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In die eerste Bybelstudie van die reeks het ons gepraat daaroor dat ’n lewe van dankbaarheid ons antwoord is op God se 

genade. Die Heidelbergse kategismus by vraag 2 vra juis die vraag wat moet ek weet om in die troos van God se genade te 

kan lewe en sterwe met die antwoord. Dat ek eerstens moet weet hoe groot my eie sonde en ellende is, tweedens hoe God 

my van hierdie sonde en ellende verlos en derdens hoe ek God vir so ’n verlossing dankbaar moet wees. Paulus se brief aan 

die Romeine volg ook hierdie struktuur. In die eerste 11 hoofstukke het Paulus geskryf oor ons as mense se sonde en ellende 

en hoe God ons daarvan verlos deur sy genade. Nou skryf Paulus oor hoe ons moet lewe in dankbaarheid as antwoord op 

God se genade 

Lees Romeine 12:1-8 verkieslik uit 2 verskillende vertalings 

1. Wat in die teks staan vir jou uit, wat het jou getref, wat is vir jou opvallend, watter vrae laat die teks by jou agter? 

Die Bybels sê: Dit is belangrik om te onderskei wat die Here se wil vir jou lewe is. Dit is onmoontlik om vir Hom ’n 

aanneemlike offer te wees as jy van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Jy moet oor jouself en ook oor ander dink 

soos God oor jou dink. Jy moet ook probeer vasstel wat die gawes is wat God vir jou gee sodat jy deur dit jou spesifieke plek 

kan inneem in die liggaam van Christus.  

2. Wat, sou julle sê, is die doel met die gawes wat God aan elkeen toebedeel? (Lees ook Efesiërs 4:11-12)  

3. Waarom dink julle, doen Paulus die oproep om beskeie te wees wanneer hy oor die gawes praat?  

In vers 4 verduidelik Paulus dat die gelowiges soos ’n liggaam is. Ook op ander plekke beskryf hy die kerk as die liggaam van 

Christus. Met die beeld sê hy dat ons nie almal dieselfde werk of funksie het nie, want ons verskil. As liggaamsdele is ons 

aan mekaar verbind en as liggaamsdele het ons ’n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons moet ook soos ’n liggaam 

saamwerk  ter wille van ons hoof, Jesus Christus.  

4. Wat sou julle sê behels die gawes wat Paulus in vers 6-8 opnoem? Hoe kan ons dit prakties uitleef?  

5. In vers 8 noem Paulus 3 baie belangrike kenmerke van ons diens aan die Here. Wat is hierdie kenmerke en hoekom 

is dit so belangrik? Hoe kan ons die kenmerke prakties uitleef?  

6. Hoe kan jy jou gawes prakties gaan uitleef en waar en hoe kan jy betrokke raak? 

7.  Wat dink julle staan baie keer in ons pad om ons gawes in die gemeente uit te leef?  

Elkeen van ons het verskillende gawes. Gawes wat die Here wil hê ons in die kerk moet uitleef om so ook ’n bydra te lewer 

tot die werk van die liggaam van Christus in hierdie wêreld. Ons elkeen word geroep om as deel van die kerk daar waar ons 

leef ons gawes so te gebruik dat dit sal dien tot uitbreiding van God se koninkryk. Die Heidelbergse Kategismus vra by vraag 

55: Wat, verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Antwoord: Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen 

afsonderlik, as lede met die Here  Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Tweedens dat elkeen verplig 

is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. As ons ’n lewe van dankbaarheid 

leef dan beteken dit ook dat ons, ons gawes met vreugde aanwend tot die saligheid van ander. Hoe gaan jy dit doen?  

Sluit af met gebed  


