
Geloofsgroei – Beleef God se genade – Romeine 7 en 8 

 

Splinternuwe mense 

• Vry van die heerskappy van die wet staan ons nou onder Christus en word ons beheer deur die Gees. 

Romeine 7-8 

Ons behoort aan Jesus Christus 

• Lees Romeine 7:1-6; 2 Kor 11:2 

• Gaan dit, na jou mening, in Romeine 7:1-3 oor die wet van God of oor die wet in die algemeen? Gee ‘n rede? 

• En oor watter wet gaan dit in Romeine 7:4 

• Watter ooreenkoms bestaan daar tussen Romeine 7:4 en 2 Kor 11:2? 

 

• Paulus gebruik die beeld van ‘n huwelik om aan te toon dat ons nie meer onder die wet staan nie. 

• ‘n Mens staan onder die gesag van die burgerlike wette en bepalings solank jy leef. 

• Daarom pleeg ‘n vrou egbreek as sy saam met ‘n ander man leef terwyl haar man nog leef. 

• Maar as haar man gesterf het geld die huwelikswet nie meer vir haar nie. 

• Voor ons bekering het ons onder die wet gestaan – Eks 20 

• Ons het saam met Christus aan die kruis gesterf en staan dus nie meer onder die wet nie 

• Christene het vry geword van die wet en behoort nou aan Jesus Christus. 

• As bruid van Christus behoort ons nou ‘n vrugbare lewe te lei en onsself aan diens aan God toewy. 

• Om ‘n vrugbare lewe in diens van God te leef 

• Dink na oor wat ‘n lewe van vrug dra vir God alles inhou. 

• Waar lê die geheim van ware vrug dra? [Joh 15:1-8 en Gal 5:22-24] 

 

Die elendigheid van WET mense 

• Lees Romeine 7:7-25 

• Watter gebod haal Paulus in Rom 7:7 aan? 

• Wat bedoel Paulus as hy sê dat die sonde sonder die wet dood is [V 8] 

• Haal drie positiewe dinge uit wat in Rom 7:14-25 van die mens gesê word. 

• Noem drie negatiewe dinge wat van hierdie mens gesê word. 

 

• Die WET se taak is om sonde te ontmasker. Ons kan die sonde nie altyd maklik uitken nie. Dit lyk soms 

onskadelik en onskuldig. 

• Paulus lig sy argument toe met die voorbeeld van die 10de gebod. 

• Die opdrag dat jy nie mag begeer nie maak ‘n mens eers werklik bewus van die sonde van begeerte. 

• En as jy bewus is daarvan kry die sonde ‘n nog groter vastrapplek. 



• As die wet goed is, hoe is dit moontlik dat dit vir ons die dood bring? 

• Dit is nie die wet wat die dood bring nie maar die sonde wat die wet misbruik het. 

• Deur die wet sien ons hoe sondig die sonde werklik is... Hoe vlak of hoe diep verstaan jy sonde? Net 

gruwelike sondes is erg? Wat van die verfynde sondes 

• Ons kan die wet nie in eie krag nakom nie. 

• Die wil om die goeie te doen is daar maar ons kry dit nie reg uit onsself nie. 

• Solank EK in my eie krag God se wil probeer uitvoer, is ek voorwaar ‘n verskeurde en ellendige mens. 

• Baie gelowiges probeer regtig hard om ‘n Christelike leefstyl te leef en teen die sonde te stry ... In eie krag – 

dit is ‘n verloorstryd! 

 

Die heerlikheid van GEES mense 

• Lees Romeine 8:1-13; Gal 5:1 

• Hoeveel keer kom die woord GEES in Rom 8:1-13 voor? 

• Wat sê dit oor die plek wat die Heilige Gees in die gedeelte inneem? 

• Wat dink jy was die slawejuk waarvan die gelowiges in Galasië bevry is? 

• Is die Gees van Christus[8:9] na jou mening dieselfde as die Heilige Gees [sien Hand 16:6-7] 

• Waarom sou Hy [die Gees] so genoem word? 

 

• Romeine 8 die hoofstuk van die Heilige Gees 

• 21 keer kom die woorde Gees of gees voor 

• Dit gaan ook hier oor GEESvervulde mense. 

• Dit vertel ons van die werk van die Gees in die gelowige se lewe. 

• Ons is vrygemaak van die oordeel van God, ons hoef onsself nie af te rem met skuldgevoelens nie. 

• In Christus Jesus is daar geen veroordeling nie 

• Ook vrygemaak van die mag van die sonde 

• As Geesbeheerde mense het ons nou gehoorsame kinders geword. 

• Vrygemaak om nou die WET uit te leef. 

• Paulus teken die kontras tussen vlees beheersde mense en Geesbeheersde mense 

• Die dinge waarmee Gees mense hulle besig hou bring lewe en vrede. 

• Gees mense veg nog daagliks teen die sondige natuur. 

• V 13: As julle deur die Gees ‘n einde maak aan julle sondige praktyke sal julle lewe. 

• Hierdie “tot ‘n einde maak” kom egter nooit in ons huidige lewe klaar nie. Die vlees is soos ‘n saboteur 

steeds met sy ondergrondse bedrywighede besig. 

• Selfs die “allerheiligste” onder ons loop steeds op die rand van die afgrond. 

• Ons bly steeds geregverdigde en sondaar tegelyk. 



• Ons kan en behoort op die oorwinnigspad te vorder. 

• Die geheim lê in voortdurende afhanklikheid van Hom wat ons deur Sy Gees meer en meer oorwinnaars 

maak. 

• Groei jy in jou geestelike lewe? In jou afhanklikheid van die Gees? 

 

 


