
GELOOFSGROEI: Beleef God se genade 

Geleefde Christenskap Romeine 12-13 [ vervolg ] 

 

 

• In vers 11 word ons herinner dat Christenwees nie vir halfhartiges is nie. Toewyding 

dui aan dat ons ons voluit in liefde vir die Here se saak beywer. Omdat die vuur van 

die Heilige Gees in ons brand is ons GEESdriftig. Ons is opgewonde oor die dinge van 

die Here.  

• Hoe groot is jou passie vir die Here en sy werk? 

• Leef jy met aansteeklike geesdrif vir die Here? 

• Die klem van die vers is: Wees entoesiasties!! 

• Die Bybel waarsku teen ‘n verkeerde soort entoesiasme [Gal 4:17-18; 1 Kor 13:3] 

maar waarsku net so sterk teen louheid [Open 3:15-16]  

• Waaruit kan ander mense agterkom dat jy vol passie vir die Here se saak is? 

• Volgens v12 gaan die Christen se hoop en ons vasstaan in verdrukking hand aan 

hand. Ook om te volhard in gebed hang nou hiermee saam. 

• Is jy iemand wat volhard in gebed of bid jy net sporadies? Onthou gebed is ‘n 

lewenshouding. 

• V13 praat van hulp aan medegelowiges in hul nood en christelike gasvryheid. 

• Dit blyk dat sommige Romeinse Christene hulself as slawe verkoop het om  met die 

koopprys medegelowiges wat in nood verkeer het, uit te help. Talle mense het 

haweloos, werkloos en honger in Rome rondgeswerf. Gesvryheid was een van die 

mees praktiese maniere om mense in nood by te staan. 

• Wat is ons Christelike roeping vnadag wat betref gasvryheid en om medegelowiges in 

nood te help? 

• Moet ons eerste medegelowiges help en dan mense wat nie glo nie? Moet ons eers 

vra of iemand glo voordat ons hulp verleen? 

• Watter konkrete verantwoordelikheid lê die Here deur Sy Gees op ons? 

• Seën julle vervolgers [v14] is ‘n weerklank van Jesus se eie opdrag in Mat 5:44. 

Hiervoor het ons Christus se gesindheid en baie liefde nodig. 

• Ons kan nie ongesteurd by ander se blydskap en trane verbyleef nie[v15] Ons is mens 

vir ander mense. Ons is sensitief vir ander se gevoelens. 

• Vers 16 se drie opdragte het te doen met ons gesindheid en onderlinge verhoudings. 



• Omdat ons almal van mekaar verskil is eensgesindheid so belangrik in die kerk. 

• Besondere nederigheid is nodig om nie eiewys te wees en jou eie insig tot die 

hoogste waarheid te verhef nie. 

• Paulus se aansporings hier het met ons lewe in die praktyk elke dag te doen. 

 

Wees ‘n WENNER 

• Ons verhouding teenoor buitestanders. 

• Lees Rom 12:17-21; Mat 5:16; Tit 2:3-5 

• Wat sal, volgens Mat 5:16, die gevolg wees van die Christene se voorbeeldige 

optrede? 

• Watter implikasies het dit volgens Titus 2:5 as christenvroue nie reg lewe nie? 

• Jy is in ‘n saketransaksie om die bos gelei en het ‘n klomp geld verloor. Hoe gaan jy 

Rom 12:19-21 in sulke omstandighede toepas? 

 

• Die opdrag om nie kwaad met kwaad te vergeld nie kom ook elders in die Nuwe 

Testament voor. 

• Ons natuurlike reaksie is ‘n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. 

• Dit is ook die soort opmerking wat ons gereeld in ons misdaad geteisterde land hoor. 

• Dit pas egter nie by Christus se mense nie. 

• Ons kan eintlik nie anders nie as om goedgesind te wees teenoor alle mense nie. 

• Dit is hierdie gesindheid wat ons anders maak en wat mense na Christus toe trek.  

• Die opdrag: Leef in vrede met alle mense [v18] word gekwalifiseer deur, as dit 

moontlik is sover dit van julle afhang... Ons kantm oet skoon wees. Ons moenie die 

oorsaak van stryd wees nie. Ons is dan ambassadeurs van God se vrede. 

• Trek jou Christelike lewensstyl mense nader of stoot jy mense weg van Christus af? 

• In v19-20 vermaan Paulus ons om nie self wraak te neem nie maar die wraak oor te 

laat aan die oordeel van God. 

• Moet ons BID dat God die onreg moet wreek. 

• Of moet ons BID dat diegene wat ons nou hinder en pla deur bekering ons vriende sal 

word? 

• Watter goed krap jou lagie liefdesvernis die vinnigste af? Hoe maklik neem woede en 

wraakgevoelens in jou lewe oor? 



• Ons moet ook ons vyande versorg as hulle honger of dors is. Hy spel maar net verder 

uit wat Jesus self gesê het oor ons liefde vir ons vyande. 

• Wat is die doel van ons liefde vir ons vyande? 

• Dit is baie moeilik om hierdie lewensstyl te leef. Dit kan nie aangeplak wees nie. Ons 

kan ditn ie uit ons eie regkry om so te leef nie. Ons moet elke dag deur die Gees 

vernuwe word om so te kan leef. 

• Vers 21 vat al die voorafgaande saam. Ons kan oorwin want in Christus Jesus is ons 

wenners. Ons mag nooit aanvaar dat die kwaad ons finaal oorwin het nie. NEE, ons 

moet die kwaad oorwin deur die goeie. 

 

Die Christen en die owerheid 

• Lees Romeine 13:1-7; Daniël 2:21; Openbaring 13:1-10 

• Watter 2 soorte gesag is in Romeine 13:1 en Open 13:2 ter sprake? 

• Bied Rom 13:5 enige antwoord op die vraag of ek oor ‘n stopstraat mag ry as daar 

geen verkeersman naby is nie? 

• Skryf neer wat die woord “aksyns” [Rom 13:7] beteken. 

 

• Ons moet ons onderwerp aan die owerhede wat oor ons gestel is. 

• Die burgerlike gesag isn ie bloot ‘n saak van menslike mag, ooreenkomste of besluite 

nie, maar afkomstig van God, die bron van alle gesag. Verset teen die owerheid is dus 

tegelyk opstand teen die ordening van God. 

• Vir Paulus is die owerheid prinsipieel ‘n dienaar van God al waarborg dit nie dat die 

owerheid sy gesag altyd reg sal gebruik nie. 

• In Openbaring 13 kom die kkersy van die munt na vore dat ‘n owerheid ‘n dienaar 

van satan kan word. 

• Wanneer ‘n owerheid hom aan sy opdrag vergryp en van ‘n christen vereis dat hy sy 

christenskap verloën, kom die gelowige se plig tot onderwerping in die gedrang. 

• In Handelinge 5:29 sê Petrus dat ons eerder aan God gehoorsaam moet wees as aan 

mense. In sulke omstandighede moet gelowiges hul profetiese stem laat hoor. 

• Dink aan ons apartheidsverlede en stemme wat uit die kerk opgegaan het teen die 

apartheidsregering. Hoe oordeel ons oor die Sendingkerk en die belydenis van Belhar 

in die lig van hierdie gedagtes? 



• Ons moet nie bloot gehoorsaam wees omdat ons bang is vir die owerheid en straf 

[boetes] nie maar omdat dit ‘n gewetensaak is. Ons is rekenskap aan God verskuldig 

– ALTYD. 

• Onderwerp ons ons aan die wette en regulasies van ons land al hou ons nie altyd 

daarvan nie? 

• Vers 6-7 praat van belasting en aksyns. 

• Belasting verwys na die kop en grond belasting wat die Romeinse owerheid gehef 

het. 

• Aksyns verwys na die indirekte belasting wat op handelsware betaal moes word. 

Hierdie geld is deur tollenaars ingesamel. 

• Christene moet ook ontsag en eer betoon aan diegene wie dit toekom. 

• Christene moet ook ontsag en eer betoon aan diegene wie dit toekom. 

• Ontsag is waarskynlik gereserveer vir God wat agter die owerheid staan. 

• Gee aan die Keiser wat die keiser toekom... 

• Vrees God, eer die keiser [1 Pet 2:17] 

• Al wat die Romeinse owerheid van die Christenmartelare gevra het was om wierook 

vir die keiser op die altaar te offer... Sou jy? 

• Dit is merkwaardig dat Paulus so positief oor die regering oordeel. 

• Hy het self telkens onder Romeinse amptenare gely. 

• Hy redeneer egter vanuit die godgewe posisie van die owerheid en nie vanuit die 

misbruik daarvan nie. 

• Ons leef in ‘n ander tipe staatsbestel. 

• Om die owerheid vandag as ‘n instelling van God te eer vereis meer as die betaal van 

belasting. Dit sal vereis dat ons verantwoordelik aan die politiek meedoen en ons 

verantwoordelikhede as landsburgers na te kom. 

 

Die rekening wat jy nooit kan afbetaal nie. 

• Lees Rom 13:8-10; Levitikus 19:16-18 

• Is die begrip NAASTE in Levitikus 19:18 beperk tot lede van die Joodse volk of nie? 

• Wat is ongewoon aan die volgorde waarin Romeine 13:9 die vier gebooie uit die 

tweede tafel van die wet opnoem? 

• Waarom dink jy, word dit so gedoen? 



 

• As Christene nie voorbeeldig lewe nie, kom die evangelie en die Naam van die Here in 

die gedrang. 

• Om niemand iets verskuldig te wees nie, beteken dat ons as Christene steeds daarop 

bedag moet wees om ons verpligtinge teenoor almal na te kom. 

• Is jou lewe ‘n advertensie vir die evangelie? 

• Die een rekening wat ons nooit kan afbetaal nie is die van die LIEFDE! 

• Dit gaan hier oor alle mense met wie ons in aanraking kom. Ons skuld naasteliefde 

aan elkeen wat ons pad kruis. 

• Betaal jy jou liefdesskuld teenoor almal wat jou pad kruis – ook teenoor die mense vi 

wie dit vir jou bitter moeilik is? 

• Die liefde is die weg waarlangs ‘n mens die wet van God nakom. Daar is nie een 

gebod in die tweede tafel van die wet wat nie deur naasteliefde vervul word nie 

• Ons het onsself van nature lief. Die uitdaging is om my naaste met dieselfde ywer en 

intensiteit lief te hê. 

• Wie is daartoe in staat om so lief te hê? 

• Tog bly die moeilike eis tot onvoorwaardelike naasteliefde sonder kompromie staan. 

• Slegs die Heilige Gees kan ons in staat stel om ons medemens werklik lief te hê. Rom 

15:30 stel dit duidelik dat die liefde van die Heilige Gees af kom. Die Heilige Gees is 

die bril wat my met Jesus se deernis na ander mense laat kyk. 

• Onthou, in onmoontlik om lief te hê situasies, blyk ons andersheid. 

 

Dis amper dag 

• Lees Rom 13:11-14; Ef 5:6-14; 1 Tess 5:1-11 

• In 1 Tess 5:5 word Christene beskryf as mense van die ......... 

• Ongelowiges is mense van ......... 

• Van watter dag word in Rom 13:12 en in 1 Tess 5:4 gepraat? 

• Noem 3 dinge wat volgens Ef 5:6-9 uit die lig voortkom. 

• Noem 4 werke van die duisternis wat in Rom 12:12-13 genoem word. 

 

 



• Die noodsaaklikheid van ‘n heilige lewe word nou in die perspektief van die nabyheid 

van die voleinding geplaas. 

• Ons moet elke oomblik leef asof die groot dag van die Here enige oomblik kan 

aanbreek. 

• Die woorde UUR en TYD dui aan dat dit hier oor ‘n noukeurig bepaalde tydsverloop 

gaan. 

• Slaap dui in die Bybel meermale op ‘n toestand van geestelike doodsheid, laksheid en 

traak-my-nie-agtigheid.[Ef 5:14] 

• Hier in Rom 13 dui die nag die huidige sondige wêreldtyd aan, in teenstelling met die 

glorieryke oordeels en verlossingsdag wat by die wederkoms sal aanbreek. 

• Ons kan nie bekostig om nog te slaap nie. 

• Die gelowiges word opgeroep tot aksie. 

• Hou op met die werke va ndie duisternis en neem die wapens van die lig op. 

• Om die wapens van die lig op te neem beteken om met God se wapens en onder God 

se vaandel die stryd teen die bose aan te knoop. 

• Kyk na die wapenrusting volgens Ef 6:10-18 

• Leef welvoeglik en moet julle nie skuldig maak aan drinkery en uitspattigheid, ontug 

en onsedelikheid, rusie en jaloesie nie. 

• Leef volgens jou status as kind van God. 

• Die ander goed pas bloot nie by jou as kind van God nie. 

• Leef soos volgelinge van die Here Jesus en moenie daarop uit wees om julle sondige 

begeertes te bevredig nie. 

• In die griekse teks staan dat ons vir Jesus Christus moet aantrek. 

• Ons moet doelbewus ons hele lewe onder Christus se koninskap plaas. 

• ONTHOU: God se horlosie het nie gaan staan nie. Dit is genadetyd. 

 

 


