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Sondag 4 Februarie 2018 

Skriflesing:   Romeine 12:1 tot 21 

Tema:   Die moeite werd, kos harde werk! 

 

 

Skriflesing(s) 

Romeine 12:1-21 

1 En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee 

julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van 

die godsdiens wat julle moet beoefen. 2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, 

maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die 

wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. 3 Kragtens die genade wat aan 

my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. 

Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat 

God aan elkeen toebedeel het. 4 Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal 

dieselfde funksie nie. 5 Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik 

lede van mekaar. 6 Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God 

aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in 

ooreenstemming met die geloof wat ons bely. 7 As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om 

onderrig te gee, laat ons onderrig gee. 8 As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle 

bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met 

toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. 9 Die liefde moet opreg wees. Verafsku 

wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 10 Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys 

eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. 11 Moenie in julle toewyding 

verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. 12 Verbly julle in die hoop; staan vas in 

verdrukking; volhard in gebed. 13 Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op 

gasvryheid. 14 Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 15 Wees bly saam 

met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur. 16 Wees eensgesind onder mekaar. Moenie 

hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. 17 Moenie 

kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. 18 As dit moontlik is, sover 

dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. 19 Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar 

laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: "Dit is my reg om te straf; Ek 
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sal vergeld," sê die Here. 20 "As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee 

hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte." 21 Moet jou nie 

deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. 

 

Preek  

Geliefdes van ons Here Jesus Christus –  

 

Is ons geloof vir ons die moeite werd?  

 

As die Kaap droog is en die mense bid, maar dit reën nie – is my geloof vir my die moeite werd?  

As die regering oorkom as of korrupsie maar net ‘n geringe foutjie is – is my geloof vir my die 

moeite werd? 

As ek dringend bid vir God om my gesond te maak of my finansiële probleme weg te neem of vir 

my ‘n lewensmaat te gee of om my rebelse kinders te laat volwasse word en dit gebeur nie 

dadelik nie – is my geloof vir my die moeite werd? 

 

Ek meen, elke dag begin jy met God. Jy staan op en jy sien die son opkom of jy hoor die reën val 

en jy sê dadelik, dankie Here vir die nuwe dag en dankie vir reën wat die aarde voed. Jy begin 

met ‘n gebed en jy lees ‘n gedeelte uit die Bybel. Dwarsdeur jou dag, praat jy met God. Jy is 

dankbaar dat jy veilig by die werk gekom het. As jy ‘n probleem het, dan bid jy en jy praat gou met 

God daaroor. As jy in jou motor ry, dan dank ons die Here dat ons die voorreg het om ons eie kar 

te kan ry. As jy met jou twee hande die deur by die werk oopmaak en jou tas met die ander hand 

die gebou in stap, dan onthou ons dat ons geseën is met twee arms en twee bene. As jy jou brein 

inspan om jou werk te doen, dan weet ons die Here het jou die vermoë geskenk om te kan dink en 

te kan redeneer en so ‘n aanwins is vir jou werkgewer.  

Jy lees jou Bybel, want God sê dis waar jy Hom hoor praat. Dit is vir jou baie belangrik om God te 

ken, want jy weet dat jy Hom wil vertrou. Daarom lees ons Sy boek, want daarin sien ons wie God 

is.  

Ons is elke Sondag in die kerk, met net die uitsondering van ‘n af en toe.  

 

En na dit alles vind ons dat die Here nie vir jou gee wat jy wil het nie – is jou geloof werklik vir jou 

die moeite werd? 
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U hoor my moedswilligheid. Weet u, ons geloof IS VIR ONS DIE MOEITE WERD. 

   

Doop 

Hier waar u vanoggend sit, het ons die Doop beleef. Waaroor gaan die Doop? Een van die 

belangrike dinge wat gekommunikeer word as ons iemand doop, is dat ons ongetwyfeld bely dat 

ons deur Jesus Christus vry gemaak is van die sonde. Die simbool van die water sê ons is skoon 

gewas.  

En dis ‘n wonderlike ding om te hoor!  

 

Hoekom is dit wonderlik? 

 

Uitbou 

Paulus skryf ‘n brief aan gelowiges in Rome. Paulus was op daardie stadium nog nooit in Rome 

nie, maar ons lei af dat hy heelwat gelowiges ken wat in Rome bly en hy is van plan om by van 

daardie gelowiges, die Christene daar, te gaan kuier.  

Paulus wou baie graag die evangelie gaan verkondig in Spanje en as hy dus Spanje toe gaan, 

dan is hy van plan om eers by Rome aan te gaan en by van die Christene daar te gaan kuier.  

Paulus skryf dan hierdie brief aan gelowiges in Rome vanuit Korinte om voorbrand te maak vir sy 

besoek aan hulle deur ‘n voorlegging te voorsien van die evangelie.  

 

As mens die Romeine brief lees dan sien ons hoe Paulus sy verstaan van die evangelie aan hulle 

deur gee.  

 En soos hy dit doen vind ons in hierdie brief aan die gelowiges in Rome so 6 hooftemas –  

Sonde 

Verlossing  

Groei 

Soewereiniteit  

Diens  

 

As ek vir Paulus dus sou vra – Paulus is my geloof vir my die moeite werd? – dan sou hy vir my 

antwoord soos wat hy die gelowiges in Rome geantwoord het. 

 

 Eerste ding – die kernverse van die hele brief – Romeine 1:16 en 17 
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16 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. 17 In die evangelie kom juis tot openbaring 

dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar 

geskrywe staan: "Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe." 

 

God wil hê ons moet in Hom glo. Ons moet glo Hy is die Skepper van alles. Ons moet glo dat Hy 

ons versorg. Ons moet glo dat Hy vir ons wil krag gee vir die toetse wat op ons pad kom. Ons 

moet glo dat Hy ons nuut maak en ons mense maak vir die nuwe aard wat kom, want hierdie een 

is besig om te vergaan.  

 

Maar die doring in ons vlees is die sonde.  

 Die sonde maak mense blind vir God. Rom. 1:19,20 

19 Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle 

bereik gebring. 20 Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik 

aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met 

die oog kan sien nie.  

 

Broers en susters, daar is niemand so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Paulus vertel vir die 

gelowiges dat God is nie onmoontlik om te sien nie, maar daar is mense wat kies om verly te word 

deur sonde.  

 Romeine 1:25 –  

25 Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in 

plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. 

   

Wanneer ons min aandag gee aan God of wanneer ons nou en dan by God inloer dan word die 

verbintenis swak. Dan bied die slang vir jou al die giftige vrugte aan en dan val die stronk op die 

grond. 

Wanneer die mens die waarheid van God verruil dan lyk hulle lewens so –  

29 Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid; hulle is vol jaloesie, 

moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en 30 praat kwaad; hulle haat God, hulle is 

hooghartig, aanmatigend, verwaand; hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle 

ouers; 31 hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvogtig. 32 Hulle is mense wat die 
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verordening van God ken dat dié wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle nie 

net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. 

 

Dan sê Paulus –  

Romeine 2:9 –  

9 Lyding en benoudheid bring Hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek 

oor dié van die Jood, maar ook oor dié van die nie- Jood. 

 

En hier hoor ons die tema van die sonde. En tog begin die tema van die verlossing deur kom as 

Paulus praat.  

Romeine 3:25 tot 26  

Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur 

het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy 

verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy 

vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat 

in Jesus glo. 

 

Is my geloof vir my die moeite werd?  

Broers en susters, die antwoord is ja. Want op ‘n kosmiese skaal het die Skepper van die kosmos 

ons swakheid, ons sondige natuur, waarvan ons ‘n slaaf was en wat deur die Satan aan geblaas 

was, vergewe en ons daarvan verlos. 

 

Satan en sonde 

Nou, u hoor dat ek verwys na die Satan. As ek die Bybel reg lees, dan moet ons ‘n onderskeid 

maak tussen ons sondige natuur en die Satan wat ons versoek.  

Die probleem vir die mens is nog altyd sy sondige natuur. Die Satan maak ons nie sondig nie. 

Weens die oer-sonde, Adam en Eva wat nie na God geluister het nie, sit die mens met ‘n sondige 

natuur. Jy en ek is geneig om te sondig. Wat die Satan gehad het was sekere wapens wat hy 

gebruik het om die mens daarmee gevange te hou. Maar as Jesus kom dan vat Hy die Satan se 

wapens van hom af weg. Dis wat ons bedoel met Jesus wat oorwin het. 

 Net vinnig – wat was die wapens van die Satan?  
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1. Die Dood – Hebreërs 2:15 - 14 Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het 

Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag 

het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. 

2. Bind, beset of okkupeer – 1 Korintiërs 3:16 - 16 Weet julle nie dat julle die tempel van God 

is en dat die Gees van God in julle woon nie? 

3. Aanklag funksie voor God – Romeine 8:33 – 34 - 33 Wie kan die uitverkorenes van God 

aankla? God self spreek hulle vry. 

 

Daar is nog ‘n hele paar wapens wat die Satan verloor het(Dis ‘n preek vir ‘n ander tyd). Die punt 

is dat Jesus ons verlos van ons gevangenisskap aan die sonde en die Satan kan dit nie meer dit 

teen ons gebruik nie. Jesus het die Satan oorwin.  

 

Is ons geloof vir ons die moeite werd? Dit is! 

 

 Paulus kom dan in Romeine 8:6 –  

6 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar 

die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. 

 

Broers en susters, wat staan hier? Paulus laat geen grassie vir ‘n middeweg nie. Elke mens, of hy 

glo in God of nie, het net een van twee paadjies wat hy of sy kan loop.  

Die pad van die sondige natuur of  

Die pad saam met die Heilige Gees.  

 

Elke dag staan ons voor ‘n keuse. Gaan ek vandag saam met die Heilige Gees loop of saam met 

my sondige natuur. Onthou jy is nie meer ‘n slaaf van die sonde. Jy is vry!  

Daar bestaan nie ‘n rehabilitasie program vir gelowiges wat stukkie vir stukkie al hoe minder 

sonde begin doen nie. As jy glo in Jesus dan stop jy met die sonde, want jy vra die Heilige Gees 

om jou te help. Dis die Heilige Gees wat jou veilig hou met ‘n ordentlike muur, sodat die Satan se 

versoeking nie by jou uitkom nie. Maar as ons die pad duister raak, dan word daardie muur soos 

ogiesdraad en dan kan die duiwel met sy vinger so deur die gate jou druk met versoeking op 

versoeking.  
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Paulus sê as jy ‘n dief is dan moet jy ophou steel en begin werk sodat jy die armes kan help. Met 

die hulp van die Heilige Gees kan jy sonde net eenvoudig stop. Geen rehabilitasie proses nie. 

Leef met die Heilige Gees, weet wat God by jou wil sien en leef dan so.  

 

Dan kom Paulus in hoofstuk 12 en sê ons werk is om onsself aan God te gee as lewende offers. 

Laat toe dat God jou denke vernuwe deur Hom te leer ken soos wat Hy bekend is deur die Bybel.  

Dan moedig hy ons aan –  

11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. 

 

Slot 

Broers en susters – die moeite werd, kos harde werk. Jou geloof is die moeite werd. Jy hoef nie 

die slaaf van sonde meer te wees nie. Die Satan kan jou nie meer oorrompel nie want Jesus het 

hom oorwin en die Heilige Gees, as ons Hom werklik deel maak van ons lewens, beskerm Hy jou 

en kan jy werklik vry lewe.  

Loop werklik die weg saam met die Heilige Gees.  

Paulus sê – ja die lewe, nou, is soms swaar maar – Romeine 8:18 

18 Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid 

wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. 

En dan bevestig hy –  

26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, 

maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27 En God, 

wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil 

van God, vir die gelowiges. 28 Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom 

liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 

Mag ons elke keer die weg volg waar ons toegewyd en geesdriftig, saam die Heilige Gees die 

Here dien, want ons weet ons geloof is die moeite werd! 

Amen 


