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1. 

Paulus skryf die teksgedeelte aan mense wat geheel en al uitgelewer is.   

 Hulle word van alle kante bedreig.  

 In sommige gevalle word die eerste Christene vervolg, gemartel en selfs dood 

gemaak.  

 Juis omdat hulle bely dat Christus hulle Heer is en nie Keiser Augustus nie 

word hulle gerangeer en verstoot.   

Plaas julle self net vir ŉ oomblik in die mense se skoene.   

 Hulle was sekerlik moeg, hulle was sekerlik bang?   

 Hulle was sekerlik moedeloos?   

 Hulle sou na hulle eie kinders kyk en wonder of dit alles die moeite werd is.  

 Is dit die moeite werd om ter wille van jou geloof die lewens van jou kinders te 

waag?   

Van hulle moes elke dag met verlange saamleef?  As gevolg van hulle geloof moes 

hulle geliefde aan die dood afstaan - broers, Susters, ouers, kinders, vriende.   

Dit voel dalk of die situasie wat ek beskryf wêrelde van ons verskil?  Tog wil ek stel 

dat ons baie met die eerste gelowiges in gemeen het. 

Ons lewens word dalk nie van alle kante bedreig nie?  Tog lewe ons met baie van 

die selfde emosies - die selfde verlange, die selfde hartseer.  Soos die eerste 

gelowiges vra ons ook somtyds:  Hoe gaan ek more aandurf?  Hoe gaan ek met 

die oorweldigende emosies saamleef? Hoe gaan ek by ŉ punt kom wat ek kan 

sê:  “ek sien weer kans vir wat more vir my inhou”. 



Juis daarom skryf Paulus Romeine 8.  Dit is as’t ware ŉ handleiding van hoe ons die 

lewe moet aandurf.  Van hoe ons moet lewe terwyl ons weet dat dit somtyds met 

hartseer en verlange gepaard sal gaan. 

Hierdie “self help guide” wat Paulus aan die Romeine skryf wil ek ook vandag op 

elkeen van ons van toepassing maak.  Vandag vier ons Ewigheidsondag.  Op die 

dag dink ons aan die gelowiges wat voor ons die pad saam met Jesus geloop het – 

ons dink aan familie en vriende, aan mede lidmate.  Dink ons vandag terug aan die 

mense wat gehelp het om ons geloof te vorm kan ons ook nie help om net so bietjie 

te verlang nie.  

Paulus spreek die emosies van die eerste gelowiges, en ja, ook ons emosies aan 

deur 3 vrae te vra.  Ek wil vra dat julle die vrae vanoggend aan julle self moet stel – 

en ons sal verbaas wees oor die hoop en troos wat ons in die antwoorde vind. 

3. 

Die eerste vraag wat Paulus aan die Romeine en aan ons stel lui soos volg: 

(31) Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír 

ons, wie kan dan teen ons wees? (32) Hy het sy eie Seun nie gespaar 

nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al 

die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? 

Paulus begin hier deur ŉ stelling te maak:  Hy sê “God is vir ons”.  Vier woordjies.  

Vier woordjies wat gevul is met soveel hoop en vertroosting.   

Vier woordjies wat ons so maklik kan mis lees.  Kom ons kyk net bietjie mooi na wat 

daar staan. 

Dit begin deur te sê God. 

 God is vir ons.  Met ander woorde.  Die wêreld kan maar teen ons wees.  

Geweld, roof, uitputting, ouderdom.  Dit alles kan maar teen ons wees.  Selfs 

ons eie liggame kan teen ons wees.  Selfs wanneer siekte teen ons gekant is 

maak dit nie saak nie.  Dit maak nie saak nie want God, die skepper van 

hemel en die aarde, is aan jou kant.  Hy is magtiger as dit alles.  Jou vriende 



kon jou dalk in die steek gelaat het, jou familie het dalk van jou vergeet – maar 

nie God nie, Hy is altyd daar vir jou. 

 God Is vir ons.  Nie miskien nie, nie was nie, nie sal wees nie. Vandag, hierdie 

uur.  Hierdie oomblik.  Hier waar u nou in die kerk sit. By God is dit nie nodig 

om in die tou te staan of môre weer terug te kom nie.  En wat meer is:  God se 

teenwoordigheid, elke oomblik in ons lewens, sal nie meer of minder word as 

ons beter of slegter mense word nie.  

 God is vir ons: hoe maak ons as ons vir iemand is? Ons juig so iemand toe, 

ons moedig hom aan, ons ondersteun hom, ons kies sy kant, ons neem vir 

hom stand-punt in.  So is God ook vir ons.   

 God is vir ons.  God is nie vir iemand anders nie.  Hy is nie vir kamstige 

supegelowiges nie.  Nee, Hy is vir jou en my wat vanoggend hier sit.  Ons is 

die mense waarvan hier gepraat word.  Ek en jy.  Hier word ook gepraat van al 

die gelowiges voor ons gepraat.  God was en is, en God sal altyd vir elke 

gelowige wat al geleef het en nog moet leef. 

Hoe weet ons dit?  Hoe kan ons daarvan seker wees?  Dit is maklik om te twyfel.  

God verseker ons hiervan deurdat Hy sy enigste Seun vir jou en my gegee het.  

Hy het Sy enigste Seun gegee aan die mense wat voor ons Hom te gemoed gegaan 

het.  En Hy het Sy Seun gegee vir die mense wat nog na ons sal kom. 

En juis daarom, omdat God reeds sy kosbaarste besitting vir ons gegee het, sal Hy 

ook al die res aan ons skenk.   

Ja, vriende en familie, God sal ook vir ons troos skenk.  God sal ook herstel.  God 

sal ook krag skenk waarmee ons die hartseer dae wat kom nie mee kan trotseer nie. 

4. 

In die volgende vraag wat Paulus aan ons en die gemeente stel klink soos volg: 

(33) Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle 

vry. (34) Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer 

as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, 

Hy pleit vir ons. 



Hier gebruik Paulus regsterminologie om sy punt tuis te bring.  Hy sê dat dit nie 

saak maak wat die wêreld van ons dink nie.  Die mens kan maar dink dat ons swak 

is, dat ons sondaars is, dat ek ŉ leuenaar is, ŉ bedrieër is.  Die wêreld kan wat-ook-

al oor ons koppe hou en aankla van die verskriklikste goed.  Dit maak nie saak nie. 

Want, God verseker ons deur Sy Woord, dat Christus nie net vir ons aan die kruis 

gesterf het nie, maar dat Hy ook elke dag namens ons by God pleit.  Jesus staan 

as’t ware vir ons in.  Hy neem ons plek, Hy stel ons saak.  Op ons eie sal ons dit 

nooit kon vermag nie.   

Die groot troos wat egter hierin te vinde is, is die feit dat Jesus ons verdedig, vir 

ons pleit, ten spyte van ons swakheid en sonde.  Jesus sien dit nie raak nie.  Hy 

sien nie raak dat ons jok en bedrieg nie, hy sien nie raak dat ons gierig en jaloers is 

nie, hy sien nie raak dat ons wraaksugtig is nie.   

Ons sien dit duidelik wanneer Jesus aan die kruis hang.  Hy sê vir die moordenaar, 

wat tot geloof kom, dat hy vergewe is en dat Hy saam met Jesus in die koninkryk 

van God, die hemel, saal wees. 

Al wat Jesus raak sien is geloof.  Geloof in God en geloof in Jesus.   

5. 

Die laaste vraag wat Paulus aan die groep mense stel, die laaste vraag wat Paulus 

aan jou en my vanoggend stel is:   

“Wie kan ons van die liefde van Jesus skei”. 

En dan antwoord hy sy vraag deur te sê 

Nie Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard 

kan ons van die liefde van Jesus skei nie? 

En dan beaam hy dit nog verder deur te skryf: 

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of 

toekomstige dinge of kragte (39) of hoogte of diepte of enigiets anders in die 

skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus 

Jesus ons Here. 



 Ja, somtyds gebeur dit dat ons gebuk onder lyding wat ander en onsself 

veroorsaak.   

 Partykeer is ons benoud en angstig omdat ons nie weet wat die toekoms vir 

ons inhou nie.   

 Ander kere is ons honger.  Nie net vir betekenis en sin tot ons lewe nie, maar 

dit gebeur dat ons selfs fisies honger kan wees.  Derduisende mense in ons 

eie dorp het nie genoeg om van te eet nie.   

 En dan gebeur dit ook dat ons, soos die vroeë gemeente, somtyds gebuk 

gaan onder geweld en misdaad. 

Ons kan egter daarvoor voorberei.  Ons kan hard werk, ons kan hoë heinings bou 

en derduisende rande aan ŉ mediesefonds spandeer.  Ons kan in sekere sin dit 

waarna die teksvers verwys beheer. 

Maar soos u goed weet, selfs die beste planne werk nie altyd uit nie.  Somtyds 

word ons in die wêreld mee gesleur en ons kan niks doen nie.  Dan is ons 

uitgelewer aan magte wat groter is as onsself.  Dit is waarna die teks verwys as hy 

praat van “engele, bose magte, huidige toekomstige dinge, van dieptes en van 

hoogtes”. 

Ten spyte van al ons beheer wat ons oor ons eie lewens het, kan ons nie anders as 

om te besef dat sekere dinge groter is as ons self nie. 

Die dood is so iets.  Dit is groter as ek en jy.  Maak nie saak wat ons doen nie, ons 

kan dit nie vermy nie.  Van net twee dinge is ons seker is die lewe – dat ons gebore 

is en dat ons sal sterf. 

Maar weet u?  Die teks vertel ons, alhoewel ons uitgelewer staan teenoor die wêreld 

se pyn en lyding, teenoor die dood, is daar een ding wat groter is as dit alles.  En dit 

is die liefde van God.  Die liefde van God vir jou en vir my.  Niks in die wêreld, selfs 

nie eers die dood, kan ons van die liefde van God skei nie.   

6. 

Aan die begin het ons gevra hoe ons die lewe moet aandurf in die wete dat ons 

somtyds swaar gaan kry, dat ons gaan verlang en hartseertye gaan beleef.  Ons het 

gevra hoe ons die lewe moet aandurf met die wete dat lyding ons bestaan kenmerk? 



Vriende.   

 Dit is my hoop en gebed dat ons weer kans sal sien vir die wêreld omdat ons 

nou weet dat God vir ons is, dat Hy sy Seun vir ons gegee en daarom ook al 

die ander mooi dinge, en dit sluit hoop en vertroosting in. 

 Dat ons weer sal lag omdat ons weet dat Jesus vir ons pleit by God die Vader.  

Die wêreld mag dalk ons foute raaksien, maar Jesus sien net geloof raak. 

 En dit is my hoop en my gebed, vriende, dat julle vrede sal hê, omdat julle 

weet dat nie eers die dood ons van die liefde van God kan skei nie. 

Mag elkeen van ons met ŉ geruste hart die wêreld vandag weer instap – ons weet 

nou met sekerheid – elkeen van ons geliefdes is met God.  Niks maar niks kan hulle 

van die liefde van God skei nie – hulle is veilig in die hand van die Here.  Niks maar 

niks kan jou van God se liefde skei nie – jy is vandag reeds veilig in God se hand. 

Amen. 

 


