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Tema: Vrygespreek 

 

Inleiding: God het ons vrygespreek omdat ons glo (vers 1) 

Die eerste woorde van Romeine 5 is dat God ons vrygespreek het en met God word bedoel God die 

Vader. Soms glo ons die vals onderskeid wat sommige mense verkondig van die sagte en liefdevolle 

Jesus wat gestel word teenoor die kwaai en wraakgierige God die Vader. Hierdie beeld van God die 

Vader lei mense dan veral uit die Ou Testament af. Die verdere verloop van hierdie siening is dat Jesus 

nou aan die kruis gesterf het en so iets in God verander het sodat Hy nou verander het van kwaai en 

wraakgierig na genadig toe. Dit is eenvoudig nie waar nie. Jesus het nie gesterf om God die Vader se 

gesindheid te verander nie, maar eerder om vir ons te kom wys hoe die Vader se gesindheid teenoor 

mense nog altyd was. Hy het aan die kruis vir ons kom wys dat God die Vader nog altyd die God van 

liefde en genade was. Daarom skryf Johannes ook dat God die Vader die wêreld en al die mense daarop 

so liefgehad het dat Hy Sy enigste Seun gestuur het, nie sodat ons deur Hom geoordeel kon word nie, 

maar gered kon word. 

God het ons vrygespreek. Miskien moet in plaas van die woord vrygespreek eerder die woord regverdig 

verklaar gebruik word. Die Griekse woord hier met vrygespreek vertaal was tog eintlik oorspronklik ´n 

regsterm. God het ons nie net vrygespreek sonder om ons status voor Hom te verander nie. Ons status 

voor Hom het verander van sondaar na kind. Dit word beter aangedui deur die term dat ons nou 

regverdig verklaar is voor God. Wat is hierdie regverdig verklaar wees? Dis om deur God beskou en 

behandel te word asof jy nooit gesondig het nie. Daar is hierdie mooi storie wat dit nogal goed 

verduidelik: 

Daar was hierdie man wat sy Rolls Royce op ´n boot gesit het en van Engeland af oorgevaar het na die 

vasteland van Europa. Daar het hy met sy motor aan wal gegaan en heerlik rond getoer. Met al die 

rondryery het daar egter iets fout gegaan met die andersins baie betroubare motor. Hy het dadelik vir 

Rolls Royce in Engeland laat weet met die boodskap: 

Ek het probleme met my motor. Wat stel julle voor moet ek doen?  

Die Rolls Royce mense het dadelik ´n werktuigkundige oorgestuur. Die man het die motor reggemaak en 

dadelik weer teruggevlieg Engeland toe. Natuurlik het die man tydens die res van die vakansie gewonder 

wat hierdie regmaak-sessie hom sou kos. Terug na sy vakansie het hy ´n brief aan Rolls Royce gestuur 

om uit te vind hoeveel hy hulle skuld. Hy het die volgende brief van die Rolls Royce maatskappy 

ontvang:  

Beste meneer, 

Daar is geen rekord in enige van ons lêers dat daar ooit iets verkeerd gegaan het met ´n Rolls Royce nie. 

Dit is wat die beteken om regverdig te word. Daar is geen rekords in enige hemelse lêers dat enigiets 

ooit met jou verkeerd gegaan het of fout was met jou nie. Die Message het hierdie pragtige vertaling 



van Romeine 5:1: What God always wanted to do for us-set us right with Him, make us fit for Him- we 

have it all together with God….out in the wide open spaces of God´s grace. 

Dat God ons vrygespreek het beteken nie net dat spesifieke sondes van ons vergewe is nie, maar ook 

ons sondigheid en daarom ook die sondes waarvan ons self nie eens altyd bewus was of is nie. Ons kan 

daarop reken dat ons ten volle vrygespreek is, want dit is God se werk en God doen nie halwe werk nie! 

Hoekom het God ons vrygespreek?   Hoekom is daar nou vrede tussen ons en God? (vers 1) 

Deur ons Here Jesus Christus en die offer wat Hy vir ons gebring het. Hy het aan die kruis die 

plaasvervanger geword wat die regverdige straf vir jou en my sonde op Hom geneem het. Omdat Hy in 

ons plek vir ons sonde betaal het, handhaaf God nie meer langer Sy regmatige oordeel oor ons nie, maar 

het Hy daardie oordeel oorgedra op ons plaasvervanger ons Here Jesus Christus en word ons by God op 

grond van wat Hy gedoen het, volgens Sy verdienste vry gespreek by God.  

Kom ek verduidelik bietjie die beeld dat Jesus ons plaasvervanger aan die kruis was deur middle van ´n 

storie. In tyd toe Napoleon Europa plat gevee het met sy troepe was daar hierdie een man wat nie wou 

gaan veg. Word toe opgeroep- bekla lot by sy vriend. Sy vriend was weer avonturier wat graag vir groot 

Napoleon wou gaan veg. Hulle ruil toe plekke en sy vriend gaan slagveld toe in eerste man se naam. 

Op dag van groot geveg vriend op slagveld gesterf. Toe die weermag daarna weer klomp mense oproep 

is onwillige man se naam weer op lys. Stuur brief aan weermag: Julle kan my nie weer oproep nie- ek is 

in vorige veldslag dood. Hulle gaan toe rekords na en vind ja, daar is wel man met so ´n naam en 

geboortedatum dood by slagveld by Austerlitz. Saak is na hof en later na Napoleon self verwys. Hy het 

bevind dat die man reg was. Wettiglik het die man, alhoewel dit in die persoon van sy plaasvervanger 

was, gesterf en is hy op die slagveld begrawe. Die magtige Napoleon selfs was magteloos teen die effek 

van ´n plaasvervanger se dood op die een wat bly lewe. 

God kyk na Jesus se plaasvervangende offer, Sy offer in my plek asof ek self aan die kruis vir al my sonde 

gesterf het. Die mag van Jesus as plaasvervanger is dat ek nou in vrede, in hierdie vergeefde en nuwe 

verhouding met God die Vader kan leef. 

Deur Jesus het ons in vrye toegang tot die genade waarin ons nou vasstaan: (vers 2) 

Dit beteken eenvoudig dat Jesus ons tot die regte verhouding met God die Vader herstel het, maar ook 

hierdie persoonlike verhouding tussen ons en God moontlik gemaak het. Agter hierdie woorde is die 

beeld van kinders wat welkom is in hulle hemelse Pa se troonkamer. Romeine 8 herinner ons is kinders 

van God wat Hom Abba of pappa kan noem. Maar meer as dit: omdat ons God se kinders is, is ons ook 

erfgename, erfgename saam met Christus. Ons kindskap van God beteken dat alles wat van God se eie 

Seun Jesus waar is, ook nou van jou en my waar is. Dat alles wat Jesus by God ontvang het, ons ook sal 

ontvang. 

Waar het ons teenoor God gestaan toe Jesus vir ons gesterf het? 

Paulus gebruik vier woorde: Ons was goddeloos- in opstand en rebellie teen God. Ons was magteloos- 

nie in staat om ons uit ons eie verlorenheid te bevry nie. Ons was sondaars en vyande van God- ons 

sonde het hierdie kloof of onoorbrugbare afstand tussen ons en God gemaak wat ons nie na Hom kon 

oorsteek nie. Toe kom steek God deur Sy Seun die sondekloof na ons toe oor. Oor sondekloof lê die 

kruis van Golgotha waardeur ons die pad na God kan vind. Paulus gebruik hierdie vier woorde, 



goddeloos, magteloos, sondaars en vyande van God om aan te dui dat niks moois en goeds in onsself 

was wat gemaak het dat God ons aangeneem het nie. Hy het ons aangeneem deur wat Jesus vir ons kom 

doen het. Ons vrymaking het gekom van buite onsself omdat God liefde en genade is en verseker nie 

omdat  ons sulke nice en goeie mense was nie.   

Watter invloed het dit alles op die swaarkry wat ek op my lewenspad gaan beleef of beleef? (vers 3 

vv.) 

Die eerste is om te weet dat die een wat hierdie Romeinebrief geskryf het, Paulus, swaarkry geken het. 

Ons lees iets van die swaarkry op sy lewenspad in 2 Korintiers 11 vers 26 en 27:  

Ek was dikwels op reis en in gevaar: daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my 

volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare 

onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger 

en dors, en dikwels sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue.  

Paulus praat dus nie filosofies of teoreties oor swaarkry soos iemand wat hom probeer indink hoe 

swaarkry moet wees en lyk nie. Hy het genoeg persoonlike ervaring in sy eie lewe daarvan. Paulus se 

opsomming van swaarkry is dat dit iets is waarin God besig is om met my en jou te werk. Hy teken die 

volgende ketting in Romeine 5: In God se hande word ons swaarkry ons leerskool in volharding, om vas 

te kan byt. Ons volharding word deur God gebruik om ons geloof te suiwer en sterk te maak. Swaarkry 

het die manier om ons te laat sien wat werklik belangrik is en nie is nie en om ons prioriteite weer in die 

regte volgorde in te skud. Die egtheid van ons geloof word deur God aangewend om die hoop in ons te 

laat opstaan. Dis eintlik iets wat vreemd klink: ons swaarkry in God se hande kan vir ons as Christene 

eerder meer hoop gee as wat dit hoop van ons steel.  

Sonder God in ons swaarkry sou hierdie ketting baie maklik anders kon lyk- van swaarkry na tou opgooi 

na ongeloof na uitsigloosheid in plaas van hoop. 

Iemand skryf dat werklike swaarkry soos ´n tronk voel. Jy is vasgevang daarin en jy voel of jy nie 

vorentoe of agtertoe kan dink nie. Baie keer kan jy ook nie iets anderkant hierdie situasie van swaarkry 

of nood sien nie. Paulus praat egter positief selfs oor die swaarkry in sy en ons lewens want hy weet die 

tronk van swaarkry het altyd twee gate in- sy mure is nooit dig nie. Die een gat in die tronk van swaarkry 

kyk agtertoe- dis geloof. God het ons nou vrygespreek of regverdig verklaar omdat ons glo. Die ander gat 

in die tronk van swaarkry kyk vorentoe en dis hoop. Hierdie hoop is dat God in my lewe en in die wêreld 

sal klaar maak wat Hy in Jesus se kruisdood en opstanding begin het. Dis onder ander andere mos die 

hoopvolle troos van Filippense 1 vers 6: Ek is oortuig daarvan dat God die goeie werk wat  Hy in my 

begin het dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. 

Paulus se hele gedagte is dat swaarkry ons lewens suiwer van dit wat onnodig en onbelangrik is. Moeder 

Theresa het iets daarvan verstaan toe sy geskryf  het: "You won´t learn that Jesus is all you need until 

Jesus is all you have." 

Christene is mense met onwankelbare hoop: (vers 4 en 5) 

Ons het gelees in vers 2: Ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem 

het. Hierdie hoop beskaam nie, want God het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat 

Hy aan ons gegee het. As Paulus van hoop praat, staan dit gelyk aan geloof, maar dan geloof in wat God 



nog in die toekoms gaan doen of in die toekoms aan ons gaan skenk. Hierdie hoop beskaam of sal jou en 

my nie in die steek laat nie, want die Heilige Gees kom herinner ons telkens dat God ons waarlik liefhet 

en ons nie sal laat los of in die steek laat nie. Dat God ook betroubaar is om Sy beloftes aan jou en my en 

al Sy kinders te vervul- in hierdie lewe en in die ewigheid. Die gawe van die Gees aan ons, skryf Paulus 

iewers anders in 2 Korintiers 5 is trouens die bewys dat God se beloftes aan ons waar en betroubaar is. 

Daar word die gawe van die Heilige Gees geteken as die eerste paaiment of onderpand van die hemel. 

Ons ontvang hier op aarde reeds die Heilige Gees as eerste paaiement of onderpand van die hemel. As 

jy  in die Bybelse tyd vir iemand hierdie eerste paaiement of onderpand gegee het, het jy jou daarmee 

vasgemaak en plegtig verbind om ook res van die uitstaande bedrag te betaal. As daardie getrouheid 

waar was van mense, hoeveel te meer sal dit waar wees van God. Daarom sal ons hoop ons nie beskaam 

nie.  

God se hoop is nie net vir die toekoms of vir die ewigheid nie- dis nie soos die ateïs geskryf het hierdie 

pie in the sky when you die nie. Hierdie hoop het ook alles met vandag en die hier en nou van ons 

aardse lewe te make. W.R. Inge skryf: Sowel naïewe optimisme as siniese pessimisme is verraad teen 

hoop. Ons moet die wêreld met al sy pyn en onreg nugter raaksien, maar ook die oog oophou vir die 

tekens van hoop wat tog oral te sien is. Hoop is nie om te sê die wêreld is goed en reg soos wat hy is nie. 

Dis nie maar om tevrede te wees met dinge wat verkeerd is nie. Hoop is om te bly glo dat God iets 

beters vir ons bedoel het- en ons moet daaraan meewerk. Ruben Alves het so mooi geskryf: Hoop is om 

die melodie van die toekoms te hoor; geloof is om maat daarvan te begin dans. Of liewer op die maat 

daarvan te begin leef- vandag al, daar waar ek en jy nou is. 

Amen. 


