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KONINKRYK     LES 30 
 

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] 

SPREUKE 6, 7, 8 en10 

 

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

(Spreuke 6, 7, 8 en 10). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder ingaan op 

wat hy deel nie.  

 

3 
MEMORISASIE (5 minute)                [GOD SE MAJESTEIT] 

DIE REPETERING VAN SERIE K 

 

Repeteer twee-twee die vyf verse van serie K: “God se majesteit”.  

(1) God is onvergelykbaar. Jesaja 40:25-26. Met wie kan julle My dan vergelyk, wie is soos Ek? vra die Heilige. 

Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat 

hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg HY dat geeneen van hulle ontbreek nie.  

(2) God is majestueus. 1 Kronieke 29:11. Die grootheid, HERE, die krag, die glans, die roem en die majesteit 

behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U. Here, behoort die keerskappy; U is bo alles verhewe.   

(3) God is soewerein. Efesiërs 1:11-12.  Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit 

al bestem het.  So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.  Daarom moet ons, die 

eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.  

(4) God is alwetend. Hebreërs 4:13. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê                                       

oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee. 

(5) God is almagtig. Jeremia 32:17. Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag.  Niks 

is vir U onmoontlik nie.     

 

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

ROMEINE 8:1-17 
 

Inleiding. In Romeine hoofdstukke 1-5 lê Paulus die staat (posisie) van die regverdiging uit en maak dit duidelik dat 

die wet ’n mens nie kan regverdig nie. In Romeine hoofstukke 6-7 lê hy die staat (posisie) van die heiliging en die styl 

(proses) van die heiligmaking uit en maak dit duidelik dat die wet ’n mens ook nie kan heilig maak nie! In Romeine 

hoofdstuk 8 lê hy die sekerheid van verlossing van Christene uit. 
 

Die verlossing wat God in die ewigheid ten doel gestel het, wat Jesus Christus in die tyd verwerf (verdien) het, wat die 

Heilige Gees deur die geskiedenis heen toepas en wat Christene nou verkondig (Romeine 1:16) is absoluut seker 

(gewaarborg)!  
 

Die verlossing van Christene is seker, omdat: 

• hulle verlos is van die dominerende mag van hul  sondige natuur (Romeine 8:1-4).  

• hul verlossing al begin het met hul wedergeboorte en die heiliging van hul hart en lewe deur die Heilige Gees 

(Romeine 8:5-13). 

• hulle God se aangenome kinders en erfgename van die toekomstige heerlikheid is (Romeine 8:14-17).  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 8:1-17 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. 
 

8:1-4 

Ontdekking 1. Christene is veilig en seker, omdat hulle verlos is van die oorheersende mag van 

hul sondige natuur.  
 

Terwyl Johannes 5:24 beloof dat Christene op die laatste oordeelsdag nie veroordeel sal word nie, beloof Romeine 8:1 

dat Christene nie in die verdoemenis (die ewige straf) sal kom nie (sien Matteus 25:46)! Dit is omdat God die 

oorweldigende skuld en dominerende mag van die sondige natuur van Christene al in die swak menslike natuur van 

Jesus Christus verdoem het (Romeine 8:3). Die Heilige Gees het die Christen vrygemaak van die absolute oorheersende 

en beherende mag van hul sondige natuur (Romeine 8:2).  
 

Die wet is God se absolute vereiste vir die regverdiging (verlossing) en God se absolute reël hoe om te lewe uitgedruk 

in die vorm van die morele wette van God (die Tien Gebooie). Maar die wet kon onmoontlik die mens regverdig 

(verlos, bevry), omdat die wet kragteloos gemaak is deur die sondige natuur van die mens. Die sondige natuur van die 

mens het dit onmoontlik gemaak om die wet te gehoorsaam.  
 

Maar wat die wet onmoontlik kon doen, dit het God deur Jesus Christus gedoen! Hy het Jesus Christus gestuur in  

dieselfde swakke menslike natuur (uitgesonderd die sonde) en het die sonde en sy mag in die swakke menslike liggaam 

van Jesus Christus aan die kruis verdoem (sien 1 Petrus 2:24)(Romeine 8:3). God het versoening van sonde bewerk; nie 

deur die hou van die wet nie, maar deur die plaasvervangende dood van Jesus Christus. En so is nie alleen die 

regverdiging, maar ook die heiliging ’n moontlikheid vir mense en ’n werklikheid vir mense wat in Jesus Christus glo.  
 

Die regverdige eis van die wet met betrekking tot die regverdiging en die heiliging van mense is niks minder as 100% 

gehoorsaamheid aan God en God se wil en 100% volmaaktheid in hoe mense lewe! Geen natuurlike nakomeling van 

Adam kon ooit aan hierdie vereiste voldoen nie! Maar Jesus Christus het hierdie vereiste vervul in die plek van elkeen 

wat in Hom glo!  
 

Mense toon dat hulle opregte gelowiges in Jesus Christus is deur nie langer in ooreenstemming met hul sondige natuur 

te lewe nie, maar in ooreenstemming met die Heilige Gees te lewe. Die Gees van lewe funksioneer as die nuwe mag in 

die lewe van ’n Christen. Die gehoorsaamheid aan Jesus Christus en die daaruit voortvloeiende heiligmaking begin by 

die wedergeboorte (Handelinge 5:32; 1 Petrus 1:2) en word pas volmaak by die wederkoms van Christus wanneer 

Christene Jesus Christus van aangesig tot aangesig sal sien (Johannes 3:1-3). Die Heilige Gees gaan voort om Christene 

te heilig totdat hulle uiteindelik heeltemal bevry sal wees van hul verganklike liggaam waarin die sondige natuur en die 

dood soveel verwoesting saai (Romeine 7:24-25; 1 Korintiërs 15:54-57)(Romans 8:4).  
 

  

8:5-13 

Ontdekking 2. Christene is veilig en seker, omdat hul verlossing al begin het in die 

wedergeboorte en heiliging van hul hart en lewe deur die Heilige Gees.  
 

 (1) Christene lewe in ooreenstemming met die Heilige Gees. 

Omdat Christene verlos is van die absolute oorheersende en beherende mag van hul sondige natuur, lewe hulle nie meer 

in ooreenstemming met hul sondige natuur (wat nog aanwesig is) nie, maar in ooreenstemming met die Heilige Gees 

(Galasiërs 5:16-26). Christene het die Heilige Gees, lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees en het gevolglik 

die gedagtes van die Heilige Gees. “Die gedagtes van die Heilige Gees” is die manier van dink en houding van die 

Gees. Christene sien dinge soos die Gees dit doen, het dieselfde gedagtes, doele, belangstellings, aspirasies en strewe as 

die Gees Self! hulle bedink die dinge wat die Gees voorstel en goedkeur en wat God verheerlik.  
 

Die gedagtes van die Gees lei tot “lewe” (die ewige lewe). “Die ewige lewe” is om God vertroulik te ken en met Hom 

om te gaan (Johannes 17:3). En dit lei tot “vrede”. “Vrede” is die innerlike sekerheid dat:  

• alle sonde in die verlede vergeef is (Romeine 5:1) 

• alle moeilikhede of kwaad in die hede vir Christene meewerk ten goede (Romeine 8:28) 

• geen gebeurtenis in die toekoms die Christen kan skei van God se liefde vir hom nie (Romeine 8:31-39) (Romeine 

8:5-8)!  
 

 (2) Nie-Christene lewe in ooreenstemming met hul onwedergebore natuur.  

Nie-Christene het nie die Heilige Gees nie, lewe voortdurend onder die heerskappy van hul sondige en verdorwe 

menslike natuur en rig hul belangstellings en doele op wêreldse dinge. Dit is geestelik, moreel en psigologies 

(sielkundig) onmoontlik vir nie-Christene om hulle aan God of sy wil te onderwerp, omdat hul manier van dink, hul 

wereldbeeld en hul houding na God toe vyandig is. Nie-Christene onderwerp hulle nie aan die God van die Bybel nie en 

kan dit ook nie doen nie. Nie-Christene kan God nie behaag nie.  
 

Hierdie toestand lei tot die “dood”. “Die “dood” beteken skeiding van God, voortdurende vyandskap teenoor God, 

mageloosheid ten opsigte van hul eie ongeregtigheid en onheiligheid, en uiteindelik die ewige verdoemenis (Romeine 



© 2018 DOTA Handleiding 11  Les 30. Romeine 8:1-17 3 

8:5-8). Mensen wat nie die Heilige Gees het nie, word oorheers en beheer deur hul sondige natuur. Derglike mense kan 

geen Christene wees nie! Maar mense wat die Heilige Gees het, word oorheers en beheer deur die Heilige Gees. Sulke 

mense het die Gees van die lewende God of die Gees van Christus wat in hulle woon. Anders gestel, hulle het Jesus 

Christus wat in hulle leef en hulle behoort aan Jesus Christus (Romeine 8:9-10a)!  
 

 (3) Christene word onderskei deur die inwonende Heilige Gees. 

Ten spyte van die afbrekende mag van hul sondige natuur wat in hulle werk, word Christene onderskei deur die Heilige 

Gees wat in hulle woon. Omdat die sondige natuur nog in die liggaam van die Christen aktief is, is die liggaam van die 

Christen gedoem om te sterf. “Vlees en bloed kan nie aan die Koninkryk van God deel kry nie” (1 Korintiërs 15:50). 

Maar omdat die Christen geregverdig is, uit die genade van God en deur sy geloof in Jesus Christus, het die menslike 

gees van die Christen al die ewige lewe. Die Heilige Gees het sy menslike gees vir ewig lewend gemaak en garandeer 

dat ook sy menslike liggaam by die opstanding uit die dood vir ewig lewend gemaak sal word (sien Filippense 3:21). 

Die inwonende Heilige Gees is die voorwaarde vir die begin van sy verlossing en uiteindelik ook die waarborg vir die 

voltooiing van sy verlossing by die opstanding uit die dood (Romeine 8:10b - 11) (sien Filippense 1:6)!  
 

 (4) Christene het ’n verpligting.  

Daarom het Christene ’n verpligting tegenoor God (Romeine 8:12). Hulle is verplig om nie meer in ooreenstemming 

met hul sondige natuur te lewe nie. Wanneer mense, wat dink dat hulle Christene is, bly lewe in ooreenstemming met 

hul sondige natuur, sal hulle nie die ewige lewe erf nie, maar die ewige dood. Ware Christene staan onder die 

heerskappy van die Heilige Gees en sal die dade van hul sondige natuur in hul liggaam doodmaak. Ware Christene 

moet, kan en sal telkens weer die sondige begeertes, motiewe, neigings, doele, ens. in die krag van die Heilige Gees 

doodmaak (Romeine 8:12-13). 
 

 

Ontdekking 3. Christene is veilig en seker, omdat hulle God se aangenome kinders en erfgename 

van die toekomstige heerlikheid is.  
 

Christene wat aktief gelei word deur die Heilige Gees wat in hulle woon, is egte “seuns (en dogters) van die lewende 

God”!  
 

Voordat hulle Christene geword het, het hulle die gesindheid van ’n slaaf wat hulle meester, straf en verwerping vrees 

(Galasiërs 3:23 - 4:7). Hulle was “onmondige kinders wat onder toesig van ’n voog”, namelik: die wet of 

mensgemaakte wette” (“die grondbeginsels van die wêreld”) gestaan het.1  
  

Maar toe hulle Christene geword het, het hulle die Heilige Gees ontvang, “die Gees van adopsie (kindskap)” (Grieks: 

pneuma huiothesias), dit wil sê, die Heilige Gees wat hulle verander het van slawe tot volwasse seuns (en dogters) in 

die huishouding van God (Hebreërs 3:5-6)! In plaas van vrees skep die Heilige Gees liefde in hul hart vir die God van 

die Bybel en skep Hy voortdurend die kenmerke van “kinders of volwasse seuns van God” in hulle. Hulle is oortuig dat 

God hulle volledig aangeneem het (sien Efesiërs 1:5) en het ’n persoonlike en vertroulike verhouding tot God as hul 

“hemelse Vader”.  
 

Die vaderskap van God het geen verband met die vaderskap op die aarde nie, waar vaders hul fisiese kinders verwek. 

Die vaderskap van God in die Bybel is ’n absoluut geestelike begrip. God laat mense geestelik weergebore word en tree 

geestelik met hulle in ’n verhouding!  
 

“Die Heilige Gees Self getuig voortdurend saam met die (menslike) gees van Christene dat hulle (geestelike) kinders 

van God is en dat hulle erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus” van die toekomstige volmaakte 

nuwe aarde is! Die Heilige Gees skenk aan Christene die subjektiewe sekerheid (in hul hart) van hul verlossing 

(Romeine 8:16) netsoos die openbaring van God in die Bybel aan hulle die objektiewe sekerheid van hul verlossing 

skenk (Romeine 16:25-26)! Die teenwoordige lyding van Christene in die wêreld (hul verdrukking en vervolging) is 

onvermydelik op hierdie weg na die toekomstige heerlikheid (Romeine 8:17)!  
 

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 8:1-17 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 “De grondbeginsels van die wêreld” is die (religieuse, politieke, ekonomiese, psigolgiese, ens.) wette en beginsels wat nie-Christene dien. Jode dien “die  

  Tora”, naam-Christene “die wet”, Moslems “die sharia”wet, Hindoes hul “puja’s”, kommuniste hul “manifesto”, ens.  
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8:1-4 

Vraag 1. Verwys die “verdoemenis” (veroordeling) alleen na die verlossing van die skuld van die 

sonde of ook na die verlossing van die mag van die sonde?  
 

Aantekeninge.  
 

 (1) Die vertaling van Romeine 8:1-4.   

Vers 1. Daar is dus nou geen verdoemenis (Grieks: katakrima) vir dié wat in Christus Jesus is nie. (Die woord 

“veroordeling” verwys ook na “die straf wat op die vonnis volg, die uitvoering van die veroordeling, die oorgawe aan 

vernietiging”).  

Vers 2. Want die wet (in die sin van “die heersende prinsípe/grondbeginsel) van die Gees van lewe (ANV: wat aan jou 

in Christus Jesus die lewe gee), het jou eens en vir altyd vrygemaak (Grieks: eleutheroó) (aoristus) van die wet (in die 

sin van “die heersende prinsipe/grondbeginsel) van sonde en dood (d.w.s. van die magtige sondige natuur).  

Vers 3. Want wat die wet (in die sin van God se absolute vereiste vir verlossing en vir hoe om te lewe uitgedruk in die 

morele wette van God) nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur (die vlees) te swak was, 

dit het God (gedoen. Hy het) eens en vir altijd (met die sonde afgereken) deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die 

sondige mens (Grieks: en homoiómati sarkos hamartias)(dit wil sê, in die gedaante gelyk aan ’n mens met ’n swak 

menslike natuur)(sien Filippense 2:7) en terwille van die sonde (Grieks: kai peri hamartias) (dit wil sê, met die doel om 

die sonde te versoen, weg te neem) te stuur; (so het Hy) die sonde (die skuld, straf en mag van die sonde) eens en vir 

altijd in die vlees (d.w.s. IN DIE LIGGAAM van Christus wat gelyk was aan die liggaam van mense uitgesonderd die 

sonde, Hebreërs 4:15, aan die kruis) veroordeel/verdoem (Grieks: katakrinó) (sien 1 Petrus 2:24; sien Filippen se 2:8) 

(ANV: in die sondige bestaan/vlees van die mens veroordeel).  

Vers 4. opdat die regverdige eis van die wet vervuld sou worden in ons wat nie voortdurend na vlees (d.w.s. in 

ooreenstemming met die sondige natuur) lewe/wandel (Grieks: peripateó) (onvoltooid teenwoordige tyd) nie, maar na 

die Gees (dit wil sê, in ooreenstemming met die Gees).”  (ANV: Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat 

ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.)  
 

Die eerste woord “nou” verwys na die vorige konteks. Maar watter konteks? Die beste verklaring is dat dit verwys na 

die onmiddellike Bybelgedeelte net daarvoor: Romeine 6:1 - 7:25 en in besonder na Romeine 7:14-25. Paulus dink aan 

die bevryding van die skuld en die mag van die sonde sowel as aan die straf van die sonde wat die skuld en die mag van 

die sonde teweegbring. Hy konkludeer dat daar geen regverdiging sonder heiliging kan wees nie!  
 

 (2) Die veroordeling verwys na die uitvoering van die uitgesproke vonnis.  

In hierdie verband beteken “veroordeling” nie alleen maar die “uitspreek van die veroordeling of vonnis oor die skuld 

van die sonde nie, maar eerder die uitvoering (voltrekking) van die uitgesproke vonnis deur nie alleen die skuld van die 

sonde nie, maar ook die mag van die sonde omver te werp! In Romeine 5:18, 1 Korintiërs 11:32, 2 Petrus 2:6 word 

dieselfde uitdrukking in die sin van die verdoemenis (veroordeling) of bestraffing van die sondige wêreld en die 

goddelose mense gebruik. Die vonnis is al uitgespreek en die vonnis word al (in God se tegenwoordige oordele) 

uitgevoer! Die vernietiging van die sondige natuur word voltooi tydens God se laatste oordeel by die wederkoms van 

Christus. Dit maak die finale oorwinning van Christene oor die sondige wereld baie seker. Ook goddelose mense moet 

dit weet!  
 

Die gelowige Christen word nie veroordeel nie! Hy word nooit na die ewige verdoemenis (die hel) verwys nie! Dit is 

die mag van die sondige of verderflike natuur van die Christen wat eens en vir altyd veroordeel is. Sy vernietiging het al 

begin (met die wedergeboorte, regverdiging en heiliging) van die Christen en word voltooi (met die verheerliking) van 

die Christen by die wederkoms van Christus! By die opstanding uit die dood word ook die vernederde (verganklike, 

sterflike) liggaam van die Christen verander tot ’n verheerlikte liggaam. Dit maak die teenwoordige “staat van 

heiliging” (die toewyding aan ’n heilig lewe en die vermoë van ’n heilige lewe) van die Christen seker.  
 

(3) Die veroordeling van die sonde in die sondige natuur vervul die regverdige eis van die wet     

     (Romeine 8:4).  

Deur die voltooide verlossingswerk van Christus het God die mag van die sonde in die sondige natuur van die Christen 

verdoem, sodat die regverdige eis van die wet van God eens en vir altyd in die lewe van die Christen vervul sou word. 

“Die wet” is: 

• God se absolute vereiste vir verlossing (die versoening en die regverdiging) 

• God se absolute reël van gehoorsaamheid vir hoe Christene moet lewe (die heiliging) 

• God se absolute standaard vir die oordeel en verdoemenis van ongelowiges en ongehoorsames 

• Hierdie wet van God word uitgedruk in die morele wette van God.  

God se wet druk sowel God se voorwaarde vir die regverdiging (die verlossing) as God se doel vir die heiliging uit en 

dit is niks minder dan 100% volmaaktheid nie! Jesus Christus het hierdie vereiste vir die regverdiging (verlossing) en 

die heiliging (afsondering van sonde en toewyding aan ’n heilig lewe) al vervul vir elke mens wat in Hom glo! Van die 

oomblik af dat ’n mens in Jesus Christus begin glo, beskou en behandel God hom as volmaak geregverdig en volmaak 

geheilig (1 Korintiërs 1:30)! Daarom is die enigste roem wat Christene mag en kan doen ’n roem in die volbragte werk 

van regverdiging en heiliging van Jesus Christus wat Hy in die plek van alle Christene gedoen het  

(1 Korintiërs 1:31)! 
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Omdat Jesus Christus al “die posisie (staat) van volmaakte heiliging” vir Christene verwerf het, is “die proses van 

heiligmaking” in die lewens van Christene gewaarborg moontlik en seker! Die heiliging van Christene bestaan uit ’n 

lewe in ooreenstemming met die morele wette van God. Deur die inwoning en beheer van die Heilige Gees wil, kan en 

sal Christene in ooreenstemming met die morele wette van God lewe. Die heiligmaking van Christene is nou moontlik, 

’n teenwoordige werklikheid en sal in die toekoms ’n voltooide en volmaakte werklikheid wees! Op hierdie manier “is 

die regverdige eis van die wet in die lewe van alle Christene vervul”! Hierdie waarheid word ook anders geformuleer: 

Die regverdige eis van die wet van God is in die heilsgeskiedenis alleen deur die lewe, dood en opstanding van Jesus 

Christus vervul, en word nou toegepas deur die Gees van Jesus Christus wat in en deur die Christen leef! 
 

 

8:1-4 

Vraag 2. Na wat verwys “die wet van die Gees” en “die wet van die sonde en van die dood”?  

Aantekeninge. 
 

 (1) Die wet van die Gees van die lewe verwys na die Heilige Gees  

      en die wet van die sonde en van die dood verwys na die sondige natuur.  

Op grond van Romeine 7:21,23,25 beteken die woord “wet” hier “die oorheersende mag”. Die Heilige Gees is “die wet 

of die absolute heersende prinsípe” in Christene. So is die sondige natuur ook die absolute heersende prinsípe in nie-

Christene, maar ook nog ’n mag in die ou natuur van Christene. Die sondige natuur word “die wet van die sonde en van 

die dood” genoem, omdat dit die dominerende mag agter elke soort van sonde in mense is en tot elke vorm van dood 

lei.  
 

In die nie-Christen is daar alleen maar één oorheersende en beherende mag, naamlik sy sondige natuur en dit produseer 

elk vorm van vrug vir die dood (sien Galasiërs 5:19-21). ’n Nie-Christen kan nie anders as om die eise van sy sondige 

natuur te gehoorsaam nie.  
 

In die Christen is daar egter twee teenoorgestelde magte: die wet van die sonde en die dood (sy sondige natuur) en die 

wet van die Gees van lewe (die Heilige Gees). Sy sondige natuur is nog steeds ’n verwoestende mag (Romeine 7:14-25) 

en ’n teenwerkende mag (Galasiërs 5:17). Maar in beginsel is sy sondige natuur al ’n mag wat verslaan (oorwin) is en ’n 

mag wat tydelik (verbygaand) is, ’n mag wat hom alleen nog tot sy liggaamlik dood belaag (bedreig) (1 Korintiërs 

15:54-57).  
 

 (2) Christene moet, kan en sal die nuwe en heilige lewe uitlewe.  

Net soos Romeine 6:7 verwys na die wetlike gronde van die regverdiging, verwys Romeine 8:3-4 na die wetlike gronde 

van die heiliging. Die skuld van die sondige natuur is eens en vir altyd deur die volbragte (voltooide) verlossingswerk 

van Jesus Christus betaal (Romeine 3:24-25; sien 1 Petrus 1:18-19). Die mag van die sondige natuur is eens en vir altyd 

deur die volbragte verlossingswerk van Jesus Christus gedoem om vernietig te word (Romeine 6:6-7). Die uitvoering 

van hierdie vernietiging het al begin in die werk van die Heilige Gees wat in die Christen leef.  
 

As die wedergebore Christen die Heilige Gees volledig en volmaak sou gehoorsaam, sou hy volledig en volmaak vry 

wees van die mag en die verontreiniging van die sonde! Maar omdat elke Christen tot sy liggaamlike dood nog ’n 

sondige natuur het, is geen enkele Christen heeltemal vry van die mag, die verontreiniging en die teenwoordigheid van 

die sonde nie! Alleen na sy liggaamlike dood sal ’n Christen heeltemal vry wees van die mag, verontreiniging en 

tegenwoordigheid van die sonde!  
 

Nietemin, omdat die sterwe van Jesus Christus eens en vir altyd die Christen bevry het van die absolute mag van die 

sondige natuur in hom (Romeine 6:2,7) en omdat die Heilige Gees besig is om hierdie werkelikheid in sy lewe toe te 

pas (Romeine 8:2), moet, kan en sal die Christen nie langer in ooreenstemming met sy sondige natuur lewe nie, maar in 

ooreenstemming met die Heilige Gees (Romeine 8:4)! ’n Christen is nie die hele tyd ’n oorwinnaar oor die sonde nie, 

maar hy word beslis en seker ook nie die hele tyd deur die sonde oorwin nie. Die Christen moet, kan en sal telkens weer 

die sondige dade van die sondige natuur in sy liggaam doodmaak (Romeine 8:13) en hy moet, kan en sal telkens weer 

sy verstand (denke, wedergebore natuur) rig op die dinge wat die Heilige Gees verlang (Romeine 8:5).  
 

 

8:12-14 

Vraag 3. Is Romeine 8:13 ’n dreigement of ’n aansporing?  
 

Aantekeninge. In Romeine 8:13 sê Paulus “As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood 

tegemoet, maar as julle lewe deur die Gees ’n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.” Is dit ’n 

dreigement dat Christene hul ewige saligheid (sekerheid van verlossing) kan verloor, of is dit ’n vermaning om hulle 

verantwoordelikheid uit te oefen?  
 

Dit is ’n vermaning dat Christene hul sondige natuur moet vernietig. Christene is mense met ’n verantwoordelikheid, 

selfs ’n verpligting. Hulle is verplig om nie in ooreenstemming met hul sondige natuur te lewe nie, maar in 

ooreenstemming met die inwonende Heilige Gees te lewe.  

• Christene moet nie hul sondige natuur duld  nie!  

• Christene moet ook nie probeer om hul sondige natuur te verander nie!  

• Christene moet die sondige dade van hul sondige natuur doodmaak!  
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Hierdie sondige dade word meestal in hul liggaam uitgedruk! Hulle moet telkens weer allerlei sondes wat die lede van 

hul liggaam misbruik om hulle te manifesteer (openbaar), uitroei (Romeine 6:13,19). Christene kan dit en sal dit ook 

doen as hulle in ooreenstemming met en in afhanklikheid van die Heilige Gees lewe. Anders gestel: wanneer Christene 

toelaat dat Jesus Christus sy lewe deur sy Gees in en deur hulle leef, sal hulle hierdie sonde in hulle wel uitroei.  
 

Deur hierdie stellings neutraliseer Paulus nie die sekerheid van Christene nie. Hy benadruk dat die enigste manier 

waarop Christene subjektief (in hul wete, gewete en gevoel) seker van hul verlossing kan wees, is wanneer hulle in 

ooreenstemming met en in afhankelikheid van die Heilige Gees lewe! ’n Nie-Christen en ’n naam-Christen wat in 

ooreenstemming met hul sondige natuur lewe, kan nooit en sal nooit hierdie sekerheid hê nie!2  
 

 

8:14-16 

Vraag 4. Wat gee Christene die sekerheid dat hulle kinders van God is? 
 

Aantekeninge. Twee dinge gee aan Christene sekerheid dat hulle egte (ware) kinders van God is.  
 

 (1) Die gevoelens van liefde vir God bewys dat Christene kinders van God is.  

Voordat mense gelowige Christene word, besit hulle alleen “‘n Gees van slawerny”. “Die gees van slawerny” is die 

gees wat slawe het: angs vir hul meester, angs vir verwerping deur ander in hul gemeenskap en angs vir straf. 
 

Maar wanneer mense (wedergebore) Christene word, ontvang hulle die Heilige Gees, wat ook  die “Gees van adopsie of 

aanneming tot kinders” genoem word. Die Gees van aanneming tot kinders is die Gees wat die kinders van die huis het: 

’n Gees van liefde vir God die Vader, ’n Gees van persoonlike en vertroulike omgang met God die Vader en ’n Gees 

van diep besef dat hulle soos hulle eie kinders (seuns en dogters) aangeneem is! Die Heilige Gees skep in Christene 

gevoelens van liefde vir God, ’n kinderlike vertroue binne die familie van God en die kenmerke van kinders van God 

(sien Efesiërs 1:5,14).  
 

 (2) Die getuigenis van die Heilige Gees in die harte van Christene  

      bewys dat Christene kinders van God is. 

Die Heilige Gees Self getuig telkens weer dat die wedergebore Christene kinders van God is. Hy bevestig en verseker 

Christene aanhoudend in hulle weergebore verstand, gewete en hart dat hulle in feite kinders van God is. Die Heilige 

Gees herinner Christene telkens weer aan die beloftes van God in die Bybel en skep in hul hart ’n diepe sekerheid dat 

God hulle soos sy eie kinders liefhet (sien Romeine 8:39). 
 

 

8:17 

Vraag 5. In welke opsig is Christene “mede-erfgename” van Christus? 

Aantekeninge. 
 

 (1) Christene deel in die heerlikheid van Christus.  

Christene ontvang geen permanente erfenis of besittings hier op hierdie aarde nie. Maar in die toekoms sal hulle deel in 

die heerlike erfenis van Jesus Christus, wat bestaan uit niks minder as die hele nuwe hemel en die hele nuwe aarde. 

Christus as die Hoof van sy Liggaam (die Gemeente) en Christene as sy Liggaam is mede-erfgename! Jesus Christus 

het die erfenis verwerf (verdien), maar Christene mag hierdie erfenis met Hom deel.  
 

 (2) Christene deel in die lyding van Christus ten einde in sy heerlikheid te deel.  

Christene en Christus deel nie alleen in die toekomstige erfenis nie, maar ook in die teenwoordige lyding. In God se 

ewige plan sal Christene eers deel in die lyding van Christus voordat hulle kan deel in sy heerlikheid! Die lyding van 

Christene word ook wel “die lyding van Christus” genoemd (Kolossensen 1:24), maar nie in die betekenis van die 

plaatsvervangende lyding van Christus vir die sonde van mensen aan die kruis nie.  
 

Christene ly in die algemene lyding, rampe en smarte wat Jesus as “Man van smarte” op die aarde gely het. Christene 

deel in die swakhede, siektes, gebreke, rampe en oorloë in die wêreld. Hulle ly ook onder die misdade en sondes van 

andere mense, moeilikhede in hul omstandighede, gebroke verhoudings, teleurstellings, werkloosheid, armoede, 

frustrasies, ens. van mense in die wêreld. Kortom, Christene het deel aan die lyding in ’n gevalle en gebroke wêreld 

waarin ook Jesus Christus gebore is.  
 

Maar Christene deel ook in die besondere lyding, verdrukkings en vervolgings teen Christus en die christelike geloof. 

Christene ly vir die naam van Christus en vir die saak van Christus (Markus 8:34-38). Christene behoort te reageer op 

die lyding op die manier waarop Christus dit gedoen het (1 Petrus 2:18-23). Hierdie lyding neem baie vorms aan en hou 

in die teenwoordige tyd aan tot aan die wederkoms van Jesus Christus. Die doel van God met die lyding van Christene 

is nie om sy geregtigheid tevrede te stel nie, maar om Christene voor te berei om in sy heerlikheid te deel! Die 

teenwoordige lyding is die proses waarin Christene gesuiwer word (1 Petrus 1:6-7). Lyding is ’n noodsaaklike 

voorwaarde vir uiteindelik deel in die heerlikheid van Christus. 

 

 

 

                                                           
2 Daarom het Jode, Moslems, naam-Christene en aanhangers van ander godsdienste nooit sekerheid dat hulle gered (verlos) sal word nie!  
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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 8:1-17.  

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 Bybelstudienotaboek. 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 8:1-17.  
 

8:1. Besef dat jy nooit verdoem (veroordeel), gestraf of vernietig sal word nie, omdat jy in Jesus Christus is! 

8:2-3. Aanvaar dat die Heilige Gees nou die heersende mag in jou menslike liggaam en menslike gees is, omdat 

Christus jou sondige (verdorwe) natuur al verdoem het om vernietig te word.  

8:4. Glo dat Jesus Christus reeds volledig en volmaak die regverdige vereistes van God se wet in jou plek vervul 

het! Jou posisie (staat) in Christus is volledige en volmaakte geregtigheid en heiligheid (1 Korintiërs 1:30). 

Daarom moet, kan en sal jy ook groei in jou proses van heiligmaking.  

8:5. Besef dat daar maar twee maniere van dink in die wêreld is: nie-Christene dink aan die bevrediging van hul 

verdorwe natuur, maar Christene dink aan die dingen wat God behaag.  

8:7-8. Besef dat ’n mens sonder die Heilige Gees homself nie in hulle eie krag of inspanning onderwerp aan God of 

God se wil en dit ook nie kan nie. Tensy hy deur die Heilige Gees weergebore is, kan hy die Koninkryk van 

God nie ingaan nie (Johannes 3:3-8; 6:44). 

8:9. Geloof dat ’n mens sonder die Heilige Gees nie ’n Christen is nie.  

8:9-10. Aanvaar dat die Heilige Gees niemand minder dan die Gees van God of die Gees van Jesus Christus is nie. 

God is één. Anders gestel, glo dat Jesus Christus deur die Heilige Gees in die hart en lewe van ’n Christen 

woon.  

8:10-11. Besef dat alhoewel jou fisiese liggaam eenmaal moet sterwe, die Heilige Gees wat jou menslike gees lewend 

gemaak het, ook jou menslike liggaam uit die dood sal laat opstaan.  

8:12-13. Elke Christen het die verpligting om nie in ooreenstemming met hulle sondige natuur te lewe nie, maar deur 

die krag van die Heilige Gees die sondige dade van sy sondige natuur in sy liggaam dood te maak.  

8:14-15. Glo dat jy nie langer ’n slaaf van jou sondige natuur is nie, maar ’n kind van God is. Glo dat die Heilige  

    Gees liefde vir God in jou hart skep (Romeine 5:5) en jou ’n persoonlike en vertroulike verhouding tot God  

as jou hemelse Vader gee. 

8:16. Weet dat die Heilige Gees voortdurend saam met jou menslike gees getuig dat jy beslis ’n kind van God is.  

8:17. Aanvaar dat jy alleen ’n mede-erfgenaam met Christus van sy heerlikheid kan wees as jy ook in sy lyding deel.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 8:1-17.  
 

Ek wil my verantwoordelikheid om ’n Christen onder verpligting te wees baie ernstig opneem. Daarom wil ek as dit 

moontlik is daagliks nadink hoe om besondere misdade van my sondige natuur in my liggaam met die hulp van die 

Heilige Gees dood te maak.  
 

Ek wil onthou dat God beplan het dat ek eers deur hierdie wêreld van lyding moet reis voordat ek sy heerlikheid kan erf. 

Soos alle ander mense, het ek deel aan die lyding van ’n gevalle en gebroke wêreld, maar as Christen ook deel aan die 

lyding veroorsaak deur verdrukking en vervolgings van Christene. God het hierdie lyding beplan ten einde my voor te 

berei om te deel in sy heerlikheid!  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 8:1-17.  

(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).  
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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 8:1-17 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 Spreuke 15, 16, 17 en  

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

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (11) Romeine 8:1.  

    Herhaal elke dag die laaste vyf Bybelverse wat jy uit jou kop geleer het.  

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die dokter en die sieke” in Matteüs 9:9-13 (Markus 2:13-17; Lukas 5:27-32)  

    en die gelykenis van “die sout van die aarde en  die lig van die wêreld” in Matteüs 5:13-16 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.  


