
Romeine 12:1-3 

Vooraf 

Vanoggend is die elfde Sondag in koninkrykstyd. Ons is ook nog besig met die maand van 

barmhartigheid. 

Agtergrond 

Die brief van Romeine word gewoonlik in twee dele opgedeel. Die eerste deel is hoofstuk 1 tot 11 en 

dit gaan oor die teorie, die leer. Die tweede deel is van hoofstuk 12 tot 16 en dit gaan oor die 

praktyk, die lewe. Die drie verse wat ons vanoggend lees is die eerste drie van hierdie deel oor die 

lewe. 

Hierdie eerste drie verse is die breë uitgangspunt vir ons geloofslewe. In die res van die hoofstuk 

word dit meer breedvoerig op verskeie tereine uitgespel: 

 Ons verhouding met gemeentelede – 12:3-17 

 Ons verhouding met die owerheid – 13:1-7 

 Ons algemene lewenshouding – 13:8-14 

 Ons verhouding met gelowiges met wie ons verskil – 14:1-15:13 

In die volgende weke gaan ons daarby stilstaan. 

 

Inleiding 

 

Navia aut caput. In Afrikaans kruis of munt. In Engels head or tails. Navia 

aut caput beteken skip of kop.  Die uitdrukkings dui op die twee kante van 

’n muntstuk. Dit word gewoonlik gebruik om te loot aan die begin ’n 

sportgeleentheid. So word bepaal watter span moet afskop of eerste kolf. 

Die munt word opgeskiet in die lig en een van die kapteins moet roep: kruis of munt. 

Hierdie uitdrukkings dui maar net aan dat die muntstuk twee kante het. Dit bly een muntstuk. En die 

beeld van een munstuk met twee kante, is ’n goeie verduideliking van ons godsdiens. 

Ons het in ons godsdiens twee sake wat ons kan erken, dit is geloof en geloofsdade. En hierdie twee 

dele vorm saam ons godsdiens. Dit vorm ons diens aan God, ons verhoudinmg met God. Die twee 

sake kan onderskei word, maar nie geskei word nie. Ons tema vanoggend: Een muntstuk, twee 

kante. Ons gesels en dink oor  Geloof wat oorgaan in ’n geloofslewe. 

1. Kruis ... geloof 

Ek het reeds gesê dat Paulus die eerste deel van Romeine skryf oor die een kant van die muntstuk. 

Hy skryf oor die leer, die teoretiese deel. 

Hy begin deur daarop te wys dat alle mense gesondig en daarom is alle mense verlore. Alle mense se 

verhouding met God is tot niet as gevolg van die sonde. Hy gaan voort om te vertel dat God ingegryp 



het in hierdie stukkende verhouding tussen God en mens en sy seun, Jesus gestuur het na die aarde. 

Jesus het aan die kruis gesterf en opgestaan. So het Hy die straf op die sonde gedra en die 

verhouding tussen God en mens herstel. Ons as mense kry deel aan daardie herstelde verhouding 

deur in God te glo.  

Na die uiteensetting kom Paulus by die anderkant van die munt: die praktyk, die lewe. Maar ek wil 

nog eers die aandag vestig  op sy oorgang van teorie na oorgang:  

 Ek doen ’n beroep op julle 

 Op grond van die groot ontferming van God 

 

Paulus se woorde “ek doen ’n beroep op julle” wil aandui dat dit ’n ernstige saak is. Hy beklemtoon 

dat leer en lewe albei belangrik is en nie los gemaak kan word van mekaar nie. ’n Mens kan maklik 

dink dat die leer deel belangrik is – jy word immers gered omdat jy glo – en dan die lewe deel op die 

agtergrond skuif. Ons word immers nie gered op grond van ons lewe nie, so wat maak jou lewe dan 

nou saak?  

Paulus wil juis sê dat ’n gelowige se daaglikse lewe nie maar ’n opsionele saak is nie. Dit is belangrik. 

Net ’n paar verse verder beskryf hy dit as die wesentlike van ons godsdiens. Met ander woorde: dit is 

deel van die kern van ons godsdiens. Dit is deel van waaroor ons godsdiens gaan. Geloof en 

geloofsdade is die kern van ons godsdiens. 

Wat ons ook moet raaksien is Paulus se begronding van geloofsdade. Hy doen die beroep “op grond 

van die groot ontferming van God.”  Terselfdertyd is die inhou van sy oproep gegrond op die groot 

ontferming van God. 

Dit is kenmerkend van ons Christelike godsdiens. Ons lewe is altyd maar net ’n reaksie op God se 

genade. God doen altyd eers. En dan kan ons net reageer. God gee eers, en dan vra Hy. God neem 

die inisiatief en ons antwoord daarop. 

Die grond waarop ons geloofsdade en lewe berus, is God se genade. Hy het ons verhouding met 

Hom herstel, en daarom vra Hy dat ons in die herstelde verhouding moet leef. Hy het ons verlos van 

die sonde, en daarom moet ons loskom van die sonde. Ons lewe berus op die leer.Ons lewe is die 

gevolg van die leer. 

Dit is hoekom Pualus eers skryf oor die leer en dit verduidelik en dan op grond daarvan ’n ernstige 

beroep op ons lewe kan maak.Twee sake, leer en lewe wat onderskei kan word, maar nou verbind is 

aan mekaar. 

2. Munt... geloofsdade 

Hoe moet ons lewe as reaksie op God se genade lyk? Ons moet onsself gee as lewende en heilige 

offers vir God. 

Uit die Ou Testament weet ons dat offers iets was wat aan God gewy was. Die offer was een van die 

beste diere uit die kudde wat weggegee, prysgegee  is vir God. So moet ons as gelowiges onsself 

weggee vir God. Ons moet onsself prysgee vir God. Ons moet ons beste gee vir God. 



In die Ou Testament is hierdie offer geslag en doodgemaak. Ons as offers moet lewendig wees. Dit 

beteken dat ons daaglikse lewe aan God gewy moet wees. Ons moet ons daaglise lewe vir God gee. 

Dit waarmee ons in elk geval besig is, moet aan God gewy wees. Ons slaap en opstaan. Ons werk en 

ontspan. Ons eet en drink. Ons besigheid en ontspanning. Dit is die dinge wat ons vir God moet gee. 

Hierdie weggee aan God word verder beskryf. Dit moet vir God aanneemlik wees.  Ons weet wat vir 

God aanneemlik is. Dit leer ons in sy Woord. Jesus self het dit vir ons beskryf met die woordjie liefde.  

Liefde vir God en liefde vir mekaar. Ons moet onsself so weggee dat ons liefde vir God en vir ander 

duidelik word.  Weggee beteken juis dat ons moet wegkom van net op onsself gerig wees en op God 

en ander gerig wees. Weggee beteken dat ons onsself, ons eie belang weggee en God en ander se 

belange soek. 

Hierdie weggee en lewe vir God word nog verder vir ons beskryf. Twee dinge: 

 Iets wat ons moet vermy 

 Iets wat ons moet najaag 

 

Ons moet die sonde vermy. Ons moet nie gelyk word aan die sondige wêreld nie. As ons glo, dan is 

ons losgemaak van sonde en moet ons al meer loskom van sonde. Ons moet almeer ontdek wat is 

die dinge in ons lewe wat nie in ooreenstemming met die liefde is nie en daarmee breek. Dit vra ’n 

doelbewuste poging van ons. Nie maar ’n ligtelike poging nie. 

 

Ons moet verandering najaag. Ons moet almeer nuut word, soos Christus word. Ons moet al meer 

nuut dink. Ons moet ons denke verander.  En nou sê ek heeltyd ons moet dit doen. En eintlik is dit 

onmoontlik. Daarom dat Paulus skryf: Laat God julle verander, laat God julle denke vernuwe. Ons 

moet God toelaat om ons nuut te maak en nuut te laat dink.  

 

Dit is nodig dat ons die rol van ons denke in ons daaglikse lewe besef. ’n Mens dink eers, dan doen jy. 

As jy verkeerd dink, dan doen jy verkeerd. As jy reg dink, dan doen jy reg. Sonde begin altyd in ’n 

mens se gedagtes. Daarom is die vermy van sondes en die verandering van jou denke nou aan 

mekaar verbonde. 

Hoe meer ’n mens nuut dink, hoe meer verkry jy die vermoë om te kan onderskei tussen goed en 

sleg en reg en verkeerd. So word ’n mens geoefen om te weet wat vir God aanneemlik en volmaak is, 

en wat nie.  

Elkeen van ons se lewe, word bepaal deur wat ons glo. En omdat ons glo, moet ons leef soos 

gelowiges. Ons lewe moet oorloop van geloofsdade. Ons moet  onsself gee vir God, gerig op God en 

ander. Liefde moet ons lewens kenmerk. Ons moet sonde vermy en God toelaat om ons te verander 

en nuut te laat dink.  

SLOT 

Kruis of munt ... geloof of geloofsdade. Nee, geloof en geloofsdade. 

Onlosmaaklik aan mekaar verbind. Geloofsdade omdat ons glo. 

Op grond van God se genade, reageer ons elke dag, elke oomblik van die dag met ’n lewe vir God. 

Ons gee onsself vir God, omdat God sy Seun vir ons gegee het.  


