
Romeine 13:8-14 

Agtergrond 

In Romeine 13 vanaf vers 8 gaan Paulus voort om ’n geloofslewe te beskryf. Hy spel uit wat dit 

beteken om ’n lewende offer vir God te wees wat nuut dink. 

Inleiding 

Daar is ’n Peanuts-strokie waarin Charlie Brown deur een van sy 

vriendinne, Pepermint Patty aangevat word. Pepermint Patty  sê: 

“Dis maar die eerste dag van die kwartaal en ek was klaar in die 

skoolhoof se kantoor. En dit is alles jou skuld.” 

Charlie Brown vra dan verward: “My skuld? Hoe kan dit my skuld 

wees? Ek was dan nie eens naby jou nie. Hoe kan dit my skuld 

wees?” 

En dan antwoord Pepermint Patty: “Jy is mos my vriend?” 

Huiwerig antwoord Charlie dan “Ja.” 

Dan beskuldig sy verder: “As ek kantoor toe moet gaan is dit omdat jy nie ’n beter invloed op my 

gehad het nie!” 

Sommer ’n lawwe sprokiesprent -  maar tog met ’n stukkie waarheid. Ons skuld mekaar ’n goeie 

invloed. In terme van Romeine 13: Ons skuld mekaar liefde – en ons moet elke dag besig wees om 

daardie skuld te betaal. 

Ons tema vanoggend:  Betaal jou liefdeskuld! 

1. Liefdeskuld:  ons skuld dit aan almal 

Ons skuld mekaar liefde. Dit is kort en kragtig Paulus se stelling. En daardie liefde moet ons elke dag 

betaal. Voortdurend aan almal rondom ons. 

Dit is nie ’n maklike opdrag nie. Dit vra iets van ons. Moeder Teresa van Kalkutta het dit raak gesien. 

Sy het gesê: Ek het die paradoks ervaar dat, as ’n mens liefde gee totdat dit seermaak, die seerkry 

ophou en die liefde aanhou.”  

Volgens Moeder Teresa is dit die grootste siekte van die moderne lewe: “Die grootste siekte in die 

wêreld is nie melaatsheid of TB of Vigs nie. Terwyl hulle nog asemhaal en rondloop, sterf miljoene 

omdat hulle voel dat niemand wil hulle hê nie, of hulle liefhet nie. Die grootste moordenaar in die 

wêreld is ’n gebrek aan liefde.” 

Dalk is Peanuts se vriendin reg. Ons invloed is nie genoeg op ander mense nie. Ons betaal nie ons 

liefdeskuld nie. 

Die sleg van die skuld is dat dit nooit afbetaal is nie. Ons moet aanhou betaal. Daarom dat Paul 

Scherer sê: “Die liefde is spandabelrig ... dit bly in die rooi.” Ek sê: dit is die sleg – maar dalk is dit juis 

die lekker. Paul Schere sê juis: die feit dat jy in die rooi bly, maak jou al hoe ryker.” 



2. Liefdeskuld: so voer ons die wet uit 

Hoe lyk so ’n liefde? Augustinus vra dieselfde vraag en beskryf dan  hoe so ’n liefde lyk: “Dit het 

sagte hande om ander te versorg. Dit het vinnige voete om ander te gaan help. Dit het skerp oë om 

ander se nood raak te sien. Dit het goeie ore om die geringste klag of sug van ’n naaste op te vang. 

Dit is hoe liefde lyk.” 

Liefde waarmee ons skuld betaal word is maar net die nakoming van die wet. So ’n liefde is die 

uitvoering van die wet. Die is ’n liefde waarin nie egbreuk gepleeg word nie; waarin nie gesteel word 

nie; waarin nie moord gepleeg word nie; waarin  nie begeer word nie. 

En as ons dit sê, dan moet ons mekaar herinner dat Jesus hierdie wet tydens die bergpreke verder 

verduidelik het. Hy het geleer:  

 Om nie egbreek te pleeg nie gaan oor baie meer as egskeiding – jy mag selfs nie eens 

iemand begeer nie 

 Om nie moord te pleeg nie gaan oor veel meer as doodmaak – jy mag selfs nie eens 

vir iemand kwaad wees of beledig nie 

Jesus het die wet saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Dit is miskien die mees praktiese 

manier om te verduidelik wat die inhoud van ons liefde moet wees. Tree teen ander op soos wat jy 

teenoor jouself sou optree. 

As ons ons skuld aan ander betaal, voer ons God se wet uit. En dit wil ons immers doen. 

Ferdinand Deist herinner ons dat “die liefde ’n lewenstyl is volgens die bladmusiek wat in die hemel 

gekomponeer is. Dit is nie iets wat ’n mens “het” of jou sommer “oorkom” nie. Dit is ’n 

lewenshouding en ’n lewenstyl waarvoor jy bewustelik moet kies, soos jy ’n musiekstuk uitkies wat jy 

dan jou lewe lank moet inoefen soos jy ’n concerto instudeer.” 

3.  Liefdeskuld: die dringendheid daarvan 

Die vereffening van ons liefdeskuld is nie maar ’n willekeurig en onbelangrike saak nie. Dit is 

dringend. Ons moet dit doen voortdurend aan almal betaal – en met ’n dringendheid. 

As Paulus daaroor skryf gebruik hy die woorde: word wakker uit julle slaap. Hy sê die nag is byna 

verby en dit is amper dag. As die nag in dag verander verg dit van ons inspannig. Dan is dit opstaan 

tyd. Dit is reg maak vir die dag wat voorlê. 

’n Professor het vir sy studente gevra: “Hoe weet ’n mens wanneer die nag verby is en dit dag 

geword het?” Die een student het geantwoord: “Dit is wanneer jy ’n dier op ’n afstand kan sien en 

kan uitmaak of dit ’n hond of skaap is.” “Nee” het die professor geantwoord. ’n Ander het gesê: 

“Wanneer jy ’n boom in die verte kan sien en kan onderskei of dit ’n vyeboom of perskeboom is.” 

“Nee” was weer die professor se antwoord. Hy het self geantwoord: “Dit is wanneer jy in die gesig 

van jou medemens  kyk en sien dat dit jou broer of suster is. As jy dit nie doen nie, is dit in jou lewe 

nog nag.” 

Met dieselfde beeld wys Paulus op die werke van die nag en dag. As die nag verby is, dan so ook die 

werke van die nag. Dan is dit tyd vir die werke van die dag. Die werke van die nag of duisternis is 

volgens hom liefdeloosheid. Die werke van die dag is liefde. In die dag moet liefdeskuld betaal word.  



Paulus gee ’n uiteensetting van werke van die dag. Die werke van die dag is om welvoeglike te lewe. 

Dit moet ons najaag. Die werke van die nag is drinkery, uitspattigheid, ontug, onsedelikheid, rusie en 

jaloersie. Dit moet ons vermy.  

Hierdie dringendheid is vir Paulus teweeg gebring deur die afwagting op die wederkoms. Die feit dat 

Jesus oppad is, is vir hom genoeg rede om lief te hê. Paulus en sy tydgenote het Jesus se koms in 

hulle tyd verwag. Nou, tweeduisend jaar later weet ons dat Jesus nog nie gekom het nie. Ons wag 

steeds op sy koms. Maar ons moet dit steeds met ’n dringendheid doen. Terwyl ons wag, moet ons 

ons liefdeskuld betaal. 

4. Liefdeskuld: dit wys ons is volgelinge van Jesus 

Iemand wat sy liefdeskuld aan almal rondom hom/haar betaal, is ’n volgeling van Jesus. So iemand 

bewys met sy of haar lewe dat hy/sy in God glo. Dit is immers waaroor ons lewe gaan. Ons wat glo 

wil ’n geloofslewe leef. Ons wil lewende en heilige offers van God wees. En deur lief te hê, deur die 

wet van God te volvoer wys ons dat ons presies dit is: gelowiges wat heilige offers vir God is. 

Met so ’n geloofslewe betoon ons ons dank teenoor God vir die feit dat ons gered en verlos is. As 

ons ons liefdeskuld betaal, is ons getuies van God. Ons demonstreer iets van God se liefde wat Hy 

aan ons bewys het. Ons demonstreer iets van Jesus se onvoorwaardelike liefde. Dietrich Bonhoefer 

het daaroor geskryf: “Die mens wat lief het omdat hy deur God se genade vrygemaak is en daarom 

ander met genade liefhet, is die mees rewolusionêre mens op aarde.”  

Slot 

Ons skuld mekaar ’n goeie invloed. Net soos wat Peanuts se 

vriendin gese het. Ons skuld mekaar liefde. Eintlik moet ek die 

mekaar verander met almal. Ons skuld almal ’n goeie invloed. 

Ons skuld almal liefde. 

Daardie liefde moet ons betaal – doodgewoon omdat ons 

gelowiges is wat God ken. Ons is lewende offers vir God. Ons is 

nuut gemaak.  

Daar is ’n dringendheid aan die betaal van ons skuld. Elke dag, 

aanmekaar. Sonder ophou. Sonder voorwaardes. Aan almal om ons. 

Deur ons liefdeskuld te betaal, voer ons God se wet uit en wys ons dat ons volgelinge van God is.  

 


