
Die Heilige Gees maak vry en gee lewe  

Romeine 8:1-2 en 9-11  

 
 

Pinkstersondag 

Die ou Joodse Pinksterfees was gewoonlik vyftig dae na die Pasga gevier. Hulle het dit 
as oesfees gevier. Die eerste gerwe gars is dan gesny en as offer na die tempel gebring. 
Daarmee het hulle kom dankie sê vir die oes wat hulle nou kon begin insamel.  

Dit was Pinkstersondag, die dag van die oesfees, en Jesus se dissipels was op een plek 
byeen, waarskynlik in een van hulle se huis. Hulle het gedoen soos Jesus net voor sy 
hemelvaart hulle beveel het om te doen: “Gaan wag daar in Jerusalem. Wag biddend. 
Daar sal Ek dan die Heilige Gees oor julle uitstort.” So het dit toe ook gebeur. Met 
kragtige tekens het die Gees oor elkeen van hulle gekom. Die koms van die Gee het ‘n 
nuwe era laat aanbreek. Die Gees het van die dissipels hulle nuwe mense kom maak, 
mense met ‘n heel nuwe identiteit. Mense wat deel is van die kerk.  

I 

Maar kom ons vra net eers: wie of wat is die Heilige Gees? Is dit ‘n blote krag, ‘n 
magtige “iets” wat in mense werk en hulle lewe in besit neem? Of is die Heilige Gees ‘n 
lewende iemand ... dalk God self? Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees die derde 
Persoon in die goddelike Drie-eenheid is. Die Heilige Gees is niemand anders nie as 
God wat self op ‘n nuwe manier by ons teenwoordig is nie. Hier in Romeine 8 word 
hierdie lewende persoon die Gees van God genoem, maar net daarna ook die Gees van 
die opgestane, lewende Christus. Die Heilige Gees is die teenwoordigheid van die 
Vader en die Seun naby ons, binne ons. Die Gees kom van die Vader én van die Seun. 
Toe Jesus Christus as mens aarde toe gekom het en hier onder ons tent kom opslaan 
het, was Hy God by ons – Immanuel. Nou dat die Gees gekom het, is die Gees netso 



die Vader én die Seun se teenwoordigheid hier by ons, in ons – Immanuel, God met 
ons.  

II 

Kom ons vra ‘n tweede vraag: wat was die groot werk wat die Gees moes kom doen? 
Natuurlik was en is die Gees se werk omvangryk – net so wyd en groot as die werk wat 
God die Vader en God die Seun doen. Maar ons sou die spesifieke werk van die Gees 
so kon opsom:  

(1) Die Gees is gestuur as Trooster, die een wat vir ons moet kom troos, ons 
moet kom verseker van God se omgee en sorg; die Gees wat vir ons deur 
gebed moet intree by die Vader en by die Seun.  

(2) Die Gees se werk is ook om ons te lei in die waarheid, ons oë oop te maak 
sodat ons die Skrif kan glo, die goeie nuus ons eie kan maak, en God se wil 
kan ken.  

(3) Die Gees se werk is om ons aan Christus te kom verbind, die intieme 
verhouding tussen ons en Christus weer te kom herstel. Die Gees skep 
verhouding...  

(4) Die Gees is ook gestuur om ons lewens nuut te maak, ons ‘n nuwe 
identiteit te gee – nou nie meer slawe van die sonde nie, maar vrygespreekte 
kinders van die Vader, lidmate van die kerk.  

(5) Die Gees het gekom om aan die kerk, die gelowiges, krag te gee om 
getuies van die blye nuus oor Christus se verlossing aan die wêreld te bring. 
Die Gees is soos wind in ons suile, wat ons, en die kerk, voortdryf deur die 
wêreld, op pad na God se nuwe wêreld.  

(6) En natuurlik is die Gees besig om God se hele skepping nuut te maak, 
heling te bring, totdat die nuwe aarde  en nuwe hemel kom.       

III 

Hier in Romeine 8 skryf Paulus baie spesifiek oor twee faset van die Heilige Gees se 
werk binne in ons.  

Die eerste groot werk van die Heilige Gees binne in ons, sê Paulus in ons 
teksgedeelte, is om ons vry te maak. Om ons te bevry.  

Vry te maak waarvan?  

Die Gees kom maak ons vry van die wet en die veroordeling wat die wet bring. Nou is 
dit nogal ‘n ingewikkelde redenasie wat Paulus hier volg, maar basies kom dit daarop 
neer: Ons hoef nie te dink dat ons langer hard moet probeer om eendag God se oordeel 
vry te spring nie. Of dat ons deur die wet noukeurig na te kom moet probeer vermy dat 
God ons nie nou reeds veroordeel en straf nie. Ons hoef nie meer in vrees te lewe vir 
veroordeling nie, ons hoef nie meer so skuldig te voel nie! Die Gees kom bevry ons 
daarvan, want die Gees oortuig ons dat Jesus Christus klaar vir ons sonde gesterf het. 
Jesus het klaar ons sonde op Hom geneem en toe sommer ook klaar in ons plek die 
straf daarvoor gedra. Die Gees kom oortuig ons van die vryspraak, die Gees kom bevry 
ons daarom van hierdie wolk van veroordeling wat oor ons hang. Ons is vry!   

Die tweede groot werk van die Heilige Gees in ons, sê Paulus in hierdie gedeelte, 
is om aan ons ‘n nuwe lewe te skenk, om ons ou lewe nuut te maak. Met dieselfde 
krag waarmee die Gees Jesus uit die graf en die dood opgewek het, met daardie selfde 
krag kom maak die Gees ons lewens nuut, skenk die Gees aan ons die nuwe lewe.  



Wat is die nuwe lewe? Dis ‘n lewe waarin ons nou, sonder vrees, as vrygespreekte 
mense in ‘n intieme verhouding met die Vader en die Seun kan lewe. Die nuwe lewe is 
om vrymoedigheid met God te hê. Om te weet my lewe is geborge in God, niks of 
niemand – selfs nie die dood nie – sal my lewe uit God se hand kan ruk nie. Die nuwe 
lewe bestaan daaruit dat ons God kan geniet – vreugde kan hê om by God te wees, voor 
sy aangesig te leef. Dis ‘n lewe van vryheid, ‘n lewe van tevredenheid, ‘n lewe vol 
dankbaarheid en hoop, ‘n getrooste lewe. Dis die teenoorgestelde as ‘n lewe vol vrees 
vir veroordeling; dis ‘n lewe van vryheid in die wete: ek is God se kind en niks kan dit 
verander nie.  

IV 

Daarom is Pinkster so ‘n besonderse fees. Dit is die fees waar ons die gawe van die 
Heilige Gees kan vier.  

Daarom is dit ook gepas om Pinkster met nagmaal te vier. Want in die nagmaal is dit 
die Gees van die opgestane Christus wat die brood en die wyn aan ons bedien, wat op 
‘n geheimenisvolle wyse in die brood en wyn teenwoordig is – en daarmee vir ons 
verseker: julle is werklik vrygekoop, en kyk, julle ontvang ‘n nuwe lewe in Christus. In 
die nagmaal word ons verseker dat God die Vader en God die Seun deur die Heilige 
Gees oral en altyd by ons sal wees, rondom ons, voor ons, agter ons, binne ons – om 
ons vry te maak en ons lewe nuut te maak – sodat ons God kan geniet, loshande kan 
geniet.   

 


