
Geloofsgroei: Beleef God se genade 

5. ALMAL skuldig: Romeine 1:18-3:20 

Mense wat weier om God God te laat wees 

• Lees Rom 1:18-23 

• Sommige mense beweer dat die gedagte van ‘n toornige God nie met die liefde van God gerym kan word 

nie. Hoe dink jy daaroor? 

• Waarom kan ons sê dat ‘n sonde soos liefdeloosheid die gevolg daarvan is dat God nie die ereplek in ons 

lewens het nie? [1 Joh 4:8] 

• Noem 3 implikasies wat dit vir jouself kan hê as God werklik die ereplek in jou lewe inneem. 

Kan heidene vir hulle sonde verantwoordelik gehou word? 

• Hulle het die boek van die skepping. 

• Wanneer ons God se skeppingswonders onbevange aanskou, behoort dit ons te laat oorgaan in aanbidding. 

• Mense wat God nie as God eer en dank nie. 

• Hulle sonde is ook ons sonde 

• Die SONDE: dat ons GOD nie waarlik GOD laat wees nie. 

• Wat beteken dit om GOD waarlik GOD te laat wees? 

Ontmensliking van die mens 

• Lees Rom 1:24-32 

• In hierdie gedeelte word 3 keer gesê dat God die heidene oorgee. Aan watter drie dinge gee Hy hulle oor? 

• Oor watter twee sondes gaan dit veral in vers 26-27? 

• Bedoel Paulus dat alle heidene so sondig is soos hy hier beskryf, of gee hy net ‘n paar uiterste voorbeelde? 

• Dat God die mens aan homself oorgee 

• Vreeslik is dit as God Hom aan mense onttrek en ons oorgee aan ons eie ellendige sondige self. Dit is reeds ‘n 

stukkie van die hel. 

• Homoseksualiteit? Paulus noem ‘n voorbeeld van die sondedieptes. Perverse seksuele verhoudings. 

Perversiteit was in die Grieks Romeinse wêreld  alledaags. Nie in terme van seksuele oriëntasie soos ons dit 

vandag verstaan nie. Kyk ook na die menigte ander sondes. So sleg lyk die lewe van mense wat aan hulle eie 

sondige self uitgelewer word. 

• Die mens het die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle vereer die skepsel in plaas van die Skepper, 

aan wie die lof toekom. 

• Hulle ag dit van geen belang om God te ken nie 

• Maar... 

• Die mens is geskep om God te dien en te verheerlik. Wie God egter misken breek ook sy/haar eie 

mens-wees af. 

• Ontgoddeliking van God loop uit op onmensliking van die mens 

 

 



Op heterdaad betrap! 

• Lees Rom 2:1-11; Luk 18:9-12; Fil 3:4-6 

• Watter ooreenkoms sien jy tussen Rom 2:1-3 en Luk 18:9-12 raak? 

• Die Fariseër het tog regtig die goeie dinge gedoen wat hy in sy gebed opgenoem het. Wat was dan verkeerd 

tussen hom en die Here? 

• Watter 4 gawes gee God volgens Rom 2:7-10 vir die mense wat volhard om goed te doen? 

 

Ons is tog beter as julle 

• Dit gaan hier oor mense wat gedink het hulle is beter as die sondige spul van wie Paulus nu net gepraat het. 

• Foutvinders 

• Moralistiese filosowe 

• Selftevrede wetsgeleerde 

• Jy moet jou nie verlekker oor ander en hulle veroordeel nie. Ten diepste doen almal dieselfde sonde net op 

‘n ander manier. 

Om selfvondaan en hoogmoedig te wees, sit in ons bloed. ‘n Mens sien dit die duidelikste in die manier waarop ons 

ander mense kritiseer en hulle optrede beterweterig afkraak. Het jy die laaste tyd dalk kritiek op iemand ander 

gehad? Wat was jou diepste motiewe? 

 

Die regter in ons binneste 

• Lees Rom 2:12-16; Heb 9:11-14 

• In Rom 2:12-15 kom ‘n bepaalde woord skielik dikwels voor. Kyk of jy hierdie woord kan identifiseer? 

• Wat kan jy daaruit aflei dat hierdie woord nou skielik so dikwels gebruik word? 

• Watter werk doen ‘n mens se gewete volgens Rom 2:15 

• Wat lê, volgens Heb 9:11-14, ‘n las op ons gewete en hoe kan ons daarvan bevry word? 

DIE WET: As uitdrukking van wat God van ons verwag. Dit gaan by God, die Regter, voor wie ons hele wese soos ‘n 

boek ooplê, nie oor die hoor van die wet nie, maar oor die doen daarvan. 

Wat van mense wat nooit van die wet gehoor het nie? 

• Die eise van die wet is in mense se harte geskryf. Mense wat nie glo nie het dus die boek van die Skepping en 

die innerlike wet wat in jou hart gegraveer is. 

• ‘n Mens se gewete is die duidelikste bewys dat jy weet wat reg en verkeerd is. 

• Jou gewete is ‘n soort innerlike regter wat voortdurend beoordeel of ons reg of verkeerd doen. 

• Watter rol speel jou gewete in jou lewe? Is jou gewete deur die Heilige Gees skerp gemaak op die slypsteen 

van die Woord? 


