
NG Kerk Cradock – Oos 

Bybelstudie: 7 Junie 2020 

Dink nuut leef nuut: Nommer 1 

Die booek van Paulus aan die Romeine kan in 2 hoofdele verdeel word. Hoofstuk 1- 11 en 12 - 16. In die eerste elf hoofstukke 

verduidelik Paulus wat die reddende genade van die Here inhou en beteken. Van hoofstuk 12 af sien ons hoe ’n lewe uit 

genade in die praktyk lyk. Sonder die boodskap van hoofstuk 1 – 11 sou die lewe van hoofstuk 12 – 16 onmoontlik wees. 

Sonder die laaste vyf hoofstukke sou die waarhede van die eerste elf hoofstukke leeg en betekenisloos wees.  Wanneer jy 

die waarhede van hoofstuk 1 – 11 ontdek en jou eie gemaak het, kan dit nie anders  nie: jou lewe word ’n antwoord op God 

se genade.   

1. Wat beteken God se genade vir jou?  

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

2. 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? 

Paulus begin die praktiese deel van sy brief deur ’n beroep op sy lesers te doen. Hy motiveer die beroep “op grond van die 

groot ontferming van God.” Met hierdie woorde kyk Paulus terug na wat hy in die vorige hoofstukke geskryf het. As hy 

van God se ontferming praat, dink hy aan alles wat God in Jesus Christus uit genade aan die mensdom gee.  

Ontdek God se skatte wat hy vir ons gee in die volgende verse en teken dit aan. 

Romeine 3:21-22a  

Romeine 3:25-26  

Romeine 5:1 -2  

Romeine 6:4-7  

Romeine 7:6  

Romeine 8:1-2  

Romeine 8:38-39  

Romeine 9:25  

 

God se genade is so ryk en groot. Hoe kan ons wat daarin deel, ooit genoeg dankie sê? Daarom doen Paulus nou ’n 

beroep op die gelowiges om uit die genade te leef en so vir God dankie te sê. Dit is eintlik ’n vermaning, ’n dringende 

bevel: “Gee julleself aan God!” 

3. Sê vir mekaar wat dit vir julle beteken om jouself vir God te gee?  

4. Watter drie vereistes stel Paulus aan die offers wat ons vir God moet bring? Wat dink julle beteken elkeen 

prakties? 

5. Waarom gebeur dit so dikwels dat baie gelowiges hulle godsdiens leeg en sinloos ervaar? 

In vers 2 sê Paulus ons “moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie”. Sy bedoeling is dat ’n gelowige nie in die 

skema van hierdie wêreld moet inpas nie. Ons moenie soos die wêreld dink, praat en lewe nie.  

6. Watter kenmerke van die skema van hierdie wêreld is in ons dag duidelik sigbaar?  

Dit kan maklik gebeur dat ons as gelowiges deel van die skema van hierdie wêreld word. Daar is soveel druk op ons om 

aan die sondige wêreld gelyk te word. Ons kan selfs meedoen… sonder dat ons dit werklik besef. Daarom gee Paulus die 

positiewe opdrag: “Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.”  

7. Hoe vind hierdie verandering in ’n gelowige se denke plaas? Lees ook Gal 5:16 en Kol 3:1-2, 10 



8. Watter dinge in jou lewe moet verander sodat jy ’n heilige offer kan wees wat vir God goed en aanneemlik is? 

9. ’n Offer is iets wat mens gee, hoe kan ons op ’n praktiese wyse ’n lewe leef wat ’n offer is en wat ander dien? 

Wat kan ons doen, waar en hoe dink julle kan ons betrokke raak sodat ons lewens ’n offer is aan God?   

Wanneer Paulus hier in Romeine skryf dat ons moet verander wil hy juis hê dat ons moet besef dat God met ’n ander skema 

funksioneer as die wêreld. God wil ons verander sodat ons by sy skema kan inpas. Ons moet begin dink oor die sake wat 

belangrik is in God se skema en dit moet ons lewe rig. God se skema word eerstens gedryf deur liefde. Wanneer ons dus ’n 

veranderde lewe leef, dan leef ons ’n lewe wat voordurend opsoek is daarna en vra na God se wil vir my lewe. Dit is om 

voortdurend in elke situasie te vra hoe wil God hê moet ek leef in hierdie situasie. Hoe moet ek reageer. Hoe moet ek 

optree. As ons, ons gedagtes hiermee besig hou dan gaan ons kan leef volgens God se wil. Dan word ons heilige offers wat 

vri hom goed en aanneemlik is.  

Sluit af met gebed  


