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Tema: “Hoe maak ons wanneer Christene ernstig van mekaar verskil?” 
 

Romeine 14: 1-12 

1 Julle moet medegelowiges met ’n sensitiewe geloofsbelewing aanvaar 

sonder om hare te kloof oor hulle oortuigings. 2 Een persoon sal 

byvoorbeeld glo ’n mens kan maar alles eet. Maar ’n ander een, met ’n 

meer sensitiewe geloof, eet weer net groente.  

3 Dié wat vrymoedigheid het om alles te eet, moet nie uit die hoogte 

neersien op hulle wat dit nie doen nie. Net so moet die nie-eters die eters 

nie veroordeel nie, want God het hulle by Hom verwelkom. 4  

Wie gee jou die reg om oor iemand anders se huiswerker te oordeel?  

Dit is vir elkeen se eienaar om te besluit of hy die toets slaag of nie.  

Hy sál egter slaag, want die Here is magtig om hom te láát slaag. 

5 Net so is daar dié vir wie die een dag meer besonders is as die  

ander, terwyl ander weer alle dae as ewe belangrik beskou. Elkeen 

behoort seker te maak van sy eie oortuiging in hierdie verband.  

6 Dié wat ’n spesifieke dag uitsonder, doen dit vir die Here. Dié wat alles 

eet, doen dit ook vir die Here, want hulle dank God daarvoor.  

En dié wat net sekere soorte kos eet, doen dit vir die Here, want ook hulle 

dank God daarvoor.  

7 Ons het nie finale seggenskap oor onsself nie – of ons lewe of sterwe. 8 

As ons leef, leef ons mos vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir Hom. 

Of ons dan lewe of sterwe, ons is volkome sy eiendom. 

 9 Dít is tog waarvoor Christus gesterf het en weer lewendig geword 

 het – om Heer te wees oor dooies en lewendes.  

10 Jy dan, waarom veroordeel jy jou medegelowige? En jy weer, waarom 

sien jy neer op jou medegelowige? Ons moet tog almal eendag voor God 

se regbank verskyn.  

11 Die Skrif sê mos:  “So seker as Ek lewe,” verklaar die Here,  “elke knie 

sal voor My buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” 

12 Elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God 

verantwoording moet doen.  
 

Die gemeente in Rome worstel oor allerlei konflik in die gemeente. 

(soortgelyke gedeeltes is in 1 Korintiërs 8-10). 



Die konteks van hierdie gedeelte:  

Dit gaan oor twee groepe Christene wat verskil ten opsigte van sekere 

dinge wat nie regtig die hart van die Evangelie raak nie! 
 

Galasiërs 1:7-8:  “7 Daar is geen ander evangelie nie! Tog is daar mense 

wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle 

in verwarring bring. 8 Maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die 

hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie 

wat ons aan julle verkondig het — die vloek van God sal hom tref!” 
  

A. Belangrike beginsel!  Elke Christen, wat deur Jesus se bloed gekoop 

is,  “..... deur God self aangeneem is” (vers 3c – ‘83)  

Kyk na mede-Christene as kinders van dieselfde Vader vir Hy so lief is!! 
 

B. Wat moet dan in berekening gebring word, wanneer Christene van 

mekaar verskil? 

(Aanvaarding is belangriker as om argumente te wen!) 

Watter keuse ’n Christen ook al maak, is twee oorweginge nodig: 
 

1.  Een: Eie oortuiging 

:5 “Elkeen behoort seker te maak van sy eie oortuiging in hierdie 

verband.” 

Elkeen is verantwoordelik om eerlik te gaan soek na die waarheid en 

wat God werklik oor die spesifieke saak sê! 

Rom 14:22 “Jy is dalk persoonlik daarvan oortuig dat jy niks verkeerds 

doen nie, maar hou dit liewer tussen jou en God. Gelukkig is jy as jy nie 

jouself hoef te verwyt oor wat jy weet op sigself reg is nie”.    
 

2.  Twee: Vir die Here 

:6 “...doen dit ook vir die Here, want hulle dank God daarvoor.” 

 

C. Die diepste sin van ons bestaan is dat niemand wat aan die Here 

behoort, leef of sterf meer vir haar/homself nie.  

:8 “As ons leef, leef ons mos vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir 

Hom. Of ons dan lewe of sterwe, ons is volkome sy eiendom.”  

 

D. Direk aangespreek oor die wanverhoudinge! 

:10 (’83): "Jy, watter reg het jy om jou broer wat vry is, te oordeel?"  



en: "Jy, waarom verag jy jou broer wat swak is?"   
 

:12 “Elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God 

verantwoording moet doen." 
  

Ons moet mekaar aanneem soos Christus ons aangeneem het! 

Dit is die essensie van gemeente-wees. 
 

Rom 14:19: “Kom ons strewe dus na harmonie onder mekaar en na  

dit wat ons onderlinge geestelike opbou sal bevorder.” 

 

BESPREKINGSVRAE vir kleingroepe en huisgroepe 

 

1. Heet almal hartlik welkom en OPEN met GEBED. 

 

2. Gee elkeen wat wil, die geleentheid om kortliks te sê hoe dit gaan. 

 

3. Lees die Skrifgedeelte Rom 14: 1-12. 

 

4. Vra: Wat het jou getref by die lees van hierdie gedeelte of toe jy na 

Sondag se erediens geluister het?  

Gee almal wat wil, die geleentheid om iets te deel. 

 

5. Gesels oor: Waaroor verskil Christene vandag die meeste en 

ernstigste? 

Elkeen kan sê hoe hy/sy dink. Skryf dit dalk neer. 

 

6. Vra: Is daar sake waaroor Christene nie mag of behoort te verskil nie? 

Wat is dit?  

Nadat daar geantwoord is, lees Galasiërs 1:7-8 (op bladsy 2) 

 

7. Daar is ‘n paar belangrike BEGINSELS in hierdie gedeelte gegee vir 

wanneer Christene verskil oor sake wat nie die kern van die Evangelie 

raak nie. Bespreek elkeen van hulle en sê hoe dit toegepas kan word in 

die gemeente en ten opsigte van die sake wat julle in vraag 5 neergeskryf 

het. 

 



A. Elke Christen is ten volle deur God aangeneem/aanvaar en 

behoort daarom eerstens aan God! (vers 3) 

Watter effek behoort dit te hê wanneer ons nou oor sake van mekaar 

verskil? 

 

B. Daar is TWEE oorwegings wat Christene altyd in berekening moet 

bring wanneer hulle van mekaar verskil: Gesels oor hierdie twee sake en 

sê hoe dit sal help dat Christene op die regte manier kan verskil?  

1. Elkeen moet seker maak of sy eie oortuiging regtig reg en waar is! 

(vers 5).  Eerlike selfondersoek en soeke na waarheid! 

Lees ook Rom 14:22 

2. ALLES wat ‘n Christen doen, moet tot eer van God gedoen word! Dit 

moet regtig net om die eer van God gaan en nie oor jou standpunt nie! 

(vers 6) 

 

C. Lees vers 8 en gesels oor watter effek dit op ons verhoudings behoort 

te hê dat ek glad nie meer aan myself behoort of vir myself (of my 

standpunte) moet lewe nie; maar vir Christus en tot eer van God? 

 

D. Lees vers 12 en gesels oor hoe ek gaan rekenskap gee oor wat ek 

gedoen het in en aan die liggaam van Jesus (sy kerk/gemeente). 

As julle tyd het, kan julle ook 1 Kor 3: 16-17 lees (hier word die 

kerk/gemeente die tempel van die Heilige Gees genoem en Christene 

ernstig gewaarsku om nie die kerk/gemeente skade te berokken met 

verdeeldheid en partyskappe nie). 

 

(LW as wedergebore kind van God, is my sondes totaal weggeneem deur 

die Bloed van Jesus – ek gaan nie rekenskap gee oor my sondes nie, 

maar wel oor wat ek gedoen het in my optrede as kind van God – 

spesifiek ook in die gemeente) 

 

8.  Gee geleentheid vir GEBED. 


