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Skrifgedeelte: Romeine 7:7-8:4 

Teksvers: Romeine 8:1 

Tema: Ontdek opnuut die rykdom wat jy in Christus het! 

Verbeel jou jy loop op `n grond pad en jy sien een van hierdie twee manne (Bill Gates en Warren 

Buffet), met `n oorpak en waterskoene aan besig om die grond om te spit en met `n hark deur te 

hark.  Jy vra hom: “Wat maak jy?” en opgewonde antwoord hy: “Ek soek na `n 1-sent, want as ek dit 

kry, sal ek ryk wees!”   Wat `n absolute hartseer, maar lagwekkende, gesig moet dit nie wees nie?  

Om te dink dat 1-sent só `n radikale verskil aan hierdie man se rykdomme sal maak. 

Ons lag dalk hieroor en dit maak glad nie sin nie, maar my broer en suster, waarom doen ons dit?  

Waarom probeer ons dikwels vir ons rykdom bymekaar maak deur op eie stoom ons verlossing te 

probeer verdien?  Wanneer ons uit eie krag teen die sonde probeer stry, wanneer ons probeer om 

onsself voor God te laat geld, of wanneer ons onsself teen ander meet sodat ons sondes “kleiner” 

voorkom, dan doen ons presies dit!  Dan probeer ons `n 1-sent uitgrawe waarmee ons ons verlossing 

en saligheid wil koop! 

Dit is absolute dwaasheid om dit te probeer doen, want daarmee ontken ons die rykdom wat ons in 

Jesus Christus ontvang het.  Wanneer Paulus hier in Romeine 8:1 sê dat daar nou geen meer 

veroordeling is vir dié wat in Christus Jesus is nie, is dit nie maar net `n koue teologiese feit wat hy 

gee nie.  Dit is `n uitroep van opgewondenheid oor die radikale, massiewe skat en rykdom wat daar 

vir elkeen opgesluit lê in Jesus Christus! 

Maar dit is ook `n uitroep van die totale verlorenheid van elke mens buite Jesus Christus.  Luister 

mooi: buite Jesus Christus en geloof in die verlossingswerk wat Jesus Christus gebring het, is daar 

GEEN verlossing nie, is daar GEEN hoop nie en is daar GEEN rykdom nie...maak nie saak hoeveel 1-

sent stukke jy bymekaar maak nie. 

Paulus maak dit vir ons reeds duidelik vanaf Romeine 7:7, wanneer hy ons leer van die vier 

verskillende wette wat `n lewensbepalende en ewigdurende invloed op die mens het.  Hierdie wette 

is die wet van God, die wet binne my of die wet van my gees, die wet van die sonde en die dood en 

laastens die wet van my doen en late. Kom ons kyk vinnig wat elkeen van hierdie wette beteken. 

Die wet van God ken ons ook as die wet van Moses of trouens, die hele Ou Testament.  Hierdie wet 

leer ons wat reg en goed en mooi is in die oë van die Here.  Die wet van God wys vir ons dat God 

regverdig is en dat Hy sonde haat en dit straf...dikwels met die ewige dood.  Die wet van God maak 

dus vir ons iets van God se karakter bekend.  Dit is die standaard waarvolgens God alles en almal 

meet en hierdie wet reël alles, sodat alles tot die eer van God sal wees.  As enige iets of enige 

iemand nie 100% presies sê, doen en leef soos die wet sê nie, is daar nie hoop nie en is daar nie 

redding nie.  Hierdie wet, kan ons sê, is `n onmoontlike wet, want geen mens kan hierdie wet nakom 

en daarvolgens lewe nie. 

Maar dan praat Paulus ook van die wet binne my of die wet van my gees.  Ons hoor hiervan wanneer 

Paulus sê dat hy die goeie wil doen en dat hy diep in sy wese vreugde vind in die wet van God.  

Hierdie wet vertel iets van ons gereedheid as gelowiges om wel gehoorsaam te wil wees aan die wet 

van die Here. Dit is, van ons as gelowiges se kant af, `n tipe van gelyk-word aan die wet van die Here. 
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Dan gaan Paulus egter en noem die twee wette van in stryd is met die wet van God en die wet van 

ons gees.  Die eerste is die wet van die sonde en die dood.  Hierdie wet wys op die sondige natuur 

van elke mens of die ingesteldheid van elke mens om sonde te wil doen en ongehoorsaam te wil 

wees.  Ons sien hierdie sondige natuur reeds by die kleinste van kindjies.  Nog voordat `n kind kan 

praat, kan mens sien dat `n kind weet iets is verkeerd (sondig) wanneer hulle dit doen...maak nie 

saak hoe oulik dit vir die ma, pa, oupa of ouma is nie.  Dit is sonde en sonder dat dit eers vir die kind 

geleer moes word, weet die kind dat hy of sy stout is wanneer hulle dit doen. 

Selfs wanneer ons tot geloof kom, hou hierdie sondige natuur nie op om ons aan te val nie.  Ja, die 

Heilige Gees maak ons nuut en gee aan ons nuwe harte, maar aan ons liggaam bly daar die 

geneigdheid om sonde te doen en die verkeerde te wil kies.  Hierdie is deel van die wet van die 

sonde en die dood. Die wet van my doen en late bevestig in werklikheid hierdie wet van die sonde 

en die dood, siende dat dit juis in my doen en late, in my optrede, is wat die sonde duidelik word.   

Hierdie vier wette staan dan in `n oorlog teenoor mekaar: die wet van God en die wet van my gees 

aan die een kant en aan die ander kant die wet van die sonde en die dood en die wet van my doen 

en late aan die ander kant.  En in die middel van hierdie stryd staan ek en jy:  heeltemal oorrompel 

deur God se heiligheid, regverdigheid en woede oor die sonde wat Hy heeltemal wil vernietig aan die 

een kant, en die sonde en ons outomatiese onheiligheid en onregverdigheid aan die ander kant.  Ons 

outomatiese onheiligheid en onregverdigheid beteken dus dat ons outomaties die ewige dood 

verdien en dat ons, soos Paulus sê, in `n doodsbestaan is. 

Daar is absoluut geen verlossing in onsself nie en daar is niks wat ek en jy kan doen nie. Maar aan 

God die dank!  Hy verlos ons deur Jesus Christus ons Here!  Want net soos God se wet die een 

weermag in hierdie oorlog tussen heiligheid en onheiligheid is, net só is God se Wet die oorlogskreet 

wat ons aandag op Christus vestig – die Ruiter op die wit perd wat oorwin en wat verlossing bring!  

Soos Paulus in Galasiërs sê: God se wet is ons Tugmeester na Christus toe.  Dit is in Jesus Christus 

wat ons gered word. 

Dit is Christus wat kom en die onmoontlike doen!  Hy is absoluut, volmaak, 100% gehoorsaam aan 

hierdie onmoontlike wet van God, sodat die onmoontlike vir ons in Jesus Christus moontlik raak, en 

ons grootste armlastigheid weens die sonde en die dood ons grootste rykdom word: “Daar is dus 

nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” 

Wanneer ons in die geloof Jesus Christus omhels word die “nou” ons “nou”.  Dit is dan wat die wet 

van my gees begin om my lewe te bepaal, want dan weet ek dat ek alleen in Christus verlossing het 

en dat ek alleen in Christus die oorwinning oor my sondes behaal.  Hierdie “nou” waarvan Paulus 

praat, is maar `n ontsettende klein woordjie, maar met `n ontsettende ryk betekenis, want hierdie 

“nou” gaan nie oor tyd nie, maar oor die verandering in my omstandighede wanneer ek Christus in 

die geloof omhels. 

Hierdie “nou” beteken dat ek, weens dit wat Christus gedoen het, skoon en rein en sonder sonde 

voor God staan.  Ek is regverdig gemaak deurdat die goeie dinge wat Christus gedoen het, in my 

rekening inbetaal word en dit aan my gegee word en my rykdom word.  En hierdie “nou” beteken 

dat ek rein en heilig voor God staan omdat die bloed van Christus my skoon gewas en sonde en die 

ewige dood weg geneem het.  Hierdie “nou” lei my dus in `n ander bestaan met ander doelwitte in 
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waarin die wet van my gees, die diep begeerte om volgens die Here se wil te leef weens dit wat 

Christus vir my gedoen het, my lewe bepaal. 

En juis daarom dat die veroordeling weggeneem is!  Christus het betaal, Christus het gesterwe en 

opgestaan, Christus gee vergifnis en deur die Heilige Gees word dit myne en joune.  Deur die Heilige 

Gees en die geloof wat die Gees gee, is ons in Christus en word die veroordeling weggeneem.  En 

met veroordeling gaan dit nie net oor die vonnis oor wat sonde is en dat ons die ewige dood verdien 

nie, maar gaan dit ook oor die uitvoer van daardie vonnis.  Wat Paulus dus hier sê is dat die straf op 

ons sonde, die ewige dood, in Christus weggeneem is. 

Wanneer ons in Christus Jesus is deurdat ons glo in Hom, word die straf op ons sondes weg geneem 

en verdwyn die vrees dat ons dalk eendag gestraf sal word vir ons sondes.  Dit is omdat ons in Jesus 

Christus glo, wat ons seker kan wees dat ons nié eendag gestraf sal word nie, dat ons beslis vir ewig 

in `n intieme, persoonlike verhouding met God sal leef en dat ons oorwinnaars oor die sonde en die 

dood is. 

As hierdie rykdom vir ons in Jesus Christus geskenk word, waarom sal ons nog met die harke en 

spitvurke van voorbeeldige lewens, van eie pogings, van tradisie of van gehoorsaamheid probeer om 

1-sente bymekaar te maak?  Waarom wil ons só probeer om dalk iets in die hande te kry, terwyl ons 

in werklikheid arm bly. 

Kom ons ontdek oor die volgende paar weke opnuut weer watter rykdom ons in Christus het, noudat 

ons verseker weet dat daar vir ons `n heerlike rykdom gegee word. 

Amen 


