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VRYGESPREEK! 

32 daaglikse oordenkings waarin Paulus se brief aan die Romeine 

vers vir vers deurgewerk en toegepas word.  
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VOORWOORD 

Een van die grootste probleme onder hedendaagse Christene is myns 

insiens waarskynlik die gebrek aan kennis en onderskeidingsvermoë. 

Hedendaagse Christene het grootliks verleer om die Bybel te 

bestudeer, wat uiters noodsaaklik is vir ware geestelike groei. Alles 

wat van kansels af verkondig word, in gedrukte vorm of op sosiale 

media verskyn, word goedsmoeds vir die waarheid aanvaar, solank dit 

net ’n ‘christelike kleur’ het. In die proses word baie goedgelowige 

mense mislei. Menigvuldige valse leerstellings word vandag verkondig 

en omdat Christene eenvoudig nie oor voldoende kennis en geestelike 

volwassenheid beskik nie, kan hulle nie die valse leerstellings 

identifiseer nie.  

’n Hegte verhouding met die Here en ’n deeglike kennis van die Skrif 

is noodsaaklik vir elke Christen om staande te bly in die wêreld. 

Daarvoor is dit nodig om voldoende tyd met die Woord deur te bring. 

Die Bybel behoort boek vir boek in geheel gelees en bestudeer te 

word. Maar dit word nie meer algemeen so gedoen nie. Tydens 

persoonlike stiltetye word daar dikwels van dagstukkies gebruik 

gemaak. Ongelukkig is baie van hierdie dagstukkies redelik 

oppervlakkig en bied min diepte. Dikwels word ’n enkele Bybelvers of 

paragraaf – dikwels buite konteks – uitgelig en word ’n bepaalde 

boodskap daar rondom gebou. Aan die ander kant bestaan daar wel 

heelwat Bybelstudiegidse wat die Skrif in meer diepte ondersoek. 

Dikwels is hierdie tipe studies egter hoogdrawend en ingewikkeld, wat 

tot gevolg het dat dit nie juis gewild is onder gewone lesers nie.   
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 Die motivering van hierdie reeks oordenkings is eerstens om die brief 

van Paulus aan die Romeine in meer diepte te ondersoek. Deur dit 

vers vir vers deur te werk, en agtergrondinligting en konteks te 

verskaf, poog ons om dit te bereik. Tweedens is dit ook om die inligting 

toe te pas op die leser se omstandighede en om aan die einde van 

elke oordenking die vraag te beantwoord: Wat wil die Here vandag vir 

my en jou sê deur die betrokke gedeelte?  

Die doel is om nie slegs inligting deur te gee nie, maar ook om 

geestelike voedsel te verskaf wat die leser op sy of haar wandel met 

die Here kan gebruik. Ek hoop om die leser hiermee te inspireer om 

die Skrif in diepte te bestudeer en sodoende ook geestelike groei en 

onderskeidingsvermoë aan te wakker.  

Alhoewel verskeie Bybelvertalings geraadpleeg is tydens die saamstel 

van hierdie reeks oordenkings, is alle aanhalings geneem uit die 1983 

Afrikaanse Vertaling, tensy anders aangedui.  

My gebed is dat die oordenkings van waarde sal wees en dat dit 

uiteindelik tot die eer van die Here aangewend sal word.  
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“God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar 

nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus” 

(Rom 5:1). 
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Dag 1: Geroepenes 

Lees: Romeine 1:1-7 

Het jy geweet dat toe Paulus hierdie brief aan die gemeente in Rome 

geskryf het, hy hulle waarskynlik nog nooit ontmoet het nie? Dis 

interressant om te weet dat slegs twee van Paulus se sendbriewe wat 

vir ons in die Bybel opgeteken is, gerig is aan gemeentes wat nie deur 

sy eie sendingwerk tot stand gekom het nie, naamlik die brief aan die 

Romeine asook die een aan die Kolossense. 

Paulus skryf hierdie brief ongeveer in die jaar 55 n.C. In hierdie 

perikoop begin hy deur die gemeente te groet en homself bekend te 

stel, en uit te wei oor wie presies hy is en waarom hy die brief aan die 

gemeente skryf. Hy beskryf homself as ’n dienaar van Christus. Die 

oorspronklike Griekse woord wat hier met ‘dienaar’ vertaal is, is egter 

die woord dolos wat ‘slaaf’ beteken. Paulus stel homself dus 

inderwaarheid bekend as ’n slaaf van Christus. Dolos kom op verskeie 

plekke in die Nuwe Testament voor en is meesal met die woord 

‘dienaar’ vertaal. Na aanleiding van negatiewe kontasie aan die woord 

‘slaaf’, het Bybelvertalers oorgekom om dit te vervang met ‘dienaar’. 

Sonder om in detail in te gaan, is dit belangrik om kennis te neem dat 

’n belangrike Bybelse waarheid verlore gaan deur die gebruik van 

‘dienaar’. Ons is, soos Paulus, in wese niks anders as slawe wat ten 

volle aan Christus behoort en onder ’n verpligting leef om Hom te dien 

met ons hele lewe. Alles wat ons is en alles wat ons het, behoort aan 

Hom, anders as ’n dienaar wat slegs in iemand se diens staan en 

vergoeding daarvoor ontvang.  

Paulus skryf verder dat hy deur God self geroep is om ’n apostel – 

gestuurde – te wees. Hy is afgesonder en uitgestuur vir een doel, 

naamlik om die evangelie aan die heidennasies te verkondig (Rom 
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1:1). En dan brei hy uit oor wat hierdie evangelie, wat letterlik goeie 

nuus beteken, presies behels (Rom 1:2-4). Dit handel oor die Seun 

van God wat as Mens uit die nageslag van Dawid gebore is, nadat dit 

eeue gelede reeds deur die profete voorspel is. Hierdie Seun van God, 

naamlik Jesus Christus, het opgestaan uit die dood en is deur die 

Heilige Gees met mag beklee. Hy is ons Here en Meester, ons 

Verlosser en Saligmaker! 

Hy skryf dat hy deur Jesus Christus begenadig is en die taak opgelê is 

om niks anders te doen nie as om die goeie nuus aan al die 

heidennasies te verkondig en mense na die Here toe te lei (Rom 1:5). 

Hy beskou sy roeping nie as ’n taak nie, maar as genade! Al is dit ’n 

plig waarvoor hy as slaaf geroep en aangestel is, beskou hy dit eerder 

as ’n voorreg. As ’n mens werklik snap wat die Here vir ons gedoen 

het, kan jy nie anders nie as om ander daarvan te vertel. Dit is 

inderdaad ’n voorreg om waardig geag te word om deur Hom geroep 

te wees om die goeie nuus aan ander te vertel.  

En dan sê Paulus iets interessant. Vir my persoonlik is dit die kernteks 

van hierdie perikoop. Hy skryf: “Julle is hierby inbegrepe; ook julle is 

geroep om aan Jesus Christus te behoort.” (Rom 1:6). Hierdie taak, 

om die evangelie aan ongeredde mense te verkondig en mense na die 

Here toe te lei, is nie net aan sekere mense opgedra nie. Dit is die 

taak van elke wedergebore Christen, ook ons is daarby inbegrepe. As 

jy en ek die genade ontvang het en vrygespreek is van ons sonde, dan 

is ons slawe van Christus wat ten volle aan Hom behoort en is dit ons 

taak om ons lewens te wy aan die uitdra van die evangelie van 

Christus. Jy sien, dit is die hoofrede waarom die Kerk van Christus op 

aarde bestaan. Die hartseer is egter dat baie min hedendaagse 

Christene hierdie kernwaarheid verstaan. Die Kerk het haar roeping 

vergeet, ons hou onsself besig met allerlei minder belangrike dinge, 
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terwyl duisende mense daagliks verlore gaan sonder Christus en 

sonder dat hulle ooit die goeie nuus gehoor het.  

Toe Jesus opgevaar het na die hemel, het Hy sy volgelinge agtergelaat 

met ’n baie duidelike opdrag: Gaan die wêreld in en verkondig die 

evangelie aan die ganse mensdom. Jy kan die opdrag op verskeie 

plekke in die Bybel lees. (Matt 28:18-20, Mark 16:15,  Luk 24:47, Joh 

20:21 en Hand 1:8 )  

Het jy al gedink waarom jy en ek, wat wedergebore is, in hierdie 

gebroke wêreld met al sy hartseer, pyn, bekommernisse, siekte en 

dood leef? Ons weet dat ons slegs in hierdie onvolmaakte wêreld leef 

as gevolg van sonde. God het die mens geskape om vir ewig saam 

met Hom in die paradys te leef, maar nadat die mens Sy 

waarskuwings en bevele verontagsaam het en teen Hom gesondig 

het, is hulle uit die paradys verban en aan die gebroke omstandighede 

in hierdie wêreld blootgestel. Wanneer Adam en Eva deur God uit die 

paradys verban word, maak Hy dit baie duidelik dat hulle voortaan met 

moeite ’n bestaan sal voer (Gen 3:16-19). Maar God se liefde vir sy 

skepsels is so groot dat Hy die inisiatief geneem het om die 

verhouding tussen Hom en die mens te herstel en ons te verlos van 

hierdie onvolmaakte bestaan. Deur die bloed van sy Seun, Jesus 

Christus, word ons vrygespreek van ons sonde as ons Hom aanvaar 

as die enigste Verlosser en Saligmaker. Vir alle praktiese doeleindes 

bestaan ons sonde nie meer nie. In Hebreërs 10:17 sê God dat Hy 

nooit meer aan ons sonde sal dink nie. Hy verwyder dit so ver van ons 

af as wat die ooste van die weste verwyder is (Psalm 103:12).  

Nou is die vraag, as dit so is dat ons slegs in hierdie onvolmaakte 

wêreld leef as gevolg van ons sonde, waarom los God ons dan hier 

nadat ons sonde weggeneem is? Waarom neem Hy ons nie dadelik 

weg om saam met Hom in volmaakte omstandighede te leef nie? Hou 
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Hy dan steeds ons sonde teen ons, al sê Hy dat Hy nooit weer daaraan 

sal dink nie? Die antwoord is vanselfsprekend. Ons is hier omdat Hy 

ons wil gebruik in hierdie wêreld om ander mense na Christus te lei. 

Ons is sy verteenwoordigers of boodskappers in die wêreld. Soos wat 

Paulus geroep en afgesonder is om die evangelie te verkondig, so is 

elkeen van ons wat wedergebore is, ook ingesluit daarby en geroep 

om ons lewens aan die evangelie van Christus te wy.  

In Johannes 20:21 sê Jesus vir sy dissipels: “Soos die Vader My 

gestuur het, so stuur ek ook vir julle!” Ons het dieselfde opdrag as 

Jesus – om ’n verlore wêreld vir Hom te bereik. Sonder ons, die Kerk 

van Christus, is daar geen manier waarop mense by die Here kan 

uitkom nie. Ons is nie primêr hier om kerkdienste te hou, of om te leer, 

of om mekaar te ondersteun en te bemoedig nie. Natuurlik is hierdie 

dinge deel van Christen-wees, ons het mekaar nodig en kan nie in 

isolasie funksioneer nie. Om geestelik te groei, is dit nodig dat ons al 

die dinge doen wat ons in die kerk doen. Daar is ook baie duidelike 

riglyne daaroor in die Bybel. Maar ons mag nooit ons eerste roeping 

vergeet nie. Die Kerk van Christus is in wese niks anders nie as ’n 

sendingorganisasie! Die dinge wat ons in die kerk doen, is slegs gerig 

daarop om ons staande te hou in ’n donker wêreld en om ons toe te 

rus en in staat te stel om ons opdrag uit te voer. 

Dit beteken nie dat almal van ons alles moet agterlaat en sendingveld 

toe gaan nie. Daarvoor roep die Here sekere mense – en as jy sy stem 

hoor, mag jy nie ongehoorsaam wees nie. Maar elkeen van ons moet 

op een of ander wyse betrokke wees by wêreldsending en ons lewens 

wy daaraan om mense by Christus uit te bring. Eerstens is ons 

natuurlik geroep om in ons wêreld, daar waar ons woon, werk of 

ontspan, getuies vir Hom te wees. Maar dit eindig nie daar nie. 

Diegene van ons wat nie geroep is vir voltydse diens nie, het ’n 

verpligting om diegene wat wel geroep is, in staat te stel om daarmee 
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vol te hou. Sendelinge word deur die Kerk uitgestuur en die Kerk het 

’n verpligting om hulle te onderhou. Deur finansiële ondersteuning, 

gebedsondersteuning, emosionele ondersteuning of op watter wyse 

ook al. Maar ons mag nooit ons hande in onskuld was en die taak aan 

ander oorlaat nie. “Julle is hierby inbegrepe, ook julle is geroep...” sê 

Paulus. Ons is slawe van Christus, ons leef nie meer vir onsself nie, 

maar vir Hom! En dit is genade. Dit is nie ’n plig nie, maar ’n voorreg!  

Laastens sluit Paulus sy groete af (Rom 1:7) deur te sê dat die brief 

gerig is aan almal in Rome vir wie God lief is, naamlik diegene wat aan 

Hom behoort. Hy groet met die woorde: “Genade en vrede vir julle van 

God ons Vader en die Here Jesus Christus!” Dit is interessant dat hy 

nie hier die hoop uitspreek of bid dat die gemeente genade en vrede 

moet ervaar nie. Hy verklaar dat dit reeds tot die beskikking van die 

gemeente is. Wanneer ’n mens Christus as Verlosser aanvaar en jou 

lewe aan Hom oorgee, dan sàl jy sy genade ervaar. Hy wys niemand 

weg wat in opregtheid tot Hom nader nie (Joh 6:37). En dan sal jy ’n 

innerlike vrede beleef wat blywend is en wat nie afhanklik is van jou 

aardse omstandighede nie. Jesus verwys in Filippense 4:7 daarna as 

’n “vrede wat alle verstand te bowe gaan.”  

Slotopmerkings 

Besef jy dat jy en ek in wese slawe van Christus is? Gelukkig eindig dit 

nie daar nie. Jesus sê in Johannes 15:14-15 dat as ons binne sy wil 

lewe, Hy ons nie meer as slawe beskou nie, maar as sy vriende en 

mede-erfgename in die Koninkryk van God. Wat ’n voorreg! Maar ons 

mag nooit vergeet dat ons eintlik slawe is wat in alles aan Hom 

behoort, aan Hom ondergeskik is en aan Hom gehoorsaam moet wees 

nie. 

Hy het ons ook geroep vir ’n bepaalde taak. Het jy al jou roeping 

gesnap en leef jy dit uit? Of sit jy dalk nog rustig in jou gemaksone en 
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dink dat jy die taak aan ander kan oorlaat? As God jou begenadig het 

en jou sonde weggeneem is deur die bloed van Christus, dan is jy deel 

van die Kerk van Christus en dan is jy ’n geroepene! Dit is so 

eenvoudig. Maar die kruks van die saak is dat hierdie roeping in 

werklikheid ’n voorreg is eerder as ’n plig. 

As ons besef dat ons aan Hom behoort en gehoorsaam is aan sy 

opdragte, beloof Hy vir ons sy vrede: ’n blywende vrede wat die wêreld 

nie verstaan nie. Dit is ’n vrede wat gesetel is in die wete dat jy aan 

Hom behoort en dat Hy, as jou Eienaar, verantwoordelikheid vir jou 

aanvaar het. Maar veral ook in die wete dat ongeag wat hierdie wêreld 

vir jou inhou, niks jou kan skei van sy liefde nie (Rom 8:39) en dat 

daar ’n ewigheid van volmaakte geluk op jou wag. 

 

 

 

 

 

 

 

 


