
6. Aangevuur met nuwe lewe en vrede - 
ook wanneer ek wil opgee 

Welkom  
Hi julle! Ons word steeds “Aangevuur” deur die Heilige Gees om God se koninkryk sigbaar te 
maak in die wêreld. Vandag gaan ons dink en gesels oor hoe die Heilige Gees ons aanvuur 
met nuwe lewe en vrede - ook wanneer ons lus is vir opgee. Gebruik hierdie tyd sommer net 
om af te skakel en net te wees in die teenwoordigheid van die Here. 

Meditasie 
Sit of lê in ‘n gemaklik posisie en maak jou oë toe. Sit jou hande met jou palms na onder op 
jou bene. Laat dit net daar rus. Dink nou aan die dinge wat heeltyd maal in jou kop: dit kan 
gedagtes wees, emosies of herinneringe. Dit kan goeie dinge wees, maar dit kan ook dinge 
wees wat vir jou sleg is. Maak nou vuiste met jou hande asof jy dit vashou. Maak jou vuiste 
so styf as wat jy kan. Draai nou jou hande om dat die agterkant van jou vuiste nou lê op jou 
bene en bid: “Here, in U hande gee ek hierdie dinge oor.” En maak jou vuiste nou stadig oop 
en ontspan jou arms en hande weer soos jy jou voorstel jy gee dit vir die Here. Jou oop palms 
behoort nou na bo te lê. 

Oorgangsgedagte 
Het jy al gehoor van die “placebo-effect”? Dit gebeur gewoonlik wanneer mediese 
wetenskaplikes toetse doen vir nuwe medisyne. Hulle maak ‘n groep mense bymekaar en van 
hulle kry die regte medisyne en ander net ‘n “placebo”, “‘n fake” - maar die mense weet nie 
wie kry watter nie. Die wetenskaplikes het al in sulke toetse partykeer gevind dat mense wat 
die placebo drink, actually beter raak net omdat hulle dink hulle kry medisyne wat moet help! 

Lees van die teks 
Ons teks is Romeine 8:1-6. Ek gaan vir ons dele daarvan uit die Message-vertaling lees: 
Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a 
continuous, low-lying black cloud. A new power is in operation. The Spirit of life in 
Christ, like a strong wind, has magnificently cleared the air, freeing you from a fated 
lifetime of brutal tyranny at the hands of sin and death. In his Son, Jesus, [God] 
personally took on the human condition, entered the disordered mess of struggling 
humanity in order to set it right once and for all. Obsession with self in these matters 
is a dead end; attention to God leads us out into the open, into a spacious, free life. 



Gedagtes oor die teks 
Die lewe in God se koninkryk is totaal onderstebo as ons dit vergelyk met ons wêreld: Die 
wêreld sê: “Kyk uit vir jouself en niemand anders nie!” terwyl Jesus sê: “Wees lief vir jou 
naaste”; Die wêreld sê vir ons: “Jy moet onafhanklik wees en op jou eie twee voete kan staan”, 
terwyl Jesus sê: “Leef afhanklik van God en hou op om alles self te probeer doen.” Dis moeilik 
om teen die wêreld in te gaan, want ons is al so gewoond aan die wêreld se manier van doen. 
Maar wat ons nie besef nie is dat terwyl die wêreld se manier voel asof dit ons vashou, het dit 
eintlik niks meer krag as ‘n “placebo” nie - dit het net krag oor ons as ons dink dit het krag. 
God het lankal al hierdie goed wat soos donker wolke oor ons lewens hang en ons wil laat 
opgee, oorwin in Jesus. En God se eie Gees is in ons om ons te help om die lewe voluit te 
leef, nie ‘n lewe van vrees en stres en vasgehou word nie, maar ‘n lewe wat vry en vol vrede 
is in God se genade! Ons gaan ons lewe nie self kan verander dat dit só is nie, ons gaan elke 
dag ons vuiste weer en weer moet oopmaak sodat die Heilige Gees ding kan oorneem en ons 
help. 

Saam dink vrae  
Kom ons dink saam: 

● Wat beteken dit vir jou dat die Heilige Gees vir jou nuwe lewe gee? 
● Klink “vrede” na iets wat jy graag in jou lewe sal wil hê? Hoe sal jou lewe lyk as daar 

“vrede” is? 

Ritueel 
Kry ‘n paar klein stukkies papier, ‘n skryfding en ‘n kers. Dit is baie belangrik dat jy ook ‘n 
veilige plek het waarin iets kan brand, bv. ‘n kaggel, ‘n braaiplek, of ‘n stainless steel bak met 
sand in. Skryf nou die dinge wat voel dit hou jou vas op die papiertjies neer. Skryf soveel soos 
wat jy wil. Verbrand die papiertjies nou een vir een by die kers en bid elke keer: “Gees van 
God, ek gee hierdie vir U. Dankie dat U my vrymaak.” 
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