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Week 5 – Wandel in die Heilige Gees 

 

 GEHEUEVERS: Romeine 8:1-2. Daar is dus nou 

geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. 2Die 

wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe 

gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. 

 

Inleiding tot hierdie week se studie 

God stap in Sy genade saam met ons op 'n reis na 

geestelike volwassenheid. Wat is geestelike 

volwassenheid? Vir sommige kan dit soos 'n Marvel-

karakter wees dat jy al die mag van die heelal kan oproep 

om oor jou vyande te oorheers. Vir ander mag dit wees dat 

jy die heiligste wese in die heelal is. Romeine 8, Galasiërs 

5 en Efesiërs 4 gee ons 'n paar wenke, maar ons moet dit 

uitwerk as ons met God wandel en soos ons tussen die 

lede van die liggaam van Christus hier op aarde leef. Kom 

ons groei hierdie week in gestalte as ons kyk na wat die 

Heilige Gees vir ons oopgemaak het sodat ons daagliks 

deur die gees kan lewe. 

 

 Kern waarheid 

Groei in gestalte en guns voor God en mense. 
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DAG 1 - 'n Lewe wat deur vrede beheer word 

 

PERSOONLIKE STUDIE 

Lees die volgende Skrifgedeeltes, let op die omstandighede en 

pas die waarhede op jou lewe toe: 

 Romeine 8:1-8 

 

1. Aan watter bemoedigende riglyne of waarhede glo jy wil 

God jou vandag herinner? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Op watter gebiede het jy jou verstand nodig om deur 

lewe en vrede beheer te word? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Gebed 
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DAG 2 – Die Heilige Gees is daartoe verbind om vir 

jou te bid 

 

PERSOONLIKE STUDIE 

Lees die volgende Skrifgedeeltes, let op die omstandighede en 

pas die waarhede op jou lewe toe: 

 Romeine 8:26–28 

 

1. Probeer jou indink hoe die Heilige Gees nou vir jou 

swakhede intree. Wat is die belangrikste punte wat nou in 

jou gedagtes op kom.? Probeer aanvoel HOE die Heilige 

Gees vir jou bid. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Watter goed probeer God in hierdie seisoen van jou 

lewe in jou bewerkstellig? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Gebed  
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DAG 3 – Vind uit wat jy kan doen om God tevrede te 

stel 

 

PERSOONLIKE STUDIE 

Lees die volgende Skrifgedeeltes, let op die omstandighede en 

pas die waarhede op jou lewe toe: 

 Galasiërs 5:13-18 

 

1. Kan jy 'n tyd onthou toe jy dinge gedoen het wat God 

behaag het (Efesiërs 5:10). Hoe het dit gelyk? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Op watter gebiede wil jy vandag vryheid van die wette 

van sonde hê? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Gebed 
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DAG 4 - Jy is nie alleen in jou stryd nie 

 

PERSOONLIKE STUDIE 

Lees die volgende Skrifgedeeltes, let op die omstandighede en 

pas die waarhede op jou lewe toe: 

 Galasiërs 5:22-26 

 

1. Om sonde in jou lewe toe te laat word vergelyk met die 

pyn van die kruisiging! Wat sou die Heilige Gees jou 

aanmoedig om vandag steeds in jou lewensuitdagings te 

doen? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. In watter areas van jou lewe moet jy nie verwaand, 

uittartend of afgunstig wees op ander nie? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Gebed 
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DAG 5 – Lewe as Kinders van die Lig 

 

PERSOONLIKE STUDIE 

Lees die volgende Skrifgedeeltes, let op die omstandighede en 

pas die waarhede op jou lewe toe: 

 Efesiërs 4:17-20 

 

1. As jy die bogenoemde verse lees, op watter gebiede wil 

die Heilige Gees hê dat jy anders as die wêreld moet 

wees? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Waar moet jy jou hart sag maak en meer sensitief raak 

vir God se handelinge in mense of jou omstandighede? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Gebed 
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     KLEINGROEP BESPREKING 

 

       Gebed 

       Toewyding: (Skandeer QR-kode op volgende bladsy of 

gaan na ons webwerf by www.deogloriarockingham.com om 

hierdie week se pitkos te kyk) 

 

Besprekingsvrae 

Lees Romeine 8:2-3. Is jy werklik vry of is daar 'n gebied 

waar jy die wet van die Gees nodig het om meer vryheid 

te bring? Kan ons ons vryheid in Christus verhoog? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Lees Galasiërs 5:7 Hardloop jy 'n goeie wedloop of is daar 

iets wat voor jou in “hardloop?” Wat kan daaraan gedoen 

word? Is Galasiërs 5:16 waar of nie? Hoekom? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Lees Efesiërs 4:1-6. Met soveel verskillende 

denominasies, hoe verstaan jy hierdie verse?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

http://www.deogloriarockingham.com/
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Lees Efesiërs 4:25-32. Kies een eienskap van die lewe 

van 'n volwasse Christen van vers 25 tot 32 waarin jy 

graag gedurende hierdie week wil groei. Deel dit met jou 

groep. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

REFLEKSIE 

Romeine 8 maak die deur vir ons toe vir die wette van 

sonde en dood en open die nuwe lewe van vryheid in 

Christus deur die Heilige Gees se werk. Galasiërs 5 bring 

ons by die waterskeiding van die lewe deur die gees 

teenoor die lewe in die vlees. En laastens verskaf Efesiërs 

4 'n gedetailleerde voorstel van hoe 'n volwasse Christen 

daagliks in die Gees wandel. 

 

Sluit in gebed 
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