
GELOOFSGROEI – BELEEF GOD SE GENADE – ROMEINE studie 

Slotakkoorde - Romeine 15:14 – 16:27 

 

Paulus die bedagsame 

• Lees Rom 15:14-21; Hand 14:8-10; 19:11-12 

• Van watter drie eienskappe van die Romeinse gelowiges is Paulus goed bewus? 

• Watter aanduidings het ons in Handelinge dat God kragtig is? 

 

• As bedagsame en eerbare evangeliebedienaar aanvaar Paulus dat sy lesers mondige Christene is wat self 

hulle geskille behoort te kan oplos. 

• Hy wys dus op hulle goeie hoedanighede en sê dat hy plek plek baie uitgesproke was. 

• Hy is ook sensitief want die Romeinse Christene kan maklik die idee kry dat hy as voorbarige beterweterige 

buitestander ongevraag aan hulle kom voorskryf. 

• Paulus kon nie teenoor die Romeinse Christene optree soos teenoor die gemeentes vir wie hy ‘n geestelike 

vader was nie. 

• In v15c-22 verduidelik Paulus sy roeping as apostel onder die heidene. 

• Sy taak is genade van God. 

• Die werk wat hy doen is nie syne nie – dit is werk wat Christus deur hom tot stand bring. 

• Sy werk oorspan die grootste gedeelte van die oostelike helfte van die Romeinse ryk – ‘n baie groot gebied 

wat in 8 jaar bereik is. 

• Sy beleid was om die evangelie te verkondig waar dit nog nie voorheen gehoor is nie. 

 

Toekomsplanne 

• Lees Rom 15:22-29; Gal 2:9-10 

• Om watter twee redes wou Paulus na Rome toe gaan? 

• Watter versoek het Jakobus en die ander Jerusalem-apostels volgens Gal 2:10 aan Paulus gerig? 

• Hoe het Paulus daarop gereageer? 

• Klink Paulus se stelling in Rom 15:29 nie ietwat selfversekerd nie? 

 

• Reeds uit Rom 1:9-13 weet ons hoe graag Paulus na Rome wou gaan. 

• Daar het egter telkens iets opgeduik wat dit verhinder het. 

• V23 – nie meer ‘n nuwe arbeidsveld nie. Hy wil na Spanje gaan maar eers tyd saam met die Romeinse 

Christene deurbring. Hy sien uit daarna om deur hulle samesyn versterk te word. 

• Paulus hoop ook dat die Romeinse Christene hom in sy werk sal ondersteun. 

• Voordat hy Rome toe gaan moet hy die dankoffer vir behoeftige gelowiges in Jerusalem gaan oorhandig. 

Reeds sewe jaar tevore is Paulus en Barnabas afgesonder vir die heidensending maar ook gevra om nie van 



die armes in Jerusalem te vergeet nie. Paulus doen moeite hiermee en sien die kollekte as egte liefde en ‘n 

blyk van ons Christelike verbondenheid. 

• Hoekom het die kerk in Jerusalem so swaar gekry? 

• Palestina is uitgebuit deur die politieke maghebbers en die land het nie groot ekonomiese potensiaal 

gehad nie. 

• Op die lang duur kon die verkoop van hul besittings waarvan ons in Handelinge lees dalk ‘n 

negatiewe uitwerking hê. 

• Die sabbatsjaar voorskrif het veroorsaak dat die Israeliete elke jaar na die sabbatsjaar baie noustrop 

getrek het. 

• Geleefde Christenskap word konkreet in die gee van geld. 

• Christelike liefde en verbondenheid moet ook in ons dade gesien word? 

• Hoe kan ons dit vandag nog meer doen? Wat doen ons reeds? 

• In v 28-29 is daar weer sprake van Paulus se voorgenome reis na Spanje. Ons weet nie of hy ooit daar 

sendingwerk gedoen het nie. Clemens Romanus het wel in 96nC geskryf dat Paulus tot by die grens van die 

weste gekom het. Dit kan op Spanje dui maar ons is nie seker nie. 

• Paulus kom met die seën van Christus na die Romeine toe – Is jy tot seën vir ander? 

 

BID vir my! 

• Lees Rom 15:30-33; Ef 6:18-20 

• Vir wie moet die lesers van die Efesiërsbrief almal bid? 

• Waarom gebruik Paulus die woord “broers” so met nadruk in Rom 15:30? 

 

• Gebed is lewensbelangrik. Dit is nie vir Paulus bloot godsdienstige roetine nie. 

• In v30 gebruik Paulus die woord DRINGEND! 

• Die aanspreekvorm BROER word gewoonlik gebruik as hy ‘n belangrike saak stel. 

• Hy roep Jesus se gesag in. 

• En hy pleit op grond van die liefde wat van die Gees af kom. Die Heilige Gees bewerk die liefde van 

medegelowiges in ons harte. 

• Gebed is ‘n gesamentlike verantwoordelikheid. 

• Paulus versoek die Christene om vir hom te bid ... STRY saam met my deur vir my te bid! So kry ons ‘n 

aandeel in die evangeliebediening. 

• Gebed vra ook inspanning. 

• Ons moet altyd maar weer vra: Here leer ons bid. 

• Paulus vra gebed vir: 

• Sy veiligheid tussen die ongelowiges in Judea. Hy het baie vyande onder die Jode gemaak met sy prediking. 

• Hulle moet ook bid dat die geldelike hulp wat hy neem vir die Christene van Jerusalem aanvaarbaar sal wees 

. Daar moet nie agterdog wees nie. Sy bedoelings is suiwer. 



• Volgens v32 leef Paulus in die vertroue dat God sy gebed sal verhoor. Hy voeg egter ‘n voorbehoud by. AS 

DIT GOD SE WIL IS! Kan ‘n mens in vertroue op verhoring bid, maar ook die voorbehoud respekteer. Kyk wat 

staan in 2 Kor 12:8-9 hieroor. 

 

GEGROET suster Febe 

• Lees Romeine 16:1-2 

• Watter soort dienswerk dink jy het Febe in die gemeente van Kenchreë verrig? 

• Waarom kan ons vermoed dat Febe ‘n redelik gegoede dame was? 

• Waarmee sou die christene in Rome Febe kon gehelp het? 

 

• Ons weet eintlik baie min van Febe. 

• Haar naam beteken “stralende een”. 

• Uit haar naam kan ons aflei dat sy van nie Joodse afkoms was. 

• Sy was ‘n Christen. 

• Sy het behoort tot die gemeente in Kenchreë. ‘n Hawedorp in die omgewing van Korinte. Paulus het meer as 

‘n jaar en ‘n half hier gewerk. 

• Febe was ‘n dienaar [diakonos] in die gemeente. Ons weet nie of sy spesifieke kerklike pligte gehad het nie 

en of sy net bloot diensbaar was nie. 

• Paulus merk op dat sy vir baie tot steun was en na Rome gereis het. Sy was dus waarskynlik vermoënd. Sy 

was ‘n beskermvrou. 

• Sommige verklaarders verbind haar dienswerk in die besonder aan gasvryheid. 

Paulus beveel haar aan by die gemeente in Rome. Hy vra hulle om haar te ontvang soos dit mense wat in die Here 

glo betaam. 

Dit was waarskynlik Febe wat die Romeine brief na Rome geneem het. 

Dalk het Febe nie juis gedink sy doen iets groots nie – maar vandag nog lees ons hierdie brief. 

Ons bydraes tot die koningkryk is nooit onbenullig nie. 

 

Christengroete 

• Lees Romeine 16:3-16; Gal 3:26-28 

• Noem 5 Christene in hierdie groetelys van wie gesê word dat hulle aktief in die Here se diens was. 

• Identifiseer 5 vrouename in die lys. 

 

• Paulus noem 26 Christene by die naam. En dit terwyl hy nog nooit in Rome was nie. 

• ‘n Teorie dat Paulus ‘n afskrif aan Efese gestuur het en die 26 Christene juis in Efese was waar hy lank tyd 

spandeer het. Priscilla en Akwila was juis saam met hom in Efese. 

• Tog kon Paulus heelwat Joodse Christene wat nou in Rome is geken het – en ook van ander gehoor het. 



• Keiser Claudius is dood in 54nC en die verbanning van Jode uit Rome is toe opgehef. Ons weet dat Priscilla en 

Akwila voorheen van Rome afkomstig was. Mense het destyds redelik maklik tussen die verskillende dele 

van die Romeinse ryk beweeg en gereis. 

• Paulus kan ook daarop steun dat deur name te noem van mense wat die Romeinse Christene ook geken het, 

hulle hom sal vertrou. 

 

• 4 opvallende kenmerke van die groetelys: 

• Daar straal Christelike welwillendheid en hoflikheid uit die lys. Daar is reeds talle bande wat die 

gelowiges in Rome met Paulus bind. Paulus gee ook erkennig aan ‘n hele reeks persone wat ‘n 

bydrae in die diens van die evangelie gelewer het. 

• Paulus lê klem op die Christen as ‘n werker vir Christus. Van sewe persone word gepraat as 

medewerkers van Paulus. Maria het moeite gedoen en Persis het al baie vir die Here gedoen. 

Andronikus en Junia was saam met Paulus in die tronk. 

• Vroue neem ‘n prominente plek in. Sewe vroue word by die naam genoem: Priscilla, Maria, Junia, 

Trifena, Trifosa, Persis en Julia. Ook die ma van Rufus en Nereus se suster word genoem. Dit blyk dat 

hierdie vroue aktiewer in die evangeliebediening was as die manne. Hoe lyk dit vandag in die 

gemeente en die kerk? 

• Treffend is die innige en liefdevolle Christenverbondenheid. Die terme: in Christus en in die Here 

kom soos ‘n refrein hier voor. In Christus is hulle tot een groot familie saamgesnoer. Dit gaan hier 

oor geliefdes in die Here. Daarom dat hy sy groetelys opvolg met: Groet mekaar met ‘n soen van 

Christelike broederskap. Dit was ‘n tipies oosterlike wang-tot-wang soen. 

 

• Die onderlinge liefde en verbondenheid tussen die vroeë Christene was een van die geheime van die groei 

van die kerk. Van hulle is daar geskinder met: “kyk hoe lief het hulle mekaar!” 

 

Vir oulaas 

• Lees Rom 16:17-23; Gal 1:6-9 

• Teen watter gevaar waarsku Paulus in albei dele wat ons saamlees? 

• Waarom , sê Paulus, moet die gelowiges die mense vermy wat verdeeldheid veroorsaak? 

• Onthou jy nog waarom Paulus van Tertius gebruik gemaak het om die Romeinebrief neer te skryf? 

 

• Paulus veg vir die suiwerheid van die evangelie. 

• Die waarskuwing teen die wat verdeeldheid veroorsaak beteken nie dat hulle noodwendig reeds daar 

teenwoordig was nie. Maar dwaalleraars duik orals op en stel die broederskap tussen gelowiges in gevaar. 

• In v 19-20 betuig Paulus sy dankbaarheid vir sy lesers se gehoorsaamheid aan die evangelie. Hy wens dat 

hulle alles van die goeie sal weet en niks van die slegte nie. Die woord wat gebruik word bevat die gedagte 

van onskuldig wees, onaangetas deur die kwaad. Hy bemoedig hulle om teen alle verkeerde invloede 

staande te bly [God sal die satan onder hulle voete verpletter] 

• Soos in al sy briewe sluit Paulus met die genadegroet af. Alles is genade. Die gewone griekse brief is met 

“vaarwel” afgesluit. Daarteenoor omvou Paulus met hierdie toesegging sy lesers se totale christenbestaan 

met die “nogtans” van die Here se onverdiende goedheid. 



• Ons hoor ook die name van die mense wat vir Paulus ondersteun het tydens die skryf van sy brief. 

• Paulus praat van ‘n ondersteuningsnetwerk. 

• Soveel name, mense, beroepe, posisies – maar elkeen besig om die Here te dien met die bekwaamhede en 

geleenthede wat uniek aan hom of haarself is. Dit is die evangelie! 

 

Aan God die heerlikheid 

• Lees Rom 16:25-27; Ef 3:20-21; Judas 24-25 

• Watter eienskap van God kom in al hierdie gedeeltes voor? 

• Noem nog twee sake wat Romeine 16:25-27 en Judas 24 saambind? 

• Kan jy ‘n paar van die gevare opnoem waarteen gelowiges moet saamstaan? 

 

• Dit is onwaarskynlik dat Paulus vers 25-27 self geskryf het. Hy het reeds die brief afgesluit en die verse bevat 

elemente wat nie tipies aan sy skryfstyl is nie. Dit hoef ons nie te veel te pla nie – dit rond die brief mooi af. 

• Dit is vir ons as kerk ‘n groot versterking om te weet dat God magtig is om ons te laat vasstaan. 

• Die Bybelskrywers het God se bewarende mag oor Sy mense dikwels in lofprysing besing. 

• In God lê ons standvastigheid. 

• Die suiwer evangelie is die kompas wat ons help om koers te hou. 

• Die geheimenis is die evangeliegeheim wat oor die hele wêreld weerklink. Dit word bekend gemaak aan alle 

nasies. 

• God is die almagtige – die enigste God – Aan GOD alleen behoort die Heerlikheid deur Jesus Christus tot in 

ewigheid. 

• AMEN 

 


