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Skriflesing  : Rom.5:1-5 
 
Tema: “Prison break” 
In die Bybelstudieboek “Beleef God se genade” is die tema: Ons is skatryk.    
 
Preek: 
 
Vertelling van die reeks “Prison break”. 2 Broers. Michael en ?.. Peter. 
Peter word vanwee misdaad in die tronk opgesluit. Michael besluit hy gaan hom haal. M het die 
argitek van die tronk goed geken en die ontwerp van die tronk op sy lyf in kodetaal laat tatoeer. 
Daarna het hy die “wet oortree” om seker te maak dat hy ook in die maksimum sekerheid tronk 
toegesluit word. Hy wou daar by sy broer wees. Peter en sommige van die medegevangenes het in 
vele episodes self probeer planne maak om uit die tronk te kom. Hulle kon dit net nie regkry nie.  
 
Michael se kennis en en veral sy kennis rondom die “ingeneurs kaart” het hom die sleutel tot die 
ontsnapping gemaak. En die uiteinde was dat hulle wel ontsnap het. Van buite na binne en van 
daar af uitgebreek 
 
Breë Evangeliese teks: 
 
By die doop vier ons ook die Bybels waarheid dat God “van buite na binne”, van die hemel na die 
aarde, van heilig tot onheilig inkom en kom red. Daarom dat die besnydenis en kinderdooop ons 
baie help met die verstaan van onmag van die mens om hom/haarself te red en dat ons alleenlik 
gered word omdat God ons uit Sy hart van genade wil red. Jesus Christus is nou die sleutel 
Persoon.  
 
Vanoggend se teksgedeelte: 
 
Die teks werk met die Goddelike 3 Eenheid. God 3 enig is aan die werk: 
 

 Die Vader spreek vry en bewerk die vrede. Vs 1 
 
Op grond van Sy wil word gelowiges vrygespreek. Nie op grond van ons lewens nie. Op grond 
van Sy goedheid, wil en genade.  
En hierdie vryspraak word ‘n afgehandelde saak. Julle is nie voorlopig op parool uit nie. Nee, op 
grond van julle geloof in Jesus Christus word en is julle vrygespreek.   
Vrede tussen jou en God is nou ‘n werklikheid. Jou persoonlike emosionele roller-coaster mag 
nie die meter wees wat bepaal of jy vrygespreek is of nie.  
Jesus Christus is ons geregtigheid. 
God spreek jou vry op grond van Jesus Christus.  
Wanneer jy die HG toelaat om jou te oortuig om in Jesus X’s te glo, dan is jy vrygespreek. Uit 
die tronk. Dan is daar nie paroolvoorwaardes nie. Daar is net ‘n opdrag om te onthou. Onthou 
Wie jou gered het. Want daardie onthou sal jou diepste inspirasie bly om in toewyding aan God 
te leef.   
 
 
 
 
 
 



 Jesus Christus maak die toegang tot die genade oop. Vs.2 
 
Jesus Christus sluit die toegang tot God se “genade-kamer” oop. In ons omgang met Jesus leer 
ons God se maniere ken. En wanneer ons volgens Sy maniere leef, ontdek ons God se wereld 
waarin vreugde en vrede ‘n werklikheid is. Beloftes van God word dan vir jou waar en jy begin 
die seenende werk van God sien en beleef. 
 

 Die Heilige Gees is die persoon waardeur die liefde van God ‘n pad na ons lewe vind. Vs 5 
 
Joh.14:25,26. Die HG is die persoon wat ons gewete, denke en menswees voortdurend 
herinner aan Wie God die Vader en Jesus Sy Seun is.   
 
Vir deeglike kennisname: 
Kyk net weer mooi na die teks, veral vs.2b en 3: 
Geloofsvreugde word op 2 maniere “kos en water” gegee: 

 Hoop op God se beloofde bestemming – hemel 

 Swaarkry (Baie ander tekste – 2 Kor.1:6, Job 42, ens…..As dit taai gaan, vertrou God. 
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