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KONINKRYK     LES 28 
 

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] 

PSALM 141, 143, 145 en 146 

 

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

(Psalm 141, 143, 145 en 146). 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)           [GOD SE  MAJESTEIT]  

(4) HEBREËRS 4:13  

 

Herhaal twee aan twee.  

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

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

 

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

ROMEINE 7:14-26 
 

Inleiding. In Romeine 7:14-26 leer Paulus dat daar ’n geestelike en morele oorlog plaatsvind in elke Christen. Die 

Christen het als’t ware twee nature (geaardhede): ’n sondig natuur (geaardheid) en ’n wedergebore natuur (geaarheid). 

Die sondige natuur is nie sy werklike natuur nie, maar is nietemin ’n mag wat hom dikwels tot ’n krygsgevangene 

maak. Telkens weer pleeg die Christen bepaalde oortredings (sondes), maar verlang ondertussen om van hierdie mag 

bevry te word.  
 

Die morele wet van God kan hom nie van hierdie mag en verdorwenheid van die sonde bevry nie! Uit sy eie ervaring 

toon Paulus die onbekwaamheid van die wet vir die heiliging (dit wil sê, om volkome heilig te kan lewe)! In hierdie 

innerlike konflik tussen sonde en heiligheid kan geen wet die Christen help nie! Die enigste hoop op ’n oorwinning in 

hierdie stryd tussen die sondige natuur en die wedergebore natuur is die genade van die Here Jesus Christus. 
 

STAP 1. LEES.             GOD SE WOORD 

Lees. Ons gaan Romeine 7:14-26 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. 
 

7:14-20 

Ontdekking 1. Wat die wet nie kan bewerkstellig nie:  

Hoewel die wet heilig, regverdig en goed is, kan die wet ’n Christen nie heilig, regverdig of goed 

maak nie.  
 

 (1) ’n Christen het twee werklikhede in sy menslike natuur.  

Die eerste werklikheid word “sy vlees” (letterlik: die wet van die sonde wat in die lede van sy liggaam 

funksioneer)(ANV: “my sondige aard” en “die sonde in my doen en late’) genoem (Romeine 7:18,23), dit wil sê, sy 

sondige natuur wat onvolmaak, swak en tydelik (verbygaand) is. Die ander werklikheid word “sy verstand” of “die 

innerlike mens” genoem (Romeine 7:22,25), dit wil sê, sy wedergebore natuur wat van binne-uit deur God se Gees (die 

Heilige Gees) en van buite deur God se morele wet beheer word.  
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Romeine 7:14-26 beskryf die oorlog (konflik of stryd) tussen die sondige natuur van die mens wat van Adam afkomstig 

is en die wedergebore natuur van die Christen wat van Jesus Christus afkomstig is (sien Romeine 5:17-19). Sowel die 

sondige natuur as die wedergebore natuur woon in die gees (siel) en in die liggaam van die Christen.  
 

 (2) ’n Christen wil wel die goeie doen, maar doen dikwels die kwade. 

In Romeine 7:14-15 redeneer Paulus dat die morele wet nie in staat is om die Christen heilig te maak nie. Dit het niks 

met die aard van die morele wet te maak nie, maar wel met die sondige natuur (geaardheid) wat nog steeds in die 

Christen aanwesig is. Die morele wet is van nature geestelik, omdat hy die aard en wil van God openbaar wat heilig, 

regverdig en goed is (Romeine 7:12). Maar die sondige natuur is ongeestelik, omdat hy hom nie aan God en God se  

heilige, regverdige en goeie wil onderwerp of kan onderwerp nie. 
  

Terwyl ’n nie-Christen hom vrywillig en blywend oorgee (onvoltooide teenwoordige tyd, aktief) aan die slawerny van 

sy sondige natuur (Romeine 6:16), is ’n Christen onvrywillig (deur die sondeval van sy menslike verteenwoordiger, 

Adam) aan sy sondige natuur verknog (voltooide teenwoordige tyd, passief) (Romeine 7:14)! Christene gee hulleself 

nie vrywillig oor aan die dien van die sonde nie, maar hul sondige natuur is in ’n posisie of toestand van ’n slaaf wat 

verkoop is. Die dade van ’n slaaf wat verkoop is, is nie altyd ’n weergawe van sy innerlike neigings nie (Romeine 7:14; 

sien “’n gevangene van die wet van die sonde in my doen en late” of “my sondige natuur”, Romeine 7:23). Christene 

wil die goeie doen, maar hul sondige natuur werk so kragtig teen hulle dat hulle dikwels die kwade doen (Romeine 

7:15).  
 

Die geestelike en morele doel van Paulus is niks minder as volmaaktheid nie (sien Filippense 3:12-14; sien Matteus 

5:48; Hebreërs 12:14). Maar uiteindelik, wanneer Paulus sy lewe evalueer, besef hy dat hy ver tekort skiet aan GOD se  

standaard van volmaaktheid en die kwaad wat hy doen walg hom. Hy besef dat sy doel baie hoër is as wat hy in 

werklikheid kan bereik.  
 

 (3) Die morele wet kan ’n Christen eenvoudig nie heilig, regverdig of goed maak nie!  

In Romeine 7:16-20 trek Paulus ’n paar belangrike gevolgtrekkings. Hy kom tot die gevolgtrekking dat hoewel ’n 

Christen sy oortredings van God se  morele wet haat, hy tog instem dat God se morele wet goed is (Romeine 7:16). Hy 

kom tot die gevolgtrekking dat die sondige dade wat ’n wedergebore Christen doen nie langer die maatstaf van die 

werklike aard van die Christen is nie (Romeine 7:17). Sy sondige dade is wel sy eie dade, maar as hierdie dade nie meer 

gedoen word met die volle toestemming van sy wedergebore natuur nie, dan toon hierdie dade nie langer meer die 

volledige menslike natuur of die werklike staat van die Christen nie. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die sondige 

dade wat die Christen dikwels doen, alleen maar bevestig dat daar “in sy sondige natuur (geestelik of moreel) niks 

goeds (of nuttig en heilsaam) meer woon nie” (Romeine 7:18-20).  
 

Hoewel die morele wet beveel wat ’n Christen behoort te doen en die wedergebore natuur van die Christen verlang om 

te doen wat die morele wet beveel, kan die morele wet eenvoudig nie die sondige natuur van die Christen vernietig nie! 

Wanneer God beveel dat ’n bepaalde kwaad nie gedoen mag word nie, vernietig God se morele bevel nie outomaties die 

neiging van die Christen om hierdie kwaad tog te doen nie.  
 

Gevolgtrekking. Die morele wet kan ’n Christen nie help in sy stryd tussen sy sondige natuur en sy wedergebore natuur 

nie. Die morele wet van God kan ’n Christen nie heilig, regverdig of goed maak nie!  
 

 

7:21-26 

Ontdekking 2. Wat die morele wet nie kan bewerkstellig nie:  

Hoewel Christene hulle verheug in die morele wet van God, kan alleen die genade van God hulle 

verlos en bevry van die absolute oorheersing van hul sondige natuur. 
 

 (1) Die heerskappy van die Heilige Gees in die Christen is nooit volledig of volmaak nie.  

In Romeine 7:21-26 stel Paulus sy slotgevolgtrekking: die lewenslange stryd van ’n Christen is tussen sy sondige natuur 

wat van Adam afkomstig is en sy wedergebore natuur wat van Jesus Christus afkomstig is. Met sy wedergebore natuur 

(sy innerlike mens, die wet van sy verstand) verbly ’n Christen hom voortdurend (onvoltooide teenwoordige tyd) in 

God se  morele wet (bv. die Tien Gebooie)(Romeine 7:22).  
 

Maar die Christen ontdek al gou en besef met pyn in sy hart dat sy sondige en verdorwe menslike natuur steeds weer 

(onvoltooide teenwoordige tyd) ’n aanval op sy wedergebore natuur uitvoer en hom laat voel dat hy ’n krygsgevangene 

van sy sondige natuur is. Sy sondige natuur voer nie alleen oorlog teen sy wedergebore natuur nie, maar oorwin ook 

baie kere (Romeine 7:23)! Die sondige natuur neem sy menslike gees (siel) en sy liggaam gevange en onderwerp die 

Christen aan sy sterk verdorwe invloed. Die invloed van die sondige natuur is nog so groot dat ’n Christen dit nie in sy 

eie krag en inset kan weerstaan nie (sien Romeine 7:15,23). ’n Christen word nie die gewillige dienaar van sy sondige 

natuur nie, maar wel die ellendige slagoffer van sy sondige natuur. Solank ’n Christen nog in sy huidige liggaam woon, 

bly hy met teensin die onwillige dienaar van sy sondige natuur. Solank die Christen nog op hierdie aarde leef, sal sy 

sondige natuur aanwesig bly en die heerskappy van die Heilige Gees in sy liggaam onvolledig en onvolmaak bly.  
 

Die huidige liggaam van die Christen word (letterlik:) “die liggaam van hierdie dood” (ANV: hierdie doodsbestaan) 

genoem (Romeine 7:24), omdat veral die menslike liggaam die spesifieke terrein is waarop die sondige natuur 

funksioneer, die geestelike dood veroorsaak en uiteindelik ook die liggaamlike dood teweegbring.  
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 (2) Christus sal die Christen telkens weer bevry  

     van die kragtige werking van sy sondige natuur. 

Die morele wet op sigself maak die Christen steeds meer bewus van sy hulpelose en verdorwe toestand. Die morele wet 

dwing die Christen om die oorwinning in die stryd teen die sondige natuur te soek waar dit alleen te vinde is, naamlik, 

by Jesus Christus (Romeine 7:25). Alleen Jesus Christus kan en sal verseker Hom haas om die Christen te verlos en te 

bevry van “sy liggaam van hierdie dood” (Romeine 7:24) (toekomende tyd druk hier sekerheid uit). 
  

Jesus Christus het eens en vir altyd (aoristus tyd) die onwedergebore natuur gekruisig (Romeine 6:6). Jesus Christus het 

Hom eens en vir altyd (aoristus tyd) vrygemaak van die sonde en hy het “’n slaaf van die geregtigheid” (Romeine 6:18) 

en het “’n slaaf van God” (Romeine 6:22) geword. Jesus Christus kom telkens weer om die Christen te bevry van die 

kragtige werking van sy sondige natuur (1 Korintiërs 10:13; 1 Johannes 1:9). By sy wederkoms sal Hy alle Christene 

verseker, volledig en vir ewig verlos van hul sondige natuur (Romeine 7:24).  
 

(3) Die Christen moet die geestelike stryd teen sy sondige natuur voer 

      en ’n einde maak aan die wandade van sy sondige natuur.  

Gevolgtrekking. Die geestelike stryd van ’n Christen is tussen sy sondige menslike natuur wat hy van Adam geërf het 

en sy wedergebore natuur wat hy van Jesus Christus gekry het. Die sondige natuur van die Christen is ’n mag waarvan 

hy homself nie kan bevry nie. Telkens weer verval ’n Christen in die toestand waar hy sy sondige natuur soos ’n slaaf 

dien. Maar ook die wedergebore natuur van die Christen is ’n sterk mag, omdat niemand minder as die Gees van God 

(die Heilige Gees) in hom woon! Daarom, dien die Christen ook telkens weer soos ’n slaaf die morele wet van God.  
 

Paulus lê hom egter nie by hierdie huidige toestand neer nie. Hy is diep oortuig dat Jesus Christus hom uit hierdie 

toestand gaan verlos. Hy het die verantwoordelikheid om die geestelike stryd teen sy sondige natuur te stry en die 

wandade van sy sondige natuur dood te maak deur die krag van die Heilige Gees (sien Romeine 8:13; Galasiërs 5:16-

26). 
 

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 7:14-26 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. 
 

Vraag 1. Welke fase van die persoonlike ervaring van Paulus word in hierdie Bybelgedeelte 

geskilder? Is dit die ervaring van ’n onwedergebore mens of van ’n wedergebore Christen? 
 

Aantekeninge. Daar is mense wat meen dat Romeine 7:14-26 nie die ervaring van ’n wedergebore Christen kan wees 

nie. Hulle baseer hul argument op die uitspraak: “Ek is aards en soos ’n slaaf aan die sonde verkoop” (Romeine 7:14) en 

op die teenstelling tussen Romeine 7 enersyds en Romeine 6 en 8 andersyds.  
 

En tog beskryf Paulus in Romeine 7:14-26 sy ervaring as ’n wedergebore Christen.  
 

 (1) Paulus is nederig en realisties oor homself.  

As ’‘n wedergebore Christen noem Paulus homself: “Die geringste van die apostels” (1 Korintiërs 15:9), “die geringste 

van al die gelowiges” (Efesiërs 3:8) en “die grootste sondaar” (1 Timoteüs 1:15). So beskryf hy in Romeine 7:24 

homself as “ek, ellendige mens” solank hy nog nie volledig verlos (bevry) is van sy sondige (verdorwe) natuur nie. Die 

verlossing hiervan vind eers plaas wanneer hy Jesus Christus van aangesig tot aangesig sal sien by sy wederkoms (sien 

1 Johannes 3:1-3; Filippense 3:8-14)!  
 

 (2) Romeine 7:14-26 is meer waarskynlik die beskrywing van ’n gelowige as ’n ongelowige.  

Die uitsprake van Paulus in Romeine 7:14-26 is meer waarskynlik die van ’n wedergebore Christen as dié van ’n 

onwedergebore mens. Dit is baie onwaarskynlik dat ’n onwedergebore mens die volgende dinge sou sê: “Ek gee toe dat 

die wet van God goed is” (Romeine 7:16,22), “Ek haat die sonde en wil die sonde nie doen nie” (Romeine 7:15,19,24) 

en “Ek wil die goeie doen” (Romeine 7:18,19,21). Dit is ook onwaarskynlik dat ’n nie-Christen die God van die Bybel 

deur Jesus Christus sal dank, soos Paulus dit doen (Romeine 7:25; sien 1 Korintiërs 12:3).  
 

Dit is duidelik dat Paulus in Romeine 7:14-26 beskryf hoe swak Christene wel is. Ten einde geheilig te word, het 

Christene ’n krag buite hulself nodig wat baie groter is as die sondige natuur in hulle. Hulle het Jesus Christus en die 

Gees van Jesus Christus nodig! Jesus Christus het tydens sy eerste koms na die aarde die noodsaaklike geregtigheid 

(vryspraak) en heiligheid vir alle Christene verwerf (verdien). En die Gees van Jesus Christus pas hierdie geregtigheid 

en heiligheid gedurende die hele heilsgeskiedienis toe op die persoonlike lewens van Christene in die wêreld. Eers by 

die wederkoms sal  alle Christene heeltemal gelykvormig aan Jesus Christus wees (1 Johannes 3:1-3; Filippense 3:20)! 
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(3) Daar is ’n groot verskil tussen Romeine 7:55,9a en Romeine 7:14-26.  
 

Romeine 7:5,9a beskryf ’n onwedergebore mens. Toe Paulus nog nie wedergebore was nie, het hy in die vlees 

geleef (dit wil sê, in sy sondige natuur) en het hy vrug vir die dood gedra (Romeine 7:5; sien Galasiërs 5:19-21). Solank 

hy los van die morele wet geleef het, het hy God se morele wet gladnie ernstig opgeneem nie. Die morele wet het sy 

sondige natuur tot sondige begeertes gewek (geaktiveer), hy het ’n onbesorgde, selfgenoegsame en eiegeregtige lewe 

geleef en was nie bang vir God se oordeel en straf nie (Romeine 7:9a)! 
 

Romeine 7:7-13 beskryf hoogs waarskynlik ’n wedergebore Christen. Dit beskryf die persoonlike ervaring van 

Paulus net vóór, tydens en kort na sy bekering. Die verandering van die verlede tyd in die werkwoorde in Romeine 7:8-

13 tot die teenswoordige tyd in Romeine 7:14-25 moet ’n verwysing wees na die radikale verandering van ’n 

onwedergebore mens tot ’n wedergebore Christen! In Romeine 7:14-26 beskryf Paulus die swakheid en stryd van ’n 

Christen solank hy nog in sy huidige sterflike liggaam op hierdie aarde woon! 
 

 (4) Romeine 7:14-26 en Romeine 6:18,22 is nie teenstrydig nie.  

Die wedergebore Christen is tegelyk ’n sondaar en ’n heilige: ’n gelowige wat nog dikwels die doel van God mis, maar 

tog in God se oë ’n heilige is.  
 

Enersyds is die Christen nog dikwels “verkoop aan die sonde” (teenwoordige tyd) (Romeine 7:14). Sy sondige 

natuur het nog soveel invloed in sy lewe dat hy nog nie in staat is om ’n volledig sondelose lewe te lei nie (sien Matteus 

6:12; 1 Johannes 1:8-10; 2:1-2)! Die sondige (verdorwe) natuur is nog steeds ’n mag wat die Christen dwing en beheers 

(Romeine 7:21,23,25). Telkens weer (onvoltooide teenwoordige tyd) voer die sondige natuur stryd teen (Grieks: 

antistrateuomai) die Heilige Gees of weerstaan die Heilige Gees in die Christen en probeer die Christen terug te sleep na 

sy ou of vroeëre lewensstyl (Romeine 7:23a; sien Galasiërs 5:17). Dikwels (telkens weer) (onvoltooide teenwoordige 

tyd) maak die wet van die sonde (die sondige natuur) die Christen tot ’n krygsgevangene (Grieks: aichmalótisó) 

(Romeine 7:23b) van die wet van die sonde.  
 

Die sondige natuur (die wet van die sonde) is so magtig dat die Christen dit nie kan weerstaan met (in, deur) sy eie wil, 

krag of inspanning nie. Paulus sê hoegenaamd nie dat die sondige natuur altyd die oorhand het en dat die Christen 

alleen maar ’n nederlaag  kan lewe nie. Hy sê wel dat die sondige (verdorwe) natuur van die Christen ’n mag is waarvan 

die Christen homself nie kan bevry nie en dat die sondige natuur hom soms of dikwels (en dus nie altyd nie) oorwin, 

ondanks die feit dat die Christen dit heeltemal nie wil nie. 
 

Andersyds het die Christen “eens en vir altyd aan die sonde gesterwe” (aoristus tyd) (Romeine 6:2). Die 

Christen het eens en vir altyd (aoristus tyd) gesterwe (Grieks: apothnéskó)(ANV: is dood) vir die sonde. Hy bly vir ewig 

en altyd (voltooide teenwoordige tyd) juridies vry (geregverdig) (Grieks: dikaiomai) van die sonde (Romeine 6:7). Hy is 

eens en vir altyd (aoristus tyd) vrygemaak (Grieks: eleutheroó) van die sonde (Romeine 6:18,22) en is eens en vir altyd 

(aoristus tyd) diensbaar (letterlik: ’n slaaf) gemaak (Grieks: douloó) van God en van sy geregtigheid (Romeine 6:22,18).  
 

Hy moet (bevelende wys) homself voortdurend (onvoltooide teenwoordige tyd) reken (beskou)(Grieks: logizomai) as 

dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus onse Here (Romeine 6:11). Hy moet nooit toelaat dat die 

sonde in sy sterflike liggaam heers/regeer (Grieks: basileuó) deur die sondige begeertes te gehoorsaam nie (bevelende 

wys, onvoltooide teenwoordige tyd)(Romeine 6:12). Hy word beveel om nooit die lede van sy liggaam (bv. sy ore en 

oë, hande en voete, verstand en hart) as werktuie (instrumente, wapens)(Grieks: hopla) van die ongeregtigheid ter 

beskikking te stel aan die sonde nie (Grieks: parhistémi/parhistanó) (bevelende wys, onvoltooide teenwoordige tyd). Hy 

moet homself eens en vir altyd ter beskikking stel (bevelende wys, aoristus tyd) aan God as ’n geestelik dooie wat 

geestelik lewend geword het en die lede van sy liggaam as werktuie (instrumente, wapens) van geregtigheid (Romeine 

6:13). “Soos julle vroeër elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het 

(Grieks: parhistémi/parhistanó) (aoristus tyd) en losbandig gelewe het, so moet julle ook nou elke deel van julle liggame 

(letterlijk: soos ’n slaaf) beskikbaar aan (in diens van) God stel (bevelende wys, aoristus tyd) om regverdig en heilig te 

lewe (Grieks: nun parastésate ta melé humón doula té diakaiosuné eis hagiasmon) (bevelende wys, aoristus tyd) aan die 

geregtigheid tot heiligheid (Romeine 6:19).  
 

Die oorheersende posisie en mag van sy sondige natuur is eens en vir altyd gebreek! Hoewel hy telkens weer in een of 

ander sonde verval (Romeine 7:14-26), wil hy nie, kan hy nie en sal hy nie in die sonde bly lê nie (hy sal nie deurgaan 

om te sondig nie) (hoofstuk 6)! Die Satan, die goddelose en onregverdige wêreld en sy eie sondige natuur kan die 

Christen nie stop om regverdige werke te doen en in heiligheid te groei nie (Romeine 6:13,17,19)! Deur voortdurend in 

die sonde te lewe sou beteken dat iemand nog steeds “geestelik dood is”, nog steeds “nie wedergebore is nie ” (sien  

1 Johannes 3:6-9), maar die eens en vir altyd regverdiging lei tot steeds meer heiligheid (heilige lewe) en loop uit op die 

heerlikheid van die ewige lewe. Dit is natuurlik ’n gawe van God uit sy grenslose genade (Romeine 6:23)!  
 

Met betrekking tot sy posisie of staat in Jesus Christus is die Christen al ’n heilige (gelowige). Die 100% volledige en 

volmaakte geregtigheid en heiligheid van Jesus Christus (wat Jesus Christus vir die Christen verwerf het) is al aan die 

Christen toegeskryf (toegereken)(1 Korintiërs 1:30). Hy is al van die goddelose en onregverdige wêreld afgeskei en 

toegewy om alleen aan God te behoort.  
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Maar met betrekking tot sy proses (groeiproses) in Jesus Christus is die Christen nog nie volledig of volmaak regverdig 

en heilig in sy gedagtes, motiewe, houdings, woorde en dade (sy christelike lewenswandel, ontwikkeling of lewensstyl) 

nie (sien 1 Petrus 1:15-16).  
 

 (5) Romeine 7:14-26 en Romeine 8:7-8 is volledige teenstelligs.  
 

Die onwedergebore mens. Romeine 8:7-8 sê letterlik, “Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom 

besig hou is immers vyandskap teen God (onvoltooide teenwoordige tyd). Dié wat (letterlijk:) nog steeds in die vlees is  

(onvoltooide teenwoordige tyd) (ANV: wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers), kan nooit (letterlik:) God 

behaag nie (onvoltooide teenwoordige tyd) (ANV: kan nie die wil van God doen nie).”  
 

Die onwedergebore mens leef “in die vlees”, dit wil sê, sy verdorwe sondige natuur heers oor hom. Daarom bly hy 

vyandig teenoor God en daarom onderwerp hy hom steeds nie aan God of God se wet (Woord) nie (onvoltooide 

teenwoordige tyd) en kan dit ook nie doen nie (onvoltooide teenwoordige tyd). 
 

Die wedergebore Christen. Romeine 8:5-6 sê letterlik, “Hulle wat voortdurend na die Gees lewe (onvoltooide 

teenwoordige tyd) (ANV: hulle deur die Gees laat beheers), bedink steeds (onvoltooide teenwoordige tyd) die dinge van 

die Gees (ANV: hou hulle besig met die dinge van die Gees), naamlik lewe en vrede.” In teenstelling tot die 

onwedergebore mens verheug die wedergebore Christen hom voortdurend (onvoltooide teenwoordige tyd) in die 

(morele) wet (Woord) van God (Romeine 7:22) en dien (letterlik: soos ’n slaaf) voortdurend (onvoltooide teenwoordige 

tyd) met sy verstand (dit wil sê, met sy wedergebore menslike gees) die morele wet (die wil) van God, selfs al dien hy 

nog telkens weer (onvoltooide teenwoordige tyd) die teenoorgestelde, naamlik met sy sterflike liggaam die wet van die 

sonde (dit wil sê, sy sondige natuur)(Romeine 7:26)!  
 

Terwyl die onwedergebore mens die God van die Bybel haat (Romeine 8:7), haat die wedergebore Christen steeds 

(onvoltooide teenwoordige tyd) die kwade wat hy dikwels doen (Romeine 7:15)!  
 

 

7:14 

Vraag 2. Wat is die verskil tussen “in die vlees wees” en “vleeslik wees”? 

Aantekeninge. 
 

 (1) Alle nie-Christene is “in die vlees” (Grieks: sarx).  

Die nie-Christen het maar een natuur: die sondige of verderflike natuur” wat “vlees” (Grieks: sarx) genoem word. Die 

vlees oorheers en beheers sy hele lewe. Hy het nie die Heilige Gees wat in hom woon nie (Romeine 8:7-10). Hoewel hy 

vrywillig kies om ’n slaaf van sy sondige natuur te wees (Romeine 6:16), is hy nie in staat om te kies om vry van sy 

sondige natuur te wees nie. Hy kan nie anders as om die lede van sy liggaam beskikbaar te stel as instrumente van die 

ongeregtigheid en onheiligheid. Hy onderwerp hom nie aan die God van die Bybel nie.1 wat Hom in Jesus Christus 

geopenbaar het en ook nie aan sy wil nie (soos in die Bybel geopenbaar). Hy kan hom nie eens aan die God van die 

Bybel onderwerp nie. Hy kan die God van die Bybel nie behaag nie. Dus, “in die vlees wees” beteken om “nie 

wedergebore” te wees nie.  
 

 (2) Alle Christene is “vleeslik” (Grieks: sarkinos) (ANV: aards)  

     met betrekking tot een aspek van hul menslike natuur.  

Die Christen het as ’t ware twee nature: sy sondige natuur en sy wedergebore natuur.  
 

Die wet van God is geestelik (Grieks: pneumatikos) (Romeine 7:14). Dit wil sê, hy openbaar die natuur en wil van 

die God van die Bybel en wat heilig, regverdig en goed is (Romeine 7:12).  
 

Die sondige natuur van die Christen word “vleeslik of ongeestelik” (Grieks: sarkinos) (ANV: aards) genoem 

(Romeine 7:14). Die sondige natuur van die Christen is die teenoorgestelde van wat die wet van God is. Die wet van 

God is “geestelik”, maar die sondige natuur van die Christen is “ongeestelik”, dat wil sê, onheilig, onregverdig en 

steeds geneig tot die kwaad. Die sondige natuur van die Christen maak dat die Christen dinge doen wat hy haat en dinge 

nalaat wat hy liefhet. Die Christen weet dat in sy sondige natuur (sy vlees) niks goeds woon nie (Romeine 7:18). Dus, 

“vleeslik of ongeestelik” beteken nie dieselfde as: om “nie-wedergebore te wees” nie. Die sondige of ongeestelike 

natuur van ’n Christen is die duidelikste te sien in ’n Christen wat (nog) nie geestelik gegroei het tot volwassenheid nie  

(1 Korintiërs 3:1-4) of in ’n Christen wat nie met die Gees vervul is nie (Efesiërs 5:18).  
  

Die wedergebore natuur van die Christen word sy “verstand” (Grieks: nous) (ANV: gees) genoem (Romeine 

7:23). Dit verwys na hom as ’n mens wat “die verstand, gedagtes of die manier van dink van Jesus Christus het”  

(1 Korintiërs 2:16). Die Heilige Gees leef in hom en voer stryd teen sy sondige natuur (Galasiërs 5:17). Die 

wedergebore natuur van die Christen is sy toestand van geregtigheid en heiligheid in Jesus Christus (sien Romeine 5:18; 

Romeine 6:4-8; 1 Korintiërs 1:30). Dit is die werklikheid van die Heilige Gees wat in hom leef (Psalm 51:10-11; 

Johannes 14:16-18).  
 

   

                                                           
1 Miskien onderwerp hy hom wel aan ’n god van ’n andere godsdiens (’n bose mag), maar sekerlik nie aan DIE GOD VAN DIE BYBEL nie, omdat die God van die Bybel  

  wedergeboorte (Johannes 3:3-8) en bekering (Markus 1:15) van alle mensen eis!  
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(3) Alle Christene kan “geestelik” word  

      en uiteindelik word hulle ook volkome verheerlikte heiliges.  
 

Die geestelike mens. “Die geestelike mens” leef sy lewe in ooreenstemming met die geopenbaarde wil van God en is 

in staat om te onderskei en oordele te maak tussen goed en kwaad (1 Korintiërs 2:15). Die geestelike natuur van 

Christene is die duidelikste te sien in Christene wat tot geestelike volwassenheid gegroei het (Hebreërs 5:14) en met die 

Gees vervul is (Efesiërs 5:19-21). 
 

Die sondaar-heilige en die verheerlikte heilige. In die periode tussen wedergeboorte en uiteindelike verheerliking, 

ervaar elke Christen ’n voortdurende oorlog (geestelike stryd) tussen sy sondige natuur en sy wedergebore natuur. In 

hierdie lewe is ’n Christen ’n wandelende burgeroorlog (sien Galasiërs 5:16-18)! Die feit dat ’n Christen hierdie konflik 

tussen sy sondige natuur en sy wedergebore natuur ervaar, is egter ’n bewys dat hy “wedergebore” is. Onwedergebore 

mense ervaar nie hierdie stryd nie.  

• Vóór sy wedergeboorte is ’n mens alleen maar “’n sondaar” (Romeine 5:8).  

• Ná sy wedergeboorte is die Christen “’n sondaar-heilige” (’n geregverdigde-heilige, maar nog nie verheerlik 

nie)(hoofdstuk 7).  

• In die toekoms, by die wederkoms van Jesus Christus, sal die Christen “’n verheerlikte heilige” wees (Romeine 

8:30; 1 Johannes 3:1-3)!  
 

 

7:14 

Vraag 3. Wat is die verskil tussen “slaaf van die sonde wees” en “verkoop onder die sonde 

wees”? 

Aantekeninge.  
 

 (1) ’n Nie-Christen is “’n slaaf van die sonde”  

      solank hy nog nie wedergebore is nie (Romeine 6:6,16-17,19).  

Romeine 6:6,16,17 en 19 leer dat mense vóór hul wedergeboorte allemaal “slawe van die sonde” is. Hy het homself 

soos ’n slaaf ter beskikking van die ongehoorsaamheid gestel (verlede tyd). Hy gedra hom soos ’n mens wat hom 

vrywillig as slaaf aan die sonde, wat in sy sondige natuur woon, verkoop het (sien 1 Konings 21:20;  

2 Konings 17:17). Dit word bewys deur die feit dat hulle in hul onwedergebore toestand die wense van hul sondige 

natuur gehoorsaam en die lede van hul liggaam ter beskikking stel aan die onreinheid en aan steeds toenemende 

wetteloosheid (ongeregtigheid). Omdat hulle nie wedergebore is nie, is hulle nie vry nie en kan hulself nie bevry van die 

oorheersende mag van hul sondige natuur nie. Hulle onderwerp hulle nie aan die God van die Bybel en sy wil nie en 

kan dit ook nie. Hulle is nie instaat om die God van die Bybel te behaag nie (Romeine 8:7-8). Dus, “’n slaaf van die 

sonde wees” beteken om “nie-wedergebore te wees”!  
 

 (2) ’n Christen is “verkoop onder die sonde” (Grieks: pipraskó)(voltooid teenwoordige tyd)   

      selfs al is hy wedergebore (Romeine 7:14).  
 

Die toestand van “slaaf van die sonde te wees” keer nooit meer terug nie. Wanneer ’n mens wedergebore word 

(begin glo in Jesus Christus)(Johannes 12:12-13) word hy eens en vir altyd vrygemaak van die toestand van “’n slaaf 

van sy sondige natuur te wees” en het hy “’n slaaf van God” geword (aoristus tyd)(Romeine 6:18,22)! Die toestand van 

“’n slaaf van die sonde te wees” (Romeine 6:6,16-17,19) keer nooit meer terug nie!  
 

Die toestand van “verkoop onder die sonde te wees” bly die ervaring van die Christen solank hy op die aarde 

woon. Die Griekse teks van Romeine 7:14 sê: “onder die sonde verkoop te wees” (Grieks: pepramenos upo tén 

amartian) (voltooide teenwoordige tyd van pipraskó) en nie: “’n slaaf van die sonde (ongehoorsaamheid, onreinheid, 

wetteloosheid) (Grieks: doulos té hamartia/ eis hupakoé/ té akatharsia/ té anomia) te wees” (Romeine 6:6,16,17,19). 

Hoe kan ’n wedergebore Christen in die toestand van “verkoop onder die sonde” wees? Romeine 7:14-26 word die 

beste uitgelê deur die parallelle Bybelgedeelte in Galasiërs is 5:16-26.  
 

Galasiërs 5:16-17 sê (aan Christene), “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit 

swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie (Grieks: epithumia sarx). Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd 

met wat die  Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer.”  
 

Christene ervaar nog steeds “die begeertes van hul sondige natuur (die vlees)”, maar hulle word nie langer oorheers 

deur hierdie begeertes en hoef ook nie toe te gee aan hierdie begeertes nie. Wanneer hulle nie in afhanklikheid van die 

Heilige Gees lewe nie, gee hulle wel toe aan die sondige begeertes. Dan doen hulle dinge wat hulle eintlik as Christen 

nie sou wou doen nie. 
 

Die Bybel leer dat ’n wedergebore Christen nog nie volmaak geword het nie. Telkens weer ontstaan daar weer ’n 

konflik en stryd binne in die gelowige. Hy leef nog steeds in sy swakke liggaam wat aan die sondige natuur onderworpe 

is. Hierdie sondige natuur val hom voortdurend aan en met so ’n geweld dat die Christen nie altyd doen wat hy graag 

sou wil doen nie.  
 

Nogtans het die Christen iets wat die nie-Christen nie het nie, naamlik, die Heilige Gees wat in hom woon! Die Christen 

is wel “verkoop aan sy sondige natuur” en dra nog wel soms vrug vir die dood (Galasiërs 5:19-21; vgl. Romeine 7:5), 
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maar hy is “nie langer ’n slaaf van sy sondige natuur nie”. “’n Slaaf van sy sondige natuur” kan alleen maar “ja” teen sy 

sondige natuur sê en kan alleen maar sondig, maar ’n Christen kan “nee” teen die sonde sê! Die Christen het ’n slaaf 

van die Heilige Gees geword en dra meestal vrug vir God (die vrug van die Gees)(Galasiërs 5:22-25; Romeine 7:4).  
 

Hoewel sy sondige natuur nog steeds ’n magtige werklikheid in hom is (Romans 7:14-26), het die Christen sy sondige 

natuur (die vlees) met sy vrug (die hartstogte en begeertes) gekruisig (Galasiërs 5:24). Die Christen het ’n definitiewe 

breuk gemaak met sy lewe in sy sondige natuur. Hy verlang en wil, kan en sal die nuwe lewe in sy wedergebore natuur 

uitlewe. Of anders gesê, hy het homself vrywillig onderwerp aan die Heilige Gees wat die nuwe lewe in en deur die 

Christen leef. Die Christen is nou al besig op hierdie aarde te wees wat hy in beginsel al is: ’n heilige. Of anders gestel 

die Heilige Gees is voortdurend besig die geregtigheid en heiligheid van Jesus Christus (wat verwerf is deur Jesus 

Christus vir Christene) toe te pas in die lewe van die Christen (sien 1 Korintiërs 1:30).  
 

Die Christen is wel “verkoop (Grieks: pipraskó) (voltooide teenwoordige tyd, passief) aan die sonde” (Romeine 7:14) of 

“’n krygsgevangene (Grieks: aichmalótisó) (onvoltooide teenwoordige tyd) van sy sondige natuur” (die wet van die 

sonde wat in sy lede werksaam is)(Romeine 7:23). Die Christen het ’n onvrywillige krygsgevangene of gyselaar geword 

van die mag van ’n vreemde moontheid wat hy nie wil hê nie, maar waarvan hy homself nie kan bevry nie. Hy erken dat 

sy sondige natuur nog steeds ’n teenwoordige werklikheid is wat ’n groot mag oor hom uitoefen. Hy is onvrywillig 

onderwerp aan die werkinge van sy sondige natuur. Dit blykt uit al die kere dat hy dinge doen wat hy nie wil doen nie, 

(Romeine 7:15) en uit al die goeie dingen wat hy nie in staat is te doen nie (Romeine 7:18). Dus, netsoos in Galasiërs 

5:17, ervaar die Christen ’n verskriklike geestelike en morele konflik (stryd, oorlog) in die lede van sy liggaam waarin 

die ingewingen van sy sondige natuur die ingewingen van die Heilige Gees weerspreek en teëstaan (Romeine 7:23). 
 

Maar, netsoos in Galasiërs 5:22-25 leer Romeine 8:12-14 dat die Christen deur die Heilige Gees wat in hom leef nie 

hoef te lewe in ooreenstemming met die ingewinge van sy sondige natuur (sy vlees) nie, maar dat hy die dade (vrug) 

van sy sondige natuur in sy liggaam (die vlees) kan dood. Deur die krag van die Heilige Gees wat in hom woon kan die 

Christen telkens weer die ingewinge van sy sondige natuur weerstaan en doen wat hy wil doen, naamlik, doen wat God 

wil dat hy doen!  
 

Maar omdat die Christen ook nog steeds ’n sondige natuur het en nie altyd in afhanklikheid van die Heilige Gees leef  

nie, kan hy dikwels nie die slegte invloed van sy sondige natuur weerstaan nie en doen hy nie of kan hy nie doen wat hy 

wil doen nie. Hoewel die Christen geestelik en moreel wedergebore is en onder die heerskappy van die Heilige Gees 

staan, word hy nog steeds sterk beïnvloed deur sy sondige natuur en gehoorsaam hy nie altyd die vermanings van die 

Heilige Gees nie. So lank as die Christen nog in hierdie liggaam met sy sondige natuur woon, sal sy sondige natuur hom 

bly bedreig en sal die beheer van die Heilige Gees in hom nog nie volledig of volmaak wees nie. Dit gebeur eers by die 

wederkoms van Christus (1 Johannes 3:1-3).  
 

  

7:24 

Vraag 4. Wat is het verskil tussen “die liggaam van die sonde” (ANV: ons sondige bestaan)  

en “die liggaam van hierdie dood” (ANV: hierdie doodsbestaan)?  

Aantekeninge.  
 

Die apostel Paulus gebruik vier uitdrukkings wat verband hou met die liggaam. Hoewel daar ’n verband bestaan tussen 

hierdie vier uitdrukkings, is daar ook verskille:  
 

 (1) Die liggaam van die sonde in Romeine 6:6.  

“Die liggaam van die sonde” (Grieks: to sóma tés hamartias) is die fisiese liggaam van die onwedergebore mens. Dit is 

die fisiese liggaam van die nie-Christen, wat bewoon word, gekonditioneer word, oorheers en beheer word deur sy 

sondige of verdorwe menslike natuur wat hom vrywillig, maar tog onweerstaanbaar as ’n slaaf beskikbaar gestel het aan 

die onreinheid en steeds toenemende wetteloosheid. Wanneer hy ’n Christen word, word hy vrygemaak van hierdie 

“liggaam van die sonde” (Romeine 6:6,18,22). Nietemin bly sy fisiese liggaam ’n “liggaam van die dood” en ’n 

“vernederde liggaam”.  
 

 (2) Die liggaam van die dood in Romeine 7:24.  

“Die liggaam van die dood” (Grieks: to sóma tou thanatou) is die fisiese liggaam van die wedergebore Christen. Dit is 

die fisiese liggaam van die Christen, waarin die sondige natuur nog steeds woon, maar waarin nou ook die wedergebore 

natuur deur die Heilige Gees woon. Dit is die fisiese liggaam van die Christen wat sy lede nog aan die sonde beskikbaar 

stel, omdat die Christen nog nie in volledige afhanklikheid van die Heilige Gees leef nie. Die gevolg is dat die sondige 

en verdorwe natuur (die wet van die sonde)(Romeine 7:21,23) wat in die Christen woon, nog aangaan om die geestelike 

dood en veral die ligaamlike dood te verroorsaak. Daarom word die liggaam van die Christen “die liggaam van die 

dood” genoem. 
  

 (3) Die vernederde liggaam in Filippensen 3:21.  

“Die vernederde liggaam” (Grieks: to sóma tés tapeinóseós) is die fisiese liggaam van ’n Christen vóór sy opstanding 

uit die dood. Dit is die fisiese liggaam van die Christen wat nog onderhewig is aan die fisiese dood. Dit beteken 

dieselfde as “die liggaam van die dood” wat uiteindelik fisies doodgaan. Die laatste vyand wat deur Jesus Christus 

vernietig sal word is die fisiese/liggaamlike dood (1 Korintiërs 15:26).  
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 (4) Die verheerlikte liggaam in Filippensen 3:21.  

“Die verheerlikte liggaam” (Grieks: to sóma tés doxés) is die fisiese liggaam van die Christen ná sy opstanding uit die 

dood. Alleen by die wederkoms van Jesus Christus sal Jesus Christus sy allesoorheersende krag gebruik om die 

vernederde (sterflike, verganklike) fisiese liggaam te verander (transformeer) tot “die verheerlikte liggaam” wat 

gelykvormig sal wees aan die verheerlikte (opstandings)liggaam van Jesus Christus! Die verheerlikte liggaam sal 

onverganklik, verheerlik, kragtig, geestelik en onsterflik” wees (1 Korintiërs 15:42-44 en 54). 
 

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 7:14-26.  

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 7:14-25.  
 

7:14. Bestudeer die morele wet van God (insluitend die Tien Gebooie), omdat die morele wet God se natuur in die 

vorm van gebooie beskryf. Die morele wet van God is geestelik, dit wil sê, heilig, regverdig en goed.  

15,23. Moenie wanhoop as jy voortdurend ’n geestelike en morele stryd tussen jou sondige natuur en jou 

wedergebore natuur ervaar nie. Hierdie stryd bewys dat je regtig wedergebore is.  

7:18. Besef en erken dat daar in jou sondige natuur (die vlees) geen goeds woon nie. Daarom moet jy ook nie met 

jou sondige natuur eksperimenteer nie.  

7:24. Wees absoluut oortuig dat alleen Jesus Christus deur sy Gees wat in jou woon jou telkens weer kan verlos en 

bevry van die dominerende mag van jou sondige natuur.  
 

2. Voorbeelde van persoonlike toepassings uit Romeine 7:14-25.  
 

Ek erken dat die dwingende mag van my sondige natuur my dinge laat doen wat ik nie wil doen nie. Dit gebeur omdat 

ek nog onvolwasse, swak of ongeestelik is. Nietemin neem ek ten volle verantwoordelikheid vir die sonde wat ek doen 

(sien 1 Johannes 1:8,10). Ek besef dat my sondige natuur bo my eie vermoë sterk is en dat ook as ek probeer om die 

morele wet van God te hou, dit my nie bevry van hierdie mag nie. Ek is oortuig dat my sondige natuur volkome 

verdorwe is en daarom sal ek aanhou om my sonde te bely (1 Johannes 1:9) en my van my sonde te bekeer.  
 

Ek erken dat ek in myself nie die vermoë besit om my sondige natuur te weerstaan of enigsins te vernietig nie. Daarom 

soek ek bevryding van hierdie dominerende mag van my sondige natuur na ’n Verlosser buite my om! Ek het die  

verworwe geregtigheid van Jesus Christus nodig om my te regverdig en om my daadwerklik te bevry van die doen van 

bepaalde sondes. Ik het Jesus Christus ook nodig om my te heilig! Alleen die genade van God deur Jesus Christus sal 

my vry kan maak en maak my ook daadwerklik vry van die absolute dominerende mag van my sondige natuur.  
 

STAP 5. BID.                 REAKSIE  

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

Romeine 7:14-26.  

(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 7:14-26 saam met ’n persoon of ’n klein groepie  

    mense.  

3. Persoonlike tyd met God. Hou stiltetyd met God uit ongeveer ’n halwe hoofstuk per keer uit Spreuke 1, 3, 4 en  

    5. Maak gebruik van die uitgekose Bybelvers of die gunstelingwaarheid metode en maak kort aantekeninge.  
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4. Memorisering. Mediteer en memoriseer die nuwe Bybelvers: (5) God is almagtig. Jeremia 32:17.  

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

5. Onderrig. Berei die gelykenis van  “die vriend wat voorbede doen” in Lukas 11:5-10 en die gelykenis van “die  

    volhardende weduwee” in Lukas 18:1-8 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.  

 


