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Sondag, 16 Junie 2019 

Skriflesing:    Romeine 5:1 - 21     

Tema:    Deel aan die heerlikheid van God.    

  

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Romeine 5:1-21 

Die vrug van die vryspraak 

1 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en 

God deur ons Here Jesus Christus. 2 Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry 

tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê 

aan die heerlikheid van God. 3 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want 

ons weet: swaarkry kweek volharding, 4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van 

geloof kweek hoop; 5 en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur 

die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. 6 Toe ons nog magteloos was, het Christus immers 

reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 7 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys 

nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê 

om te sterwe. 8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons 

nog sondaars was. 9 Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan 

dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word. 10 Aangesien ons, 

toe ons nog vyande was, deur die dood van sy Seun met God versoen is, staan dit soveel vaster 

dat ons, noudat ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal word. 11 Maar dit is nie al nie. 

Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening 

ontvang het. 

 

Adam en Christus 

12 Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, 

en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. 13 Die sonde was al in 

die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 

'n wet is nie. 14 Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor 

mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as dié waarop Adam oortree het nie. 

Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom, 15 maar met die genadegawe is dit 
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anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die 

genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, 

is veel oorvloediger aan baie geskenk. 16 En met die gawe van God is dit anders as met die sonde 

van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot 

veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot 

vryspraak gelei. 17 Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur 

hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed 

van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. 

18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van 

gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. 19 Soos baie deur die 

ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die 

gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word. 20 Die wet het bygekom om die oortredinge 

nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. 

21 Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die 

vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. 

 

PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons vier vandag Drie-eenheidsondag. Ons bely dat God, ons Vader, alles geskape het en vandag 

nog steeds in stand hou. Ons bely Jesus Christus is ons Here; Hy wat ons verlos het en ons 

kinders van God gemaak het. Ons bely dat God elke dag met ons is in die vorm van die Heilige 

Gees! Broers en susters, God is met ons en vir ons en aan Hom kom al die eer toe! Amen! 

 

Ek wil vir u vandag herinner dat ons het deel aan die heerlikheid van God! Wat beteken dit om 

deel te hê aan die heerlikheid van God? 

 

Ons moet onthou dat ons aanvanklik nie deel gehad het aan die heerlikheid van God nie.  

 

Hoe so? 

 

God die Vader het alles geskape en dit was goed. Hy het die mens geskape met die hoop dat die 

mense, wat vrye wil ontvang het, sal kies om in liefde, in verhouding met God die Vader sal lewe.  
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Maar ons het ‘n klomp bagasie van Adam af ontvang. Adam – die eerste mens, wat deur God 

geskape was, het ons in die moeilikheid voor God gebring en van daar af het alles net afdraande 

gegaan.  

 

Wat was God se doel met die mens – met Adam - aanvanklik? 

Psalm 8:7 – 9 lees –  

U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, 

alles; selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane 

deurkruis.  

 

Dan leer die Bybel ons verder –  

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 

Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou 

naaste liefhê oos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.” 

- Matteus 22:37-40 

 

Maar wat gebeur in die tuin van Eden? En wat volg dan uit die mens se hart?  

Psalm 14:1 – 3 verduidelik –  

Die dwaas dink daar is geen God nie. 

Dwase mense vernietig alles; 

wat hulle doen, is 'n gruwel vir die Here. 

Daar is nie een wat goed doen nie. 

Van die hemel af kyk die Here die mense deur 

om te sien of daar één verstandige is, 

één wat na die wil van God vra. 

Almal het afgedwaal, 

die laaste een het ontaard; 

daar is niemand wat goed doen nie, 

selfs nie één nie. 

 

Die mens kies om teen God en weg van God af te lewe. En van Adam af, jaar na jaar, eeu na 

eeu, neem die sonde die mens net verder en verder van God af weg.  
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Matteus sê: 

“Uit die hart kom slegte gedagtes: moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, 

kwaadpratery.” 

Die brief aan die Romeine gaan hiermee verder –  

“Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen 

God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Die 

wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.” 

 

Dan staan daar verder –  

“Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar 

is nie een wat na die wil van God vra nie.  

“Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.  

 

Broers en susters, uit ons gelese gedeelte het ons te doen met twee persone wat die menslike 

bestaan radikaal beïnvloed het! Ons bestaan is deur Adam besmet, maar ons bestaan is ook deur 

Jesus Christus gesond gemaak! 

 

Uit Adam ontvang ons –  

Straf – v.9 

Sonde – v.12 en 21 

Die dood – v.12 en 21 

Veroordeling oor wat ons doen, dink en sê – v.18 

Vyandskap teen God – v.10 

 

Paulus sê dat hierdie dinge wat ons van Adam af ontvang het, het ons magteloos gemaak. Ons 

kan nie uit ons eie uit besluit om sondeloos te lewe nie.  

Het u dit al so beleef?  

As jy deur jou dag gaan en jy maak nie die Here deel van jou dag nie, dan word mens maklik 

geïrriteerd. Jou gedagtes dwaal maklik na negatiwiteit. ‘n Mens is meer geneig om pessimisties te 

wees. Jy kan selfs meer selfsugtig optree of egosentries raak. Elke keer wanneer ons toelaat om 

weg van die Here af te leef, beleef ons magteloosheid en soms hopeloosheid. Die oplossing is dat 

ons kan besluit om naby God te lewe. Voor Jesus kruisdood was dit nie moontlik nie. Ons moet 
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besef dat die mens wat ‘n slaaf van die sonde. Die meester in mense se lewens was die sonde en 

in baie gevalle is dit nog die sonde.     

 

Gelukkig, broers en susters, gelukkig – sê Paulus - kom God en bewys aan ons sy liefde juis 

wanneer Jesus, die tweede persoon van die Drie-enige God,  in ons plek sterf aan die kruis en so 

word ons vrygespreek van ons sonde en staan ons nie skuldig voor God nie. Ons meester 

verander vanaf die sonde na die Here. En omdat ons dit glo is ons nie meer magteloos nie. Ons 

kan elke dag naby God lewe en hierdie lewe oorheers ons nie meer met vrees, angs en 

moedeloosheid nie. Nee, ons kan verlig lewe, omdat, anders as Adam, ontvang ons van God, 

deur Christus goeie vrugte –  

Waar daar straf was – redding – v.9 

Waar daar sonde was – vryspraak – v.18   

Waar daar die dood was – ewige lewe – v.17 en 21 

Waar daar veroordeling was – vryspraak – v.18 

Waar daar vyandskap was tussen ons en God – versoening – v.10 

 

En omdat ons, wat dit wil glo en dit regtig ter harte neem met sekerheid kan lewe daaruit, kan 

mens selfs in tye van beproewing, bly wees oor dit wat ons het, al gaan dit moeilik en uitdagend. 

Dus, selfs in swaarkry bly ons sterk en standvastig en help swaarkry ons eintlik net om meer te 

volhard, - 

Onthou jou gevoelens, jou emosies gaan vir jou sê jy moet twyfel en jy moet hopeloos voel, maar 

om te volhard is ‘n besluit. Jy besluit dat Jesus die waarheid is en dat Sy voorbeeld die weg is en 

dat Hy reeds vir jou die lewe gegee het -  

en soos ons volhard word ons geloof meer eg, en egte geloof gee ons net meer hoop, en ons 

hoop bring vir ons liefde wat ons by die Heilige Gees ontvang en dit is daardie liefde wat ons dan 

aan die wêreld uitdeel.  

 

Broers en susters, kom ons hoor net weer –  

“Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die 

dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het.” 

 

“Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg...” 
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“Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een 

mens...” 

 

“Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense...” 

 

“Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het...” 

 

Maar dan kom ons redding –  

“Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars 

was.” 

 

Broers en susters, ons wat sou verlore gaan is nou deel van God se heerlikheid. Ons het dit en 

daar is niks wat hierdie heerlikheid van ons kan weg vat nie. Nie die onreg wat aan ons in hierdie 

land aangedoen word nie. Nie die liefdeloosheid van wrede mense en die korruptheid van ander 

mense nie. Nie hongersnood, oorlog of enige swaarkry nie, want ons sal elke keer volhard en 

onthou wat ons reeds in Christus het.  

 

As ons aan God dink, moet ons altyd die Drie-enige God raak sien. ‘n God wat skep, wat red en 

wat met ons is! Ons het van God ‘n geskenk gekry, maar om hierdie geskenk van God te 

waardeer soos ons moet moet ons van die sleutel tot die geskenk elke dag gebruik maak! En 

daardie sleutel is – GELOOF! 

 

Wat geloof nie is nie: twee dinge –  

Geloof is nie net intellektuele kennis van God nie. Jakobus 2:19 –  

“Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die duiwels glo dit ook – en hulle sidder van angs.” 

 

Geloof is nie net vertroue op God vir die tydelike nie. 

1 Korintiërs 15:19 –  

“As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van 

alle mense.” 

 

Wat geloof is: 

Om te glo in Jesus Christus –  
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“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie 

verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê”. 

 

Om gehoorsaam te wees aan Jesus –  

2 Korintiërs 7:1 –  

“ Laat ons ons dan reinig van alles wat die liggaam van die gees verontreinig, en ons in 

gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy.” 

 

Om jou te bekeer –  

Markus –  

“Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die 

evangelie. “ 

 

En dan moet ons ook kan vertrou op God en onsself volkome oorgee aan Hom.  

 

Slot  

Broers en susters, ek sluit af –  

As ons dink aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan moet ons ook dink aan hoe 

God deur hierdie persone ons lewens kom verander het. Elke een van God se Persone wil vir ons 

Sy heerlikheid wys en ook Sy liefde aan ons demonstreer.  

Drie-eenheidsondag beteken vir my dat ons geloof in Jesus bring ons in lyn met God se 

aanvanklike wil vir die mensdom. En omdat ek en jy in Christus weer elke dag met God kan wees 

in alle sake van die lewe, kan ons in vrede en met sekerheid voluit lewe omdat ons dit ontvang het 

wat werklike sin aan die lewe gee.  

En ons is nie alleen nie. Onthou die Duiwel wil ons van stryk bring. Maar die Heilige Gees dra ons 

en leef in ons en as ons kies om deur God ons wêreld, elke dag, te betree, sal ons vind dat ons 

nie net in hierdie wêreld is nie, maar dat ons reeds deel is van die nuwe wêreld wat aan die kom 

is.  

Weet dat deur Jesus het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin 

ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van 

God.  

Mag ons net al hoe meer lief wees vir ons God en in elke nuwe dag sal onthou dat ons  

Redding 
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Vryspraak 

Die ewige lewe 

Vrede en genade ontvang het, tot in ewigheid. 

Amen 

 


