
NOG STEEDS: GELEEFDE CHRISTENSKAP 

Romeine 14:1-15:13 

 

Harte wat vir mekaar oop is 

• Lees Romeine 14:1-4; 1 Kor 8:4-13 

• Met wie praat Paulus in Rom 14:4-13 – met die sterkes of die swakkes in geloof? En 

in v4? 

• Waarom praat Paulus meesal met die sterkes? 

• Waarom het die swak broers in Korinte nie afgodsoffervleis geëet nie? 

• Waarom het die sterk broers dit wel geëet? 

 

• Met die opdrag: aanvaar die een wat in geloof swak is ... Rig Paulus hom tot die 

sterkes. 

• Sterkes: hoofsaaklik nie-Joodse christene 

• Swakkes: Christene met ‘n Joodse agtergrond of onder Joodse invloed. 

• Dit was nie maklik om met die Joodse verlede te breek nie. 

• Jesus het al die seremoniële wette tot ‘n einde gebring. 

• Paulus praat veral met die sterkes: 

• Hulle was waarskynlik in die meerderheid. 

• Hulle was ook meer in staat om die swakkeres tegemoed te kom. Vir die swakkeres 

was dit ‘n beginselsaak terwyl dit vir die sterkeres ‘n suiwer daad van liefdes sou 

wees om iets ter wille van die ander prys te gee. 

• Gelowiges moet mekaar ten spyte van verskille aanvaar.  

• Dit is om mekaar sonder enige voorbehoud as mede broers en susters in die Here te 

erken. 

• Daar moet nie gestry word as oortuigings van mekaar verskil nie 

• ... Sonder om met mekaar oor gewetensbesware te redekawel.  

• Die sterker gelowiges se versoeking is die van hoogmoed. 

• Die swakker gelowiges se versoeking is om die sterker gelowiges as liberaliste en 

wetverbrekers te veroordeel. 



• Met die beeld van werkgewer en bediende in v4 wil Paulus verduidelik hoekom one 

mekaar nie moet veroordeel nie. 

• Ons kom vandag steeds in baie situasies waar ons van ander gelowiges verskil – soms 

pynlik 

• Watter faktore bring spanning? 

• Ons word geroep om mekaar se goeie trou en integriteit te aanvaar 

• Wat ons in Christus saambind is baie meer as dit waaroor ons verskil. 

• Ons moet verskille op ‘n manier wat Christus waardig is hanteer. 

• Hoe kan ons reageer op Paulus se oproep om in liefde ruimte te maak vir gelowiges 

wat nie soos jy oor sake voel nie? 

 

Hand in eie boesem 

• Lees Romeine 14:5-12 

• Kan jy twee of drie dae of geleenthede opnoem wat vir die Jood belangriker as 

ander dae was? 

• Watter vereiste stel Paulus aan die sterkes sowel as aan die swakkes in die geloof 

tov hulle standpunte? 

• Aan watter sonde teen hulle broers het die swakkes hulle skuldig gemaak [v10] 

 

• Die Romeinse Christene is skerp verdeeld oor die viering van die sabbat en ander 

Joodse feesdae. Daar is ook meningsverskil oor die eet van sekere kosse. 

• Paulus wil nie ‘n groot saak van hierdie verskille maak nie want dit is nie van 

wesenlike belang nie. 

• Maak net seker dat jy vir jouself goed rekenskap kan gee en wees opreg oortuig dat 

jy die regte ding doen. 

• Paulus bedoel nie dat ons nou maar kan maak wat ons wil net solank ons oortuig is 

dat ons reg is nie. 

• Waar kom jou oortuiging vandaan? Jou seflsugtige hart of God se liefdeshart? 

• Ons is geneig om minder belangrike dinge tot beginsels te verhef. 

• In die liggaam van Christus kan ons tog van mekaar verskil. Hoe werk ons steeds 

saam? 



• Volgens v7-9 draai ons bestaan nou nie meer om onsself nie maar om Christus en Sy 

eer. Ons stel God se belange voorop. 

• Omdat ons almal voor God se regterstoel moet verskyn pas dit ons nie om mekaar te 

veroordeel of te verag nie. 

• Ons behoort almal nederige selfondersoek te doen. 

 

Nie ‘n aanstoot nie, maar ‘n aantrekkingskrag 

• Lees Romeine 14:13-18; Markus 7:14-23 

• Waar lê die bron van ‘n mens se onreinheid volgens die Here Jesus? 

• Waarom moet ons oppas dat die evangelie nie ‘n slegte naam kry nie? 

• Wat is volgens Paulus die werklik belangrike dinge in die koninkryk van God? 

 

• Paulus spreek die sterker Christene aan: Wil hulle deurdruk en hulle nie steur aan hul 

vryheid se uitwerking op hul swakker broers en susters nie? 

• Hier is ‘n vermaning om niks te doen wat ander kan aanstoot gee of tot ‘n val kan 

bring nie. 

• In v14 stel Paulus se eie standpunt oor kos en drank. Alle kos is rein. 

• Maar nie almal sien dit so nie – en dit kan dan aanstoot gee. 

• Ons leef volgens die liefdesweten respekteer ons medegelowiges se oortuigings. 

• Oefen jy druk uit op ander gelowiges om hulle van jou siening te oortuig? 

• Gee jy dalk vir ander aanstoot met jou manier van doen? 

• Daar is nog gevolge as ons ons Christelike vryheid selfsugtig uitleef. 

• Ons kan die saak van Christus ‘n slegte naam gee. 

• Deur bysake tot hoofsaak te verhef word ‘n skewe beeld van die evangelie geskep. 

• Wat in die koninkryk van God tel is gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde 

• VREDE – ons moet die vrede van God ook in ons verhoudings onderling weerspieel. 

• Christelike vreugde is ‘n diep, egte, ondempbare, innerlike lewensblyheid wat soos ‘n 

helder fontein uit ons lewe vloei. 

• As ons so leef geniet ons God se guns en die respek van nie-Christene. Dan is ons 

aantreklike Christene. 



• Wanneer dit oor werklik ernstige beginselsake gaan kan ons dit nie maar net laat 

gaan nie – ter wille daarvan om nie aanstoot te gee nie. 

• Ons moet net seker maak dat ons nie nie-essensiële sake tot beginselsake verhef om 

onsself te pas nie. 

• Verder – sommige Christene neem byna aan alles aanstoot. Daarom moet ons vir 

onsself duidelikheid kry in hoe verre ons in sekere omstandigehede moet gaan om 

nie aanstoot te gee nie. Vra altyd: Handel ek uit selfsug of liefde! 

 

Nie brekers nie maar bouers 

• Lees Rom 14:19-23; 1 Kor 3:9-17; Ef 4:11-16 

• Wie is, afgesien van God self, volgens 1 Kor 3:9-17 besig om aan die gebou van god te 

bou. 

• En volgens Ef 4:16? 

• Waarop behoort ons ons volgens Romeine 14:19-23 toe te lê? 

 

• Paulus skrywe steeds oor die optrede van sterkes teenoor swakkes.  

• Die vrede van God moet in ons onderlinge verhoudinge gesien kan word. 

• V19 onderstreep hierdie gedagte. 

• Ons mag egter nie die waarheid van die evangelie verloën net om die vrede te 

bewaar nie. 

• Die begrip: OPBOU – om hierdie eerste keer in Romeine voor. 

• Die gemeente is ‘n gebou wat God oprig. 

• God gebruik evangeliedienaars – maar ook elke gelowige. 

• Die bouwerk gaan oor die uitbreiding van die kerk – nuwe lede 

• Asook oor die innerlike opbou van gelowiges se geloofslewe. 

• Oor hierdie innerlike opbou en groei sê Paulus nou... 

• Ons kan die gemeente steen vir steen afbreek deur ten alle koste op ons regte te 

staan. 

• Jou oortuigings oor bv vleis en wyn is nie onbelangrik nie maar is ‘n saak tussen jou 

en God. 

• Die uitspraak: enigiets wat ‘n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde [v23b] 

is vatbaar vir misverstand. Ons moet dit koppel aan v23a waar gebrek aan 



geloofsoortuiging te doen het met twyfel of jy die regte ding doen ten opsigte van jou 

eetgebruike. As jy die twyfelstem van jou gewete onderdruk en ignoreer , is dit 

waarmee jy besig is, volgens Paulus, vir jou sonde. 

DINK aan ander 

• Lees Rom 15:1-4 

• Watter uitdrukking kom 3 keer in hierdie paar verse voor? 

• Waarvan is dit ‘n aanduiding? 

• Uit watter skrifgedeelte kom die aanhaling in Rom 15:3? 

• Sou die eensgesindheid waarvan Paulus hier praat, veronderstel dat gelowiges in 

alles met mekaar moet saamstem? 

 

• Verdra die swakhede! 

• Maar dit gaan oor meer as net ‘n geduldige verduur. Die gedagte is dat die sterkes 

onder die las van die swakkes moet inbuk en dit vir hulle moet dra. Dit is ‘n 

verpligting. 

• Sterk wees gee jou geen regte nie – maar juis ‘n verpligting om te help. 

• Ons moenie aan onsself dink nie maar aan ons naaste. Die grieks stel dit so: Dink aan 

jou naaste met die doel om hulle gelukkig te maak. 

• Eie belange skuif op die agtergrond. 

• Hoe maklik stel jy eiebelang voor ander se belange? 

• Om dit te onderstreep herinner Paulus ons aan Christus wat nie aan Homself gedink 

het nie. 

• In Psalm 69:10 gaan dit oor ‘n gelowige wat sy hart voor God uitstort omdat die 

beledigings wat mense teen God slinger, hom ook getref het. Op Jesus toegepas 

beteken dit dat die mense se haat en vyandskap teen God HOM getref het. 

• Joh 1:11 “Hy het na Sy eiendom gekom en tog het Sy eie mense Hom nie aangeneem 

nie. 

• Jesus stel God die Vader se belange heel eerste. 

• Dit is nie maklik om ander se balange eerste te stel nie 

• Selfverloëning is moeilik. 

• Paulus volg die aanhaling op met ‘n opmerking oor die betekenis van die Skrif – dit is 

alles opgeteken om ons te leer. 



• Vers 4 noem ‘n aantal bonusse wat ons ontvang as ons getrou met die Bybel omgaan. 

Beleef jy dit so? 

 

‘n Gebedswens 

• Lees Romeine 15:5-6; 1 Tess 5:23; Fil 2:1-4 

• Wat sou jy sê is die kernwoord in Rom 15:5-6? 

• In watter drie opsigte moes ‘n mens kon agterkom dat die gelowiges in Filippi 

eensgesind is? 

 

• Romeine 15:5-6 is ‘n wensbede 

• Dit is ‘n innige wens – die gebed is nie direk tot God gerig nie. 

• Hierdie gebedswens beval ook ‘n appèl tot eensgesindheid. 

• God word die bron van standvastigheid en bemoediging genoem. 

• Dit is God wat ons die krag gee om vol te hou. 

• Hier spesifiek om te volhard in ons soeke na onderlinge eenheid. 

• Bemoediging kan ook vertaal word met aanmoediging. Dit is God wat ons aanmoedig 

om eensgesind te wees. 

• Alle verskille verdwyn nie – Maar sodat ons uit een mond lof aan God sal bring. 

• Om God te loof is die hoogste doel van ons lewe as Christene. 

• As ons onderlinge verskille terugskuif en mekaar se hande vat en uit een mond lof 

aan God bring – Heerlik! 

• Die verskille verdwyn nie maar kom in perspektief. 

• Ons roeping is om mense te wees wat Gdo verheerlik. 

 

Christus ons voorbeeld 

• Lees Rom 15:7-13 

• Beteken die “aanvaarding” waarvan v7 praat ‘n aanvaarding met of sonder 

voorwaardes? 

• Op watter van die vier sleutelbegrippe in vers 13 van die hoofaksent? 

 



 

• Paulus rond sy reguit gesprek af met ‘n appèl: Aanvaarm ekaar soos Christus julle 

aanvaar het. 

• Die aanvaarding waarvan hier gepraat word, is geen geringe opdrag. Dit is baie meer 

as om mekaar net te verduur of te verdra. As jy dit so doen vermy jy eintlik die ander 

om skouer-skuur te vermy. 

• Ware Christelike aanvaarding is om juis hulle wat van jou verskil tegemoed te gaan 

en positief met die liefde van Christus te omhels. 

• 3 vlakke van aanvaarding: 

• Ek hou van jou en stem met jou saam 

• Ek aanvaar jou met verskille en al mits hierdie dinge my nie seermaak nie. 

• Ek aanvaar jou met Christus se liefde ten spyte van seerkry – dit kos my iets. 

• Vlak 3 is hoe Christus ons aanvaar het. 

• Jesus het amal onvoorwaardelik aanvaar – ons moet ook. 

• Vers 9b – 12 vorm die hoogtepunt van die Romeinebrief  - ‘n loflied waarin die nasies 

saam met die Jode God se lof besing op grond van die heislwerk van Jesus. 

• Die doel van ons bestaan is om God groot te maak. 

• Paulus was lief vir gebedswense. Veral teen die einde van sy briewe. 

• Al 4 terme wat hier in v13 voorkom: hoop, geloof, vreugde en vrede, is 

sleutelbegrippe. 

• God is die bron van ons hoop. 

• Hy bid/wens dat God ons deur geloof met vrede en vreugde sal vervul sodat ons 

hoop sterker kan word. 

• Die bron van energie wat dit alles tot stand bring in die krag van die Heilige Gees. 

•  

 

 

 

 

 

 


