
Romeine 8:12-17 

Vooraf 

Drie-eenheidsondag is in 1334 deur Pous Johannes XII in die kerklike jaar ingevoeg. Uit tradisionele 

materiaal oor Drie-eenheidsondag is dit duidelik dat dit op hierdie Sondag veral gaan oor ’n 

sensitiwiteit vir die geheimenis van God. Die ewige God is nie so maklik grypbaar, laat staan nog 

begrypbaar, soos gelowiges soms dink en voorgee nie. In gelowige kringe is ons soms familiêr en 

ordinêr in ons omgang met God. Ons kan by Israel eerbied vir die Naam van God leer. Op Drie-

eenheidsondag bevestig ons as Christene opnuut ons geloof in God as Vader, Seun en Heilige Gees. 

Triniteitsondag dui op die unieke Christelike verstaan van God wat deur sy teenwoordigheid die 

wêreld waarin Hy verskyn, deur sy misterieuse en uitdagende teenwoordigheid verander. 

Agtergrond 

Paulus skryf hierdie brief waarskynlik van Korinte af naby die einde van sy derde sendingreis, ongeveer 

in die jaar 57 vC in die 3 maande wat hy in Griekeland deurgebring het.  Hy is op pad met die dankoffers 

wat gemeentes in Masedonië en Agaje bygedra het vir die gemeente in Jerusalem. 

Die brief is gerig aan die gemeente in Rome, waarvan, hoewel hy nie by hulle stigting betrokke was 

nie baie mense aan hom bekend is  -hy groet meer as 26 mense by name, waarvan ’n derde vroue is. 

Jode uit Rome het op Pinksterdag die evangelie gehoor, wat moontlik tot die stigting van die gemeente 

van Rome aanleiding gegee het. 

Dit is duidelik dat die stryd rondom die inskakeling van Christene uit die heidense nasies nog hewig 

woed, hoewel hulle in die meerderheid was in die Romeinse huisgemeentes. En die vraag is steeds 

krities: moet gelowiges uit die heidennasies die wet nakom of nie? Daarom verset Paulus hom steeds 

teen die klem wat sekere Joodse gelowiges plaas op die besnydenis en die voedsel wette – uiteraard, 

uit hulle perspektief, as ’n manier om hulle Joodse identiteit in die vreemde te bewaar, maar waarmee, 

uit Paulus se perspektief, hulle Christelike identiteit in gedrang kom.  

Daarom skryf Paulus hierdie brief om die eenheid van alle gelowiges te beklemtoon, gebaseer op die 

krag van God, deur die geloof in Jesus Christus en die lewe deur die Gees.  God spreek mense vry: 

“enkel en alleen omdat hulle glo” en nie omdat hulle die wet nakom nie – ’n boodskap wat regdeur 

die eeue gelowiges aangegryp het: die wonder van God se genade aan sondaar 

Inleiding 

Ons verstaan nie die Drie-Eenheid van God nie. 

Augustinus vertel dit baie duidelik met ’n storie. Hy sê dat 

hy eendag langs die see gestap het, toe hy afkom op ’n 

seuntjie wat water uit die see skep en in ’n gat gooi. “Wat 

maak jy?” wou hy by die seuntjie weet. “Ek gaan die see 

in hierdie gat gooi” het die knapie glo geantwoord. 

Augustinus het sy gang gegaan maar later teenoor sy 

vriende erken dat hy heeldag met ’n vraag geworstel het: 

“Doen jy nie maar dieselfde as daardie seuntjie nie, 



Augustinus? Probeer jy werklik met jou beperkte, nietige verstandjie die diepte, die omvang, die 

oneindigheid van God se wese omvat?” 

Ons moet erken: Net so min soos wat jy die see in ’n gat kan gooi, so min sal ons ooit God kan verstaan 

of verklaar. Hy is doodeenvoudig te groot en onverstaanbaar vir ons. Daarom kan ons juis op hierdie 

Drie-Eenheidsondag buig voor sy grootheid.  

Vanoggend gaan ons kyk na wat die Drie-enige God volgens Romeine 8 vir ons gedoen het en wat ons 

reaksie daarop moet wees. Ons sou die gedeelte kon saamvat met een enkele sin: Die Drie-enige God 

maak ons sy kinders. 

1. Die Drie Enige God maak ons kinders 

Die Romeinebrief is 'n kragtige getuienis van die wyse waarop Vader, Seun en Heilige Gees ons red 

deur ons in te trek in 'n verhouding met die lewende God. Romeine teken 'n baie eerlike prentjie van 

die menslike kondisie. Mense se nood is dat hulle vervreemd is van God, in opstand teen God leef, en 

in diepe skuld en sonde voor God staan. En dit is waar van alle mense. 

Die goeie nuus is dat God laat ons egter nie aan onsself oor nie. Vader, Seun en Heilige Gees tree toe 

tot ons wêreld van angs en vervreemding - van mekaar en van God. Deur liefde trek die Vader ons in 

Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees nader. God maak 'n deur na 'n herstelde 

verhouding met God oop. Hy maak ons kinders van God. Dit gebeur op grond van die versoenende 

werk van Christus en die Heilige Gees wat die geloof in ons wek om die verlossing te ontvang. In ons 

teksverse is die dinamika van die Vader se liefde, van kindskap deur Jesus Christus, en van die 

begeleiding en inlywing deur die Heilige Gees ten nouste verweef.    

Hierdie kindskap is eg. So eg dat die Bybel sê dat dit ons laat uitroep: Abba – dit beteken Vader. Die 

boodskap vertaal hierdie woorde met “Vader, liefdevolle Vader.” In hedendaagse Afrikaans sou ons 

dit kom weergee met “pappa.” Dit gaan hier oor ’n verklaring van liefde van ’n kind teenoor sy pa. 

Meer as net liefde: ’n verklaring van ’n verhouding wat bestaan tussen pa en kind. Ons het God se 

kinders geword. 

Al was het ons teen God gekies, al het ons vir sonde gekies en soos die verlore seun weggeloop uit sy 

vaderhuis, het God ons, soos die verlore seun se pa, met oop arms terug verwelkom en ’n koningskleed 

omgehang. Ons is soos daardie wegloopkind wat tussen die varke geleef het, maar teruggekom het 

na die oorvloed van sy pa se huis. 

Ek wil meer sê oor ons kindskap. Die kindskap word in kontras gestel met slawe wees. ’n Slaaf was die 

besitting van sy eienaar. Die slaaf moes dien. Moes spring as die baas praat. Die slaaf was bang vir sy 

eienaar. God het ons nie slawe gemaak nie – nee kinders. By kindskap kom daar liefde by –

onvoorwaardelike liefde. Dit hoef nie verdien te word nie. Dit hoef nie te presteer in ruil vir liefde nie. 

Net liefde van ’n pa vir sy kind. Net liefde van God Drie-enig vir sy kinders. 

2. Kinders van dié Koning 

Ons is Koningskinders. Ek sê dit spesifiek om dat ons nou in die Koninkrykstyd is. Die tyd waar ons 

fokus op Jesus wat Koning is in sy Koninkryk. As koningskinders leef ons in God se Koninkryk. Ons leef 

in ’n wêreld waar Jesus Koning is. Ons moet hierdie wêreld demonstreer dat God Koning is.     



Dit is nie eenvoudig en ongekompliseerd om in ons wêreld te leef nie. Daar is twee kragte aan die werk 

- in ons wêreld en in elkeen van ons. Ons lees in die eerste 16 verse van Romeine 8 daarvan.    

 Die een krag is die sondige natuur wat ons na die dood toe sleep.   

 Die ander kant is daar die krag van die Gees van God wat die lewe in ons wek. 

Die "sondige natuur" lei: 

 tot dood  

 slawerny  

 vyandskap teen God  

 onvermoë om die wil van God te doen  

 om volgens die wet te lewe  

 tot ’n lewe in vrees  

 

Aan die ander kant is daar die Gees van God wat: 

 ons vrymaak van sonde en dood  

 lewe en vrede bring  

 opwekking uit die dood ook van ons sterflike liggame bring  

  ’n einde aan sondige praktyke maak  

 verlossing uit slawerny skenk  

 ons opneem in die huis van die Vader  

 die troos of bevestiging dat gelowiges as kinders en erfgename deel is van hierdie huishouding  

Die een krag werk deur beheersing of oorheersing (13), die ander deur leiding en oorreding (14). Die 

een gees maak van eie kinders slawe, die ander Gees maak van weeskinders aangenome kinders en 

erfgename. 

3. Kinders van God leef deur die Gees 

Paulus begin vers 12 met “daarom dan.” Daarmee wil Hy sê dat omdat gelowiges deur die Drie-enige 

God kinders van God gemaak is, is daar ’n noodwendige gevolg in hulle lewens. In reaksie op die feit 

dat hulle kinders van die Drie-enige God geword het, moet hulle anders wees.  Hierdie kindskap van 

God maak dat hulle aan God iets verskuldig is. Hulle skuld by God is nie meer volgens hulle sondige 

natuur te lewe nie, maar volgens die Gees van God. 

Mens kan kies, sê Paulus, aan watter van hierdie kragte jy jou lewe wil oriënteer. Of die gees wat dood 

en verwoesting bring, of die Gees wat lewe en nuwe lewe bring.  

Ons word uitgenooi om ons aan die Gees te oriënteer. Ons word genooi om ons seile te span in lyn 

met die winde van die Gees.  Om deur die krag van die Gees te kies teen die sonde, en vir die lewe van 

kindskap. 

Die Gees van God is in ons. Ons moet net die Gees toelaat om ons te lei. 



Een Nuwejaarsdag, tydens die bekende The Tournament of Roses 

vlotoptogte in Pasadena, Kalifornië in die VSA, het ’n pragtige vlot 

wat deel van die optog was, ’n paar rukke gegee en gaan staan. Die 

voertuig se petrol was op. Die hele optog is tot stilstand gedwing 

tot iemand met ’n kannetjie petrol opgedaag het. Die ironie van die 

storie is dat die vlot geborg is deur Standard Oil, een van die VSA se 

groot olie en petrol reuse.  

Ons het die Gees van God in ons. Ons kan nie sonder die Gees lewe 

nie. 

Wat beteken dit prakties? 

Remy is 'n jong rot in die Franse platteland.  Sy storie word 

in die animasiefliek Ratatouille vertel. Hy het 'n passie om te 

kook, en ontmoet sy kok-idol in 'n kookboek. Wanneer hy in 

Parys aankom, ontdek hy met 'n skok dat sy kok-held dood 

is. Op 'n ongewone manier sluit hy 'n bondgenootskap met 

'n restourant se skoonmakertjie. Hy sit op die outjie se kop, 

onder sy hoed, en stuur hom deur aan sy hare te trek om die 

heerlikste geregte voor te berei. 

So lei die Gees ons om te kies teen die sonde wat verslaaf, doodmaak en ons laat krepeer. Die Gees 

lei ons na volle mens-wees. God het ons verlos. Die Gees lei ons in die praktiese  uitleef van hierdie 

verlossing in. Ons moet ons aan die Gees se leiding oorgee, en dit navolg. Die Gees lei ons om as 

kinders van God te leef – dit is tog immers wat die Drie-enige God ons gemaak het. 

JB Philips het gesê: “Elke keer wanneer ons sê ‘Ek glo in die Heilige Gees” bedoel ons dat daar ’n 

lewende God is wat gewillig is om in mense te woon en hul persoonlikhede te verander.” Die Gees kan 

en wil ons verander. Ons moet net die Gees toelaat.  

Slot 

Ons hoef nie die see te probeer leeg skep in ’n gat in nie. Ons hoef nie God as Drie-enige God te 

probeer verstaan of begryp of verklaar nie. Ons kan net in verwondering voor Hom buig. Ons kan net 

in verwondering voor Hom leef. Hy het ons sy kinders gemaak. Kom ons roep uit: Abba of Vader, 

liefdevolle Vader of Pappa! 

 

 

      

 

 


