
GELOOFSGROEI – BELEEF GOD SE GENADE 

Die GROOT verrassing:  Rom 3:21-4:25 

God se present vir Sy bedelaars 

• Lees Romeine 3:21-26 

• Soek 5 van die belangrikste begrippe uit wat in hierdie verse voorkom. 

• Is daar in hierdie nuwe tyd van genade nog ‘n onderskeid tussen Jood en 

nie-jood? Op grond waarvan sê jy so? 

Die groot verrassing 

• God spreek vry ten spyte van die feit dat ons skuldig is voor Sy wet. 

• Jesus Christus het hierdie heerlike verrassing vir ons moontlik gemaak deurdat 

God Hom gegee het as offer. 

• Dit word heeltemal verniet aan ons gegee. 

• Die woord GLO kom vier keer hier voor. 

• Ons moet nooit God se genadewerk en ons antwoord daarop in geloof, 

teenoor mekaar stel nie. 

GENADE maak nederig 

• Lees Rom 3:27-31; 1 Kor 1:29-31 

• Kan jy onthou waar jy die idee van “roem” reeds voorheen in Romeine 

gehoor het. 

• Wie was dit wat hom daar “beroem” het? 

• Noem ‘n paar sake waarop hy hom “beroem” het. 

• Watter verskil is daar tussen die “roem” van Rom 3:27 en die “roem” van 1 Kor 

1:31 

• Mense se trotse selfversekerde houding wat ons laat roem in eie prestasie en 

vermoë. As gelowiges het ons egter niks om op te roem nie. 

• Ons kry in die Bybel twee soorte roem. Die roem van die mens wat spog met 

sy/haar eie godsdienstigheid en die roem van die gelowige wat al die eer 

aan God gee. 

• “... Mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van 

Christus...” 

Paulus speel ‘n hoë troef 

• Lees Rom 4:1-3; Johannes 8:33-40 

• Hoe het die Jode, volgens Joh 8:33-40, oor hul verhouding met Abraham 

gevoel? 



• Kan jy aan nog twee plekke in die Nuwe Testament dink waar Abraham 

genoem word. 

• Sou jy dink dat die “ons” in Rom 4:1 net Jode insluit of ook nie-Joodse 

Christene? 

Die hoë troef is... Abraham 

• Abraham volksheld, stamvader, rolmodel van ware vroomheid. 

• Vriend van God 

• Naas Moses word Abraham die meeste in die Nuwe Testament genoem. 

• Paulus beklemtoon: Voor God word niemand uit sy werke geregverdig nie, 

selfs nie Abraham nie. 

• Gen 15:6 Abraham het in God geglo , en daarom het God hom vrygespreek. 

Ons hoef nie te presteer vir ons Saligheid nie. Ons kan maar ophou om ons oor ons 

sonde en onvolmaaktheid te verknies en God se vryspraak omhels. 

God maak nie optel- en aftreksomme nie 

• Romeine 4:4-8; Psalm 32:1-6 

• Aan wie dink Paulus as hy die beeld van die arbeider en sy betaling gebruik? 

• Wat is, volgens Psalm 32:3-5, die eerste absolute voorwaarde vir 

sondevergifnis? 

• Wat is volgens Rom 4:5 die tweede voorwaarde? 

 

• ‘n Arbeider wat werk vir sy/haar geld 

• Of sonder enige saak voor die Here – eintlik armsalig sonder enige 

regsgronde. 

• Maar hierdie armsalige steek sy hand uit na God. 

• Ek het soveel vir God gedoen. Hy skuld my dus .... 

• Die lewenskuns het daarin bestaan dat God by jou in die skuld moet wees. 

Jou goeie dade oortref jou sondes. 

• Of... O God, wees my arme sondaar genadig. 

Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde 

vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie.  

Psalm 32:1,2 

 

 


