
Beleef God se genade: In die voorportaal van Romeine – die inleiding tot die brief deel 2 

Bevoorregte Romeine: Lees Rom 1:7  

Die brief word geskryf aan almal in Rome vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan 

Hom te behoort. 

• Kom ons gebruik ook ‘n paar oomblikke om ons te verlustig in die besondere status 

wat elkeen van ons in God se oë beklee. Ons kyk te dikwels deur ander mense se oë 

na onsself. 

 

In Paulus se binnekamer 

Lees Rom 1:8-12; Mat 6:5-6; Ef 3:14-19 

 

 Sou Jesus se opdrag in Mat 6:6 beteken dat ons nooit van ons gebedslewe mag praat 
nie? 

 Ef 3:14-19 is ‘n voorbeeld van Paulus se voorbidding vir die kerk – waarvoor bid 
Paulus als hier? 

 Het God Paulus se gebed in Rom 1:10 verhoor? 

 Elke nuwe gemeente was ‘n saak van groot blydskap 

 Rome was van strategiese belang 

 Paulus bid vir hulle – maar vra ook die Here om dit moontlik te maak om hulle te 

besoek. 

 Paulus het toe na Rome gegaan – in boeie 

 Ons weet nie altyd wat en hoe om te bid nie – 8:26 

 Lees Hand 28:15 – Wat het Paulus laat moed skep? 

Voorbidding speel ‘n baie belangrike rol in Paulus se gebede. Watter plek neem voorbidding 

in jou gebedslewe in? 

 

Die Goddelike “moet” 

• Lees Rom 1:13-15; 1 Kor 9:12b-15 

• Wat sou Paulus bedoel met die gedagte dat hy in Rome ‘n “oes” wil insamel? 

• Hoekom beklemtoon Paulus dit so sterk dat hy hom al dikwels voorgeneem het om 

Rome te besoek? 

• Beteken die MOET van 1 Kor 9:16 dat Paulus God as ‘n “slawedrywer” beskou het? 



 Paulus wil nie hê die Romeinse Christene moet hom verwyt dat hy nie 
gouer na hulle gekom het nie. Hy wil nie net die kerk bedien nie maar ook 
‘n “oes” insamel in hierdie groot wêreldstad. 

 Hy staan onder ‘n verpligting. Toe God hom geroep het, het hy die 
verantwoordelikheid ontvang om die evangelie te verkondig. 

 Hy sien nie die MOET as ‘n straf nie of nare verpligting nie. 
 Ook ons staan onder ‘n verpligting al is ons roeping nie noodwendig 

dieselfde as Paulus s’n nie. Ook ons moet, elkeen op sy of haar manier die 
evangelie uitdra – van hierdie MOET kom ons nooit los nie. Hoe voel jy oor 
die MOET? 

 

‘n Evangelie om op trots te wees 

• Lees Rom 1:16-17; Hand 16:30-31; Rom 10:8-10 

• Noem drie redes waarom mense hulle vir die evangelie SKAAM? 

• Watter woord kom 5 keer in die bg. Skrifdele voor? 

• Watter Ou Testamentiese deel haal Paulus aan in Rom 1:17 

• Probeer jou eie definisie van geloof formuleer? 

Is jy Dankbaar [trots] oor die feit dat jy ‘n Christen is? Steek jy dit dalk soms heeltemal weg? 

Hoekom is Paulus nie skaam vir die evangelie nie? Kan jy ook jou skugterheid oorkom? 

 

Die EVANGELIE is: Die KRAG van GOD tot REDDING! 

• Die gedagte van redding of verlossing klink soos ‘n refrein deur die Romeinebrief. Die 

evangelie is ‘n reddende krag omdat God skuldige mense volkome vryspreek – en dit 

gebeur nie deur goeie werke nie, maar geheel en al deur die geloof. 

• ONTHOU: Vir ELKEEN wat glo. God sluit niemand uit nie. 

• Die maatstaf van alle aardse regstelsels is ekwiteit en billikheid. Om 

onbevooroordeeld aan elkeen regverdiglik te gee wat hom/haar toekom: Straf vir die 

skuldige na die maat van skuld en vryspraak vir die onskuldige. 

• God verbreek alle aardse regsreëls. 

• Hy verklaar die skuldiges onskuldig! 

• Dit is die evangelie – die regter werk met genade. 

• Paulus onderstreep GELOOF met ‘n aanhaling uit Habakuk 2:4 

 


