
Geloofsgroei – Beleef God se genade – Romeine 7 en 8 

Ons is nie slawe nie maar kinders. 

• Rom 8:14-17; Gal 4:1-6 

• Noem ‘n paar sleutelwoorde in Rom 8:14-17 

• Watter vreemde woord kom in sowel die gedeelte in Romeine as in Galasiërs voor? 

• Wat is, volgens Romeine 8:17, die belangrikste deel van ons “erfporsie”? 

 

• Die Gees stel ons in staat om in die volste sin van die woord te LEEF. Hierdie vol ryk lewe wat die Gees gee, is 

‘n lewe van gehoorsaamheid. 

• ‘n Verdere kenmerk van ‘n lewe deur die Gees volgens v14: Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is 

kinders van God. 

• Ons verhouding met God is nie die van ‘n slaaf wat bang is vir sy/haar eienaar nie maar die van kind. 

• Beleef jy God as Vader of as ‘n soort BIG Brother wat jou voortdurend met arendsoë dophou om te sien of 

Hy jou nie dalk kan uitvang nie. 

• Die Gees skep die kindergesindheid in ons. 

• Hy laat ons uitroep: ABBA 

• Abba is een van die kosbaarste woorde in die Bybel. Dit is die aramese woord waarmee ‘n jong Joodse kind 

sy/haar pa aangespreek het. Dit is die woord waarmee Jesus die Vader aangespreek het in gebed. Dit spreek 

van innigheid en oorgawe van ‘n kindjie wat sy vader volkome vertrou. 

• Die feit dat die Christen nie meer kneg is nie, maar kind, beteken dat jy God soos ‘n kind liefhet en ‘n 

erfgenaam van God is. 

• Dink ook aan die oudste kind in die verhaal van die verlore seun. Hy is by sy pa in die huis maar hy waardeer 

en geniet nie die weelde van die ouerhuis nie. Hy dra die hart van ‘n kneg in hom rond. As jy jou kindskap en 

God se Vader-wees eg beleef, sal jou verhouding tot God een van warm innigheid, vrymoedigheid en 

voortdurende blydskap wees. 

 

Ons is mense met ‘n toekomsheimwee 

• Lees Rom 8:18-25; 2 Kor 4:16-18; Gen 3:17; Eks 23:19 

• Voltooi: Die toekoms waarvan Rom 8:18 praat begin na die .... 

• Voltooi die volgende stellings deur 2 verskille tussen hierdie en die toekomstige lewe volgens 2 Kor 4:17-18 

te noem: 

• Hierdie lewe is ‘n lewe van... 

• Die toekomstige lewe is ‘n lewe van... 

• Hierdie lewe is .... Die toekomstige lewe is .... 

• Volgens Genesis 3:17 is die aarde .... 

 



• Christene hunker nie na wat was nie maar na wat gaan kom. Maar baie Christene verloor die 

toekomsheimwee. Materiële voorspoed verstik mense se toekomsverlange. Waar Christene swaarkry en ly 

en vervolg word , daar word hul toekomsverwagting weer helder. SIEN jy uit na die wederkoms. 

• Die ganse skepping is met gespanne verwagting vervul. 

• Daardie dag sal God bekend maak wie Sy kinders is. 

• Die hele skepping sal bevry word van die verslawing aan die verganklikheid.  Die res van God se skepping ly 

ook onder die mens se ongehoorsaamheid. 

• Die skepping dra swaar aan die las wat die mens daarop plaas met die uitbuiting en vernietiging van bronne. 

Leef jy as Christen ekologies verantwoordelik? 

• By die sug van die skepping kom die sug van die gelowiges wat smag na die voleinding. 

• Waarom LY God se kinders. Waarom is daar soveel vervolging van Christene? 

• Dachau: “God, how could you let this happen? Shame on you!” 

• Worstel jy ook met baie onbeantwoorde vrae? Worstel jy soos Job met God se regverdigheid? Vuur dit jou 

toekomsheimwee aan? 

 

Ons sug gaan oor in ‘n triomfroep 

• Lees Romeine 8:26-30; Fil 1:20-26 

• Waarom weet ons nie wat en hoe ons behoort te bid nie [Rom 8:26]? Probeer ‘n verklaring gee. 

• Tussen watter twee moontlikhede staan Paulus in Fil 1:20-26 

 

• Die Heilige Gees is die Gees van gebed. 

• Die gebed van v26-27 staan in die teken van die voleinding. 

• Dit gaan oor die kerk se smeking dat Hy die dag van verlossing moet laat aanbreek. 

• Op die pad tussen hemelvaart en voleinding voer die kerk ‘n dodelike stryd en die pad na die voleinding lyk 

nog lank. 

• Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie... 

• Ons denke en spreke is ontoereikend. 

• Ons verstaan baie min van God se groot en heerlike nuwe wêreld. 

• Ons het ‘n dringende roeping om te vervul. 

• Gelukkig weet die Heilige Gees – Hy vang met Sy versugtinge ons versugtinge op en bring dit voor God. 

• God roep tot God en pleit vir ons! 

• Die SUG word ‘n JUBELroep. Hierdie teenstrydigheid tipeer ons christelike lewe. 

• Die “nog nie” vertel van ons gebrokenheid en hunkering en die REEDS van ons triomf en sekerheid. 

• God laat alles ten goede meewerk! 

• As God se uitverkorenes het Hy ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Hoe meer 

ons as Christene groei hoe meer verander ons na die beeld van Christus. 

• Ons is bestem om in die toekomstige heerlikheid aan Jesus Christus se beeld gelykvormig te wees. 



• 6. God het ons verheerlik 

• 5. God het ons vrygespreek 

• 4. God het ons geroep 

• 3. God het ons bestem 

• 2. God het ons verkies 

• 1. Die trappe op die leer van God se genadewerk 

• Al lê ons finale verheerliking nog in die toekoms, is dit by God alreeds ‘n voldonge feit. Die Christelike lewe 

bestaan daarin om hierdie dinge wat reeds voor God van jou waar is, in die praktyk sigbaar te maak. 

 

Jubilate 

Lees Rom 8:31-39; Ps 44:1-4, 21-22; Ps 56:10-12 

• WIE, sou jy sê, is die ONS waarvan Paulus in Rom 8:31-39 praat – is dit Paulus en sy medewerkers of is dit 

alle Christene? 

• Oor wie gaan dit in Ps 44:23 [kyk na v1-4] 

• Watter ooreenstemming bestaan daar tussen Ps 56:10-12 en Romeine 8:31-39? 

• Ons kry in Romeine 8:35-39 vier verwysings na die liefde van God. In watter verse kom dit voor? 

 

• Die gevolgtrekking oor alles wat hy tot nou geskryf het – maar veral Rom 8 

• Die uitdrukking TEEN ONS WEES beteken nie dat christene nooit teenstanders sal hê nie. Maar met God aan 

ons kant kan niemand werklik teen ons wees nie. 

• Die bewys by uitnemendheid dat God sy kinders liefhet is dat HY sy eie Seun nie gespaar het nie. 

• Al die ander dinge wat ons saam met Hom geskenk word is .... Die volle erfenis van die ewige heerlikheid 

[v17]. 

• Daar is ook geen veroordeling meer nie. Jesus self pleit vir ons. 

• Verlustig jou in hierdie wonderlike bemoediging want dit is deel van die heerlikheid waarin ons as 

vrygespreektes mag deel. 

• Is daar dalk tog êrens iets wat ons van Christus se liefde kan skei? 

• Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus die Oorwinnaar! 

• Tien sake word genoem wat sou kon dreig om die Christen van God se liefde te skei. 

• Maar ons is bestand teen al hierdie dinge omdat die liefde van God ons ondeurdringbare skild is. Hy is ook 

die “plek” waar ons God se bewarende liefde ervaar. 

• Met die woorde, IN CHRISTUS JESUS, is die sirkel voltooi wat in Rom 5:1 begin het.Daar het die woorde, 

DEUR ONS HERE JESUS CHRISTUS, vir die eerste keer in Romeine verskyn. In Rom 5-8 duik hierdie uitdrukking 

soos ‘n refrein op. So word die ALLES NUUT van die Christen se lewe geheel en al omsluit deur Hom in wie 

God Sy liefde vir ons bewys het. 

• Mense het soms vrae oor God se liefde – maar dan is dit omdat hulle dit op die verkeerde plek soek. Die plek 

waar ons God se ongelooflike liefde die duidelikste raaksien is in Christus Jesus. Wat beteken dit om MEER as 

OORWINNAARS te wees [letterlik: hiper wenners] 


