
Die Vrug: GAL 5:22 Vrug van die Gees: "GOEDHARTIGHEID"/ 

"GOEDHEID" 

Skrifgedeelte: Rom 12: 
Rom 12: 1  En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: 

Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike 

van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, 

maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil 

van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. 3 Kragtens die genade wat aan my gegee 

is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou 

liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan 

elkeen toebedeel het. 4 Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie 

nie. 5 Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. 6 

Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee 

het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons 

bely. 7 As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. 8 As dit 

is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. 

As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. 9 Die liefde moet 

opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 

10 Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar 

daarin tot voorbeeld. 11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. 

12 Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 13 Help die medegelowiges in 

hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 14 Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie 

vervloek nie. 15 Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur. 16 Wees 

eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie 

eiewys wees nie. 17 Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. 18 

As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. 19 Moenie self wraak 

neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: "Dit is 

my reg om te straf; Ék sal vergeld," sê die Here. 20 "As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; 

as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte." 

21 Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.  

Gal 5: 22-23  
 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 

goedhartigheid, getrouheid, 23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 

Galasiërs 5 (AFR1983) 



Die Woord “goed” en ”goeie” soos in Rom 12 gebruik vorm die stam en 

konteks van die woord wat as “GOEDHARTIGHEID” vertaal is in Gal 

5:22. 

Prediking: 

1. Hoe lyk die “struktuur”. die “stelsel” – wingerd (boom) as 

voorbeeld: 

1.1 Wortels v Geloof : Die Heilige Gees voorsien die krag en lewe sodat 

die vrug kan groei.  

1.1.1 Wortels – ons is Geanker in God se Goedheid en barmhartigheid: 

 * Deur Geloof * Jesus se Soenverdienste aan die kruis  

* Deur die werk van die Heilige Gees  

*Die Vrug van die Gees kom in ons lewens deur die Gees wat die lewenssap voorsien  

* Die Woord van God  

* Samekomste van gelowiges  

* Gebed  

* Geestelike dissipline  

* Gehoorsaamheid  

* Oorgawe 

1.2  Jesus is die middelpunt -  Jesus is die "wingerdstok" (wortel en 

stam) waarop ons ingeënt is : 

2. GOEDHARTIGHEID? Wat beteken dit? 
  ‘n Beter vertaling sou wees:  "DIE REGTE DING" 

2.1 Die Griekse woord in Gal 5:22: "AGATHOSUNE" : 
Om die "aanvoeling" te hê oor wat die goeie, regte ding is om te doen in elke omstandigheid. 

 Die wysheid en insig om altyd te weet wat goed is in God se oë en die inbors om die regte ding te 

doen. 

Nie die gewone "kalos" wat ”goed” beteken.  

"Kombuisgrieks" – Hebreeussprekendes se tipe Grieks.  Die woord “agathosune” kom slegs in die 

Bybel voor - Afgelei van die byvoeglike naamwoord "goed", om "goedheid" te vorm  



"GOED" in die sin van die gepaste, regte, verwagte ding doen op die regte tyd.  

 

2.2 Kan dit "Vrygewigheid beteken soos sommige skrywers aandui? 

" NIE as direkte betekenis!  Miskien as 1 van vele goeie dinge op die regte tyd gedoen...  

3. Betekenis vir my lewe: 
Om deur die Heilige Gees gelei te word sodat jy volgens die eis van omstandighede kan doen wat die 

Here wil hê. 

Om die wysheid, insig en aanvoeling te hê om die regte ding te doen. 

Om selfs, deur die Gees gelei, die regte ding te doen, al het jy nie geweet wat om te doen nie… 

3.1  Die Uitdaging Teorie en Praktyk kom nie bymekaar uit nie. 

 Ons ken die teorie van liefde vir God en naaste.   Op die ingewing van die oomblik, in ons daaglikse 

omgang met mense en dinge, besef ons nie dat ons skielik ander lewenswaardes uitleef nie.  Ons 

dink, sê, wys dinge wat nie ooreenkom met liefde nie.  “Pleeg moord” deur ons woorde.  Dink 

gedagtes wat medemens veroordeel.  Ons skep dood of lewe deur ons gedagtes, woorde en dade.  

Ons verwagtinge van mense skep dikwels die uitkoms daarvan.  Ons skep dood in ander en 

veroorsaak dat hulle aan ons “swak” verwagtinge voldoen. Die "hart" is ten diepste nog nie 

"bekeer", verander, vernuwe deur die Gees nie. 

 

 Deur die Gees gelei, kan ons “lewe skep” deur aanmoediging aan en geloof in ander.  Ons geloof en 

verwagting in die vermoëns van ander kan sy/haar sukses kweek.  Dit is die “goedheid” van God se 

manier van kyk na ons, wat maak dat ons op dieselfde wyse kan kyk na ander.  Ons kan die regte, 

lewegewende ding sê of doen op die regte tyd – omdat God ons harte verander en “goed” maak.  

SLOT:  GELOOF MOET PRAKTYK WORD 

 GELOOF WORD SLEGS PRAKTYK DEUR TERUG TE GAAN NA DIE WORTELS EN DIE WINGERDSTOK  

 

Dit is ons bestaansgrond, ons vorming, ons bestaansrede, ons krag. 


