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

‘n DIENAAR apostel stel homself voor 
Lees Rom 1:1; Handelinge 13:9; Fil 3:3-11 

 Ons hoor dikwels die uitdrukking: Toe Saulus Paulus geword het...verwysende na Paulus 
se bekering. Het ons ‘n bewys dat Paulus ‘n nuwe naam gekry het na sy bekering? 

 In Fil 3 vergelyk Paulus sy balansstate voor en na sy bekering. Maak ‘n lys van sy bates 
voor en na sy ontmoeting met Christus. Wat is die verskil? 

 Is hierdie beskrywing van Paulus se balansstaat ook van jou as Christen waar? 

 Paulus begin met sy naam heel bo aan die brief. Maar dit was die gebruik in Sy tyd. 

 Saul was van geboorte af sy Joodse naam en Paulus sy Grieks-Romeinse naam. Die naam 
Paulus sou aan hom beter toegang tot die grieks-romeinse wêreld gee. 

 Paulus stel homself baie breedvoerig bekend: 
o Dienaar van Christus Jesus 
o Geroep om apostel te wees 
o Afgesonder vir die evangelie van God 

 
DIENAARS: 

 Dit gaan meestal teen ons grein in om ander mense te dien. Hoe maklik is dit vir jou?  

 Het jy dalk in die laaste tyd kanse deur jou vingers laat glip om diensbaar te wees?  

 Hoe kan ons meer diensbaar wees? 
 
Geroep om apostel te wees 

 ‘n Apostel is ‘n gevolmagtigde gesant van Jesus Christus. 

 Wanneer die apostel ‘n boodskap bring praat hy namens sy Sender. 

 Alle gelowiges is geroepenes van God. 

 Om iemand se gevolmagtigde gesant te wees, vra nie net ‘n vertrouensverhouding met die 
Sender nie, maar veral ook kennis van wat Hy oorgedra wil hê. Ons is elkeen gestuurdes 
van ons Sender. Lewe jy in so ‘n intieme verhouding met die Here dat jy weet wat Sy wil is? 

 
Afgesonder vir die evangelie van God 

 Dit is Paulus se visitekaartjie. God het hom vir Homself opsygesit om die Blye Boodskap te 
verkondig. Hiervoor gee hy alles. 

 As Christene staan ons elkeen in die amp van gelowige en het ons elkeen ‘n duur roeping 
om te vervul. 

 Wanneer Paulus in 1 Kor 4 sy lewe en werk as apostel beskryf, roep hy die gemeente op: 
“volg my voorbeeld!” Dit sê hy vandag ook vir ons. 

 
Paulus se evangelie 

 Hoe sal jy die kern van die regte evangelie in ‘n sin of twee saamvat? 

 Kan jy dink aan vreemde evangelies wat vandag verkondig word? 
 
Lees: Romeine 1:2-4, 8-17; Galasiërs 1:6-9 

 Hoeveel keer kom die uitdrukkings evangelie of evangelie verkondig in die eerste 2 
skrifgedeeltes voor? 

 Waarom is Paulus so vreeslik skerp oor mense wat ‘n “ander evangelie” verkondig? 

 Kan jy een plek in die profetiese boeke van die Ou Testament noem wat heenwys na Jesus 
se koms? 

 Waarom is dit van belang dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid gebore is? 
 
EVANGELIE: 

 Die woord evangelie kom 4 keer in die eerste 17 verse van Romeine voor. [NAV 6 keer] 

 Die HART van die evangelie: Jesus Christus ons Here – mens uit die geslag van Dawid – 
Seun van God op grond van Sy opstanding uit die dood. 



Die EVANGELIE gaan oor Jesus: 

 Jesus – Sy ouers het aramees gepraat. Sy noemnaam was Jesjua – Jesus is ‘n 
vergrieksing van Jesjua. 

 Christus dui op Sy amp as Messias, die gesalfde van God. 

 Die naam, SEUN van GOD, dui op Jesus se besondere verhouding tot God en wys duidelik 
dat Jesus meer as net ‘n blote mens was. 

 Here – dit is die Naam bo elke naam – Jesus is die almagtige koning van hemel en aarde. 
 
PAULUS se taak 
Rom 1:5-6; 1 Kor 15:8-10; Gal 1:15-17 

 Waarom lê Paulus soveel klem op sy werk onder die heidene? 

 Sommige meen Jesus se verskyning aan Paulus was net ‘n innerlike belewenis. Wat dink jy 
van so ‘n siening? 

 Noem 2 dinge wat ons by Paulus kan leer oor die manier waarop ons ons roeping moet 
uitleef? 

 Paulus se roeping was vir hom ‘n wonder van God. 

 Vyandskap, spot, lyding, gevangenisskap ... Niks kon hom terughou nie. 

 Was daar ook al oomblikke waarin jy op ‘n besondere manier ervaar het dat God se lig in 
jou lewe inskyn? Ons moet nie van sulke bergtop ervarings afhanklik wees nie. Dit is baie 
belangriker om elke dag naby aan God te leef. 

 Paulus beskryf sy roeping as genade [voorreg]. 

 Wat is genade? 

 Kan ons dit ook as genade beskryf om vir die Here te werk? 

 Paulus se voorreg bestaan daarin dat hy die blye boodskap van verlossing aan heidene 
kan bring. Dit is sy voorreg om ‘n lewensveranderende verskil in mense se lewens te bring. 
Hy kyk na mense met die liefdesoog van Jesus. Dit is voorwaar Christus se liefde wat hom 
dring. 

 
Vrae en gedagtes oor Sy taak 
> Vir Paulus was gehoorsaamheid ‘n inherente deel van geloof. Ons moet daders van die Woord 
wees. Wat is die stand van jou gehoorsaamheid? 
 
> Paulus kyk met ‘n liefdes-oog. Hoe beskou jy jou medemens? Veral diegene wat dalk anders as 
jy is. Kry jy swaar om sekere mense lief te hê? 
 


