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KONINKRYK      LES 2 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid vir die leiding van God se Gees, vir bewuswording van sy teenwoordigheid en vir die luister na sy stem. 

Wy hierdie les oor dissipelmaking aan die Here toe.  

 

2 UITWISSELING (20 minute)                    [STILTETYE] 

GENESIS 32, 37, 39 en 45 

 

Maak beurte en vertel/deel (of lees )kortliks wat jy in een van jou stiltetye uit die aangewese Bybelgedeeltes geleer het 

(Genesis 32, 37, 39 en 45). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder 

ingaan op wat hy deel nie.  

 

3 
MEMORISERING (5 minute)  [DIE KONINKRYK VAN GOD] 

(2) LUKAS 18:16-17 

 

Herhaal twee - twee.  

(2) Verwelkom kinders in die Koninkryk. Lukas 18:16-17. Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die 

kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir 

julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. 

 

4 BYBELSTUDIE (85 minute) [DIE BRIEF AAN DIE ROMEINE] 

ROMEINE 1:1-17 

 

Die doel van saam as kleingroep Bybelstudie te doen is om saam te groei in jou verhouding met Christus en met 

mekaar. Dit is om mekaar te help om kennis en begrip van die Bybel te verkry en die waarhede van die Bybel toe te pas. 

Daarom is dit belangrik dat die groeplede mekaar sal aanspoor om deel te neem aan die Bybelstudie en bespreking 

daarvan. Die bydrae van elke groeplid is belangrik. Niemand hoef ongemaklik te voel as dit wat hy gesê het nie 

heeltemal (teologies) korrek is nie. Die groepleier moedig die groeplede aan om saam die waarhede in die Bybel te 

ontdek en te bespreek. Elke groeplid moet ervaar dat die andere luister as hy aan die woord is, dat hulle hom ernstig 

opneem en heeltemal aanvaar. Die groeplede wedywer nie met mekaar wie die meeste Bybelkennis het nie, maar het 

mekaar lief deur mlkaar aan te moedig om vrymoedig deel te neem en te groei.  
 

Die voorbeeld van die vyf stappe metode van Bybelstudie oor Romeine 1:1-17 is ontwerp om die groepsleier te help om 

hom goed voor te berei vir die Bybelstudie met sy groep. Hy gee ook die antwoorde op ’n aantal moeiliker vrae uit die 

Bybelgedeelte. Dit is tog waarskynlik dat jou groep ander waarhede sal ontdek en ander vrae sal stel as die wat hier 

onder genoem word.  
 

Maak gebruik van die vyf stappe metode en doen saam Bybelstudie uit Romeine 1:1-17.  
 

Inleiding Die brief aan die Romeine is deur die apostel Paulus in 57 n.C. vanuit Korinte aan die Christene in Rome 

geskryf. Romeine 1:1-7 bevat die roeping en taak van die skrywer, die apostel Paulus. En Romeine 1:8-17 bevat die 

inleiding van die tema van die brief aan die Romeine. Romeine 1:16 sê, “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want 

dit is ’n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.” Die brief aan 

die Romeine leer God se krag om mense te regverdig en te heilig. Die evangelie is God se boodskap oor hoe mense 

gered en verander kan word tot nuwe mense!  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 1:1-17 saam bestudeer.  

Laat elke groeplid om die beurt één vers uit die Bybelgedeelte voorlees.  
 

STAP 2. ONTDEK.                       WAARNEMINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEID IN DIE GEDEELTE IS VIR MY BELANGRIK?  

Of: WATTER WAARHEID IN HIERDIE GEDEELTE RAAK MY VERSTAND OF MY HART? 

Skryf neer. Ontdek een of twee waarhede in hierdie Bybelgedeelte wat jy begryp. Dink daaroor na en skryf jou 

gedagtes neer in jou Bybelstudie notaboek.  
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Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en neer te skryf, laat hulle in die kring  

beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  

Die volgende is voorbeelde van ontdekkings. Waarskynlik sal die groeplede ander ontdekkings maak as hierdie. 
 

1:1-7 

Ontdekking 1. Hoe die apostel Paulus homself voorstel. 
 

Die brief aan die Romeine was nie ’n uitvinding van een persoon nie, maar ’n geïnspireerde openbaring oor die 

betekenis van die evangelie aan die apostel Paulus, ’n baie besondere mens. Hy stel homself voor as “’n dienaar van 

Christus Jesus” geroep en aangewys om ’n apostel van Jesus Christus te wees en afgesonder om die Evangelie (goeie 

nuus) van God te verkondig. Die boodskap van die evangelie is buitendien nie dit wat mense moet doen nie, maar wat 

God in en deur Jesus Christus gedoen het om mense te red (te verlos, te regverdig) (Romeine 1:1). Hierdie boodskap 

oor die evangelie in die Nuwe Testament is al in die Ou Testament beloof en uitgebeeld. Wat Christus aan Paulus 

geopenbaar het aangaande die evangelie was in volkome harmonie met wat die profete in die Ou Testament geleer het. 

(Romeine 1:2; Handelinge 24:14; 26:22). Die onderwerp van die evangelie is Jesus Christus, sy dood en opstanding. Sy 

opstanding het gelei tot sy huidige staat van verhoging in die hemel (Romeine 1:3-4). Van hierdie goddelike Persoon 

het die apostel Paulus sy opdrag ontvang om apostel te wees. Die doel van sy opdrag was om mense tot geloof en 

gehoorsaamheid aan Jesus Christus te bring. Sy werkterrein was nie maar net sy eie land nie, maar veral die heidense 

lande (Romeine 1:5). Hy wens sy lesers genade en vrede toe (Romeine 1:7).  
 

 

1:8-17 

Ontdekking 2. Hoe die apostel Paulus die tema van sy brief aan die Romeine inlui.  
 

Die onderwerp van die brief aan die Romeine is “verlossing deur geloof vir Jode sowel as nie-Jode (heidene)”. Hy lei 

hierdie grootse onderwerp in die prediking (verkondiging) met groot respek in. Hy druk sy respek en waardering uit vir 

die Christene wat in Rome woon. Hy dank God vir hulle geloof en dat hulle geloof oral in die hele wêreld invloed het 

(Romeine 1:8). Hy sê dat hy baie in hulle belangstel en ook vir hulle bid (Romeine 1:9). Hy verlang daarna om hulle te 

besoek (Romeine 1:10) sodat hy hulle kan versterk (Romeine 1:11), dat hulle mekaar kan bemoedig (Romeine 1:12) en 

dat hy ’n oes onder hulle kan inbring (Romeine 1:13). Paulus sê dat hy “onder ’n verpligting staan teenoor die Joodse 

volk en die nie-Joodse (heidense) volke om die evangelie aan hulle te verkondig. Daarom is hy bereid om die evangelie 

ook in Rome te verkondig (Romeine 1:14-15). Sy verlange om die evangelie te verkondig kom voort uit sy goeie insig 

in die evangelie. Hy besef dat die Jode die evangelie nie begryp het nie en dat die nie-Jode dit nog nie gehoor het nie. 

Die evangelie is nie maar net ’n boodskap nie, maar ’n kragtige middel waardeur God mense, afgesien van ras of 

kultuur, deur hulle geloof behou (red, verlos, regverdig) (Romeine 1:16). Die evangelie is kragtig en baie effektief, 

omdat dit die ware (juiste) metode leer waardeur mense verlos (geregverdig) kan word. Die enigste weg tot verlossing 

(regverdiging) is geloof (in die Here Jesus Christus)( Romeine 1:17).  
 

Só lei Paulus die twee groot temas in die brief aan die Romeine, in: die metode van verlossing (regverdiging) en die 

mense aan wie hierdie verlossing (regvrediging) aangebied word. Verlossing is deur geloof alleen en verlossing moet 

aangebied word aan alle mense in die wêreld, Jode sowel as nie-Jode.  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Oorweeg. WATTER VRAAG UIT DIE BYBELGEDEELTE SOU JY AAN DIE GROEP WIL STEL? 

Kom ons probeer om so veel as moontlik waarhede in Romeine 1:1-17 te begryp en vrae te stel oor dit wat ons nog nie 

begryp nie.  

Skryf neer. Formuleer jou vraag so duidelik moontlik deur gebruik te maak van vraagwoorde (wie? wat? waarom? 

hoe?) en skryf jou vraag in jou notaboek. 

Deel. Nadat die groeplede ongeveer twee minute tyd gehad het om na te dink en hulle vraag neer te skryf, laat hulle 

elkeen ’n beurt kry om hulle vraag te lees.  

Bespreek. Bespreek so veel moontlik van hierdie vrae met mekaar.  

Die volgende is voorbeelde van vrae en aantekeninge wat die beantwoording kan vergemaklik. 
 

1:3-4 

Vraag 1. Wat is die betekenis van die opstanding van Jesus Christus?  
 

Aantekeninge. Paulus sê, “Die Evangelie van God  ... handel oor sy Seun, As mens is Hy uit die geslag van Dawid 

gebore; op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met 

mag beklee is.” Die dood van Jesus Christus sou geen betekenis gehad het sonder sy opstanding uit die dood nie.  
 

 (1) Die opstanding van Jesus Christus bewys  

      dat God die verlossingswerk wat Jesus Christus deur sy dood volbring het, aanvaar het.  

Geen ander profeet in die wêreldgeskiedenis het daarop aanspraak gemaak dat hy ’n profeet was wat uit die dood  

opgestaan het nie (vergelyk Markus 8:31)! Al die ander profete in die wêreldgeskiedenis (ook die profete van die ander 

godsdienste in die wêreld) lê nog steeds in hulle grafte! Jesus Christus is die Enigste menslike wese wat ooit uit die 

dood opgestaan het en vandag leef! Hierdie feit bewys dat Jesus Christus die Grootste Profeet van alle tye is en dat Hy 
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baie meer as net ’n profeet is! Sy opstanding uit die dood bewys dat God sy plaasvervangende dood (vír ons en ín ons 

plek) as verlossing aanvaar het. 
 

 (2) Die opstanding van Jesus Christus openbaar  

          die huidige staat van verhoging van Jesus Christus.  

Jesus Christus het daarop aanspraak gemaak dat Hy die Verlosser van die wêreld en die Heer van die heelal is. Sy 

opstanding uit die dood is die beslissende bewys vir die geldigheid van al sy aansprake. En dit is die kragtigste 

demonstrasie van die waarheid van al sy onderrig.  
 

Romeine 1:3-4 sê dat Jesus Christus deur sy opstanding uit die dood “aangewys (verorden, verklaar)(Grieks: horizó) is 

as die Seun van God wat met mag beklee is”. Die teenstelling tussen vers 3 en vers 4 is nie tussen die menslike en die 

goddelike nature van Jesus Christus nie, maar tussen twee elemente binne die menslike natuur van Jesus Christus. Vers 

3 sê wat Jesus Christus vóór sy opstanding was en vers 4 sê wat Hy ná sy opstanding uit die dood geword het. Die 

teenstelling is tussen sy menslike staat van vernedering en sy menslike staat van verhoging! Jesus Christus was van alle 

ewigheid af “die Seun van God”, dit wil sê, Hy het altyd die goddelike natuur (die goddelike staat) gehad. Maar vóór sy 

opstanding is sy menslike natuur beskryf as “vlees”, dit wil sê, “swak” as gevolg van die sonde en die dood. Sy 

menslike natuur was swak omdat Hy die sonde van die wêreld op Hom geneem het en omdat Hy in sy menslike natuur 

nog moes sterf. Maar in sy dood het Hy die swak menslike natuur afgelê en het sy menslike natuur alle verbinding met 

die sonde en die dood verbreek. By die opstanding van sy menslike natuur (sy liggaam), is sy liggaam verander 

(getransformeer) en word dit beskryf as “Heilige Gees” (vers 4) of as “die levendmakende Gees” in 1 Korintiërs 15:45. 

Sy opgewekte menslike natuur is kragtig en so volledig gevul met die Heilige Gees en onder volkome beheer van die 

Heilige Gees dat Hy met die Heilige Gees geïdentifiseer word en “die Here wat die Gees is” of “die Gees van die Here” 

in 2 Korintiërs 3:17-18 genoem word (vergelyk Romeine 8:9-10). Die opstanding van Jesus Christus het Hom in “die 

posisie van heerskappy gestel wat volledig deur die Heilige Gees bepaal word! 
 

 

1:5 

Vraag 2. Wat is die betekenis van die uitdrukking: “apostel onder die heidennasies ... mense tot 

geloof en tot gehoorsaamheid te bring”? 
 

Aantekeninge. Die oorspronklike teks sê dat Paulus genade en die apostelskap ontvang het om die nie-Joodse 

(heidense) volke “tot gehoorsaamheid van die geloof” (Grieks: hupakoé pisteós) te bring. Hoe behoort ons die woorde 

“tot geloof en so tot gehoorsaamheid” (ANV) te verstaan? Hoewel dit moontlik is hiedie woorde uit te lê as ’n 

objektiewe Genitief met die betekenis “gehoorsaamheid aan die (christelike) geloof”, is dit beter om hierdie woorde uit 

te lê as ’n subjekiewe Genitief met die betekenis: “gehoorsaamheid wat bestaan uit (persoonlike) geloof”. Ware 

christelike gehoorsaamheid word gekenmerk deur te glo in Jesus Christus (Johannes 6:28-29) en ware christelike geloof 

word gekenmerk deur gehoorsaamheid aan Jesus Christus (Johannes 14:21,23). Die implikasie is dat: die geloof wat 

Paulus verkondig het, was nie slegs ’n eenmalige daad wat bestaan het uit die aanneem van Jesus Christus as Verlosser 

nie. Die soort geloof wat Paulus wil bevorder was ’n lewenslange toewyding om Jesus Christus te vertrou en te 

gehoorsaam as Verlosser en Here. Deur die evangelie te verkondig, het die apostel Paulus mense opgeroep tot ’n lewe 

van volledige toewyding aan Jesus Christus en aan dit wat Hy geleer het.  
 

 

1:6-7 

Vraag 3. Wat is die betekenis van die woorde: “geroep om aan Jesus Christus te behoort”, 

“geroepe heiliges” (AOV)?  
 

Aantekeninge. Die woord “roep” kan twee verskillende betekenisse hê:  
 

 (1) Die uitwendige roeping. 

Johannes die Doper het gesê dat hy “die een is wat in die woestyn roep”. Johannes het bedoel dat hy deur sy 

verkondiging, die volk van Israel geroep het om hulle voor te berei op die koms van die Messias, Jesus Christus 

(Johannes 1:23). In hierdie betekenis verwys die woord “roeping” na die uitwendige roeping van God. Deur die 

verkondiging van die evangelie het hy mense uitgenooi om in Jesus Christus te glo. Maar dikwels word hierdie 

uitwendige roeping geïgnoreer (1 Korintiërs 1:23).  
 

 (2) Die inwendige roeping. 

Die woord “roeping” word in die Bybel byna uitsluitlik in één betekenis gebruik, naamlik, die inwendige roeping van 

God, waardeur Hy mense in die wêreld, wat Hy voor die grondlegging van die wêreld uitgekies het, op onweerstaanbare 

wyse na Jesus Christus toe trek. “Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle 

uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en 

deurdat julle die waarheid glo” (2 Tessalonisense 2:13)  
 

Daar is altyd mense wat die uitwendige roeping van God ontvang wanneer die evangelie verkondig word, maar dit wat 

hulle hoor van die hand wys en ongelowig bly (Matteus 22:14). Maar elke mens wat die innerlike roeping van God deur 

die werk van die Heilige Gees in sy denke en hart ontvang, sal sonder weerstand na Jesus Christus toe kom (Johannes 

6:44,37). In Romeine 1:6-7 praat Paulus oor God se innerlike roeping. Die Christene in Rome behoort by Jesus Christus 
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omdat hulle effektief en onweerstaanbaar deur God geroep is om aan Jesus Christus te behoort. Hulle is “heiliges” 

omdat hulle effektief en onweerstaanbaar deur God geroep is deur die werk van die Heilige Gees in hulle hart en denke. 

Hulle het Christene geword, nie op grond van iets wat hulleself gedoen het nie, maar nét omdat God hulle effektief en 

onweerstaanbaar tot Jesus Christus geroep het! “Die mense oor wie die Naam van die Here  (Jesus Christus) uitgeroep 

is (voltooide teenwoordige tyd)” (Handelinge 15:17) verwys na die mense wat God uitverkies het. Hulle behoort nou 

aan God. Dus, die mense wat God roep is die mense wat God uitgekies het (1 Korintiërs 1:24-30). Die mense wat God 

geroep het is die mense wat God vantevore daartoe bestem het om aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te 

wees (Romeine 8:28-34). “Die geroepenes” het omtrent dieselfde betekenis as “die uitverkorenes”. Dit is die aanduiding 

vir “ware Christene” (Openbaring 17:14; Judas 1:1). Deur hierdie onweerstaanbare roeping van God is hierdie mense in 

Rome niet net “Christene” nie, maar het hulle tegelyk die “heiliges” geword (mense wat afgesonder is van die wêreld 

om toegewyd vir God te leef en Hom te dien). Let wel dat die woord “Gemeente/Kerk” (Grieks: ekklésia) beteken: God 

se “uitgeroepe mense”.  
 

 

1:14-16 

Vraag 4. Hoe (op watter wyse) is die Evangelie van Christus ’n krag van God? 
 

Aantekeninge. Paulus beskou homself as ’n skuldige teenoor die nie-Joodse (heidense) volke, en dan nie net teenoor 

“wyse (geleerde) mense” nie, maar ook teenoor “onverstandige (ongeleerde) mense”. Daarom wil hy sy bediening 

uitbrei na Rome toe.  

 

In Romeine 1:16 sê hy: “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ’n krag van God tot redding van elkeen wat 

glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.” Die evangelie is kragtig, omdat God deur die verkondiging van 

die evangelie werk en dit lei tot die verlossing van besonder baie mense in alle volke van die wêreld.  
 

 (1) Die evangelie is die krag van God.  

Die boodskap van die evangelie is die krag van God omdat God deur die verkondiging van hierdie boodskap mense red 

(verlos, regverdig). God red mense nie deur menslike wysheid of menslike krag nie, maar deur die evangelie  

(1 Korintiërs 1:20-25). Die krag van God in die evangelie word nie gemanifesteer in die verkondiging van “één God” 

(die suiwere monoteïsme van die Joodse godsdiens) nie en ook nie deur die verkondiging van “’n volmaakt moraal” 

(die etiese lewe van die Griekse godsdiens) nie, maar eerder deur die verkondiging van “’n gekruisigde Verlosser” en 

“regverdiging deur geloof in Hom alléén”. Die krag van God regverdig (verlos, red) mense wat in hierdie gekruisigde 

Jesus Christus glo. “Jesus Christus en die gekruisigde” (1 Korintiërs 2:2). Hy is die begin en die einde (die Alfa en die 

Omega) van die evangelieboodskap (1 Korintiërs 1:18; Galasiërs 5:11; 6:14). 
 

 (2) Die evangelie het ’n kragtige uitwerking op individuele gelowiges.  

Elke mens wat in Jesus Christus glo, word uit één toestand verlos en tot ’n ander toestand gebring. Elke gelowige word 

van die kwaad verlos en ontvang al die hemelse seëninge. Hy word verlos van die volgende booshede:  

• die skuld van die sonde en al sy sondes word vergewe!  

• die skande van die sonde en sy naam en eer word volkome herstel.  

• die verontreiniging deur die sonde, omdat die bloed van Jesus Christus aan die kruis vergiet is om hom te reinig.  

• die slawerny van die sonde, omdat Jesus Christus hom vrygemaak het van die mag van die sonde.  

• die ewige straf vir die sonde wat bestaan uit skeiding van God, die toorn van God en de ewigdurende dood, omdat 

Jesus Christus hierdie straf in die plek van (ter wille van)  die gelowige op Homself geneem het. 
 

Elke persoon wat in Jesus Christus glo, word gered (verlos, geregverdig) om die volgende seëninge te geniet. Hy 

ontvang:  

• ’n volmaakte regverdige staat (posisie) in die oê van God.  

• die vermoë om te groei in ’n regverdige en heilige lewe.  

• die vermoë om ’n veranderde en vrugbare lewe te leef.  

• redding om God se seëninge te geniet: ’n persoonlike omgang met God, God se liefde vir hom en die ewige lewe.  
 

 (3) Die evangelie het ’n kragtige uitwerking op alle volke.  

Die evangelie verlos mense uit alle volke op die aarde! Ongeag tot watter volk iemand behoort of in watter godsdiens 

hy groot geword het, as hy in Jesus Christus begin glo, sal hy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Die Bybel 

sê: “Eerste vir die Jood en ook vir die Griek/nie-Jood.” Die woord “eerste” beteken nié “verál” nie, omdat die evangelie 

nie spesiaal vir die Jode ontwerp is nie (Romeine 3:9,22,29; 10:12). Dit beteken “eerste in die tyd”, omdat die evangelie 

eerstens aan Jode verkondig is (Matteus 10:5-6; Handelinge 13:46-47) en daarna eers aan die nie-Jode (Matteus 28:19).  
 

“Die Grieke” was die heidene wat Grieks gepraat het en met wie die Jode in daardie tyd die meeste bekend was. Hulle 

verteenwoordig alle nie-Joodse volke op die aarde.  
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1:17a 

Vraag 5. Wat is die geregtigheid van God wat in die evangelie geopenbaar word? 
 

Aantekeninge. Paulus het gesê: “In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek 

enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, 

sal lewe.” Die geregtigheid van God kan hier nie slaan op ’n byvoeglike naamwoord of kenmerk van God nie, omdat dit 

deur geloof verkry word. Die woord “geregtigheid” word verskillend deur gelowiges uitgelê:  
 

 (1) Die geregtigheid is nie iets wat deur mense verdien of deur mense tot stand gebring  

     kan word nie.  

Die godsdienstige Jode was baie ywerig om hulle eie geregtigheid te bewerk deur die wet te onderhou. Hulle het die 

“geregtigheid” beskou as die godsdienstige en morele geregtigheid van ’n mens wat die wet onderhou.  
 

Maar die Jode (en ander godsdienste soos die Judaïsme) weet nie dat geregtigheid geheel en al nie deur mense verdien 

of bewerkstellig kan word nie. Geregtigheid komt nét van God: wat deur Jesus Christus verdien en bewerkstellig word 

(deur sy kruisiging en sy opstanding uit die dood) en dit word deur God verniet (gratis) geskenk aan mense wat in Jesus 

Christus glo (Romeine 10:3-4; Filippense 3:9). Mense moet besef dat hulle “nie geregverdig word deur werke van die 

wet nie, maar deur die geloof in Christus Jesus” (Galasiërs 2:16).  
 

’n Groep Christene glo vandag dat God mense regverdig eers deur die kind met water te laat doop en later deur die 

goeie werke van die persoon. Hulle glo dat God se genade deur die doop met water in die kind ingegiet word sodat die 

kind in staat gestel word om later goeie of regtverdige dade te verrig. Hulle beskou “geregtigheid” as die godsdienstige 

en morele geregtigheid van ’n mens wat deur die kerk gedoop is en goeie werke doen.  
 

’n Ander groep Christene dink vandag dat God mense eers regverdig deur hulle eie daad van geloof in die evangelie en 

later ook deur hulle eie dade van gehoorsaamheid aan die wet en die ander onderrig van Jesus Christus. Hulle beskou 

“geloof en evangeliese gehoorsaamheid” as die persoonlike dade van die vrye wil van die mens. Ook hulle beskou 

“geregtigheid” as die godsdienstige en morele geregtigheid van ’n mens wat met sy vrye wil in Jesus glo en sy onderrig 

gehoorsaam.  
 

Maar geregtigheid is nie iets wat deur ’n mens verdien of bewerkstellig kan word nie. 
 

 (2) Geregtigheid is iets wat deur Jesus Christus vir die gelowige verkry  

      (verdien, bewerkstellig) word.  

Geen mens kan sy eie geregtigheid tot stand bring nie, omdat geregtigheid van God kom (Romeine 3:21; vergelyk 

Galasiërs 2:16; Filippense 3:9)! In die hele brief aan die Romeine is geregtigheid nie iets wat die gelowige vir homself 

tot stand bring nie! Geregtigheid word nie tot stand gebing deur iets wat die Gemeente/Kerk doen of deur iets wat die 

gelowige self doen nie.  
 

Geregtigheid kom nét van God af en word tot stand gebring net deur wat Jesus Christus tweeduisend jaar gelede vir die 

gelowige gedoen het (Hy het die vereiste geregtigheid verwerf) en deur wat Jesus Christus in die huidige tyd in die 

gelowige doen (Hy skenk hierdie geregtigheid uit genade aan die persoon wat in Hom glo). Jesus Christus het met sy 

volmaakte lewe, sterwe en opstanding die vereiste geregtigheid verdien (verwerf) vír die gelowige en in die plek van die 

gelowige. Deur sy volkome en volmaakte regverdige lewe op die aarde en deur sy soenoffer aan die kruis, het Jesus 

Christus die heilige en regverdige verontwaardiging van God teen die sonde op Hóm geneem en dus van die gelowige 

weggeneem (vergelyk 1 Petrus 2:24). Hy het ook hiermee die vereiste geregtigheid vir die gelowige verdien en dit aan 

die gelowige geskenk. Die volkome regverdige Jesus Christus het vir die sonde van die onregverdige mens gesterf, nie 

net om sy sonde te versoen nie1 (deur die noodsaaklike soenoffer te bring nie), maar ook om die gelowige met God te 

versoen2 (die gebroke verhouding te herstel)(1 Petrus 3:18a; vergelyk 2 Korintiërs 5:21). Hy het die volledige straf 

betaal vir die sonde, in die plek van die sondaar, vir alle sondaars wat in Hom glo (Markus 10:45; Johannes 10:11).  
 

“Geregtigheid” is:  

• Die bevrediging van God se heilige en regverdige toorn teen alle sondes 

• God se geregtelike verklaring m.b.t. volkome vergewing van alle sondes 

• God se volmaakte aanvaarding van alle gelowiges in sy familie.  

Geregtigheid is daarom die geregtelike geregtigheid van God. 
  

 (3) Geregtigheid is iets wat deur God aan die gelowige gegee (geskenk) word. 

God gee die geregtigheid van Jesus Christus (d.w.s., wat Jesus Christus verwerf het) aan elke mens wat in Jesus 

Christus glo. As Regter verklaar God hulle volkome (100%) regverdig en daarna beskou en behandel Hy hulle as 

volkome (100%) regverdig in sy oë! Geregtigheid is dus nie die godsdienstige en morele geregtigheid van ’n 

godsdienstige mens nie, maar is die geregtigheid wat God eis!  
 

                                                           
1 Versoen, Homself as die soenoffer vir hulle sondes te bring (Engels: to propitiate, to make atonement for sins). Hy het die straf vir hulle sondes op Homself geneem  en  

  daarmee het Hy God se heilige en regverdige woede/toorn teen die sondaar bevredig en verwyder. Hy het die probleem weggeneem.. 
2 Versoen (Engels: to reconcile the sinner with God). Hy het die gevolge van die probleem (skeiding van God) weggeneem en het so die gebroke verhouding met God  

  herstel.  
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Jesus Christus het vir gelowiges gedoen wat die gelowige nooit vir homself kan doen nie: Hy het God se vereiste 

geregtigheid verwerf, deur in die plek van die gelowige:   

• volkome heilig en regverdig op die aarde te leef 

• vir sy ongeregtighede te sterwe (die straf te betaal) 

• uit die dood op te staan!  

Op hierdie wyse word die geregtigheid wat Jesus Christus verwerf het vir die gelowige toegereken (blywend 

toegeskrywe nadat dit uit genade geskenk is). God het die gelowige volkome en volmaak regverdig verklaar en beskou 

en behandel hom voortaan en vir ewig as volkome en volmaak regverdig!  
 

God beskou of behandel ’n persoon wat in Jesus Christus glo nie langer as “’n skuldige” nie,  maar altyd as “’n 

regverdige”, selfs al het hy nog steeds ’n sondige natuur en doen hy nog steeds sondes. Die versoeningsoffer vir sy 

sondes is vir eens en vir altyd aan die kruis vir hom en in sý plek gebring. Dit is onherhaalbaar! Daarom sal God nooit 

meer die sondes en die wetteloosheid van geregverdigde mense in herinnering bring nie (Hebreërs 10:17-18)! 
 

 (4) Geregtigheid is iets wat die gelowige ontvang. 

Die gelowige ontvang die geregtigheid van Christus alleen deur geloof! Nét die geregtigheid van Jesus Christus kan die 

gelowige regverdig (red, verlos). Die gelowige kan hierdie geregtigheid net ontvang deur geloof.  
 

 

1:17b 

Vraag 6. Watter soort geloof maak ’n mens regverdig? 
 

Aantekeninge. Geloof waardeur God ’n mens regverdig (verlos, red)(d.w.s., wat ’n mens regverdig maak in God se oë) 

het drie onderdele:  
 

 (1) Die eerste aspek van geloof is kennis.  

Ten einde iets te glo, moet ons weet wat ons moet glo. Dus, geloof is kennis en begrip van die waarheid soos dit in die 

Bybel geopenbaar is. Romeine 10:14-17 sê dat geloof kom uit die hoor van die Woord wat Christus  spreek. Dit is nie 

alleen die hoor van die Woord aangaande Christus nie, maar ook die hoor van die Woord wat Christus deur sy Gees in 

die hart spreek. Geloof is dus gebaseer op kennis van die evangelie aangaande Christus. Hierdie kennis se inhoud is die 

lewe, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Hierdie kennis word gegee deur die verkondiging van die 

evangelie deur ander mense en deur die woorde (Grieks: rémata) wat Jesus Christus in hulle denke, gewete en hart 

spreek (Romeine 10:17). Dit is dus duidelik dat geloof as kennis van die waarheid op God se Woord en God se genade 

gebaseer is!  
 

 (2) Die tweede aspek van geloof is vertroue  

Nadat ons die waarheid gehoor en begryp het, moet ons hierdie waarheid glo en vertrou dat hierdie waarheid vir ons 

persoonlik bedoel is. Met ons hele verstand en hart glo ons dat God die geregtigheid wat Christus verwerf het aan ons 

toeskryf (toereken), sodat as God na ons kyk, Hy net die geregtigheid van Christus sien! Ons steun op die feit dat God 

verklaar het dat ons volkome regverdig (vergewe) is, op grond van wat Jesus Christus vír ons en in óns plek gedoen het. 

Handelinge 16:14 sê dat dit God is wat ons hart oopmaak om met geloof te reageer op die boodskap van die evangelie. 

God gee die geloof aan ons (Handelinge 13:48; 18:27; Efesiërs 2:8; Filippense 1:29; 2 Petrus 1:1). Dus, geloof is ’n 

persoonlike oorreding, oortuiging en vertroue wat gebaseer is op God se genade! Die soort geloof wat mense red is om 

op ’n intelligente manier die waarheid van die boodskap van die evangelie te begryp, dit met ’n opregte hart aan te 

neem en voortaan met vertroue daarop te steun.  
 

 (3) Die derde aspek van geloof is handeling.  

As ons opreg in die evangelie glo, reageer ons daarop met ons verstand, hart, gedrag en handeling. As ons waarlik in die 

evangelie glo, dan sal ons handelend daarop reageer: die waarheid aanneem en bely. Die geloof in ons verstand en hart 

dat Jesus Christus inderdaad die Verlosser is en dat Hy ons volledige en volmaakte verlossing beloof, druk ons uit deur 

Jesus Christus saam met sy verlossingswerk wat Hy gedoen het, in ons denke, hart en lewe aan te neem (Johannes 1:12) 

en met ons mond openlik te bely. Daar is volkome ooreenstemming tussen wat ons met ons hart glo en wat ons met ons 

mond bely. Romeine 10:9-10 sê: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit 

die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en 

ons word gered”. 
 

Die geloof wat salig maak (verlos, red, regverdig) kan vergelyk word met die leë hand van die sondaar wat hy uitstrek 

na God die Gewer toe, om die geregtigheid van God, deur Jesus Christus verwerf, as ’n genadige geskenk van 

verlossing te ontvang. Die geloof wat regverdig, is soos die koppeling wat die trein van die menslike lewe verbind met 

God se lokomotief van genade. Die saligmakende geloof, of geloof wat regverdig, is soos die stam van ’n boom 

waarvan die wortels God se genade verteenwoordig en die vrugte die menslike lewe uit dankbaarheid met goeie werke.  
 

 

1:17c 

Vraag 7. Wat beteken die woorde: “die geregtigheid van God word daarin (in die evangelie) 

geopenbaar uit geloof tot geloof”? 
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Aantekeninge. Vertaling. “’n geregtigheid van God word geopenbaar in die evangelie, (’n geregtigheid) van die geloof 

(Grieks: ek pisteós) tot die geloof” (Grieks: eis pistin). Hierdie uitdruking het voortgaande betekenis: “van ’n swak 

geloof tot ’n steeds sterker en meer volmaakte geloof” of dit het intensiferende betekenis: “deur geloof alleen” of “deur 

geloof van begin tot einde.”  
 

Maar ’n soortgelyke uitdrukking word in Romeine 3:21-22 gebruik: “Geregtigheid van God is in die Ou Testament (die 

Wet en die Profete) geopenbaar, geregtigheid deur die geloof in Jesus Christus (Grieks: dia pisteós) (die middel) aan 

almal wat glo (Grieks: eis pantas tous pisteuontas) (die ontvangers). God gee dit sonder onderskeid  aan almal wat 

glo.”. 
 

’n Ander soortgelyke uitdrukking word in Galasiërs 3:22-23 gebruik. Nadat die geloof geopenbaar is, word die belofte 

(bestaande uit geregtigheid) deur geloof (Grieks: ek pisteós) (die middel) aan almal wat glo” (Grieks: tois pisteuousin) 

(die ontvangers) gegee.  
 

So benadruk Romeine 1:17 sowel die middel (uit of deur geloof) en die ontvangers (die gelowiges) van God se 

geregtigheid.  
 

Dus is die beste vertaling van Romeine 1:17 die volgende: “Die evangelie openbaar ’n geregtigheid wat van God kom. 

Hierdie geregtigheid is (kom alleen tot stand) deur geloof (en nie deur werke van die wet nie)(die middel). En hierdie 

geregtigheid word geskenk aan almal wat (sonder onderskeid van ras, kultuur of mate van geloof)(die ontvangers)!”  
 

Die geregtigheid is verwerf deur die dood en opstanding van Christus (die basis vir die geregtigheid). Die geregtigheid 

word deur God se onvoorstelbare barmhartigheid en genade (liefde) geskenk (die Bron van die geregtigheid) aan mense 

wat glo (die ontvangers van hierdie geregtigheid). Hulle ontvang nie die geregtigheid deur hulle godsdienstige werke 

van die wet nie, maar deur geloof (die middel vir die ontvangs van hierdie geregtigheid).  
 

 

1:17d 

Vraag 8. Wat beteken die woorde: “Die regverdige sal uit die geloof lewe”?  
 

Aantekeninge. Vertaling. “soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof (Grieks: ek pisteós)  lewe.”  

Hierdie uitdrukking praat nie oor “die geregtigheid” nie, maar oor “die regverdige mens”. Dit word wel deur sommige 

mense uitgelê as: “die regverdige (mens) sal deur middel van (sy eie daad van geloof) lewe (d.w.s., die ewige lewe 

beërwe). Dan word sy “geloof” beskou as die grond vir die ewige lewe. Maar geloof is nooit die grond vir verlossing 

nie, maar net die middel vir die ontvang van die verlossing.  
 

Die aanhaling in Romeine 1:17 is uit Habakuk 2:4 en kan vertaal word as: “die regverdige mens sal lewe (voor God of 

in die teenwoordigheid van God) deur geloof.”  
 

Romeinen 1:16 benadruk geloof as die middel waardeur ’n mens geregverdig word. Romeinen 1:17 benadruk eers 

geloof as die middel waardeur die geregtigheid van Christus deur die gelowige ontvang word en dan (d.m.v. die 

aanhaling uit Habakuk 2:4) as die middel waardeur so ’n regverdige mens sy lewe (op hierdie aarde) leef (hierdie 

geregtigheid van Christus wat ontvang word, word op aarde deur sy manier van lewe (lewensstyl) tot uiting gebring).  
 

Dus, in die Ou-Testamentiese periode sowel as in die Nuwe-Testamentiese periode word beklemtoon dat die gelowiges 

in die HERE alleen deur geloof geregverdig (verlos) word en daarna hulle lewens ook alleen deur geloof, (as 

geregverdigde mense) voortsit.  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 

CHRISTENE? 

Deel en skryf neer. Kom ons hou ’n dinkskrum en stel ’n kort lys saam van moontlike toepassings uit Romeine 1:1-17.  

Oorweeg. WATTER MOONTLIKE TOEPASSING WIL GOD HÊ DAT JY PERSOONLIK MOET TOEPAS?  

Skryf neer. As jy ’n persoonlike toepassing maak, skryf dit dan neer in jou Bybelstudie notaboek. Het jy die 

vrymoedigheid om hierdie persoonlike toepassing met andere te deel of nie?  

(Let wel dat hoewel ’n waarheid dieselfde bly, daar ’n hele aantal verskillende toepassings van hierdie waarheid 

moontlik is. Hier volg ’n lys van moontlike toepassings.) 
 

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Romeine 1:1-17.  
 

1:1.  Wanneer God jou roep tot die amp van oudste (ouderling), ook as herder, predikant of leraar, behoort jy ’n  

dienaar te bly en nie ’n baas (’n outoritêre leier) te word nie.  

1:1.  God sit bepaalde mense eenkant om ’n besondere taak deur hulle te verrig. 

1:2.  Die evangelie is al in die Ou Testament verkondig. Daarom behoort jy die Bybel as ’n eenheid te beskou en te 

behandel. 

1:5.  Wees bereid as God jou die taak gee om nie-Christene te roep tot gehoorsaamheid aan die christelike geloof. 

1:7.  Alle Christene is deur God geroep om “heiliges” te wees, d.w.s., wat eenkant gesit is van die kwaad en 

toegewy is aan die God van die Bybel. 

1:8.  ’n Ware Christen se groet bestaan daaruit om die ander persoon God se genade en vrede toe te wens.  
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1:8.  Dank God vir wat Hy doen in die lewens van mense wat jy ken. 

1:9-10.  Bid vir ander mense. 

1:11.  Geestesgawes (genadegawes) wat ander Christene versterk, is bv. gesonde onderrig gee, wysheid, goeie 

leierskap, ens.  

1:12.  Moenie bang wees om jou leiers te bemoedig nie. 

1:13.  Oorweeg om die volgende stelling tot ’n doel in jou lewe te maak: om blywend ’n positiewe invloed te hê in 

die lewens van ander mense  

1:14.  Christene het ’n verantwoordelikheid teenoor alle rasse en klasse van mense.  

1:15.  Maak ’n plan om die evangelie na ander stede toe te vat. 

1:16.  Moenie skaam wees om ’n Christen te wees nie, omdat jou boodskap (die evangelie) die kragtigste boodskap 

in die wêreld is!  

1:17.  Moenie steun  op godsdienstige dade, goeie werke of gehoorsaamheid aan die wet om die goedkeuring van 

God te probeer wen nie.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 1:1-17.  
 

Ek wil daarvan seker wees dat my geloof nie net bestaan uit ’n eenmalige handeling om Christus aan te neem nie, maar 

uit ’n lewenslange toewyding om Christus te vertrou en te gehoorsaam as Verlosser en Here. Ek besef dat “geloof”in die 

Bybel ’n volledige toewyding aan Christus en sy onderrig beteken.  
 

Wanneer ek die evangelie van verlossing verkondig, wil ek die klem lê op die kwaad waarvan mense verlos moet word, 

sowel as op die seëninge van God waarmee hulle geseën word. Ek wil verkondig dat elke gelowige verlos word uit ’n 

staat (toestand) van skuld en skande tot ’n staat (toestand) van volledige geregtigheid wat bestaan uit die volledige 

vergewing en eervolle aanvaarding. Elke gelowige in Jesus Christus word verlos van die skuld, die skande, die slawerny 

(mag), die verontreiniging (besmetting) en die straf (verdoemenis) van die sonde! Hy is volledig vergewe en bevry van 

die tirannie van die sonde (van die heerskappy van die sondige natuur in hom), in staat om ’n lewe van geregtigheid en 

heiligheid te lewe en hy sal nooit in die hel gestraf word nie.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

MAAK BEURTE EN BID TOT GOD OOR ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JOU AANGESPREEK HET in 

Romeine 1:1:17.  

(Reageer in jou gebed op iets wat jy gedurende die Bybelstudie geleer het. Oefen jouself om kort te bid, bv. deur net één 

of twee sinne te bid. Elkeen in die groep sal oor verskillende dinge bid.) 

 

5 GEBED (8 minute)                                     [VOORBIDDING] 

BID VIR ANDERE 

 

As daar tyd is gaan voort met bid in groepies van twee of drie persone. Bid vir mekaar en vir die mense in die wêreld  

(Romeine 15:30; Kolossense 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minute)                  [OPDRAGTE] 

VIR DIE VOLGENDE BYEENKOMS 

 

 Deel die voorbereiding vir die volgende byeenkoms uit op ’n stukkie papier of laat die groeplede dit afskryf. 

1. Toewyding. Wy jou daaraan toe om steeds dissipels te maak, die gemeente van Jesus Christus op te bou en die  

    Koningskap van Jesus Christus te verkondig.  

2. Verkondig, onderrig of bestudeer die Bybelstudie uit Romeine 1:1:17 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  

    mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Ekodus 1, 2, 3 en 4.  

    Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (3) Verkondig die evangelie van die Koninkryk.  

    Matteus 24:14. Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die saaier” in Matteus 13:3-23, Markus 4:1-20 en Lukas 8:1-15 tuis voor. Maak  

    gebruik van die ses riglyne vir die uitleg van gelykenisse.  

6. Gebed. Bid vir iemand of iets spesifieks hierdie week en sien met verwagting uit na wat God doen (Psalm 5:4). 

7. Hou jou aantekeninge op datum. Sluit jou aantekeninge oor stiltetyd, memorisering, jou Bybelstudie en hierdie  

    opdrag in.  


