
 

 

Maandag 

Geloofsgehoorsaamheid 01 Skriflesing Rom. 1: 1- 6; Rom. 12: 16: 25, 26; Fil. 3: 3 – 

12. Teks Romeine 12: En nou doen ek ŉ beroep op julle, broers, op grond van die 

groot ontferming van God: gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir 

Hom aanneemlik is. Tema: "Christus verlos ons van die nakoming van die bevele 

van die wet tot geloofsgehoorsaamheid aan God." Daar is ŉ groot verskil tussen die 

uitvoer van bevele deur troepe en die gehoorsaamheid van kinders aan hulle ouers. 

Die manier waarop troepe in die weermag bevele ontvang en uitvoer kan nie, en 

word ook nêrens in enige weermag in die wêreld “gehoorsaamheid” genoem nie. Dit 

is heeltemal onvanpas om dit wat troepe in die weermag geleer word om te doen 

“gehoorsaamheid” te noem. Hulle ontvang en voer bevele uit. Hulle gehoorsaam nie 

die korporaal of generaal nie. Hulle doen net wat vir hulle gesê word om te doen. 

Kinders se gehoorsaamheid aan hulle ouers is totaal iets anders. Ouers verwag nie 

van hulle kinders om bevele te ontvang en uit te voer nie. Hulle verwag 

gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid gaan oor die liefdevolle diensbaarheid en 

diensbare liefde van kinders wat deel is en versorg word in hulle ouers se liefde. 

Troepe is nie met diensbare liefde en liefdevolle diens besig nie, en hulle is ook nie 

deel van die liefde van hulle korporaal of generaal nie. Hulle is troepe wat net moet 

doen wat hulle beveel word. Paulus stel in die brief Romeine die 

geloofsgehoorsaamheid en dit wat hy in Romeine 3: 20 in die Grieks noem “die 

werke van die wet”, as twee teenoorstaande sake aan die orde. Hierdie “werke van 

die wet” is vertaal as die nakoming of onderhouding van die wet. In die kerk van die 

Here is geloofsgehoorsaamheid en die onderhouding van die wet twee heeltemal 

verskillende sake. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za.  Ds Petrus. 

 

Dinsdag 

Geloofsgehoorsaamheid 01 Rom. 1: 1- 6; Rom. 12: 16: 25, 26; Fil. 3: 3 – 12. Teks 

Rom. 12:1 En nou doen ek ŉ beroep op julle, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is. Tema: "Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die 

wet tot geloofsgehoorsaamheid aan God." Paulus stel in die brief Romeine 

geloofsgehoorsaamheid en dit wat hy in Rom. 3: 20 in die Grieks noem “die werke 

van die wet”, wetsonderhouding, as twee teenoorstaande sake aan die orde. 

Geloofsgehoorsaamheid is Christene se nuwe gehoorsaamheid aan God teenoor die 

ou Joodse onderhouding van die wet. Geloofsgehoorsaamheid is die begin en einde 

van die brief van Paulus. Dit omsluit en omarm alles wat hy in die brief verkondig. 

(Rom. 1: 5 en 16: 25) Paulus se evangelieverkondiging se doel is nie die die 

vrymaak van sondeskuld, sondestraf en oordeel nie. Dit sluit dit ook in, maar dit is 

meer. Hy stel dit self só aan die begin van de brief: “Jesus Christus, ons Here (Rom 

1:5) deur wie ek die genade van die apostelskap ontvang het om tot eer van sy 

Naam heidene tot geloofsgehoorsaamheid te bring.” (NDV), en só aan die einde van 

die brief: “ volgens die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig … en aan alle 



nasies bekend gemaak is om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring” (NDV Rom 

16:25, 26) Deur die evangelie van Jesus kom mense uit alle nasies tot 

geloofsgehoorsaamheid aan God! Die doel van Christus se verlossing (Romeine 1: 

16) is geloofsgehoorsaamheid, nie vryheid van skuld en straf nie. Volgens die 

voorbeeld van kinders en troepe (van gister) beteken dit dat die generaal van die 

weermag ŉ troep van sy diensplig loskoop en as sy eie kind aanneem sodat die 

seun ŉ pa het om as kind te kan gehoorsaam en nie meer ŉ generaal het wie se 

bevele uitgevoer moet word nie. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Geloofsgehoorsaamheid 01 Rom. 1: 1- 6; Rom. 12: 16: 25, 26; Fil. 3: 3 – 12. Teks 

Rom. 12:1 Tema: "Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die wet 

tot geloofsgehoorsaamheid aan God." Die énigste persoon van wie verkondig word 

dat Hy as mens self aan God gehoorsaam is, soos mense aan God gehoorsaam 

moet wees, in die Bybel, is Jesus Christus! Die woord “gehoorsaamheid” in die 

Grieks word in Romeine net van en vir Christus gebruik. 5: 19 Hiermee stel Paulus 

dat alles wat Paulus as Joodse kind geleer is, hoe om na God te luister, was nooit 

gehoorsaamheid aan God nie. Hy beskryf dit in Fil. 3: 6 “in my ywer ŉ vervolger van 

die kerk, die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak (dit is 

regverdigheid) te kry, onberispelik.” Onberispelik waarin? Onberispelik om jouself vir 

God reg te maak, vir God reg te hou en vir die toekoms vir God reg te kry. Hierdie 

tipe onderhouding van die wet van God, om onberispelik te wees in jou poging om 

vir God reg te wees, is volgens Paulus nie gehoorsaamheid aan God nie en ook nie 

geloofsgehoorsaamheid nie. Hy noem dit die “werke van die wet”, om te doen wat 

God jou beveel. Om op hierdie manier na God te luister, verwerp hy as vuilis en 

noem dit “skade” aan hom en God. Sy lewe van bevele gehoorsaam, was ŉ lewe 

van skade en verlies! Volgens ons voorbeeld (van generaal en troep) klink dit dan 

só: elke deel van sy lewe waarin God sy generaal was, met al die geestelike 

korporaals (geestelike mense) wat vir hom God se bevele gegee het, is ŉ lewe van 

skade en verlies en NIE van gehoorsaamheid aan God nie. Hoe so? Want daardeur 

het hy die lewe verloor waarin God sy VADER is en hy God se KIND is... ŉ lewe 

waarin hy deur GELOOF in Christus God se gehoorsame kind kon gewees het. 

Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

 

Donderdag 

Geloofsgehoorsaamheid 01 Rom. 1: 1- 6; Rom. 12: 16: 25, 26; Fil. 3: 3 – 12. Teks 

Rom. 12:1 Tema: "Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die wet 

tot geloofsgehoorsaamheid aan God." Hierdie ontdekking lê in die eenheid van twee 

woorde in die brief Romeine: “gehoorsaamheid” en “geloofsgehoorsaamheid!” Net 

Christus as mens was en is aan God gehoorsaam. Want gehoorsaamheid aan God 

is liefdevolle diens en diensbare liefde volgens God se wet. Dit is nie net die 

onberispelike uitvoer van bevele nie. In die onberispelike uitvoer van bevele 

ontbreek alles wat liefdevolle diens aan God is. Troepe word gedril om nie self te 



dink nie, nie self besluite te neem nie, nie self beheer van hulle lewe te hê nie, hul 

self op te offer en oor te gee aan bevele  wat hulle nie verstaan of mag probeer 

verstaan nie. Hulle mag self geen eie lewe, eie waarde of eie persoon hê nie. Hulle 

is selflose troepe wat net bevele willoos, karakterloos en persoonloos moet uitvoer! 

Christus se gehoorsaamheid was diensbare liefde en liefdevolle diens aan sy Vader 

volgens sy wil. Hy het nie selfloos geword om bevele uit te voer nie. Deur sý 

gehoorsaamheid maak Christus God, sý Vader óns Vader. Omdat Hy ons insluit en 

laat deel in sý gehoorsaamheid, maak Hy ons en ons gehoorsaamheid vir God reg. 

Dít is geloofsgehoorsaamheid: ons glo ons maak onsself nie reg deur God se bevele 

uit te voer nie. Ons glo God maak ons reg deur ons in te gesluit is in die 

gehoorsaamheid wat Christus in ons plek vir ons geleef het. Die gehoorsaamheid 

van Christus waarby ons ingesluit is, verander ons van God se troepe na God se 

kinders! Om jouself aan God in liefdevolle diens te wy, uit die geloof dat Christus se 

gehoorsaamheid in jou plek het jou reg gemaak, kind van God gemaak, ís 

geloofsgehoorsaamheid. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevvubu.co.za Ds. 

Petrus. 

 

Vrydag 

Geloofsgehoorsaamheid 01 Rom. 1: 1- 6; Rom. 12: 16: 25, 26; Fil. 3: 3 – 12. Teks 

Rom. 12:1 Tema: "Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die wet 

tot geloofsgehoorsaamheid aan God." Geloofsgehoorsaamheid is om jouself aan 

God te gee, uit die geloof dat jy en jou liefde vir God reg is deur die gehoorsaamheid 

van Christus. Dit is totaal iets anders as om jouself vir God reg te maak, reg te hou 

en reg te kry deur sy bevele as God uit te voer. Wat moet troepe met hulself doen 

om bevele uit te voer? Hulle moet hulself, hul eie lewe, denke, persoon en wil 

prysgee, níks maak nie en ontken. Hulle moet hulself opoffer, vir hulself dood wees. 

Só is hulle troepe wat net bevele ontvang en uitvoer. Geloofsgehoorsaamheid is nie 

om jouself op te offer as ŉ dooie offer nie. As lewende offer moet jouself gee soos jy 

lewendig is. Jy moet met jóú gedagtes besig wees met die wil van God, nie jou eie 

gedagte opgee nie; jy moet met jóú gevoelens ŉ aanvoeling kry vir wat vir God reg, 

en goed en aanneemlik is, nie jou eie gevoelens ontken of opgee nie; jy moet jóú eíe 

planne maak hoe jy God se roeping vir jou gaan uitvoer, jy mag nie jou eie planne 

opgee of nie jou eie planne maak nie; jy moet die aanspreekliheid en 

verantwoordelikheid opneem vir die tyd, gawes en diensgeleenthede wat God aan 

jou gee. Jy mag nie die beheer van jou lewe se aanspreeklikheid en 

verantwoordelikhede opgee en vir God gee nie; jy moet vir God die mens wees wat 

Hy jou gemaak het en die lewe wat Hy jou gegee het vir Hom leef. Jy mag nooit 

weer jouself selfloos, willoos en karakterloos opoffer om net bevele te gehoorsaam 

nie. God soek nie troepe-dissipline van sy kinders nie. Hy soek liefdevolle diens en 

diensbare liefde... kinders wat hul self vir die Here in liefde gee vir sy diens! Dít is vir 

Hom heilig en aanneemlik. Preek beskikbaar op google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 


