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Sondag, 10 November 2019 

Skriflesing:  Romeine 10:8-15  
Tema:   Die Woord moet gehoor word.    
 
Skriflesing 
Romeine 10:8-15 
8 Nee, daar is geskryf: 

Die boodskap van God 

is naby jou, 

dit is in jou mond en in jou hart. 

Daardie boodskap is die boodskap dat ons moet glo. Dit is die boodskap wat ons vir julle bring. 9 

As jy met jou mond sê jy glo Jesus is die Here, en as jy in jou hart glo dat God Hom weer laat 

lewe het, dan sal God jou red. 10 Want ons glo in ons hart, en daarom spreek God ons vry. En ons 

sê met ons mond dat ons glo, daarom red God ons. 11 Want in die Ou Testament is geskryf: 

Die mense wat in Hom glo, 

sal wen, 

Hy sal hulle nie alleen los nie. 
12 Ja, Hy spreek almal vry wat glo, dit maak nie saak wie hulle is nie, Jode of mense wat nie Jode 

is nie. Hy is Here van almal en Hy is baie goed vir almal wat vir Hom vra dat Hy hulle moet red. 13 

Want in die Ou Testament is geskryf: 

Die Here red almal 

wat tot Hom bid en wat vra 

Hy moet hulle red. 
14 Maar mense kan net vir die Here vra dat Hy hulle moet red as hulle in Hom glo. En hulle kan net 

in die Here glo as hulle van Hom gehoor het. En hulle kan net van die Here hoor as iemand vir 

hulle preek. 15 En mense kan net gaan preek as iemand anders hulle stuur om te gaan preek. Dit 

is soos daar in die Ou Testament geskryf is: 

Dit is mooi wanneer iemand kom 

en goeie nuus bring. 

 

PREEK  
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Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
8Hier by die kerk leer ons dat daar is ‘n God wat alles gemaak het. En ons leer ook dat hierdie 

God baie lief is vir ons.  

8Ons leer ook dat daar iets soos SONDE is. Wat sê julle is sonde? 

 

Sonde is lelike dinge wat mense doen. God wil nie hê ons moet lelike dinge doen nie! Wie, dink 

julle, wil hê ons moet lelike dinge doen?  

Die duiwel.  

Hy het vir Adam en Eva geleer om ‘n lelike ding te doen – Wat was dit?  

Hy het vir hulle geleer om nie vir God te luister nie. En as ons nie vir God luister, dan weet ons nie 

wat reg is nie en dan doen ons net meer en meer lelike dinge!  

 

En wie het vir ons kom wys dat ons moet luister na God?  

Jesus – God se eie Seun.  

Wat het hy gedoen vir ons?  

8 Hy het al ons sonde, al die lelike dinge wat in ons hart is kom vat by ons, sodat ons weer sal 

luister na God en dan doen wat reg is! 

 

Jesus wil hê ons moet glo dat Hy ons kom waarsku het dat sonde na die dood toe lei, want hoe 

meer sonde, lelike dinge, mense doen, hoe slegter word hulle.  

 

Maar as ons bid en sê – Jesus, sonde, lelike dinge maak ons harte sleg en ons wil liewer vir God 

luister, want dit maak ons harte goed en mooi en vol liefde – dan beteken dit ons sê ons glo in 

God.  

 

Om te sê ons glo in God, moet ons weet wat God ons leer om te doen. 8Wat is mooi dinge om te 

doen? 

 

Al die mooi dinge kom van God af. Ons glo dit en ons moet ander mense gaan vertel dat Jesus 

het ons kom help om weg te stap van sonde, lelike dinge, en ons kom wys dat ons na God moet 

luister, want dit bring mooi dinge.  

 

Waar leer wan alles wat God wil hê ons moet doen? 
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8 Die Bybel.  

 

Gee Bybels uit ---- 

 

Hart 
8Wat is daardie?  

Dis ‘n hart. As ons harte mooi is, dan doen ons mooi dinge. En omdat ons mooi dinge doen, wys 

dit dat ons vir God luister – dan wys dit dat ons in God glo en in Jesus glo. Wil julle ‘n goeie hart 

hê?  

 

Mond 
8 Wat is dit?  

Wat maak jy met jou mond? Ons praat met ons monde. Jesus wil hê ons moet vir almal kan vertel 

dat ons luister na God, ons doen die regte dinge. En as ons vir mense vertel dat ons kies om die 

regte dinge te doen, noem ons dit – bely. Ons bely ook dat Jesus is die Seun van God.  

 

Verlos  
8 Wat gebeur daar?  

Hy breek los. Ons sê Jesus het ons kom verlos van die sonde. Ons kan nou kies om eerder te 

doen wat Jesus wil hê ons moet doen. En omdat ons meer lief is vir dit wat reg en nie meer lief is 

vir die wat sleg is nie, kan ons elke dag mooi dinge doen.   

 
Paulus sê vir die gemeente in Rome –  

Mense wat glo in God en bely dat Jesus God se seun is, word dissipels.  

Is julle dissipels?  

Ons ons is almal dissipels van Jesus. Dit beteken ons doen en sê die mooi en regte dinge wat 

Jesus gedoen en sê het. Ons volg vir Jesus.  

Maar voor mens ‘n dissipel kan word moet daar eers ‘n paar dinge gebeur.  

Paulus noem dit agter uit maar, ek wil vir julle dit reg om wys.  

 

Vertel 
Ons moet vir mense vertel van Jesus en al die regte dinge, mooi dinge wat hulle moet doen.  

Eers moet ons gestuur word 
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Dan moet ons vir mense vertel van Jesus en die mooi dinge wat ons moet doen(preek) 

Ons moet met mense gaan praat oor Jesus sodat hulle van hom kan hoor.  

Ek as hulle van Hom kan hoor dan kan hulle ook in Hom glo. 

Dan kan ander mense ook dissipels soos ons word.   

 

Slot  
Ek en jy moet elke dag aan ons hart werk. Ons moet mooi dinge doen vir Jesus dan bly ons harte 

mooi.  

En ons moet ook vir God en vir mekaar kan sê dat ons in God en Jesus glo. Elke keer as dit sê 

maak die God baie bly.  

En ons moet ons Bybels gebruik en lees sodat ons meer en meer kan leer van God en hoe God 

wil hê ons moet lewe.  

Dan kan ons ook vir ander mense wys hoe lyk die mooi dinge wat hulle ook moet doen, sodat 

hulle ook dissipels kan word.  

Amen 
 


