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KONINKRYK     LES 8 
 

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] 

RIGTERS 13 - 16 

 

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

(Jakobus 4 – 5; 1 Petrus 1 - 2). 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]  

(2) ROMEINE 1:17  

 

Repeteer twee aan twee.  

(2) Romeine 1:17. “In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen 

omdat hulle glo (letterlik: uit geloof tot geloof). Dit is soos daar geskrywe staan: Elkeen wat deur God vrygespreek 

(geregverdig) is omdat hy glo, sal lewe (letterlik: die regverdige sal uit die geloof lewe).”  

 

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

ROMEINE 2:17-29 

 

Inleiding. In Romeine 2:17-20 spreek Paulus direk tot die Jode en gaan hy in op die regte en voorregte waarop die Jode 

aanspraak gemaak het. In Romeine 2:21-24 sê Paulus dat as die Jode nie daarin slaag om die pligte wat hoort by die 

voorregte na te kom nie, hulle alleen maar hul veroordeling vererger. Let op die stygende veragting en 

verontwaardiging van Paulus oor die huigelary van die Jode: “Jy dan wat ’n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 

’n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê ’n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat ’n 

afsku het van afgode , beroof jy nie hulle tempels nie? Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy 

wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, “as gevolg van julle optrede word die Naam van God deur die 

heidennasies belaster.”  
 

In Romeine 2:25-27 evalueer Paulus die besnydenis waarop hulle roem. En in Romeine 2:28-29 leer hy die werklike 

betekenis van die besnydenis.  
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 2:17-29 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. 
 

2:17-20 

Ontdekking 1. Paulus ontmasker die skyn van die uiterlike godsdiens van die Jode wanneer hulle 

op hulle voorregte en posisie staan.  
 

 (1) Die voorregte waarop die Jode aanspraak maak (Romeine 2:17-18).  

Die naam “Jood” word die eerste keer in die Bybel genoem in 1 Konings 16:6 (vóór 586 v.C.). Vanaf die Babiloniese 

ballingskap (wat 70 jaar duur vanaf die vernietiging van die tempel in 586 v.C. tot die herbou van die tempel in 516 

v.C.) was die Jode trots op hul naam. Die naam “Jood” beteken “’n burger van die staat van Juda” en die Jode was daar 

trots op.  
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Die Jode “het hul op die wet verlaat”, het rus en vrede gevind as hulle die wet gelees en bespreek het, maar tog het hulle 

die wet nie gehou nie! Hulle het hulle beroem dat God hul God was, d.w.s., dat hulle die enige ware God aanbid het. 

Maar in werklikheid het dit by uiterlike woorde gebly!  
 

Hulle het “die wil van God geken”, d.w.s., hulle het die Ou Testament gehad waarin God se wil geopenbaar was. “Hulle 

het die dinge waar dit werklik op aankom onderskei”, d.w.s., hulle kon dinge wat ’n verskil maak beproef. Hulle het wat 

met die wet saamstem, goedgekeur en dinge wat met die wet in stryd was, verwerp. Hulle is deur die wet “onderrig” 

(letterlik: het kategese uit die wet ontvang) (Grieks: katécheó) (Nehemia 8:8).  
 

 (2) Die posisie waarop die Jode trots was (Romeine 2:19-20).  

Die Jode het hulself as meerderwaardig beskou bo die ander volke in die wêreld. Hulle het die ander volke as “geestelik 

blind” beskou en het gedink dat alleen die Jode in staat was om die ander volke (die heidene) te onderwys. So het die 

Jode hulself meerderwaardig in plaas van verantwoordelik beskou. Hulle het gedink dat die ander volke in die duisternis 

lewe, onwetend en onvolwasse was, omdat hulle die wet nie geken het nie! Hulle het “onkunde” (Grieks: afrón) van die 

wet vereenselwig met “onvolwassenheid” (Grieks: népios) en dus kennis van die wet met volwassenheid.  
 

“’n Gids vir die blindes”, “’n lig vir dié wat in die duisternis is”, “’n leermeester vir dié wat onkundig is” en “’n 

onderwyser vir dié wat niks weet nie”, is op sigself deugde. Maar Paulus beskou hierdie deugde as ondeugde, omdat die 

Jode gespog het oor dinge wat hulleself nie gedoen het nie! Die Jode het geroem dat hulle die Heilige Boek (die Ou 

Testament, die Tora) besit het, omdat dit “’n samevatting was van kennis en waarheid”. Hulle het met misplaasde trots 

vertel dat hulle hierdie kennis en waarheid besit in ’n goedgeorganiseerde vorm (vgl. Romeine 6:17 en “die vorm van 

die gesonde woorde” in 2 Timoteüs 1:13). Tog het die Jode met hul godsdiens alleen maar ’n uiterlike vorm van 

geregtigheid gehad sonder die innerlike werklikheid van die geregtigheid (sien 2 Timoteüs 3:5)!  
 

 

2:21-24 

Ontdekking 2. Die verskriklike ongerymdheid tussen wat die Jode bely en doen.  
 

Die voorstelling van hul voordele het die Jode selfvoldaan gemaak en dit het hulle in skynheiliges gemaak. Om hulle uit 

hul selfvoldaanheid wakker te skrik, het Paulus hul huigelary ontmasker. Hy gee drie voorbeelde van onderwys van die 

Jode wat die Jode self nie gevolg het nie. Die Jode het voortdurend (onvoltooide teenwoordige tyd) diefstal, egbreek en 

afgodery gepleeg!  
 

Afgodery en seksuele immoraliteit was juis die groot sondes van die nie-Jode (de heidene) (Romeine 1:24-25) wat die 

Jode strik veroordeel het, maar tog self gedoen het (Psalm 50:16-18; Jeremia 5: 30-31; Jeremia 6: 13-14). In een Joodse 

Kommentaar1 staan voorbeelde hoe diefstal, skandalige owerspel en tempelroof onder die geleerdes voorgekom het. 

Ook Jesus Christus gee voorbeelde hoe die lewe van die Fariseërs nie gerym het met hul onderrig nie (Matteus 23, 

Markus 7:9-13 en Lukas 11:37-52). Niks veroorsaak meer haat onder die heidene as die ontheiliging van hulle tempels. 

Maar die Jode het selfs hul eie tempel verander in “’n rowersnes” (Matteus 21:13) en het wat aan God behoort geroof 

(Markus 7:11).  
 

Die Jode het gespog met die feit dat hulle die Wet besit, maar het God onteer deur die Wet te breek. Volgens Jakobus 

2:10 en 4:11-12 is ongehoorsaamheid aan die Wet ’n belediging van God as die Wetgewer en die oorsaak dat die 

heidene die God van die Bybel gelaster het. Die heidene het verwag (en die Bybel leer in Psalm 115:8) dat ’n mens of 

volk is soos sy “god”. Maar as ’n volk sulke misdade pleeg , dan was hulle “god’ ook ’n dief, ’n owerspelige en 

tempelrower! Op hierdie manier het die Jode die God van die Bybel gelaster! 

  

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 2:17-29 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. 
 

2:25-27 

Vraag 1. Hoe kan Paulus nog sê dat die liggaamlike besnydenis nog waarde het? 

Aantekeninge.  
 

 (1) Die liggaamlike besnydenis van die Jode het alleen waarde  

      as die Jode hulle hou aan die vereistes van die verbond in die Ou Testament  

      (die genadeverbond) (Romeine 2:25).  

                                                           
1 “Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch” van Strack en Billerbeck III p.107-115 
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Die woord “wet” het verskillende betekenisse in die brief aan die Romeine en die juiste betekenis is afhanklik van die 

konteks waarin die woord gebruik word. Hier verwys die woord “wet” nie na die seremoniële wette in die Ou 

Testament nie, maar na “die verbond in die Ou Testament”. In hierdie verbond het God belowe dat Hy die God van die 

volk Israel sou wees en dat Israel die volk van God sou wees (Genesis 17:7; Leviticus 26:12). Dit was ’n verbond 

(ooreenkoms) met ’n belofte en genade.  
 

Die vereiste van hierdie verbond (Romeine 2:26) was geloof in God se belofte (sien Genesis 15:5-6 en Johannes 6:28-

29) wat in gehoorsaamheid gewys moes word (Genesis 22:17-18; Hebreërs 4:2,6; Jakobus 2:17,22). Die teken en seël 

van hierdie verbond was die liggaamlike besnydenis (Genesis 17:9-14).  
  

Die liggaamlike besnydenis was in die Ou Testament nie ’n godsdienstige plig nie, maar alleen ’n teken van ’n 

godsdienstige plig! Paulus beweer dat die liggaamlike besnydenis vir Jode alleen waarde het as die Jode die vereistes 

van geloof en gehoorsaamheid toon! As die Jode geen geloof en geen gehoorsaamheid toon nie, dan was hul aanspraak 

op God se verbondsbelofte aanmatigend en selfs ’n leë bespotting!  
 

Dus in Romeine 2:25-27 was die hou van (die vereistes van) “die wet” gelyk aan die hou van (die vereistes van) “die 

verbond” wat God met die aartsvaders gesluit het. Wanneer die vereistes van God se verbond (geloof met 

gehoorsaamheid) verontagsaam of gebreek word, word die besnydenis van die Jode deur God beskou as “”onbesnede”. 

Dan het die uitwendige teken sy betekenis verloor (Romeine 2:25)!  
 

 (2) Die heidene wat nie liggaamlik besny is nie  

      maak God se verbond nie ongeldig solank hulle die vereistes van die verbond hou  

      (Romeine 2:26).  

Hier verwys die hou van (die vereistes van) “die wet” nie na die ongelowige heidene wat die morele wette (op hul hart 

geskrywe en met hul gewete betuig) gehoorsaam (soos in Romeine 2:14) nie. Dit verwys na die heidene wat Christene 

geword het (soos in Romeine 1:16-17). Die meerderheid van die Christene uit die heidene was liggaamlik nie besny nie. 

Maar omdat die Christene die vereistes van die verbond deur hul geloof in Jesus Christus en hul gehoorsaamheid aan 

Jesus Christus vervul het, is hierdie Christene “die werklike volk van God” (2 Korintiërs 6:16; 1 Petrus 2:9-10). 

Christene word selfs (letterlik:) “die Israel van God” genoem (Galasiërs 6:12-16).2 Alhoewel hierdie Christene uit die 

heidene nie liggaamlik besny was nie, waas hulle wel in hul hart (gees) besny en het God hierdie besnydenis van hul 

hart beskou as die werklike besnydenis (Romeine 2:28-29)! Die uitwendige ritueel van die liggaamlike besnydenis 

sonder sy betekenis het geen enkel waarde nie! Maar as die betekenis van die liggaamlike besnydenis aanwesig is, dan 

is die genadeverbond selfs as die liggaamlike besnydenis as teken ontbreek nie opgehef nie!  
 

 (3) Die liggaamlike besnede Jode sal geoordeel word  

      deur die liggaamlike onbesnede Christene (Romeine 2:27).  

Die Christene uit die heidendom sal die Jode uit Israel oordeel (1 Korintiërs 6:2). Die Christene vervul die vereistes van 

God se wet (die verbond). Die Jode besit wel die vereistes van God se verbond in geskrewe vorm, maar breek die wet 

(die verbond). Daarom sal mense wat regtig glo en hul geloof in gehoorsaamheid toon alle ander mense oordeel!  

 

So sal die gelowige heidene in Nineve3 in die tyd van die Ou Testament in die laaste oordeel die Jode in die tyd van 

Jesus Christus veroordeel (Matteus 12:41-42)! Die geloof van die liggaamlike onbesnede heidene sal die ongeloof van 

die liggaamlike besnede Jode veroordeel! 
 

Dit alles bewys dat ’n uiterlike liggaamlike seremonie soos die besnydenis of die doop met water geen krag het om 

mense te red nie, omdat God “Gees” is en innerlike geestelike gehoorsaamheid vereis.  
 

  

2:28-29 

Vraag 2. Wat is die werklike aard en die doel van die liggaamlike besnydenis?  

Aantekeninge.  
 

In die tyd van Abraham (2067 v.C.) was die liggaamlike besnydenis ’n teken van die regverdiging deur die geloof 

(Romeine 4:11). Maar lank na die tyd van Moses (1407 v.C.) en eers ná die Babiloniese ballingskap (586 v.C.) het die 

Joodse godsdienstige leiers en leraars die betekenis van die liggaamlike besnydenis verander tot ’n teken van die 

regverdiging deur die werke van die wet (Johannes 7:19,22; Galasiërs 5:1-4).  
 

                                                           
2 God se volk in die Ou Testament en God se volk in die Nuwe Testament word met dieselfde name genoem: God se eersgebore seun (Eksodus 4:22; Jeremia 31:9;  

  Hebreërs 12:23); God se seuns en dogters (Jesaja 43:6-7; 2 Korintiërs 6:18); die vrou of bruid van God (Jesaja 54:1,11-12; Openbaring 21:9-10); die twaalf stamme   

  (Genesis 49:28; Openbaring 7:4; 21:12; Jakobus 1:1); ’n koninkryk van priesters (Eksodus 19:6; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6); ’n heilige volk (Eksodus 19:6; 1 Petrus  

  2:9); God se uitverkore volk (Deuteronomium 7:6; 1 Petrus 2:9); God se verbondsvolk (Leviticus 26:12; 2 Korintiërs 6:16); die verstrooiing/diaspora (Deuteronomium  

  30:1; Esegiël 12:15; Ester 3:8; 1 Petrus 1:1); skape uit die kraal van Israel en skape uit die krale van die ander volke (Esegiël 34; Johannes 10:16); Israel (1 Samuël 7:23;    

   Galasiërs 6:14-16); Jode (Sagaria 8:22-23; Romeine 2:28-29); Sion (Jesaja 51:16; 52:7; Hebreërs 12:22-24); die Jerusalem wat hieronder is en die Jerusalem wat daarbo  

  is (ANV: huidige en hemelse Jerusalem) (Galasiërs 4:25-26); die tempel van God (2 Korintiërs 6:16).  

  God roep sy Gemeente/Kerk tot Hom deur die verkondiging van die evangelie gedurende die Ou-Testamentiese periode (Romeine 10:18-21; Galasiërs 3:8; Hebreërs  

  4:1-3) en die Nuwe-Testamentiese periode (Handelinge 20:24; sien Handelinge 13:44-49). Gelowiges uit die Jode en uit die heidene word deur één Gees tot één Liggaam  

  van Christus gedoop en is met één Gees deurdrenk (1 Korintiërs 12:13); word saam die Gemeente/Kerk genoem (Hebreeus: qahal; Grieks: ekklésia) (Psalm 107:32;  

  Matteus 16:18; Handelinge 8:2; Handelinge 9:1); is saam lede van één Liggaam (Efesiërs 3:6); saam mede-erfgename (Efesiërs 3:6; Galasiërs 3:29) en saam    

  mede-deelgenote van al God se beloftes (Efesiërs 3:6; 2 Korintiërs 1:20)! Sien handleiding 3, supplement 12. 
3 Nineve is die moderne Mosoel in Irak. 
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(1) Die liggaamlike besnydenis was oorspronklik ’n teken van die regverdiging deur die geloof                

     Romeine 4:11).  
 

Die liggaamlike besnydenis in die tyd van Abraham (2067 v.C.). God het ’n verbond van beloftes en genade met 

Abraham gesluit. In hierdie verbond het God drie dinge aan Abraham belowe: Eerstens sou Abraham die vader van baie 

volke op die aarde word. Sy nageslag sou so talryk wees as die sterre aan die hemel of die sand by die see. Die HERE 

sou die God van sy nageslag wees. Tweedens sou God die land van Kanaän aan die nakomelinge van Abraham skenk. 

Hierdie twee beloftes het al in vervulling gegaan in die tyd toe Josua die land verower het (1497-1387 v.C.) (Josua 

21:43-45; 23:14-16). Derdens sou God al die families (Hebreeus: mishpachat) (volke) op die aarde seën deur één van 

Abraham se nakomelinge (Hebreeus: zera, saad)(Genesis 12:1-3,7; 15:1-6,18-21; 17:1-14; 22:17-18). Die derde belofte 

is eers met die eerste koms van Jesus Christus vervul (Galasiërs 3:16). 
 

Abraham het God geglo en (letterlik:) “God het hom dit tot geregtigheid (vryspraak) gereken” (Hebreeus: chashab lo 

tsidakah) (Genesis 15:6). God het die liggaamlike besnydenis as ’n teken en seël van sy verbond van beloftes en genade 

aan Abraham gegee. Die liggaamlike besnydenis was dus ’n sigbare teken en seël dat God mense deur geloof regverdig 

(Romeine 4:11)! Die mense wat liggaamlik besny is, was verplig om hierdie verbond te hou: hulle moes bly lewe as 

mense wat deur God uit genade en deur geloof geregverdig (vrygespreek) is, d.w.s., as mense wat lewe as God se 

gelowige en gehoorsame verbondsvolk op die aarde. 
 

Die liggaamlike besnydenis in die tyd van Moses (1407 v.C.). Gedurende die Ou-Testamentiese periode was die 

liggaamlike besnydenis ook ’n uiterlik fisiese teken met ’n innerlike geestelike betekenis. Die voorhuid wat weggesny 

is, was ’n simbool van die onreinheid van die mens. Die liggaamlike besnydenis het gewys na die geestelike besnydenis 

van die hart. Die wegsny van die onreinheid van die liggaam (die vlees) het die wegsny van die onreinheid van die hert 

gesimboliseer (Deuteronomium 10:16; 30:6; Jeremia 4:4). Dus gedurende die Ou-Testamentiese periode was die 

liggaamlike besnydenis ’n sigbare simbool vir ’n hoër werklikheid, naamlik, die geestelike besnydenis van die hart. Die 

besnydenis van die liggaam in die Ou-Testamentiese periode het vooruit gewys na die latere wedergeboorte deur die 

Heilige Gees in die Nuwe-Testamentiese periode (Romeine 2:28-29).  
 

Die liggaamlike besnydenis het op sigself hoegenaamd geen betekenis nie. Die besnydenis het geen betekenis 

wanneer iemand nie glo in die God van die Bybel (of Jesus Christus) nie, maar tog probeer om geregverdig 

(vrygespreek, gered) te word deur die werke van die wet (byvoorbeeld deur hom liggaamlik te laat besny). Die fisiese 

besnydenis van die liggaam het sonder die geestelike besnydenis van die hart geen betekenis en geen waarde nie. 

Godsdienstige seremonies (soos die liggaamlike besnydenis) bly die werk van mense, maar die besnydenis van die hart 

is alleen ’n werk van God (die Gees van God).  
 

Daarom word ongelowige en onregverdige mense in die Bybel “die onbesnedenes van hart” genoem (Jeremia 9:25-26; 

Handelinge 7:51). Maar die Jode en nie-Jode wat in Jesus Christus glo, nie op (letterlik: die vlees), die uiterlike dinge 

(soos die liggaamlike besnydenis) vertrou nie, word “die (ware) besnydenis” genoem (Filippense 3:3)! Alle natuurlike 

Jode word “Israel volgens die vlees” (Grieks: Israel kata sarx) (ANV: die Joodse volk) genoem (1 Korintiërs 

10:18)(omdat hulle almal in hul liggame besny is), maar alle mense wat glo in Jesus Christus wat gekruisig is, vir wie 

die sondige wêreld gekruisig is en hulle vir die sondige wêreld, word “die Israel van God” genoem (Galasiërs 6:12-16; 

sien Romeine 9:6b)(omdat hulle almal in hul hart besny is)! Abraham is wel “die fisiese vader” van mense wat hulleself 

Jode noem, maar Abraham is “die geestelike vader” van alle mense wat in die God van die Bybel glo, ongeag of hulle 

aanvanklik besnede Jode of onbesnede nie-Jode (heidene) was (Romeine 4:11; Johannes 8:37-44).  
 

Die hou van die wet (in die sin van die morele wet, die seremoniële wet en die burgerlike wet van Israel) kan geen mens 

in die wêreld regverdig (vryspreek) nie, omdat daar geen natuurlike mens bestaan wat die hele wet kan hou of gehou het 

nie (Galasiërs 3:10; Jakobus 2:10).  
 

   (2) Die liggaamlike besnydenis het later  

      die teken van die regverdiging deur die werke van die wet geword (Johannes 7:19,22).  
 

Die liggaamlike besnydenis na die Babiloniese ballingskap (586 v.C.). Ongeveer 1500 jaar ná Abraham, 

gedurende die Babiloniese ballingskap (586-516 v.C.) het die Joodse godsdienstige leiers en leraars die betekenis van 

die liggaamlike besnydenis verander! Die oorspronklike betekenis van die liggaamlike besnydenis: ’n teken van die 

regverdiging (vryspraak) deur die geloof (in wat God gesê en gedoen het) is toe verander in ’n teken van die 

regverdiging deur die werke van die wet (in die besnydenis wat deur mensehande uitgevoer word).” Die Jode het die 

liggaamlike besnydenis nie langer beskou as ’n teken en seël van God se regverdiging (vryspraak) deur die geloof of as 

’n teken van die geestelike besnydenis van die hart nie, maar eerder as God se plegtige belofte dat Hy die ewige lewe 

sou gee aan Jode wat die (morele, seremoniële en burgerlike) wet gehoorsaam”.  
 

Leviticus 18:5 sê: “Wees gehoorsaam aan my voorskrifte en bepalings. Wie die doen, sal lewe” (in die sin van 

voorspoedig lewe). Maar die Jode het dit verkeerd uitgelê as: “Sal die ewige lewe ontvang.” Vanaf daardie tyd glo Jode 

dat die liggaamlike besnydenis die teken en seël is dat God mense regverdig (red, verlos) deur die werke van die wet, 

selfs al het God nooit hierdie betekenis aan die besnydenis gegee nie!  
 

Die fisiese besnydenis van ’n seun op die agste dag het die belangrikste werk van die wet geword (Johannes  

7:19-24)! Die fisiese besnydenis het ’n menslike godsdienstige seremonie geword waarby ’n man gered (verlos, 
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geregverdig) word (Handelinge 15:1)! Die werk van ’n mens met betrekking tot die liggaam het die werk van God in 

die hart vervang!  
 

Die liggaamlike besnydenis gedurende die Nuwe-Testamentiese periode (50 n.C.). Ongeveer 50 n.C. het die 

apostel Paulus in sy brief aan die Galasiërs geskrywe dat as iemand homself fisies laat besny omdat hy glo dat hy deur 

hierdie daad geregverdig sal word, hy verplig is om die hele (seremoniële) wet (volmaak) te hou (Galasiërs 5:1-4)! 

Paulus het ook geleer dat geen mens die wet volkome en volmaak hou nie of kan hou nie (Romeine 3:10-18). Daarom 

sal God geen enkel mens regverdig deur die werke van die wet nie (Romeine 3:19-20,28)!  
 

Dit is duidelik dat die Jode in die Nuwe-Testamentiese periode geglo het dat hulle geregverdig (gered, verlos) kon word 

deur die werke van die wet (veral deur hul liggaamlik te laat besny). Hulle het geleer: As julle nie die gebruik van 

Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie” (Handelinge 15:1) Ander Joodse rabbyne het 

geleer: “dat geen fisiese besnede mens in die hel sou kom nie”. En ook gesê: “God het aan Abraham gesweer dat 

niemand na die hel gestuur sou word wat besnede was nie. Abraham sou by die poort van die hel sit en geen besnede 

Israeliet toelaat om in te gaan nie.” So het die fisies besnydenis die uiterlike teken vir Joodse nasionalisme geword!  
 

Hierdie leer van die Joodse rabbyne is seker nie op die Bybel gebaseer nie en moet dus verwerp word!  
 

 (3) Valse Jode en die waardelose besnydenis.  

Die woord “Jood” (Hebreeus: Jehudi of Judi) is afgelei van die stam van Juda (Hebreeus: Jehudah) en dit is waarskynlik 

afgelei van die woord “prys/loof” (Hebreeus: hodah) (Genesis 29:35; 49:8). Paulus sê dat “’n regte Jood” deur God 

geprys sal word (d.w.s., hy ontvang sy lof van God)(omdat hy in die God van die Bybel glo en Hom gehoorsaam), maar 

’n valse Jood verlang om deur mense geprys te word (omdat hy besnede is). Jesus het die Jode veroordeel omdat hulle 

hul toegelê het op uiterlike skyn en daarop uit was om eer van mense te ontvang (Johannes 5:44). Paulus beskou ’n 

uiterlike fisiese Jood as oneg. Die natuurlike afkoms van Jakob maak ’n afstammeling van Jakob nog nie ’n regte Jood 

in die oë van God nie!  
 

In die Nuwe-Testamentiese periode was die fisiese besnydenis nie meer ’n teken van God se genadeverbond met 

gelowiges nie, maar ’n menslike seremoniële gebruik gebaseer op die Ou-Testamentiese seremoniële wet van Moses 

(Johannes 7:22). Maar die uiterlike teken van die fisiese besnydenis het sonder die geestelike besnydenis van die hart 

geen waarde nie!  
 

 (4) Regte Jode en die regte geestelike besnydenis.  

’n Regte Jood, d.w.s., ’n gelowige wat sy lof van God ontvang, word nie gekenmerk deur wat hy uiterlik en liggaamlik 

is nie, maar deur wat hy innerlik en geestelik is! Die enige regte “Jood” is “’n verborge (Grieks” kruptos) (ANV: nie 

uiterlik nie)” en die regte besnydenis is “die besnydenis van die hart, deur die Heilige Gees”, en nie volgens die 

wetsvoorskrifte nie (Romeine 2:29a)! “Die besnydenis van die hart” is ’n werk van God die Heilige Gees. Negatief 

geformuleer beteken dit dat ’n mens wat nie geestelik besnede (wedergebore) is nie, geen lof, goedkeuring of erkenning 

van God sal ontvang nie (Romeine 2:29b)! Positief geformuleer beteken dit dat ’n mens wat geestelik in sy hart deur die 

heilige Gees besnede is, lof, goedkeuring en erkenning van God sal ontvang! Dus, “die enige regte Jood” (’n mens wat 

deur God goedgekeur en erken word) is ’n Christen, ongeag of hy oorspronklik ’n natuurlike Jood of ’n natuurlike 

heiden was! Alleen so ’n mens ontvang lof van God! Valse Jode ontvang hul lof en eer van ander Jode wat hulself laat 

besny het. Maar regte Jode ontvang hul lof en eer van God.  
 

Die profeet Jeremia het in die Ou-Testamentiese periode die Jode vermaan om hulle nie te beroem op hul menslike 

wysheid, krag of rykdom nie, maar daarin te roem dat hy die God van die Bybel ken en insig in sy openbaring het. God 

sal die volke (soos Egipte, Juda en Ammon) straf, omdat hulle alleen “in die vlees (liggaamlike, uiterlike)” roem, maar 

nie “in hul hart” besnede is nie (Jeremia 9:23-26)!  
 

Die apostel waarsku teen godsdienstige leiers wat die liggaamlike besnydenis aan mense opdring. Hulle word “die 

betekenislose besnydenis” (Grieks: katatomé) genoem. Alleen mense wat God in die Gees dien, wat roem in Jesus 

Christus en wat nie op die vlees (op die feit dat hulle liggaamlik besnede is), is “die (ware) besnydenis” (Grieks: 

peritomé)(Filippense 3:2-3).  
  

Die Nuwe Testament leer baie duidelik dat die liggaamlike besnydenis as deel van die seremoniële wet van Israel 

(Leviticus 12:3) deur Jesus Christus in die Nuwe Testament vervul is (Matteus 5:17), en dus vir gelowiges in Jesus 

Christus deur hul solidariteit met Christus in sy dood en opstanding vervul is (Kolossense 2:11-12). Daarom is die 

liggaamlike besnydenis opgehef (Kolossense 2:14) en afgeskaf (Efesiërs 2:15). “In Christus Jesus is dit nie van belang 

of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan (Galasiërs 5:6) “Of ’n mens 

besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy ’n nuwe mens (Grieks: skepping) is.” En almal (ongeag of hulle 

oorspronklik Jode of nie-Jode is) wat volgens hierdie beginsel leef, word “die Israel van God” genoem (Galasiërs 6:15-

16; sien 2 Korintiërs 6:16). Maar alle liggaamlik besnede Jode word  “die Israel volgens die vlees” genoem  

(1 Korintiërs 10:18; sien Romeine 9:6)! 

  

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGS 

Oorweeg. WATTER WAARHEDE IN HIERDIE BYBELGEDEELTE HET MOONTLIKE TOEPASSINGS VIR 

CHRISTENE? 
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Deel en skryf neer. Kom ons hou ’n dinkskrum en stel ’n kort lys saam van moontlike toepassings uit Romeine 2:17-29.  

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 2:17-29.  
 

2:17.  Beroem jou nie op jou Joodse nasionaliteit of op die feit dat jy op die wet (die Tora of Sharia) steun in jou 

verhouding tot God nie.  

2:21.  Wanneer jy ander mense onderrig, sorg dan dat jy jouself eers onderrig (Lukas 6:41-42)!  

2:22.  Verkondig nooit dinge wat jyself nie toepas nie (Matteus 23:3)! 

2:24.  Hou in gedagte dat nie-Christene jou God beoordeel volgens jou gedrag (Psalm 115:8)! 

2:29.  Weet baie seker dat jy in jou hart deur die Heilige Gees besny is (sien 2 Korintiërs 13:5). 

2:29.  Moenie streef om die lof van mense te ontvang nie, maar streef om deur God aanbeveel te word (sien  

2 Korintiërs 10:18).  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 2:17-29.  
 

Ek wil die volle evangelie verkondig en dit beteken dat ek nie alleen die verlossing in Jesus Christus verkondig nie, 

maar ook die oordeel van mense wat ongelowig bly (Romeine 2:16). Ek moet die verkondiging van die laaste oordeel 

van God in my verkondiging opneem (sien Johannes 3:18,36).  
 

Ek wil mense leer dat die uiterlike godsdienstige seremonie (en teken) soos die liggaamlike besnydenis, die doop met 

water en deelname aan die Nagmaal geen betekenis het as die innerlike werklikheid waarvan dit is ’n teken is, ontbreek. 

Ek wil aan alle mense verkondig dat hulle verlore bly tensy hulle in hul hart deur die Heilige Gees besnede is deur hul 

geloof in Jesus Christus (sien Johannes 1:12-13).  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 2:17-29.  

(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 2: 17-29 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 1 Samuël 2, 3, 7 en   

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

4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (3) Romeine 2:5.  

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

 

5. Onderrig. Berei die gelykenis van “die saad wat vanself groei” in Markus 4:26-29, die gelykenis van “die  

    suurdeeg”  in Lukas 13:20-21 en die gelykenis van “die mosterdsaadjie” in Markus 4:30-32 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.  

 


