
Huisgeloof 2017#21 - Sondag 25 Junie tot Saterdag 1 Julie >> Romeine 6:1-11 
1 Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? 2 Beslis nie. Hoe kan 
ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? 3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, 
in sy dood gedoop is nie? 4 Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur 
die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. 5 Aangesien 
ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. 6 Ons weet tog dat 
die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan eëindig kon word. Ons is dus 
nie langer slawe van die sonde nie. 7 Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. 8 Ons het saam 
met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. 9 Ons weet dat Christus wat uit die dood 
opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 10 Hy het gesterwe en is eens en vir 
altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. 11 Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde 
dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. 
# Jy moet ’n veranderde mens wees, orals waar jy gaan >> Mense wat tot die Christelike lewe verbind is, verbind 
hulleself tot ’n ander manier van lewe op elke afdeling van ’n mens se lewe.  Jy moet ’n veranderde mens wees, orals 
waar jy gaan. Daar is ’n fassinerende storie van Emma Calve, die Franse sopraan, wat bekend was in Brussels, Parys, 
Londen en New York. Terwyl sy in Venesië was, ontvang sy verskriklike nuus en besluit om selfmoord te pleeg.  Maar 
sy word gestop deur die lied van ’n gondolier.  Sy het hierdie diep behoefte gevoel om net nog een keer te sing voordat 
sy ’n einde maak aan haar lewe.  Sy het ’n gondel gehuur en terwyl sy deur die kanale van Venesië vaar, sing sy al die 
liedere wat sy ken – as’t ware haar laaste “optrede” - al die musiek wat in haar broei terwyl sy sukkel met haar intense 
emosies van hartseer. Toe sy klaar gesing het, word sy bewus van ’n klomp gondels wat om haar gondel saamgekoek 
het.  Sy was verbaas!  Sy het onder ’n kombers weggekruip terwyl haar gondelier haar terugneem na haar hotel toe!  
Die volgende môre - haar laaste dag op aarde - word daar blomme saam met hierdie nota by haar hotelkamer afgelaai:  
“From Paul and Jeanne, who love each other greatly, to whom you have given an unforgettable night!  May the blessing 
of God be upon you, who are the bearer of the Fire Divine.” Emma Calve het bly lewe! Sy het haar rede vir lewe ontdek: 
“The bearer of Fire Divine.”  Is dit nie die mooiste beskrywing van ons beeld van God wat in ons leef nie; ons is die 
“bearer” van “Fire Divine” – die koeriers van die Goddelike Vuur! 
# Hoe sal mense weet dat jy gedoop is?  >> Jou doop, sê Paulus, herinner jou aan die feit dat jy dood is vir die ou lewe 
en opgestaan het in ’n nuwe lewe! Sarah Jo Sarchet is ’n Presbiteriaanse predikant in Chicago. Eendag het ’n 10-jarige 
seun by haar studeerkamer ingestap.  Hy wou met haar praat:  “Ek wil gedoop word. Ons het in die  Sondagskool geleer 
van Jesus se doop en toe die groepleier vir ons vra wie al gedoop is, het al die kinders hulle hande opgesteek. Ek wil 
ook gedoop word.” Sy het met deernis in haar stem gevra:  “Cameron, wil jy regtig gedoop word omdat al die ander 
kinders gedoop is?”  “Nee, ek wil gedoop word omdat dit vir my sê ek behoort aan God.” Sy was diep geraak deur sy 
begrip van alles:  “Kom ons doen dit Sondag?” Sy glimlag het in bekommernis verander: “Moet ek voor die hele 
gemeente gedoop word?  Kan ek nie net ’n vriend vra om my in die rivier te doop nie?”  Sy het hierna uitgevra en sy 
antwoord was:  “Wel Jesus is deur sy neef in die rivier gedoop!” Sy is hierdeur onkant gevang:  “Jy het ’n punt beet. 
Maar as ’n vriend jou doop, hoe sal die gemeente daarvan weet?” Sy het besef sy kan nou vir hom iets leer en het 
gegryp na haar kerkorde wat op die hoogste rak gestaan het.  Maar voor sy haar hand op die boek kon plaas,  het hy 
gereageer:  “I guess by my new way of living.” Jou en my doop roep ons op om anders te lewe – ’n “new way of living”… 
wat mense na God trek. 
# Begin lewe uit dit wat jy alreeds is >> Begin lewe uit dit wat jy alreeds is - ’n nuwe mens in Christus, dit begin deur 
te besef daar is ’n groot verskil tussen probeer om as ’n nuwe mens te lewe en om jouself in te oefen om as ’n nuwe 
mens te lewe... Eenmaal was daar ’n jong man wat ’n wyse man kom sien het en vir hom gevra het:  “Ek is op soek na 
ware liefde. Hoe sal ek weet as ek dit gevind het?” Die wyse man het geglimlag en gesê:  “Ek gaan nie vir jou die 
antwoord gee nie, maar gaan vir jou wel vertel dat ware, egte liefde drie bestanddele het.  Is jy gewillig om die wêreld 
vol te soek om dit te vind?” “Ja,” het die jong man geantwoord. Hy het na groot skole van geleerdheid gegaan.  Hy het 
met wyse manne en vroue gepraat. Hy het liefgehad en is liefgehad. Hy het ook in liefde misluk. Na baie jare het die 
jong man, ook nie meer so jonk nie, teruggekeer na sy leermeester. Die het hom onmiddellik herken en vir hom gevra 
wat hy gevind het. Die man het geantwoord:  “Ag, ek het net twee van die drie bestanddele gevind!” “Vertel vir my” 
het die wyse leermeester opgewonde uitgevra. “Eerstens, ware liefde is lewe-gewend!  Wanneer jy lief het en lief gehê 
word, is die lewe ryker en meer voller. Liefde wat gedeel word, skep nuwe lewe...” “Dis reg”, het die wyse man sy kop 
instemmend geknik. “Tweedens, ware liefde is ewige liefde.  Dit deurstaan die toets van die tyd. Ware liefde word 
verdiep soos die jare aanstap.” “Dis reg”, het die wyse man gesê. Toe het die man gesê: “Dis al wat ek geleer het.” 
Die wyse man het verder gegaan:  “Is jy gewillig om weer uit te gaan en verder te leer en nog dinge te ervaar?” 
“Nee, ek is te moeg.” Die wyse leermeester het geglimlag:  “Jy het inderdaad al die bestanddele van ware liefde gevind. 
Nie net is ware liefde lewe-gewend en ewig nie, maar ware liefde is baie harde werk!” Onthou, om ’n gelowige te 
wees, is nie net lewe-gewend en ewig nie, maar is baie harde werk!  Soos Bonhoeffer gesê: “Christenskap sonder 
dissipelskap is altyd Christenskap sonder Jesus Christus.” 



  
 
 

Lees: Rom 6:1-11 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat beteken dit om een te wees met Christus? 

 Wat beteken dit om dood te wees vir die sonde? 

 Kan ’n mens nog sondig as jy dood is vir die sonde? 

 Wat help jou om een te wees met Christus? 

 Wat laat jou vêr van Christus voel? 

Gebruik in hierdie week 

’n kers om julle te 

herinner aan Christus 

wat naby ons is en met 

wie ons een is.  Steek die 

kers so veel as moontlik 

aan in die tye wat julle 

as huis bymekaar is.  

 

Christus is by die wat 

swaarkry en alleen is.  

As ons daarom een 

met Hom wil wees kan 

ons na sulke mense 

gaan en vir hulle liefde 

bewys.    

So: Rom 6:1-11 

Ma- Di: Genesis 21:8-21;  

Wo- Do: Psalm 86:1-10, 16-17; 

Vr.–Sat: Matteus 10:24-39 

Speel as gesin aan-aan. Dis die ou speletjie waar een persoon die 

“aan” het en dan die ander ook probeer aansteek.  Vertel na die tyd 

vir die kinders dat dit ons help om te verstaan hoe Christus ons ook 

soek en een met ons wil word. Hy wil ook ons “aanmaak” met 

Homself! 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here u is die ware brood en drank dankie dat hierdie kos ons een maak met U. Amen 
Oorgee-gebed 
Here ons wil een wees met U. Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag Christus in jou beleef. 

Ons leef een met Christus. 

 

Rom 6:5 Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons 

sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. 
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