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Romeine 8:1-17  PINKSTERDAG   9 Junie 2019 
 
Tema:  Die Gees van Christus maak ons nuut! 
 
 
Mense is baie skepties oor verandering. Gaan toets maar die ouens by die werk.  
Kom net met ‘n paar voorstelle oor hoe dinge moet verander en luister hoe brom 
hulle.  Die meeste mense hou nie van verandering nie. Die meeste van ons hou 
van dinge soos wat dit is omdat dit vir óns “werk”.  Moenie sukkel met iets wat 
werk nie…sê baie ouens. 
 
Vandag se teks gaan oor verandering/ nuut word…oor hoe God ons wat glo 
verander het. Op Pinksterdag het daar ‘n groot verandering in gelowiges se lewe 
ingetree. Mense het verander. Praat jy egter met godsdienstige mense daaroor, 
kom jy agter dat daar ‘n huiwering by mense is betreffende verandering. Net 
soos die ouens by die werk, wil godsdienstige mense ook nie noodwendig 
verander nie. Daar kan ‘n paar redes voor wees, maar een sou defnitief wees dat 
hulle nie altyd so seker is dat dit nou regtig lewensnoodsaaklik is dat hulle moet 
verander nie. Dit was die probleem met baie van die Jode in Jesus se tyd en dit 
is vandag nog ‘n probleem vir baie. Maar as mens so dink het dit noodlottige 
gevolge. Kom ons kyk wat sê Paulus alles. 
 
Inhoud 
Paulus skryf sy brief aan gelowiges wat Jesus Christus as hul Heer en Verlosser 
aanvaar het. Hierdie gelowiges, net soos ons, weet dat om ‘n Christen te wees 
nie beteken dat jy nooit sondig nie…of sondige gedagtes het nie. Paulus raak die 
gedagte aan in die vorige hoofstuk en vertel dat hy persoonlik ook daarmee 
sukkel. (Rom 7: 21 “…ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte”) 
Om sonde te doen is deel van selfs Christene se lewe…sê Paulus. 
 
1. Maar, dit beteken nie dat ons tevrede moet wees met ons toestand nie. Nee, 
hy bring vir hulle wonderlike nuus en spring sommer daarmee weg in vers 1.  
Iets het in die lewe van kinders van God gebeur wat maak dat hulle toestand 
verander het:  

 Hulle word “nie meer veroordeel nie” (:1)  maar vrygemaak (:2) 
 Hulle is “nie meer onder beheer van die sondige natuur nie” (:4,5)  
 Hulle is nie meer oppad na ‘n ewige dood nie (:6) maar weet dat hulle die 

ewige lewe het en vrede kan hê. (:6) 
 Hulle is nie meer vyande van God nie (:7) maar kinders van God (:14) 

Al hierdie beloftes geld van die gelowige mens. 
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Wat het gebeur? Hoe is gelowiges verander?    
 

Die antwoord staan in vers 3 en 4 en dit loop soos ‘n goue draad deur die res 
van Romeine:  God het die sonde – wat na die dood lei - kom oorwin deur Sy eie 

Seun in die gestalte van ‘n mens te stuur as ‘n offer vir die sonde. Hy het 
volkome betaal vir ons sonde. Daarna het die Seun die HG gestuur om in ons te 
woon (:9,11) en ons by te staan in ons stryd teen die sonde. Ons as gelowiges is 
nou onder nuwe bestuur van die Gees. Elkeen van ons kan ‘n bordjie om die nek 

dra wat sê: “Under new Management” 
 

Let daarop: dit is iets wat God kom doen het (vers 3) en waarin die Gees ons 
bystaan. Hierdie verandering waarvan Romeine 8 praat, is nie iets wat ons kan 
doen nie.  Johannes het al gesê:  “Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die 
mens self kan dit nie doen nie.” (Joh 6:63) En dit is presies wat Paulus ook in 
Romeine 8 sê oor verandering. 
 
Julle sal met my saamstem dat dit inderdaad goeie nuus is vir die mens. 
 
2. Maar, daar staan meer as dit in ons teks. Ek lees ook van keuses wat ons 
moet maak. 
Die Christen moet kies om elke dag meer en meer onder die bestuur van die 
Heilige Gees te verander. Nadat Paulus in verse 9-11 vir sy lesers vertel het dat 
hulle nie soos die mense is wat hulle deur hul sondige natuur laat lei nie – want 
die Gees van Christus woon in hulle – kom hy in vers 12 en sê: Daarom… staan 
ons onder “’n verpligting” om ‘n einde te maak aan die sondige praktyke in ons 
lewe. (:3) Dit beteken ek en jy as Christen word gevra om ook iets te doen. Daar 
is nog verse wat in die rigting praat, byvoorbeeld 

 Vers 5: Om jou deur die sondige natuur te laat beheers, of om jou deur die 
Gees te laat beheers.  Iets wat jy toelaat of nie toelaat nie. 

 Vers 14: Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van 
God.  

 
Ons moet dit nie verkeerd verstaan nie. Ons ontvang nie eers die Gees as ons 
die regte keuses maak nie. Nee, die dag as ons ‘n gelowige word ontvang ons 
die Heilige Gees saam met Jesus. God drie-enig kom nie stuk, stuk in ons woon 
nie. Of ons het Hom volkome, of ons het Hom glad nie.  
 
Ons wat in Jesus as ons Verlosser glo het die Gees “en omdat Christus in julle 
is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak.” (:10)  
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Hierdie waarheid moet ons lewe verander. En ons word daarby betrek. Ons moet 
elke dag kies om die Gees in ons lewe die voorrang te gee. 
 
3. Alles gebeur nie sommer eenklaps nie. Dit klink vir my na ‘n proses. Soos wat 
ons die pad saam met God stap leer ons al hoe meer om op die Heilige Gees 
ingestel te wees en van Hom te leer. Dit lyk my ons moet nog ‘n bordjie om ons 
nek hang, en op daardie bordjie moet staan:  

“work in progress” 
 
Omdat dit waar is, is Christene:  

 nie eenklaps, volkome heilig nie, maar mense wat op die pad van 
heiligmaking groei.  

 Ons is nie sonder sonde nie, maar die sonde in ons is vir ons ‘n hartseer 
wat ons streef om dag vir dag te oorwin.  

 Ons dink nie ons is beter as ander mense nie, maar ons weet die Heilige 
Gees maak ons beter vandag as wat ons gister was.  

 Christene beland nog steeds in versoekings, maar ons het die HG tot ons 
beskikking om teen die versoekings te kies. Ons is inderdaad ‘n “work in 
progress” 

 Ons beleef nie elke oomblik van die dag “vrede” nie, maar ons oomblikke 
van vrede is meer as ons “onrustige oomblikke.” 

 
Kom ons bid dat die Here God ons sal help om dit te onthou en te leef.  
 
Hemelse Vader, 
 
U ken my deur en deur.  U weet alles van my af.  Vir U kan ek niks wegsteek nie, 
want U woon deur U Gees in my.  
Ek weet dat U daar aan die kruis gehang het, Here Jesus, sodat ek kan verander 
en meer en meer soos U kan raak. Help my asb elke dag om te groei. 
U het gesterf sodat ek gered kan word. Laat ek dit altyd onthou… ook vandag 
waar ons dit met die Nagmaal herdenk. 
Ek is jammer dat ek U so dikwels in my lewe teleurstel. Wil U nie asb vir my kom 
help om meer gewillig en gehoorsaam te wees om U wil te doen nie. 
Dankie o Heilige Gees dat U my nooit aan my eie sal oorlaat nie. 
Dankie dat U my die krag gee om elke dag vir U te kies en te kies om my deur 
die Gees van God te laat lei. 
 
Ek loof en prys U vir alles wat U vir my kom doen het. 
 
Amen 


