
BELEEF GOD se GENADE 

Hierdie kwartaal se GELOOFSGROEI geleenthede kyk na die brief aan die  Romeine. Ons gaan ‘n indiepte studie van 

die Romeine boek doen. Elke week se gedeeltes sal op die webwerf of by die kerkkantoor beskikbaar wees. 

 

ROMEINE: ‘n BRIEF wat ver reik 

• Dit spel die evangelie van God se genade uit. 

• Vertroos en Bemoedig die gemeente. 

• Ingrypende invloed op mense se lewens deur die eeue. 

• Hierdie brief skud die kerkgeskiedenis. 

‘n Eerste verkenning 

Kollig op die skrywer 

• Lees Romeine 1:1; 15:14-33; 16:1-2 en 22 

• Paulus se brief neergeskryf deur Tertius 

• Paulus het maar lelik geskryf 

• Hy is waarskynlik in die omgewing van Korinte om te oorwinter [55-56 nC] 

• Hy is by ‘n keerpunt in sy bediening 

• Hy moet eers Jerusalem toe gaan 

• Wat is Febe se rol 

Wat is jou bydrae tot die koninkryk? 

• Vergelyk die werk van Paulus, Tertius en Febe – wie se werk was die belangrikste? 

 

Die EERSTE lesers van Romeine 

• Romeine 1:5-7; 16:3-20 

• Die Christene in Rome is Joods en heidens. 

• Ons lees van Priscilla en Akwila – wat weet ons van hulle? 

• Met watter motief het die skeurmakers van Romeine 16:17-18 hulle ondermyningswerk gedoen? 

Die gemeenskap is waarskynlik in ‘n aantal huisgemeentes georganiseer. 

Die evangelie het Rome reeds in 48nC bereik deur die spontane getuienis van gewone gelowiges. 

Ons ken 26 Romeinse Christene se name 

Die Christene uit die Heidendom was in die meerderheid in Rome. 

Daar was twee groepe onder die Romeinse Christene – die swakkes en die sterkes. Kwessies oor kos en drank het 

hulle verdeel. 

Hoe maak ons as daar verskille in die gemeente of in die kerk in die breë ontstaan? 

  

Watter versoenende rol behoort ons te speel? 



Waar woon die Christene in ROME? 

 

‘n Kaart van Rome destyds 

Die meeste Christene het in die omkringde deel van Rome 

gewoon. 

 

• Die gelowiges in Rome is meestal arm. 

• Meeste van hulle was uitlanders. 

• Slawe en oud-slawe. 

• Aanvanklik het die Romeinse owerhede nie 

ingemeng in die geloofslewe van hul onderdane nie. 

• Alle gruwels en afskuwelikhede uit die hele wêreld 

het in Rome saamgevloei. 

• Julius Caesar was die Jode goedgesind. 

• In Paulus se tyd meer as 30000 Jode in Rome. 

• Aanvanklik is die christelike geloof as messiaanse vertakking van Joodse geloof gesien. 

• Nero aanvanklik nie wreed maar later blameer hy die christene vir die groot brand in Rome. 

 

Die DOEL van die Romeine brief 

• Lees Rom 1:10-15; 14:1-6; 15:23-29 

• Romeine 1:10-15 bevat 4 redes waarom Paulus na die Christene in Rome toe wou gaan. Wat is dit? 

• Beteken Paulus se standpunt in 14:1-6 dat Christene nooit verskille moet uitpraat nie? Hoekom sê jy so? 

• Waarom beklemtoon Paulus in Rom 9:1-3 sy droefheid oor sy volksgenote so sterk? 

Daar is waarskynlik meer as een motief vir die brief. 

• Selfbekendstelling want Paulus wil in Spanje gaan werk 

• Wil hulle dieper inlei in die evangeliewaarheid 

• Wil help om die stryd tussen die sterkes en die swakkes tot ‘n einde te bring. 

• Hy verdedig homself teen diegene wat hom as ‘n verraaier uitkryt. 

• Die behoefte om die kern van sy oortuigings helder te verwoord. 


