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Romeine  

Inleiding  

Belangrike gegewens  

Doel: 

Om voorbrand te maak vir Paulus se voorgenome besoek aan Rome op sy deurreis 
na Spanje (15:24), deur onder andere ‘n voorlegging te voorsien van die evangelie.  

 

Skrywer: 

Paulus  
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Geadresseerdes: 

Die Christene in Rome, waarvan die meeste waarskynlik vroeër nie die Joodse 
godsdiens aangehang het nie.  

 

Ontstaanstyd: 

Waarskynlik tydens die winter van 55-56 nC, uit Korinte.  

 

Plasing: 

Paulus bevind hom in Korinte tydens sy derde sendingreis (Hand 18:23-20:38), en 
volgens Romeine 15:25 is hy op die punt om die geldelike hulp wat hy vir die arm 
Christene in Judea by verskillende gemeentes gekollekteer het, in Jerusalem te 
gaan aflewer. Hy glo dat sy werk in die Oos-Romeinse Ryk afgehandel is (15:23). Hy 
wil in die weste gaan werk en het spesifiek Spanje in die oog (15:24). 

 

Kernverse:  

“Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van 
elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie 
kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen 
omdat hulle glo” (1:16-17). 

 

Belangrike karakters: 

Paulus, Febe 

 

Belangrike plek: 

Rome 
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Verdere opmerkings: 

Romeine staan saam met 1 en 2 Korintiërs en Galasiërs bekend as sy hoofbriewe. 
Daar is opvallende ooreenkomste tussen Galasiërs en Romeine.  

 

Oorsig  

Goeie prokureurs en advokate is daarvoor befaamd dat hulle ‘n saak klinkklaar kan 
argumenteer. Hulle noem presies die regte argument op die regte stadium, hulle 
gebruik al hulle kundigheid en ervaring om die saak so te belig dat dit volledig 
duidelik is wat hulle wil sê. Die wyse waarop Paulus die evangelie in die 
Romeinebrief uiteensit, getuig van dieselfde briljantheid. Die inhoud is duidelik, maar 
op baie plekke so diep, dat geleerdes oor verskeie dele van hierdie brief nog lank nie 
klaar gepraat het nie.  

Paulus was nog nie self in Rome nie, maar uit die groetes in sy brief (16:1-16) is dit 
duidelik dat hy baie gelowiges daar geken het. Daar is nie regtig sprake van ‘n 
gemeente nie, maar van gelowiges wat waarskynlik as huisgemeentes dwarsoor die 
stad gefunksioneer het. Geen apostel het in Rome gewerk nie, en die evangelie het 
waarskynlik daar gevestig geraak vanweë die talle verhuisings van mense en veral 
omdat baie mense hulle vanuit ander dele van die Ryk in Rome, die hoofstad, gaan 
vestig het.  

Daar is ‘n hele reeks redes vir Paulus se skrywe van sy brief. Hy wil graag die 
Christene in Rome besoek om hulle te bedien. Hy hoop egter ook om hulle 
medewerking te kry in die sendingwerk wat hy in Spanje wil gaan doen. Hy skryf dus 
die brief om reeds voor sy besoek homself bekend te stel en sy verstaan van die 
evangelie aan hulle uiteen te sit. Dis is duidelik dat dit nie sommer ‘n vinnige briefie 
is nie, maar dat daar deeglike beplanning agter sit.  

Die brief begin met die gebruiklike, maar uitsonderlike lang aanhef (1:1-7). Daarna 
volg die danksegging waarin Paulus God dank vir die gelowiges in Rome (1:8-12). In 
1:13-17 gee hy ‘n aanloop tot die hoofbetoog en noem ook die tema van die brief 
(1:16-17). Daarna beredeneer Paulus dat alle mense, Jode en nie-Jode, skuldig 
staan voor God (1:18-3:20), maar dat God diegene wat glo, uit genade vryspreek 
(3:21-4:25). In hoofstukke 5-8 sit hy uiteen dat gelowiges as vrygespreektes nuwe 
mense is: hy skryf oor die heerlikheid van ons nuwe bestaan (5:1-11), ons nuwe 
verbondenheid (5:12-21), dat ons as mense wat vry is van die wet, deur die Gees 
beheers word (7:1-8:39). In hoofstukke 9-11 verduidelik hy wat die posisie van die 
Joodse volk is: na ‘n kort inleiding (9:1-5), skryf hy van Israel se verkiesing en 
struikeling, en die toetrede van die heidene (9:6-10:21), maar dat daar ook vir die 
Jode ‘n deur van hoop is (11:1-36).  

Vervolgens handel hy oor verskillende fasette van Christenskap in praktyk (12:1-
15:13), waaronder ‘n hele gedeelte oor die sterkes en die swakkes in die geloof 
(14:1-15:13). Daarna maak hy verskillende mededelings, groetes en rig laaste 
oproepe (16:1-23). Hy eindig die brief met ‘n lofprysing (16:25-27). 

Lees Romeine met aandag en toets of jou insig in die evangelie klop met dit wat God 
hier deur Paulus daaroor duidelik maak.  
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Sketsplan  

A. BRIEFAANHEF (1:1-7) 
B. DANKSEGGING (1:8-12) 
C. AANLOOP TOT HOOFBETOOG EN TEMA (1:13-17) 
D. ALMAL IS SKULDIG, MAAR WIE GLO, WORD VRYGESPREEK (1:18-4:25) 

a. Almal, nie-Jode sowel as Jode, staan skuldig (1:18-3:20) 
b. Wie glo, word uit genade vrygespreek (3:21-4:25) 

E. AS VRYGESPREEKTES IS GELOWIGES NUWE MENSE (5:1-8:39) 
a. Die heerlikheid van ons nuwe bestaan (5:1-11) 
b. Ons nuwe verbondenheid (5:12-21) 
c. Vry van die sonde dien ons God (6:1-23) 
d. Vry van die wet staan ons onder Christus (7:1-6) 
e. Die verhouding tussen die wet en sonde (7:7-25) 
f. Ons is algehele oorwinnaars omdat God ons in Christus lief het (8:31-

39) 
F. DIE POSISIE VAN DIE JOODSE VOLK (9:1-11:36) 

a. Inleiding (9:1-5) 
b. Israel se verkiesing en struikeling, en die toetrede van die heidene 

(9:6-10:21) 
c. Die deur van hoop vir die Jode (11:1-36) 

G. CHRISTENSKAP IN PRAKTYK (12:1-15:13) 
a. Inleiding (12:1-2) 
b. Fasette van die Christenlewe (12:3-13:14) 
c. Die sterkes en die swakkes (14:1-15:13) 

H. MEDEDELINGS (15:14-33) 
a. Die gesindheid waarmee Paulus die brief skryf (15:14-21) 
b. Paulus se toekomsplanne en ‘n versoek om voorbidding (15:22-33) 

I. BRIEFSLOT (16:1-27) 
a. Febe aanbeveel, groetes, waarskuwings, seën (16:1-23) 
b. Lofprysing (16:25-27) 

 

Paulus gee in hierdie brief ‘n deeglike en volledige uiteensetting van die feit dat God 
die sondige mens in die regte verhouding met Homself stel deur die 
versoeningsdood van Jesus Christus. Verder sit hy uiteen dat ‘n mens aan hierdie 
regte verhouding met God slegs deur geloof deel kry, en nie deur wetsonderhouding 
of ander eie prestasies of afstamming nie.  

Ons word ook herinner dat ons as vrygespreektes splinternuwe mense is. Ons is vry 
van di sonde, en kan God dus dien. Ons is vry van die wet en vry van ons sondige 
natuur, en onder die genadige regering van die Heilige Gees. Paulus spel ook uit wat 
die implikasie hiervan vir verskillende fasette van die praktyk van die Christelike lewe 
is.      

Deur die eeue van die kerk se geskiedenis het hierdie brief a ‘n nuwe diepgang in 
baie mense se geloofslewe gebring. Mag dit ook nou vir jou ‘n geloofsverrykende 
ervaring wees! 
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Hooftemas  

Sonde  

Sonde hou in dat mens ongehoorsaam is aan wat God wil hê, en dat jy weier om jou 
lewe in te rig volgens sy vereistes. Sedert Adam en Eva in sonde geval het, is dit 
elke mens se natuurlike geaardheid om God nie te gehoorsaam nie. die mens se 
sonde versteur dus die verhouding tussen hom en God. sonde maak dat mens jou 
lewe inrig soos wat jy wil, in plaas daarvan om God se voorskrifte daarvoor na te 
volg. God straf sonde.  

Elke mens is sondig, en dit kom tot uitdrukking deurdat die mens teen God in 
opstand kom of deurdat die mens hom nie steur aan wat God wil hê nie. Jou 
natuurlike geaardheid veroorsaak dat niks wat jy dink, doen of sê, sonder sonde is 
nie. daar is dus geen wyse waarop jy jouself van jou sondigheid kan verlos nie. 

 

Verlossing  

Die enigste wyse waarop die mens van sy sonde en sondigheid verlos kan word, is 
deur of self sondeloos te word of deurdat iemand anders, wat self sondeloos is, sy 
skuld betaal. Die mens kan nie self sondeloos wees nie en daarom kan hy nie sy eie 
skuld betaal en homself verlos nie. God voorsien egter die een persoon wat dit wel 
kan doen, naamlik sy Seun, Jesus Christus. Christus is betaling van die mens se 
skuld en so het God self die mens se verlossing bewerk.   

Die kwitansie vir Christus se betaling van jou skuld kom nie outomaties op jou naam 
nie. Die wyse waarop die verlossing jou deel word, is dat jy in die geloof aanvaar dat 
Jesus jou skuld betaal het en dat God in sy liefde en genade Christus se betaling vir 
jou aanvaar het. So het die verlossing jou deel geword en is jy ‘n verloste; jou 
Verlosser het jou gered.  

 

Groei  

Gelowiges word deur God se krag geheilig. Dit hou nie in dat gelowiges sondeloos 
word nie, maar dat God deur sy Gees ons gees ombuig sodat ons al meer wil sê en 
dink en doen wat Hy wil hê. Gelowiges is nie meer onder die heerskappy van die wet 
of van hulle sondige natuur nie, maar onder die genadige regering van die Heilige 
Gees. Gelowiges word dus al meer soos Christus; hulle groei al nader aan die 
volmaakte volwassenheid van Christus. volmaaktheid word nie in hierdie lewe bereik 
nie, maar die gelowige streef daarna asof dit tog haalbaar is.  

Toe jy bewus geword het van jou verlossing, het jou geestelike groeiproses begin. 
As jy nie geestelik groei nie, bly jy ‘n babatjie in die geloof. Terwyl jy op die Heilige 
Gees vertrou, kry jy dit al meer reg om jou lewe in te rig soos wat God wil hê. Jy 
span jou in om jou nie deur jou sondige natuur of deur die een of ander wetsvoorskrif 
te laat lei nie, maar deur die Gees van God.  
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Soewereiniteit  

God is die Almagtige, en daarom is Hy aan niemand en niks verantwoording 
verskuldig nie. Ons kan met ons menslike verstand God nie regtig begryp nie, en 
ons sien maar net die klein deel van sy wese wat Hy aan ons openbaar. God doen 
wat Hy wil, en tog is daar by Hom nie willekeur nie. In alles wat Hy doen, is Hy reg 
en billik. So red Hy ook diegene wat Hy wil. Hy red nie net Jode nie, maar ook nie-
Jode, almal wat Jesus Christus as Here aanvaar.  

Vir ‘n gelowige is dit meestal bevrydend om te weet dat jy nie self oor jou lot beskik 
nie, maar dat die almagtige God dit doen. Jy kom ook onder die indruk van God se 
genade, want jy besef Hy kon jou ook verlore laat gaan soos talle ander. Die rede 
dat Hy jou sy kind gemaak het, lê nie in iets wat jy gedoen het of in hoe jy is nie, 
maar in Homself. Hy wou jou red en daarom het Hy. As jy dit besef, kyk jy nooit neer 
op iemand van ‘n ander volk of ras nie, want jy weet: ek is wat ek is, net omdat God 
my dit gemaak het, en Hy kan enige ander mens ook sy kind laat word.  

 

Diens 

Gelowiges is volledig in diens van die Here, soos wat ‘n slaaf destyds met alles wat 
hy is en het in sy eienaar se diens gestaan het. Diens aan die Here omvat gelowiges 
se verhouding met die Here en met hulle medemens. Hulle moet hulleself oefen om 
‘n intieme persoonlike verhouding met die Here te hê, en om Hom uit die Bybel te 
leer ken. Die Here wil die gelowiges gebruik om sy liefde aan ander mense te 
demonstreer. Diens aan die Here sluit dus dienslewering aan die medemens in.  

Christus het jou vrygekoop, sodat jy nou sy eiendom is en dus volledig in diens van 
die Here staan. Jou hele lewe moet wys dat jy dit weet, en dat jy bereid is om diens 
te lewer. Sorg dat daar genoeg tyd is vir jou persoonlike godsdiensoefening, sodat jy 
die Here deur Bybelstudie en gebed werklik ken. Dan sal jy ook sensitief wees vir die 
talle diensopdragte wat die Here aan jou gee in jou verhouding met jou medemens.  

       

 


