
GELOOFSGROEI – BELEEF GOD SE GENADE 

Die GROOT verrassing:  Rom 3:21-4:25 – Deel 2 

Abraham: Vader van vele 

• Lees Rom 4:9-12; Gen 15:1-6; Joh 8:38-44 

• Waarom word die aartsvader se naam in Rom 4 anders gespel as in Genesis 15? 

• Wat was die groot saak waaroor Abraham die Here veral moes vertrou [Gen 15:4-

5]? 

• Hoe oordeel Jesus , volgens Joh 8:39-44, oor die vraag of Abraham die Jode se 

vader is? 

 

• Geloof en glo kom baie voor in Rom 4:9-12 

• Heb 11:8-19 skryf ook aangrypend oor Abraham se geloof 

• Maar God vergewe nie net Jode se sonde nie. 

• Rom 4:9b-10 is sleutel hier: In watter stadium het God sy verbond met 

Abraham gesluit ... Voor of na sy besnydenis? 29 jaar NA! 

• Dit was net die teken van die verbond! 

• Daarom is Abraham die vader van al die gelowiges 

 

Die lewenstyl van die geloof 

• Lees Rom 4:13-17; Gen 12:1-3; 13:14-18 

• Onderstreep die woord “belofte” in Romeine 4:13-17. Hoeveel keer kom dit voor? 

• Watter drie beloftes het God volgens Gen 12:1-3 en 13:14-18 aan Abram gemaak? 

• Het Abraham deurentyd vas op God vertrou of het sy geloofsvlammetjie soms ook 

maar eina gebrand? Gen 17:17 kan hier help. 

 

• Die Hebreeuse woord vir belofte bevat ‘n groot element van sekerheid en 

vastigheid. 

• Drie besondere toeseggings aan Abram: 

• God sal hom ‘n buitengewoon groot nasie maak 

• Hy sal Abraham seën en in hom sal al die nasies van die aarde geseën wees. 

• Abraham en sy nageslag sal die land Kanaan beërf. 

• God se belofte aan Abraham het reeds ‘n wêreldwye dimensie 

• Die Jode in Paulus se tyd het geleef met die verwagting dat hulle as Abraham se 

nageslag die wêreld sou beërf. 



• Paulus kyk deur die bril van Jesus Christus na die belofte aan Abraham. Paulus leef 

in die oortuiging dat God e beloftes aan Abraham in Christus en Sy kerk vervul is ... 

Hulle het inderdaad die wêreld as erfenis ontvang. 

• Waar daar nie ‘n wet is nie is daar ook geen oortreding van die wet nie. 

• Die bedoeling is dat waar die wet nie in die prentjie is nie, maar ‘n heeltemal ander 

saak, is daar ook nie sprake van oortreding en straf nie. Hierdie “ander saak” is die 

vryspraak deur die geloof. Die belofte aan Abraham is dus gekoppel aan die 

geloof en die genade. 

Die ware kinders van Abraham is nie sy fisiese afstamelinge nie, maar die gelowiges uit 

alle volke. 

• Die geloofs lewenstyl leef uit die onwankelbare beloftes van God. Hy is ons rots en 

die ruspunt van ons rustelose harte. Ons kan mos nie hierdie wonder verruil vir vroom 

godsdienstigheid nie. 

 

Geloof maak die onmoontlike moontlik! 

• Lees Rom 4:18-25; Heb 11:8-19 

• Watter vier toetse vir Abraham se geloof noem Heb 11? 

• Waarom, sou jy sê, het Abraham aan God die eer gegee [Rom 4:20]? 

• Paulus konsentreer op die belofte van die groot nageslag. 

• Aan die een kant die hopeloosheid van die situasie. 

• Aan die anderkant die skynbaar belaglike hoopvolheid van hierdie geloofsman. 

• Rom 4:19 bou die hopelose situasie verder uit 

• Paulus praat van die gestorwenheid van Abraham se liggaam en die Doodsheid 

van Sara se moederskoot. 

• Rom 4:20 brei uit op die NOGTANS van die geloof. 

• Abraham het nie toegelaat dat die werklikheid van hul situasie sy uitsig op die 

belofte van God vertroebel nie. 

• Abraham EER God deur te bly GLO dat God die waarmaker van Sy woord is. 

Die vastigheid van ons geloof bestaan daarin dat ons wegkyk van die powerheid van ons 

eie omstandighede en vermoëns en stip kyk na die onwankelbare toeseggings van die 

getroue God wat die onmoontlike moontlik maak. 

• Niemand van ons se geloof is altyd ewe sterk nie. Ons moet ook dikwels bely: Ek glo 

... Help my waar ek nog ongelowig is [Mark 9:24] . 

• Voel jy ook soms so? 

• Onthou dat Jesus hierdie man se geloof aanvaar het 

• Geloof is die enigste paspoort waarmee ons die land van God se genade kan 

binnegaan. 


