groter liefde en deernis vir die mense 

om my. Ek het iets met die kinders by die Tekkiediens gedeel wat ek glo van 

toepassing is op die werk van die Gees. To know what's good, to love what's good 

and to do what's good. Net die Heilige Gees kan hierdie mag en houvas van my 

sondige natuur oor my lewe verbreek- nie een van ons kan dit self doen en my 

bring by die punt om te weet wat goed en reg is, om dit lief te kry en dit te doen 



nie! Jy kan 20 keer Iron Man wêreldkampioen wees en jy sal dit nog nie regkry 

om die mag van jou sondige natuur uit eie krag te verbreek en te oorwin nie. 

 

Ons lees in Romeine 8 dat ons deur die Heilige Gees 'n einde moet maak aan ons 

sondige praktyke of sondige manier van optree. Ons kan dit verkeerd lees en dink 

ek maak uit eie krag 'n einde aan my sondige praktyke of verkeerde manier van 

lewe- die Gees is net die instrument of tool om my daarmee te help. Dan verstaan 

ons dit verkeerd.  Die Gees is geen tool of instrument soos my GPS in die kar nie- 

Hy dui nie net die rigting aan nie. Hy neem die stuurwiel en wil die rigting bepaal. 

"He does not only want to direct our lives, but to control it." Ons wil net soms uit 

die kar klim of die stuurwiel gryp as Hy bestuur en opnuut ons eie koers en rigting 

bepaal. Die oorwinning oor ons sondige natuur gebeur slegs deur die Gees, dit wil 

sê onder die krag en leiding van die Heilige Gees. 

 

Maar saam daarmee lees ons, word ons menslike verantwoordelikheid om aan die 

Gees gehoorsaam te wees ook nie verswyg nie. Kyk vers 14: Almal wat hulle deur 

die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ons moet ons ook gedurig oorgee 

aan die leiding en beheer van die Heilige Gees. Ons laat ons ook deur die Gees 

van God lei- ons is nie willose poppe aan toutjies nie. Ons wil en besluite en 

instemming word ingeskakel by die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Dit 

is dieselfde gedagte wat ons kry by Paulus in Filippense 2:13: "Julle moet julle 

met ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle 

gewillig en bekwaan maak om Sy Wil uit te voer!" 

 

2. Die werk van die Heilige Gees verklaar die einde van my vrees en 

slawerny: 

 

Iemand skryf dat om te leef onder die slawerny van jou sondige natuur en die mag 

van jou eie-ek met hom vrees en angs saam dra. Hierdie angs is angs oor die 

ewige oordeel van God- netnou is Hy werklik en sal oor my lewe oordeel soos die 

Bybel ons leer. En as jy God sien as die Een wat oor jou gaan oordeel, dan sien jy 

Hom dikwels as hierdie tiran wat jy moet vrees. Dan is daar in wese vyandskap 

tussen jou en God. Ons dink soms ons sal aan Hom oorgee later in ons lewe- ons 

sal solank die bestuurdersitplek van ons lewe warm hou totdat ons dit eendag aan 



Hom oorgee. Maar ons loop met die dowwe angs wat aan ons knaag dat ons dit 

nog eendag moet doen.  

 

Miskien is daardie angs wat jy dra as jy self in beheer is van van jou lewe dat daar 

vir jou geen hoop verder as vandag is nie.  Want jy weet hier diep binne jy het 

geen ewige ankers nie. Miskien is daardie wanhoop in jou hart dat as jy vanaand 

in jou bed klim, jy uiteindelik alleen is. Dat jou enigste nietige ankertjie jou eie 

wil en krag is. Want jy ken nog nie vir God as Vader nie. 

 

Om onder die beheer van jou sondige natuur of jou eie-ek te staan, kan beskryf 

word as een of ander vorm van slawerny. As jy self die baas van jou lewe is en die 

sonde roep, kan jy gewoonlik net ja terugskree. Die dilemma van die ons menslike 

bestaan is juis dat die mag van sonde sterker as ons eie wil en krag is. Net die krag 

van die Heilige Gees kan ons die krag gee om teen hierdie mag op te staan en dit 

te oorwin. 

 

Agter hierdie beeld van vrees en slawerny is die beeld van die Romeinse huisheer 

wat slawe en kinders in hul huishoudings gehad het. Die slawe het bitter min tot 

geen regte gehad nie. Die huisheer of baas het absolute gesag oor jou gehad. Hy 

kon met jou maak soos wat hy wil en jy was totaal uitgelewer aan sy grille en 

giere. As hy jou onregverdig gestraf het, het hy daarmee weggekom, want hy het 

al die mag gehad en jy geen. As die huisheer of die baas aangekom het, het die 

slawe gebewe. 

 

3. Die laaste gedagte is dat die werk van die Heilige Gees ons verseker dat 

ons nou as God se wettige kinders aangeneem word: 

 

Dit is tog logies dat God slegs een eie kind het- Sy eie Seun. Maar deur die Seun 

se offer vir ons word ek en jy ook tot God se wettige kinders aangeneem. Agter 

Paulus se beeld van ek en jy wat as God se wettige kinders aangeneem word, is 

die Romeinse wetlike proses van die aanneming van kinders. Die volgende was 

waar van iemand wat binne die Romeinse reg wettig aangeneem is. Die persoon 

wat aangeneem is, het al die regte van sy ou familie verloor, maar het al die regte 

van sy nuwe familie gekry as wettige seun van daardie nuwe familie. Dit het 



beteken dat hierdie aangenome seun reg het op sy nuwe pa se eiendom en 

nalatenskap. Sy regte was dieselfde as sy nuwe pa se eie biologiese kinders. Wat 

die eie kinders gekry het, het hy gekry. Volgens die Romeinse wet is al die skuld 

en oortredings wat die aangenome seun tot op daardie stadium opgestapel het, 

wetlik afgeskryf. Die aangenome seun is beskou as nuwe mens wat 'n nuwe lewe 

begin en sy verlede het daarmee niks te make nie en kan nie meer teen hom gehou 

word nie. Ek praat hier net van die aangenome seun omdat net seuns wettig 

aangeneem kon word. 

 

Mense, dit is wat die Heilige Gees in ons harte kom bevestig en bevestig en 

bevestig. Jy is vrygemaak deur die Here Jesus se bloed, jy word nou aangeneem as 

God se kind, ook al is jy anders as my die Romeine dogter of vrou. Jy kan nou jou 

slawegesindheid laat los en die kindgesindheid van God se kind aanneem. Jou 

verlede is begrawe by Jesus se kruis en jy het deur die krag van die Gees 

opgestaan tot hierdie nuwe lewe waar jou verlede nie meer teen jou tel by God 

nie. Alles wat aan Jesus die ware biologiese Seun van die huishouding behoort, 

behoort nou ook aan jou en my! Ek en jy kan God nou Abba noem- dit was die 

Aramese woord waarmee die jong Joodse kind sy pa aangespreek het. Dit was die 

woord waarmee Jesus sy eie Vader aangespreek het in die tuin van Getsemane in 

Markus 14:36: "Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker 

van my af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil." 

 

Die hartseer werklikheid wat ons moet besef, is dat dit nie net mense is wat die 

Here glad nie ken nie wat hierdie Vaderskap van God en die kindskap van Hom 

misloop nie. Ons kan ook as Christen nog nie vir God in die volle sin daarvan as 

Vader ken nie. Ons kan in die Vaderhuis kinders van die Vader wees en nog 

steeds met slaweharte rondloop. Dit beteken jou godsdiens is vir jou 'n plig en nie 

'n voorreg nie, 'n moet en nie 'n mag nie, 'n saak van vrees en nie van blydskap en 

liefde nie. Jy gee byvoorbeeld jou dankoffer of dien op die kerkraad omdat jy 

bang is God weerhou Sy seën of guns van jou en nie omdat dit 'n voorreg is nie. 

Dit is soos die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun. Hy is by sy pa in 

die huis, maar geniet nog steeds nie die voorreg van kindwees nie. Hy voel 

veronreg. Hy dra nog steeds die hart van 'n slaaf of kneg in hom rond. Ek werk al 

so lank vir pa…is hoe hy sy verhouding met sy pa beskryf. 



 

Slot: 

Ek en jy was eens geestelik dood, ons het in vyanskap met God geleef omdat ons 

ver van Hom geleef het en Sy oordeel oor ons gevrees het. Maar die Gees van 

God wat vir Jesus Christus uit die dood opgewek het, leef binne in jou en my en 

het soos Hy Jesus vir lewendig gemaak het, ons ook geestelik lewendig gemaak. 

Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Gees-lewe 

is nou ook my lewe. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


