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KONINKRYK.  LES 4 
 

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 DEEL (20 minute)                                           [STILTETYE] 

EKSODUS 18, 20, 32 EN 33 

 

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

(Eksodus 18, 20, 32 en 33). Luister na die persoon wat deel, neem hom ernstig op en aanvaar hom. Moenie verder 

ingaan op wat hy deel nie.  

 

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

                                              (4) LUKAS 9:62 

 

Herhaal twee - twee  

(4) Moenie omkyk tydens diens in die Koninkryk nie. Lukas 9:62. Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en 

aanhou omkyk na wat agter is,, is nie geskik vir die Koninkryk van God nie.  

  

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

ROMEINE 1:18-32 

 

Inleiding. In Romeine 1:1-17 gee Paulus ’n inleiding tot die evangelie. Die evangelie is God se kragtige middel om 

mense te red (verlos). Dit is die goeie nuus dat God die geregtigheid wat Jesus Christus verwerf het, toeskryf (toereken) 

aan mense wat in Jesus Christus glo.  
 

In Romeine 1:18-32 is Paulus se doel om aan te toon dat geregtigheid (ANV: vryspraak) alleen toegereken word deur 

die geloof en níé deur (godsdienstige of goeie) werke of dade van die wet nie. Maar hy toon eers aan dat geen mens die 

geregtigheid wat God vereis (wat Hom tevrede stel) besit nie. Omdat geen mens in homself die vereiste geregtigheid 

besit nie, is alle mense blootgestel aan die veroordeling en verdoemenis van God. In Romeine 1:18-32 doen Paulus dit 

met betrekking tot die nie-Jode (die heidene) en in Romeine 2:1 tot 3:8 met betrekking tot die Jode.  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 1:18-32 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.  

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

beurte kry om te vertel wat hulle ontdek het.  

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

1:18-23 

Ontdekking 1. De gevolge van ’n goddelose houding en lewe. 
 

God is heilig en regverdig in sy goddelike wese, karakter en optredes. Daarom is God volkome regverdig en billik as 

Hy mense veroordeel wat onheilig is in hulle karakter en onregverdig is in hulle gedrag. ’n Mens wat dus skuldig is aan 

’n goddelose en onregverdige lewe word dus blootgestel aan God se heilige en regverdige verontwaardiging (toorn). Hy 

kan glad nie aanspraak maak op God se liefde en guns op grond van sy menslike afkoms, sy karakter of godsdienstige 

verband en gedrag nie!  
 

In Romeine 1:18-32 bewys Paulus eers dat die nie-Jode (die heidene) heeltemal goddeloos en onregverdig is (Romeine 

1:18). M.a.w., as die nie-Jode gered of verlos wil word, het hulle God se geregtigheid (ANV: vryspraak) nodig. Sonder 

God se geregtigheid sal mense verseker verlore gaan! In Romeine 1:18-23 beskryf Paulus die goddelose aard van die 

nie-Jode en in Romeine 1:24-32 hul ongeregtigheid of slegte gedrag. 
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God het sy Goddelike wese, karakter en almag duidelik geopenbaar in sy skeppingswerke. Die heidene  was nog altyd  

in staat om genoeg van God se goddelike bestaan, karakter en dade te weet. Hulle kón altyd geweet het dat ’n Goddelike 

Wese bestaan en dat Hy almagtig is. Daarom is ’n goddelose karakter en slegte gedrag van die heidene heeltemal 

onvergeeflik (Romeine 1:19-20)!  
 

Alhoewel die heidene die geleenheid gehad het om God te ken, het hulle God tog nie aanbid of gedien nie. In plaas 

daarvan het hulle die kennis van die God van die Bybel onderdruk (Romeine 1:18) en ook die waarheid aangaande die 

God van die Bybel vervang deur hulle eie uitgedinkte leuens (filosofiese, godsdienstige en wetenskaplike 

leuens)(Romeine 1:25)! As gevolg daarvan het God hulle oorgegee aan alle vorme van “afgodery” (afgodery is: om ’n 

ander “god” as die God van die Bybel te aanbid). Die ongeletterde heidene het vir hulleself afgodsbeelde uit klip 

gemaak. Hulle het die heerlikheid van die onsterflike God vervang met die beelde van sterflike mense en diere. 

(Romeine 1:21-23). En die geleerde heidene het “hulle eie god, hulle eie godsdiens en eie godsdienstige boek 

gefabriseer”. Hulle het ’n “god” na hulle eie (sondige) beeld geskep, sodat hulle dan hierdie “god” kon aanbid sonder 

om hulle goddeloosheid en ongeregtigheid te verander!1 Maar as iemand die lewende God van die Bybel wil aanbid, 

dan moet sy natuur, karakter en gedrag verander! Dan moet hy getransformeer word! Dan moet hy weergebore word! 

Jesus het gesê: “Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie” (Johannes 3:7)! 
 

Die gevolge van ’n goddelose karakter is vreeslik! Alles wat hulle met hulle verstand uitdink, word 

nutteloos/tevergeefs, absoluut waardeloos in die oë van God! En alles wat uit hulle hart kom is maar net duisternis 

(Romeine 1:21). “Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net 

slegte dinge bedink…” (Genesis 6:5). “Uit die hart kom slegte gedagtes: moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals 

getuienis, kwaadpratery” (Matteus 15:19). Die heidene bewys dat hulle in hulle innerlike wese en in hulle godsdiens 

duister geword het en nie in staat is om die heilige en regverdige God van die Bybel te aanbid nie en ook nie in staat is 

om te doen wat reg is in die oë van die God van die Bybel nie!  
 

 

1:24-32 

Ontdekking 2. Die gevolge van slegte gedrag.  
 

Paulus beskryf die ongeregtigheid van die heidene en die verskriklike gevolge daarvan. Die heidene dink nie dat dit 

goed is om die God van die Bybel te ken of te erken nie. Hulle dink nie dat dit goed is om die kennis van die God van 

die Bybel wat hulle uit God se skeppingswerke en uit die morele wette in hulle eie hart kry, te behou nie  

(Romeine 1:19-20,28 en 2:14-15). Hulle doen nie net al hierdie slegte dinge nie, maar stem ook saam met hulle wat al 

hierdie slegte dinge doen (Romeine 2:32).  
 

Die gevolge van ongeregtigheid is verskriklik! God het slegte mense  aan hulle eie ongeregtigheid oorgegee! Hulle maai 

presies wat hulle gesaai het (Galasiërs 6:7)! Hulle koester slegte begeertes soos pornografie en pleeg allerlei seksueel 

immorele dade. Daarom gee God hulle oor aan ’n lewe van pornografie en ontaarde seksuele immoraliteit (Romeine 

1:24). Hy het hulle oorgegee aan verkeerde hartstogte en teennatuurlike seksuele omgang (Romeine 1:26). En Hy gee 

hulle oor aan verdraaide opvattings (Romeine 1:28). God gee mense wat die ongeregtigheid bedink, doen, bevorder en 

hulle goedkeuring daaraan gee oor aan nog meer ongeregtigheid! Hulle sink verder en dieper in die persoonlike 

verdorwenheid, korrupsie, kriminaliteit en veral in seksuele sedeloosheid. Die bewys van hierdie morele verdorwenheid 

is uitgebreide seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en seksuele siektes onder mans en vrouens (Romeine 1:26-27). 

Die heidene bewys dat hulle volkome onregverdig is deur al die kwaad wat hulle in die wêreld doen (Romeine 1:29-31). 

Die heidene wys dat hulle in hulle innerlike gedrag verderflik is en nie in staat is om te doen wat reg is in God se oë 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 1:18-32 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 Byvoorbeeld, ’n terroris ontwerp ’n god wat “’n heilige oorlog” beveel. ’n Seksueel immorele mens glo in ’n god wat  self meer as een godin het  

  of dit offisieel goedkeur dat die gelowige poligamie bedryf. ’n Wettelose mens het ’n god wat openbarings gee wat hulle wettelose lewe regverdig. Hy kry dan  

  byvoorbeeld een van die volgende openbarings: 

  - om op onwettige wyse ’n vrou te vat 

  - om siek mense gesond te verklaar  

  - om ’n gemeente wys te maak dat daar ’n oplewing kom 

  - om homself tot geestelike leier (profeet, apostel, biskop) te verklaar, ens.  

  Psalm 115:4-8 (ANV) sê dat ’n mens wat ’n afgod maak of op ’n afgod vertrou, soos sy afgod sal word! 
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1:18 

Vraag 1. Waarom is God kwaad (verontwaardig) oor mense? 
 

Aantekeninge. God is nie net ’n liefdevolle God nie, maar terselfdertyd ’n heilige en regverdige God!  
 

 (1) God se toorn is ’n uitdrukking van sy heilige en regverdige natuur.  

’n Wesenlike eienskap van God se goddelike natuur is sy reg om te straf. Sy heilige en regverdige karakter vereis dat 

Hy die sonde moet straf. As God nie veroordeel en straf nie, sou Hy ophou om heilig en regverdig te wees. God se 

heilige en regverdige karakter is ook die basis vir die menslike behoefte om vergifnis vir hul sondes te ontvang en met 

God versoen te word.  Hierdie beginsel vorm die basis vir Paulus se uitleg van sy leer van regverdiging. “God se toorn” 

is God se regverdige en heilige verontwaardiging (woede) teen die sondes van mense en sy regverdige voorneme om 

die sonde te straf. God se toorn word uit die hemel geopenbaar, omdat God in die hemel woon. God se toorn word 

geopenbaar deur die sonde op verskillende maniere daadwerklik te straf. God straf sonde bv. deur ’n vloed, die 

vernietiging van Sodom en Gomorra en die tien plae in Egipte (sien Esegiël 14:21).  
 

 (2) God se toorn is ’n uitdrukking van sy regverdige en billike straf.  

“Goddeloosheid” beteken ’n verkeerde en onbetaamlike houding teenoor die God van die Bybel. “Ongeregtigheid” 

beteken ’n verkeerde of onbetaamlike houding teenoor ander mense. God se toorn is teen mense wat die waarheid 

onderdruk (wegsteek) en wat die waarheid vervang (verruil met leuens)! “Die waarheid” is alles wat reg, heilig en waar 

is, nie volgens ons menslike siening nie, maar in God se oë. Die waarheid is veral die godsdienstige en morele waarheid 

wat God in die Bybel geopenbaar het (Johannes 3:21; 8:32; 17:17; 2 Korintiërs 4:2; 2 Tessalonisense 2:12). God se 

waarheid in die Bybel openbaar die enigste ware godsdiens in die wêreld en ook die enigste ware moraliteit in die 

wêreld! Mense onderdruk of verhinder God se waarheid deur hulle ongeregtigheid. 
 

Hoe onderdruk mense die waarheid? Hoewel mense genoeg kennis het en besef dat die God van die Bybel ’n heilige, 

regverdige en magtige God is (1:19-20; 2:14-15) het hulle geen ontsag vir God of vir die wette van God wat die  

verhouding van mense tot God en tot sy naaste reël nie. Hulle ken die waarheid, maar stoot die waarheid uit hulle 

gedagtes, hulle gewete en hulle dade. Daarom sal God hulle straf vir hulle oneerbiedigheid vir Hom en sy wette.  
 

Hoe verander mense die waarheid? Hulle druk nie net die waarheid met betrekking tot die God van die Bybel uit hulle 

denke uit nie, maar vervang die waarheid van God met hulle eie versinsels (filosofiese, godsdienstige en wetenskaplike) 

leuens. Hulle vervang die lewende God van die Bybel met gode wat hulleself met hulle eie denke versin en selfs met 

hulle eie hande maak. Leraars van nie-christelike godsdienste en kultusse vervang die leerstellings van die Bybel met 

verwronge mensgemaakte leerstellings en produseer selfs hulle eie “Heilige Boek”. God sal verseker mense straf wat 

allerlei valse godsdienste aanhang of hulle leuens praktiseer. Die nie-christelike godsdienste is NIE die waarheid nie, 

omdat hulle die waarheid in die Bybel met hulle ongeregtigheid onderdruk en met hulle leuens vervang! Die God van 

die Bybel het Hom baie duidelik geopenbaar (Hebreërs 1:1-2; Deuteronomium 18:15-22; Handelinge 3:18-26) en 

daarom kan niemand hulle verdedig deur te sê dat hulle nie geweet het nie.  
 

 

 1:19-20 

Vraag 2. Hoe openbaar God Hom aan die nie-Jode (die heidene)? 

Aantekeninge.  
 

 (1) Alle mense het ’n algemene openbaring van God ontvang.  

Die God van die Bybel het altyd getuies onder sy denkende skepsels en op die aarde gehad. Hy het voldoende lig laat 

val op wie Hy is en wat Hy van sy skepsels vereis. Dít het Hy gedoen deur sy dade in die skepping (1:19-20) en deur sy 

morele wette (die Tien Gebooie) op die harte van sy skepsels te skryf (Romeine 2:14-15). God het dus alle mense 

geskep met die vermoë om God te ken. Paulus sê nie dat God alles oor Homself aan die heidene geopenbaar het nie, 

maar wel dat die heidene voldoende kennis van die God van die Bybel het om hulle goddeloosheid en ongeregtigheid 

onvergeeflik te maak! Dit gaan nie net daaroor dat hulle weet dat God bestaan (dát daar ’n God is) nie, maar kennis oor 

God se aard en eienskappe, sy krag, goddelikheid (Romeine 1:20) en geregtigheid (Romeine 1:32). Volgens ander 

Bybelgedeeltes besit die heidene kennis oor God se onsigbare kenmerke soos sy goedheid, wysheid, mag en majesteit 

wat tot uitdrukking kom in sy skeppingswerke (Psalm 8; Psalm 19; Jesaja 40:21-26; Handelinge 14:17; 17:24-27).  
 

Hierdie kennis aangaande die God van die Bybel was aan hulle bekend, of beter, was in hulle bekend gemaak (Grieks: 

en) (Romeine 1:19). Dit is in hulle denke en in hulle hart geopenbaar. God het die mens na sy beeld geskep sodat hulle 

menslike wese genoeg bewys is dat God bestaan en dat sy eienskappe volmaak is. Die mens is met sy menslike gees in 

staat om die openbarings van God in sy skepping te sien. God het Hom dus nooit onbetuig gelaat nie. Sy bestaan en 

volmaakte kenmerke kan altyd duidelik gesien word, sodat sy rasionele skepsels Hom moet erken en aanbid as die 

Enigste en Ware God! Daarom is mense nie net materiële wesens nie, maar ook geestelike en morele wesens! As 

geestelike en morele wesens het mense geen verontskuldiging vir hulle goddeloosheid en ongeregtigheid nie (Romeine 

3:19-20).  
 

Maar, hierdie kennis aangaande God is onderdruk (weggedruk) en verander (gewysig) (Romeine 1:18,25). Hoewel alle 

mense in staat is om te weet dat God bestaan en gedeeltelik sy karakter kan ken, het mense “Hom nie as God geëer en 
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gedank nie” (Romeine 1:21). Dit is onvergeeflik, want mense het nie gehandel in ooreenstemming met hulle kennis van 

die waarheid nie! Inteendeel het hulle doelbewus en met kwade bedoeling die waarheid onderdruk en verander.  
 

Hulle sondes teenoor God (veral hulle afgodery) is nie die gevolg van hulle onkunde nie, maar eerder die vrug van hulle 

vrywillige verderflike goddeloosheid! Hulle weet wat in God se oë reg is (Romeine 1:32), maar doen tog teenoor God 

wat verkeerd in God se oë is. Hulle aanbid nie die lewende God van die Bybel as hulle God nie en erken Hom nie as die 

Bron van hulle lewens en seëninge nie. 
 

Net so is alle vorms van hul sondes teenoor mense (hulle seksuele immoraliteit in al sy verderflike vorms ingesluit) nie 

die resultaat van hulle onkunde of hulle sogenaamde aangebore menslike natuur2 nie, maar die vrug van hulle 

vrywillige verdorwe ongeregtigheid. Hulle weet wat reg is in God se oë (Romeine 1:32), maar doen tog teenoor hulle 

medemens wat verkeerd in God se oë is. Hulle doen elke vorm van ongeregtigheid teenoor mekaar (Romeine 1:29-31).  
 

Selfs ’n hardvogtige sondaar weet dat hy skuldig is aan onderdrukking van die waarheid deur sy ongeregtigheid en 

vervanging van die waarheid met sy leuens. Hy besef dat hy uitgelewer is aan die toorn van God. Romeine 1:32 sê dat 

al is hulle bekend met God se besluit en weet hulle dat hulle die dood deur hulle dade verdien, hulle nie alleen 

voortgaan met kwaad doen nie, maar ook hulle goedkeuring gee aan mense wat die verkeerde doen. Die gewete van die 

mens kan nooit heeltemal stil gemaak word nie!  
 

 (2) Alle mense het ’n besondere openbaring van God nodig.  

Hoewel die algemene openbaring van God in die geskape natuur en in die hart van die geskape mens die mens skuldig 

maak met betrekking tot God se oordeel, beteken dit nog nie dat hierdie algemene openbaring voldoende is om iemand 

tot verlossing te lei nie. Om gered (verlos) te word, het mense meer as die algemene openbaring van God nodig. Hulle 

het die besondere openbaring van God nodig. Die natuurlike godsdienstige wysheid en gevoelens van die natuurlike 

mens kan hom nooit verlos nie! Die ervaring van mense in die hele wêreld onder al die verskillende omstandighede 

waarin hulle leef, bewys dat die kennis van God wat hulle verkry uit God se werke in die natuur en uit die morele 

waardes in hulle hart hulle NIE gelei het om in Jesus Christus te glo nie. Die kennis oor God wat die heidene kry uit die 

natuur, uit hulle hart of uit hulle duistere tradisies lei hulle nie na die lewende God van die Bybel nie. Dit lei hulle ook 

nie na die geregtigheid en heiligheid wat God vereis nie. Om verlos te kan word, het die mense in die wêreld die 

besondere openbaring van God nodig (Romeine 1:21-23). Die besondere openbaring is die Evangelie (Romeine 1:17; 

3:21)!  
 

 

1:21-25 

Vraag 3. Waarom gee God mense oor aan hulle sondige begeertes en ontaarde lewensstyl?  

Aantekeninge.  
 

 (1) God het bepaal dat moraliteit definitief saamgaan met die godsdiens van ’n mens.  

Goddeloosheid lei tot ongeregtigheid. Godsdienstige dwalinge (geestelike verdorwenheid) lei tot morele 

verdorwenheid. Mense wat weier om te glo in wat die lewende God van die Bybel oor Homself geopenbaar het, sal 

steeds meer korrup word in hulle kennis oor God. Hoe minder ’n mens hom besighou met die God van die Bybel, des te 

meer immoreel en verdorwe word hy in sy denke en in sy gedrag. Byvoorbeeld, wanneer ’n mens God nie meer dank en 

verheerlik nie, word hy ’n steeds grotere dwaas in sy (rasionele, geestelike en wetenskaplike) denke.  
 

Wanneer ’n mens in ’n valse god of valse (onbybelse) leerstellings glo, gaan hy steeds meer seksueel immoreel lewe. 

Die teenoorgestelde is ook waar. Wanneer ’n mens in seksuele immoraliteit lewe, kan jy ook daarvan uitgaan dat hy ook 

in geestelike valse leerstellings glo. Dan glo hy nie meer in die God wat Hom in die Bybel geopenbaar het nie, maar glo 

hy in ’n valse god (van ’n ander godsdiens) of in homself as god. God het ’n onbreekbare verband gelê tussen 

goddeloosheid en seksuele immoraliteit!  
 

Die teenoorgestelde is ook waar: ’n mens wat hom bekeer en breek met seksuele immoraliteit, sal die waarhede van die 

Bybel liefhê. ’n Mens wat met die lewende God van die Bybel wandel, sal aanhou om vas te hou aan die waarhede van 

die Bybel en aan die suiwere moraliteit!  
 

 (2) God straf die sonde van ’n mens dikwels deur hom oor te gee aan nog meer sonde.  

Dat God ’n mens wat in sy seksuele immoraliteit volhard, tereg opgee en verlaat is verenigbaar aan die een kant met 

God se heiligheid en aan die ander kant met die immorele handeling van die mens. God verlei mense nooit tot die 

kwaad en dwing mense nooit tot die kwaad of om in die kwaad te bly lewe nie (Jakobus 1:13). Maar Hy gee mense wel 

oor aan hul eie kwaad! Wanneer God mense oorgee aan hul verwerplike ontaarde seksuele immoraliteit en hul 

oneerbare hartstogte waarin hulle hul liggame onder mekaar onteer (Romeine 1:24,26), dan het Hy gewoon opgehou om 

hul ongeregtighede in bedwang te hou. Wanneer God mense oorgee aan ’n verwerplike denke (ANV: verdraaide 

opvattings) om dinge te doen wat onbetaamlik is (Romeine 1:28-31), dan gee Hy hulle gewoon oor aan hul eie sondes. 

God laat dan toe dat hulle oes (maai) wat hulle saai (Galasiërs 6:7). En as hierdie soort goddeloosheid en ongeregtigheid 

                                                           
2 Alle mense het na die sondeval ’n sondige natuur wat geneig is om kwaad te doen. Alle Christene het na hul wedergeboorte ’n nuwe natuur  
  (2 Korintiërs 5:17). Hulle word opgeroep om die sonde nie langer in hul sterflike liggame te laat heers nie deur sondige begeertes te gehoorsaam    

  nie (Romeine 6:12-14; Romeine 8:11-14). Die enigste onvergeeflike sonde is God as die teenstander (die satan) te beskou (Matteus 12:31-32) en om  

  aan te hou sonde te doen (onvoltooid teenwoordige tyd)(1 Johannes 3:6-8; 5:16-18). 
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nie ophou nie, dan weerhou God nie alleen sy barmhartigheid en genade van hulle nie, maar straf hulle aanhoudende 

verharding van hul harte deur hul ongeloof en ongehoorsaamheid met permanente verharding van hul harte (sien 

Romeine 1:18,24-28; 9:18; 11:7-10; Jesaja 6:9-10; Matteus 13:11-15). 
 

 (3) God toon baie geduld met die goddelose en onregverdige mense in die wêreld.  

God toon baie geduld met mense voordat Hy hulle opgee en oorgee aan hul eie hartstogte en verdorwe lewenstyl. 

Byvoorbeeld, voordat Kain sy broer Abel vermoor het, het God op ’n fyngevoelige manier met hom omgegaan. Hy het 

Kain uitgenooi om te doen wat reg is. Dan sou God hom aanneem (Genesis 4:6-7).  
 

Voor die vloed het God gedurende ’n lang tyd gewag in die hoop dat die slegte mense op die aarde hul sou bekeer, 

sodat hulle nie sou omkom nie (Genesis 6:5; 1 Petrus 3:20; 2 Petrus 3:9).  
 

God het Isebel wat haarself ’n profetes genoem het, maar wat afgodery en seksuele immoraliteit in die gemeente van 

Tiatira bevorder het, tyd gegee om haar van haar geestelike en seksuele immoraliteit te bekeer. Maar omdat sy en haar 

metgeselle nie bereid was om hulle te bekeer nie, het God hulle oorgegee aan ’n verskriklike verdrukking (Openbaring 

2:20-22).  
 

 (4) God bring nou al oordele oor mense op die aarde  

      om hulle te bewaar van die ewigdurende veroordeling in die hel.   

God se huidige oordele in hierdie lewe gaan vooraf aan sy laaste oordeel aan die einde van die wêreldgeskiedenis. 

Omdat mense die geestelike en morele wette van God wat Hy in die skepping ingebou het, oortree, voer God bepaalde 

oordele nou al uit. Mense oes wat hulle saai (Galasiërs 6:7-8). Net soos die natuurwet van swaartekrag, oes ’n lui mens 

armoede, oes ’n mens wat haat gebroke verhoudings, oes ’n tiran oorlog en oes ’n dwelmgebruiker verslawing.  
 

God se huidige oordele bring ook God se huidige oordele wanneer mense volhard om sy rug op God te keer. God 

onttrek sy sorg en beskerming van hulle en bring sy huidige oordele oor hulle. Byvoorbeeld, hulle oeste faal, oorloë 

verwoes hul land, hul mense ly en daar is niks meer op die aarde wat bevredig nie (Leviticus 26:14-25; Amos 4:6-12; 

Haggai 1:3-11; Matteus 24:4-14; Openbaring 9:20-21;16:9). God gebruik allerlei natuurrampe as aardbewings, 

vloedrampe, droogtes, hongersnode en epidemies in die menslike geskiedenis om die mens te wys dat Hy nie bly is met 

hulle sondes nie en om hulle te waarsku om hulle te bekeer en tot Hom terug te keer (Esegiël 14:21).  
 

God bring sy huidige oordele oor mense om hulle te bewaar van sy uiteindelike ewige oordeel (die verdoemenis)! “As 

Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie”  

(1 Korintiërs 11:32). Die doel van God se huidige oordele is om die mens te tugtig , te waarsku, sy sonde aan die lig te 

bring, hom bewus te maak van sy sonde, hom te berispe vir sy sonde en hom op te roep om hom te bekeer.  
 

God se doel is om NOU te doen wat die beste vir mense is. “Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, 

hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen” (Prediker 8:11; sien Deuteronomium 13:11; Psalm 119:126; Jesaja 

26:9; Amos 4:6-12; Haggai 1:5-11). God se trompette word geblaas as waarskuwings en oproepe om hulle te bekeer 

(Openbaring 9:20-21). 
 

As God eenvoudig hul goddeloosheid en ongeregtigheid sou verdra en sou toelaat dat hierdie goddeloosheid en 

ongeregtigheid sonder enige teenstand voort mag woeker, sou mense slawe van hul sondes word en sou God hulle 

uiteindelik met die ewige dood (die hel) moet straf (Openbaring 21:8). Die doel van God se huidige en tydelike oordele 

is om mense af te keer van hul goddeloosheid en ongeregtigheid en so hulle te help om deel te kry aan God se 

geregtigheid en heiligheid (Hebreërs 12:4-13). God straf met die doel om te genees (Jesaja 19:22). Maar as God se 

geduld nie beantwoord word met bekering nie, sal God hulle in sy regverdige en heilige gebelgdheid uiteindelik prysgee 

aan ’n toestand waarin hulle vir ewig geskei bly van God se liefdevolle teenwoordigheid en sorg (2 Tessalonisense  

1:8-9).  
 

 

1:26-27 

Vraag 4. Hoe beskou die Bybel homoseksualiteit? 

Aantekeninge.  
 

 (1) Die huweliksverhouding.  

In ooreenstemming met die duidelike onderrig in die Bybel is seks alleen bedoel vir ’n man en ’n vrou in die 

huweliksverhouding en nie in enige ander verhouding (Genesis 2:24; 1 Tessalonisense 4:4-5; Hebreërs 13:4)! Die 

seksuele liefde tussen ’n man en sy vrou is baie mooi en welgevallig vir God (Spreuke 5:15-21). Die manlike en 

vroulike liggaam is deur God ontwerp en geskape en die huwelik is vanaf die begin deur God uitgedink, ingestel en 

geseën as ’n verhouding tussen één man en één vrou (Genesis 1:27; 2:24; Matteus 19:5; Efesiërs 5:31). Dit was nooit  

maar ’n uitvinding van ’n mens of van een of ander maatskappy nie.  
 

Onwettige seksuele verhoudinge soos prostitusie, homoseksualiteit, geslagsgemeenskap met diere, bloedskande, 

poligamie of poliandrie en egbreuk word nooit in die Bybel goedgekeurd of as ’n “huwelik” beskou nie. Inteendeel, die 

God van die Bybel verwerp Hierdie onwettige vorme van seks en dreig oortreders met baie ernstige gevolge (Leviticus 

18:6,20,22,23; Leviticus 20:10,13,15,19; Openbaring 21:8). 
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Wanneer ’n man en ’n vrou met mekaar trou, erken hulle dat God (en nie alleen maar een of ander burgerlike instelling) 

hulle vir hulle hele lewe saamvoeg (Matteus 19:6). Hulle sluit ’n verbond met God en met mekaar om trou aan mekaar 

te bly (Maleagi 2:14-15). God vereis dat alle mense in alle kulture op die aarde te alle tye in die menslike geskiedenis 

die Bybelse huweliksverhouding in ere hou en seks alleen ’n plek gee binne in die Bybelse huwelik. Hebreërs 13:4 sê, 

“Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges3 en 

egbrekers4 sal onder die oordeel van God kom.”  
 

 (2) Die homoseksuele verhouding. 

Die Bybel maak geen uitspraak oor die seksuele geaardheid, d.w.s., die natuurlike neiging of seksuele gevoelens van 

mense  nie, ongeag of dit heteroseksueel of homoseksueel is. Maar die Bybel spreek hom wel duidelik uit hoe ’n mens 

uitdrukking gee aan sy seksuele geaardheid, neiging en gevoelens.    
 

Die opvoeding deur ouers en wat daar in die maatskappy gebeur, het groot invloed op die seksuele ontwikkeling van 

manne en vrouens en hul aanvaarding dat hulle ’n man of ’n vrou is. Die Bybel gee geen uitleg oor die moontlike 

oorsake waarom sommige mense glo dat hulle homoseksueel of lesbies is nie. Maar die Bybel leer duidelik wat ’n mens 

wel en nie mag doen met sy seksualiteit, ongeag hoe hy of sy geaard of geneig is!  
 

God het meer as één doel vir seks tussen ’n man en ’n vrou in hul huwelik:  

• om hulle vir hul hele lewe tot ’n eenheid aan mekaar te verbind (Genesis 2:24) 

• om hulle vreugde en plesier te gee (Hooglied) 

• om vir die voortplanting van die menslike geslag te sorg (Genesis 1:28) 

Maar God verbied elke vorm van ’n seksuele verhouding behalwe die seksuele verhouding tussen ’n getroude man en 

sy vrou. Alle ander vorms van seksuele verhoudings is teen God se bedoeling en teen sy uitdruklike wil!  
 

In die Ou Testament veroordeel God seksuele sondes soos: bloedskande, egbreuk, homoseksuele handelinge, 

geslagsgemeenskap met ’n dier, (Leviticus 18:6,20,22,23; 20:10,13,15,17), buite egtelike geslagsverhoudings (’n affêre,  

seks beoefen, saamwoon), ontrou (vreemd gaan), verkragting, prostitusie (Deuteronomium  22:20-23; 23:17; 27:21) en 

pedofilie. Uitdrukking gee aan “seksuele of erotiese liefde” (Grieks: erós) buite die wil van God om is NIE “christelike 

liefde” (Grieks: agapé) nie en mag ook nie as “liefde” beskou word nie. Mense wat hulle tog in hierdie praktyke van 

seksuele liefde uitlewe, sal die gevolge van hul verdorwenheid en gruweldade moet dra (sien Esegiël 16:15-58). God sal 

hierdie uitdrukkinge van seksuele liefde straf (sien Hosea 2:12; 4:12-14; 8:9 “vir homself minnaars – ANV vriende – 

gaan soek”).   
 

In die  Nuwe Testament veroordeel God seksuele oortreders soos mense wat hulle besig hou met pornografie, mense 

wat uit ontrou van hulle vrou skei, mense wat hulle as jong manlike prostituut gedra en mense wat homoseksuele 

oortredings begaan (Romeine 1:26-27;  1 Korintiërs 6:9-10; Efesiërs 5:3-5; 1 Petrus 4:3-5). God maak geen uitspraak 

oor die seksuele geaardheid, neiging of gevoelens van ’n mens, netsoos Hy ook geen uitspraak maak oor hul neiging of 

gevoelens om moord te pleeg, leuens te vertel, te steel, of besittings van ander mense te begeer (Eksodus 20:12-17).  

Alle mense in die wêreld het van nature ’n sondige geaardheid, sondige neigings en sondige gevoelens! Alle mense 

word deur God geroep om nie toe te gee aan hul sondige ou natuur nie of toe te laat dat die sonde in hul sterflike 

liggaam heerskappy voer en hulle die begeertes van hul sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie (Romeine 6:12-14; 

Romeine 8:11-14; Jakobus 1:13-14). Met God se hulp kan alle gelowiges ook hierdie versoekings weerstaan (1 

Korintiërs 10:13). Wat God veroordeel, is wanneer mense uitdrukking gee aan hul ou sondige natuur deur ’n moord te 

pleeg, leuens te vertel, te steel, te begeer en die bogenoemde seksuele oortredings daadwerklik te pleeg. Mense wat 

hulleself tog oorgee aan seksuele immoraliteit en perversie, sal straf in die ewige vuur ondergaan (Judas 1:7; 

Openbaring 21:8). God sal mense wat hulle liggame te gronde rig ook te gronde rig (1 Korintiërs 3:16-17). 
 

Christene moet die christelike huwelik as “welgevallig vir God” en as “normaal in die oë van God” beskou en hierdie 

uitdrukkinge van seksuele ‘liefde as “afskuwelik/afstootlik vir God” en as “abnormaal in die oë van God” beskou. 

Christene moet hulle hou aan die Bybelse onderrig/leerstellings en dit openlik vanaf “die kansel” bevorder, maar 

pastorale hulp bied (nie oordeel nie) in die vertroulike (nie openbaar) “bieg” aan mense wat worstel met hul onwettige 

seksuele praktyke en hierdie seksuele praktyke nie ’n onderwerp van openbare bespreking maak nie!  
 

Nietemin leer 1 Korintiërs 6:11 dat ’n mens wat sulke seksuele praktyke (“sonde” as “God se bedoeling mis”) gepleeg 

het, tog gered kan word as hulle na Jesus Christus kom vir vergewing (regverdiging, vryspraak) en hulle aan die Heilige 

Gees oorgee om heilig te lewe (heiligmaking). God veroordeel homoseksuele praktyke, maar hulle wat seksuele 

praktyke gepleeg het, kan gered word as hulle hul van hierdie praktyke afkeer na Jesus Christus toe. Alle mense, ongeag 

hul seksuele oriëntasie, neiging en gevoelens, moet die wil van God soos in die Bybel geopenbaar, soek en ook doen!  
 

 

1:28-32 

Vraag 5. Hoe straf God mense wat met opset die kennis van God verwerp en die kwaad van 

mense goedkeur? 
 

                                                           
3 Grieks: pornous is mense wat elke willekeurige vorm van onwettige seks (ook buite die Bybelse huwelik) pleeg. 
4 Grieks: moichous is mense wat die reëls binne die Bybelse huwelik oortree. 
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Aantekeninge. God sal hulle oorgee aan verdraaide opvattings , sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al 

ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid. “Hulle is mense wat die verordeninge van God ken dat dié wat sulke 

dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit 

doen.”  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 

CHRISTENE? 

Deel en skryf neer. Kom ons hou ’n dinkskrum en stel ’n kort lys saam van moontlike toepassings uit Romeine 1: 18-

32.  

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

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

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

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

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

1. Voorbeelde van moontlike toepassings uit Romeine 1:18-32.  
 

1:18.  Jy moet nooit die waarheid onderdruk nie! Die Bybel leer die waarheid (Johannes 17:17). 

1:19-20. Probeer om God se onsigbare kenmerke in sy skeppingswerke te ontdek. 

1:20.  Sê nooit dat jy onskuldig teenoor God is nie. Niemand kan aanspraak maak dat hy nie geweet het nie en 

daarom onskuldig is! 

1:21.  Dank God vir al sy seëninge en verheerlik God in alles wat jy is en doen. 

1:23,25. Jy moet nooi die waarheid vir leuens inruil nie!  

1:23-24. Wees op jou hoede! Valse geestelike leerstellings (godsdiens) lei onvermydelik tot seksuele immorele gedrag.  

En seksuele immorele gedrag lei onvermydelik tot valse leerstellings (godsdiens)!  

1:24,26,28. Wees op jou hoede, want God is in staat om jou oor te gee aan jou sondige gewoontes as jy jou nie daarvan 

bekeer nie. 

1:27.  Wees gewaarsku! Homoseksuele oortredings (praktyke en nie oriëntasie nie) lei nie alleen tot vreeslike  siektes 

nie, maar ook tot God se veroordeling.  

1:28.  Dit is baie sinvol om vas te bly hou aan die kennis van God wat jy uit die Bybel geleer het. 

1:28-29. Goddeloosheid (d.w.s. losgemaak van die God van die Bybel) lei onvermydelik tot elke vorm van 

ongeregtigheid. 

1:29-31. Hierdie is ’n praktiese lys van dinge wat die God van die Bybel as “sonde”’ bestempel.  

1:32.  Niemand kan sy eie gewete heeltemal dood smoor nie! 
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 1:18-32.  
 

Ek erken dat toe ek nog ’n nie-Christen (of ongelowige) was dat ek goddeloos en onregverdig wa. Ook in myn lewe was 

daar voorbeelde dat ek God nie geëer of verheerlik het nie en kwaad gedoen het. Toe ek besef dat ek in myself geen 

geregtigheid besit wat die God van die Bybel sou bevredig nie, het ek my bekeer tot die God van die Bybel wat 

Homself in Jesus Christus geopenbaar het. Ek het my ook tot sy geregtigheid bekeer. Toe ek in Jesus Christus en in sy 

dood en opstanding gaan glo het, het Hy my sonde versoen en aan my sy geregtigheid geskenk! 
  

Ek is baie bewus dat daar ’n onvermydelike verband bestaan tussen die godsdienstige lewe van ’n mens en sy morele 

lewe (ingeslote sy seksuele morele lewe). ’n Mens wat goddeloos is, pleeg ook ongeregtigheid. ’n Mens wat in valse 

geestelike leerstellings glo, sal uiteindelik ook doen wat verkeerd is, soos afgodery, moord, diefstal, seksuele 

immoraliteit, leuens en selfsugtige verlangens. Daarom is dit belangrik om die waarheid in die evangelie en in die Bybel 

aan mense te onderrig, sodat hulle ook in staat is om ’n opregte morele lewe te lei. Ek maak dit my doel om mense te 

onderrig in die Christelike Geloof (leerstellings, dogmatiek) en te oefen in die Christelike Lewe (etiek). “Dogmatiese 

leerstellings” is Bybelse waarhede wat ek sou moet glo. “Etiese leerstellings” is Bybelse waarhede wat ek sou moet 

toepas.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 1:18-32.  

(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 1:18-32 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 Deuteronomium  

    4, 5, 6 en 7. Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort  

    aantekeninge.  

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (5) De triomf van het Koninkryk. Daniël 2:44.  

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

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die boere en die wingerd” Matteus 21:33-41 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.  

 


