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KONINKRYK     LES 32 
 

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 27, 28, 29 en 31 

 

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

(Spreuke 27, 28, 29 en 31). 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)      [SLEUTELVERSE IN ROMEINE] 

(12) Romeine 8:38-39 

 

Repeteer twee - twee  

(12) Romeine 8:38-39. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of tegenwoordige of toekomstige 

dinge of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde 

wat daar is in Christus Jesus ons Here.  

 

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

ROMEINE 8:18-39 
 

Inleiding. Die verlossing van Christene wat deur God die Vader beplan was, deur Christus die Seun verwerf is, deur die 

Heilige Gees toegepas word en deur Christene verkondig word in die evangelie (Romeine 1:16) is absoluut seker!  
 

Die verlossing van Christene is in die ewigheid deur God die Vader beplan. Die verlossing van Christene is 

gegrond in God se ewige doel van die uitverkiesing, wat sy onverdiende en onveranderlike liefde is vir mense wat  tot 

geloof in Jesus Christus kom. Toe ons nog kragteloos, sondaars, vyande van God en heeltemal verlore was (Romeine 

5:6,8,10), het God ons eerste liefgehad (1 Johannes 4:19)!  
 

Die verlossing van Christene is in die tyd (heilsgeskiedenis) deur God die Seun verdien (verwerf). Die 

verlossing van Christene is verwerf deur die soenoffer van Jesus Christus aan die kruis en word nou gerealiseer deur die 

soewereine heerskappy van Christus en sy onophoudelike hoëpriesterlike werk (Hebreërs 7:25). 
 

Die verlossing van Christene word in die teenwoordige tyd deur God die Heilige Gees toegepas. Die verlossing 

wat God die Vader beplan het en deur God die Seun verwerf is, word deur God die Heilige Gees toegepas in die harte 

en lewens van individue, waar dit steeds meer tot ’n werklikheid word. Dit gebeur deur die Heilige Gees wat in 

Christene kom woon.  
 

Die verlossing van Christene word nou deur Christene oral verkondig. Die verlossing van Christene word 

geopenbaar en verkondig in die evangelie boodskap in die Ou Testament (Romeine 3:25) en in die Nuwe Testament 

(Romeine 16:25-26).  
 

Die verlossing van Christene is seker. In Romeine 8:18-39 sit Paulus sy uiteensetting oor die veiligheid en sekerheid 

van gelowiges in Jesus Christus voort.  

• Die verlossing van Christene is gegrond in die hoop dat uiteindelik alle dinge vernuwe sal word (Romeine 8:18-28)!  

• Die verlossing van Christene is gegrond in die feit dat Christene die voorwerpe van God se ewige verlossingsplan is 

(Romeine 8:29-30).  

• Die verlossing van Christene is seker, omdat God vir hulle is en alle dinge gegee het wat nodig is om sy ewige plan 

vir hulle te voltooi (Romeine 8:31-34).  

• Die verlossing van Christene is veilig gestel, omdat die liefde van God vir hulle oneindig en onveranderlik is  

(Romeine 8:35-39)!  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 8:18-39 saam bestudeer.  

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

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. 
 

 8:18-28 

Ontdekking 1. Christene is veilig en verseker, omdat selfs in die teenwoordige lyding hulle 

onderskraag word deur die hoop in die vernuwing van alle dinge, deur die hulp van die Heilige 

Gees en deur die besef van God se soewereine beheer oor alle omstandighede. 
 

Drie feite bemoedig Christene te midde van hul tegenwoordige lyding: die toekomstige vernuwing van alle dinge, die 

huidige voorbidding van die Heilige Gees en die ewige  soewereine heerskappy (beheer) van God oor alle 

gebeurtenisse. God werk vir, in en bo Christene!  

• Romeine 8:18-25 leer dat God werk vir die toekoms van Christene. Die hoop in die toekomstige vernuwing van alle 

dingen, ingeslote die opstanding van hul sterflike liggame, onderskraag Christene te midde van hul lyding.  

• Romeine 8:26-27 leer dat God in Christene werk. Die Heilige Gees help Christene in hul swakhede. Hy pleit 

ooreenkomstig God se volmaakte wil vir elke nood of behoefte van Christene wat hulle self nie eens onder woorde 

kan bring nie.  

• Romeine 8:28 leer dat God bo die omstandighede van Christene werk. Met soewereine almag beheer Hy alles wat 

daar met die Christen gedurende sy lewe gebeur.  
 

 

8:29-30 

Ontdekking 2. Christene is veilig en verseker, omdat hulle die voorwerpe van God se ewige  

verlossingsplan is.  
 

Christenen is uitverkies tot saligheid (sien 2 Tessalonisense 2:13-15; 2 Timoteus 1:9). God se ewige  doel vir Christene 

is hul volledige verlossing (redding, saligheid) van begin tot einde! God se uitverkiesende liefde is die begin van hul 

verlossing en Gods verheerliking is die einddoel van hul verlossing. Alle onderdele van God se heilsplan 

(verlossingsplan) is onafskeidelik met mekaar verbind. Die mense wat God uitkies (tevore geken het/uitgekies het en 

voorbestem het), roep Hy, regverdig Hy en verheerlik Hy! Hul heiliging wat lei tot hul verheerliking is die eindresultaat 

van God se verlossingsplan. Daarom is die werklike heiligmaking in die lewe van ’n Christen die bewys van sy 

uitverkiesing (Efesiërs 1:4-5). Dus, God werk alles uit in ooreenstemming met sy ewige doel (Efesiërs 1:11; Romeine 

9:11; Jesaja 14:24,27).  
 

 

8:31-34 

Ontdekking 3. Christene is veilig en verseker, omdat God vir (en nie teen) hulle is nie en hul alles 

gegee het wat nodig is vir die voltooiing van sy ewige doel met hulle.  
 

As God vir Christene is, wie kan dan teen hulle wees? As God hulle vrygemaak het van die wet van die sonde en die 

dood (van die oorheersende en beherende mag van hul sondige natuur), as God hulle sy Heilige Gees geskenk het om in 

hul liggame te woon en hulle te vernuwe, as God hulle erken as sy eie kinders en erfgename en as God hulle vantevore  

uitverkies het tot regverdiging, heiliging en uiteindelike verheerliking, wie kan dan nog teen hulle wees (Romeine 

8:31)?  
 

As God die grotere gedoen het, sal Hy dan die kleinere nalaat? As God sy verlossingswerk deur Jesus Christus volledig 

voltooi het, sal Hy ook sekerlik sy verlossingswerk in “sy uitverkorenes” (die Christene)(Romeine 8:33) volledig 

voltooi. As God in sy ewige heilsplan sy eie Seun, Jesus Christus, aan Christene geskenk het, sal Hy beslis en seker in 

die tyd ook alles wat nodig is om sy heilsplan te voltooi aan Christene skenk! God se oneindige groot liefde vir 

Christene kan nie en sal nie faal nie (Romeine 8:32)! As God die Finale Regter is wat sy uitverkorenes regverdig, dan 

kan en sal geen enkele beskuldiging teen Christene meer regop bly staan nie! Die vier redes waarom niemand meer 

Christene kan verdoem nie is: die soendood, die opstanding, die troonsbestyging en die aanhoudende voorbede van 

Christus (Romeine 8:33-34)!  
 

 

8:35-39 

Ontdekking 4. Christene is veilig en verseker, omdat die liefde van God vir hulle oneindig groot en 

onveranderlik bly.  
 

Christene is “meer as oorwinnaars” oor mense, omdat geen mens hulle kan skei van God se liefde vir hulle nie. 

Niemand in die hele wêreld kan verhinder dat God sy ewige verlossingsplan vir Christene volledige uitvoer nie! God 
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sorg dat die lyding wat mense aan Christene doen nie werklike of permanente skade aanrig nie, maar Hy gebruik die 

lyding op soewereine wyse om uiteindelik goed te doen aan Christene! Die lyding wat Christene deurmaak, vergroot 

uiteindelik die heerlikheid van hul overwinning (Romeine 8:35-37).  
 

Christene is “meer as oorwinnaars” oor dinge, omdat daar niks in die skepping is wat hulle kan skei van God se liefde 

vir hulle nie. Niks wat Christene teëkom in die vyandige wêreld, in die wêreld van bose geeste en in die teenswoordige 

of toekomende wêreld kan Christene skei van God se liefde vir hulle nie! Ten einde te voorkom dat Christene enigsins 

ontmoedig word, voeg Paulus toe: “geen geskape ding” kan Christene skei van God se liefde vir hulle nie. 
 

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 8:18-39 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. 
 

8:18-25 

Vraag 1. Hoe onderskraag hoop Christene te midde van hul lyding?  
 

Aantekeninge. Romeine 8:18-25 beskryf God se werk vir die toekoms van Christene. Christene word in hul lyding 

onderskraag deur die hoop op die vernuwing van alle dinge in die toekoms, ingeslote die vernuwing van hul verganklike 

liggame. 
 

 (1) Die onderwerping van die huidige skepping aan die sinneloosheid en verderf is tydelik.  

God het die hele materiële en irrasionele skepping aan die “sinloosheid” (leegheid, doelloosheid, verganklikheid 

(Grieks: mataiotés) (sien Efesiërs 4:17; onsin/leë woorde 2 Petrus 2:18) onderwerp, dit wil sê, die skepping deel in die 

vloek van die gevalle mens. Die huidige skepping is verbygaande van aard, is onderworpe aan die verderf en sug onder 

hierdie doelloosheid. Die skepping sug omdat dit nie die doel bereik wat God oorspronklik bedoel het nie. Die 

verskillende onderdele van die skepping sug (kreun en steun) saam as ’n groot simfonie van versugtinge (Romeine 

8:22).  
 

Maar haar gesug is nie hopeloos (uitsigloos, doelloos) nie, want haar gesug is soos dié van ’n vrou wat geboorte skenk. 

Die skepping weet dat na die swoeg in barensnood, sekerlik heerlikheid volg. Ook Christene sug (steun en kreun) van 

binne en wag met verlange na die totstandkoming van hierdie toekomstige heerlikheid (die nuwe aarde)! Christene het 

die Heilige Gees as “die eersteling” of “die eerste uitbetaling” (deposito, pand)(Grieks: huparché) wat garandeer dat 

Christene by die wederkoms die skepping wat volledig vernuwe is as ’n verheerlikte erfenis sal ontvang (Romeine 

8:23).  
 

 (2) Die toekomstige vernuwing van alle dinge is ’n saak van die hoop,  

      ’n absolute toekomstige sekerheid en ’n toekomstige werklikheid!  

In die toekoms by die vernuwing van alle dinge (sien Matteus 19:28; Handelinge 3:21; Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13), sal 

die hele skepping bevry word van sy gebondenheid aan die verderf en die verganklikheid en deel in die toekomstige 

heerlikheid van Christene. Hebreërs 12:26-29 sê dat by die wederkoms van Christus die hele skepping nog eenmaal 

“geskud” (Grieks: seió, beef) sal word. “Wat kan wankel, sal vergaan” (Hebreërs 12:27a). God sal alles wat Hom 

onwaardig is verteer in sy witwarm heiligheid en suiwerheid (Hebreërs 12:29). Die engele van Christus sal alles wat die 

kwaad veroorsaak en almal wat die kwaad doen uit sy koninkryk uitroei (Matteus 13:41)!  
 

Maar “dinge wat onwankelbaar is, sal bly” (Hebreërs 12:27b). Die koninkryk van God wat Christene met Christus deel, 

is onwankelbaar (Hebreërs 12:28). Die hemel en die aarde sal vernuwe word, die nuwe Jerusalem met al sy volmaakte 

omstandighede (Hebrees 12:22-24) sal op die nuwe aarde daal en sal die nuwe en onwankelbare woning vir alle 

Christene wees (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1-5). Die wêreld sal met nuwe skoonheid beklee word. Die berge sal in 

vrugbare woude en velde verander (Jesaja 29:17), die woestyne sal hul verheug en in blom staan (Jesaja 35:1-2; Jesaja 

32:15-16). Die harmonie van die hemel sal op die nuwe aarde neerdaal, sodat alle teenstrydighede wat mekaar verskeur 

en dooddruk tot harmonieuse lewe sal verander. Byvoorbeeld, die wilde diere sal in vrede met alles anders lewe (Jesaja 

11:1-9). Christene sal hul ware karakter as seuns (ANV: kinders) van God manifesteer (Romeine 8:19). Die volle 

heerlikheid van hul “aanneming as seuns” (ANV: kinders)(Grieks: huiothesia) sal ten volle gerealiseer word, veral by 

die opstanding van hul verganklike liggame (Romeine 8:23).  
 

Christene word gekenmerk as “mense wat hoop (d.w.s. ’n baie seker verwagting) het” met betrekking tot die 

toekomstige vernuwing van alle dinge! Christene word verlos deur hul geloof en hul verlossing word voortdurend 

geskraag deur hul hoop, dit wil sê, hul huidige verlossing word bepaal deur hul hoop en gerig op die toekomstige 

verwagting. Christene weet dat die verlossing wat hulle nou al besit onvolledig is en dat die toekomstige en finale 

voltooiing van hul verlossing ’n saak van hoop (verwagting) en ’n saak van toekomstige sekerheid en werklikheid is! 
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Hoewel Christene nie die doel van hul hoop met menslike oë kan sien nie, is hierdie toekomstige vernuwing nietemin ’n 

baie seker toekomstige werklikheid! Daarom wag Christene geduldig op hierdie toekoms, dit wil sê, Christene kan die 

teenswoordige lyding in die wêreld met volharding verdra (Romeine 8:25). 
 

 

8:26-27 

Vraag 2. Hoe onderskraag die Heilige Gees Christene te midden van hul lyding? 
 

Aantekeninge.  Romeine 8:26-27 beskryf God se werk in Christene. Christene word te midde van hul lyding 

onderskraag deur die voortdurende hulp van die Heilige Gees. Hulle word in alle soorte swakhede onderskraag, veral 

deur sy pleidooie (voorbede) vir hulle. Die Heilige Gees bid in ooreenstemming met die volmaakte wil van God vir juis 

die nood en behoefte wat Christene nie onder woorde kan bring nie of nie eens besef dat hulle dit nodig het nie.  
 

 (1) Die Heilige Gees help Christene in al hul swakhede.  

Die woord “net soos” (Grieks: hósautós) (Romeine 8:26)(is nie in die ANV vertaal nie) beteken, net soos hoop in die 

heerlike toekoms Christene onderskraag in hul teenswoordige lyding, so help die Heilige Gees Christene in (met) hul 

teenswoordige swakhede. Die Gees neem ’n deel van die las van smarte wat Christene tors op Homself en skiet steeds 

weer Christene te hulp in hul swakhede. Dit kan enige vorm van swakheid wees (Hebreërs 4:15; 2 Korintiërs 12:5): Die 

algemene lyding in ’n gebroke wêreld of die spesifieke lyding terwille van Christus. Dit word nie beperk tot alleen maar 

swakhede in gebed nie!  
 

 (2) Die Heilige Gees helpt Christene veral in die nood en behoefte  

      wat Christene nie onder woorden kan bring nie of selfs geen besef daarvan het nie.  

Daar kom altyd geestelike en morele mislukkings by Christene voor, sodat hulle tekortskiet in wat hulle behoort te 

wees, te doen of te bid. Christene weet dikwels nie waarvoor hulle behoort te bid nie, dit wil sê, watter gebed by watter 

nood of behoefte pas. Hoewel hulle oor die algemeen wel weet waarvoor om te bid, weet hulle dikwels nie wat hulle 

moet bid in ’n spesifieke nood of behoefte, moeilikheid of situasie nie. Hulle weet nie of die inhoud van hul gebed 

ooreenstem met die wil van God nie (sien 1 Johannes 5:14). Christene weet selfs nie eers die diep verborge nood van 

hul eie hart nie. Daarom kan hulle dit ook nie in hul gebede onder woorde bring nie!  
 

Maar die Heilige Gees ken die werklike nood en behoefte van Christene, sowel dié wat hulle nie onder woorde kan 

bring nie as dié waarvan hulle geen besef het nie. Soos ’n ware Advokaat (Vertegenwoordiger van Christus) identifiseer 

die Heilige Gees Hom met die werklike nood of behoefte van die Christen en pleit by God die Vader dat hierdie nood of 

behoefte verhoor mag word! Omdat die Heilige Gees dink soos God die Vader dink, is die pleidooi van die Gees 

volmaak en sal dit altyd effektief wees! Die pleidooi (die voorbede) van die Heilige Gees in die Christen tot God kan nie 

faal nie!  

• Daarom gaan geen enkele Christen ooit verlore nie (Romeinen 8:29-30; Johannes 18:9).  

• Daarom gebeur daar ook niks met ’n Christen wat nie van te vore God se toestemming het nie (Matteüs 10:29).  

• Daarom gebeur daar ook niks met ’n Christen wat nie bydra aan die volmaakte plan van God vir hom nie (Romeine 

8:28)! 

• Daarom is geen verleiding (versoeking) of beproewing ooit te groot nie (1 Korintiërs 10:13). 
 

 

8:28-30 

Vraag 3. Hoe onderskraag God se soewereine heerskappy oor (beheer van) elke omstandigheid 

die Christen in sy lyding? 

 

Aantekeninge. Romeine 8:28-30 beskryf God se werk bo Christene. Christene word te midde van hul lyding 

onderskraag deur God se soewereine heerskappy oor (beheer van) alles wat daar met hulle gebeur. 
 

 (1) God het soewerein beheer oor elke omstandigheid van ’n Christen.  

Christene is nie immuun vir of vrygestel van die lyding nie. Nogtans weet hullle “dat alle dinge ten goede meewerk vir 

dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is” (Romeine 8:28). Dit is baie geruststellend, bemoedigend en 

’n groot sekerheid slegs vir Christene, vir mense wat die God van die Bybel aanhoudend liefhet.  
 

Christene het hierdie geruststelling, bemoediging en sekerheid as ’n persoonlike ervaring, as iets wat hulle ook by ander 

Christene opmerk en as iets wat God in die Bybel leer. Beide goeie en slegte omstandighede en gebeurtenisse werk 

saam om God se volmaakte plan te realiseer. Baie gebeurtenisse in die lewe van ’n Christen is in sigself slegte of kwade 

gebeurtenisse, maar op grond van God se volmaakte liefde, genade en wysheid verander God selfs die slegte en kwade 

gebeurtenisse tot iets goeds vir die Christen en tot iets wat die Koninkryk van God en die heerlikheid van God bevorder. 

Uiteindelik is daar niks wat nie bydra aan wat goed is vir die Christen nie! 
 

 (2) God het soewerein beheer oor die volledige verlossing van Christene.  
 

Die verheerliking van Christene. God het ’n ewige plan vir sy skepping, vir die geskiedenis en vir elke Christen en 

hierdie plan kan nie en sal nie faal nie (sie Jesaja 14:24,27)! Vanaf die begin het God Christene uitgekies om verlos 

(gered, behou) te word deur die werk van die Heilige Gees en deur die geloof van Christene in die waarheid. God het 

hulle daartoe geroep deur die verkondiging van die evangelie, sodat hulle mag deel in die heerlikheid van Jesus Christus 
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(sien 2 Tessalonisense 2:13-14 en Romeine 8:29-30). God het ’n ewige doel waarin Hy bepaalde mense uitgekies het 

om gered te word en hulle voorbestem het om gelykvormig aan Jesus Christus te wees (Romeine 8:29; cf. Efesiërs 1:4).  
 

God voer sy ewige  plan uit in die tyd (sien Efesiërs 1:10). Wat God beplan het in die ewigheid, voer Hy in die tyd uit. 

God is altyd die Eerste, nie alleen in wat Hy in die ewigheid beplan het nie, maar ook in wat Hy in die tyd uitvoer. Die 

eerste koms van Jesus Christus vind plaas “in die volheid van die tyd” (Galasiërs 4:4). Op ’n bepaalde tydstip in die 

menslike geskiedenis neem God die inisiatief om bepaalde mense te roep wat Hy in die ewigheid uitverkies het  

(2 Timoteus 1:9-10). Hy roep hulle deur middel van ander Christene wat Hy uitstuur om die evangelie te verkondig. Hy 

roep hulle deur die uitwendige roeping van die evangelie wat verkondig word en deur die inwendige roeping van die 

Heilige Gees. Dit bring hulle tot wedergeboorte en gee hulle geloof (Handelinge 13:48; 16:14; 18:27; Efesiërs 2:8-9; 

Filippense 1:29; Hebreërs 12:2) om Jesus Christus as Verlosser en Heer aan te neem.  
 

Die uitwendige roeping deur die evangelie is nie altyd effektief nie (sien Matteus 10:14; Matteus 22:14). Daar is altyd 

mense wat die evangelie hoor, maar nie reageer nie of dit gewoonweg verwerp. Maar die inwendige roeping van God is 

altyd effektief (sien Romeine 1:7)! Daarom leer Jesus Christus in Johannes 6:44 en 37 dat as God mense op soewereine 

wyse tot Christus trek, hulle sekerlik na Christus sal kom en beslis en seker gered (verlos) sal word! En daarom leer 

Paulus in Romeine 8:29-30 dat die mens wat God roep, geregverdig word en dat die mens wat God regverdig ook 

verheerlik word. Gods soevereiniteit het volledig beheer oor die volledige verlossing van Christene van begin tot einde!  
 

Die voorrang van Jesus Christus. Daar is één finale doel wat belangriker is dan die verheerliking van Christene en dit 

is die voorrang van Jesus Christus (Kolossense 1:18)! Jesus Christus sal altyd “die Eersgeborene onder die baie broers 

(Christene) wees” (Romeine 8:29). Jesus Christus dink Homself nooit apart of los van die mense wat Hy verlos het 

(Hebreërs 2:11). Daarom word die Christene “sy broers” genoem. Maar onder al hierdie broers is Jesus Christus die 

belangrikste, het Hy die voorrang! Daarom word Jesus Christus “die Eersgeborene” genoem.  
 

De uitdrukking “Eersgeborene” is uitermate geskik, omdat Jesus Christus van God afgekom het om die Nuwe  

Gemeenskap van heiliges, die broederskap van Christene, die Gemeente (Kerk) te stig. Jesus Christus is die Eerste van 

hierdie Nuwe  Gemeenskap! Die doel van God met die verlossing van mense was nie maar dat mense heilig en gelukkig 

sou wees nie, maar dat deur hul heilige en blye lewe die heerlikheid van Jesus Christus oral en vir ewig ten toon gestel 

word. Jesus Christus en nie die uitverkore Christene is die sentrale punt in God se heilsgeskiedenis met die heelal. “Die 

Heilige Gees sal Jesus Christus verheerlik” (Johannes 16:14)! Die verheerliking van Jesus Christus is die manifestatie 

van die heerlikheid van God die Vader in sy hoogste vorm. Die hoogste doel van sowel die skepping as die verlossing is 

die verheerliking van God (Romeine 11:33-36)! Soli deo Gloria! 
 

 

8:31-34 

Vraag 4. Hoe onderskraag God se regverdiging van Christene hulle te midde van hul lyding? 
 

Aantekeninge. Romeine 8:31-34 beskryf God se werk vir Christene. Christene word te midde van hul lyding 

onderskraag deur God se regverdiging (God verdedig hulle teen die beskuldigings, suiwer hulle van alle blaam en stel 

hulle in die gelyk).  
 

 (1) God is vír Christene!  

God het Jesus Christus gegee aan mense wat in Jesus Christus glo! Daarom sal God ook aan hulle alles gee wat nodig is 

om hul verlossing (redding, behoudenis) te voltooi! Die resultaat is dat Christene bewaar sal bly van terugval en van 

dodelike sondes. ’n Belofte van verlossing wat nie heiliging insluit nie, sluit niks goeds in nie! In die Bybel is 

verlossing absoluut teenstrydig en onversoenbaar met sonde. Verlossing sluit die sekerheid van ’n heilige lewe in. Die 

werklike doel van die verlossing is heiliging! Daarom sluit God se belofte en werk met betrekking tot die verlossing 

(regverdiging) sy belofte en werk met betrekking tot ’n heilige lewe (heiliging) in. Dat God sondaars sou regverdig 

sonder om hulle ook te verander tot ’n heilige lewe is Bybels gesien ondenkbaar! As God sy grootste geskenk aan 

Christene gegee het, naamlik, Jesus Christus, sal Hy ook elke ander geskenk gee wat nodig is om die verlossing te 

voltooi. Die oneindige groot liefde van God vir Christene kan nie maak dat Christene faal nie. God sal hulle nie laat faal 

nie (Romeine 8:31-32)!  
 

 (2) God stel Christene in die gelyk.  

As God die Laaste Regter is wat mense wat Hy uitverkies het in die gelyk stel (regverdig, vryspreek), dan tel geen 

enkele beskuldiging meer nie!  
 

Niks sou ’n mens meer moet vrees as die sonde nie. Maar as die sonde deur die regverdiging vergewe is en daarmee 

verwyder is, dan bly daar niks meer oor om te vrees nie! Niemand kan ’n Christen meer voor die regbank van God daag 

nie. Hoewel die gewete van Christene nog verwyte kan maak, kan dit ’n Christen nie meer bang maak nie (1 Johannes 

3:19-20)! Hoewel Christene as God se kinders berou toon oor hul sondes (2 Korintiërs 7:9-11), is hulle nie wanhopig of 

radeloos soos mense wat verlore gaan nie (Openbaring 6:15-17). Hoewel Christene nog steeds in bepaalde sondes val  

(1 Johannes 1:8,10), bely hulle hul sondes en word hulle volkome vergewe en gereinig (1 Johannes 1:9).  
 

Daar is vier redes waarom niemand ’n Christen meer kan beskuldig (veroordeel, verdoem) nie.  

• Die soendood van Christus het die rede vir die beskuldiging (veroordeling) weggeneem.  
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• Die opstanding van Christus is die bewys dat God sy dood as ’n versoening vir sondes aanvaar het en dat al die 

aansprake van Christus met betrekking tot Homself volkome geldig is.  

• Die hemelvaart en troonsbestyging van Christus toon aan dat Christus die soewereine Beheerder is van alle 

gebeurtenisse in die verlede, in die hede en in die toekoms en van elk aspek van die persoonlike lewe van ’n 

Christen.  

• Die permanente (ewige) hoë priesterskap van Christus (Hebreërs 7:24-25) en sy aanhoudende voorbede as die 

Advokaat van Christene by God die Vader in die hemel (1 Johannes 2:1-2; Hebreërs 4:14-16) is die bewys dat Hy 

van plan is om alle Christene heeltemal te verlos. In sy voorbede vir Christene garandeer Hy dat al die weldade van 

sy dood op die lewens van Christene toegepas sal word, bepleit Hy hul saak voor God en sorg Hy daarvoor dat God 

se onbeperkte voorraad van genade oor hulle lewens bly aanspoel (Romeine 8:33-34; Johannes 1:16).  
 

 

8:35-39 

Vraag 5. Hoe onderskraag God se liefde vir Christene hulle te midde van hul lyding? 
 

Aantekeninge. Romeine 8:35-39 beskryf God se liefde vir Christene. Christene word te midde van hul lyding (in die 

huidige skepping en wêreldgeskiedenis) onderskraag deur God se liefde. Niemand en niks in die lewe of in die dood 

kan ’n Christen skei van God se liefde vir hom nie. Christus het die wêreld oorwin en bly oorwinnaar (Grieks: 

nenikéka) (voltooid teenwoordige tyd) (Johannes 16:33) en Christene is “in al hierdie dinge (lyding, benoudheid, 

vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard) meer as oorwinnaars” of “is besig om in al hierdie dinge ’n glorieryke 

oorwinning te behaal” (Grieks: hupernikaó) (onvoltooid teenwoordige tyd) (Romeine 8:37) deur Hom wat hulle eens en 

vir altyd liefhet (aoristus)!  
 

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 8:18-39.  

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 8:18-39.  
 

8:18. Dink na oor die lyding wat jy nou meemaak (ervaar) in die lig van die heerlikheid van jou toekomstige  

  heerlikheid.  

8:20-21. Hoewel die teenswoordige skepping aan die sinneloosheid en die verderf onderworpe is, het Christene 

nietemin die kulturele opdrag in Genesis 1:28 om vir God se skepping te sorg en dit te bewaar.  

8:23-24. Besef dat jy deur die geloof verlos is (van die skuld, mag en verdoemenis van die sonde), ten einde uiteindelik 

volkome verlos te word (van onder andere die liggaamlike dood).  

8:26-27. Die Heilige Gees in jou pleit vir jou by God vanaf die aarde, terwyl Jesus Christus vir jou pleit by God vanuit 

die hemel. Die Heilige Gees pleit vir die nood in jou wat jy nie in woorde vir God kan uitdruk nie. Jesus 

Christus bid vir die vervulling van God se plan en doele vir jou lewe en Hy verander al jou onvolmaakte 

gebede op aarde tot volkome volmaakte gebede in die hemel (sien Openbaring 8:3-5). 

8:28. Glo dat alles wat daar met jou gebeur God se toestemming het en uiteindelik sal bydra tot die vervulling van 

God se volmaakte plan en doele vir jou lewe. Natuurlik kan jy dit alleen glo as jy ook daadwerklik deur God 

geroep is en Hom liefhet.  

8:29-30. Twyfel nooit dat God jou geroep het, geregverdig het en jou uiteindelik volledig sal heilig en verheerlik nie. 

Hy sal sekerlik die goeie werk wat Hy in jou begin het, voltooi (Filippense 1:6).  

8:31-32. Glo dat as God die allergrootste geskenk (sy Seun Jesus Christus) aan jou gegee het, Hy geen goeie 

 ding van jou sal weerhou nie! 

8:33-34. Glo dat wanneer God jou in die gelyk gestel het (geregverdig het), geen beskuldiging (van mense of die  

  satan) teen jou kan standhou nie (ook nie in die laatste oordeel nie)(Hebreërs 8:12)! 

8:35-39. Wees heeltemal oortuig dat niemand en niks in die hele skepping of in die wêreldgeskiedenis jou kan skei van  

God se liefde vir jou nie!  
 

 2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 8:18-39.  
 

Die hoop wat God my gee uit Romeine hoofdstuk 8 onderskraag my in my siekte, lyding en vervolgings. Al hierdie 

lyding is tydelik. Wanneer God die heelal vernuwe het, sal daar geen siekte, lyding, vervolgings of dood meer wees nie. 

Dan sal die volmaakte toestande van die nuwe hemel neerdaal op die nuwe  aarde en sal Christene vir ewig deel in die 

heerlikheid van Christus! 
 

Die liefde van God vir my onderskraag my in my siekte, lyding, vervolgings en ander moeilikhede. Niemand en niks in 

die hele skepping kan my skei van God se oneindige groot en onveranderlike liefde vir my nie! Daarom is ek “meer as 
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’n overwinnaar” oor mense, dinge en gebeurtenisse wat trag om my te skaad. Ek is besig om ’n gorieryke oorwinning te 

behaal. God se liefde gebruik selfs my teenslae en moeilikhede om sy volmaakte plan met my lewe te voltooi.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 8:18-39.  

(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 8:18-39 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 Jesaja 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: (13) Romeine 10:9-10.  

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

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die oorhaastige bouer” en “die vermetele koning” in Lukas 14:28-33 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.  

 

 


