
BELEEF GOD SE GENADE 2 

Die hooflyne van Romeine 

• Paulus groet die gemeente 

• Die veroordeeldes mag nou vry uitgaan – 1:18 – 4:25 

• As vrygespreektes is ons nuwe mense – 5 tot 8 

• Wat nou van die Joodse volk – 9 tot 11 

• Uit wie bestaan die hele Israel van wie in Rom 11:26 gepraat word? 

• Geleefde Christenskap – 12:1 tot 15:13 

• Slot 15:14 tot 16:27 

 

Paulus groet die gemeente 

• ‘n Brief moes ook destyds aan sekere voorskrifte voldoen – daar was ‘n vorm. 

• In die inleiding [1:13-17] skryf Paulus die tema van die brief: 

 In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek 

enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God 

vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” 

 

Die veroordeeldes mag nou vry uitgaan – 1:18 – 4:25 

• 1:18 tot 3:20 Alle mense staan skuldig voor God 

• 3:21 tot 4:25  “Maar nou” vorm die draaipunt ... Die skuldige word onskuldig verklaar 

op grond van wat Jesus gedoen het. 

• Nadink: Party gelowiges wroeg heeldag oor hulle sonde. Sondebesef is noodsaaklik 

maar ons mag nie daarby vassteek nie. Ons moet leer leef uit die vryheid wat ons in 

Christus ontvang. 

 

As vrygespreektes is ons nuwe mense – 5 tot 8 

• Daar is ‘n drie letter woord wat 13 keer in Romeine 5:1-5 voorkom. Wat is dit en wat 

kan ons daaruit aflei? 

• Watter beeld gebruik Paulus om aan te dui dat die gelowiges nie meer onder die wet 

staan nie? 

• Watter betekenisvolle feit word drie keer in Rom 8:9,11 herhaal? 



• Paulus bespreek ons nuwe lewe as vrygespreekte mense. 

• In 1-4 het die gegaan oor hoe word sondaarmense Christenmense? 

• In 5-8 gaan dit oor die vraag: Hoe lyk hierdie nuwe Christenmense? 

• Hoeveel blydskap ervaar jy in jou lewe? 

• Wat is dit wat telkens jou blydskap bederf? 

• Wat is nodig en wat kan jy doen om ‘n meer blymoedige Christen te wees? 

• Splinternuwe mense – dit is die portret wat Paulus in Rom 5-8 van Christenmense 

teken. Sou jou portret ook so lyk? Het alles in jou lewe werklik nuut geword? Kan 

ander hierdie nuutheid in jou raaksien? 

 

Wat nou van die Joodse volk – 9 tot 11 

• Is Paulus se “broers” van wie hy in 9:3 praat, sy mede christene of nie? Waarop grond 

jy jou antwoord? 

• Beskryf in jou eie woorde wat die Jode se fout volgens 9:30-10:4 was? 

• Uit wie, dink jy, bestaan die “hele Israel” van wie in Romeine 11:26 gepraat word? 

• Paulus was self ‘n Jood en daarom is dit vir hom natuurlik om te vra wat die plek van 

die Joodse volk in die nuwe bedeling is – die bedeling waar ons nie meer onder die 

wet staan nie maar onder die genade. 

• Paulus is bekommerd oor sy mede Jode wat nie glo nie – is ons bekommerd oor 

mense wat nie die Here ken nie? 

Geleefde Christenskap – 12:1 tot 15:13 

• Waarin bestaan die belangrikste deel van ons diens aan God volgens 12:1-2? 

• Skryf in jou eie woorde wat die “aanvaar mekaar” in 15:7 heel prakties vir jou 

beteken. 

• Vra jouself eerlik watter mede-Christen of Christengroep jy die moeilikste aanvaar. 

• In die gedeelte gaan dit oor ons lewe in dankbaarheid – oor geleefde Christenskap. 

• Dink nou aan die verskillende lewenskringe waarin jy geplaas is. Het jy al nagedink 

oor wat God van jou in hierdie verskillende kontekste verwag? 

Slot – Romeine 15:14-16:27 

• Dit vorm die afloop van Paulus se betoog. Ook mededelings oor sy eie 

omstandighede en planne. 

• Ook groetewoorde en dan ‘n afsluitende lofprysing. 


