
Ef 4:17-24    Die praktiese nuwe lewe deur die Heilige Gees. Dins. 22 Sep 2020                                    
Lees:   Ef 4:27  NAV   “Moenie die duiwel vatkans gee nie.” 

Ef 4:27  OAV   “en gee aan die duiwel geen plek nie.” 
Sing:   Ps 92-1:2  “Wie sou die troue Heer nie – Hom wat sy gunste-ons bied…” 
 

• Hoe word die vrug van die Gees, volgens Gal 5:22,23, prakties deel van jou lewe?    
• Hoe kan jy leef volgens die vrug van die Gees?    
• Hoe kan jy ‘n nuwe lewe lei as ‘n gehoorsame christen en kind van God? 

 
Dit kan net gebeur as jy deur die Heilige Gees gelei word.   Daarvoor moet ons elke dag bid, 
om vervul te word met die Heilge Gees.    Om vervul te word met die Heilige Gees is nie iets wat 
ek of jy kan bewerk of voor kan kies nie.   Om vervul te word met die Heilige Gees is die 
Goddellike werk van ons Hemelse Vader.      Maar ons kan instrumenteel wees daarin deur ons 
harte en gedagtes voor te berei vir die vervulling van die Gees.     Alhoewel God sy kinders se 
harte sal voorberei, want God is in beheer en God is Almagtig, rus daar tog ‘n gehoorsaamheids-
opdrag aan ons.       
 
God het sy verbond met ons gesluit.   Ons noem dit “monopleuries”.   Dit beteken dat God 
gesê het Hy sluit ‘n verbond en dat Hy dit inisieer en tot stand laat kom.    Dink weer aan Paulus 
op pad na Damaskus.   God het Hom met ‘n lig omstraal en aan Paulus vir drie dae lank gewys 
dat Hy in beheer is, want Paulus het tydelik blind geword.   Dan lees ons in Hand 9:17-18:   
“17  Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: 
“Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na 
jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” 18  
Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy 
opgestaan en hy is gedoop;” 
 
Paulus is deur God tot bekering geroep en God het hom met die Heilige Gees vervul.   Nou 
is daar in die verbond ‘n tweede deel, die “duo-pleuriese” wat beteken dat ons ‘n 
verantwoordelikheid het teenoor God.   God sal ons bekeer.   God sal ons met die Heilige Gees 
vervul.   Dan moet ons gehoorsaam wees en ‘n nuwe lewe lei.   Dit is hier waar ons groot 
verantwoordelikheid moet inkom.   Want elkeen wat die Woord hoor en daarvolgens wil lewe, in 
gehoorsaamheid aan God, in diens van God, moet begin om sy lewe biddend te verander.  Jy kan 
nie maar aanhou met ‘n sondige lewe nie.    
 
Ef 4:27  NAV   “Moenie die duiwel vatkans gee nie.” 
 
Dit beteken dat die duiwel het nie meer plek in jou lewe nie.   Jy moet nie meer soos ‘n burger 
van hierdie wêreld leef nie.   Jy moet nie maar aangaan en net deelneem aan wat hierdie sondige 
wêreld jou bied nie.      Hier openbaar die Skrif duidelik hoedat heidene lewe.    

• Hulle gedagtes is nie gerig op God nie, maar op die wêreldse dinge. 
• Hulle dink en bedink wat vir hulleself, lekker en goed is. 
• Hulle lewe losbandig.  Losbandig beteken nie net liggaamlik, seksueel losbandig nie, 

maar los van wat God in sy Woord van ons vra. 
• Ons leer hulle wil alles wat vuil is doen. 



• Hulle wil ongebonde lewe, met ander woorde nie gebind aan wat tot eer van God is nie, 
maar ongebonde, vrysinnig, dink maar aan die hippie-kultuur van die vroeër sestigerjare, 
dink maar aan die  hedendaagse lewe dat niks en niemand jou moet voorskryf hoe jy wil 
lewe nie. 

 
Lewe as nuwe mense volgens die beeld van God.   Ef 4:23-24    23  “Julle gees en gedagtes 
moet nuut word; 24  lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome 
volgens die wil van God en wees heilig.” 
 
Letterlik beteken dit, om biddend onder leiding van die Heilige Gees, jou gedagtes en jou lewe te 
vernuwe.    

• Jy moet ophou met wat verkeerd is.     
Paulus noem die praktiese waarmee ons moet ophou,  

• Lê valsheid af, hou op kwaad word, hou op steel.    
• Hou op met vuil taal en vloek.   
• Moet nie die Heilige Gees bedroef nie.   
• Moet nie verbitterd, opvlieënd of woedend word nie.    
• Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar.   
• Vergewe mekaar.    
• Volg die voorbeeld van Christus na. 

 
Vir die volgende paar kere gaan ons dan ‘n kort reeks hê oor hoe ons prakties as Nuwe Mense 
moet lewe. 

Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


