
Romeine 10:5-15 

Vooraf 

Ons is nog steeds in Koninkrykstyd en Augustus is barmhartigheidsmaand. 

Agtergrond 

Romeine 9 tot 11 is Paulus besig om die posisie van die Jode te verduidelik. In die Ou Testamentiese 

tyd was hulle die volk van God. Met Christus se koms het dit verander en het almal wat glo die volk 

van God geword. As hulle deel van die volk van God wil bly, moet hulle in die Drie-Enige God glo. Dit 

geld nie net vir Jode nie, maar vir almal. Die gedeelte wat ons vanoggend lees gaan juis oor geloof. 

Inleiding 

’n Bedelaar het een van sy ou klasmaats raakgeloop en 

dadelik die kans aangegryp om iets te bedel. Sonder om te 

skroom het die klasmaat ’n tjek van R 1000 uitgeskryf en 

die bedelaar probeer oortuig om sy lewe te verander. Met 

die tjek in die hand is die bedelaar na die bank. Maar by die 

bank het hy gehuiwer om in te gaan.  Hy het skaam gevoel. 

Geweet hy is vuil, verflenterd en ruik nie goed nie. Einde 

ten laaste draai hy toe maar by die deur om. Die volgende 

dag loop die twee mekaar weer raak en die klasmaat wil toe of hy die tjek gewissel het. Skaam-

skaam het die bedelaar sy delemma verduidelik: “Ek het nie die tjek gewissel nie. Ek is skaam want 

ek is vuil en verflenterd.” Die klasmaat se reaksie was: “Jou klere, reuk of toestand bepaal nie die 

waarde van die tjek nie, maar wel my handtekening.” 

1. Ons is die bedelaars.  

2. Die tjek en die handtekening is dié van God.    

3. Die manier waarop ons daardie tjek wissel is geloof. 

 

Ons tema vanoggend: Nie doen nie, maar glo. En as ons glo, dan doen. 

1. Ons is die bedelaars 

Ons as moderne mense worstel met die feit dat ons as bedelaars voor God moet staan en niks in ons 

hande het nie. Ons wil iets gee, iets bring. Ons wil nie vuil en verflenterd na God toe kom nie. 

Tog is dit presies wat is is. Vuil en verflenterd van die sonde. In die eerste paar hoofstukke van 

Romeine skryf Paulus daaroor. In Romeine 3:23 lees ons: Almal het gesondig en het nie deel aan die 

heerlikheid van God nie. Hy beklemtoon dat alle mense gesondig het en skuldig voor God staan. Die 

verhouding tussen God en alle mense is daarmee heen as gevolg van die sonde.  

En wat hy verder beklemtoon, is dat ons as mense niks daaraan kan doen nie. Ons kan maar net soos 

’n bedelaar wat geen almoese verdien nie, bakhand voor God kom staan. Ons het niks om te bied 

nie. 



Ons dink baie keer dat ons iets het om te bied. ’n Goeie lewe. Goeie ouers. Wie en wat ons is – ons 

vaardighede, ons opleiding, ons agtergrond, ons finansiele welstand. Al hierdie dinge help ons niks. 

Ons staan soos bedelaars voor God.  

Paulus wil juis met die voorbeeld van die Jode verduidelik dat alle mense bedelaars is. Selfs die Jode 

wat gedink het hulle is die volk van God en is baie spesiaal. Ook hulle meos ontdek hulle is bedelaars. 

En dit geld vir almal. Ons lees pertinent: “Dit maak dus geen verskil of ’n mens ’n Jood of ’n Griek is 

nie, want dieselfde Here is Here van almal...” 

As ons vanoggend Nagmaal vier, word ons weer herinner: Ons is bedelaars voor God. Ons het niks 

om te bied nie. Ons is vuil en verflenterd. Elkeen van ons. 

2. Die tjek en handtekening is dié van God 

Vir die bedelaar was die tjek van R 1000 sy pad na ’n nuwe lewe. Hy self kon niks doen om ’n nuwe 

lewe te laat realiseer nie. Hy was magteloos in sy vuil verflenterde situasie.   

In ons magtelose, vuil en verflenterde situasie is Christus ons tjek na ’n nuwe lewe. Daaroor skryf 

Paulus breedvoerig in Romeine. God het sy Seun gestuur om vir ons ’n nuwe lewe moontlik te maak. 

Christus het met sy sterwe aan die kruis dit wat die sonde gedoen het, ongedaan gemaak. Hy het die 

verhouding tussen God en mens herstel. Hy het die straf op die sonde gedra. Hy het ’n nuwe lewe 

laat realiseer. 

Al is ons bedelaars, al kan ons niks bied nie, kan ons bewend ons hand uitsteek en die verlossings 

tjek aanvaar. Die tjek se waarde word nie deur ons sondige pogings bepaal nie maar deur God en 

Christus liefde. Ons kan vuil en verflenterd van die sonde in die tou gaan val by die bank.  

Dit is juis wat ons vanoggend met die Nagmaal vier. Jesus, die Seun van God, self God, wat vir ons 

gesterf het. Jesus wat vir ons ’n nuwe lewe moontlik gemaak het. 

3. Die manier waarop ons daardie tjek wissel is geloof 

Die manier waarop ons as bedelaars die tjek van God wissel is deur te glo. Paulus stel dit baie 

duidelik: As jy met jou hart glo dat Jesus die Here is, sal jy gered word.  

Dit is die inhoud van God se Woord. Dit is wat Paulus en sy medewerkers verkondig het. Dit is wat 

die Jode moes hoor en doen. Net so ook die nie-Jode. Geloof in die Drie-Enige God – God as Vader 

en skepper, Jesus as Verlosser wat gesterf en opgestaan het, die Heilige Gees wat uitgestort is en in 

mense woon.  

Die hartseer van die storie van die bedelaar is dat hy nie die tjek gewissel het nie. Die tjek het die 

potensiaal bevat om sy situasie te verander, maar tog het hy bedelaar gebly. ’n Tjek wat nie gewissel 

word nie is eintlik niks werd, nutteloos. 

Dit is soveel meer hartseer dat mense die potensiaal om ’n nuwe lewe saam met God te leef laat 

verbygaan omdat hulle nie glo nie. Hulle bly steeds verflenterde, vuil sondaars net omdat hulle nie 

glo nie. Hulle laat die kans om koningskinders te wees verbygaan.  



Dit was volgens Paulus die dilemma met die Jode. Hulle het nie die verlossingstjek met God se 

handtekening op gewissel nie. Natuurlik was dit ook die dilemma met baie nie-Jode. Ook vandag is 

dit nog steeds die dilemma. Baie mense wissel nie die verlossingstjek nie. Hulle verwerp geloof. 

Baie mense dink dit is baie moeilik om gered te word. Dalk juis omdat hulle iets wil aanbied, iets wil 

wees.  Paulus leer dat die boodskap in die Woord naby ons is. Hy sê: In ons hart, in ons mond. 

Daarmee beklemtoon hy dat dit beskikbaar is, by ons is, bereikbaar is. 

Voordat elkeen van ons vanoggend aan die Nagmaalstafel aansit, moet ons weer nadink oor ons 

geloof. Die vraag wat ons moet antwoord is: Het ons die verlossingstjek gewissel? Glo ons in Jesus as 

die Here? Glo ons dat onsself niks kan doen of verdien om verlos te word nie. Ons is bakhand 

bedelaars wat net kan sê: Ek glo in Jesus as die Here. 

Om dit te kan doen moet ons besef dat onsself niks kan doen nie. Ons kan dit nie verdien nie. Nie 

met ’n goeie lewe of enige iets wat ons is of het nie. Net geloof. Ons moet ook hoor dat geloof 

genoeg is. Ons hoef niks by te voeg nie. God vra net geloof en Hy sal ons nie teleurstel nie.  

Wat dit nog meer aangrypend maak is as ons besef dat geloof ook maar ’n geskenk van God is. Die 

vermoë om te glo, kry ons God. Dit is ook nie eers een van ons prestasies nie. Ons glo omdat God 

deur sy Gees ons oortuig van Jesus se sterwe. God buig ook daarin af na ons. 

Ons glo ook, volgens Paulus omdat ons gehoor het. Ons het die verlossingsboodskap gehoor en 

daarom kan ons daarop reageer met geloof. Daarvoor is ons vanander afhanklik. 

Volgens Paulus is dit hele pad wat opeenvolgende gebeure: 

 Ons moet God se naam aanroep 

 Om God se naam aan te roep, moet jy glo 

 Om te glo in God, moes jy hoor van God 

 Om te hoor moes iemand preek 

 Om te preek moes iemand gestuur word 

Ek het ’n mooi uiteensetting wat dit verduidelik 

raakgelees: Edward Kimball was 'n assistent in 'n 

skoenwinkel in Chicago. Hy was ook 'n 

Sondagskoolonderwyser, en het ure van sy vryetyd 

spandeer deur straatkinders in Chicago se middestad op 

te soek en hulle van Jesus te leer. Deur sy getuienis het 'n 

jong seuntjie, D.L. Moody, in 1855 tot geloof in Christus 

gekom. Moody het 'n bekende prediker geword. 

In 1879 kom F.B. Meyer deur Moody se getuienis tot 

geloof in die Here. Meyer het 'n prediker geword, en 

J.W. Chapman na die Here gelei. Chapman het 'n 

prediker geword, en die boodskap van Christus aan 'n 

basketbalspeler, Billy Sunday, gebring. 



Billy Sunday het herlewingsdienste in Charlotte, Noord-

Carolina gehou, wat soveel impak gehad het dat die 

evangelis Mordegai Ham genooi is om in Charlotte te kom 

preek. Onder Ham se prediking het 'n tienerseun, Billy 

Graham sy lewe vir die Here gegee. Graham het die goeie 

nuus met passie wêreldwyd gedeel.  

Dit het begin by Edward Kimball gestuur is, gepreek, het iemand wat gehoor 

het, geglo het en God se naam aangeroep het. En die proses is maar keer op 

keer herhaal. Dit word steeds herhaal. 

Ons roep God se naam aan omdat ons glo nadat ons die boodskap gehoor het van iemand wat 

gepreek het omdat hy/sy gestuur is. Weereens, ons aandeel is gering. Ons is bakhand bedelaars deur 

God met die verslossingsboodskap begenadig. 

Daarom kan ons saam met Paulus erken: Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die 

boodskap bring?” 

In Romeine word nie net van geloof gepraat nie, maar ook van bely. Ons word herinner dat ons moet 

glo dat Jesus die Here is, en dit bely. Dit beteken dat ons aan God die erkenning gee dat Hy God is. 

Dit beteken dat ons onsself beskikbaar stel as sy aanhangers en volgelinge. Om te kan bely beteken 

dat ons in ’n verhouding met God leef.  Ons stel Hom verhewe bo alles en almal. 

En dit herinner ons juis dat ons voetstappe ook gehoor  moet word. Ons moet besef ons is gestuur 

om te praat sodat ander kan hoor en dan kan glo en God se naam aanroep. Ons kan nie maar net 

tevrede terugsit en roem op ons geloof en dit koester terwyl ons dit selfsugtig weghou van ander 

nie. Daarom is die vraag: Hoe klink ons voetstappe? 

Slot 

Elkeen van ons is ’n bedelaar wat by God die tjek van verlossing kry omdat Christus vir ons gesterf 

het. Ons moet daardie verlossing laat realisseer deur te glo en te bely dat Jesus die Here is. Ons kan 

niks doen om die verlossing te verkry nie. Ons kan net glo. En as ons glo, dan kan ons vertel. 

Nie doen nie, net glo. En as ons glo, dan doen. 

 

 

 

  


