
Romeine 12:9-21 

Agtergrond 

Ons is besig met Romeine 12. In die eerste deel van Romeine leer ons dat ons deur geloof in God 

verlos word. Vanaf hoofstuk 12 word dieklem geplaas op hoe ’n gelowige se lewe lyk. Ons lewe is die 

noodwendige gevolg van ons geloof. Twee weke terug het ons gepraat oor ons kerklike 

betrokkenheid en die uitdaging om as gelowiges as deel van die kerk te leef. Vanoggend gaan dit oor 

hoe ons verhouding en optrede as gelowiges teenoor ons mede gelowiges, maar ook buitestanders 

moet lyk.  

Inleiding 

Tony Compolo vertel die volgende verhaal:  

Ongeveer ’n half miljoen Amerikaners is in die Tweede 

Wêreldoorlog dood. Daarteenoor het 40 miljoen Russe 

hulle lewe verloor. Toe die verslane Duitse 

krygsgevangenis deur die strate van Moskou begelei is, 

was daar duisende Russe wat hulle uitmekaar wou skeur 

oor die die pyn wat hulle die Russe aangedoen het. Net die 

Russiese polisie het hulle weerhou om dit te doen. Tog het ’n Russiese vrou deur die linie van 

polisiemanne gebreek en ’n stuk brood aan een van die Duitse soldate gegee.  Skielik het ’n klomp 

ander Russe dieselfde gedoen.  

Dit was ’n radikale daad van liefde. Iemand wat gedemonstreer het dat liefde opreg is. Iemand wat 

dit reg gekry het om die kwaad met die goeie te oorwin. 

Dit is presies wat van gelowiges gevra word. ’n Radikale liefde. Liefde wat indruis teen alle menslike 

natuur. 

1. Christus het radikaal liefgehad en opgetree 

Ons kan nie oor die opdrag om radikaal lief te hê praat, as ons nie by Christus begin nie. Dood 

eenvoudig omdat ons lewe maar net die reaksie is op wat Christus vir ons gedoen het. Ja, ons lewe is 

die gevolg van Christus se radikale liefde. Ons lewe is ’n die gevolg van ons geloof in God. Ons lewe is 

’n geloofslewe. 

Alles rondom Christus se liefde was radikaal. Hy was God, Hy was die Seun van God wat na die aarde 

toe gekom het. Hy het sy godheid opgeoffer. Hy het sy lewe opgeoffer. Hy, die sondelose, het juis vir 

sondaar mense gesterf. Hy het dit vir ons wat uit ons eie niks kon doen om los te kom van die sonde 

en die straf op die sonde nie, gesterf. 

Sy hele lewe op aarde het getuig van sy radikale liefde. Hy het uitgereik na randfigure – na mense 

wat deur die samelewing verstoot en afgeskryf is. Hy het gemeng met tollenaar, duiwelbestenes, 

straatvroue. Sy dissipels was eenvoudige vissermanne. Hy was bereid om soos ’n slaaf sy dissipels se 

voete te was. Hy het nie vervloek of veroordeel toe Hy onskuldig gekruisig is nie. Hy het eerder 

gebid:” Vader vergeef hulle.”   



Christus was radikaal anders. Christus het radikaal lief gehad. 

2. Christene wil radikaal lief hê en optree 

Ek sê baie spesifiek “Christene wil radikaal lief hê en optree.” Ek sê nie “Christene moet radikaal 

liefhê en optree” nie. Ons wil leef soos wat Christus geleef het. Ons wil wees soos wat Christus is. 

Ons wil ons geloof laat oorgaan in geloofsdade. Ons wil hê dat ons lewe die gevolg en die resultaat 

van Christus se radikale liefde is. In terme van die eerste paar verse van Romeine 12, wil ons onsself 

gee as lewende en heilige offers vir God. Ons wil ons vir God afsonder en vir Hom aanneemlik wees. 

Dit is ook opmerklik dat die gedeelte oor gelowiges se lewe – wat baie prakties aangebied word –

kom na die gedeelte oor kerkwees. As Paulus skryf dat elke gelowige die kerk nodig het en die kerk 

elke gelowige, gaan hy voort met die ideale daaglikse lewe. Daarmee wil hy iets sê van die feit dat 

ons daaglikse lewe deel is van ons kerk-wees. Dit is ’n voortsetting van ons kerk-wees. Ons kerk-

wees loop oor in ons daaglikse lewe en optrede. 

Juis in koninkrykstyd is dit sinvol om na ons daaglikse lewe te kyk. Dit is immers waarop ons fokus in 

koninkrykstyd: om as koningskinders te leef in God se koninkryk; om onder die heerskappy van God 

as Koning te leef. 

Kom ons kyk na Romeine 12 se uiteensetting van hoe ons wil leef in God se koninkryk.  

 

Ons sou die eerste en laaste verse van die gedeelte as opskrif en opsomming kon verstaan. Die 

opskrif is dan: Die liefde moet opreg wees.  Die samevatting is dan: Oorwin die kwaad met die goeie. 

Hierdie twee opmerkings vat die gedeelte goed saam. Dit moet ons uitgangspunt wees. Liefde vir 

almal en ’n ingesteldheid op die goeie. 

 

Terwille van dit makliker te verstaan, gaan ek dit in twee deel: 

 Ons liefde vir gelowiges 

 Ons liefde vir dié buite die kerk 

 

 Ons liefde vir gelowiges 

 

Annes Nel skryf: “Ons kan op die kerkbanke baie naby aan mekaar sit, maar dit is nog nie genoeg nie. 

God wil dat ons mekaar moet lief hê.” Twee weke terug het ons geleer dat ons as gemeente soos 

een liggaam met baie lede is. Ons is in liefde gebind aan mekaar. Ons het die verantwoordelikheid 

om na mekaar om te sien – ons is een liggaam. 

 

Kyk net na al die praktiese voorbeelde van hoe ons dit kan regkry: 

o Betoon hartlike broederlike aan mekaar: Soos lede van een gesin moet ons as 

gemeentelede mekaar lief hê en daardie liefde aan mekaar betoon. Ons moet ons liefde 

vir mekaar wys.  

o Bewys eerbied vir mekaar: Dit is hoe ’n mens jou liefde bewys – deur mekaar te 

respekteer. Selfs al verskil ons oor sake.  



o Wees  mekaar daarin tot voorbeeld: Gelowiges se liefde moet vir mekaar die voorbeeld 

stel. Dit moet aansteeklik wees. Dit beteken dat ons minder op onsself en meer op die 

ander ingestel moet wees. 

o Help medegelowiges in nood: As een lid van ’n liggaam ly, ly almal saam. As een mede-

gelowige swaarkry, kry ons saam swaar. Daarom moet ons mede-gelowiges se nood raak 

sien en verlig. 

o Wees bly saam met die wat bly is treur saam met die wat treur: As mede-gelowiges deel 

ons mekaar se vreugde en smarte. Ons lag saam en huil saam. 

o Lê julle toe op gasvryheid: Gasvryheid is juis om om te gee vir mede-gelowiges. Om hulle 

te laat tuis voel. 

o Wees eensgesind onder mekaar: Eensgesindheid beteken nie om oor alles saam te stem 

nie. Dit beteken om met die gesindheid van liefde met mekaar te kan verskil en mekaar 

steeds te respekteer.  

o Moenie hooghartig wees nie, maar nederig: Al die bogenoemde optredes is moontlik as 

’n mens nederig is; as jy jouself op die agtergrond skuif en ander op die voorgrond. As jy 

ander se belange bo jou eie stel. Vir iemand wat hoogmoedig is, is die optredes 

onmoontlik. 

Ons sit naby mekaar op die kerkbanke. Kom ons leef in liefde naby aan mekaar. Kom ons leef soos 

een liggaam.  

 Ons liefde vir dié buite die kerk 

 

Ons radikale liefde is nie beperk net tot mede-gelowiges nie. Ons liefde raak juis radikaal as ons 

ander mense, mense buite ons groep lief het. Dit is maklik om mense soos jyself lief te hê. Dit is 

maklik om mense lief te hê wat jou lief het. Maar radikale liefde beteken juis om oor grense te kan 

lief hê.  

 

Kom ons kyk na die voorbeelde: 

o Seën julle vervolgers, nie vervloek nie:  Om vervolg te word en dan nie met woede te 

reageer nie is beslis radikaal. En dit is hoe ons as Christen wil optree. Ons wil self lief hê 

al word ons vervolg. Dit is immers wat Christus aan die kruis gedoen het. Hierdie opdrag 

van Paulus sou nie lank na hierdie brief werklikheid word vir die Christene in Rome. In 64 

n.C. is hulle baie wreed deur keiser Nero vervolg. 

o Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie wraak neem nie: Dit is nie gelowiges se 

taak om te vergeld of wraak te neem nie. Vergelding berus by God. Christene wil 

radikaal liefhê. 

o Wees goedgesind teenoor alle mense: Die positiewe van nie vervloek nie maar seën en 

nie vergeld nie, is om goedgesind te wees. Goedgesind, positief, liefdevol teenoor almal. 

o Leef in vrede met alle mense: Hierdie opdragte van positiewe liefde geld vir alle mense. 

Vriend en vyand, mense wat anders is, mense van jy verskil.  

o As vyand honger is, gee hom iets om te eet, as jou vyand dors is, gee hom iets om te 

drink: Hierdie is ’n praktiese voorbeeld van liefde vir ander. Om vir jou vyand kos en 

water te gee, is radikale liefde. 



Ons radikale liefde mag nie beprek wees tot mense vir dit maklik is om lief te hê nie. Ons moet ook 

die moeilikes lief hê – ons vyande, hulle wat van ons verskil. 

Slot 

Christene het radikaal lief. Die rede: Christus het radikaal liefgehad – en ons elkeen het die voordeel 

van Jesus se radikale liefde ontvang. Ons wat almal gesondig het, het God se kinders geword. 

Hoe kan ons anders as om radikaal lief te hê – soos daardie Russiese vroutjie wat in die oorlogstyd 

haar skaars brood met ’n Duitse soldaat gedeel. 

 

 

Opregte liefde, verafsku wat sleg is,  

Moenie in toewyding verslap nie, bly geesdriftig, dien die Here 

Verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in die gebed 

Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, oorwin die kwaad met die goei 

 


