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KONINKRYK     LES 36 
 

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] 

JESAJA 41, 42, 45 en 46 

 

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

(Jesaja 41, 42, 45 en 46). 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] 

 DIE HERHALING VAN SLEUTELVERSE IN ROMEINE 

 

Herhaal twee-twee die vyf sleutelverse in die boek van die Romeine.  

(11) Romeine 8:1. (OAV) Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die 

vlees wandel nie, maar na die Gees.   

(12) Romeine 8:38-39. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige 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 in Christus Jesus ons Here. 

(13) Romeine 10:9-10. 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. Want met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en 

word ons gered.  

(14) Romeine 10:12. Dit maak dus geen verskil of ’n mens ’n Jood of ’n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van 

almal en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik.  

(15) Romeine 10:17. Die geloof koms dus deur die prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die 

verkondiging van Christus. 

 

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

ROMEINE 10:1-21 
 

Inleiding. In Romeine hoofstukke 9 tot 11 toon Paulus aan dat die verwerping van ongelowige Jode en die aanneming 

(verlossing) van gelowige nie-Jode (heidene) ooreenstem met wat die Bybel leer. Die redes is:  
 

• Dit was nie teen God se verbondsbelofte nie, want God het die soewereine reg om Hom te ontferm oor wie Hy 

wil en te verhard wie Hy wil (Romeine 9:6-24). 
 

• Dit is duidelik geprofeteer gedurende die Ou-Testamentiese openbaring (Romeine 9:25-29; Romeine  

10:18-21). Daarom het die natuurlike volk van Israel geen verontskuldiging wanneer die geprofeteerde 

situasie ’n werklikheid geword het nie. 
 

• Die boodskap van verlossing was ewe toeganklik vir Jode gedurende die Ou-Testamentiese periode as vir 

nie-Jode en Jode gedurende die Nuwe-Testamentiese periode (Romeine 10:5-8). 
 

• Verlossing gedurende die Ou-Testamentiese periode en gedurende die Nuwe-Testamentiese periode was en is nog 

steeds alleen deur geloof (sien Genesis 15:6; Galasiërs 3:6-9,26-29). Mense word verwerp deur hul ongeloof en 

aangeneem deur hul geloof (Romeine 9:30-33; Romeine 10:1-4,11,17).  
 

• Daarom “maak dit geen verskil of ’n mens ‘n Jood of ’n Griek (heiden) is nie” (Romeine 10:12-13)!  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 10:1-21 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? 
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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. 
 

10:1 

Ontdekking 1. Die verkondiging van die evangelie van God se geregtigheid aan verlore mense. 
 

In Romeine hoofdstuk 9 onderrig die apostel Paulus oor God se soewereine reg om sy ontferming te toon aan die 

voorwerpe van sy ontferming en sy ontferming te weerhou van die voorwerpe van sy toorn (dit wil sê, sy reg om te 

verlos wie Hy wil of te verhard wie Hy wil) (Romeine 10:18,22,23).  
 

Maar hierdie feit mag nie ons verhouding tot verlore mense in die wêreld bepaal nie! Hoewel God ’n soewereine wil het 

met betrekking tot wie Hy verlos, het Hy hierdie wil nie aan mense geopenbaar nie. Ons verantwoordelikheid is om ’n 

opregte besorgdheid en belangstelling te hê vir alle verlore mense in alle volke van die wêreld, vir hulle te bid en die 

evangelie aan hulle te verkondig. Die uitverkiesing is God se voorreg en reg, maar die verkondiging van die evangelie is 

ons verantwoordelikheid en taak (Romeine 10:1)!  
 

 

10:2-4 

Ontdekking 2. Om geregverdig te word deur die hou van die wet (Tora, Sharia) is ’n misvatting.  
 

 (1) Twee soorte van geregtigheid.  

Hierdie gedeelte bevat twee soorte van geregtigheid:  

• Geregtigheid deur die wet, wat Jode najaag, is die gedagte dat God mense regverdig wat die wet van Moses (of iets 

dergeliks) hou. 

• Geregtigheid deur die geloof, wat God uit genade skenk, is die waarheid dat God die geregtigheid wat Christus 

verdien het, toereken (toeskryf) aan elkeen wat in Jesus Christus glo.  
 

 (2) Israel faal om hierdie geregtigheid van Christus, wat God skenk, te verkry (Romeine 10:2-3).  

Hoewel die volk van Israel baie ywerig was (en nog steeds is) om geregverdig te word in God se oë deur die werke van 

die wet (en wel soos wat hulle die wet uitlê), het hulle dit nie gedoen met die juiste insig nie! Israel faal om die 

geregtigheid van God te verkry, omdat hulle nie besef nie dat die geregtigheid van God alleen deur geloof in Jesus 

Christus verkry kan word (Romeine 10:2).  
 

Die volk van Israel faal om die geregtigheid  van God te verkry, omdat hulle nie alleen weier om hulle aan die 

geregtigheid  van God te onderwerp nie, maar ook omdat hulle probeer om hul eie geregtigheid te bewerkstellig 

(Romeine 10:3).  
 

 (3) Jesus Christus is die einde van die wet,  

      dit wil sê, die beëindiging van die wet (as godsdienstige middel om die regverdiging te verwerf).  

      Of Christus is die doel (vervulling) van die wet  

      (as God se openbaring in die Ou Testament) (Romeine 10:4).  

Die woorden in Romeine 10:4 kan op twee maniere vertaal word.1  
 

Christus is “die einde (die beëindiging) van die wet”. “Die wet” word verstaan in die sin van ’n prinsipe (beginsel) 

om geregtigheid te verdien deur die Wet van Moses te hou soos dit deur die Joodse wetgeleerdes en Fariseeërs met 

minstens 613 toevoegings uitgelê is. Jesus Christus het hierdie misverstand van die Jode tot ’n einde gebring (Galasiërs 

3:10-13). Niemand sal geregverdig word deur die hou van godsdienstige wette nie. ’n Mens kan alleen geregverdig 

word deur geloof in Jesus Christus!  
 

 Christus is “die doel (die vervulling) van die wet”. “Die wet” word verstaan in die sin van God se openbaring in die 

Ou Testament, ingeslote die morele, seremoniële en burgerlike wette (Matteus 5:17). Jesus Christus (en nie die wette 

nie) is die doel, die vervulling en die werklike inhoud van die Ou Testament! So is mense wat gedurende die Ou-

Testamentiese periode geleef het, alleen geregverdig deur geloof in die Messias wat nog moes kom en mense wat 

gedurende die Nuwe-Testamentiese periode leef, word alleen geregverdig deur geloof in die Messias (Jesus Christus) 

wat alreeds gekom het!  
 

Beide vertalings is korrek, maar die bedoeling is waarskynlik: “Christus is die einde van die wet”.  
 

  

                                                           
1 Die Nederlandse vertalings: KBS (1995), NBV (2004), HSV 2010) vertaal: “Christus is die doel van de wet”. 

  Die ANV en die Nederlandse vertalings: SV (1618-19), NBG (1951), NIV (1973), NAV (1983) vertaal: “Christus is die einde van de wet”. 

  Die Nederlandse vertaling: GNB (1982/1996) vertaal: “Christus is die doel en die einde van de wet”  
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10:5-8 

Ontdekking 3. Om geregverdig te word deur geloof in Jesus Christus is ook die boodskap in die 

Ou Testament. 
 

Paulus maak twee aanhalings uit die Ou-Testamentiese openbaring (die Tora of Wet) om te bewys dat die regverdiging 

deur geloof presies die teenoorgestelde is van die regverdiging deur die wet.  
 

 (1) Levitikus 18:5 definieer “die regverdiging deur die wet” (Romeine 10:5).  

Dit sê, “Die mens wat hom aan (die verordeninge en bepalings van God) hou sal daardeur lewe.”  
 

Die wet is God se absolute standaard vir die beoordeling, veroordeling en verdoemenis van die sonde. ’n 

Absoluut heilige en regverdige God vereis niks minder as absolute volmaakte regverdigheid deur alle sondes te straf. 

Omdat geen sondaar hierdie straf kan vervul nie, het hy ’n Verlosser nodig wat in sy plek gestraf is en so versoening 

gemaak het vir die sondaar wat in Hom glo.  
 

Die wet is God se absolute vereiste vir die regverdiging (verlossing). ’n Absoluut heilige en regverdige God eis 

niks minder as absolute volmaakte geregtigheid in hoe ’n mens lewe ten einde deur God aangeneem (verlos, 

geregverdig, vrygespreek) te word. Omdat geen mens hierdie volmaaktheid besit nie, het hy ’n Verlosser nodig wat 

hierdie volmaakte geregtigheid in sy plek verwerf het en dit dan toereken (toeskryf) aan die mens wat in Hom glo.  
 

Die wet is God se absolute vereiste vir die heiliging. ’n Absoluut heilige en regverdige God eis niks minder as 

absolute volmaakte heiligheid (heilig lewe van begin tot einde) ten einde deur God aangeneem (verlos, geregverdig, 

vrygespreek) te word. Omdat geen mens hierdie volmaaktheid besit, het hy ’n Verlosser nodig wat hierdie volmaakte 

heiligheid in sy plek verwerf het en dit dan skenk (meedeel)aan die mens wat in Hom glo.  
 

God se eis of vereiste is dat alle mense sy gebooie (wette) volmaak (100%) moet gehoorsaam. Paulus pas hierdie Ou-

Testamentiese definisie toe ten einde te bewys dat geen enkel mens op hierdie wyse in God se oë geregverdig kan word 

nie, omdat niemand God se wet volmaak (100%) gehou het of kan hou nie! Die weg van “die regverdiging deur die wet 

te hou” is gedoem om te faal! 
 

 (2) Deuteronomium 30:11-13 definieer “geregtigheid  deur die geloof” (Romeine 10:6-7).  

Dit leer dat kennis van die waarheid, geloof in die waarheid en gehoorsaamheid aan die waarheid vir alle mense naby en 

toeganklik is (ANV: nie buite sy bereik is nie). Mense hoef nie iets te doen ten einde die geregtigheid te verdien nie. 

Mense hoef nie na die hemel op te klim of oor die see (in ’n pelgrimsreis) te reis ten einde hierdie waarheid en hierdie 

geregtigheid te verkry nie. Paulus pas hierdie Ou-Testamentiese definisie van “die regverdiging deur geloof” toe ten 

einde te bewys dat elke mens toegang tot God se geregtigheid het.  
 

Mense het toegang tot die geregtigheid van God: 

• deur die eerste koms van Jesus Christus vanuit die hemel na die aarde (2000 jaar gelede). Niemand hoef of kan na 

die hemel opklim om Christus na benede na die aarde te bring nie (Romeine 10:6; sien Johannes 3:13 en Matteüs 

11:27) 

• deur die opstanding van Jesus Christus uit die afgrond van die dood (2000 jaar gelede). Niemand hoef of kan in die 

graf neerdaal om Christus uit die dood na bo te bring nie (Romeine 10:7) 

• deur die verkondiging van die evangelie (de afgelope 2000 jaar en nou). Die verkondiging van die evangelie maak 

die waarheid oor die geregtigheid van God (die verlossing) toeganklik vir elke mens op die aarde sodat hy dit kan 

weet, glo en gehoorsaam.  

• deur God se Woord (nou) in die hart en in die mond te neem. Die evangelie is God se Woord wat ’n mens met sy 

hart moet glo en met sy mond moet bely (Romeine 10:8). “Die evangelie is ’n krag van God tot redding van elkeen 

wat glo” (Romeine 1:16).  
 

(3) Die taak om die regverdige vereistes van God se wet te vervul is nie aan mense gegee nie,           

     maar aan Jesus Christus (Romeine 10:6-7).  

Romeine 10:4-5 beskryf die staat van geregtigheid wat alleen Jesus Christus verwerf (verdien) het. Omdat  Jesus 

Christus die Enigste in die menslike geskiedenis is wat volmaak op die aarde geleef het (Johannes 8:46; Hebreërs 4:15; 

7:26-28), wat die dood overwin het (Matteus 28:6-7; 1 Korintiërs 15:20) en wat ná sy opstanding vir ewig leef 

(Johannes 11:25; Hebreërs 7:23-25), is Hy die Enigste in die menslike geskiedenis wat die vereistes van God se wet 

vervul het! Hy is die Enigste wat “hierdie dinge gedoen het en daardeur leef” (Levitikus 18:5; Romeine 10:5)!  
 

Romeine 10:6-7 beskryf dieselfde staat van geregtigheid wat mense uit God se vrye genade en deur hul geloof in Jesus 

Christus ontvang en nie deur hul inspannings om die wet te hou nie (sien ook Efesiërs 2:8-9).  
 

Paulus verkondig die Nuwe-Testamentiese waarheid in Ou-Testamentiese woorde. Hy kan dit doen omdat hy al bewys 

het dat die weg tot die regverdiging in God se oë gedurende die Ou-Testamentiese periode dieselfde was as gedurende 

die Nuwe-Testamentiese periode: die geregtigheid van God was altyd “’n geregtigheid deur die geloof in Jesus 

Christus” en nooit “’n geregtigheid deur die werke van die wet” nie (Romeine 1:17; 3:21-22; 4:1-3)! 
 

Moses het instruksies (onder andere, die wet) aan Israel gegee toe hulle al die volk van God was, kort voordat Israel die 

Beloofde Land ingegaan het (1407 v.C). God sou sy vervloekings stuur oor die mense wat ongehoorsaam bly  
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(Deuteronomium 27:9-26) en sy seëninge gee aan mense wat Hom gehoorsaam (Deuteronomium 28:8-14). Toe het 

Moses die woorde gespreek wat Paulus nou aanhaal (Deuteronomium 30:11-14). Met hierdie woorde het Moses 

benadruk dat die wet aan Israel gegee is in die konteks van God se genade (en nie in die konteks van menslike 

werke/gehoorsaamheid nie). Die Beloofde Land en alle seëninge was God se genadige geskenk aan Israel. Ook die 

geregtigheid  (verlossing) was God se genadige geskenk aan Israel. Dit was en is nooit  die resultaat van die ywerige 

pogings van mense wat probeer om die wet te hou nie (sien Deuteronomium 8:17-18; 9:4-6), maar was en is nog steeds 

’n genadig geskenk aan elke mens wat glo (Hebreërs 4:1-3a).  
 

Wat Paulus wil sê is dat die taak om die regverdige vereistes van God vir die regverdiging en heiliging (dit wil sê, die 

verlossing van begin tot einde) te vervul, nooit aan mense gegee is nie. Hierdie taak is aan Jesus Christus toegewys en 

alleen Hy het die taak vervul!  
 

Jesus Christus is niemand minder as God wat die menslike natuur by sy goddelike natuur aangeneem het (Johannes 

1:1,14). Hy het die folterende pyn van die hel in die plek van gelowiges in Hom gely (Matteus 27:46). Hy het in hulle 

plek as ’n soenoffer vir hul sondes gesterf (Markus 10:45; Romeine 3:25), sodat God hulle deur hul geloof in Jesus 

Christus regverdig kon verklaar. Hy het uit die dood opgestaan sodat hulle instaat gestel word om ’n nuwe en heilige 

lewe te ly (Romeine 6:4). Hy het opgevaar na die hemel en aan die regterhand van God gaan sit, sodat Hy as die Koning 

en Here oor gelowiges kan heers. As Here bewerk Hy die verlossing van gelowiges van begin (by hul wedergeboorte en 

regverdiging) tot einde (by die opstanding van hul liggaam by die wederkoms). Hy garandeer die volledige en 

volmaakte verlossing van gelowiges (Romeine 8:29-30; sien Filippense 1:6).  
 

Elke menslike poging om na die hemel op te klim om Jesus Christus ondertoe te bring sou ’n ontkenning wees van die 

werklikheid en betekenis van sy menswording. En elke menslike poging om in die afgrond van die graf neer te daal om 

Jesus Christus uit die dood boontoe te bring sou ’n ontkenning wees van die werklikheid en betekenis van sy opstanding 

uit die dood. Geen mens het enigiets bygedra aan die geboorte van Jesus Christus of aan die opstanding van Jesus 

Christus uit die dood nie. Geen mens kan maar iets bydra aan sy eie verlossing nie! Geen mens kan probeer om  die wet 

te onderhou en dink dat hy so dieselfde kan bereik as die menswording, dood, opstanding, hemelvaart en 

troonsbestyging van Jesus Christus nie! “Jesus Christus is vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat 

ons vrygespreek (geregverdig) kan word” (Romeine 4:25). Jesus Christus het alles tot stand gebring wat nodig is vir die 

volkome en volmaakte regverdiging (vryspraak) van ’n gelowige! 
 

 (4) Die woord wat geloof vereis en geloof te voorskyn roep is heel toeganklik (Romeine 10:8). 

Paulus haal Deuteronomium 30:14a (letterlik) aan, “Want die woord (Hebreeus: dabar) is baie naby aan jou, in jou 

mond, in jou hart, om dit te doen”(Romeine 10:8) (ANV: Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken 

dit, jy kan daarvolgens lewe).” Paulus dink by “die woord” aan die genadige beloftes en vermanings in die boek van 

Deuteronomium (Deuteronomium 5:6; 6:4-9; 7:7-9; 10:12-13; 11:13-15,22-25; 18:15-18; 26:16-19; 28:1-14) wat geloof 

as ’n reaksie verwag/vereis en geloof te voorskyn roep. Al hierdie woorde in die boek van Deuteronomium is aan die 

Israeliete gegee in die konteks van God se genade. God het al die Israeliete uit hul slawerny in Egypte verlos. Hy was al 

hulle God en hulle was al sy volk (Deuteronomium 5:6; sien Eksodus 20:1-2). Hierdie woorde was nie aan die Israeliete 

gegee in die konteks van menslike werke nie. Die Israeliete was nie vereis om die wet te houd ten einde in God se oë 

geregverdig te word en so God se volk te word nie! Hulle is opgeroep om soos God se verloste volk te lewe!  
 

Paulus lê hierdie “woord” uit as “die woord (ANV: boodskap) van die geloof wat ons verkondig” (Romeine 10:8). “Die 

woord van die geloof” is die openbaring in die Bybel wat geloof vereis en geloof tevoorskyn roep (Hier ’n Genitief met 

subjektiewe en objektiewe betekenis).  
 

“Die woord van die geloof” is nie alleen God se Woord soos in die Ou Testament (in Deuteronomium) geopenbaar nie, 

maar is ook God se Woord soos dit in die Nuwe Testament geopenbaar is en veral nou in die evangelie verkondig word! 
 

“Die woord van die geloof” beteken nie alleen dat God se Woord geloof (subjektief) as ’n reaksie vereis nie, maar ook 

dat God se Woord geloof (objektief) in die harte van mense te voorskyn roep (vergelyk Hebreërs 11:6-8).  
 

Wanneer dit gebeur, lei God se Woord tot die regverdiging deur geloof in beide die Ou Testament sowel as in die Nuwe 

Testament. Die weg van die regverdiging (verlossing) is dus presies dieselfde in die Ou Testament as in die Nuwe 

Testament!  

• God se Woord was naby (ANV: binne bereik van) die mense gedurende die Ou-Testamentiese periode, “in jou 

mond en in jou hart om dit te doen (ANV: daarvolgens te lewe)” (Deuteronomium 30:14). Die Israeliete het God se 

Woord al bely met hul mond en dit al geglo met hul hart. Israel was al God se volk! Hulle hoef nie God se volk te 

word en kan nie God se volk word deur die wet te hou nie!  

• God se Woord is ook naby die mense gedurende die Nuwe-Testamentiese periode, “in jou mond en in jou hart” 

(Romeine 10:8) Die Christene in Rome het die evangelie al geglo met hul hart en bely met hul mond. Die Gemeente 

was al God se volk! Hulle hoef nie God se volk te word en kan nie God se volk word deur nog eens die wet te hou 

nie!  
 

“Die woord van die geloof” (vers 8) is (letterlik) “die woord van Christus (vers 17)” (ANV: Die geloof kom dus deur 

die prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.”) (Hier ’n Genitief met 

objektiewe betekenis: die woord met Christus as inhoud en met subjektiewe betekenis: die woord deur Christus 
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verkondig. Mense hoor nie alleen maar die predikers verkondig nie, maar hoor ook  die stem van Christus Self in hul 

hart spreek!  
 

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 10:1-21 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. 
 

10:4 

Vraag 1. Hoe moet ons Romeine 10:4 verstaan: Christus is “die einde” of “die doel” van die wet?  

Aantekeninge.  
 

Sien handleiding 11, supplement 13.  
 

 

10:5 

Vraag 2. Hoe moet ons die prinsipe in Romeine 10:5 verstaan: “Die mens wat doen wat die wet 

beveel, sal daardeur lewe”?  

Aantekeninge.  
 

 (1) Vóór die sondeval het gehoorsaamheid aan die wet  

      die oorspronklike staat (posisie) van geregtigheid en onskuld gehandhaaf.  

Om geregtigheid (verlossing) te handhaaf deur die wet te gehoorsaam, was alleen moontlik vóór die sondeval. Omdat 

Adam voor die sondeval die ewige lewe besit het en nog geen sondaar was nie, was hy vóór die sondeval in God se oë 

regverdig. Hy kon hierdie geregtigheid (staat van verlossing of ewige lewe) alleen verloor deur ongehoorsaamheid! God 

se verbod aan Adam in Genesis 2:15-17 was nie bedoel dat Adam deur gehoorsaamheid aan hierdie wet sy geregtigheid 

(verlossing) sou kon verdien (bewerkstellig, verower) nie, maar veel eerder dat Adam sy posisie (staat) van geregtigheid 

(dit wil sê, die ewige lewe) deur gehoorsaamheid kon handhaaf (bly behou).  
 

 (2) Ná die sondeval druk gehoorsaamheid aan die (morele) wet  

      die regverdige lewe (lewenstyl) van ’n verloste sondaar uit.  

Ná die sondeval was die werke van die wet nooit die grondslag vir die regverdiging (verlossing) nie. Die prinsipe: “Wie 

dit doen (aoristus, aktief), sal lewe” (Levitikus 18:5) was alleen ’n prinsipe vir die handhawing van die regverdiging 

(staat van verlossing) in die toestand van onskuld vóór die sondeval. Dit was nooit ’n prinsipe vir die verowering 

(verwerwing) van die regverdiging (verlossing) in die toestand van sonde ná die sondeval nie!  
 

Levitikus 18:1-5 toon duidelik aan dat hierdie woorde betrekking het op die prinsipe van God se goedkeuring in die 

staat of toestand van die regverdiging. Dit het dieselfde betekenis as in Eksodus 20:1-17. Nadat God sy volk, die 

Israeliete, (uit die slawehuis) verlos het (Eksodus 20:1-2), beveel Hy hulle om as God se verloste volk te lewe deur hulle 

te hou aan die Tien Gebooie en nie om God se volk te word deur die Tien Gebooie te hou nie (Eksodus 20:3-17). So 

word Levitikus 18:1-5 gerig aan God se verloste volk en beveel die Israeliete hoe hulle as God se verloste volk sou 

moes lewe. Deur God se wet (die Tien Gebooie) te hou, handhaaf God se volk hul geestelike verhouding tot God, hul 

besit van die ewige lewe en hul besit van God se goedkeuring: hulle sal bly lewe, dit sou goed met hulle gaan en hul dae 

in die Beloofde Land sou verleng word (Deuteronomium 5:32-33). 
  

 

10:9-10 

Vraag 3. Wat is die verhouding tussen glo in die hart en bely met die mond? 

Aantekeninge. 
 

 (1) Samenvattings van die evangelie.  

In die Nuwe Testament is daar ’n aantal maniere om die evangelie saam te vat (op te som):  

In 1 Korintiërs 15:1-4 is die evangelie volgens die Skrifte (vers 3) die boodskap dat Christus vir ons sondes gesterf het 

en op die derde dag opgewek is (vers 4). Ons word verlos wanneer ons die verkondigde evangelie hoor, ontvang en daar 

aan vashou soos dit verkondig is.  
 

In Romeine 10:9-13 is die evangelie dat God Jesus Christus uit die dood opgewek het en dat Jesus Christus die Here2 is. 

Ons word verlos (gered, geregverdig) wanneer ons die evangelie hoor, met ons hart glo, die Naam van die Here aanroep 

(Hom aanneem/ontvang) en Hom met ons mond bely.  

                                                           
2 Die woord “Here” (Grieks: kurios) is die vertaling van die Hebreeuse woord “HERE” (Hebreeus: JaHWeH) in Eksodus 3:14 (vergelyk: Jesaja 40:3  
  met Markus 1:3)! Lees ook 1 Korintiërs 12:3.  
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Dus in Romeine 10:9-13 benadruk Paulus twee aspekte van die evangelieboodskap, naamlik, die opstanding van Jesus 

Christus uit die dood (twee duisend jaar gelede) en sy koningskap (heerskappy) vanaf die hemel oor alles en almal (in 

die teenwoordige tyd). Hy benadruk ook twee aspekte met betrekking tot die ontvang van die evangelie, naamlik, met 

ons hart te glo en met ons mond te bely. Maar hierdie samevatting leer nie dat om te “glo met die hart” en te “bely met 

die mond” dieselfde effek met betrekking tot die verlossing het nie.  
 

 (2) Die verhouding tussen glo met die hart en bely met die mond.  

Die aanhaling uit Deuteronomium 30:14 met betrekking tot God se Woord in ons hart en in ons mond is dus dieselfde 

waarheid in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Paulus gebruik die volgorde “mond-hart” in vers 9 net soos in 

Deuteronomium 30:14, maar die volgorde “hart-mond” in vers 10, omdat dit die natuurlike volgorde is: mens bely met 

sy mond wat al in sy hart aanwesig is (sien Matteus 12:34). Die geregtigheid (verlossing) van God word alleen deur 

geloof met die hart verkry en dit lei tot ’n belydenis met die mond.  
 

Die hart is die middelpunt van die menslike lewe, sy denke, wil en emosies, omdat “dit jou hele lewe bepaal” (Spreuke 

4:23). Dit is essensieel om te glo dat God Christus uit die dood opgewek het, omdat die opstanding bewys dat Jesus 

Christus werklik “die Here” is (Efesiërs 1:20-23; Filippense 2:9-11). Die woord “Here” (Grieks: kurios) beteken niks 

minder as dat Jesus Christus die HERE (Hebreeus: JaHWeH) is nie, die Naam van God in die Ou-Testamentiese 

openbaring (vergelyk Markus 1:3 met Jesaja 40:3). Paulus sê, “Christus is God (verhewe) bo alles”3 (Romeine 9:5).  
 

“Glo” en “bely” het nie dieselfde funksie of effek met betrekking tot die regverdiging (verlossing) nie. Om te bely 

sonder om te glo is tevergeefs (sien Matteus 7:21-23) en om te glo sonder om te bely is ’n verloëning van Christus (sien 

Matteus 10:32; Johannes 12:42). Om te glo met die hart is absoluut noodsaaklik vir die regverdiging (verlossing) (sien 

Johannes 3:18,36). En om te bely met die mond is net soos goeie werke ’n bewys dat die geloof in die hart eg en opreg 

is (Efesiërs 2:8-10; 2 Korintiërs 4:13; Jakobus 2:17-22; 1 Johannes 3:18-20). Mense wat regtig glo kan nie swyg oor 

wat hulle gesien en gehoor het nie (Handelinge 4:20; 1 Timoteus 6:12; 1 Johannes 4:15). “Die geregtigheid” (Grieks: 

dikaiosuné) (ANV: vryspraak) en “die redding/verlossing” (Grieks: sótéria) in vers 10 is sinonieme, omdat die redding 

in vers 9 die produk is van sowel glo as bely. Die redding het sy oorsprong in die hart en word uitgedruk met die mond. 

Geloof lei tot die regverdiging (ANV: vryspraak) (deur God) (sien Romeine 4:5) en dus ook tot die redding van God se 

ewige toorn (sien Romeine 1:16; 5:9-10). Geloof is die instrument waardeur ’n mens geregverdig (vrygespreek, verlos, 

gered) word. Geloof is die leë hand waarmee die redding van God uit sy genade aangeneem (ontvang) word.  
 

 

10:11-13 

Vraag 4. Waarom maak dit sedert die eerste koms van Jesus Christus geen verskil of ’n mens ’n 

Jood of ’n Griek (nie-Jood) is nie?  
 

Aantekeninge. Sedert die eerste koms van Christus (2000 jaar gelede) maak dit geen verskil meer of ’n mens ’n Jood of 

’n Griek is nie. Daar is drie redes: 

• Alle gelowiges in Christus is tot één volk van God gemaak. Gelowiges in Jesus Christus vanuit die nie-Jode is met 

die gelowiges vanuit die Jode “geskape tot “één nuwe mensheid” (Efesiërs 2:11-22). Hulle is op volkome gelyke 

voet (letterlik) “mede-erfgename (Grieks: sugkléronoma) (van Israel, God se volk)”, “saam één liggaam (Grieks: 

sussóma) (van Christus, die Gemeente/Kerk)” en “mededeelgenote (Grieks” summetocha) (van die beloftes in die 

Bybel)” (Efesiërs 3:2-6; sien 2 Korintiërs 1:20-22) (ANV: in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook 

mense wat nie Jode is nie, saam met ons – wat Jode is - deel van die volk van God en lede van die liggaam van 

Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het).  Hierdie één volk van God bestaan uit “één 

kudde en één Herder” (Johannes 10:16)!  

• Jesus Christus is die Here van alle mense in die (heelal) (sien Matteus 28:18; Filippense 2:11).  

• Die evangelie is toeganklik vir alle mense. Die voorwaardes vir verlossing is vir elke mens in elke volk op die aarde 

presies dieselfde: hy moet met sy hart glo dat Jesus Christus in sy plek vir sy sondes aan die kruis gesterf het en 

daarna uit die dood opgewek is (en dat Jesus Christus dus leef)! En hy moet die Naam4 van die Here aanroep ten 

einde gered te word en Hom as Here bely (vers 9 en 13).  
 

(1) Daar is geen verskil tussen gelowiges in die Messias gedurende die Ou-Testamentiese periode en   

     gelowiges in Christus gedurende die Nuwe-Testamentiese periode nie (Romeine 10:11)  

Paulus haal Jesaja 28:16 in Romeine 9:33 aan: “Wie in Hom glo, sal nie teleurgestel word nie”, maar voeg die woord 

“Niemand” in Romeine 10:11 toe: “omdat daar geen verskil is in die manier waarop Jode gedurende die Ou-

Testamentiese periode gered (geregverdig) is en die manier waarop Jode en nie-Jode nou in die Nuwe-Testamentiese 

periode gered (geregverdig) word nie, “sal niemand wat glo teleurgestel word nie”. Dit was ’n baie moeilike waarheid 

vir die Jode om te aanvaar. Kondig Paulus werklik aan dat die Jode wat die heel bevoorregte nakomelinge van Abraham 

is, in God se oë niks beter as die nie-Jode (die heidene) is nie?  
 

Maar dit is ook ’n moeilike waarheid vir bepaalde nie-Joodse Christene om te aanvaar omdat hulle altyd geglo het dat 

die natuurlike volk van die Jode God se uitverkore volk was en dat God in die toekoms nog ’n aparte, heel spesiale 

                                                           
3 Grieks: ho ón epi pantón Theos.  
4 “Die Naam van die Here” beteken die Here soos Hy Homself in die Bybel geopenbaar het en nie soos ander godsdienste, teoloë, filosofe of wetenskaplikes oor Hom dink  

  nie.  
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program vir die Joodse volk gehad het. Hierdie Christene glo dit op grond van hul uitleg van bepaalde profesieë in die 

Ou-Testamentiese openbaring. 

Maar die oorweldigende lig van die Nuwe-Testamentiese openbaring leer duidelik dat alhoewel die Joodse volk 

bepaalde voorregte gehad het gedurende die Ou-Testamentiese periode (Romeine 9:4-5; Efesiërs 2:11-13), God vanaf 

die eerste koms van die Here Jesus Christus geen verskil meer maak tussen Jood en nie-Jood, tussen die volk van Israel 

en die andere heidense volke in die wêreld nie (Romeine 10:12; 1 Korintiërs 12:13; Galasiërs 3:28; Efesiërs 3:2-6; 

Kolossensen 3:11; Openbaring 21:10-14)!  
 

Gedurende die Ou-Testamentiese periode is mense alleen gered deur geloof in die Messias wat nog moes kom (Genesis 

15:6; Galasiërs 3:6-9). Die Jode wat nie geglo het nie, is verwerp (Jesaja 1:9; 10:20-23; Hosea 1:6,9)! Ook gedurende 

die Ou-Testamentiese periode is die nie-Jode wat in die HERE geglo het, toegevoeg aan die volk van God (Jesaja  

56:1-8). Gedurende die Nuwe-Testamentiese periode is nie alleen Jode nie, maar ook nie-Jode (heidene) gered deur 

geloof in die Messias wat al gekom het en is hulle toegevoeg aan God se één en enigste volk (Romeine 1:16-17; 2:11; 

3:10-18,22-24,29-30; 4:9-12; 5:18-19; 9:24; 10:12; 11:32; 1 Korintiërs 7:19; Galasiërs 3:9,29; 5:6; 6:15; Efesiërs 2:14-

18; 3:2-6; Kolossense 3:11; 1 Petrus 2:9-10).  
 

 (2) Daar is geen verskil tussen die Here van die Jode  

      en die Here van die nie-Jode (die heidene) nie (Romeine 10:12) 

“Want dieselfde Here is Here van almal en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die Naam van die 

Here aanroep, sal gered word.” Dit was al waar gedurende die Ou-Testamentiese periode (Joël 2:32) en is nog steeds 

waar gedurende die Nuwe-Testamentiese periode (Handelinge 2:21; Romeine 10:13). Daar bestaan alleen een ware 

lewende God en Hy is die God wat Homself in die Bybel geopenbaar het. “Vóór My was daar geen god nie, en ná My 

sal daar ook nie een wees nie.... buiten My is daar geen redder nie” (Jesaja 43:10-11). Die enigste God is die God van 

die Jode en die heidennasies (Romeine 3:29).  
 

Jesus Christus het Homself geopenbaar as Here, die Koning oor almal en alles in die heelal (Matteus 28:18; Efesiërs 

1:20-23; Openbaring 17:14). Die heerskappy van Christus oor alle mense op aarde word aangegee as die rede waarom 

daar geen onderskeid is tussen verskillende mensengroepe op die aarde nie! God is ryk (Haggai 2:9; Psalm 50:10-12) 

vir al sy dissipels op die aarde (Handelinge 14:17) en Hy seën alle gelowiges met allerlei seëninge in en deur Jesus 

Christus (Efesiërs 1:3; 2:7). “In Jesus Christus is (letterlik:) die volheid (Grieks: pléróma) (ANV: die volle wese) van 

God beliggaam” (Kolossense 2:9) en Christene uit alle volke op die aarde ontvang uit sy (letterlik:) volheid (Grieks: 

pléróma) (ANV: oorvloed) die een genade op die volgende (ander) genade (Johannes 1:16-17).  
 

 (3) Daar is geen verskil tussen ’n Jood en ’n nie-Jood  

      wat die Naam van die Here aanroep nie (Romeine 10:13). 

Paulus haal Joël 2:32 aan, “Elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word”. Daarmee bevestig Paulus 

vanuit die Ou-Testamentiese openbaring dat daar geen verskil tussen Jood en nie-Jood is nie. “Die aanroep van die 

Naam van die HERE” verwys eerstens na die gebed wanneer iemand Jesus Christus vra om in sy hart en lewe te kom. 

Maar dit verwys ook na die voortgaande aanbidding van die Here daarna. Let wel dat Paulus die Ou-Testamentiese 

aanhalings wat op God (die HERE) (Hebreeus: JaHWeH) betrekking het sonder onderskeid toepas op die Here (Grieks: 

kurios) Jesus Christus! Dit is ’n verdere bewys dat die apostel Paulus geleer het dat Jesus Christus God is. Dit is die 

onderskeidende kenmerk van Christene in die Nuwe Testament dat hulle aan Jesus Christus die naam “Here” (Grieks: 

kurios) gee. Daarom aanbid hulle ook die Here Jesus Christus met die aanbidding wat alleen God toekom (Matteus 

14:33; 28:9,17; Lukas 24:52; Johannes 9:38; Openbaring 5:6-14)! 
 

Omdat daar geen verskil tussen Jood en nie-Jood is nie, moet die evangelie aan alle mense, nie-Jode en Jode, verkondig 

word, sodat soveel moontlik mense gered mag word.  
 

 

10:14-15 

Vraag 5. Hoe behoort Christene die evangelie te verkondig? 
 

Aantekeninge. Romeine 10:14-15 sê, “Maar hoe kan ’n mens  Hom aanroep as jy nie in Hom  glo nie? En hoe sal jy in 

Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand 

preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie 

boodskap bring!”  
 

 (1) Die noodsaak om die evangelie te verkondig.  

Die evangelie moet dus aan elke mens verkondig word. Sonder die prediking (verkondiging) van die evangelie in sy 

baie vorms, kan niemand tot geloof in Jesus Christus kom nie!  
 

 (2) Die historiese volgorde van die proses van verlossing. 

Die historiese volgorde van die proses van redding/verlossing van die menslike kant gesien,  word hier in omgekeerde 

volgorde weergegee, sodat die resultaat eerste genoem word en die oorsaak laatste. Gemagtigde boodskappers 

verkondig die evangelie. Mense hoor die evangelie. Hulle glo (met hul harte)(dit wil sê, hulle neem Jesus Christus in 

hul harte en lewens aan en bely Hem met hul monde). Hulle word gered (verlos, geregverdig). In hierdie Bybelgedeelte 

het Paulus veral die Jode in die visier (Romeine 10:1-3,19,21; 11:1). Nogtans is hierdie proses van redding/verlossing 

ook waar vir die nie-Jode. Elke mens moet ’n antwoord gee op wat hy hoor.  
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(3) Die gemagtigde boodskappers van die evangelie.  

Die boodskappers van die evangelie het volmag, omdat hulle deur Jesus Christus uitgestuur is. “Wie na julle luister, 

luister na My; wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het” (Lukas 10:16; 

sien 2 Korintiërs 5:18-20). Die predikers (verkondigers) van die evangelie moet weet dat Jesus Christus hulle geroep het 

en uitgestuur het om die evangelie te verkondig. Die mense wat nie geroep en nie uitgestuur is nie, is valse profete wat 

die wanvoorstellings van hul eie harte, vals drome en visioene, roekelose leuens en verdraaiings van God se Woord 

verkondig (lees Jeremia 23:9-40). Die predikers van die evangelie bring groot vreugde aan die hoorders (sien Jesaja 

52:7).  
 

 (4) Die ware hoor  van die evangelie  

      is ’n persoonlike konfrontasie en ontmoeting met Jesus Christus.  

Mense moet die evangelie hoor, d.w.s., hulle moet nie alleen verstaan wat hulle hoor nie, maar ook kan reageer op die 

Persoon wat persoonlik tot hulle spreek! Let wel, Romeine 10:14 sê letterlik: “Maar hoe kan ’n mens Hom aanroep as 

jy nie in Hom glo nie. En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie?” Let wel, nie: “oor wie hulle gehoor 

het” nie?” Sien Lukas 9:35, “Dit is My Seun wat Ek uitverkies het, luister na (letterlik: hoor) Hom!” (Grieks: autou 

akouete, imperatief). Die Seun van God Self (sy stem) moet (in die hart) gehoor word (Nie alleen maar ’n boodskap oor 

Hom nie)!  

 

In die verkondiging van die evangelie moet mense nie alleen oor Jesus Christus hoor nie, maar Jesus Christus Self tot 

hulle hoor spreek! Wanneer ook al die evangelie verkondig word, wil Jesus Christus Self tot mense spreek. Romeine 

10:17 sê, “Die geloof kom dus deur (die prediking wat ’n mens) hoor, en die (prediking wat ons) hoor is die (spesifieke) 

Woord van (nie: oor) Christus” (Grieks: dia rématos Christos)! “Oor Jesus Christus hoor” is nog geen ontmoeting met 

Jesus Christus nie. Maar “Jesus Christus Self tot jou hoor spreek” is ’n persoonlike ontmoeting met Hom!  
 

 (5) Geloof is ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus.  

Geloof in Jesus Christus kom tot stand deur ’n persoonlike konfrontasie met die spesifieke woorde van Jesus Christus in 

die evangelie tot ’n mens. Geloof is dus ’n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus Self waarin ’n persoonlike 

verhouding (band, verbintenis) met Jesus Christus aangegaan word! Geloof is nie alleen maar die erkenning van 

bepaalde waarhede oor Jesus Christus nie. Geloof is die gehoorsaamheid aan sy persoonlike oproep om Hom te volg, 

die risiko om die eerste tree te gee in die navolging van Hom en die toewyding en vastberadenheid Hom te bly volg. 

Geloof is ’n groeiende vertroue in Jesus Christus. Geloof beteken die loslating van elke ander geloof en oorgawe aan 

Jesus Christus as jou enigste hulp voordat jy sy Naam aanroep vir redding/verlossing.  
 

 

10:16-21 

Vraag 6. Waarom word die feit dat Israel in gebreke gebly het om te reageer op die evangelie nie 

verontskuldig nie? 
 

Aantekeninge. Die volk van Israel het die evangelie gehoor, maar die groter meerderheid van Israel het die evangelie 

verwerp (Romeine 10:16-18). Die volk van Israel het wel deeglik geweet wat God se bedoeling met betrekking tot die 

seëning en verlossing van heidene was (Genesis 22:18), maar die oorgrote meerderheid van Israel het hardnekkig 

ongehoorsaam aan God gebly. Stefanus het gesê:  “Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir 

die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook” 

(Handelinge 7:51). Die Nuwe Testament toon aan dat die geskiedenis presies so verloop het as wat die profete voorspel 

het. Die ongelowige Jode kan alleen hulself blameer vir hul verwerping van die God van die Bybel en sy Messias. Dat 

God daarop die ongelowige Jode verwerp het, is dus heeltemal nie willekeurig nie (Romeine 10:19-21). 
 

Terwyl Romeine 10:14-15 leer dat sommige mense met geloof op die verkondiging van die evangelie sal reageer, leer 

vers 16-21 dat ander mense nie op die evangelie sal reageer nie. Dit het al tydens die Ou-Testamentiese periode met die 

profete gebeur en het ook tydens die Nuwe-Testamentiese periode met Jesus en die apostels gebeur. Die blye boodskap 

is verkondig, maar nie alle Jode het dit aangeneem nie (sien Hebreërs 2:1; Hebreërs 4:1-2). Op hierdie punt keer Paulus 

terug na sy tema in Romeine hoofdstukke 9 tot 11 en lê die ongeloof en ongehoorsaamheid van die oorgrote 

meerderheid van die natuurlike volk van Israel uit.  
 

 (1) Die natuurlike volk van Israel het die evangelie nie aangeneem nie (Romeine 10:16).  

De teks sê letterlik, “Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie.” Hoewel die evangelie 

aan die natuurlike volk van Israel verkondig is, het nie alle Jode daarop gereageer nie. Baie Jode het die evangelie 

verwerp (Romeine 9:27; 10:21; sien Jesaja 53:1; Johannes 1:11; 1 Korintiërs 10:5).  
 

 (2) Geloof kom deur die hoor van die evangelie (Romeine 10:17).  

De Bybel bevat baie vermanings om op God se Woord te reageer (Matteus 11:15; 13:9,43; Lukas 8:8,18; 14:35; 

Openbaring 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 13:9). Die Woord wat die Jode in die Evangelie teëgekom het was niks minder as 

die Woord wat Jesus Christus Self teen hulle gespreek het! Die verkondiging van die evangelie was ’n konfrontasie met 

die woorde van Jesus Christus Self en dus ’n ontmoeting met Jesus Christus Self (sien 1 Petrus 1:9-12). 
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(3) Die natuurlike volk van Israel het die evangelie gehoor (Romeine 10:18).  

Die natuurlike volk van Israel kan nie sê dat hulle die evangelie nie gehoor het nie. “Die Gees van Christus het deur die 

profete gespreek” (1 Petrus 1:10-12).   

• Hulle het die woorde van Christus al gehoor in die eerste vyf boeke van Moses (sien Genesis 15:6; Galasiërs 3:8; 

Deuteronomium 30:11-14; Romeine 10:6-8).  

• Hulle het die woorde van Christus al gehoor gedurende die Ou-Testamentiese periode. Paulus haal Psalm 19:4 in 

Romeine 10:18 aan. Terwyl die Psalmis in Psalm 19:1-6 praat oor God se algemene openbaring in sy 

skeppingswerke en voorsienigheid, praat hy in Psalm 19:7-14 oor God se besondere openbaring deur sy woorde in 

die Ou Testament. Die Bybel leer dat God se algemene en besondere openbaring mekaar aanvul (Handelinge 17:24-

31). Terwyl God se algemene openbaring deur die hele menslike geskiedenis aan alle mense sonder onderskeid 

verkondig is (sien Romeine 1:19-20; Romeine 2:15; Psalm 19), is God se besondere openbaring in die Ou-

Testamentiese boeke aan Israel verkondig (sien Romeine 3:21-22). 

• Hulle het die woorde van Christus ook al gehoor gedurende die Nuwe-Testamentiese periode. Die evangelie is 

verkondig, dissipels is gemaak en die Bybel is versprei aan Jode en nie-Jode sonder onderskeid (Matteus 24:14; 

Matteus 28:19; Handelinge 1:8; Romeine 1:16; 2 Petrus 3:1-2,15-16). In die tyd van die apostels het die evangelie 

baie vinnig oor die bekende wêreld versprei (Romeine 15:8-12,22-24; Filippense 1:12-13; Kolossense 1:6; Johannes 

12:19; Handelinge 2:41,47; 4:4; 17:6). Deur die verkondiging van die evangelie tot aan die uiteindes van die aarde is 

God se besondere openbaring nou ook algemeen! 
 

 (4) Die natuurlike volk van Israel het die evangelie verstaan (Romeine 10:19).  

Die Jode sê dat hulle die evangelie nie verstaan het nie. Maar dit was nie hul onkunde nie, maar eerder hul hardkoppige 

onwil wat tot hul ongeloof gelei het! Die volk van Israel het voldoende kennis oor die weg van verlossing/redding 

ontvang ten einde hulle volledig aanspreeklik te hou vir hul ongeloof.  
 

Paulus haal Moses in Deuteronomium 32:21-22 aan. “Hulle het iets wat nie ’n god is nie bo My verkies, My getart met 

wat niks is nie. Ek sal wat nie ’n volk is nie, bo hulle verkies met ’n nasie sonder verstand (dit wil sê, die 

Kerk/Gemeente wat hoofsaaklik uit nie-Joodse gelowiges bestaan) sal Ek hulle tart.” Israel het deur hul afgodery ’n 

vuur in God se toorn aangesteek wat sou brand tot onder in die hel en die land en sy mense sou verteer. “Hoe kan een 

mens (uit hierdie volk wat geen volk is nie) duisend (uit die ongelowige volk van Israel) agtervolg of twee (mense wat 

geen volk is nie) tienduisende (uit die ongelowige volk van Israel) op die vlug jaag? Gebeur dit nie omdat die Rots van 

Israel hulle verkoop het nie, omdat hulle die Here hulle uitgelewer het nie (Deuteronomium 32:30 Jesaja 30:15-17)? Die 

gewone reël vir gelowiges is die teenoorgestelde: “Net vyf van julle soldate sal honderd van die vyand op loop jaag , en 

net honderd van julle sal tienduisend op loop jaag” (Levitikus 26:8). “Een van julle jaag ’n duisend op loop, want dit is 

die Here julle God wat die oorlog vir julle voer soos Hy julle beloof het” (Josua 23:10)! Want die rots van die heidense 

volke (hul afgode) is nie soos die Rots van alle ware gelowiges (die HERE) nie” (Deuteronomium 32:31-33).  
 

In plek van die nasionale volk van Israel sou ’n ander veel groter groep mense (dit wil sê, die Kerk/Gemeente) kom wat 

saamgestel sal word uit gelowiges van verskillende (veral heidense) volke. God sê, “Ek sal wat nie ’n volk is nie, bo 

hulle verkies, met ’n nasie sonder verstand sal Ek hulle tart” (Deuteronomium 32:21). Hierdie volke is “sonder 

verstand”, omdat hulle geen wysheid of kennis van God se besondere openbaring in die Ou Testament het nie. Die 

voorregte wat aanvanklik aan Israel gegee was, sou nou gegee word aan “wat nie ’n volk is nie” (die Gemeente/Kerk). 
  

Jesus het Deuteronomium 32 in Matteus 21:42-44 in gedagte as Hy sê, “Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy 

het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen. ... Daarom sê Ek vir julle dat die Koninkryk 

van God van julle wegeneem sal word en aan ’n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.”  
 

Ook Paulus het Deuteronomium 32 in Handelinge 13:44-48 in gedagte as hy sê, “Die Woord van God moes eerste aan 

julle (d.w.s. die Jode) verkondig word. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie 

werd is nie, gaan ons (die apostels, die verkondigers, die Christelike Gemeente) nou na die wat nie Jode is nie. So 

immers het die Here ons gebied” (Handelinge 13:47): “Ek het U (enkelvoud) (d.w.s. die Nuwe-Testamentiese 

Gemeente/Kerk met onder andere die apostels) gegee as ’n lig vir die nasies (sien Matteus 5:14), sodat U verlossing kan 

bring tot in die uithoeke van die aarde”. “Toe die heidene (die nie-Jode) dit hoor, was hulle baie bly en het hulle dit 

toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword (Handelinge 13:48).”  
 

Maar Jesaja 49:6 in Hebreeus sê, “Dit is nie genoeg dat jy my Dienaar (enkelvoud) (d.w.s. die Messias Jesus Christus) 

is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is (dit wil sê, die overblyfsel uit Israel), terug te 

bring nie. Ek maak jou (enkelvoud) (i.e. die Messias Jesus Christus) ’n lig vir die nasies, sodat die redding wat Ek 

bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.” Beide die Hebreeus en die Grieks is korrek: God het Jesus Christus 

(Johannes 8:12) en sy dissipels/volgelinge (die Christelike Gemeente) (Matteus 5:14) tot ’n lig vir die nasies daar gestel.  
 

Dus die Jode het nie alleen die evangelie en die voorwaardes vir verlossing verstaan nie, maar ook dat God van plan 

was om sy openbaring deur die evangelie uit te brei na die nie-Jode en verlossing aan hulle te bring! Die geskiedenis 

het hom dan ook so ontvou presies soos God voorspel het dat dit sou gebeur.  
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(5) Die natuurlike volk van Israel word oorgeslaan  

      vanweë haar ongeloof, ongehoorsaamheid en hardkoppigheid (Romeine 10:20).  

Paulus haal die profeet Jesaja vanuit Jesaja 65:1 aan. Maar terwyl Jesaja verwys na die volk van Israel, pas Paulus 

hierdie woorde ook toe op die nie-Jode (die heidene).  

Gedurende die Ou-Testamentiese periode het Israel gekla dat die HERE (Hebreeus: JaHWeH) Hom in die hemel 

verborge hou en swyg (Jesaja 64:1). Hy het nie opgetree nie. Maar die HERE het hul aanklag beantwoord deur te sê dat 

Hy meer as gewillig was om Homself aan Israel te openbaar en dat Hy Homself aan Israel geopenbaar het ten spyte van 

die feit dat Israel nie daarom gevra het nie, Hom nie gesoek het nie en Hom nie aangeroep het nie. Ten spyte van God 

se gewilligheid en geduld, het Israel gereageer met ongeloof (Romeine 9:32a), ongehoorsaamheid (Hebreërs 4:1-6) en 

teëspraak (Romeine 10:21). Die natuurlike volk van Israel het die genade van God verwerp. “Julle wat van julle sonde 

vrygespreek wil word deur die hele wet van Moses te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die 

genade van God verbeur” (Galasiërs 5:4)! Die natuurlike volk van Israel het nie die vryspraak gekry nie “omdat hulle 

nie op die (christelike) geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel.” 

(Romeine 9:32a). 
 

Net soos Paulus Hosea 2:23 en Hosea 1:10 (uitsprake oor Jode) aanhaal, maar in Romeine 9:25-26 toepas op die nie-

Jode, so haal hy Jesaja 65:1 (’n uitspraak oor Jode) aan en pas dit toe op die nie-Jode in Romeine 10:20. Gedurende die 

Ou-Testamentiese periode het die Jode die voorreg gehad om God te ervaar en te vind selfs as hulle Hom nie gesoek het 

nie. Nou gedurende die Nuwe-Testamentiese periode het die nie-Jode (en Jode as hulle wil) hierdie voorreg! Paulus wys 

op die vrye en barmhartige genade van die HERE aan Israel gedurende die Ou-Testamentiese periode en pas dit toe op 

die nie-Joodse volke gedurende die Nuwe-Testamentiese periode!  
 

Die feit dat God Homself nou aan die nie-Jode geopenbaar het en dat Hy deur die nie-Jode gevind word, is ’n waarheid 

wat die Jode gewoonweg niet kon glo of aanvaar nie, selfs tot vandag nie. Die feit dat vreemdelinge en bywoners deel 

word van God se verbondsvolk (sie Jesaja 49:6; Jesaja 56:1-8) op volkome gelyke voet met die Jode (sien Efesiërs 3:2-6) 

het die Jode vererg. Die bykomende gevolg van die verkondiging van die evangelie aan alle volke op die aarde is dat 

die natuurlike volk van Israel5 baie sterk aanstoot neem en tot jaloersheid verwek word (Romeine 11:14). Hierdie 

waarheid benadruk dat nog Jode, nog nie-Jode, nog enige ander individu enige aanspraak op die God van die Bybel kan 

maak op grond van eie verdienste nie! God het die soewereine vrymag (voorreg) om Hom te rig op wie Hy wil.  
 

 (6) Die natuurlike volk van Israel bly verantwoordelik  

      vir haar verwerping van die God van die Bybel en sy Messias, Jesus Christus (Romeine 10:21).  

Jesus Christus het Psalm 118:22-23 ten aansien van die Jode aangehaal, “Die Steen (of Rots) (Deuteronomium 32:30) 

wat die bouers (dit wil sê, die godsdienstige leiers en lerare van Israel) verwerp het, het ’n Hoeksteen (dit wil sê, die 

Verlosser en Heer van gelowiges) geword (OAV)” Daarom sal die Koninkryk van God (en sy voorregte) van die 

ongelowige en ongehoorsame mense in Israel weggeneem word en gegee word aan ’n volk (die gelowige en 

gehoorsame mense onder die nie-Jode en die Jode) wat die vrugte daarvan sal lewer. Die ongelowige en ongehoorsame 

Jode in Israel het oor die Steen (Jesus Christus) gestruikel en word verpletter en die Hoeksteen val op hulle en 

vermorsel hulle (Matteus 21:41-45)! Maar vir die gelowige en gehoorsame mense uit alle volke op die aarde sal hierdie 

Steen/Klip die belangrikste Klip in die gebou word. “Wie in Hom glo, sal nooit beskaam word nie” (1 Petrus 2:6-10).  
 

Paulus haal Jesaja 65:2 ten aansien van die Jode aan. God het aangaande die natuurlike volk van Israel gesê, “Ek het 

gedurig My hande uitgesteek na ’n opstandig volk” (sien Matteus 23:37-38). Paulus vergelyk die genade wat God aan 

die nie-Jode toon met die aanhoudende ongehoorsaamheid en koppigheid van Israel. Hierdie vergelyking vergroot die 

genade van God, maar lê tegelyk die diepte van Israel se rebellie bloot.  
 

Nogtans bly die boodskap van die Bybel vandag nog aan nie-Jode en Jode voortklink, “As jy met jou mond die Here 

Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word” (sie Romeine 11:23; en 

Hebreërs 4:1)!” Die enigste weg van redding vir nie-Jode en Jode is geloof in Jesus Christus (Johannes 3:16; 

Handelinge 4:12; Handelinge 16:31).  
 

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 10:11-

21.  

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.) 
 

                                                           
5 en nou ook die Islam aanstoot neem omdat die Islam baie leerstellings van die Jode in Mekka en Medina oorgeneem het. Die aanhangers van die  

  Islam beweer byvoorbeeld dat God Homself nie in Jesus Christus geopenbaar het nie, dat Jesus Christus nie die Messias is nie en nie aan die kruis  
  gesterf en uit die dood opgestaan het nie.  
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1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Romeine 10:1-21.  
 

10:1. Laat die verlossing (redding) van mense in die wêreld die verlange van jou hart en jou gebed tot God  

wees.  

10:2. Godsdienstige ywer wat nie op kennis van die waarheid (soos in die Bybel geopenbaar) gebaseer is nie, is  

volkome tevergeefs. 

10:3. Probeer nooit om jou eie geregtigheid (verlossing) voor God tot stand te bring nie, maar ontvang liewer die 

geregtigheid  (verlossing) wat Jesus Christus vir jou in jou plek verwerf het. 

10:9-10. Glo met jou hart in Jesus Christus en bely met jou mond aan mense dat God Hom uit die dood opgewek het. 

10:14-15. Wees oortuig dat ’n mens nie tot geloof kan kom sonder om die evangelie te hoor en te verstaan nie. 

10:16. Onderwerp jou in gehoorsaamheid aan die boodskap van die Bybel elke keer as jy dit hoor. 

10:19-20. Gaan en verkondig die evangelie aan mense wat dit nog nie eerder gehoord het nie, omdat God beloof dat  

mense wat Hom soek Hom ook sal vind.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 10:1-21.  
 

Ek wil my steeds onderwerp in gehoorsaamheid aan God se Woord wat ek in my stiltetyd lees of in die 

gemeentebyeenkomste hoor. 
 

Ek wil ook die evangelie vertel aan mense (nie-Jode en Jode) wat dit nog nie eerder gehoor het nie.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 10:1-21.  

(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 10:1-21 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 48, 49, 52 en  

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

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (1) God se aanwesigheid. Hebreërs 13:5-6.  

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

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die oneerlike bestuurder” in Lukas 16:1-13 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.  

 


