
GELOOFSGROEI WEEK 6 – BELEEF GOD SE GENADE - Romeine 

 

Gevra: Harte wat besny is! 

• Lees Rom 2:17-29; Deut 10:12-22 

• Kyk hoeveel van die “medaljes” waarop die vroom Jood so trots was, jy in Rom 2:17-20 kan opspoor. 

• Watter 5 kenmerke van die mens wat aan die Here gewy is, word in Deur 10:12-13 genoem? 

• Toets jou eie lewe aan elkeen van hierdie kenmerke. 

 

NEGE voortreflikhede of medaljes waarop die Jode so trots was 

1. Lid van God se spesiale volk 

2. Maak op die wet staat vir regverdiging 

3. Die ware God is sy God 

4. Ken God se wil 

5. Weet wat die werklik belangrike dinge is 

6. Gids vir die blindes 

7. Lig vir die wat in duisternis is 

8. Leermeester vir die wat onskuldig is 

9. Onderwyser vir die wat niks weet nie 

 

En die besnydenis? wat daarvan? 

• Vir die Jood was dit ‘n saak van groot trots 

• Maar vir God beteken dit niks as dit ‘n bloot uiterlike handeling bly nie. 

• Jou hart moet verander om God se wil te gehoorsaam. 

• Hierdie besnydenis word deur die Heilige Gees gedoen 

• Ons moet saam met die Jood besef wie ons voor God is – en op ons knieë voor God die tollenaarsgebed bid. 

• Die kernvraag is of jou hart besny is? Is jou hart verander om God se wil te gehoorsaam? 

 

ONTHOU: God se logika werk anders 

• Lees Rom 3:1-8; 2 Tim 2:13 

• Watter eienskappe van God word in Rom 3:1-8 na vore gebring? 

• In Rom 3:1-8 word twee keer oor die mens se leuenagtigheid gepraat [:4,7]. Gaan dit hier oor ‘n leuen slegs 

met ons tonge of om meer? 

• Watter verband is daar tussen 2 Tim 2:13 en Rom 3:3-4? 

 



Almal het die genade van God nodig 

• JA, die Jood het ‘n bevoorregte posisie gehad 

• Sal die Jood se verwerping van God se openbaring veroorsaak dat God Sy woorde en belofte terugtrek? 

• Die sonde dra daartoe by dat God se regverdigheid helder skitter, is dit dan nie onbillik van Hom om ons te 

straf nie? 

• Maar sal die Regter van die hele wêreld onregverdig wees? 

• Mense wil God in die klein gietvorm van ons logika inforseer. 

 

God se logika werk anders 

• As ons Hom krenk en verwerp, raak Hy nie verbitterd nie. Hy skryf ons ook nie af nie. Hy hou aan om ons lief 

te hê. En as Sy heiligheid en heerlikheid  juis in kontras met ons sonde so helder skitter, dan gaan Hy hom nie 

daaroor verlekker nie. Hy treur oor ons sonde en oor die seer wat ons oor onsself bring. So groot is God. 

 

Die Here vind jou skuldig 

• Lees Rom 3:9-20; Jak 3:1-12 

• Uit watter boek van die Ou Testament kom die meeste van die aanhalings in Rom 3:9-18? 

• Watter uitdrukking kom in Rom 3:10-12 ses keer voor? 

• Watter drie beelde word in Jak 3:1-12 gebruik om die groot mag van die mens se tong te beskryf? 

 

Jode en nie-Jode is almal in die mag van die sonde! 

• 11 Skrifgedeeltes, hoofsaaklik uit die Psalms word gebruik om dit te staaf. 

• Niemand kan hom/haarself verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. 

• Maar, is daar regtig niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie? 

• Is die mens inherent goed of sleg? 

• In vers 10-12 word die sinsnede, nie een nie, ses keer herhaal. 

 

‘n HARDE oordeel? 

• Ons kan amper mense op Mars plaas en tog weet ons steeds nie hoe om onsself en ons medemens te 

hanteer nie. 

• Ons is volkome afhanklik van God se genade 

• God sal nooit by ‘n berouvolle sondaar verby gaan nie. 

• Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is! 

 


