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HOOFSTUK3 

'N ONDERSOEK NA GOD IN ROMEINE 5 - 8 


3.1 INLEIDING. 

In hierdie hoofstuk word gefokus op Rm 5-8. 'n Deeglike ondersoek daarvan word 
gedoen. Wanneer daar na 'n teks gekyk word in 'n poging om dit te vestaan, staan 
kommentare baie keer as't ware in die pad. Kommentare begin gewoonlik met 'n 
inleiding wat poog om al die historiese en kritiese en literere en sosiaal-wetenskaplike 
vrae te hanteer. Hulle gee ook 'n teologiese skema waarvan 'n mens veronderstel is om 
bewus te wees en dan toe te pas met die lees van die teks. Die meeste kommentare gee 
ook 'n vers vir vers uiteensetting van 'n Bybelboek. Op hierdie wyse verkry 'n mens nie 
altyd 'n mooi prentjie van die hele boek nie. 

Rm 5-8 is as teks op die volgende wyse hanteer: Rrn 1-16 is deurgelees om sodoende 'n 
indruk - soos van 'n landkaart asook 'n gevoe1 van die hele brief te kry. Dieselfde is 
met Rrn 5-8 gedoen. Rrn 5-8 is weer deurgelees soos 'n voetganger wat op 'n 
voetpaadjie vinnig deur 'n woud stap om sodoende 'n geheelindruk van die woud en die 
toer daardeur te verkry. Daama is daar weer volledig en woord vir woord na Rrn 5-8 
gekyk, soos 'n voetganger wat deur 'n woud stap en by elke besonderheid daarvan stil 
gaan staan om daama te kyk. Op hierdie wyse is daar gepoog om die 0Eos--logiese, 
XPWTOS- -Iogiese en nVEl1lla-Iogiese prentiie in Rrn 5-8 vas te stet. Dit is gedoen om te 
probeer vasstel hoe Paulus se gedagtes teologies in Rrn 5-8 werk. Gedetaileerde 'lyste' 
van woorde en hulle plek of funksie is gemaak. Daama is gepoog om die frekwensie en 
omvang van woorde en die gedagtes daarin te bepaal asook hoe en waar hulle voorkom. 

3.2 GOD IN DIE SENTRUM IN ROMEINE. 

God word in Rrn in sy Per soon baie sterk uitgebeeld. Rrn is 'n baie sterk teosentriese 
geskrif en daarom moet 'n mens se dat God in Rrn in die sentrum van Paulus se denke 
staan. Verwysings na God en die naam van God word met verbasende reeImaat gebruik. 
Rrn verwys ver meer na God as enige ander NT boek behalwe Handelinge. Meer as 
veertig persent van aIle NT verwysings na God, naamlik 548 uit 1314, kom by Paulus 
voor. Dit is 'n baie hoe persentasie (Morris 1986: 25). 'n Skrywer wie se geskrifte net 
ongeveer 'n kwart van die NT beslaan, se venvysings na God behels dus byna die 
helfte l46 van die totale aantal verwysings na God in die NT147. Hierby moet daar nog die 
verwysings na God as rcU!l1P gevoeg word. Hierdie verwysings word verder vorentoe 
hanteer. 

In Rm gebruik Paulus die woord God 153 keer. Dit toon dat God in Rrn baie sentraal 
staan en dat Paulus 'a God-intoxicated man' is (Morris 1986: 25). In hierdie verwysing 
na God gaan dit veral om God se optrede in die menslike geskiedenis. In die 153 direkte 
verwysings na God word die woord eWC; gebruik. Volgens Ryrie (1983: 30) staan die 
leer aangaande God sentraal in die teologie van Paulus, en vol gens Morris (1986: 25) is 
die Godsleer die tema van Rm. Daar is agt en dertig direkte l48 venvysings na die woord 

1-16 Die presiese persentasie is twee en veertig persent (Morris 1986: 25). 
1-17 Net die woorde Kat en mhoS' word in Rm meer kere as eWC; gebntik (Morris 1986: 25). 
\-Ig Indirek, byvoorbeeld in die \verkwoorde, is daar ook baie verwysings na God. In 5: I - II is daar 
byvoorbeeld negentien direkle en indirekte verwysings na God. Dalk is die elf verse di~ konsentrasiepunt 
van Paulus se wrwysings na ewC; in die brief. 
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Sw<; in Rm 5 - 8, dit is 'n kwart van die verwysings in die hele Rm. Die agt en dertig 
verwysings is: 5: 1,2,5,8,10, II, 15; 6: 10, II, 13(3x), 17,22,23; 7: 4, 22, 25(2x); 8: 3, 
7(2x), 8,9, 14(2x), 16, 17, 19,21,27,28,31,33,34,39, Daar is ook twee direkte 

8149verwysings na nUTTJp in Rm 5 , Die twee verwysings is in 6: 4; 8: 15. 

3.3 GOD IN ROMEINE 5 - 8 

In hierdie gedeelte word aandag gegee aan: (l) die name van God; (2) die handelinge van 
God; (3) belangrike eienskappe van God. 

3.3.1 DIE NAME VAN GOD. 

Twee 'name' van God in Rm 5-8 word bespreek: (I) 8w<;; (2) IluTTJp. 
In die eenhonderd drie en vyftig ver\',rysings na God word die woord Sr:o<; gebruik. Die 
etimoiogiese afkoms van Sw<; is nog onseker. Sw<; is volgens Kleinknecht ook nie 
werklik 'n naam van God nie, maar 'n titel (1968: 65 - 79). AIle terme uit die menslike 
begripswereld en uit die mens like taal wat vir God gebruik word, is volgens Betz weer 
slegs metafore (1991: 140 142). In Rm 5 - 8 is Sw<; veral 'n Koning (5; 15,21; 8: 34), 
'n Skepper (5: 12; 8: 18 23,39), 'n Kryger (6: 12 - 23; 8: 37), 'n Redder (5: 9; 6: 12 
23; 7: 3; 8: 21,23,24), 'n Regter (5: 15 - 17,19; 8: 1,31 - 34) en die Verbondsgod 
(deurlopend in hoofstukke 5 - 8) 

Die woord Sw<; is in die NT asook in die LXX die vertaling van die OT Godsname 
el/elohimlJahwe. Die ondergemelde is enkele gegewens oor elk van hierdie drie 'name', 

• El. 

Etimologies word 'el meesal verbind met die starn 'UI wat 'om sterk te wees, voor 
te wees' beteken. Gevolglik kan 'el die betekenis he van 'leier', of 'mag, krag' 
(Preuss 1992: 149). Volgens Preuss is die woord 'el nie 'n naam van God nie, 
maar 'n appelatief(I992: 146 - 147). Die woord word as 'n eienaam van die God 
van Israel gebruik en as 'n ekwivalent van Jahwe (Num. 23: 8; Job 5: 8, 8: 5; Jes. 
40: 18). 

• Elohim. 

Die woord elohim is waarskynlik 'n meervoudsvorm van Of die woord 'eI, met 
die byvoeging van 'h' Of die woord 'eloah (Preuss 1992: 147). Die woord elohim 
as die naam van God is in sy meervoudsvorm Of 'n numeriese meervoud Of 'n 
intensiewe meervoud Of 'n pluraEs majestatus.150 Volgens Harris beklemtoon 
die naam Elohim God se verhewenheid en mag as die universele, majesteuse, 
ewige God wat die heela! geskep het, en wat daaroor heers asook daaroor 
regspreek in regverdigheid. As Skepper en enigste ware God is Hy aIleen in 
absolute sin God en die enigste een aan wie die eienskap van 'Godheid' toekom 

149 Indirek is daar nog 'n aantal ven\ysings na rcanlP. Daar is byvoorbeeld die drie vef\\ysings na die 
Seun van God, implisiet as Vader, in Rm 8: 3, 32(2x), asook die verwysings na UtoS" (8: 14, 15,23) en 
TEKva (8: 16) wat implisiet na God as Vader verwys. 
150 Vergelyk Preuss (1992) en HalTis (1992) vir die kontekste waarin die woord voorkom. Die woord kom 

ongeveer 2570 keer voor en wei in al die OT boeke en word 2280 met 8£OS weergegee. 
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(1992: 26; Quell 1968: 76 - 89). Die dubbele naam Jahwe Elohim word by die 
uiteensetting oor Jahwe bespreek. 

• Jabwe. 

Die vier konsonante in die naam Jahwe, die nomen ineffabile, beteken 
waarskynlik 'om aktief te wees' en wei in 'n eerste persoon enkelvoud vorm 
asook in beide 'n teenswoordige (Eks. 3: 14) en 'n toekomstige sin (Eks 3: 12, 
16-22; Preuss 1992: 141 - 142). ISIDie verklaring deur Jahwe in Eks 3: 14 is nog 
'n weiering om Homself te onthul nog 'n openbaring van Homself. Dit is 'n 
uitspraak deur Hom waarin Hy te kenne gee dat Hy wil he dat Sy volk 
teenswoordig asook in die toekoms Sy handelinge in hulle bestaan moet ervaar en 
daaraan moet meedoen (Preuss 1992: 141-142). Die woorde in Eks 3: 14 is nog 
'n bevraagtekening van Sy bestaan nog 'n filosofiese definisie oor sy onto10giese 
'syn,I52, Volgens Harris verwys Jahwe na God as die Een wat spreek en handel 
in selfonthulling en in verlossing. Tege1ykertyd beklemtoon die woord die 
direkte en persoonlike karakter van God se genadige en liefdevolle verbintenis, 
asook Sy verhouding met sy verbondsvo1k as66k sy onmiddellike heer-skap oor 
die natuur en die geskiedenis (Harris 1992: 25 - 26). In die LXX word Jahwe 
6156 kere van die 6823 voorkomste daarvan in die MT met KUPlOS weergegee. 
Vo1gens Quell dui die voorkoms van die dubbe1e naam Jahwe Elobm (Gen 2 en 
3, Ps 50: 1; Jos 22: 22) op die God van aile eeue wat ook die unieke draer van die 
goddelike wese is en wat die heelal gemaak het ( 1968: 87)153. 

Bogemelde uiteensettings oor 'el, elohim en Jahwe in Rm is die agtergrond 
waarteen Paulus se denke oor die woord E)(::oC; verstaan moet word. Die 
be1angrike aspekte wat aangaande eEOC; in Rm 5 - 8 na vore gebring word, kom 
na vore waar die optrede van God behandel word. 

• Pater 

God, eEOC;, is 'n Vader. Die woorde wat gebruik word is die Aramese woord 
a~~a (8: 15) en die Griekse woord 1to,1:11P (6: 4; 8: 15). In Rm 5 - 8 word die 
Vaderskap van God as iets absoluut gestel (6: 4), en dit word in verband gebring 
met Christus (8: 17), met die Seun (5: 9; 8: 29, 32) met die Heilige Gees, asook 
met gelowiges as sy kinders (8: 14 - 23). Die Vaderskap \'Un God word hier 
onder verder uiteengesit. 

Die Vaderskap van God in die Ou Testament. 

Die agtergrond van Paulus se gebruik van die woord 1tO,1:11 P is die OT konsep van God as 
Vader wat Paulus dan verbreed tot God in Sy verhoudings tot Sy Seun (5: 9; 8: 29, 32), 
tot Christus (8: 17) tot die Gees (5:5; 7:6; 8:2-27) en tot gelowiges as kinders van Hom 
(8: 14-23). 

151 Die tetragrammaton Ja!1\ve kom 6823 keer in die MT voor. In die LXX word dit 3:':' met 8we; en 6156 
met KUPlOS' weergegee. Harris (1992: 22 - 26). 

1)2 Sien Preuss (1992: 141). Vergelyk ook Harris (1992: 22 - 26) vir 'n kort geskiedenis van die uitleg van 

Eks 3: 14 asook vir verwysings na kontekste van die woord. 

153 Harris gee ook nege ander name van God in die OT \val met 8we; vertaal word. Harris \ 1992: 22). 
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In die OT word na God as Vader in slegs veertien gevalle verwys. 154 Nerens in die OT 
word God direk aangespreek as 'Vader' nie. In elk van die veertien verwysings na God 
as Vader word die klem geplaas op die verhouding tussen God en Israel in korporatiewe 
sin (Deut: 32: 6; Jes. 63: 6)155. Die gebruik van Vader deur individue kom baie seide 
voor en die voorkomste is slegs in die Juda'isme in die laaste periode voor Jesus l56

• Daar 
is geen getuienis in die literatuur van die voor-Christelike of eerste eeuse Palestynse 
Juda'isme dat a~~a in enige ander sin as 'n persoonlike aanspreekvorm van God deur 'n 
individu gebruik is niem . 

• 	 'n Unieke Vaderskap van God in Rm 5 - 8. 

Die aanduiding van God as Vader kom in Rm 5 - 8 in die volgende unieke 
verbande voor: 

(i) 	 God is die Vader van Jesus as die Seun van God. 

Die aanduiding van God as die Vader van Jesus kom slegs op 'n 
indirekte wyse in Rm 5 - 8 voor. Op vier plekke word daar na Jesus as 
die Seun van God verwys, naamlik in 5: 9; 8: 3, 29(2x), 32 (cf 6: 4). 
Drie van hierdie verwysings na die Seun van God word in heilshistoriese 
konteks gebruik. En in 6: 4 word van Christus se opwekking ook in 
heilshistoriese konteks gepraat. Hierdie verse verwys daarom indirek na 
die heilshandeling van God as die Vader in en deur Sy Seun, die 
XPl<J'Tos. 

(ii) 	 God as die Vader van gelowiges. 

Die aanduiding van God as Vader van die gelowiges kom dikwels in die 
NT voor. Paulus gebruik die woord nutTlP, illustratief van die Vader
kind-verhouding, met vier nuanses: 

(a) 	 As dee I van die groetes in sy briewe (Gall: 3; 1 Kor 1: 3; 2 Kor 
1: 2; Rm 1: 7; Efes 1: 2; Fill: 2; Koll: 2; 2 Tes 1: 2; 1 Tim 1: 2, 
2 Tim 1: 2; Tit I: 4; Filem 3). 

(b) 	 God as universele Vader (1 Kor 8: 6; Efes 4: 6). 
(c) 	 God as ons / julle Vader (2 Kor 6: 18; Gall: 4; Fil4: 20; 1 Tes 1: 

3; 3: 11, 13). 
(d) 	 God as die Vader (Gall: 1; Efes 2: 18; 5: 20; Fil 2: 11; Kol 1: 

12;3: 17; 1 Tes 1: 1;2Tes 1: 1). 

(iii) 	 Rm 5 - 8 gebruik die woord nutTlP in die volgende verbande: 

154 Jeremias 1984: 18. Daar is die volgende verwysings na God se Vaderskap in die OT en in die Juda'isme: 
Eks 4: 22 - 23,6: 6; Lev 25: 47vv.; Deut 8: 5, 32: 6; Jes 1: 2, 5: 1 - 4, 30: 1,43: 3 - 4. 45: 11, a46: 3 - 4, 
63: 8 - 9,16,64: 8; Hos 11: 1 4; Amos 2: 9 - II; Miga 6: 3 - 5; Jer 2: 1 3,3: 22,4: 8,31: 9, 20, 31; Mal 
1: 6; 2: 10; 1 Kron 29: 10. Wysheid 2: 16, 18; Sir 4: 10; PssSal 13: 8v; 17: 30, 18: 4: Jub 1: 24v. 

155 Brown 1994: 173. Dit geld van die Bybel se gebruik in Hebreeus in die MT asook in Grieks in die 

LXX. 

156 Sir. 23: 1. 4 (Grieks) en in lofliedere 5005 Sir. 51: 10 (Hebreeus) en 1 QH 9: 35. Sien BrO\\TI (1994: 173). 

157 Die TBer 5: 1 se lesing is onseker, en TalBab Ta'anit 23.b dateer van 'n later periode as die NT (Brown 

1994: 173). 


 
 
 



127 

(a) 	 God as Vader is iemand wat heerlik is en wat oor mag beskik (6: 
4). 

(b) 	 Die kindskap van gelowiges (8:14 - 17, 19, 21, 23). Paulus 
gebruik die woord 1tunlP om die verhouding waarin God tot 
gelowiges op grond van hulle verlossing deur Christus staan, mee 
uit te druk. 

(c) 	 Die erfgenaamskap van gelowiges (8: 17,18). 
(d) 	 Die gebed van gelowiges as die van kinders tot God as Vader 

(8: 15; cf 8:26-27) 
(e) 	 Die eindbestemming van gelowiges se gelykvormigheid aan en 

ook as broers van God se Seun (8: 29). 

Die bespreking van die kind-Vader verhouding tussen gelowiges en God 
word onder die deel wat handel oor die optrede van God behandeL 

(iv) 	 God se unieke Vaderskap. 

God word in Rm 8: 15 in Aramees as a~~a aangespreek. In Grieks 
word dit verduidelikend met nU'tl1P weergegee 158 

. Dit is 'n hoogs 
buitengewone en unieke persoonlike aanspreekvorm van God deur 
vrygespreektes as kinders van Hom (8: 15; cf 8: 26 - 27). Ondergemelde 
sake is belangrike aspekte van God se Vaderskap. 

• 	 Tradisie. 

Die frase a~~a /) TTaTtlP is 'n voor-Pauliniese uitdrukking wat in omloop was in 
die vroee Christelike kerk sowel binne as buite Palestina, onder die 
Griekssprekende Christene. Die presiese agtergrond van die uitdrukking word 
gedebatteer. Volgens Grundmann (1965: 902 903), Kittel (1964: 5 - 6) en 
Cullmann (1959: 208 - 209) is die frase 'n afkorting wat die aanvang van die 
Onse Vader aandui. Kasemann (1980: 228) bevraagteken die uitgangspunt 
aangesien dit nie die tradisiegeskiedenis van die frase aanspreek nie. Vol gens 
Jeremias het die roep a~~a /) TTaT~p in die Griekssprekende kerk v66r Paulus 
bestaan, en is a~~a afkomstig van Jesus self (1971: 36 - 37). Jesus se eie 
gebruik van a~~a saam met die gebruik van die Onse Vader in sy Aramese vorm 
het aanleiding gegee tot die gebruik van die frase in die Palest)llse kerk. Die 
oomame van die woord a~~a in die Griekssprekende kerk het gelei tot die 
byvoeging van 0 1tatl1P, aanvanklik as 'n vertaling, maar later het die frase 
stereotiep in die kerklike gebruik geword (Hahn 1986: 193 - 19'+). Die Sitz-im
Leben van die frase word ook gedebatteer. Volgens Kasemann was die 
aanbiddingsviering in die liturgie van die vroee kerk die korrek1e plek. Dit sluit 
ook die doopliturgie in (1980: 228)159. 

158 Die identiese woorde korn op die Jippe van Jesus in die tuin van Getsemane voer (tvL:!rk 14: 36) asook in 
Gal. 4: 6. 'n Hewige debat woed onder die Skrifgeleerdes oor of die woorde d~~a (0 W71W) die ipsissirna 
verba van Jesus was, aangesien Jesus sekerlik nie tegelykertyd in Ararnees en Grieks sou gebid het nie. 
Wie was ook teenwoordig om Jesus te hoor bid? A~~a' reflekteer egter weI 'n Aramese gebedsvorrn wat 
Jesus heel waarskynlik in sy persoonlike lewe gebmik het (Brown 1994: 173 - 175). 

159 CfGal 3: 26 4: 6 en Rrn 8; 14 vir 'n doop agtergrond, 
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• 'n Inticme en gcsinsbetcwenis van God. 

Huidig is daar 'n ontdekking van 'n voorbeeld van die outeur van 'n Dooie See 
r01 gebed-psalm waarin God in Hebreeus aangespreek word as 'My Vader' . 
Daar is ook tans voorbee1de van Jode wat in die laat intertestamentere tyd van 
God as 'Vader' of as 'My Vader' gepraat het in hulle gebede l60 

• Ten spyte 
hiervan, druk die treffende gebruik van 'A~~a !' 'n intieme en gesinsbelewenis 
asook omgang met God uit (Brown 1994: 174). 

• 'n Akklamasie van God. 

Die roep tot God as 'J\~~a!' neem die vorm aan van 'n akklamasie. Die woord 
a~~a is 'n ongewone emfatiese vorm van cab wat as vokatief gebruik word 
(Brown 1994: 172). Dit kom in die plek van 'aba, Die vorm word bevestig 
deurdat a~~a gepaard gaan met die Griekse ekwivalent recx:tllP wat 'n 
nominatief is wat vokatiwies gebruik word (Brown 1997: 172). Die woord a~~a 
is dus 'n roep tot God: 'J\~~a!', 
In 8: 15 word die werkwoord KpaCw ook nog gebruik om die akklamasie te 
beskryfl61 

, Hierdie gebruik stem direk ooreen met die rabbynse gebruik. Vit sy 
Joodse agtergrond kon Paulus hierdie woord uit hierdie tradisie geneem het en dit 
direk op die a~~a , 0 reatll p-roep in 8: 15 toegepas het. Dit is egter meer 
waarskynlik dat Paulus die woord uit die bogemelde wydverspreide gebruik van 
die woord in die vroee Christelike kringe geneem het (Hahn 1986: 195). Vit die 
soortge1yke gebruik van die woord in Gal. 4: 6 is dit verder waarskyn1ik dat 
KpaCw alreeds geassosieer was met die roep a~~a 6 TIaT~p in die voor
Pauliniese Christelike tradisie in die wydverspreide voorkoms daarvan volgens 
bogeme1de teksverse. 

3.3.2 DIE VOORKOMSTE EN HANDFLINGE V AN GOD. 

Die voorkoms van 81':0~ in Rm 5-8 is soos volg: 

Verwysings oa 8EO~. Daar is agt en dertig direkte verwysings na 81':0<;162, Hierdie 
verwysings is die volgende: 5:1,2,5,8,10,11,15: 6:10,11,13(3x), 17,22,23; 7:4,22,25(2x); 
8:3,7(2x), 8,9,14(4x), 16,17,19,21,27 ,28,31,33(2x),34,39. 

Die voorkoms van reatllP in Rm 5-8 is soos volg: 

Ver'wysings na 1TaT11P: Daar is twee direkte verwysings na TCCltllpl63, Hierdie 
verwysings is die volgende: Rm 6:4; 8:15. Die ondergemelde is die kontekse waarin die 
handelinge van 81':0<; en reatllP in Rm 5-8 beskryfword. 

• God is iemand op '0 troon l64 wat heers. (5: 17,21; 8: 31, 32. 33. 34). 

160 Mak. 6: 3: \\'ysh. 14: 3; Sir. 23: I. Vergelyk Schuller (1992: 67 - 79) vir al die gemelde verwysings. 
161 Die woord Kpci,ltl korn in 'n wye verskeidenheid van NT tradisies voor as 'n werkwoord wat 'n roep tot 
God beskryf. Mat 14: 30; Hand 7: 60; Jak 5: 4; Openb 8; 15. 
162 Indirek is daar nog baie verwysings na God, byvoorbeeld in die werkwoorde en persoonlike 
voornaarnwoorde. 
163 Indirek is daar nog 'n hele aantal verwysings na lHl1T]p: 8:3,14,15,16,23,32(2x). 
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'n Grammatikale en leksikale kyk na Rm 5 en 8 werp die volgende lig daarop: 

BaOlA€UW en 8€~l()S is leksikale items wat as referente grammatikaal en 
verbaal soos voIg voorkom: 

Verbaal: ~aalAEvaoualv (5: 17), ~aalAEVaTJ (5: 21). 
Leksikaal: 8E~l<;i (8: 34). 

• 	 God se funksies as iemand wat heers: 

• 	 God se genade en vryspraak stel vrygespreektes tot 
heerskappy in staat (5: 17). 

• 	 God se genade voer deur sy vryspraak heerskappy (5: 21). 
• 	 God is as Wereldregter op Sy troon 'vir' vrygespreektes 

(8: 31). 
• 	 God het van sy troon l65 af sy Seun oorgelewer (8: 32). 
• 	 God sal van Sy troon af aan vrygespreektes al die ander 

dinge skenk (8: 32). 
• 	 God spreek van Sy troon af aangeklaagde vrygespreektes in 

die eind wereldoordeel vry (8: 33). 
• 	 God is Iemand wat op 'n troon langs XPWTOS- Jesus sit 

(8:34). 

• 	 Die funksies van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Voer heerskappy (5: 17). 
• 	 Staan onder die heerskappy van God se genade (5: 21). 
• 	 Is mense wat in die toekomstige eind wereldoordeel deur 

God sal ervaar dat God 'vir' hulle is (8: 31) en hulle vryspreek 
(8: 33). 

• 	 Was sondaars vir wie God Sy Seun oorgelewer het am 
hulle te red (8: 32). 

• 	 Ontvang in toekoms van God op Sy traon al die ander 
dinge. 

1M Die eksegese van Rm 8: 34 toon dat Christus se sit aan die regterhand van God 'n medesit naas God op 

'n troon is. Hengel (1995: 133 ~ 165). 

165 Uit die eksegese van Rm 8: 34 blyk dit dat die troonbeeld Rm 8: 31 - 39 geheel en al kleur. 
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• 	 God is iemand wat lewe. (5: 17; 5: 21, 6: 4, 5,11,22,23; 7: 10; 8: 2, 6, 
10, 11, 13, 38). 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 

!Zu)~ is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos volg 
voorkom: 

Verbaal: avaoTtloEU)') EOOJlE0a' (6: 5), (wvTa') (6: 11), Til') ({J)il') (8: 2), 

(4J01TOL~OEL (8: 11), (~oEo0E (8: 13). 

Leksikaal: (wTI (5: 17; 8: 6, 10, 38), (w~v ULWVLOV (wil') (5: 21; 6: 22), ((uTI s 

(6: 4; 8: 2), (w~ al.wvLo') (6: 23) (w~v (7: 10). 

• 	 God as iemand wat lewe vervu) die volgende funksies: 

• 	 God gee lewe aan vrygespreektes (5: 17; 8: 2,6, 10, 13). 
• 	 God se genade lei tot die ewige lewe (5: 21). 
• 	 God die Vader se magsdaad in die opwekking van Christus stel 

vrygespreektes tot 'n nuwe lewe in staat (6: 4). 
• 	 Mense wat met Christus verbind is in sy dood, sal met Hom een 

wees in sy opstanding (6: 5). 
• 	 God is iemand vir wie vrygespreektes, as mense wat dood is vir 

die sonde, lewe (6: 11). 
• 	 God gee aan vrygespreektes, as mense wat vrygemaak is 

van die sonde, die ewige lewe (6: 22). 
• 	 God gee as genadegawe die ewige lewe in Christus (6: 23). 
• 	 Die gebod van God was bedoel om lewe te gee (7: 10). 
• 	 God maak sterflike liggame lewend (8: 11). 
• 	 Menslike lewe kan nie vrygespreektes van God se liefde vir hul1e 

skei nie (8: 38). 

• 	 Die funksies van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Ontvang teenswoordige nuwe lewe van God (5: 17; 6: 4,5,8,10; 
7:6; 8:2,6,10,13) 

• 	 Ontvang die ewige ]ewe van God (5: 21; 6: 4, 22, 23; 8: 2, 6, 10, 
13). 

• 	 Lewe vir God (6: 11). 
• 	 Moes deur God se gebod lewe ontvang (7: 10). 
• 	 Se lewensgebeurtenisse kan hulle nie van God se liefde vir hulle 

skei nie (8: 39) 

• 	 God is iemand heilig. (5: 5; 6: 19,22; 7: 12(2x); 8: 27). 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 
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r /{YLOS en sy vcrwante vorms is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal 
soos volg voorkom: 

Leksikaal: aYLov (5: 5), aYLao~6v. (6: 19,22), ayLOS (7: 12), aYLa (7: 12). 

• 	 God as iemand wat heilig is vervul die volgende funksies (5: 5; 
6: 19, 22; 7: 12(2x); 8: 27): 

• 	 God se Gees is heilig (5: 5). 
• 	 Gelowiges as vrygemaaktes lewe heilig (6: 19). 
• 	 Gelowiges as vrygemaaktes word heilig (6: 22)166. 
• 	 God se wet is heilig (7: 12). 
• 	 God se voorkskrifte is heilig (7: 12). 
• 	 Die Gees pleit vir ge10wiges (8: 27)167, 

• 	 Die funksies van vrygespreektes (6: 19,22; 8: 27): 

• 	 Vrygespreektes as vrygemaaktes lewe heilig (6: 19). 
• 	 Die vrug van vrygespreektes as vrygemaaktes se diens aan God 

is dat hulle heilig word (6: 22). 
• 	 Vrygespreektes is mense vir wie die Gees pleit (8: 27). 

• 	 God is iemand vol heerlikheid. (5: 2; 6: 4; 8: 21, 30). 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogeme1de verse: 

L16ea is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos volg 
voorkom: 

Verbaal: eMeaOEV (8: 30). 

Leksikaal: Meav (8:18) MeTIs (5: 2; 6: 4; 8: 21). 


• 	 Die funksie van God se doksa: 

Die Mea van God vervul die volgende funksies: 

• 	 God se heerlikheid is iets waarop vrygespreektes hoop en roem 
(5:2). 

• 	 God die Vader wek Christus deur 'n heerlike magsdaad op (6:4). 
• 	 God sal die heerlikheid vir vrygespreektes in die toekoms laat 

aanbreek (8: 18). 

• 	 God se heerlikheid is iets waarin die kinders van God in die 
toekoms sal deel (8:21). 

166 Die frase El S ayLOup.oV in Rm 6: 19 en 22 word in die NAB onderskeidelik in hierdie twee verse met 

'lewe' en 'word' weergegee. Rm 6: 19.22 is 'n paranetiese deeL Die preposisie ELS karakteriseer die 

omvattende doel van die nuwe gedrag van gelowiges as vrygemaaktes. 

1u7 Die NAB vertaal aYlov in Rm 8: 27 met 'gelowiges·. 
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• God het vrygespreektes alreeds verheerlik (8: 30). 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Roem in en hoop op die heerlikheid van God (5: 2). 
• 	 Kan op grond van God se opwekking van Christus deur God se 

magsdaad 'n nuwe lewe lei (6:4) 
• 	 Is mense vir wie God die heerlikheid in die toekoms sallaat 

aanbreek (8: 18). 
• 	 Sal in die toekoms as kinders van God die heerlikheid besit 

(8:21). 
• 	 Is alreeds deur God verheerlik (8: 30). 

• 	 God is iemand wat lief het. (5: 5, 8; 8: 28, 35, 37, 39). 
'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende 
lig op bogemelde verse: 

AYclTTTJ is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos volg 
voorkom: 

Verbaal: aYalTw(JL v (8: 28), aYQ1T~(JavToS' (8: 37). 

Verwyser: EauTou (5: 8). 

Leksikaal: aYCl1TTt (5: 5), aya1TTtV (5: 8), aya1TTtS' (8: 35,39). 


• 	 Die aya1TTt van God vervul die volgende funksies: 

• 	 God stort sy liefde in die harte van vrygespreektes uit deur die 
Heilige Gees (5:5). 

• 	 God bewys sy liefde vir vrygespreektes in en deur die sterwe van 
Christus (5:8). 

• 	 God is iemand vir wie vrygespreektes hefis (8: 28). 

• 	 God laat aIle dinge ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet 
(8:28). 

• 	 God het sondaars as vrygespreektes lief deur en 10 Christus 
(8:35,37,39). 

• 	 God se Iiefdesband vir en met vTygespreektes is iets 
onverbreekbaar (8: 39). 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

V rygespreektes: 

• 	 Ontvang die uitstorting van God se liefde in hulle harte deur die 
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Heilige Gees (5:5). 

• 	 Besit die be\\ys van God se liefde vir hulle deur en in die sterwe 
van Christus (5:8). 

• 	 Het God lief (8:28). 
• 	 Is die voorwerpe van God se liefde deur en in Christus en sy 

sterwe (8:35,37,39). 
• 	 Besit 'n onverbreekbare liefdesband van God se kant af vir en 

met hulle deur Christus (8:39). 

• 	 God is Iemand wat oorvloedig in genade is. (5: 2, 15(6x), 16(2x), 17(2x), 20, 
21; 6: 1,14,15,17,23; 7: 25)168. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 

XapLS, 8wpeclS asook 8wprU.la·, en hulle verwante woorde, is leksikale items 
wat as referente grammatikaal en leksikaal soos volg voorkom: 

Grammatikaal en leksikaal: XciPLV (5: 2, 6: 14, 15); XciPLS (5: 15(2x), 20,21; 
6: 1, 14, 15, 17; 7: 25); XciPL TL (5: 15(2x»; XciPLTOS (5: 17); xcipL(Jlla' (5: 15, 
16; 6: 23); 8WPEO (5: 15), 8WPEOS (5: 17) en 8wPTllla' (5: 16). 

• 	 God se cbaris vervul die volgende funksies: 

• 	 God se XciPLS is iets waarin vrygespreektes vasstaa;: (5: 2) 
• 	 Met God se xapwila is dit anders as met die oortreding (5: 

15). 
• 	 Die XciPLS van God is veel oorvloediger (5: 15). 
• 	 Die 8WPEO van God het deur die XciPLS van een Mens gekom 

(5:15). 
• 	 Met die xcipL(Jlla van God is dit anders as met die oortreding (5: 

15). 
• 	 Met die OWPTllla van God is dit anders as met die sonde 

(5:16). 
• 	 God se xcipwila volg op die baie oortredings (5: 16). 
• 	 God se XciPL TOS is in oorvloed (5: 17). 
• 	 God se vryspraak is 'n 8WPEOS (5: 17). 
• 	 God se XciPLS het oorvloediger geword (5: 20). 
• 	 God se XciPLS voer deur vryspraak heerskappy en lei tot die 

ewige lewe (5: 21). 
• 	 God se xapLS kan toeneem (6: 1). 
• 	 God se XciPLS is iets waaronder vrygespreektes staan 

(6: 14,15). 
• 	 God word gedank (6: 17, 7: 25). 
• 	 God gee die ewige lewe as xapw~ta (6: 23). 

168 Die woorde OltlPECt. OloPEQ$', XciPWIW' (5: 15,16) en OWPTHW' (5: 16) is hierby inges1uit. 
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• Die funksie van vrygespreektes wat God se charis betref. 

V rygespreektes: 

• 	 Staan vas in God se xaplS' (5: 2). 
• 	 Ontvang God se xapw[la op' AOG[l se oortreding 

(5:15). 
• 	 Ontvang God se xaplS' oorvloediger (5: 15). 
• 	 Ontvang God se OWpEG deur die een Mens (5: 15). 
• 	 Ontvang God se xaplCJ[la as iets anders as die oortreding (5:15). 

• 	 Ontvang God se OWPll[la as iets anders as die sonde 
(5: 16). 

• 	 Ontvang God se xapwjla op die baie oortredings (5: 16). 
• 	 Sal as ontvangers van Godse XaPlTOS' lewe en heerskappy voer 

(5: 17). 
• 	 Ontvang God se vryspraak as 'n OW pEGS' (5: 17). 
• 	 Ontvang God se xaplS' oorvloediger (5: 20). 
• 	 Sal heerskappy voer en ewig lewe deur God se vryspraak deur 

genade (5 :21 ). 
• 	 Sou in God se xaplS' kon toeneem (6: 1). 
• 	 Staan onder God se xaplS' (6: 14, 15). 
• 	 Is dank aan God verskuldig (6: 17; 7: 25). 
• 	 Ontvang die ewige lewe as God se xapw[la (6: 23). 

• 	 God is iemand wat skep. (5: 12, 13, 14(2x), 15, 18, 19; 8: 19,20, 

21,22,39). 


'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 en 8 werp die volgende 
lig op bogemelde verse: 

Av6pWlTOS, 'A8al!, KOO'I!OS en KTLO'LS is leksikale items wat as referente 
grammatikaal soos volg voorkom: 

Leksikaal: avf)pwlTOU (5: 12, 15, 19), avf)pwlTouS' (5: 18), KOCJ[lOV (5: 12, 13) 

en KTlCJlS' (8: 19,20,21,22, 39). 

Verbaal: iJ1TOTa~aVTa (8: 20) en lJ1TETaYll (8: 20). 

Nominaal:' Aoa[l (5: 14(2x». 


• 	 Die funksies van God as Skepper: 

• 	 Die sonde en die dood het in God se wereld gekom (5: 12, 13) en 
weI deur God se een mens (5: 12). 

• 	 God het die dood tot aUe mense laat deurdring (5: 12) en 
heerskappy laat voer in sy wereld en weI van Adam af (5: 12, 
14)169. 

• 	 God het mense laat sterf deur die oortreding van een mens (5: 

l6') Die woord blli\!:lEl' in 5: l2 staan in 'n aktiewe vorm met 8civGTO$ as subjek. God moet egter as die 
referent en subjek gesien word. 
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15)170. 
• 	 God veroordeel alle mense in sy skepping (5: 18). 
• 	 Teenoor God het baie mense sondaars geword (5: 19). 
• 	 God se skepping sien uit na die bekendmaking van God se 

kinders (8: 19). 
• 	 God het die skepping onderwerp (8: 20). 
• 	 God sal die skepping bevry (8: 21). 
• 	 God se skepping sug (8: 22). 
• 	 Niks in God se skepping kan die liefde van God vir 

vrygespreektes verbreek nie (8:39). 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Leefin God se wereld (5: 12, 13, 14). 
• 	 Staan nog onder die deurdringing in die wereld in en die 

heerskappy van die dood (5: 12, 14)171. 
• 	 Staan nie meer onder God se veroordeling nie (5: 18; 8: 1). 
• 	 Het as sondaars teenoor God gesterf (5: 19; 6: 2 - 11). 
• 	 Is mense na wie se bekendmaking in die toekoms deur God 

as Sy kinders die skepping na uitsien (8: 19). 
• 	 Sal as kinders van God in sy bevryde skepping wees en 

deel in sy heerlikheid (8: 18,21,30). 
• 	 Sal nie van God se liefde vir hulle deur iets in God se 

skepping geskei kan word nie (8: 39). 

• 	 God is iemand met 'n wet. (5: 13,20; 6: 14, 15; 7: 1,4,5,6, 7(3x), 8(2x), 
9(2x), 10, 11, 12(2x), 13, 14, 16,22,25; 8: 3, 4(2x), 7172. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemeldeverse: 

NOIlOS en EVTOAll is leksikale items wat as referente grammatikaal en semanties 
soos volg voorkom: 

Leksikaal: VOIiOV (5: 13(2x); 7: 7, 8, 9), VOIiOS' (5: 20; 7: 7), VOIiOV (6: 14, 15; 
7: 1), T4) VOIl4J (7: 4, 16, 22; 8: 7), TOU VOIiOV (7: 5, 6; 8: 3, 4), 6 VOIiOS' (7: 
7(2x), 12, 14), VOIl4J (7: 25), T~S' EVTOA~S' (7: 8, 11, 13), ~ EVTOA~ (7: 9, 10, 
12), TO OLKUlWIlU (8: 4). 

170 Die woord a'ITE8m'ol' in 5: 15 staan in 'n aktiewe vorm waarin die 'mense' handel, maar die sterfmoet 

as God se daad beskou word. 

171 In Rm 5: 10, 12 21; 6: 1 - 12; 7: 24 - 25; 8: 1 - 13 word die dood dem God en clem Christus 'oorwin'. 

172 Die ses verwysings na EVTOA~ in 7: 8, 9,10,11,12,13, asook die een verwysing na 8lKatwilU in 8: 4 is 

hierby ingesluit. 
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• 	 Die funksie van God en sy wet173
• 

God vervul die volgende funksies: 

• 	 Voordat God Sy wet gegee het, was die sonde in die wereld 
(5:13). 

• 	 Sander 'n wet word die sonde nie toegereken nie (5: 13). 
• 	 God se wet het bygekom (5: 20). 
• 	 Vrygespreektes staan nie onder die wet van Moses (6: 14, 15) of 

onder die wet (7:4) nie. 
• 	 Die wet maak die hartstogte wakker (7: 5). 
• 	 God het vrygespreektes vrygemaak van die wet (7: 6). 
• 	 Kan die wet van Moses sondig wees? (7: 7). 
• 	 Die wet gee kennis van die sonde (7: 7). 
• 	 Die wet se dit is sondig om te begeer (7: 7). 
• 	 Sonder die wet is die sonde dood (7: 8). 
• 	 Deur die gebod het die sonde 'n vastrapplek gekry (7: 8). 
• 	 Die wet was voorheen nie daar nie (7: 9). 
• 	 Toe die gebod gekom het, het die sonde begin (7: 9). 
• 	 Die gebod was bedoe! om lewe te bring (7: 10). 
• 	 Die wet is heiIig (7: 12). 
• 	 Die gebod se voorskrifte is heilig en reg en goed (7: 12). 
• 	 Deur die gebod blyk hoe skrikwekkend die sonde is (7: 13). 
• 	 Die wet is geestelik (7: 14) en goed (7: 16). 
• 	 Die wet was nie by magte nie , .. (8: 3). 
• 	 God doen wat c.ie wet nie kan nie (8: 4)174. 
• 	 God stel vrygespreektes in staat om aan die eise van die wet te 

voldoen (8: 4)175, 

• 	 Die funksies van vrygespreektes: 

V rygespreektes: 

• 	 Staan nie onder die wet van Moses (6: 14, 15) of onder die wet 
(7:4) nie. 

• 	 Is deur God vrygemaak van die wet (7: 6). 
• 	 Word deur God in staat gestel om aan die eise van die wet te 

voldoen nie (8:4). 

• 	 God is iemand \Vat teenoor die sondige aard "an die mens staan. 
(8: 3,4,6, 7,8,9,11-12,13) 

173 Volgens die NAB verwys VO[1oS' in 7: 22, 25; 8: 7 na die wet van God, in 5: 13; 6: I·t 15; 7: 17 na die 
wet van Moses en in 5: 20; 7: 4, 5, 6, 7(2x), 8,9, 12, 14, 16; 8: 3, 4(2x) na die wet. 
174 Die wet was Of onmagtig om van die sonde vry Ie maak (8:2) Of om lewe te gee (7: 10) Ofalbei. 
175 Die NAB vertaal TTATlPw8ij in '11 aktiewe sin. Die veronderstelde subjek in die passiewe TTATlPw8ij is 
God. Dus, God vervul die eise van die wet 'deur' vrygespreektes. Cranfield (1975: 38:) se dat Rm 8: 40p 
beide doel en gevolg duL Vergelyk [va asook lTATJf:lw8ij. Cranfield se ook dat al God 5e doelstellings in 
vervulling gaan. 
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'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 8 werp die volgende lig op 
bogemelde verse: 

:Eapt is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal soos volg voorkom: 

Leksikaal: aapKoS' (8: 3), Tfj aapKL (8: 4, 12), TfiS' aopKoS' (8: 6, 7), EV aapKi. 
(8: 8,9), aapKo (8: 13). 

• 	 Die funksies van God en die <Tapt: 

• 	 God veroordeel die sonde binne die sondige bestaan van 
die mens (8: 3). 

• 	 God stel mense wat hulle nie deur hulle sondige natuur laat 
beheers, maar deur die Gees, in staat om aan die eise van die wet 
te voldoen (8: 4). 

• 	 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig 
hou, loop uit op die ewige dood (8: 6)176. 

• 	 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig 
hou, is vyandskap teen God (8: 7). 

• 	 Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die 
wil van God do en nie (8: 8). 

• 	 Vrygespreektes (5: 1) en bevrydes van die sonde (8: 2, 4) laat 
hulle nie deur hulle sondige natuur beheers nie, maar deur die 
Gees van God wat in hulle woon (8: 9, 10). 

• 	 Omdat God se Gees in mense woon wie se sterflike 
liggame Hy levrend sal maak, staan hulle onder verpligting, maar 
nie teenoor hulle sondige natuur om daarvolgens te lewe nie (8: 
12). 

• 	 Mense wat hulle lewe deur hulle sondige natuur laat 
beheers gaan die ewige dood tegemoet (8: 13)177. 

• 	 Vrygespreektes en mense bevry van hulle sondige natuur: 

• 	 Word deur God in staat gestel om aan die eise van die wet te 
voldoen (8: 4). 

• 	 Gaan nie die ewige dood tegemoet nie (8: 6). 
• 	 Is nie vyande van God nie (8: 7). 
• 	 Doen die wil vah God (8: 8). 
• 	 Laat hulle deur die Gees van God beheers (8: 9,10). 
• 	 Staan onder verpligting teenoor God (8: 12). 
• 	 Gaan nie die ewige dood tegemoet nie (8: 13). 

116 Die woord eciVOTOS' dui 66k op die ewige geestelike dood en skeiding weg van God af. (Moo 

1996:527) 

177 Cf Moo 1996:527. 


 
 
 



138 

• 	 God is iemand wat straf. (5: 9). 

'n Grammatikale en leksikale kyk na Rm 5: 9 werp die volgende Jig op hierdie 

vers: 


Opy~ is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal soos volg voorkom: 


Grammatikaal: oPYTlS' (5: 9), 


• 	 God se strafvervul die volgende funksie: 

God strafin die toekoms (5: 9), 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

V rygespreektes: 

• 	 Word van God se toekomstige straf gered (5: 9), 

• 	 God is iemand met 'n beilsplan (5: 6, 9; 11, 14; 6:19, 21, 22; 7: 6, 
17; 8:1,18,22,28 - 30) 

'n Grammatikale, teksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 

'Aoafl, MwDaEwS'. KmpoS', VUV asook VWL oE, lTp69EaLv, KAflTdLS', lTPOEYVW, 
lTPOWPWEV, EKaAEaEV', EOlKaLwaEv' asook do6,am:=v is leksikale items wat as 
referente soos volg voorkom: 

Leksikaal: Kalpov (5: 6), vuv (5: 9, 11; 6: 19,21; 8: 1, 18, 22)17~, vwl oE (6: 

22; 7: 6, 17) TOU vuv Kmpou (8: 18), lTp69EaLv (8: 28) asook KAflT01S (8: 28). 

Verbaal: TaU I!EAAOVTOS (5: 14), lTpOEYVW, (8: 29), lTpOWPWEV, (8: 29, 

EKaAEaEV (8: 30), EOLKaLwaEv' (8: 30) asook E66~aaEv (8: 30). 

Nominaal:' AMI! (5: 14) asook MwuaEwS' (5: 14). 


• 	 God se funksies in sy beilsplan: 

• 	 God laat Christus op die regte oomblik sterwe (5: 6), 
• 	 God spreek sondaars 'nou' vry (5: 9). 
• 	 God skenk versoening 'nou' (5: 11) 
• 	 God bepaal 'n wet-lose periode in die menslike geskiedenis (5: 

13 - 14), 
• 	 God bepaal 'n fase in die menslike geskiedenis van' Aoal! af tot 

by Moses (5: 14). 
• 	 God se Messias is die Een wat sou kom (5: 14). 
• 	 God moet 'nou' deur vrygespreektes gedien word (6: 19, 21; 

7:6). 
• 	 God bevry sondaars 'nou' (6: 22). 
• God bepaal 'nou' as die nuwe bedeling van sy Gees 

178 Cfook 3: 21. 26; 11: 5, 30, 31; 13: 11; 16: 25. 
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(S:S; 7:6; 8:2-27). 
• 	 God veroordeel 'nou' nie meer mense wat in Christus is nie (8: 

1). 
• 	 Die heerlikheid van God beeindig vrygespreektes se lyding van 

'nou' (8: 18). 
• 	 God se skepping sug in die 'nou' (8: 22). 
• 	 God besluit oor (8: 28), roep (8: 28), verkies (8: 29), bestem 

(8:29), roep (8: 30), spreek vry (8: 30) en verheerlik 
gelowiges(8: 30)179. 

• 	 Die funksies van vrygespreektes: 

V rygespreektes: 

• 	 Is 'nou' deur God vrygespreek (S: 9). 
• 	 Ontvang 'nou' God se versoening (5: 11). 
• 	 Leef in die tyd vanaf die Messias se koms (S: 14). 
• 	 Moet God 'nou' dien (6: 19, 21; 7: 6). 
• 	 Is 'nou' as sondaars bevry (6: 22). 
• 	 Leef in die 'nou' van die nuwe bedeling van God se Gees (7: 6; 

8: 9). 
• 	 Staan 'nou' nie meer onder God se veroordeling nie (8: 

1). 
• 	 Ly slegs 'nou' - veer die koms van God se heerlikheid 

(8: 18).. 
• 	 Leefin die 'nOL" van God se skepping se sug (8: 22). 
• 	 Is mense oor wie God besluit het (8: 28), wat Hy geroep het (8: 

28), verkies het (8: 29), bestem het (8: 29), geroep het (8: 30), 
vrygespreek het (8: 30) en verheerlik het (8: 30). 

• 	 God tree heilshandelend op dia, eis, en asook sun Christus en huper 
mense. 

Die teksverse is die volgende: 


dUX: 5: 1,2,5,9,10, 11(2x), 17,21; 6: 4(2x); 7: 25; 8: 11180. 

Eis : 5: 2, 8, 15, 16,21;6: 3(2x), 4, 16, 19,22; 7: 4, 10181 . 

Ev: 5: 2,5,9,10,11,15,17; 6: 11,23; 7: 6; 8: 1,2,4, 9(3x), 10, 11, IS, 34, 

39 182 

• 

~uv: 6: 8; 8: 32. 

t1TEP: 8:31,32,34183

• 


dLa, eis , EV, O'uv asook iJ1TEP is leksikale items wat as referente soos volg 
voorkom: 

179 Uit die eksegese van Rrn 8: 28 - 30 blyk dit dat die handelinge van God voor-tydelik. in die tyd en na

tydelik is. Al God se vermelde handelinge vorm as 'n 'ketting' sy heilsplan vir sondaars, 

180 Verge\yk oui in 5: 12(3x), 16, 17, 18(2x), 19(2x); 6: 19; 7: 5, 7, 8, 11(2x), 13(2x); 8: 3,10,20,25,37 

181 Vergelyk ciS' in 5: 12(2x), 18(4x); 6: 12, 16(2x), 17,19; 7: 5,10; 8: 7,15,18,21. 28, 29. 

182 Verge1yk in 5: 3, 13, 21; 6: 2, 4, 12; 7: 5(2x), 6, 8, 17, 18(2x), 20, 23(2x). 

183 Verge1yk thi~P in 5: 6. 7(2x), 8; 8: 27, 
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Leksikaal: ota (5: 1,5,10,11,17,21; 6: 4(2x); 7: 25; 8:11,37), Ot' ou (5: 2, 
11), Ot' (5: 9); ElS' (5: 2, 8,15,16,21; 6: 3(2x), 4, 16, 19,22; 7: 4, 10); EV (5: 2, 
5,9,10,11,15,17; 6: 11,23; 7: 6; 8: 1,2,4,9 (2x), 10, 11, 15,34,39); auv (6: 
8; 8: 32); inTEp (8: 31, 32, 34). 

• God se funksies in sy heilshandelende optrede: 

God skenk aan vrygespreektes: 

vrede met Hom (5: 1).'" 
toegang tot sy genade (5: 2). '" 
redding van sy toekomstige straf(5: 9). '" 
versoening (5: 10, 11).'" 
sy genade en vryspraak (5: 17,21). '" 
lewe en heerskappy (5: 17). '" 
ewige lewe (5: 21). '" 

deur ons Here Jesus Christus (5: 1, 2, 11) / die een, Jesus 
Christus (5: 17) / Jesus Christus ons Here (5: 21). 

God begrawe vrygespreektes saam met Christus deur'" 
hulle te doop in sy dood (6:4). 

Deur sy heerlike magsdaad (6: 4) en sy Gees (8: 11) '" 
wek God Christus (6: 4) / Jesus (8: 11) op uit die dood. 
God sal gelowiges se sterflike liggame lewend maak '" 
deur sy Gees (8: 11). 

God laat gelowiges deur hulle verbondenheid met die 
'" 
liggaam van Christus sterwe!85 en 

nou staan hulle nie meer onder die wet nie, maar; 
behoort hulle aan Christus wat opgewek is (7: 4). 

God verlos die 'my' uit 'n doodsbestaan deur Jesus'" 
Christus ons Here (7:25). 

• ELs 

God verleen toe gang tot sy genade deur ons Here Jesus '" 
Christus (5:2). 

'" God bewys sy Hefde aan l86 (5: 8). 

184 t.l() + genitief dui altyd op die agent clem wie God handelend optree. Die hoof aktant in die 8lU + 

genitief frases is altyd God (BDF). 

IS5 Die werkwoord Eeat'an~eT\TE in Rm 7: 4 staan in 'n passiewe vorm. Dit clui op 'n ander hande!ende 

subjek en die subjek is God. Die NAB verlaa! die werkwoord as '11 medium vorm en op '11 aktiewe wyse. 

186 Die NAB gee die preposisie ELC; in 5: 8 weer met 'vir'. 


 
 
 



141 

• 


* 	 God skenk sy genade en die gawe aan baie deur die een 
Mens (S:IS). 

* 	 God se genadegawe lei tot vryspraak van sondaars (S: 
1,9,16,17,18,19,21). 

* 	 God se vryspraak lei tot die ewige lewe deur Jesus 
Christus ons Here (S: 21). 

God:
* 

doop vrygespreektes in Christus Jesus (6: 3,4)187. 
doop vrygespreektes in Christus Jesus se dood 
(6: 3,4). 

bevry sondaars (6: 18,22) met die oog op: 


gehoorsaamheid aan Hom (6: 16). 
diens aan Hom (6: 19,22). 
om heilige lewe (6: 19,22). 

* 	 God se gebod was bedoel om lewe te bring (7: 10). 

ltv: 

* 	 God: 

laat vrygespreektes in sy genade staan (S: 2). 

stort sy liefde in vrygespreektes se harte uit (5: 5). 

spreek vry op grond van Christus se versoeningsdood (5: 

9)188. 

red in die toekoms deur die lewe van sy Seun (5: 10). 
is iemand in wie vrygespreektes roem (S: 11 y. 
se gawe het deur die genade gekom (S: IS). 
skenk lewe (5: 17). 

189* 	 Vrygespreektes Iewe vir God omdat hulle een iS met 
Christus Jesus (6: 11). 

* 	 God gee as genadegawe die ewige lewe in 
Christus Jesus ons Here (6: 23). 

* 	 God word 'nou' gedien in die nuwe bedeling 
van die Gees(7: 6). 
God veroordeel nie die wat in Christus Jesus is nie* 
(8: 1). 

* 	 God se Gees (8: 9) skenk 1ewe in Christus Jesus 
(8: 2). 

God vervul 190 sy wet in mense wat bevry is van die * 
sonde (8: 4). 

* 	 God se Gees woon (8: 9) ill vrygespreektes en is in 

137 Die werkwoord E~aTfTl(J811~lEI' in Rm 6: 3 staan in 'n passiewe \'onn en dui op 'n daad van God as die 

handelende subjek. 

183 In Rm 5: 9 staan daar letterlik al~laTl aUToD. Die uitdrukking word verstaan as offer terminoiogie, 

Bogemelde vertaling is die van die 1\AB. 

139 Hierdie vertaling is die van die NAB, 

190 Die werkwoord ;AT)pw86 in Rm 8: 4 staan in 'n passiewe werkwoordvoml met God as die 

veronderstelde subjek. Die NAB vertaal die woord in 'n medium vorm in 'n aktiewe sin, 
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God se Gees (8: 9). 

* 	 Christus is in vrygespreektes (8: 10)'?1. 

* 	 God se Gees (8: 9) laat sy kinders tot Hom roep: 
'A~/3a !' (8: 15). 

* 	 God laat die opgestane Christus aan Sy regterhand 
sit (8: 34). God se onverbreekbare liefde vir 
vrygespreektes is iets in Christus Jesus ons Here 
(8: 39). 

• 	 :Evv: 

Bevrydes 192 van die sonde het saaJn met Christus * 
gesterwe (6: 8). 

* 	 God sal in die toekoms aan gereddes al die ander 
dinge saam met sy Seun skenk (8: 32). 

• 	 TTT€P: 

* 	 God is 'vir' aangeklaagde vrygespreektes in die 
toekomstige eind wereldoordeel (8: 31). 

* 	 God het sy Seun oorgelewer om almal te red 
(8:32)193. 

* 	 Christus sal in die toekomstige eind wereldoordeel 'vir' 
aangeklaagde vrygespreektes by God as 
Wereldregter pleit (8: 34). 

• 	 Die funksies van vrygespreektes: 

Die funksies wat vrygespreektes in bogemelde vyf preposisies vervul sal 
net so 'n lang werkstuk soos bogemelde werkstuk wees waarin God die 
handelende persoon is. Weens die !engte van so 'n uiteensetting word 
daarmee volstaan deur te se dat die funksies wat vrygespreektes vervul 
per implikasie afgelei kan word uit bogemelde uiteensetting. 

• 	 God is iemand wat red (5: 9,10; 8: 24). 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 

:Eo'w is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos volg 
voorkom: 

Verbaal: aWell(J()~Eea (5: 9, 10), EaWeT]~EV' (8: 24). 

191 Christus is God se beloofde Messias uit die OT en as sulks is Hy God se gestuurde wat nou ill 

vrygespreektes is. 

192 Die bevryding geskied deur God (6: 3,4, 18,22; 8: 2) en die auv-handeling in Rm 6: 8 is slegs die 

resultaat daar\"an. 

I'lJ In die oorspronklike staan daar {mE P ~IJWV. 11TEP het 'n soteriologiese betekenis. 
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• 	 God se redding vervul die volgende funksies: 

• 	 God red vrygespreektes van sy toekomstige straf (5: 9). 
• 	 God red versoendes (5: 10). 
• 	 God red en nou het gereddes hoop (8: 24). 

• 	 Vrygespreektes vervul die volgende funksies: 
V rygespreektes: 

• 	 Word van God se toekomstige straf gered (5: 9). 
• 	 Word as versoendes gered (5: 10). 
• 	 Is deur God gered en het hoop (8: 24). 

• 	 God is Iemand watvryspreekl94 ofveroordeel. (5: 1,9, 16, 17, 18, 19,21;6:7, 
13,16,18,19,20; 8: 3, 10, 30(2x), 31,33,34) 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese l95 kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende 
lig op God as referent waar die woord 'vryspraak' asook sy verwante voorkom. 

Verbaal: blKaLw8EVTES' (5: 1, 9), bEblKaLWTaL (6: 7), KaTEKplvEV (8: 3), 
EbLKaLwO'Ev' (8: 30(2x», bLKaLWV' (8: 33), KaTaKpLvwv (8: 34). 

Leksikaal: KpLlla (5: 16), KaTaKpllla (5: 16, 18) bLKaLwlla (5: 16, 8: 4), 
bLKaLOO'UVTlS' (5: 17,21; 6: 13), bLKaLwllaToS' (5: 18), blKaLwO'LV (5: 18) blKaLOl 
(5: 19), bLKaLOO'uVTlV (6: 16,8: 10) bLKaLOO'UVlJ (6: 18, 19,20). 

• 	 Die funksie van God as die Een wat vryspreek of veroordeel: 

God vervul die volgende funksies: 

* 	 God spreek sondaars vry deur hul1e geloof (5: 1,9). 

* 	 God se oordeel en se veroordeling volg op die oortreding van 
die een mens (5: 16). 

* 	 God se vryspraak is 'n gawe (5: 17). 

* 	 God se vryspraak bring lewe (5: 17,6: 16)196. 

* 	 God se vryspraak bring heerskappy (5: 17). 

* 	 God veroordeel aIle mense weens een oortreding (5: 18). 

* 	 God stel baie tot vrygespreektes deur die gehoorsaamheid van 
die een Mens (5: 18, 19). 

* 	 God se vryspraak bring die heerskappy van sy gena de mee 
(5:21). 

* 	 God stel mense wat gesterf het met Christus vry van die mag 
van die sonde (6: 7). 

* 	 God se vryspraak behels vir vrygespreektes die doen van sy wil 
(6: 13). 

* 	 Gehoorsaamheid aan God beteken vryspraak (6: 16). 

19-1 Die woord OLKalOlu het ook 'n gawe- en 'n magskarakter. 

19; Die woord Kpi~ta (5: 16), KunlKpqw. (6: 16, 18), OLKUlWIW (5: 16; 8: 4) en KUTQKPLI'l0V (8:3, 34) 

word hierby ingesluit. 

190 Cf ook 5: 18. 
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* 	 Wie slawe van God word doen sy wil (6: 18). 

* 	 God is die Een in wie se diens mense gestel word om heilig te 
lewe (6: 19). 

* 	 Slawe van die sonde is nie in diens van God nie (6: 20). 

* 	 God veroordeel die sonde (8: 3). 

* 	 Op grond van God se vryspraak gee die Gees lewe (8: 10). 

* 	 Die mense wat God geroep het, het Hy ook vrygespreek 
(8:30). 

* 	 Die mense wat God vrygespreek het, het Hy ook alreeds 
verheerlik (8: 30). 

* 	 God is 'vir' vrygespreektes (8: 31). 

* 	 God spreek aangeklaagde uitverkorenes vry (8: 33). 

* 	 Niemand kan vrygespreektes voor God veroordeel nie (8: 34). 

N.B. Aangesien oun (5: I) 'n konkluderende partikel is, bring God se 
vryspraak ook ander gevolgtrekkings mee, naamlik: vrede, genade, 
heerlikheid (5: 1 - 2), redding (5: 9 - 10) en verheuging in God (5: 11). 
Sien ook 5: 12 - 8: 39. 

• Die funksie van vrygespreektes: 

• Vrygespreektes: 

* 	 Word in die nuwe aeon vrygespreek omdat hulle glo 
(5:1,9). 

* 	 Ontvang God se vryspraak as 'n gawe (5: 17, 19). 

* 	 Ontvang lewe (5: 17). 

* 	 Ontvang heerskappy (5: 17). 

* 	 Ontvang hulle vryspraak deur die gehoorsaarnheid van 
een Mens (5: 19). 

* 	 Leef onder die heerskappyvoering van God se genade 
(5: 21). 

* 	 Is vry van die mag van die sonde (6: 7). 

* 	 Doen God se wit (6: 13). 

* 	 Gehoorsaam God (6: 16). 

* 	 Is in diens van God om heilig te lewe (6: 19). 

* 	 Dien God (6: 20). 

* 	 Ontvang lewe van die Gees (8: 10). 

* 	 Is mense wat ook deur God geroep is (8: 30). 

* 	 Is mense wat God ook alreeds verheerlik het (8: 30). 

* 	 Is mense 'vir' wie God in die eindoordeel is (8: 31). 

* 	 Sal as aangeklaagde uitverkorenes in die eindoordeel 
vry wees (8: 33). 

* 	 Kan nie voor God veroordeel word nie (8: 34). 

• God is iemand wat versoen. (5: 10, 11). 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende fig 
op bogemelde verse: 
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KaTaAAQ(1(1W is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos 
volg voorkom: 

Verbaal: KaTllHo:YllIlEV (5: 1O(2x», KaTaHaYEvTES' (5: IO(2x». 
Leksikaal: KaTaHay~v (5: 11). 

• 	 God se versoening vervul die volgende funksies: 

• 	 God versoen vyande deur sy Seun (5: 1O(2x». 
• 	 God red versoende vrygespreektes (5: 10(2x». 
• 	 God skenk versoening (5: 11). 

• God is Iemand met wie vrygespreektes vrede het - en omgekeerd (5: 1)".17, 

'n Grammatikale kyk na Rm 5 werp die volgende lig op hierdie gedeelte: 

ElP~VllV is 'n item waarin die referent eEOC; soos voIg voorkom: 

Grammatikaal: Ei.P~vllv EXOIlEV rrpoS' TOV 9EOV (5: 1). 

• 	 Die funksie van God ten opsigte van vrede: 

Tussen God en vrygespreektes is daar vrede l98. 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

Is mense wat be sitters is van vrede tussen hulle en God. 

• 	 God is iemand wat bevry. (6: 11, 13, 16, 17, 18, 19(2x), 22(3x); 7: 4; 8: 
2, 21f99. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 6 - 8 werp die volgende lig 
op bogeme1de verse: 

EAevgepow saam met die woorde in voetnota 199 onder vermeld, is leksikale 
items wat as referente grammatikaal en verbaal soos volg voorkom: 

Verbaal: ((tlVTaS' (6: 11), rrapaaT~aaTE (6: 13, 19), EAEU9Epw9EVTES' (6: 18, 
22), lJ'TTllKOtJaaTE (6: 16, 17), EOOUAw911TE (6: 18), oouAw9EVTES' (6: 22), 
Kaprrocpop~G(UIlEV (7: 4), ~AEu9Ep<.uaEv (8: 2) en EAEU9Epw9~aETa (8: 21). 
Leksikaal: aywallov (6: 19,22), Kaprrov (6: 22) asook EAH9EpLav (8: 21). 

197 Die vyandsbp word as iets aktief en iets wedersyds tussen God en sondaars gesien (\\'ilckens 1979:298, 
286; ( Dunn 1988:258) 

1'l8 EXOP Ev \Yord as • n indibtie fen nie as 'n subjunktief geneem nie. (Metzger 1975: 511). 

199 Na God 51." benyding van sondaars, lewe, dien en gehoorsaam hu1le Hom en dra hulle ook vrug en lewe 

hulle heilig vir Hom. 
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• 	 Die funksies van God as iemand wat bevry: 

• God is iemand vir wie bevryders van die sonde: 

lewe (6: 11 )200, 


dien (6: 13, 18,22). 

hulle liggame as werktuie stel (6: 13, 19). 

gehoorsaam (6: 16, 17). 

se wil doen (6: 18). 

vrug dra (6: 22; 7: 4). 

heilig lewe (6: 19,22). 


• God is iemand wat bevry (6: 18,22; 8: 2, 21). 

• 	 Die funksies van bevrydes: 

Bevrydes: 

• 	 Lewe vir God (6: 11 )201. 

• 	 Stel hulleself en hulle liggame as werktuie in diens van 
God (6: 13,18, 19,22). 

• 	 Gehoorsaam God (6: 16,17). 
• 	 DienGod(6: 18). 
• 	 Dra vrug vir God (6: 22; 7: 4). 
• 	 Lewe heilig vir God (6: 19,22) 
• 	 Is bevry deur God (8:2) 
• 	 Sal in die toekoms tot die vryheid kom wat hoort by die 

heerlikheid van kinders van God (8:21). 

• 	 God is iemand in wie vrygespreektes roem. (5: 11). 

'n Grammatikale kyk na Rm 5: 11 werp die vo1gende lig op hierdie vers: 

Kauxciol!aL is 'n item wat as referent grammatikaal soos volg voorkom: 

Leksikaal: KOUXWflEVOL (5: 11). 

• 	 Die funksie wat God vervul met betrekking tot roem: 

God is iemand in wie vrygespreektes hulle verheug (5: 11). 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Verheug! Verbly! hulle en roem in God (5: 11). 

-'00 Vergelyk 6: 5, 8 en 8: 13. 
201 Vergelyk 6: 2, 3 - 10. 
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• 	 God is 'n Vader met 'n Seun en kindel's. (5: 10; 6: 4; 8: 3,14,15,16,17, 
19,21,23,29,32). 

'n Grammatikale, leksika1e en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 
op bogemelde verse: 

lla:tTlP, vioS', T€KVOV en vio9EO'l.aS' is leksikale items wat as referente 
grammatikaal en verbaal so os volg voorkom: 

Leksikaal: TOU VlOU (5: 10; 8: 29, 32), TOU lTaTPO':) (6: 4), TOJi VLOV (8: 3), vLol 
(8: 14), al3l3a (8: 15), 0 lTaT~P (8: 15), uLo8E(Jta':) (8: 15,23), TEKva (8: 16, 17), 
T<DV VLWV (8: 19) asook TWV TEKVWV (8: 21). 

• 	 God as Vader vervul die volgende funksies: 

• 	 God versoen vyande deur die dood van sy Seun (5: 10). 
• 	 God wek Christus op deur 'n heerlike magsdaad (6:4). 
• 	 God stuur sy Seun as 'n offer vir die sonde (8: 3)202. 
• 	 God veroordeel as Vader die sonde (8: 3). 
• 	 God het kinders (8: 14,15,16,17,19,21,23). 
• 	 God se Gees (8: 9) maak vrygespreektes tot kinders van Hom (8: 

15) en getuig van hulle kindskap (8: 16). 
• 	 God word deur sy kinders aangeroep as 'A~~a !' (8: 15). 
• 	 God maak kinders van Hom erfgename van Hom (8: 17) saam 

met Christus (8: 17)203. 
• 	 God sal bekend maak wie sy kinders is (8: 19). 
• 	 God skenk in die toekoms aan Sy kinders vryheid en 

heerlikheid (8: 21). 
• 	 God bevry sy kinders in die toekoms van die verganklikheid 

(8:23). 
• 	 God sal in die toekoms bekend maak dat Hy vrygespreektes as 

Sy kinders aangeneem het (8: 23). 
• 	 God bestem uitverkorenes om gelykvormig te wees aan die beeld 

van Sy Seun (8: 29). 
• 	 God het Sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om 

alle vrygespreektes te red (8: 32). 
• 	 God sal in die toekoms aan vrygespreektes saam met Sy Seun al 

die ander dinge skenk (8: 32). 

• 	 Kindel's van God venul die volgende funksies: 

V rygespreektes: 

• 	 Word as vyande deur God versoen deur die dood van Sy Seun 
(5: 10). 

• 	 Kan op grond van God as Vader se heerlike magsdaad in die 
opwekking van Christus 'n nuwe lewe lei (6: -+). 

202 Die frase TIEpl a~apTla,> in 8: 3 word as offer terminologie verstaan en nie as 'n \crwysing na die 
sonde in die aIgemeen nie. Konkluderende bewysvoering hieroor is in Wright (1978: 453 459). 
203 Cfook 8: 28 (ciya86v) en 8: 32 (TiaVTa). 
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• 	 Dee! in God die Vader se Seun se offer vir die sonde (8: 3). 
• 	 Deel in God se veroordeling van die sonde (8: 3). 
• 	 Is kinders van God (8: 14, 15,16,17,19,21,23). 
• 	 Word deur God se Gees tot kinders van Hom gemaak sodat 

hulle nie slawe is nie (8: 15). 
• 	 Roep tot God 'A~~a !' (8: 15). 
• 	 Het die getuienis van God se Gees (8: 9) dat hulle kinders van 

God is (8: 16). 
• 	 Is as kinders van God erfgename van Hom (8: 17), saam met 

Christus (8: 17). 
• 	 Sal in die toekoms hulle bekendmaking as kinders van God deur 

Hom ervaar (8: 19). 
• 	 Sal die vryheid ervaar wat hoort by hulle heerlikheid (8: 21). 
• 	 Sal in die toe karns God se bekendmaking dat Hy hulle as sy 

kinders aangeneem het, ervaar (8: 23). 
• 	 Is as uitverkorenes deur God bestem am gelykvormig te wees 

aan die beeld van sy Seun (8: 29). 
• 	 Word gered deurdat God sy Seun oorlewer (8: 32). 
• 	 Is die ontvangers van al die ander dinge saam met God se 

Seun(8: 32). 

3.3.3. BELAl~GR1KE EIENSKAPPE VAN GOD 

In hierdie gedeelte word sekere eienskappe of beskrywings van God en sy wese 
uiteengesit. Daar word nie gepoog om in dogmatiese sin'n onderskeid te tref tussen die 
eienskappe en die handelinge van God nie, en ook nie om die eienskappe van God te 
sistematiseer en te beskryf nie. Die bespreking van sekere 'eienskappe' van God word 
bloot op. grond van die voorkoms van sekere verwysings in die teks gedoen. Enige 
rangorde of rangskikking van die eienskappe is bloot 'n persoonlike verstaan van die teks. 
Daar is 	in hoofstuk 3.2 na die sentrale plek wat God in Rm inneem (vide supra) en in 
hoofstuk 3.3.1 na die twee 'name' van God in Rm 5-8 verwys (vide supra), dit wil se na 
wie Hy is. In hoofstuk 3.3.3 is die handelinge van God in Rm 5-8 beskryf(vide supra), dit 
wil se wat Hy doen of gedoen het. In Rm 5-8 is daar ook verwysings na sekere eienskappe 
van God, dit wil se hoe Hy is. Daar is dus onder andere die ondergemelde belangrike 
eienskappe van God in Rm 5-8: 

3.3.3.1 	 God is iemand wat lewe. 

Die frase eEOV TOV (wvTa kom in die OT (Jos 3: 10; 2 Kon 19: 4, 16; Ps 42: 2; Jes 37: 4, 
17; Hos 1: lO) en in die Juda'isme (Dan 6: 20) voor204 

• Paulus gebruik hierdie frase weI in 
1 Tes 1: 9; 2 Tes 2: 13; 2 Kor 3: 13; 6: 16; Rm 9: 26; 14: 11; 1 Tim 3: 15. 

Alhoewel die frase 6EOV TOV (w1.JTa dus nie direk in Rm 5 - 8 voorkom nie, gebruik 
Paulus weI ander woorde wat God as iemand wat lewend is, beskryf. Twee belangrike 
woordgroepe word gebruik: (1) ((u~; (2) al(IJVlOS; Die gebruik van hierdie woorde dui 
op die ondergemelde feite: 

20.\ In elke konteks waarin die frase OEO\! TOll (D'JVTG in die OT voorkom het die frase '11 spesifieke nuanse. 
So byvoorbeeld staun God as die lewende God teenoor die afgode. 
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Die verbintenis tussen: (l) God en (w~ (5: 17, 18, 21; 6: 4; 7: 10; 8: 2, 6, 10, 13, 18); (2) 
tussen God en (4101TOL~aE (8: 11); (3) tussen God en aL(~vLOS' (5: 21; 6: 22, 23) beskryf 
God as iemand wat sel f lewe en ook die bron van Icwe is. Die lcwe wat God besit is iets 
wat Hyaan menseskenk. Hydoen dit in en deurChristus(5: 17, 18,21;6:4 5,22,23; 
8: 2, 11, 13) asook deur die Gees (7: 6; 8: 1 _ 2)205. 

• 	 Paulus gebruik die woord (U~ en sy verwante vorms in Rm om na die 
teenswoordige aardse bestaan van ge\owiges te verwys (5: 10; 7: 1 2,9; 8: 12 
13). Meer dikwe]s egter, gebruik hy die term om na iets anders as die blote 
fisiese bestaan van die mens te vervvys. Vir hom verwys die begrip bo alles na 'n 
unieke kwaliteit van lewe, die lewe wat God self besit (5: 17, 18,21; 6: 22,23; 8: 
13 ). 

• 	 God se lewe is uniek en ewig. In Rm word (w~ drie keer met alwvLoS' verbind: 
5: 21; 6: 22, 23. Die frase word weergegee met 'ewige lewe'. Die woord 
aLwvLOS' in die frase (wfj aLwvLOS' beteken 'ewig' (Bultmann 1971: 862). Dit 
beskryf die Iewe wat God self besit en wat Hy ook lewe. Die woord aLwvLOS' 
plaas die fokus op God. Die byvoeglike naamwoord aLwvLoS' is afgelei van die 
woord alwv. Alwv het volgens Sasse (1972: 197 - 209) twee betekenisse: (1) dit 
wat vir 'n spesifieke alwv duur, 'n mens kan se: aeon -lank of aeonies; (2) dit wat 
ewig duur. Laasgenoemde betekenis geld vir die 'toekomstige' aeon. Die 
begrippe van die twee aeone is iets wat Paulus van die Joodse apokaliptiek en van 
die twee rabbynse formules hayye olam hazzeh en hayye olam habbah oorgeerf 
het (Ps SaI3: 16; 1 Hen 40: 9; 58: 3; Dan 12: 2). Volgens BAG 27 - 28 weer het 
atwvto5' 'n drievoudige temporele betekenis: (1) sonder 'n begin (Rm 16: 25; 2 
Tim 1: 9; Tit 1: 2); (2) sonder 'n begin of 'n einde (Rm 16: 26; Heb 9: 14); (3) 
sonder 'n einde (byvoorbeeld Luk 16: 9; 2 Pet 1: 11; Openb 14: 6). Albei se feite 
is na die oordeel van die skrywer korrek wanneer dit op God toegepas word. 

• 	 Vir die Juda'isme van die intertestamentere tydperk was (w~ aLwvLOS' nie iets 
wat tot die 'teenswoordige aeon' - ha olam hazzeh - behoort het nie. Dit was 'n 
onuitspreeklike seen wat vir die 'toekomstige aeon ' - ha olam habbah 
gereserveer was. Die toekomstige aeon sou 0<1. die opstanding van die 
regverdiges uit die dood ingelei word (Dan 12: 2). Die 'toekomstige lewe' sou 
kwantitatief en kwalitatief geheel en al anders wees. Dit sou 'n lewe wees wat in 
die lewe wat God besit deel, en wat ook van onbepaalde duur sou wees. Dit is 
hierdie lewe waarvan Rm praat: die unieke en ewige lewe van God. Gelowiges 
sal die bonatuurlike en ewige lewe wat God en Christus besit in die toekoms 
ontvang, maar geniet en deel reeds in die he de daarin (5:21; 6:23). 

• 	 Die verbintenis tussen God en (l~o1ToL~aE moet nog bespreek word. Die woord 
(jlO1TOL ~aE word in Rm 5 8 gebruik van die opwekking nn die dooies (8: 11). 
Die subjek van die werkwoord (l~01TOL ~aE in 8: II is God. Indien God dus 
gestorwe mense weer lewend maak moet die woord dui op 'n lewe wat God self 
besit (cf Rm 4: 17; 1 Kor 15: 22,45; I Pet 3: 18). 

-_._._-----
205 Die werkwoord (aw kom drie en twintig keer en die naamwoord (liD kom lien keel' in Rm voor. Die 

verbinding van (lllrl met all01'1o<; word lien keer deur Paulus gebruik: Ga16: 8; Rm2: 7: 5: 1,21: 6: 22, 
23; I Tim 1: 16; 6: 12 en l1100ntlik ook in 1 Tim 6: 19; Tit 1: 2; 3; 7. 
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3.3.3.2 God is iemand heilig. 

Die etimologie van die woord qds is nie seker nie. Sommigc vcrklaarders lei die 
werkwoordstam qds van 'n hipotetiese primitiewe starn qd(d) af, wat 'om te sny', oaf te 
merk' of 'te skei' beteken. Ander verklaarders lei die betekenis van die woord heiligheid 
weer van die Arabiese en Etiopiese starn qd' of qdw af, wat 'om helder te wees' of 'rein 
te wees' beteken. Die gebruik van die werkwoordstam qds in die OT dui meer op die 
betekenis van 'om afgemerk te wees' of' om geskei te wees'. Die skeiding tussen die 
heilige en die profane is ook die basiese betekenis van die Hebreeuse woord herem. Die 
antoniem van die woord qodes is hoI, wat 'algemeen' of 'profaan' beteken. Wat 
teksverwysings in die OT betref, kan met Jes. 6: 3 en Ps. 99: 3, 5, 9 waar God drie keer 
'heilig' genoem word, asook Hos. 11: 9, volstaan word. In Hos. 11: 9 verklaar Jahwe dat 
Hy die Heilige Een in Israel se midde is. 

Ondergemelde is verskeie stellings deur Skrifverklaarders oor God se heiligheid. 
Heiligheid: 

• 	 Is nie 'n attribuut van God nie, dit druk Sy diepste wese uit (Snaith 1969: 21). 
• 	 Is die mees tipiese verwysing na God in die OT (Vriezen 1966: 322), wat die 

frekwensie sowel as die klem daarvan betref (Eichrodt 1961: 270). 
• 	 Is grammaties sowel as teologies die sentrum van die OT (Jacob 1964: 87). 
• 	 Is die ondefinieerbare mist erie in God wat Hom as God onderskei en weI van 

alles wat geskape is, ook van die heelal self (Wright 1952: 75). 

In Rm 5 - 8 is daar slegs indirekte verwysings na heiligheid as 'n beskrywing van 
God. Hierdie verwysings kom in die ondergeme1de sake na vore: 

(i) Die Gees van God is heilig. 

In Rm 5: 5 word die Gees die TTVEUI-WTOS' aylOl.J genoem206
• Die woord 

ayLOS' kom twintig keer in Rm207 en vier keer in Rm 5 - 8 voor (5: 5; 7: 
12(2x); 8: 27). Die Gees word met die woord ayCol.J gekarakteriseer as 
heilig208 en daarmee ook as deelhebber aan die heiligheid van God. Met 
aylOl.J word dus die Goddelikheid van die Gees bedoel en wei as verwysing 
na die diepste wese van God. En heiligheid is, soos hierbo gese, seker die 
eienskap van God in die OT209

• AYLOS' is hier dus 'n beskrywing van God. 

(ii) Die wet en die gebooie van God is heilig (7: 12). 

In beide die OT en NT word aYLoS' ook geassosieer met plekke, dinge en 
persone wat verband het met God. Dit geld ook die kultus van Israel. 
Vol gens 7: 12 is die v61l0S' en die EVTOA~ dinge wat heilig is. Eksegeties 
staan beide v61l0S' en EVTOA~ in 7: 12 in 'n direkte verhouding tot God en 
slegs omdat God selfheilig is kan beide gemelde dinge ook heilig wees. 

206 Die kombinasie >TVEUIlG aYLoS' kom sewentien keer by Paulus en vyf keer in Rm \'oor. Sien Rm 5: 5; 
9: 1; 14: 17; 15: 13, 16. 

207 Dit is die tweede meeste aantal voorkomste na die drie en vyftig voorkomste in Hand en twintig 

voorkomste in Luk en wei van die 230 voorkomste van die woord in die NT. 

208 Die genitief dui hier op 'n kwaliteit (Baumgartel 1971 : 359 - 368). 

2()<) Dit geld seker ook vir die LXX sowel as vir die apokriewe en rabbynse literatuur. 
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(iii) Vrygespreekte en vrygemaakte mense is heilig 
(6: 19,22; 8: 27). 

Vol gens 6: 19, 22 en 8: 27 is sekere mense heilig. In 6: 19, 22 word die 
woord UYW(JIlOS gebruik. Ayw(Jllos 210 moet hier as 'n nomen actionis 
verstaan word (Ridderbos 1959: 141). Die woord beteken: heiligheid, 
konsekrasie of heiliging. Dit word in 'n etiese sin vir 'n proses asook vir die 
resultaat van 'n proses gebruik (BAG S.v. 220). 

In Rm 6: 19, 22 kom ayw(Jllos in 'n parenetiese gedeelte voor en dui die 
woord saam met die preposisie ElS die omvattende doel van die nuwe 
gedrag van vrygespreektes as vrygemaaktes van die sonde (6: 18,22) asook 
van sedelike onreinheid en van wetteloosheid (6: 22) aan2ll. 

As nomen actionis dui ayw(Jllos op die handeling van God en weI op Hom 
as Iemand wat handelend, in heilige sin, optree omdat Hy self aylOS is. 
Dit gaan nie hier om heiligheid as 'n hoedanigheid by die gelowige in 
subjektiewe sin nie. Ayw(Jllos moet in objektiewe sin verstaan word. 

In 8: 27 word vrygespreektes aYlOL genoem. In die NT is aYlOl 'n 
gebruiklike aanduiding vir gelowiges2l2 

• Die woord druk in 8: 27 nie in die 
eerste plek 'n etiese nie, maar 'n ekkIesiologiese kwaliteit uit. Dit dui die 
vrygespreektes aan as mense wat ingesluit word in die bevoorregte status 
van Israel as God se 'heilige volk,213. Die yolk van God kan slegs heilig 
wees omdat God selfheilig is. 

3.3.3.3 God is iemand beerlik. 

18i14Die gebruik van 86~a in sy naamwoordvorm (5: 2; 6: 4; 8: 17, en in sy 
werkwoordvorm (8: 17, 30)215 werp die volgende lig op God: Die frase Tlls 86~T)s TOU 
SEOU kan op verskillende maniere verstaan word, naamlik: 

• as subjektiewe genitief: God gee (sy) heerlikheid. 
• as objektiewe genitief: die heerlikheid wat aan God gegee word. 
• as besit-genitief: die heerlikheid wat aan God behoort. 

210 Aywu(1O<; kom agt van die tien voorkornste in die NT in die corpus Paulinum voor. 
211 eft Tes 4: 4, 7; 2 Tes 2: 13; 1 Kor 1: 30; 1 Tim2: 15. 
21~ Die woord ayto<; kom by Paulus as aandttiding van gelowiges onder andere op die \'olgende plekke 
voor: 1 Tes, 4: 3,4,7; 2 Tes, 2: 13; I Kor. 1: 30, 6: 1 - 2; 14: 33; 16: 1, IS; 2 Kor. 8: 4: 9: 1, 12; 13: 12; Rm 
1: 7; IS: 25,26,31; Fil. 4: 22; Fil. 5, Hierin is of ChrishlS of die Gees of die gelowiges self die subjek. 

213 Die uitdrukking 'heilige volk' as verwysing na God se volk het 'n OT agtergrond, Sien Eks. 12: 16; 

Lev. 23: 2 - 4, 7 9. Die uitdrukking is ook as 'n seltbeskrywing deur die Iede van die 

Koemraangemeenskap gebruik ( 1 QS 5: 13, 18; 8: 17,20,23; 9: 8 asook 1 QM 6: 6; 10: 10; 16: 1), 

21~ Die naamwoord 86~a kom ongeveer twee en veertig keer in die corpus Paulinum \'oor. In Rm 6: 4 

word 8o~a gebruik in verband met God as lmtrlP. 

215 Die werkwoord 8o~a( (u kom vyftien keer in die corpus Paulinum voor: Rm 1: 21; 8: 17, 30; I: 13; 15: 6, 

9; I Kor. 6: 20; 12: 26; 2 Kor. 3: lOa, lOb: 9: 13; Gal. 1: 24; 2 Tes, I: 10; 3: 1. UUl'80~C1uflwllEJI kom in 

Rm 8: 17 voor. 
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Twee van hierdie verbintenisse tussen God en 86~a kom in Rm 5 - 8 voor, en weI so os 
volg: 

(i) 	 Aoea is iets wat aan God behoort. 

,M~a is in die LXX die weergawe van die 0 T kabod van Jahwe216 
. In die 0 T 

dui die kabod van Jahwe onder andere op die volgende hoedanighede van God: 

• 	 Sy eer en belangrikheid as Skepper en Verlosser2l7 
. 

• 	 Sy sigbare, aktiewe en mobiele teenwoordigheid in Sy skepping (Ps. 19: 
2; Jes. 6: 3), onder die nasies (Ps. 97: 6) en veral onder sy verbondsvolk 
Israel (Eks. 116: 10; 24: 17; cf Eks. 33: 22 - 23; 34: 29 - 35; 1 Kon. 8). 

• 	 Sy aktiwiteit en mag218. 
• 	 Sy sigbare verskyning2l9. Die 86~a van God word geassosieer met 

uitstralende lig of glans wat soms so intens is dat God in 'n wolk gehul 
word. 

Vit bogemelde uiteensetting word dit duidelik dat die kabod Jahwe verband hou 
met sy wese, eer, mag, aktiwiteit en verskyning. In hierdie opsigte is 86~a iets 
wat God besit220. Hy is Iemand heerlik221. 
In Rm 5 - 8 is 6: 4 onder andere 'n voortsetting van die 0 T tradisie dat God na 
Sy wese Iemand is aan wie heerlikheid behoort en weI in die sin dat 6: 4 daarop 
dui dat mag aan God behoort. Die NAB vertaal die betrokke frase in 6: 4 met: 
'deur die heerlike magsdaad van die Vader.' Die preposisie oUI word 
instrumentee1 verstaan sodat 86~a feitlik ekwivalent is aan die mag wat aan God 
behoort. In sy opwekking va'l Christus kom die 86~a van God dus daarin na 
vore dat Hy met Sy mag handel222. 

(ii) 	 God gee Sy heerlikheid. 

~6~a is in Rom. 5 - 8 ook 'n eindeskatologiese werklikheid (5: 2; 8: 17,18,30). 
As sulks is 86~a die eindbestemming waarheen die vrygespreekte onderweg is. 
Ondergemelde uiteensetting toon dit aan: 

216 Die frase kabod lahwe kom ses en dertig keer in die MT v~~r: Eks. 16: 7, 10; 24: 16, 17; 40: 34,35; 
Lev. 9: 6,23; Num. 14: 10,21; 16: 19,42 [17: 7]; 20: 6; IKon. 8: 11; 2 Kron. 5: 14; 7: 1, 2, 3; Ps. 104: 31; 
138: 5; les. 35: 2; 40: 5; 58: 8; 60: 1; Eseg. 1: 28; 3: 12,23; 8: 4; 10: 4(2x), 18; 11: 23; 43: 4, 5; 44: 4; Hab. 
2: 14. Die frase kabod elohim kom een keer in die MT voor: Spr. 25: 2. 

217 Die woord 'kabod' beteken om swaar of gewigtig of eervol te wees. 

218 Eks. 40; 34, 35; Num. 14; 21; 1 Kon. 8: 11; 2 Kron. 5: 14; 7: 1,2; Eseg. 10: 4; 43: 5; 44: 4; asook: Eks. 

24: 16; les. 60: 1; Eseg. 3: 23; 9: 3; 10: 18; 11: 23; 43: 2,4. Cf Eseg. 3: 12; 10: 19 en 11: 22. 

219 Eks. 16: 7,10; 24: 17; Lev. 9: 6, 23; Num. 14: 10; 16: 10,42; 20: 6; 2 Kron. 7: 3; les. 35: 2; 40: 5; Eseg. 

1: 28; 

220 In die LXX is 66~a 180 keer die ekwh'alenl van die Hebreeuse kabod in die MT. 

221 Sien die pre-eksiliese, eksiliese en na-eksiliese asook teofaniese, Sina'itiese, koninklike en profetiese 

weergawes van die kabod lahwe tradisiegeskiedenis. 

222 Die wyse waarop Paulus die woord 86~a elders gebruik, soos byvoorbeeld in 3: 23. maak dit ook 

moontlik om die preposisionele frase in 6: 4 te verstaan as die 86i;;a begeleidend aan die omstandighede 

van ChristliS se opwekking Of as die 86~a van of soortgelykheid aan God waarbilllll:! ill 11,,(,11 Christlls 

opgewek is. (Byme 1996: 196 ). 
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• 	 Die frase TfjS' o6CT)S' TOU emu in 5: 2 dui op die eindheerlikheid wat 
God aan vrygespreektes sal gee en waarin hulle dus sal deelm . 

• 	 Die woorde ovvoocao8wllEv (8: 17), ooca (8: 18, 21) en EoocaoEv (8: 
30) verwys na die ooca van die toekoms waarin erfgename en kinders 
van God sal deel. 

• 	 Die woord oTToKaAu¢efjVaL (8: 18) dui op 'n eskatoJogiese apokaliptiese 
werklikheid. Die passief dui duidelik op God: dit is God wat gaan 
openbaar. Die handeling van 'openbaar' duj in hierdie konteks op iets 
wat vrygespreektes beide gaan sien en ervaar224. Saam met ooca dui 
oTToKaAu¢efjVaL (8: 18) op die eindeskatologiese reatisering van die 
volle heil in Christus225 

. 

(iv) 	 Jubeltone oor God se heerlikheid. 

SchEer het gewys op die verb and wat Mca in Rom. 5: 2 met bOca in Rm 8: 17 
30 het (1977: 38). Die leksikale item ooca in 5: 2 wat weer herhaal in 8: 30 
vorm 'n omraming van Rm 5 - 8. Hierdie inclusio kan soos volg weergegee 
word (Strauss 1985: 105-107). 

' ", 's: A s: 'I: A e A5 2 ........ : ETT 	 EOU ....
: EI\TTLvl TT)S' v0", T)S' TOU 
5: 3 - 8: 29: ........ 

8: 30.. : TOUTOUS' Kat EooCaOEV. 

Hierby moet genoem word dat Rm 8: 28 - 30 as afsluiting van Rom. 5: 2 - 8: 30 
en in wese van Rm 5-8 'n klassieke voorbeeld van 'n stilistiese klimaks of 'n 
retoriese gradatio is226. 

Hierdie retoriese klimaks kan soos volg geskematiseer word: 

8: 29: TTPOWPlOEV, 
8: 30: TTpOWPWEV, .... EKcl.AEOEV 
8: 30: EKcl.AEOEV .... EOlKaLwoEv' 
8: 30: EOlKaLwoEv' ... Eo6caoEv 

(Strauss 1985: 107) 

m Die Frase T~S' 06~T]S' TOU 8EOl! is in 5: 2 'n subjektiewe genitiefwat dui op God wat Sy heerlikheid gee, 

( Ridderbos 1959: lO6; Newman & Nida 1973: 92). 

224 Newman & Nida (1973: 157). Die preposisie ElS' in die Frase ds ~f1aS' beteken by werkwoorde van 

bekendmaking 'aan', Sien BDF, 

225 66~a as aanduiding van die eindeskatologiese bestemming van die mens korn verder in Rm 2: 7, 10; 9: 

23; I Kor. 2: 7; 2 Kor. 4: 17; Fit. 3: 21 en 1 Tes. 2: 12 \'oor, 

m 'n Retoriese gradatio ofprogressie is 'n kontinue repetisie waarin die !aaste lid van 'n sintaktiese groep 

herhaal word as die eerste lid van die volgende groep, Hierdie ketting-agtige repetisie of '(trap-leer') 

verllef die uitdrukking van een vlak tot die volgende volgens 'n 'modus per incrementa', soos in Rm 5: 3 

4 en 8: 28 - 30, In hierdie geval word E06~aaEv in 'n finale emfatiese posisie geplaas. (Heil 1987: 96-97). 
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Dit kan ook s6 uitgebeeld word: 

Heerlikheid God handel eskatologies 

Toegang 

Genade 
God handel presenties 

Vrede 

Vryspraak 

(Michel 1978: 269) 

Rom. 8: 31 - 39 is volgens Wilckens ' ... das Hohelied der Hei1sgewissheit.. . .' 
(Wilckens 1978 - 1982: 177). Die teks word volgens hom gekenmerk deur 'n 
stygende intensiteit van taal. Rm 8: 31 - 39 as lied beeYndig Rm 5 - 8 dus op 'n 
triomfantelike toon. Hierdie triomfk1ank is egter alreeds teenwoordig by die 
einde van die vorige gedee1te, Rm 8: 28 - 30. Die aoristusvorm van die laaste 
werkwoord in 8: 30, 'verheerlik (het),227 beskryf die finale bestemming van 
vrygespreektes, hulle eindheerlikheid, as iets wat a1reeds gerealiseer is. Die 
verbinding van 8: 28 - 30 tot 'n stilistiese klimaks vorm as't ware die inleiding 
tot Paulus se triomflied in Rm 8: 31 - 39 as die beerndiging van Rm 5 - 8. 
Tege1ykertyd druk dit Paulus se diepste oortuiging en sy rotsvaste vertroue uit in 
vrygespreektes se verkryging van hulle eskatologiese 06~a as bestemming228. 

Hierdie triomflied oor vrygespreektes se bereiking van die 86~a van God as hulle 
finale be stemming word stilisties versterk deur die omraming van Rm 8: 17 - 8: 
30. Hierdie inclusio is soos volg: 

8: 18........... : T~lJ IlEAAOVaalJ 66~alJ 


8: 19 - 8: 29 ... : 
8: 30............ : T01JTOVS Kat E06~aaElJ (Strauss 1985: 107). 


Omdat E06~aaElJ die laaste woord in 8: 30 is, word dit sterk beklemtoon. 
Omdat E06~aaElJ in 8: 30 beide Rm 8: 17 - 30 en Rm 5: 2 - 8: 30 afs1uit, en 
omdat dit stilisties 'n klimaks vorm met die woord E06~aaEv as die eindpunt van 
die gradatio, word daar baie sterk klem op E06~aaElJ aan die einde van die hele 
gedeelte geplaas. Hierdeur word daar weer baie sterk klem op God, as die subjek 
van die handeling, geplaas. God 1aat \TYgespreektes reeds prolepties - deur die 
aoristusvorm van E86~aaElJ in 8: 30 - maar eintlik eers eindhistories, in sy 
86~a dee\. Op hierdie wyse word daar in die Hohelied oor die 86~a van God 
gejubeL 

227 Die aorist1.ls E56~Q(JEV in 8: 30 beskryf die heerlikheid wat God sal gee asof dit iets is \\al alreeds 
flaasgevind hel (Fitzmyer 1993:526). 

28 Sien die perfektum werkwoord 'IH~1TELGIWl in Rm 8: 38. 
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3.3.3.4 	God is vol lierde. 

In Rm asook in Rm 5 - 8 vervul die liefde van God 'n baie belangrike ro1. Die 
ondergemelde aspekte is belangrik. 

(i) 	 Die lierde van God in die On Testament. 

In die MT word 'n aantal Hebreeuse woorde wat verskillende aspekte van God se 
liefde uitdruk, gebruik224. Meesal word die starn ahab gebruik. Die etimologie 
van ahab is onseker. Jacob lei die betekenis van die woord af van 'n starn hab 
wat 'om te blaas', 'te begeer', 'te hyg na' beteken (1964: 108). Die woord 
ahabah dui volgens Snaith op 'verkiesende liefde' (1969: 95, 135, 140). Dit is 
onvoorwaardelike Hefde. God bewys sy liefde volgens 5: 6 8 KaTe1 KOlpOV. 

Die frase KaTo KaLPOV verwys na 'n gebeurtenis wat op 'n hefde van God en vir 
God. 

In Rm 5 • 8 is daar verwysings na beide God se liefde vir mense en mense se 
Hefde vir God. In 5: 5,8; 8: 39 word verwys na God se liefde vir die mens. In 8: 
28 word vrygespreektes aya1TwOL 11 TOU SEOU genoem. Hierdie frase beskryf 
gelowiges se liefde vir God. Dit is vir Paulus egter belangriker om van God se 
liefde vir die mens te praat (Goppelt 1982: 133·134). 

(ii) 	 God se liefde is 'n Hefde vir meuse. 

Die term aycbTTj TOU SEOU kom vir die eerste keer in 5: 5 voor230. Daarna is 
daar verwysings daarna in 5: 8 en 8: 39231 

• Die vraag is om watter liefde dit hier 
gaan. Ayci1TTj TOU SEOU kan tweeledig verstaan word: 

• 	 as objektiewe genitief: mense se Hefde vir God. 
• 	 as subjektiewe genitief: God se liefde vir mense. 

Daar word deur die meeste moderne eksegete aanvaar dat ayci1TTj TOU 
SEOU 'n subjektiewe genitief is (Ridderbos 1977: 108; Cranfield 1977: 
262; Kasemann 1980: 135). Die subjek is God en die genitief dui aan dat 
die aycimj sy oorsprong in God het. Die ontvangers of voorwerpe van 
die liefde is die vrygespreektes (5: 8). ElS ~Ilas moet waarskynlik aan 
ayci1TTj verbind word eerder as aan die werkwoord awLaTTjaLl1. Die 
voorsetsel ELS dui die objek van die liefde aan (Cranfield 1977: 265). 

God 'bewys' sy liefde. LuvLaTTjaLl1 in 5: 8 beteken 'bewys' of 
'demonstreer'. Die praesens dui op 'n voortgaande handeling deur God. 
Die praesens is ook verder merkwaardig: die kruisgebeure is 'n historiese 
gebeure in die verlede (a1TESallEll.) en weI as 'n heilshandeling van God 
self asook van Christus, maar die feit dat dit gebeur het, is 'n 

229 Die Hebreeuse woordstanmle is die volgende: ahab, wat meer as 200 keer gebruik word en wat twee en 
dertig keer na die Iiefde van God vewys. Hesed, wat slegs drie keer as 'n werkwoord voorkom en wei in 
Spr 25: 10; 2 Sam 22: 26; Ps 18: 25. In drie en veertig gevalle word hesed verbind met 'n ander 
naamwoord. Hanan \yord ses en se\ventig keer in sy werkwoordvorm gebmik, met God of mense as 
subjek. 	Hen word twee en sewentig keer as 'n naamwoord gebmik. 
230 Die woordgroep aycirrll kom 136 keer in die corpus Paulinum en vier en twintig keer in Rm voor. 
Laasgenoemde is die derde meeste aantal kere ml 1 Joh (twee en vyftig) en Joh (vier en \·eertig). 
231 In Rm 8: 35, 37; Gat 2: 20; 2 Kor 5: 14 is daar verwysings na die ayciiTll TOU XPWTOl> •. 
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teenswoordige bewys (Cranfield 1977: II 0). ~auTou is emfaties. God 
bewys 'sy eie' unieke liefde. God se Iiefde word sterk gekontrasteer met 
Iiefde wat deur mense betoon word (Cranfield 1977: 165). 

God se liefde vir sondaars is sy eie unieke Iiefde wat Hy 'bewys' en weI 
'vir' mense (5: 8). TTIEP ~IJ.WV beteken volgens Kasemann beide 'ter 
wille van' en 'in die plek van' (1980: 138). Die fokus word met UTIEP 
~IJ.Gw geplaas op beide die plaasbekledende en plaasvervangende sterwe 
van Christus as die bewys van God se liefde en gryp terug na Rm 3: 25. 
Hon is nie slegs redegewend2J2 nie, maar se waarin die bewys bestaan: 
God bewys sy liefde ' ... daarin dat .. .' 233. En yap in 5: 6 word aan die 
begin van die vers geplaas om dit te beklemtoon. En word dan na die 
absolute genitief geplaas, waar dit hoort, ter wille van duidelikheid 
(Cranfield 1977: 263). "'En yap word vertaal met 'toe'. 2J4In 5: 6 word 
God se bewys van sy liefde verbind met sy liefdesdaad in Christus wat 
KaTa KUlPOIJ plaasgevind het. 

(iii) God bewys Sy Hefde in die kruis van Christus. 

Volgens Rm 5: 6 - 8 is die sterwe van Christus die uitdrukking asook die 
bewys van God se liefde par excellence. God se liefde word in die kruis 
'gedemonstreer', dit wil se deur dit wat Christus gedoen het. 'n Mens 
sou antisipeer dat God se liefde gemanifesteer sou word in God se eie 
daad. God se liefde word egter in sy wese gedemonstreer in die aksie 
van Christus. Die ayaTITl TOU SEOU het dus 'n Christologiese 
verbintenis. Dit word objektief uitgedruk in terme van die sterwe van 
Christus (5: 5, 8) en weI as iets wat in die verlede plaasgevind het soos 
die aoristusvorm aTIEOaIJEv. aandui. Hierdeur verkry die Hefde van God 
so os uitgedruk in die sterwe van Christus beide 'n historiese en 'n 
heilshistoriese betekenis. In beide betekenisse Ie die konkrete bewys van 
God se hefde. 

God se liefdesbewys in Christus is 'n heilshandeling van Hom. In die 
diepe betekenis van 'Heilshandeln' het God Hom ten diepste aan 
gelowiges verbind (Michel 1978: 282). Die aspek van God wat in sy 
heilshandeling belig word, is dat dit die kollig op Hom laat val as die Een 
wat Hom in die oorgawe van Sy Seun (8: 32; 5: 6 - 8) laat ken het as 'de 
Opofferende' en 'de Zichzelf Schenkende' (God) (Ridderbos 1959: 198) 

(iv) God bewys sy Hefde op die beslissende moment. 

God se ayaTITl in Christus se sterwe aan die kruis van Golgota (5:6-8; 
7:4: 8:3,37,39) kom tot uitdrukking in 'n konkrete gebeurtenis op die 
'bestemde tyd' (Ridderbos 1959: 109): KaTa KUlpat'. KaTa KUlPOV 
word ook weergegee met: (1) die tyd volgens God se keuse en 

mOn in Rm 5: 5 lei die begronding van 5: 5a in en nie van 5: 3a nie (Cranfield 1977: 262). 
133 Ridderbos (1959: 110), Michel (1978: 182) dui on se funksie aan as epeksegeties. 
23.. Tekskrities kan daar tussen verskeie moontlikhede gekies word. I-Iierdie alternatie\\e is pogings tot 
nadere verduideliking van die dubbele En . Die huidige teks het die sterkste getuienis en \liord daarom 
gehandhaaf (Metzger 1971: 5 I 2). 
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doelstelling (Newman Nida 1973:97); (2) op die regte tyd (Moo 
1966:307). Die tyd van God se keuse en doelstelling is die van 
profetiese bepaling en eskatologiese hoop toe God se beJoftes gerealiseer 
het (vide Mark 1:15, 12:2; Ps Sal 17:21):' ...raise up ... at the appointed 
time (Kmpo,» which, 0 God, you did choose ... .'). In die konteks 
spesifiseer KaTa Kmpov in 5:6 die kulminerende eskatologiese tyd van 
God se ingryping in Christus (Moo 1966:307). Die 'beslissende 
moment' reflekteer God se inisiatief in die keuse van die oomblik/tyd en 
plek vir die bekendmaking van sy liefde235

• Die beslissende moment van 
God se ingryping in Christus of Golgota staan direk in verband met die 
desperate menslike toestand. Toe die mensdom aa8EvClV (5:6); aaE~wv 
(5:6). Cl!lapTWAwv (5: 8), en EXSPOl van Hom was (5:10), het God die 
dramatiese oomblik laat aanbreek. G6d neem die inisiatief en die eerste 
tree in die herste1 van die benarde menslike toestand. Hierdie feit word 
versterk deur die dubbele herhaling van die bywoord ETL: 'nog (ETL ) 
magteloos, nog (ETL) sondaars was' in 5:6,8. Waarskynlik herhaal 
Paulus ETL om klem te Ie (Metzger 1994:453).236 

(v) God se liefde word pneumatologies verwerklik. 

In Rm 5: 5 het ayaITll TOU SEoD 'n pneumatologiese verbintenis. Die 
Gees spee! 'n belangrike rol in die verwerkliking van God se liefde by en 
in vrygespreektes se lewens. Volgens 5: 5 word die liefde van God 
EKKEXUTaL EV TalS- KapOlaL'> ~l1wv. Die funksie wat die Gees vervul 
is om die liefde van God in die harte van vrygespreektes uit te stort. 
Deur die Gees word die liefde van God dus by die gelowige 
ge'intemaliseer soos die frase EV Tal,> KaPOlaLS' aandui en op hierdie 
wyse word dit aan hom tuisgebring. 

Die woord EKKExu;al dui oorspronklik op die oorvloedige werking van 
die Gees237. Die perfektum vorm van die woord dui 'n afgehandelde 
handeling aan, waarvan die werking tot in die hede duur. Volgens Blass 
en Debrunner (1961: 175) kombineer die perfektum as't ware die 
praesens en die aoristus deurdat dit 'n kontinuering van 'n afgehandelde 
handeling aandui. God het dus reeds histories en heilshistories Sy liefde 
vir sondaars uitgestort op die kruis van Golgota, maar Hy kontinueer in 
heilsordelik sin hierdie liefde. Die Frase EV Tal'> Kap8(m,> ~I1WV dui 
volgens Ridderbos op die wyse waarop die openbaring van die liefde van 
God in Christus die sondaarmens in die diepste van sy \vese en bestaan 
oorweldigend aangryp en verander (1975: 108). 

Rm 5: 6 is 'n Christologiese begronding en uitbreiding van die 
hefdesmotief. In die Theos-Iogiese en Christologiese konteks van 5: 5 
8 vervul die Gees 'n bemiddelingsfunksie soos Ola aandui. Die Gees 

235 CfGaI4:4: TO I7A~f)lUpa TOU Xp6vov. 
"36 Daar is verskillende variante lesings in 5. Die teks van Metzger (1971: 453) word aan\'aar. 
m Die verbum EKKEXUTaL word ten opsigte van vloeistowwe gebruik en lean ook na 'n \\'asproses verwys. 
Die woord word in die LXX in Joel 3: 1-3 asook in die vroee kerk van die Gees gebruik (Hand 2: 17, 18, 
33; 10: 45). In die sin van 'uitstort' word die woord agt keer in figHurlike sin in die NT gebruik. Onder 
andere hier in Rm 5: 5. 
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maak die heilsdade van God en van Christus 'n antropologiese 
werklikheid asook 'n eskatologiese heilswerklikheid, en weI as iets 
presenties soos die perfektiese EKKEXUTClt aandui (Hahn 1986: 123-128). 

(vi) God se Iiefde is sy omvattende mag. 

Ode frases word in 8: 35 - 39 gebruik. Hulle is: T~<; uyctTTll<; TOU 
XPWTOU (8: 35), DUI TOU ayaTT~aavTo<; ~(la') (8: 37) asook Tll<; 
uyciTTll<; TOU 9EOU (8: 39). Die drie genitievie vorms het God of 
Christus as subjek. Die genitiewe beskryf God en Christus se liefde vir 
gelowiges (8: 35, 39). Sien die ~(laS in 8: 35, 39. 

Volgens Kasemann (1980: 135) verwys die frase ayctTTll TOU 9EOU na 
die omvattende mag van God, en wei as 'n spesiale orientering van Hom 
ten opsigte van gelowiges, en dan as 'n 'vir-gelowiges wees'. Ook 
Morris sien God se liefde as iets wat 'all-powerfull' is (1986: 30). 

(vii) Vir die gelowige bebels God se Iiefde 'n bJy in Sy heil. 

Christus se liefde is 'n 'Heilshande1n' waarin Hy Hom aan gelowiges 
verbind het (8: 35). Die vraag 'Wie kan ons van die liefde van Christus 
skei?' (8: 35), wat ook God se liefde is (8: 39), \Ta 'n belangrike vraag. 
Hierdie vraag vra of God se lief de, in die verlede op Golgota, maar ook 
tans in die tydperk van eskatologiese lyding, nog steeds die bastion en 
mag van ver10ssing vir gelowiges sal wees en dit ook sal bly238. Sal 
gelowiges in die liefde van God b1y en sodoende in die finale ver10ssing 
deel? Is daar 'n mag wat die ge10wiges dalk buite die bereik van die 
'Heilshandeln' van Jesus kan stel of hulle daarvan kan uitsluit? Hierdie 
vrae is tegelyk soteriologiese vrae (Gundry Volf 1990:56-65). Oit vra of 
teenswoordige vorms van lyding (8: 35-36) die vermoe het om gelowiges 
te ontworstel aan God se liefde as die bron van hulle verlossing. Die 
antwoord van Rm 8: 39 is dat niks, TlS', die gelowige van God se liefde 
vir hulle kan skei nie. Gelowiges kan dus die venulling van hulle hoop 
op die finale verlossing met vertroue antisipeer. 

Vir gelowiges om in God se liefde te 'bly', is dus niks anders as 'n 'bly' 
in die verlossing nie. Hierdie verlossing is egter nie iets wat die 
gelowige besit en wat hy of sy self kan bewaar deur die eskatologiese 
beproewings heen nie. Oaartoe is die gelowige nie opgewasse nie. Die 
magte teenoor wie hulle te staan kom is te oorweldigend. Gelowiges se 
voortgesette 'bly' in die verlossing, is aIleen die \Tug van God se 
magtige, reddende liefde. Die Een wat gelowiges hefhet, hou hulle in sy 
liefde. Sy liefde bewaar hulle deur die eskatologiese lyding heen. God 
se almag en sy reddende wil in die oorlewering \'an Sy Selin (8: 32) is 
die anker van gelowiges se verlossing (Gundry Volf 1990:58-61). 

238 Die woord XUlptan in 8:35 is 'n verwysing na die toekoms, 
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(viii) God se liefde en die toekoms. 

God se Iiefde vir gelowiges beheIs ook 'n toekomstige aspek. Daarop 
wys die futurum XWpLaEl in 8: 35. Na watter toekomstige aspek word 
hier verwys? Waarskynlik verwys die toekomstige aspek na gelowiges 
se persoonlike toekoms op aarde tydens die teenswoordige bede1ing van 
lyding (8: 17 - 25; 8: 35-36). Tegelykertyd egter verwys die 
toekomstige aspek ook op die eind toekomstige aeon nil die wederkoms 
van Christus. In beide hierdie tydperke bly gelowiges die voorwerpe van 
God se liefde en beleefhulle ook sy Hefde (5: 5, 6 - 8; 8: 35,37,39). Nil 
die wederkoms sal die liefdesband en die gemeenskap tussen God en 
gelowiges net iets inniger wees. 

(ix) God se finale triomf is 'n liefdestriomf. 

Rm 8: 38 - 39 verwys na die omvang van bo-menslike magte wat die 
liefdesband tussen God en die gelowige wil verbreek. Dis bedreigende 
magte wat gelowiges van God se liefde vir hulle wil skei. Die volgende 
magte word genoem: dood of lewe, engele of bose magte, teenswoordige 
of toekomstige dinge, kragte, hoogte of diepte, asook enigiets anders. 
Die sake wat hier genoem word is 'n opsomming van aIle moontlike 
bomenslike en aardse magte en huIle kan in vier woordpare en twee 
afsonderlike aanduidings onderskei word (Van Rensburg 1982: 146). 
Hul1e betekenis word elders uiteengesit. Dit blyk dat al hierdie kosmiese 
en bose magte asook die dood en enigiets onbekend in die skepping aan 
die wiI en die mag va:1 God onderworpe is. Hulle is daarom nie by 
magte om God se liefde in Christus vir die gelowige tot piet te maak nie. 
Die feit dat God se liefde alle aanslae daarteen kan weerstaan wys op die 
krag van sy liefde asook op die oorwinningsaspek van sy liefde vir 
gelowiges. 

Rm 8: 31 - 39 is die derde perikoop van Rm 8. Die tema van verse 31 
34 is dat God in juridiese sin aan die kant is van hulle wat vrygespreek is. 
Die bewys hiervan is die liefde van Christus. Die'aycllTll '-idee is in 
verse 31 - 39 belangrik. Verse 35 - 39 toon die patroon van 'n 
ringskomposisie. Beide verse 35 en 39 venvys na die 
onverbreekbaarheid van die liefdesband tussen God en die gelowige. 
Die antagoniste en bedreigings wat tussen verse 35 tot 39 genoem word, 
kom voor in die gedeelte wat handel oor die eindoordeel. Die 
eindoordeeI word voorgestel as 'n groot hofsaak met God as die Regter. 
Tydens hierdie eindoordeel misluk die antagonistiese magte in hulle 
finale aanslag op die liefdesverbintenis tussen God, die Regter, en die 
gelowiges. God se liefdc in Christus \\'eerstaan die aanslag. God 
triomfeer. Dis sy finale triomf (Beker 1980: 362 - 367). Sy finale triomf 
is 'n liefdestriomf Dit skitter voor die hele kosmos (Beker 1980: 362 
367). 
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(x) 'n Jubellied oor die liefde van God. 

Die frase aYCLTTYj TOU 8EOU kom vir die eerste keer in 5: 5 voor. In 8: 
39 word daar weer daama verwys. Die frase ayo'iiTj TOU 8EOU vorm 'n 
inclusio wat soos volg weergegee kan word: 

5: 5 : ..... ~ ayoTTTj TOU 8EOU '" 

5:6-8:38: ........ . 

8: 39 : ...... aTTo TTlS" cLYOTTTjS" TOU 8EOU 

Hierdie frase is 'n verwysing na Of God Of Christus se liefde as 'n tema 
van 8: 31 - 39 en dit omraam ook 8: 35 - 39. Daar word byna algemeen 
aanvaar dat ayoTTTj TOU 8EOU 'n subjektiewe genitief is (Michel 1978: 
282). Die subjek is God en die genitief dui aan dat die ayoTTTj sy 
oorsprong in God het. Die ontvangers van die liefde is die gelowiges: 
TlIlWV (5:5) en ~llaS" (8: 35, 37, 39). 

God se liefde word bewys deur Christus se kruisdood (5: 5). Dit word 
uitgebee1d deur 'n chiastiese struktuur in 5: 6 - 8: 

A : XPL<JToS" ... aTTE8avEv : ...... . 
B 
C 
D : XPLcrTOS"... . .... aTTE8avEv 

Die aard van God se 1iefde is dat dit onbegryplik is. Sintagmatiese 
'foregrounding' deur die vier verwysings na aTTE8avEv in 5: 6(2x), 7, 8 
wat met klem aan die einde van die vier sinne respektiewelik gepJaas is, 
kontrasteer Goddelike en menslike liefde. Die beklemtoning van die 
aard van die Goddelike liefde word in 'n chiastiese antitetiese 
paralleHisme in 5: 6 - 8 na vore gebring: 

A :5: 6: ... XPLcrTOS"... . .... cLTTE8avEv .... 
B :5: 6: ................... aTI08aVELTm .. . 

Bl :5: 7: ................... aTI08avElv' .. . 

Al :5: 8: ... XpLcrTOS" ...... aTIE8avEV .... (Botha 1978: 83 - 84) 


Rm 5: 6 beskryvle as die begin van die giasmus die onvoorwaardelike 
offer van die subjek, naamlik Christus. Terwyl mense aOeEVWV (5: 6) 
was, het Christus onvoorwaarde1ik sy lewe geoffer op 'n Goddelike 
onverwagte oomblik (Kasemann 1980: 137). Rm 5: 8 voltooi die 
giasmus, maar dit bevat 'n merkwaardige uitbreiding. Hierdie 
uitbreiding word bevat in die frase OVVlOTTjOll' bE T~V EauTou 
ayoTTTlV ELS" ~llaS" 0 eWC; ..... Die uitbreiding foh.'Us op die subjek van 
die goddelike liefde. Die liefde van Christus in 5: 6 word verbesonder as 
goddelike hefde. God se liefde is gemanifesteer in die onvoorwaardelike 
offer van Christus. God se liefde is 'n liefde wat gee en ,,'at dien en wat 
offer tot op die punt van om te sterwe vir on\\::lardige mense (Botha 
1978: 83 - 84). 
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In 8: 31 - 39 gaan Paulus oor tot 'n jubellicd oor die wonder van hierdie 
liefde van God. Volgens Wilckens is 8: 31 - 39 'n lied der liedere oor 
die sekerheid van heilsekerheid, 'n 'Hohelied der Heilsgewissheit'. Die 
teks word gekenmerk deur 'n stygende intensiteit van taal (Wilckens 
1978: 177). Rm 8: 31 - 39 as die eindgedeelte van 5: 5 - 8: 39 eindig dus 
triomfantelik in liedvorm. Paulus druk sy rotsvaste oortuiging uit in die 
woord iTEiTEWIWl (8: 38). nEiTEWj.laL is 'n sterk uitdrukking. Die 
woord bevat nie 'n greintjie onsekerheid nie. Oit is gegrond op 'n 
beproefde waarheid wat aIle twyfel oorwin. God wat gelowiges (5: 1) 
vrygespreek het, toegang tot Hom aan hulle verleen het (5: 2), sy 
heerlikheid vir hulle in die vooruitsig gestel het (5: 3 - 5, 11) en hulle 
versoen het (5: 10, 11), waarborg dat Hy self hulle tot hulle 
eindeskatologiese heil sal voer. In die tydhistoriese proses (8: 17 - 30) 
asook in die eindoordeel (8: 33) sal niks hul1e van God se !iefde vir hulle 
skei nie (8: 35,37,39). 

God se liefde word in Rm 5 - 8 uitgebeeld as 'n mag wat 'n 
allesomvattende oorwinllillg op die kruis van Golgota behaal het. In die 
sterwe van Christus word God se liefde gesien as iets magtiger as aIle 
antagoniste, Of die magte die vrygespreekte van buite Of van binne 
bedreig (8: 17,18 - 30, 35 - 38). God het in die sterwe van Christus aan 
die kruis alreeds Sy liefde in so 'n mate be\\'Ys dat daar geen twyfel kan 
bestaan oor die afloop van enige teenkanting teen die vrygespreektes se 
verlossing nie. Sulke bedreigings kan nooit stand hou teen God wat in 
'n forensiese sin 'vir' gelowiges is in sy onvergelyklike liefde nie 
(Gundry Volff 1990: 284). Hieroor jubel Paulus. 

3.3.3.5 God is vol genade. 

Die XaptS van God as Koning word deeglik in hoofstuk 4.2.2.1.2 pp 264-276 bespreek. 

3.3.3.6 God is Gees. 

God en die Heilige Gees word deeglik in hoofstuk 3.5 pp 188-246 bespreek. 

Samevatting van hoofstuk 3.3: God in Romeine 5-8. 

God word in Rm 5-8 baie sterk uitgebeeld. Hy is 'n Koning: (1) op 'n Iroon: (2) wat 
lewe; (3) heilig is; (4) vol heerlikheid is; (5) vol!iefde is; (6) oor\'loedig in genade is: (7) 
wat Skepper is; (8) met 'n wet; (9) wat straf; (10) met 'n heilsplan: (11) wat 'n Kryger is; 
(12) \Vat 'n Redder is; (13) wat 'n Regier is; (14) wat versoen; (15) wat wede daarstel; 
(16) wat 'n Bevryder is; (17) wat 'n Vader is. 

 
 
 



162 

3.4 CHRISTUS IN ROMEINE 5-8. 


In hierdie gedeelte word die volgende aspekte in verband met Christus se plek en rol in 
Rm 5-8 bespreek: (1) sy Christopraktiese rol; (2) sy handelinge; (3) sy kruisdood as die 
daarstelling van die nuwe skepping van God; (4) sy inlei en hoofskap van die nuwe aeoon 
en van die nuwe mensheid; (5) sy Iiefde vir sondaars. 

3.4.1 CHRISTUS SE CHRISTOPRAKTIESE ROL IN ROMEINE 5 - 8. 

Paulus skryf aan huisgemeentes in Rome. Dit is gemeentes wat hy self nie direk gestig 
het nie. Op 'n eie wyse bied Paulus Jesus Christus en sy heilswerk asook die boodskap 
aangaande Hom aan die lesers aan. Sy algehele aanbieding van Christus is dat Hy God se 
nuwe instrument en wyse van redding en vryspraak vir aile mense is (1: 16 - 17). Die 
aanbieding van hierdie booskap het as fokuspunt Jesus, die Christus, wat die Seun van 
God en Here is (5: I, 11,21; 6: 23; 7: 25; 8: 39). 

Daar word min inligting in die Rm-brief gegee, oor wat die' Jesus van die geskiedenis' 
gedoen en gese het. Die klem val meer op die 'Christopraktiese' en funksionele aspekte 
van die Christologie, dit wil se, op dit wat Christus deur Sy heilswerk vir die mensdom 
gedoen het, asook op die belangrike rol wat Hy in God se plan van verlossing gespeel het. 
Die teologie van Rm 5 -8 vertoon hierdie se1fde beklemtoning en openbaar 'n baie sterk 
Christosentriese soteriologie. 

Christus is die absolute fokuspunt van God se heilshandelinge in hierdie wereld. 
Hultgren(1987: 48-50)onderskei vier tipes soteriologiese Christologiee in die NT. Die 
tipe soteriologiese Christologie wat tot uitdrukking kom by Paulus is 'n verlossing wat 
voltrek word in Christus. Hultgren gebruik die terme 'teoprakties' en 'christoprakties'. 
Die term 'teoprakties' dui daarop dat al is Christus die agent van verlossing, is die 
hoofakteur in die verlossing God. God is die Een wat byvoorbeeld die Seun stuur en laat 
offer (8: 3) en Christus opwek en aan sy regterhand laat sit (8: 34). Die term 
'christoprakties' dui aan dat al is God die een wat die verlossing wiI en dan ook sy 
reddingsdoel in Christus uitoefen, is die hoofakteur in die verlossing self Christus. 
Christus is die een wat van bo af na hierdie wereld gekom het om die mensheid te red (8: 
3, 32). Die Christopraktiese rol wat Christus as die hoof akteur in die heilsdrama op 
aarde vervul kom direk na vore in: (l) die vier Christologiese titels wat in Rm 5 - 8 
gebruik word, naamlike 'IT](JoiJs, XpwTos, Yl.os en KUPLOS; (2) die gebruik van die 
voorsetsels lJTTEP, EV, BU1, (JtW asook ElS, wat byna uitsluitlik in Rm in Rm 5 - 8 
voorkom. 

In Rm 5 8 kom beide die 'teopraktiese' en 'christopraktiese' aspekte van die 
soteriologie na vore. Christoprakties en soteriologies word veral gefokus op Christus se 
sterwe (5: 6, 8, 9, 10, 19; 6: 3,4,5, 8, 10; 7: 4; 8: 3,32), opwekking (5: 9; 6: 4, 5, 8; 8: 
34) en sit aan die regterhand van God (8: 34). Deur sy sterwe en opwekking verbreek 
Christus die heerskappy van die twee ' gepersonifieerde magIe', naamlik die sonde en die 
dood. met die (Jape en die wet as hulle handlangers. Daardeur tree Christus as die 
OOrlrimwar na vore oor die Bose in hierdie wereld en bevry Hy sondaars (5: 9; 6: 3 - 10; 
7: 6: 8: 1). 

Die OpbOll van Rm 5 8 is baie keurig CDu Toit 1984: 80). Dit kom telkens deurlopend 
in hierdie studie na Yore. Die gedagtes in die eerste deel van Rm 5 asook in die laaste 
deel \'an Rm 8 sluit baie nOll by mekaar aan en vorm ook verskillende omramings. 
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Dwarsdeur hierdie hoofstukke weerklink daar jubeltone oor die wonder van God se 
genadewerk sy genadewerk in Christus. Een uitdrukking wat soos 'n goue draad en so os 
'n refrein deur al vier hoofstukke loop, is die woorde Ola TOU KlJPLOlJ ~f!WlJ 'Inaou 
XpWTOU. Hierdie uitrdukking kom voor in Rm 5: 1, 11,21; 6: 11,23; 7: 25 en 8: 39 en 
kom in Rm slegs in hoofstukke 5 - 8 voor. Hierby kom daar nog verskeie formules of 
formule-agtige uitdrukkings voor: soos ElJ XpwT0 (6: 3, 11, 23; 8: I, 2), aUlJ XpwT0 
(6: 8(2x)8: 17(2x), 23), ELS' XPWTOlJ (6: 3, 4) asook die {JTTEP formule (5: 6, 8; 8: 34). 
Die gedagte wat deur hierdie formules sterk na yore gebring word is dat Jesus, wat 
Christus, die Here asook die Seun van God is, die Een is wat gekom het om 
heilshandelend in hierdie wereld op te tree en so mense reddend aan Hom te verbind. 
Wat ewe belangrik is, is die oneweredige verspreiding van die naam Christus in Rm. 
Daar is s1egs drie verwysings na Christus in hoofstukke 2 - 4 (2: 16; 3: 22, 24), drie in 
hoofstuk 9 (9: 1,3,5) en een elk in hoofstukke 12 en 13 (12: 5; 13: 14). Die res van die 
verwysings kom almal in hoofstukke 5 - 8 voor naamlik, sewe en twintig, en waarvan 
siegs twee in hoofstuk 7 (verse 4 en 25) is. Met ander woorde sewe en twintig van die 
vyf en dertig vernysings na Christus kom in Rm 5 - 8 voor, plus nog een van die twee 
verwysings na Jesus in Rm. Hierdie sametrekking van Christusverwysings in Rm in 
hoofstukke 5 - 8 plaas Christologies baie sterk klem op hierdie hoofstukke en wei binne 
'n soteriologiese konteks. 

3.4.2 DIE VOORKOMSTE E~ HA~DELI~GE V AN CHRISTUS. 

Die voorkomste en handelinge van' I naouS' , XPWTOS', YLOS', KUPlOS', ElJoS' en 
'f!EAAOlJTOS", word hier onder weergegee. 

Die voorkomste is soos volg: 

Venvysings na Jesous. 

Daar is veertien direkte239 verwysings na 'InaouS'240. Hierdie verwysings geld waar die 
naam 'InaouS' absoluut of in verskillende verbindings met die name XPWTOS' of 
KUPloS'voorkom. Hierdie verwysings is die volgende: 5: 1,11,15,17,21; 6: 3, 11,23; 7: 
25; 8: 1,2, 11,34,39. 

Venyysings na Christos. 

Daar is vier en twintig direkte241 verwysings na XPWTOS'. Naas die absolute gebruik van 
XplaToS' kom XPWTOS' ook nog anafories asook in vyf ander verskillende verbindings 
voor, en weI met die name' I naouS' en KUPlOS'. Hierdie verwysings is die volgende: 5: 1, 
6,8,11,15,17,21; 6: 3, 4, 8, 9,11,23; 7: 25; 8: 1,2,9,10,11,17,34,35,39. 

139 Indirek is daar ook nog verwysings na 'illeJOUS',byvoorbeeid in pronomina asook in yerwysers en in 

werhvoorde. 

240 Die verwysing na . IlleJOUS' in Rm 8: 34 is tekskrities onseker. 

241 Indirek is daar ook nog verwysings na XPLCJTOS' , byvoorbeeld in pronomina en in \erwysers en in 

werkwoorde. 
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• Vcrwysings na Kurios. 

Daar is ses direkte242 verwysings na KUplOS. Hierdie verwysings kom in 
afwisselende verbindings met' If](JoDs en XPWTOS voor. Hierdie venvysings is 
die volgende: 5: 1, 11; 6: 21, 23; 7: 25; 8: 39. 

• Verwysings na Huios. 

Daar is vier direkte verwysings na UlOS. Hierdie verwysings is soos voIg: 5: 10; 
8: 3,29,32. 

• Verwysings na die Een I die een Mens I Hom. 

Daar is drie direkte verwysings na die Een of na die een Mens of na Hom. 
Hierdie verwysings is soos volg: 5: 14, 17, 19. 

• Verwysings na 'Hom wat sou kom'. 

Daar is een direkte verwysing na 'Hom wat sou kom.' Dit is soos volg: 5: 14. 

Die kontekste waarin Jesous, Christos, Huios, Kurios, en die Een en 'Hy 
wat sou kom' voorkom. 

Die ondergemelde is die kontekse waarin ' I f](JoDs, XPWTOS , rlOS, KUPlOS, 
die Ben of 'Hy wat sou kom' voorkom. In die gebruik van hierdie name enlof 
titels ofverwysings kom 'If](Jous (8: 11) en XPt(JTOS (: 6,8; 6: 4, 8, 9; 7: 4; 8: 
9,10, 17, 35) soms selfstaande voor. Daar is ook die kombinasies 'If](Jovs 
XPWTOS (5: 15, 17) ofXpwT()s 'If](Jovs (6: 3, 11; 8: 1,2,11,34), en daar is 
die verbindings ' I f](Jovs XPL(JTOS KUPlOS (5: 21; 7: 25) of XPl(JTOS ' I f](Jovs 
KUPlOS (6: 23; 8: 39) of KUPlOS 'In(Jous XPWTOS (5: 1, 11). In die 
behandeling van die kontekse waarin hierdie name enlof titels voorkom, word al 
bogemelde verwysings saam hanteer en waar nodig afsonderlik belig. 

• Jesus is Iemand wat opgewek is (8: 11). 

'n Leksikale kyk na Rm 5 8 werp die volgende lig op bogemelde vers: 
, I f](JoDs is 'n leksikale item wat as referent soos volg voorkom: 
Leksikaal: ' I f](JoDs (8: 11) 

Jesus se funksie in sy opwekking: 

Jesus is uit die dood opgewek (8: 11). 

Die funksie van vrygespreektes: 
Vervul nie 'n funksie nie. 

241 Indirek is dJJr ook nog verwysings na KVPlOS', byvoorbeeld in pronomina asook ill verwysers en in 
werkwoorde. 
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• 	 Christus of Christus Jesus vervul 'n heilsrol. (5: 6, 8; 6: 4, 8, 9; 7: 4; 8: 9, 10, 
11,17,34,35243 

• 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig 

op bogemelde verse: 


Christus en Christus Jesus is leksikale items wat as referent so os volg 

voorkom: 

Leksikaal: XPWTO<) (5: 6,8; 6: 4, 9; 8: 10), XPWTQ (6: 8), XPWTOU (7: 4; 8: 9, 

17,35) en XPWTO<) ,11100U<) (8: 34). 


Christus en Christus Jesus se funksies in sy heiIsrol: 

• 	 Christus Jesus het gesterwe (8: 34). 
• 	 Christus het 'vir' magteloses en goddeloses gesterwe (5: 6i44. 
• 	 Christus het 'vir' sondaars gesterwe (5: 8). 
• 	 Christus is uit die dood opgewek (6: 4, 9; 8: 11)245. 
• 	 Christus is remand 'saam met' wie vrygespreektes gesterwe het (6: 8). 
• 	 Christus kan nie meer sterwe nie (6: 9). 
• 	 Christus is Iemand oor wie die dood nie meer mag het nie (8: 9). 
• 	 Christus Jesus is aan die regterhand van God (8: 34). 
• 	 Christus is Iemand deur wie 'broers' , deur hulle verbondenheid met sy 

liggaam, gesterwe het (7: 4). 
• 	 Christus is Iemand deur wie 'broers', deur hulle verbondenheid met sy 

ligaam, nie meer onder die wet staan nie (7: 4). 
• 	 Christus is Iemand aan wie iemand wat nie sy Gees het nie, nie behoort nie 

(8: 9). 
• 	 Christus is 'in' vrygespreektes (8: 10). 
• 	 Christus is Iemand 'saam met' wie kinders van God ly en ook erfgename is 

(8: 17). 
• 	 Christus is Iemand van wie se liefde niks ofniemand vrygespreektes kan skei 

nie (8: 35). 
• 	 Christus Jesus sal 'vir' vrygespreektes pleit (8: 34). 

Die funksies van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Is mense vir wie Christus gesterwe het toe hulle magte100s en goddeloos 
(5:6) en sondaars (5: 8) was. 

• 	 Is mense wat saam met Christus gesterwe het (6: 8). 
• 	 Is 'broers' wat deur hulle verbondenheid met die liggaam van Christus 

gesterfhet (7: 4). 

243 Al hierdie verse staan direk of implisiet in verband met die sterwe, opwekking, sit aan die regterhand 

van God en intrede van Christus/Christus Jesus by God. 

244 Christus se sterwe was 'n daad tmE[l magteloses, god de loses (5: 6) en sondaars (5: 8). 

245 Die werkwoorde fJYEp8T] (6: 4) en EYEpOEls (6: 9) staan in passiewe vorms. Die passiewe vorms dui 

op 'n daad van God as die handelende subjek. Die opwekking is dliS iets wat met Chrisnls gebeur he!. 


 
 
 



166 

• 	 Is 'broers' wat deur hulle verbondenheid met die liggaam van Christus nie 
meer onder die wet staan nie (7: 4). 

• 	 Is mense wat as hulle die Gees van Christus nie het nie, nie aan Hom behoort 
nie (8: 10). 

• 	 Is mense wat as kinders van God saam met Christus ly en sal erf (8: 17). 
• 	 Is mense wat nie van Christus se Iiefde vir hulle geskei kan word nie (8: 35). 
• 	 Is mense vir wie Christus Jesus sal intree (8: 34). 

• 	 Jesus Christus is die Een of die een Mens deur wie God se gena de en 
se gawe gekom het (5: 15, 17). 

'n Leksikale kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig op bogemelde verse: 
Jesus Christus as die Een of die een Mens is 'n leksikale item wat soos volg 
voorkom: 

Leksikaal:'Illaov XPWTOV, (5: 15, 17), EVOS aVepW1TOU (5: 15), EVOS (5: 18, 
19). 

Jesus Christus se funksies as die Een / die een Mens: 

Jesus Christus is die Eenldie een Mens: 

• 	 wat in kontras met' A8cL!l en sy daad staan (5: 12, 14(3x), 15, 16(2x), 17(2x), 
19). 

• 	 deur wie die genade van God gekom het (5: 15, 17). 
• 	 deur wie die gawe van God gekom het (5: 15, 17). 
• 	 deur wie baie vrygespreek word (5: 17, 18, 19). 
• 	 deurwiedielewekom(5: 17,18). 
• 	 deur wie heerskappy kom (5: 17, 21). 
• 	 wat 'n daad van gehoorsaamheid verrig het (5: 18, 19). 
• 	 deur wie daar ewige lewe is (5:21). 

Die funksies van vrygespreektes: 

• 	 Is die 'baie' aan wie die genade en die gawe van God deur die Een of die een 
Mens geskenk is (5: 15, 17). 

• 	 Is die 'baie' wat die vryspraak as gawe ontvang (5: 17, 18, 19). 
• 	 Is die mense wat sallewe (5: 17, 18). 
• 	 Is die mense wat heerskappy sal voer (5: 17,21). 
• 	 Is die mense vir wie daar ewige lewe is (5: 21). 
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• 	 Christus Jesus of Christus Jesus die Here is iemand dia, cis, en asook 
sun deur wie God heilshandelend optree246

• 

Die teksverse is die volgende: 

Aul.: 5: 1,2,9,10, 1l(2x), 15, 17,21; 6: 4(2x); 7: 4, 25247 

• 


ElS: 5: 2, 15,21; 6: 3(2x), 4; 7:4248. 

r-	 '49
LV: 5: 9, 10, 11, 15, 17; 6: 11,23; 8: 1,2,10,39- . 

I:iJV: 6:8(2x); 8: 17(2x), 32. 

tTTep: 5:6; 8: 3425°. 


Die voorsetsels Ola, els, EV, O'UV en iJTTep asook die naam Christus Jesus is 
leksikale items wat as referente soos volg voorkom: 

Leksikaal: ola(5: 1,2,6,8,9, 10, 11(2x), 15, 17,21; 6: 4(2x); 7: 4, 25; Ol' ov 
5: 2,11; Ol' 5: 9; ELS 5: 2,15,21; 6: 3(2x), 4; 7: 4; EV 5: 9,10,1; 6:11, 23; 8: 

1, 2, 10, 39 O'uv 6: 8(2x); 8: 17 (2x), 32; aim]) 6: 8; iJTTep 5: 6, 8, 34. Plus: 

XPLCiTOV 'IT]oolw (6: 3); XPWTQ, 'IT]oOU (6: 11; 8: 1,2) en XPWTOS 'I11ooBS 

(8: 34). 

Christus Jesus of Christus Jesus die Here se funksies in God se 

heilshandelende optrede. 


Deur Christus Jesus of Christus Jesus die Here skenk God aan vrygespreektes: 

• 	 Vrede met Hom (5: 1). 
• 	 Toegang tot Sy genade (5: 2). 
• 	 Redding van sy toekomstige straf(5: 9). 
• 	 Versoening met Hom (5: 10. 11). 
• 	 Sy genade en gawe (5: 15, 17,21). 
• 	 Sy vryspraak (5: 17,21). 
• 	 Lewe (5: 17). 
• 	 Heerskappy (5: 17). 
• 	 Ewige lewe (5: 21). 
• 	 'n Nuwe \ewe deur 'n begrawe-word in die dood van Christus Jesus (6: 

4). 

• 	 'n Verlossing van die 'my' uit 'n doodsbestaan (7: 25). 

246 Die verbinding van die name Christus en Jesus en Here kom voor in Rm 6: 23; 8: 39. Die verbinding 
van hierdie name kom ook voor in die volgordes Jesus Christus die Here (5: 21); 7:25) en die Here Jesus 
Christus (5: I, 11) 
247 Vergelyk 8La in 5:5, 112(3x), 16, 17, 18(2x), 19(2x); 6: 19; 7: 5, 7, 8, 11 (2x) 13(2x); 8: 3, 10, 11, 20, 25, 
37 
248 Vergelyk ets inS: 5. 12(2x), 18(4x); 6: 12, 16(2x), 17, 19; 7:5,10; 8: 7,15,18,21,28,29. 
249 Vergelyk fEV in 5: 2, 3. 5, 13, 21: 6: 2, 4, 12; 7: 5(2x), 6, 8, 17, 18(2x), 20 23(2x); 7:6: 8: 4, 9(3x), 11, 15, 
34 
250 Verge\yk iJTTep in 5: 7(2x); 8: 27, 31,32. 
251 tua + genitief dui op die ngent deur wie God handelend optree. Die hoof aktant in die Ola+ genitief 
frases is aJtyd God. BDF. Christus Jesus of Christus Jesus die Here vervul dus 'n instmmentele of 
tussengnngerrol en is die Een dem wie en in wie en tot wie en met wie God heilshnndelend in die wereld 
werk. 
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ELS' : 
Aan of tal of in Christus Jesus, of Christus Jesus die Here het God: 

• 	 Toegang 101 sy genade (S: 2). 
• 	 Sy Iiefde vir bewys (S: 8)252. 
• 	 Sy genade en sy gawe aan gelowiges deur die Eenldie een Mens getoon 

• (S: 	IS, 17,21). 
• 	 Sy genadegawe 101 vryspraak laat lei (S: 16). 
• 	 Sy vryspraak 101 die ewige lewe laat lei (S: 21). 

• 	 Die doop: 

• in Christus Jesus laat plaasvind (6: 34)253. 
• in Christus Jesus se dood laat plaasvind (6: 3,4). 

ltv: 
In Christus of Christus Jesus die Here skenk God: 

• 	 Vryspraak op grand van Christus se versoeningsdood (S: 9)254. 
• 	 Redding in die toekoms deur die lewe van sy Seun (S: 9). 
• 	 Roem in Hom (S: 11). 
• 	 Sy gawe deur die genade van die een Mens (S: IS). 
• 	 Lewe deur die een Mens (S: 17). 
• 	 Heerskappy deur die een Mens (S: 17). 
• 	 'n Dood wees vir die sonde en 'n lewend wees vir Hom omdat hulle een 

is met Christus Jesus (6: 11)255. 
• 	 'n Behoort aan Iemand anders (7: 4). 
• 	 Die ewige lewe as genadegawe in Christus Jesus ons Here (6: 23). 
• 	 Geen veroordeling laat toekom nie (8: 1). 
• 	 Lewe gee (8: 2). 
• 	 'n 'In' Christus wees (8: 10). 
• 	 Sy Liefde skenk (8: 39). 

tvv: 
Christus is iemand met wie vrygespreektes: 

• 	 Gesterwe het (6:8). 
• 	 Sallewe (6:8). 
• 	 Ly (8: 17). 
• 	 Sal erf (8: 17). 
• 	 'AI die ander dinge' van God sal ontvang (8: 32)256. 

252 Die NAB gee die preposisie ElS' in 5: 8 weer met 'vir'. 

253 Die werkwoord E~a1TT(aeqfIEv in Rm 6: 3 staan in 'n passiewe vorm en dui op 'n daad van God as die 

handelende subjek. 

254 In 5: 9 staan daar letterlik EV olllon oUToD. Die NAB vertaal die voorsetsel en met 'op grond van'. 

255 Die NAB vertaal die frase 1'1' XplaTl~.· Il'](JoD met 'omdat julle een is' met Christus Jesus. 

256 Rm 8: 32 verwys eintlik na die Seun van God. 
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t'TTEP: 
Christus of Christus Jesus is remand: 

• 	 Wat op die bestemde tyd 'vir' goddeloses gesterwe het (5: 6). 
• 	 Wat 'vir' sondaars gesterfhet (5: 8). 
• 	 Wat 'vir' vrygespreektes sal pleit (8: 34). 

Die funksies van vrygespreektes. 

Die funksies wat vrygespreektes in bogemelde vyf preposisies, wat Christus se heilswerk 
belig, vervul, sal net so 'n lang werkstuk soos bogemelde werkstuk wat Christus se eie en 
se instrumentele rol in God se heilshandeling beskryf, wees. Weens die lengte van so 'n 
uiteensetting word daarmee volstaan deur te se dat die funksies wat vrygespreektes vervul 
per impliksasie afgelei kan word uit bogemelde uiteensetting. 

• 	 Die Seun is die gestuurde van God tot redding. 

'n Leksikale kyk na Rm 5 - 8 werp die volgende lig op bogemelde verse: 
utos is 'n leksikale item wat as referent soos volg voorkom: 

Leksikaal: TOU vloD (5: 10; 8: 29,32). 

Die Seun van God vervul die volgende funksies: 

• 	 Deur sy dood versoen die Seun vyande met God (5: 10). 
• 	 Die Seun red versoende mense in die toekoms van God se straf(5: 10). 
+ 	 Die Seun is in dieselfde; gestalte as die sondige mens gestuur as 'n offer 

vir die sonde (8: 3). 
• 	 Die Seun is gestuur as 'n offer vir die sonde (8: 3). 
• 	 Uitverkorenes sal in die toekoms gelykvormig wees aan die beeld van 

die Seun (8: 29). 
• 	 Die Seun is nie gespaar nie maar oorgelewer om vrygespreektes te red 

(8: 32). 
+ 	 Vrygespreektes sal in die toekoms al die ander dinge saam met die Seun 

ontvang (8: 32). 

Die funksies van sondaars en vrygespreektes 

Sondaars en vrygespreektes: 

• 	 Is deur die dood van die Seun met God versoen (5: 10). 
• 	 Sal as versoende mense in die toekoms deur die lewe van die Seun van 

God se straf gered word (5: 10). 
• 	 Deel in die Seun se offer vir die sonde (8: 3). 
+ 	 Deel in God se veroordeling van die sonde (8: 3). 
• 	 Sal in die toekoms gelykvormig wees aan die beeld van die Seun (8: 29). 
+ 	 Deel in die redding deur die oorlewering van die Selin deur God (8: 32). 
+ 	 Sal in die toekoms saam met die Seun al die ander dinge ontvang ( 8: 

32). 
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Hy wat sou kom is 'n antitipe van' ASap. (5: 14). 

'n Leksikale kyk na Rm 5: 14 werp die volgende lig op hierdie vers: 

Tou P.EAAOVTOS is 'n leksikale item wat soos vo\g voorkom: 
Leksikaal: TOU IlEAAOVTOS' (5: 14). 

'Hy wat sou kom' se funksies: 

'Hy wat sou kom' is die antitipe van' Aoa~l (5: 14). 

Vrygespreektes se funksies: 

Vrygespreektes: vervul nie 'n funksie nie. 

3.4.3 CHRISTUS SE KRUISDOOD STEL DIE NUWE SKEPPING Y.~,\ GOD DAAR. 

Die handelinge van Christus in die verlede hou direk verb and met sy sterwe. Paulus 
gebruik die v01gende werkwoorde en naamwoorde in verband met Christus se sterwe: 
alTEeaVEV (5: 6,8; 6: 8,9, 10(2x); 8: 34); ecivaToS' (5: 10; 6: 3,4, 5): aT~wTL (5: 9; cf3: 
15, 25); xcipwila' (5: 15); XciPlS' (5: 16); olKalwlla (5: 17, 18): lmaKofjS' (5: 19); 
ECTTaupwell (6: 6); lTEpl ullapTlaS' (8: 3) en lTapEOWKEV (8:32i 57 

. Hierdie handelinge 
van Christus word vervolgens bespreek. 

(i) Christus sterf 'n kruisdood. 

In Rm 6: 6 word Christus se sterwe met die skokkende teologiese woord-prent, 
naamlik ECTTaupwell uitgebeeld258

• Die term (, aTaupoS' kom, afgesien van die 
verwysings daarna in die evangelies259

, nie in die vroee kerk se missionere 
prediking voor nie en is iets eie aan Paulus (Goppelt 1982: 91). Naas die term 
avvEaTaupWell in 6: 6 is daar ook die frase aTrEecivOIlEv al.'v XplaT</l, in 6: 8 
(Cf ook 6: 9, 10 en 8: 13). Dit is baie moeilik om tussen hierdie twee verwysings 
na die sterwe van Christus in 6: 6 en 6: 8 te onderskei of om selfs 'n nuanse 
verskil daarin raak te sien en daarom kan hulle hier in Rm 6: 6, 8 as sinoniem 
beskou word (Cousar 1990: 22). 

Die teksverse in die corpus Paulinum wat, soos hierbo aangedui, kruistaal bevat, 
is redelik klein in getal. Volgens Beker staan hulle egter wat hulle belangrikheid 
betref in 'n omgekeerde verhouding tot hulle frekwensie (l9S0: 198), Volgens 
sommige verlaarders is die 'teologie van die kruis' die centrum Paulinum van 

257 Die subjek en handelende figuur in die werkwoord lTapE8wKEV in 8: 32 is God as \·ader. In ander 
gedeeltes is Christus die subjek van lTapE8wKEV : Gall: 4; 2: 20; Efes 5: 2, 25. In G:!: ~: 20 word die 
motief van liefde en in Efes 5: 2, 25 die motief van 'n offer bygevoeg. 
258 Die volgende verse in die corpus Paulinum bevat kruisterminologie. Die werk\\(\c,:j GWVpOW kom in 
1 Kor 1: 13,23; 2: 2, 8; 2 Kor 13: 4; Gal 3: 1; 5: 24; 6: 14 VOOL Cf ook GVVEUToq' ... .:" in Gal 2: 19; Rm 
6: 6. Die naamwoord GTOVP0S' kom in 1 Kor I: 17,18; Ga15: 11; 6: 12; 14; Fil2: S::' 18; Koll: 20; 2: 
14 voor. Cf ook Gal 3: 13 en Efes 2: 16. Die enigste nie-Pauliniese verwysing na d!e kruis is in Hebr 12: 
2. Hierdie teksverse toon 'n baie hoe voorkoms van kruistaal in slegs twee briewe. r.:!:lmlik 1 Kor en 
slegs in hoofsl:ukke 1 en 2 en in Gal. 
'~9 . d _. DIe lydensverhaal van Jesus verwys ook na GTOVP0S'. CfMark 15: 21 par. Kruistl~l word ook verbin 
aan dissipelskap. Cf Mark 8: 34 par. 
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Paulus se teologiese denke260
• Sterk voorstaanders van hierdie siening is onder 

andere Lui61 
, Schrage262 en Kuhn263 

• Die teoJogia crucis is vir hulle die sIeuteI 
tot die ontsluiting van Paulus se teologie. 

• Kruisiging. 

In Rm 6: 6 kom die werkwoord GUVEGTaUpw91l voor. Jesus Christus se 
sterwe word hiermee uitgebeeld as 'n kruisdood. Kruisiging was 'n 
besondere wrede vorm van teregstetling wat populer was in die eerste 
eeu van die CE in die Romeinse Ryk (Green 1993: 198). Verskeie 
bronne Christelik en nie-Christelik, Bybels en buite-Bybels getuig 
van die kruisiging van Jesus van Nasaret onder Pontius Pilatus264 

• Die 
Griekse GTaupoS' en die Latynse crux verwys beide na 'n paal waaraan 
mense op verskillende maniere geheg kon word: deurboring, te laat hang, 
vasbinding en vasspykering265. Die prakyk van kruisiging as 'n vorm 
van teregstelling dateer terug tot die sewende eeu VC266. Kruisiging as 'n 
straf deur die Jode was ook bekend267

• In die Iste eeu nC is Jesus die 
eerste bekende Jood van wie ons weet wat gekruisig is. Josephus meld 
verder geen kruisigings van Jode gedurende die eerste Romeinse 
prokuratorskap in 6 - 40 nC nie. Daar is weI baie vermeldings van 

260 Die term teologia crucis is van M Luther afkomstig en is vir die eerste keer deur horn in 1518 gebruik in 
'n reeks verklarings wat vir die Heidelberg disputatio gebruik is. Sien veral tesisse 19, 20 en 21. 
261 Luz, U 1974. Theologia crucis als Mitte det Theologie 1m Neuen Testament. Ev. Th 34, 116 - 41. 
262 Schrage, W 1974. Leid, Kreuz und Eschaton: Die Peristasen-Katalog als Merkmale paulinische 
Theologia crucis und Eschatologie. Ev Th 34, 141 - 75. 
263 Kuhn, H W 1975. Jesus als Gekreuziger in der fruhchristichen Verkundiging bis zur Mitte des 2. 
Jahrhunderts. Zth K 72, 1 - 46. 
264 Byvoorbeeld Mark 15: 1 - 9 par; Josephus Ant. 18.3.3,63 - 64; TacAn. 15: 44. 

265 'n Naamwoord wat in verband met kruisiging gebruik word is GKOAOtjJ. Werkwoorde wat gebruik word 

is GTaUpOW, avaGTaupow, GUGTaUpOW asook KPE~6.vvU~L (Hengel 1977: 24; Brown 1994:945-948) 

266 Argeologies is daar bewyse dat die kruisiging van seerowers in die hawe van Atene so vroeg soos die 

sewende eeu v.c. bekend was. Herodotus assosieer kruisiging primer met Meders en Perse. 

Laasgenoemde kon die eerste gewees het wat kruisiging op groot skaal as 'n straf gebruik het. Met 

Alexander die Grote se verspreiding van Hellenistiese mag na die ooste in die vierde eeu v.c. het 

kruisiging 'n algemene Hellenistiese praktyk geword. Die Kartage, familie van die Fenisiers, het kruisiging 

beoefen. Kontak met die Kartagers in die Puniese Oorloe lei tot die verspreiding van kruisiging na die 

Romeine wat dit, anders as in die Ooste, op 1ewendes toegepas het. Plautus (250 180 v.c.) is die eerste 

Latynse skrywer wat na kruisiging verwys, en wei primer as 'n strafwat toegepas is op die laer klasse, 

slawe en vreemdelinge. Tacitus (An 2.72. 1 - 2) praat van 'n slawetipe - servile modum - straf. Cicero 

(V err 2.5.63.66; 163, 170) spreek sy oratoriese afsku ult oor die gedagte daaraan dat 'n Romeinse burger 

gekrllisig sou word en verwys (Verr 2.5.64,66;165,169) daarna as 'die mees wrede en afgryslikste straf en 

'die uiterste en uiteindelike strafvan 'n slaaf. Voorts se hy (RabPost 5: 16) dat selfs die naam 'kruis' nie 

net ver van die liggaam van 'n Romeinse burger moet wees nie, maar ook van sy gedagtes, en sy ore, en sy 

oe. Seneca (Ep 101.14) praat van die 'vervloekte boom'. Josephus (BJ 7.6.4; 203) noem kruisiging : die 

mees bejammeringswaardige sterwensvorm'. Die vroee kervader Origenes (185-25-i nC) beskryf Jesus se 

sterwe in sy konunentaar op Mat 27: 22 as mors turpissima crucis. Vir al die bogenoemde sien Brown 

(199-i: 9-i5 - 9-i8). 

cb7 Een van die Hoegste verwysings na kruisiging deur die Jode is die teregsteling Hoeg in die eerste eeu 

v.C. van 800 gevangenes dem Alexander Jannaeus. Cf JosBJ, 1.4.6; 97 - 98; JosAnt U.14.2: 379 383 en 
II Q 64: 6 ~ 13. Met die Romeinse leer se inmenging in Judea het die kruisiging van .lode algemene beleid 
geword. Die goewerneur van S irie het byvoorbeeld in 4 v.C. 2000 Jode gekruisig (J05.\I1t. 17.10.10: 295; 
Brown 199-i: 533, 541). 
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kruisiging gedurende die tweede Romeinse prokuratorskap in 44 - 46 
nC (Brown 1994: 946). 

Op watter tipe kruis of hoe is Jesus gekruisig? Volgens die vier 
Evangeliste is Jesus 'gckruisig' (Mark 15: 25; Mat 27: 31. 35; Luk 23: 
20,23,33; Joh 19: 16 - 18). Daar is egter ook verwysings daama dat 
Jesus aan die kruis 'vasgespyker' is (Luk 24: 39 ; Joh 20: 25; Hand 2: 23; 
Kol 2: 14). Tot die hede is direkte argeologiese be\vyse in verband met 
die praktyk van kruisiging beperk tot een 'ossuary' wat in 1968 in die 
noordelike Jerusalem ontdek is. Volgens hierdie ontdekking was die 
hande van die persoon vasgebind en die voete deur 'n spyker deurboor 
(Green 1993: 199). 

Paulus verwys soms na die kruis (T<1J (JTaVP<1J) as 'n instrument van 
teregstelling as 'n straf (Fil 2: 8; Kol 2: 14). Vir Paulus word T<1J 
(JTaVp<1J meesal 'n kodewoord of tegniese term vir die sterwe van 
Christus in sy teoiogiese belangrikheid (l Kor 1: 23; 2: 2; 2 Kor 13: 4; cf 
1 Kor 2: 8; Gal 3: 1; 6: 14 Cf 5: 24). Die aoristus passiewe deelwoord 
'wat gekruisig geword het'word eenvoudig 'n teologiese benaming vir 
Christus (Goppelt 1982: 91). Ten spyte daarvan dat die woord 0 
(JTavpos geweldig aanstootlik vir die tydgenote van Paulus was - so 
aanstootlik soos wat die woord 'galg' vandag vir mense is - het Paulus 
hierdie woord prominent in sy prediking gemaak. 

(ii) Christus se kruisdood verbreek die mag van die sonde. 

Christus se sterwe was E¢(bTQ~' (6: 10; cf E¢chrae· in Hebr 7: 27; 9: 12,26 
28; 10: 10; 1 Petr 3: 18), Sy sterwe het eenmaal plaasgevind. Die eenmaligheid 
van Christus se sterwe aan die kruis kan 'op een punt in die tyd' of op 'n 
'eindpunt in die geskiedenis' dui (Dunn 1988: 323). Dit kan egter da1k eerder die 
betekenis he van 'eens en vir a1tyd' en dan, as 'n aanduiding van die uniekheid 
van Christus se een daad van sterwe. Dit dui dan op die definitiewe en 
onherhaalbare betekenis van Christus se heilswerk (Ridderbos 1959: 131). Die 
agtergrond hiervan is enersyds die Joodse offers in die tempe!. Hierdie offers 
moes jaarliks gebring word. Christus se sterwe hoef nie herhaal te word nie. 
Andersyds is die agtergrond hiervan die sikliese geskiedenis beskouing van die 
Midde-Oosterse beskawings, wat onder andere tot uitdrukking kom in die 
misterie kultusse (Dunn 1988: 323). Die sterwe van Christus aan die kruis (6: 6, 
8) was 'n cl.TTEealJElJ Tf! aflapTtc;l". Voorafin 6: 10 staan 0 yap cl.TTEealJElJ .. Die 
o is 'n akkusatief met betrekking tot die werbvoord: 'dit \\at hy gesterf het' 
(Dunn 1988: 323). Die datief Tf! aflapTlq' is 'n datief van verwysing: Christus 
het gesterwe met betrckking tot sonde(Van der Watt 1988: 5). Die datief dui op 
'n area van verwantskap waarbinne die sterwe plaasvind. Ridderbos verstaan die 
datief as 'n dativus commodi, maar dan vry gebruik as aanduiding van die 
besitter of maghebber (Ridderbos 1959: 131; BDF 188.2). Die frase Tf! 
GfWpTlW aTTE8alJElJ in 6: 10 staan doelbewus parallel aan die frase aTTE8alJElJ 
T~ a~LaPTlq' in 6: 2 (Dunn 1988: 323). In beide instansies is die effektiewe mag 
van die sonde oor die menslike 1ewe, soos emfaties gedemonstrecr deur die 
8cil'aTus wat heers (5: 17; 6: 9) en waarvan daar vir niemand cnige ontkoming is 
nie (6: 23), in die oog (Dunn 1988: 323). Jeslls verecnsehvig Hom met mense 
war tot die ou aeon en die magte wat daarin heers, behoort. In sy eenheid met 
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hulle deel Hy in mense se onderwerping aan die mag van die sonde (5: 17,21; 6: 
11 - 23) in en deur die dood (5: 17; 6: 9). Deur sy deelname breek Hy deur sy 
kruisdood (6: 6, 8; 6: 3 - 10) die greep van hierdie magte E<paTTac' (6: 10). 
Eenmaal en op 'n definitiewe wyse het Hy aan die mag en die greep van die 
sonde en die dood ontkom (6: 10). Korporatief dee! gelowiges heilshistories en 
soteriologies daarin (6: 3 - 11). In sy verbreking van die magte van die sonde en 
die dood is Christus duidelik die Christus Victor. 

(iii) 	 Christus se kruis lei die eskatoIogiese nuwe skepping in. 

Volgens Beker (1980: 89) kom die kruis eksklusief in drie 
kontekste voor: 

1. 	 die kruis en wysheid (1 Kor 1: 17 - 18, 23; 2: 28); 
2. 	 die kruis en die wet (Gal 2: 20; 3: 1; 5: 11; 6: 14); 
3. 	 die kruis en die nuwe skepping (Gal 5: 24; 6: 14; Rm 6: 6). 

Die kruis word nooit met die offerformules UTTEP en TTEpt geassosieer nie (Beker 
1980: 87). Die konteks van oWEOTaUpw8Tj in Rm 6: 6 en 6: 3 11 is dus die van 
die eskatologiese nuwe skepping van God. Beker se siening word soos volg 
gefundeer: 

• 	 Die aoristusvorm OWEOTaupw8Tj duj, soos 6: 3 - 4, op die beslissende 
heilshistoriese gebeurtenis van Christus se sterwe op Golgota (Dunn 
1988: 319). Vir Paulus staan die kruisdood van Christus sentraa1 as die 
enigste wyse waardeur die heerskappy van die sonde en die dood 
verbreek word. 

• 	 Christus se kruisdood is 'n apokaliptiese gebeurtenis en is ingebed in 'n 
Judaistiese apokaliptiese raamwerk (Beker 1980: 80). Die kruis vorm die 
klimaks van Paulus se apoka1iptiese interpretasie van die sterwe - en 
opstanding - van Christus (Beker 1980: 80). Die apokaliptiese raamwerk 
is die volgende: 
• 	 Christus se sterwe op die kruis verteenwoordig die 

toppunt van God se oordeel oor en straf van die ou aeon 268. 

• 	 Christus se sterwe op die kruis stroop die apokaliptiese magte van 
hulle 'heerskappy' en lei God se kosmiese triomf in hierdie 
wereld in. Die kosmiese magte bestaan uit die volgende 
'heersers': allapTla, ecivaToS', VOIlOS' en oapc. Al vier hierdie 
heersers het elk hulle eie besondere sfeer van heerskappy, want 
aile mense is onder die mag van die ollapTla wat gepersonifieer 
word as iemand wat 'heers' (5: 21; 6: 11 - 14, 15 - 23; cf 3: 9), 
of onder die 'heerskappy' van die eciVQTOS' (5' 17; 6: 9), of onder 
die mag (=UTTO) van die VOIlOS' (6: 15), of onder die <ppovTWa van 
die oape (8: 5 - 7). Die sterwe van Christus op die kruis 
verpletter die alliansie van hierdie vier apokaliptiese en 
oudaeoniese magte en is die teken van hulle uiteindelike 
eindeskatologiese om\'erwerping (Beker 1980: SO - 82,85). 

268 Skrifverklaarders wat die sterwe en opstanding van Jeslls in apokaliptiese terme versto.o.n is onder andere 
die yolgende: Beker (1980), Cousar (1990), 
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• 	 Christus se opstanding voer God se ge"inougureerde kosmiese 
triomf in hierdie wereld na die eindesgaton se 'nuwe skepping' 
van lewe (Beker 1980: 80 81). Die sterwe van Christus is nou 
verwant aan die opstanding van Christus. Christus se opstanding 
is 'n kosmiese gebeurtenis wat (wn (5:10,17,18; 6: 4 -11) 
asook (wU alwvLOS (6: 23) in die nuwe aeon en in die 
eindesaktologiese aeon bring - dit wat aan die begin van die 
skepping die mens ontneem is (Gen 3) (Beker 1980: 80). Die 
kruis inisieer die 'nou' van nuwe lewe in Christus. 

• 	 Die kruis vorm die 'skamier' of 'wentelpunt' van God se 
handeling met hierdie wereld en in die geskiedenis (Beker 1980: 
91). Die kruis is die afsluiting van die ou aeon net soos dit ook 
die dagbreek van die nuwe aeon inlei. Dit is die proleptiese 
verdeling tussen die ou en die nuwe aeone - die ou en die nuwe 
skeppinge - net soos dit ook die merkteken is van die 
diskontinu'iteit tussen die ou en die nuwe aeon - die ou en die 
nuwe skeppinge (Beker 1980: 82 - 83). 

• 	 Die kruis is dus die simbool van God se teenswoordige asook 
verborge triomf oor die apokaliptiese en kosmiese magte en 
tegelykertyd is dit 'n aanduiding van God se toekomstige 
volkome triomf (8: 31 39). 

• 	 Die sterwe-opstanding verhouding by Jesus is uiters belangrik. 
In die Pauliniese soteriologie speel beide die sterwe en 
opstanding van Jesus 'n rol. In 5: 9 baseer Paulus die vryspraak 
van die sondaar op Christus se versoeningsdood maar in 4: 25 
baseer hy dit ou Christus se opstanding. In watter verhouding 
staan die sterwe en opstanding van Christus soos uitgebeeld in 
die Pauliniese literatuur tot mekaar? Huidiglik is daar basies drie 
beskouinge hieroor: (l) die vindikasie- aspek van Christus se 
sterwe269

; (2) die leer van die offertradisie waarvolgens Jesus se 
sterwe 'n versoening vir die sonde was270

; 3) die teologie van die 
kruii71 

• In die Pauliniese soteriologie speel beide die sterwe en 
opstanding van Christus 'n rol. Vir Bultmann vorm kruis en 
opstanding 'n onafskeidbare eenheid (1957: 38, 41). Vir Barth 
staan die kruis en die opstanding los van mekaar en 
verteenwoordig die opstanding 'n outonome nuwe daad van God 
naamlik die vindikasie van Christus m't sy sterwe weens sy 
gehoorsaamheid (1956: 304). Die vraag na die verhouding van 
Jesus se opstanding tot sy sterwe is uiters belangrik. Kasemann 
staan baie krities teenoor diegene wat in die beantwoording van 
hierdie vraag die kruis en opstanding in 'n koordinerende of 
dialektiese verhouding sien of wat die stenve en opstanding van 

269 Hierdie siening is die oudste interpretasie van Jesus se stenve. Waarskynlik is dit die bydrae van die 
Joodse Christelike kerk in Palestina. Volgens hierdie siening hou die sterwe en opstanding van Jesus 
onlosmaaklik verband met mekaar en wel omdat die opstanding van ChristLls die \'indikasie van sy sterwe 
was. Rm I: 3 4; Fil 2; 5 - II; Hand 2: 22 - 36; 3: 15 " 16 staan ook die vindikasieleer \'oor. 
270 Byvoorbeeld 1 Kor 15:3; 2 Kor 13: 4, Ga12: 20; Rm 3: 25; 5: 9; 8: 3. Hierdie leer sou in die 
Hellenistiese Christelike gemeenskap ontstaan het (Patte 1995: 71 - 72). 
271 Byvoorbeeld 1 Kor I: 17 -18; Ga13: 13; Rm 6: 6; Fi12: 8. Kasemann (1971: 32 - 59) wys op hierdie 
aspek. Paulus gebmik die kruisboodskap polemies teenoor sy opponente se teologie \'an glorie en 
wonderwerke, 
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Jesus behandel as twee 'skakels in 'n ketting' saam met Jesus se 
preeksistensie, menswording, verhoging en wederkoms (1971: 
47, 60 - 78). 'n Siaggat in die Christologie is dat die kruis slegs 
'n 'stasie' langs Christus se 'reis' na sy verhoging kan word, en 
s6 'n insident word wat slegs historiese relevansie het (Kiisemann 
1971: 60 - 78). Kasemann stel die vraag so: Is die kruis 'n 
hoofstuk in die teologie van die opstanding, of is die opstanding 
'n hoofstuk in die teo\ogie van die kruis? Sy standpunt is 
laasgenoemde. Die kruis is die voorveronderstelling van die 
opstanding van Jesus, maar dit is laasgenoemde wat aan die 
eersgenoemde sy betekenis gee (Kiisemann 1971: 60 - 78). Die 
opstanding van Jesus is verder die inwyding van die opstanding 
van aile gestorwenes en tegelykertyd is dit die begin van die 
heerskappy van Christus as die Here van die kerk, die bestemde 
Kosmokrator (Cousar 1990: 13). 

Paulus verstaan die opstanding van Christus onder andere in 
drieerlei sin in Rm 5 - 8: as God se reddende daad (6: 4, 9; 8: 11, 
34), as 'n belofte oor die toekoms (5: 9; 8: 11) en as iets wat 
werksaam is in die Iewe van gelowiges (5: 10; 6: 5, 8). 

Kruis en opstanding is in die NT baie nou en innig met mekaar 
verbind. Beide kruis en opstanding het in Rm 5 8 te doen met 
sonde. Christus se kruis reken af met die skuld (8: 3) en met die 
mag van die sonde (6: 6, 8, 10) wat gepersonifieer word as 
iemand wat 'heers' (5: 21; 6: 11- 14, 15 - 23) deur die dood (5: 
17; 6: 9). Christus se opstanding verbreek ewe-eens die mag van 
die sonde (6: 6 - 10) en die dood finaal (6: 10). Die twee 
gebeurtenisse van die sterwe en die opstanding van Christus se 
heilswerk as 'n 'tweeling-gebeurtenis' moet gesien word as twee 
kante van dieselfde muntstuk van die Heilsereignis. 

3.4.4 	 CHRISTUS IS DIE INLEIER EN HOOF V AN DIE NUWE AEO~ EN DIE NUWE 
MENSHEID. 

Christus vervul tydhistories die kemrol in die daarstelling en hoofskap van die nuwe aeon 
en die nuwe mensheid. Hierdie gedagte in die Christologie van Rm 5 - 8 word 
vervolgens bespreek: (1) , Aoal-l is die eerste mens; (2) XpLcnoS" is: (2.1) die ander Mens; 
(2.2) 'n historiese figuur; (2.3) 'n CWTl TUTTOS" en (2.4) die inleier en hoof van die nuwe 
aeon en nuwe mensheid. 

• Adam is die eerste mens. 

Paulus sluit by die OT en die Rabbyne aan deur ' A8a~l as die eerste mens te 
erken. 'A8al-l is 'vader' van die ganse mens like geslag27c 

• 

In 5: 15. 17, 18, waar die verwysing na Civ8p(tlTTOS" voorkol11, \\'erk Paulus met die 
begrippe TTapaTTTwl-la en 8L Ka(LI)~ta asook met die begrippe TTapaKOll en 

m Die siening dat Paulus die materiaa! wat hy in Rm 5: 12 21 uiteensit, sou ol1tleel1 het aan Of 
Rabbinistiese Of Hellenistiese sienings, word afgewys. 
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iJ1TOKO~. In hierdic verse gebruik Paulus die term nopcl1TTUJ\W, met betrekkng 
tot' Aoall. Etimologies is TTopaTTTwllo, verwant aan die werkwoord TTL TTTW en 
is dit ekwivalent aan 'sondig' (cf 5: 13,20) as 'n versteuring van die mensheid 
se verhouding met God in die Tuin van Eden by die dagbreek van die menslike 
geskiedenis (Michaelis 1971: 172; Cranfield 1977: 284). Paulus erken ook dat 
die sonde en die dood deur die TTapaTTT())1l0, van hierdie eerste mens in die 

, . k h '71 0 d' d " ' " '9'Koallos mge om et-'. eur 1e toe oen van een mens - vL EVOS av PWTTOU 
- het die sonde, as 'n gepersonifieerde mag, in die Koallos ingekom: ~ allapTLa 
ELS TOV Koallov Eta~A9EV 274. Koallos moet as 'n verwysing na die fisiese en 
die mensewereld gesien word (Ridderbos 1959: 113). mIn Rm 5: 12 is daar 
byvoorbeeld 'n ekwivalente venvysing na die dood wat ElS TTavTas 
clv9pWTTOU deurgedring het. En verder gaan dit in die hele konteks van 5: 12 
210m mense en nie om die geskape Koallos nie. Daar is by Paulus egter ook 'n 
noue verband tussen Koallos en aLwv (Sasse 1968 : 892) en hierdie verbintenis 
geld ook hier. 276 Die binnekoms van die sonde in die wereld word onderstreep 
deur 'n ab::ba giasmus in 5: 12277

, Op die binnekoms van die sonde volg die 
binnekoms van die dood in die wereld: KaL oUl Tils allapTLas /:) 8avaTos (5: 
12). Die olj;wvw van die sonde is die dood (6: 23), Sonde en dood hang ten 
nouste met mekaar saam in Rm 5 8, Die dood het heerskappy gevoer, se 5: 14. 
Die woord E~aa(AEuaEv moet as 'n konstatiewe aoristus verstaan word. Dit 
plaas klem op die feit van die gebeurtenis. 278 Die dood volg op die sonde en is 
die middel waardeur die sonde dan sy heerskappy voer (5: 21). Deur 
bemiddeUng van' Aoall - oUl ' Aoall - het die 'sonde in die dood begin heers'. 
lUG moet instrumenteel verstaan word (Barrett 1962: 118). Aan die dood word 
hier gedink as die middel of terreur (Ridderbos 1959: 123) waardeur die sonde sy 
vreeslike heerserskap en koningskap uitoefen (6: 12 - 23). 

m Paulus se siening dat' AMI! die mensheid se verteenwoordiger is in die sin dat deur en as gevolg van 

hom aIle mense sondig en sterf, is gegrond op die Joodse tradisie in verwysings in die apokriewe en 

pseudepigrapha. Sien Wysh 2: 24; 4 Esr 3: 7; 4: 30; 7: 116 -126; 2 Bar 17: 2 - 3; 23: 4; 54: 15; 66: 5 6; 

asook Strack & Billerbeck (1965, 227 - 228). 

274 AllOPTl a word hier deur Paulus as 'n gepersonifieerde mag gesien, Stahlin (1963: 298) se dat dit in 

Rm 5: 12 gaan om 'die personhafte Erscheinung' van die cqw[nla . Die sonde is 'n Kl'PlOS' en 'n 

EX8povS' (6: 12 - 14) asook 'n EX8poS' van God (1 Kor 15: 26, 54 - 56). 

275 Volgens Ridderbos (1959: II3) venvys KoalloS' na die pas deur God geskape wereld waarin' AMI! rond 

kon beweeg, 

276 Sien die gedeelte vorentoe wat handel oor Christus en die nuwe aeon, 

m Die giasmus se vorm lyk so: a~taPT(a -ecivaToS'-8avaToS'- ~papTov·. Die nexus wat hierdie giasmlls 

na yore bring in Rm 5: 12 8: 39 is dar' AOC1I1 gesondig het en dat die sonde so in die wereld gekom het. 

Havemann (1980: 47). 

27S Die aoristusvorm dui gewoonlik op 'n aksie as 'n geheel, veral in die indikatief. \.olgens Wallace 

(1996: 557 - 558) is die aoristlls in EJ)aalAEVGEV 'n konstatiewe aoristus. 
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In Rm 5: 12b se Paulus verder dat die dood tot aile mense deurgedring het 
(OLTtAeEV) 'omdat' almal gesondig het: E<V' ~ iHlvTEs ~jl.UPTOV' 279, Die sonde 
het 'ingekom' in die KOOjl.OS deur die 'val' iTL iTTW - van' A&ajl. en is sedertien 
as 'n kosmiese mag teenwoordig onder mense. Omdat alle mense kragtens hulle 
korporatiewe ingeslotenheid in ' Aoajl. in hom gesondig het, het die dood as God 
se KpLjl.U (5: 16) op die sonde tot elke mens deurgegaan. Daarom verkeer elke 
mens onder die KUTaKpLjl.U (5: 16, 18) van God. Die binnekoms van die dood in 
die wereld word sterk onderstreep deur die twee ab::ba giasmi in 5: 12 en 5: 12
1428°, 

• Christus is die ander Mens. 

Teenoor ' Aoajl. as die een mens (5: 15, 19) staan Jesus Christus as die ander 
aVepWiTOS-figuur281 

• Deur Jesus Christus aVepWiTOS te noem, sluit Paulus 
waarskynlik by Jesus se seltbekendstelling as UlOS TOU aVepWiTOV aan282, 
Hierdeur erken Paulus die volle mensheid van XpLOTOS. 

Daar is reeds op gewys dat Paulus in 5: 15,17,18 die begrippe iTapaiTTwjl.a, en 
OLKalWjl.a asook die begrippe iTapaK0TtS en ViTaKol1S gebruik. Die terme 
OLKalWjl.a en ViTaK0TtS geld ten opsigte van XpWTOS. Deur die term ViTaKoTtS 
van XPLOTOS te gebruik erken Paulus dat Christus aan dieselfde toets van 
gehoorsaamheid as die eerste 'Aoujl. onderwerp was (5: 19), en dat hy dit 
suksesvo1 deurstaan het deur gehoorsaam te wees tot die dood aan die kruis (5: 
6 8; 6: 3 10; 7: 4; 8: 3, 23) toe283. XPWTOS se gehoorsaamheid word sterk 
benadruk met die woord OlKaLWjl.a 2&4. Christus se UiTaKOTtS en olKa(Wjl.a 
bring heilryke gevolge in oorvloed mee vir die adamitiese mens. Deur XPWTOS 
as die 'tweede ' Aoajl.' parallel naas die 'eerste' , Aoujl. te stel en die resultate van 
elkeen se daad te konstateer, erken Paulus dat XPWTOS na die wereld gekom het 
om dit wat deur die eerste ' Aoujl. vemietig is, te herste1 en om die sonde en die 

279 'n Hewige teologiese en eksegetiese debat woed onder Skrifverklaarders oor die uitleg en vertaling van 
E¢'~. Daar is minstens vyf moontlike sienswyses. Die groot vraag is wat die antesedent van E¢' wis. 
Daar word gekies vir die vertaling 'omdal' en ~l!apTOV verwys na die mensheid se sonde as iets 
korporatiefverbonde in' ABa 11 (Ridderbos 1959: 116). Daar moet aan beide die verbondenheid aan ' Aoall 
asook die skuld vasgehou word (Wilckens 1978: 317). In 5: 12 skryfPaulus die verspreiding van die dood 
na al1e mense toe aan 'omdat TTavTES ~l!apTov. Die frase is amper identies aan die in 3: 23: TTavTES yap 
~l!apTOV. Hierdie woorde dien as 'n soort konklusie vir die bespreking in 3: 9 20. Albei frases dui op 
die universaliteit van die sonde. 
280 In die gemelde giasmus waarna hierbo verwys is in 5: 12, wat die binekoms van die sonde in die wereld 
beklemtoon, val die klem op al vier dele daarvan. Hiervolgens word beklemtoon dat saam met die sonde 
die dood in die wereld gekom het. Deur 'n tweede giasmus in 5: 12 - 14 word die binnetrede van die dood 
in die wereld nog \'erder geaksentueer. Die giasmus Iyk so: (IIWpTla -6avaTos-8clvaTos- ll~ 
al!apT~O"avTas. Ha\'emann 1980: 49). 
281 In I Kor IS: 47 noem Paulus Jesus Christus 0 OEUTEPOS QV6pWTTOS en in 1 Kor 15: 45 0 EO"XaToS 

, Aoal!. 
182 Die naam OEl-TEPOS cll'6plllTTOS (1 Kor 15: 47) word beskou as 'n Pauliniese variant \'ir die Seun van 
die mens-benaming in die Sinoptici. Mark 13: 26; 14: 21,41,62 par. 
2S3 Christus se daad van gehoorsaamheid behels uiteindelik sy sterwe aan die kruis. 
284 Die woord 5l1(oLlt)~La kom tien keer in die NT voor waarvan vyf gevalle in die corpus Paulinum is met 
'n definitiewe konsentrasie van die voorkomste in Rm. Die NAB se vertaling in 5: 18 lui: een daad van 
gehoorsaamheid. \'olgens Wilckens (1978: 326) dui OlKOlWP a op 'n regsdaad en word die woord spesiaal 
in Rm 5: 18 gebmik vir 'die daad wat geregtigheid daarstel' wat Paulus aan Christus toeskryf. 
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dood te oorwin wat deur die eerste 'AScql se TTUpUKO~ en TTUpaTTTwlla, 
heersersmag verkry het (5: 14,21; 6: 12 - 14). 

In die' A6all-XPWTOS tipologie is XPWTOS waarlik mens, verteenwoordigende 
hoof en iemand wat 'n dramatiese effek gehad het. Die verskil tussen' ASall en 
XPWTOS oortref egter by verre die ooreenkomste tussen hulle. Die magtige 
effek van' Aoall se daad was die dood (5: 14, 17, 21), daarenteen was die magtige 
effek van XPUJTOS se daad die lewe (5: 10, 17, 18) en die ewige lewe (5: 21). 

Die gedagte van verteenwoordigende hoofskap of van 'n inklusiewe figuur285 

geld, soos by' ASall, ook hier. Mense 'partisipeer' ook in XpLGTOS soos in 
'ASaIl286

. God het verorden dat die ganse menslike geslag uit een mens ontstaan. 
Verder het die een daad van een mens,' ASall, die ganse menslike geslag geraak. 
Deur' Aoall se TTapuKo~ (5: 19) en TTUpaTTTwllU, (5: 15,16,18,20) het die dood 
en die sonde asook God se Kpllla (5: 16) en se KaTaKplllu, (5: 16, 18) oor aIle 
mense gekom. Dieselfde geld van XpWTOS. Hy is ook 'n verteenwoordigende 
hoof en 'n inklusiewe figuur. Hy is die nuwe begin van die mensheid en die 
begin van die mensheid (Rm 6: 5; 7: 4 - 6; 8: 1; Gal 3: 28; Efes 4: 22 - 24; Kol 
3: 9 - 11)287. 

• Jesus Christus is 'n historiese figuur. 

In Rm 5: 12 - 21 werk Paulus met twee av8pwTToL- figure en ste1 hy hulle naas en 
teenoor mekaar. In 5: 15 noem Paulus Jesus Christus 0 EVos av8pwTToS en in 5: 
19 0 Evoc;. Deur Jesus Christus QVepWTTOC; te noem, erken Paulus die volle 
mensheid van XPWTOS en drur Hom teenoor 'Aoall te stel as die 'tweede 

, Aoall' in 'n TVTTOC;- aVTL TVTTOC; parallelisme leer Paulus ekspli",iet hier in 5: 12
21 dat Jesus werklik mens geword het, 'n lid van die menslike adamitiese geslag 
(Gen 2: 7). Jesus het in die vlees gel ewe (8: 3) en gesterwe (7: 4). Paulus dink 
hier in lyn met en aanvaar die historisiteit van die Gen 1 - 3 vertelling en hy 
aanvaar' ASall as die eerste historiese mens (Kreitzer 1993: 10). 

• Jesus Christus: hos estin tupos tou mellontos. 

In 5: 14 se Paulus' Aoall is die TVTTOC; ToD llEAAOVTos. Hierdie frase bevat 
etimologies en eksegeties die ondergemelde be1angrike gedagtes. 

• 	 Die primere betekenis van TVTTOS 288 is dat dit na die afdruk verwys wat 
gelaat word wanneer iets, byvoorbeeld 'n seel, met druk op iets anders 
aangewend word. Verder verwys dit dan na die vorm of die buitelyne van 
byvoorbeeld die seel wat die merk gelaat het, en dus na 'n 'patroon' of 'n 
'model' (d 6: 17; Schneider 1972: 246-259 ). 

285 Hierdie terme hou verband met die gedagtes van 'collective' en 'corporate personality'. Die bogemelde 
terme word egter eerder verkies. . 
2&6 Sanders (1977) gebmik die gedagte van 'participation' en 'transfer'. 
287 Die gedagte dat die Messias en die volk van God aan mekaar verbind is, kom in die OT en in die 
Juda'isme voor. ('rOan 7: 9 - 27 en 2 Bar 30. 
2SB Die woord ,{TiOS' kom dertien keer in die NT en agt keer by Paulus voor: 1 Tes 1: 7; 2 Tes 3: 9; 1 Kor 
10: 6; Rm 5: l ..k 6: 17; Fillip 3: 17; I Tim 4: 12; Tit 2: 17. Behalwe Rm 5: 14 en 6: 17 beyat al die ander 
Pauliniese verse die gedagte van 'n model of 'n voorbeeld wees vir ander. 
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• 	 Tau IlEAAOVTOS is sonder enige twyfel 'n Messiaanse benaming vir 
XPL<JTOS (Jeremias 1972: 141)289. Die benaming reflekteer waarskynlik die 
kontempof<!re Joodse aanduiding van die Messias as 'die komende een '290. 
Die futurum word waarskynlik gebruik omdat Paulus XPWTOS se werk 
beskou vanuit die perspektief van' Aoall (Godet 1881: 238-240). 

• ' Aoall is die Tlmos van XpL(JTOS. XPWTOS is daarom die aVTL TViTOS van 
, Aoall (Goppelt 1972: 251 - 253). Die woord TUiTOS dui persone, instellings 
of gebeurtenisse in die OT aan wat 'n Goddehke bedoelde funksie het om 'n 
vooraf figurering van gebeurtenisse wat in die eskatologiese aeon wat deur 
XPWTOS ingelei sou word, te wees en te bly. Tussen TtliTOS in die OT en 
aVTL TViTOS in die NT is daar per definisie historiese ooreenstemming maar 
ook eskalasie sowel as aanvulling en transendering (Dunn 1988: 277). Die 
basis van tipologie is God self en sy voortgesette optrede in die geskiedenis 
van sy uitverkore volk. In die NT is God se handeling in 'n aVTL TViTOS 'n 
heils- en eskatologiese handeling. Die aVTL TViTOS dui daarom aan dat die 
God van die OT die een is wat hier aan die werk is (Goppelt 1972: 251 
253). In 5: 14 dui TlJiTOS op 'n 'model' of op 'n 'patroon' en word die woord 
gebruik om die verhouding tussen ' Aoall en XpL(JTOS asook hulle 
onderskeie verteenwoordigings van die mensheid aan te dui. Tipologies is 
beide die elemente van historiese ooreenstemming en eskalasie in 5: 12 - 21 
aanwesig. Die historiese ooreenstemming tussen 'AoUIl en XPWTOS kom 
vera! in 5: 12 14 en 5: 18 - 19 na vore, en die eskalasie tussen tipe en 
antitipe kom in die woorde XaPLS, OWPEU, XapWllo' asook in die vyfmalige 
gebruik van iTOAAlj) IlUAAOV en in die woorde OUX ws na vore. Al hierdie 
woorde dui op die werk va:} Jesus Christus as TUiTOS TOU IlEAAOVTOS as iets 
meer verhewe as die van' Aoall. As aVTl TViTOS oortref XPWTOS eintlik vir 

'AoUIl as Tlmos by veITe. Dit is XpLaTos wat voorop staan en 'Aoall kom 
s!egs as TtliTOS in die prentjie (Nygren 1958: 222). 

XPWTOS is groter en voortrefliker as ' AOUIl en tree as 'n superlatief teenoor 
hom na vore. XPWTOS oortref' Aoall eintlik so ver dat Beker se dat daar nie 
'n kontinuiteit nie maar eerder 'n diskontinu'iteit tussen hulle is. Die 
'tweede' eskatologiese 'A8ull, 'wat sou kom' (5:14), keer dit wat die eerste 

'Aoall in die hierdie wereld geinisieer het, naamlik die sonde en die dood, 
radikaalom. 'Aoall se iTOpoKOfj (5: 19) en iTOpaiTTWllo, (5: 15, 16, 18,20), 
het rampspoedige kosmiese en ontologies gevolge vir die Koallos 
meegebring. XPWTOS se UiTOKOfjL (5: 19) en OLKOLwllo (5: 18) het die 
proses radikaal omgekeer deur vryspraak (5: 16,17,18,19,21) en lewe 
(5: 17,18,21) te bring. Daarom praat Beker eerder van 'n diskontinu'iteit 
tussen XPWTOS en' A8uIl (Beker 1980: 51 52). 

289 Volgens Anderson (1996: 204) word ToD IlE AAOlJTOS' retories as antonomasia gebmik vir ToD 

XplO'ToD,. 

290 CfMat 11: 3: 6 EPXOPElJO<;'. 
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• 	 Jesus Christus is die inleier en hoof van die nuwe aeon en die nuwe 
mensheid. 

Volgens Nygren (1958: 222) en Ridderbos (1959: 112) be vat 5: 12 21 die 
grondliggende gedagte van waaruit Paulus die Rm-brief skryf. Die grondgedagte 
is die dualistiese gedagte van die twee aeone. Paulus dink in terme van 'aeon ,291. 

Wat druk hierdie aeon uit? Volgens Nygren staan twee bedelinge teenoor 
mekaar. Die een aeon is die bedeling van die dood. Dit is die aeon van 'A8a/l. 
Die ander aeon is die bede1ing van die lewe. Dit is die aeon van Xpwro5". Die 
ou aeon is die aeon waarin die sonde, die dood, die wet en die sondige 
lewensbestaan heerskappy voer. Dit het 'n begin, die val van' Aoeql, asook 'n 
einde, die paroesie van XP10TOS. Die natuurlike mens bestaan in hierdie aeon . 

, Aoull is die hoof van hierdie aeon. Hierteenoor staan die aeon van die lewe. 
XP10TOS is die hoof van hierdie aeon. Hierdie nuwe aeon is 'superhistories', 
dit wil se dit kan nie histories bepaal en vasgestel word nie. Die nuwe aeon het 
reeds binne die tyd, binne 0 alwv aUTOS sy beginpunt, maar dit is vir die oe van 
mense verborge. 

Die nuwe aeon het in hierdie wereld gekom op grond van die heilswerk van 
Jesus Christus (Sasse 1972: 207). Daarom is Hy die inleier daarvan. Die nuwe 
aeon het dus in 'n historiese gebeurtenis sy beginpunt. Dit ontwikkel naas die 
ou aeon en duur tot na die paroesie voort terwyI die ou aeon dan afsluit. Hierdie 
is die liniere siening van die twee aeone. 

Cullman stel dit skematies soos voIg voor (1946: 71): 

Voor die Tyd tussen skepping en paroesie Na die 
skepping paroeSle 

Kruis en opstanding 
van Christus 

Wat die twee aeone betref leef die gelowige tussen 'Gegenwart und Zukunft'. 
Die ge10wige se bestaan is daarom iets spanningsvol (Cullmann 1948: 153). 

XP10TOS lei dus die nuwe aeon in en word so die hoof van die herskape 
mensheid (cf 1 Kor 15: 21-28). Die opvatting van verteenwoordigende en 
inklusiewe hoofskap Ie hieraan ten grondslag. 'n Voorbeeld uit die OT is die 
tussen die stamvader en sy nakomelinge. Tussen die stamvader en sy 
nakomelinge bestaan daar 'n hegte samehorigheid, in so 'n mate selfs dat die 
nakomelinge in die lot van die stamvader deel en as't ware in hom 
verteenwoordig is en met hom vereenselwig word292 

• 'Aoull en XpLeJTOS is dus 
die respektiewelike 'stamvaders' of hoofde van twee 'menshede', die ou en die 
nuwe mensheid. 

291 Nygren verkies om die woord aeon te gebmik omdat Paulus die woord gebruik (19:,S: 222). 
2n Cf die Ie "an die hande onder die heup by eedswerings waardeur die he\e toekomstige nages\ag as 
getuies teenwoordig gedink word (Gen 46-50). 
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• Aeone. 

Eksegeties kan 'n mens die hele bogernelde uiteensetting soos volg begrond: Die 
woord aeon korn weI in die corpus Paulinurn voor293. In 1 Kor 10: 11 korn die 
woorde TO TEAll TWV ULl~VWV voor. Die TEAOS verwys na die eskatologiese 
voleinding. In plaas van die enkelvoud UlWV korn die rneervoud uLwvwv egter 
v~~r. Die verkaring hiervoor skyn te wees dat die groot ULWV uiteenval in 
verskillende kleiner aeone (Sasse 1972:203), of dat verskillende aeone naas 
mekaar bestaan (Grosheidc 1957: 267). Hier in 1 Kor 10: II dink Paulus dus aan 
bepaalde afgemete tydsperiodes wat hulle finale TEAOS in die parousia van 
Christus vind. 

Daar is ook nog die uitdrukkings 8 ULWV OlJTOS294 en 8 VUV ULWV 295, Beide 
hierdie uitdrukkings kan verstaan word as 'hierdie bedeling'. En volgens die 
woorde 0 UlWV 0 EVEaTWTOS TTovllPoi) in Gal I: 4 is die teenswoordige aeon 
boos of vol kwaad. 

Die verwysing na die toekomstige aeon kom in Efes I: 21 voor waar die frases 
EV Tiji UlWVl TOlJT41 asook EV Tiji UlWVl flEAAOVTl' naas mekaar voorkom296 

, In 
Efes I: 21 dink Paulus aan die aeon in die sin van die toekomstige ewigheid wat 
sal volg op die beeindiging van die huidige aeon 297, 

• Twee verteemvoordigende figure. 

Rm 5: 12 21 teken struktureel 'n horisontale dualisme in die KO(JflOS 
Hierdie dualisme het as bakens die persone van •AMfl en XPWTOS 
onderskeidelik. • AOOfl en XPL(JTOS staan aan die hoofskappc van onderskeie 
aeone, •AOOfl word aan die teenswoordige aeon verbind en die toekomstige 
aeon - wat sy beginpl~nt binne die geskiedenis het word aan XPWTOS 
verbind. Heel aan die begin staan die figuur van •AMfl wat deur sy 
TTUpUKO~ (5: 19) en TTupaTTTwflu, (5: 15, 16, 18,20) die sonde en die dood in 
die KO(JflOS gebring het. Dit het die KPlflU (5: 16) en die KUTaKplflu. (5: 
16, 18) van God vir die mens meegebring. Hierteenoor het XPl(JTOS op 
dieselfde insluitendc wyse deur sy OlKULWflU (5: 18) en tmUKoll (5: 19) 'n 
nuwe aeon tot stand gebring, dit wil Sf 'n objektiewe stand van sake in die 
KO(JflOS tot stand gebring en weI die van genade en vryspraak en Iewe (5: 15 
- 21). 

293 Die woord all0v kom circa dertig keer by Paulus voor. Die meervoud kom lien keer en veral in 

doksologie voor. 

294 Die uitdmkkingo altov oUTos kom sewe keerbyPaulus voor: 1 Kor 1: 20; 2: 6(2:-;), S; 3: 18; 2 Kor 4: 4. 

295 Die uitdmkking 0 vDv altOV kom drie keer by Paulus voor: 1 Tim 6: 17; 2 Tim 4: 10: Tit 2: 2. 

296 In Efes 2: 7 is daar die pluralis EV TOlS alwulv wat ook moontlik 'n futurum betekenis kan he. 

297 Ons kan aanneem dat Paulus die Rabbynse terme olam hazzeh en olam habba' geken het. Die Rabbyne 

het 'olam as 'n tydsperiode verstaan en volgens hulle sal die olam hazzeh opgevolg word deur die olam 

habba' wat met die koms van die Messias sal gebeur (4 Esr 7: 50) 
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• Christus is die hoof van die nuwe aeon. 

Deur XPWT<)S- in 5: 12 21 op bogemelde wyse teenoor 'AMil te stel, 
onderstreep Paulus met 'n dik streep die kosmiese betekenis van XPWTO:; as 
die inleier en hoo/van die nuwe aeon. Hierdie aeon het binne die menslike 
geskiedenis 'n aanvang geneem en wei met die heilswerk van XPWTOS- met 
as toppunt die kruis van Goigota en die lee graf van Getsemane. 

Daar word wei 'n vergelyking298 gemaak tussen die universele betekenis van 
'AMil se daad van sonde en XpwTOS- se daad van genade299. Terselftertyd 
egter wil Paulus dit in 5: 12 - 21 duidelik maak dat daar geen ooreenkoms of 
gelykmatigheid in die analogie bestaan nie (Cranfield 1977: 273). 'AMil 
dien slegs as die 'agtergrond' waarteen XPWTOS- in sy heilswerk skitter. 
Elke menslike vergelyking met XPWTOS- misluk, se Nygren (1958: 219). 
Die idee van 'n antitetiese ooreenstemming word deur Paulus gebruik om 
daarop te wys dat die eindtyd figuur, XPWTOS-, korrespondeer met, maar ver 
hoer uitstaan as die oertyd figuur ' AM il (Kasemann 1980: 153_156))300. Die 
bedoeling van Paulus is om die universaliteit van die heerskappy van 
XPWTOS- antiteties tee no or die wereld van' A80.il te stel. 

• Die Adam-Christus parallel behels heilshistories verbande. 

Ridderbos (1959: 112) wys daarop dat die 'A80.il-XPWTOS- parallel 'n 
belangrike sleutel is tot die groot heilshistoriese verbande van Paulus se 
teologie. XPl(JTOS- word in 5: 12 - 21 as die groot Inisiator van die nuwe 
mensheid teenoor ' A80.il a~ die vader van die ou mensheid geplaas. In 5: 12 

21 stel Paulus XPWTOS- en ' Aoail as die twee groot figure aan die ingang 
van twee werelde, twee skeppinge, naamlik die oue en die nuwe, teenoor 
mekaar. In 'A80.il en XPlCJTOS- geskied die beslissing ook vir almal wat 
respektiewelik by hulle behoort. Dit gebeur omdat a11e mense in Of' A80.il Of 
XPWTOS- begrepe is en dus in hul1e gereken word as dood of lewend, egter 
nie in 'n universele sin nie30I . Die woord Aail~aVOVTES- in 5: 17 plaas 'n 
beperking op die mense wat die heil ontvang. 

3.4.5 CHRISTUS SE LIEFDE VIR SONDAARS. 

In Rm 5-8 speel die liefde van Christus 'n baie belangrike rol. AyanT! en xapLS- vorm 
die hart van Paulus se evangelie en hierdie twee woorde meer as enige ander twee 
woorde karakteriseer en som Paulus se hele teologie op (Dunn 1998:320). AyanT! is 
nog 'n \voord, soos EVaYYEALOv, wat die vroee Christendom en Paulus nuut gemunt het, 
om op 'n vars wyse die rykdom en vitaliteit van hul ervaring van God se guns mee uit te 
druk302 

• 

~98 Die vergelyking word ingelei met 'n stylfiguur bekend as anakoloet 5: 12 wat weer in 5: 18 hervat. 

299 Die daadaspek van beide Adam en Christus se optredes word in 5: 15 - 17 met die -flO lIitgange, wat 

aksie uitdmk, beklemtoon. Barrett (1962: 113) vertaal TTapaTTTUJpa, met 'act of sin' en Xa plOfla' met 'act 

of grace'. Die granunatiese vorm - [W dmk volgens hom aktualisering uit. 

300 Kiisemann bOll op die herhaalde TTO;\A(lJ [I CiUol! in 5: 15, 17. 

301 Die TTOUot en ;ravHe<; dui nie op universe Ie heil vir almal nie. 

302 Die woord dyci7TT] kom slegs in uitsonderings in nie-Bybelse Grieks voor die tweed", en d"'rde eeue van 

die C.E. voor. Di", meeste van die twintig voorkomste van die woord in die LXX verwys na huweliksliefde 
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• Christus se liefde is '0 liefde vir meose. 

Twee frases verwys direk na die liefde van Christus. Hulle is: T~S' cfyalTT}S' TOU 
XPWTOU, (8: 35) en TOU aya1TllaavToS' rillos (8: 37). Beide genitiewe vorms 
het Christus as subjek en beskryf dus Christus se Hefde vir gelowiges (Moo 1996: 
543). Aya1TllaavToS' is 'n ver\\.'Ysing na Christus (Ridderbos 1959: 202)303. 
Die aoristus partisipium dui op 'n afgehandelde historiese daad waardeur 
Christus sy liefde be\\.'Ys het (Cranfield 1977: 441). Volgens Kasemann (1980: 
250) en Dunn (1988: 512) verwys die partisipium na die gebeurtenis van Christus 
se sterwe op die kruis van Golgota, asook na die teenswoordige middelaarsrol 
van die verhoogde Here. Die verwysing na Christus se liefde in die frase TOU 
ayalT~aavToS' kan in die lig van 5: 6 - 8 en 8: 32 ook soteriologies verstaan 
word (Stauffer 1972: 50). Hierdie verse verwys immers na Christus se sterwe as 
'n sterwe UlTEP ~\lWV . tlTEP fl\lWV beteken volgens Kasemann beide Iter wille 
van' en 'in die plek van' . Die fokus word hier dus op beide die 
verteenwoordigende en plaasvervangende aard van Christus se sterwe geplaas 
(Kasemann 1980: 138). 

Die mense vir wie Christus sterfis mense wat aa8EVWV, dit wil se, magteloos is. 
Mense se magteloosheid word in 5: 6 en 8 gepresiseer met die naamwoorde 
aaE~wv en clllapTw>..wv304

• Christus sterwe vir mense op die oomblik toe hulle 
magteloos was om hulleself te help en niks kon doen aan hulle toestand nie. 
Kasemann het 'n pragtige siening oor die frase ETL KaTCl KaLPOV in 5: 5. Daar 
is in 5: 5 'n swaar klem op die tyd of oomblik van Christus se sterwe. KaTcl 
KaLPOV beteken 'toe'. Die punt is dat Christus sy reddingswerk gedoen het op 'n 
onverwagte, en moreel geoordeel, selfs op 'n onverwagse oomblik (1980: 137). 

• Christus 'bewys' sy Iiefde. 

Die liefde wat Christus vir mense het, is iets wat Hy be\\.'Ys in sy sterwe (5: 6 
8), offer (5: 9) en kruisdood (8: 37). Elkeen van hierdie drie be\\.'Yse word 
vervolgens bespreek. 

• Christus bev,ys sy !iefde in die kruisgebeure. 

Die frase TOU ayalT~aavToS' ~\laS' (8: 37) is hier belangrik. Die 
substantiewe partisipium ayalT~aavToS' ver\\.'Ys in die lig van 8: 35 na 
Christus, en die aoristus fokus die aandag op die kruisgebeure op 
Golgota as 'n afgehandelde historiese daad in die verlede. Dit kom in 5: 
6 - 8 en 6: 3 - 10 sterk na Yore. Albei hierdie gedeeltes \vord elders 
deeglik bespreek (Dunn 1988: 512; Kasemann 1980: 250). Die 
voorsetsel bU) voor die frase TOU ayalT~aavToS' rl\lCiS' in 8: 37 is ook 
belangrik. .uU] + die genitief dui die agent van die aksie aan. Hier is dit 

- met die uitsondering van Wysh. 3: 9. In die NT kom aYciTITj 116 keer VOOf, waan'an \'yf en sewentig 
voorkomste in die corpus Paulinum is (Dunn 1998: 320). 
303 Die drie woorde aY0TTelW, ayaTITj en aYOTITjTO; kom saam 320 keer in die NT VOOL Ayomlu), kom 
143 keer voor. ayciTTTj 116 keer en aY0T."TjTO; een en sestig keer. In die hele woordgroep saam is daar in 
die corpus Paulinlll11 136 voorkol11ste wat meer is as die 106 voorkomste in Johannes 5JJm met 1 3 
Johannes. In Rm kom die woordgroep SJJm vier en twintig keer VOOL 

3114 Die woorde acrUEvwv en acrEp(;}v toon alliterasie en vorm 'n woordspeling (Maartens 1995: 83). 
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Christus. Deur self handelend op te tree bewys Christus sy liefde 
(Newman & Nida 1973: 172). 

• Christus se daad van sterwe is 'n bewys van sy liefde. 

In 5: 8 word die woord OUVLOTTjaLV gebruik, wat 'bewys' of 
'demonstreer' beteken. Die subjek van die hoofwerkwoord in 5: 8 is 
God. God is die een wat sy liefde bewys. Maar daar vind 'n 
merkwaardige verwisseling van die hoofhandeling asook van die subjek 
plaas. God bewys sy liefde by wyse van wat Christus gedoen het. Die 
bewys van God se liefde geskied dus in Christus se daad. Die daad van 
Christus waarna verwys word is oTIE6aVEV en die werkwoord staan ook 
in die aktiewe vorm. Christus 'demonstreer' dus deur sy aksie van te 
sterwe God se liefde en lewer dus so indirek 'n 'bewys' van sy eie 
liefde. Hierdie 'bewys' is iets presenties30s 

• 

Hon in 5: 5 onderstreep ook die feit dat Christus sy liefde in sy sterwe 
bewys. Hon kan epeksegeties wees (Michel 1978: 182). Die NAB 
vertaal dit met 'hierin'. Hon is egter nie slegs epeksegeties nie. Dit se 
waarin die bewys bestaan: God bewys sy liefde ' ... daarin dat .. .' 
(Ridderbos 1959: 110). Die sin venvys dan verder na Christus se daad. 

• Christus se liefde behels 'n onverbreekbare band. 

Twee belangrike woorde in 8: 35 is TLS en xwptaEt wat bedreigings beskryf 
wat die liefdesverbintenis tussm Christus en gelowiges wil vernietig. Met die 
vraag 'wieT word nie 'n bepaa\de persoon offiguur bedoel nie. Die 'wie' omvat 
enige denkbare 'opponent', persoonlik of onpersoonlik, wat poog om die 
gelowiges van Christus en sy liefde vir hulle te skee06 

• Die vraagvorm is 'n 
retoriese styl wat wiI se 'niemand' (Newman & Nida 1973: 171). Dit is parallel 
aan 8: 33 en 34. 

Die Iys van probleme wat die gelowige se moontlike lyding beskryf kom in die 
OT voor waar dit die lyding van God se yolk teken soos uitgebeeld in Deut 28 en 
Lev 26 (LXX). Deut 28: 53, 55, en 57 koppel 6xttlJlS en OTEvoxwp(a aan die 
ellende van hongersnood wat oor Israel sal kom indien hulle die wet nie 
gehoorsaam nie. Paulus verbind hierdie twee woorde ook in 2: 9. In beide 2: 9 
en Deut 28 dui die woorde op die straf wat sal kom oor elke mens wat kwaad 
doen - Jood of Griek (Moo 1996: 543). Volgens Dunn het Paulus met die 
gebruik van die woorde 6A.LtjlLS en OTEVOXtvpLa die verskriklike verdrukking 
van die eindtyd in die oog (Dunn 1988: 505; cf 8: 18). In Mark 13: 8 par; 2 Kor 
12: 10 en 2 Tes 1: 4 dui 6LW'Y~OS op ven'olging weens godsdienstige redes 
(Dunn 1988: 505). Deut 28: 48 koppel verder ook 'YU~V6TTjS en A.L~OS aan die 
ellende van militere neerlaag wat Israel sal ervaar weens 
wetsongehoorsaamheid. AqlOS is in Mat 'n kenmerk van 'die laaste dae' (cf 
Mark 13: 8 par; Openb 6: 8; 8: 18). Lev 26: 25 en 33 gebruik ~aXaLpa in 'n 

30S Die kmisgebeure is 'n historiese gebeure - cl1TE8avEv. - maar die f~it dat dit gebeur h~t. is 'n 
Ptresentiese bewys (Cranfield 1975: 263-265) 

06 Sommige verklaardes sien iets betekenisvol daarin dat 'n manlike of vroulike interrogatiewe partikel 
TLS' - 'gevul' word met 'n reeks 'dinge'. Die gebmik van TiS' is egter stilisties (Moo 1996: 543). 
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militere sin en die woord is in 8: 35 'n ooglopende metonimia vir geweldadige 
dood en oorlog (Dunn 1988: 505). Die bedreigings wat die band tussen Christus 
en ge10wiges wit vemietig word dus in 8: 35 geteken as allerlei vorms van lyding 
wat God se yolk op aarde beIeef. 

Ses van die sewe items wat in 8: 35 genoem word, kom ook elders by Paulus 
voor in die kataIogusse van lyding wat hy noem. In 2 Kor 11: 26 - 27 en 12: 10 
kom ses van die items wat in 8: 35 genoem word oak voor, en Paulus beskryf 
daarmee sy swaarkry in sy apostoliese arbeid. Die sewende item in 8: 35 
~l(:1XaLpa - vorm dalk 'n klimaks en dui waarskynlik op 'n sterwe deur Romeinse 
teregstelling as iets wat Paulus vermoed het sy einde sou meebring (Dunn 1988: 
505). 

Hierie sewetal aanvegtings in 8: 35 aksentueer die feit dat Christus se liefde vir 
gelowiges aile aanvegting oortref. Hierdie sewetal aanvegting raak die 
volgelinge van Christus weens hulle verbintenis aan Hom en die gevolglike band 
met sy kruis wat 'n stigma is (Gal 6: 17). 

• 'n Skrifbewys. 

Paulus sam sy lys aanvegtinge wat die gelowige bedreig op met 'n aanhaling uit 
Ps 44307

• Die Skrifaanhaling wys daarop dat die aanvegtinge wat die gelowige 
moet trotseer, niks nuuts of onverwags is nie, maar nog altyd kenmerkend was 
van God se yolk (Cranfield 1977: 440). Ps 44: 22 word deur die rabbi's gebruik 
ten opsigte van martel are maar oak in die algemeen ten opsigte van die lewe van 
gelowiges wat hulle heelhartig aan God wy (Cranfield 1977: 44i08. Die frase 
8aVaTOlJIlE8a OATlV T~V ~IlEpav is 'n Semitiese uitdrukking wat dui op 
voortdurende doodf;bedreiging en Trp6~aTa u<j>aYT)S' is 'n staande uitdrukking 
vir martelaarskap (Ridderbos 1959: 201). 

Die Skrifaanhaling tipeer die christel ike bestaan as 'n verbintenis aan Christus en 
aan sy redding deur die kruis as 'n bestaan in lyding en aanvegting. Geen 
aanvegting kan egter die liefdesvand tussen Christus en gelowiges vernietig nie. 

• Christus se Hefde bring totale triomf. 

Rm 8:37 is van besondere belang. Waar 8: 35 36 op die swaarkry en 
aanvegtinge wat die gelowige weens sy verbintenis met Christus gefokus het, 
kom hier 'n radikale 'maar'-aAX.'. Die aanvegtinge waarvan S: 35 - 36 praat se 
funksie is slegs om die triomf van die liefde van Christus in relief te plaas en te 
beklemtoon. Die voorsetsel EV beteken 'te midde van' en nie 'ten spyte van' 
nie. Die frase EV TOlhOLS' Tr<'luw beteken 'te midde van al hierdie dinge'. Die 
gelowige kan nie die aanvegtinge "TYspring ofvermy nie, maar te midde daarvan 
triomfeer hy/sy. As begeleidende omstandighede aksentueer die aanvegtinge juis 
die triomf (Cranfield 1977: 440 441; Dunn 1988: 506). 

307 Die Psalm is waarksynlik na-eksilies en betreur Israel se neerlae teen en lyding as geYOlg van hulle 

vyande. Ten spyte van Imlle verbondsverbintenis met die Here beleef Israellyding. 

308 Die on word verstaan as 'n on -recitativum en dien as inleiding van die aanhaling. 
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Die werkwoord imEpvLKwllEv is 'n hapax legomenon in die NT (Ridderbos 
1959: 202). Die werkwoord is raar buite die NT maar kom weI voor (Liddel & 
Scott 1953: 1866). 'n Belangrike parallelle voorkoms is in die Sto'isme by 
Epictetus (Bauernfiend 1969: 945). Die ongewone uitdrukking UiTEPVlKWIlEV is 
'n uitgebreide vorm van vLKaw. Dit beteken om te triomfeer, om 'n oorwinning 
te behaaL tiTEP het 'n intensiverende funksie (Moo 1996: 544). Dit beteken: 'n 
glorieryke oorwinning behaal, meer as 'n oorwinning behaal, 'n oorweldigende 
oorwinning behaal, 'n alles-te-bowegaande-triomfbehaal (Dunn 1988: 506). 

Waarin bestaan die triomf? Dit behels verskeie sake. 

• 	 Die gelowige is op weg na die toekomstige finale oorwinning van God. 
Die woord vLKaw is in die NT 'n woord van belofte, 'n eskatologiese 
woord (Bauernfeind 1969: 945). 

• 	 Die gelowige tromfeer in die hof Die hootKonteks van 8: 31 - 39 is die 
eindeskatologiese gerig van God. Die woorde OLKaLWV en KaTaKpW(;)v 
in 8: 33 vorm die forensiese agtergrond. Die OLKaLWV deur God is egter 
ook iets presenties. Die gelowige is vrygespreek (5: 1) maar sal ook in 
die toekoms gevindikeer en vrygespreek word en weI op 'n 
hiperoorvloedige \\ryse (Fitzmyer 1993: 534). 

• 	 Die gelowige dee 1 in God en Christus en die Heilige Gees se triomJ oor 
die vier'magte' van sonde, dood, die wet en die sondige lewensbestaan. 
Hierdie 'magte' is in Rm 5 - 8 die vyande oor wie die Drie-enige God 
reeds getriomfeer het (Fitzmyer 1993: 544). 

• 	 Die gelowige triomfeer reeds in die hede oor die lewensaanvegtinge soos 
beskryf deur die sewe i:ems in 8: 35 - 36. Hierdie triomf is niks anders 
as 'n nie-geskei-word - XWpLaEL - van Christus en sy liefde nie. Dit 
kom na vore in die implisiete ontkenning in die retoriese vraag in 8: 35. 
Christus hou die gelowige in sy liefde. Die subjektiewe genitief in die 
frase TOU aya1TTlaavTos in 8: 37 staaf dit 

• 	 Die gelowige behou sy verlossing. am in Christus te bly is niks anders 
as 'n bly-in-sy-verlossing wat Hy bewerk het nie. Dit is so aangesien 
Paulus die liefde van Christus ook soteriologies verstaan (Gundry Volf 
1990 : 63). 

• 	 Die oorwinning wat die gelowige behaal geskied geheel en al 'deur Hom 
wat vir ons liefhet'. Die partisipium ayaiT~aaVTOS in 8: 37 moet in die 
lig van 8: 35 na Christus vef\\rys. L1LO in 8: 37 dui die handelende 
persoon aan in die sin dat hy die agent van die aksie is. Die 
lJiTEPVLKw~tEV (8: 37) asook die aWTTjpLa (5: 9; 8: 24), presenties en 
eskatologies, het een grond en waarborg, naamlik Christus en sy liefde. 
Deur Hom supertriomfeer die uitverkorene (Newmann & Nida 1973: 
172). 

• 	 Die laaste belangrike punt moet nog aandag kry. Die \\'oord flllaS in die 
frase TLS ~flaS xwp(aEL in 8: 35 asook die voorsetsel hEp in 8: 37 is 
belangrik. Die ~Ilas is die uitverkorelles van God (8: 29). Die 
woordorde in die sin waarin THlaS voorkom. waar ~~ldS' direk na TLS 
staan. plaas klem daarop. Hierdie "ons' is die DiiEp-\\,enners. In die 
lJiTEp-samestellings in die corpus PaulinLlm klink daar altyd 'n toon van 
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opwinding en b~}'dskap deurJO'l. Dunn praat van 'exhiliration' . 
Uitverkorenes leef as {mEp-triomfeerdcrs vol opwinding en blydskap 
(Dunn 1988: 506). 

• 	 Christus se Iiefde openbaar God se )jefde. 

Die liefde van Christus openbaar God se liefde. Christus se 'oorgegee word' as 
Seun (8: 32) en sy sterwe op die kruis van Golgota (5: 6 -- 8) en wei as 'n offer 
vir die sonde (8: 3), is demonstrasies par excellence van God se liefde. 

• 	 Die oorgegee word van die Seun openbaar 'n liefdevolle Vader. Die 
konteks waarin die liefde van Christus in 8: 35 en 8: 37 bespreek word is 
die van 8: 31 - 39 waarin daar in 8: 32 gepraat word van God wat sy eie 
Seun oorgegee het. God se 'oorgee' van sy Seun is 'n radikale ingryping 
van Hom in die wereldsituasie waar die 'magte' van die sonde, dood, wet 
en die aap~ heerskappy voer. Die radikaliteit van God se ingrype kom 
daarin na yore dat Hy sy eie Seun nie spaar nie. t:¢ELauTo beteken 
letterlik 'spaar' , in die sin van 'terughou' (Newman & Nida 1973: 170). 
t¢ElauTo bevat hier egter ook volgens Dunn die toon van 'n vonnis wat 
uitgevoer word (Dunn 1988: 500) en weI dieselfde vonnis wat die gevalle 
mensheid se gedrag vereis(l: 32)310. Rm 8: 3 sou hierdie siening steun. 
Die frase TOU [BLOU utov dui Jesus as die Seun van God in 'n werklike 
sin aan, en nie in 'n adopsie-sin nie. Deur nie sy eie Seun te spaar nie, 
het God as regter alreeds 'n vonnis uitgespreek in die guns van 
gelowiges, sy aangenome kinders (Fitzmyer 1993: 531). Ridderbos 
identifiseer hier die stylfiguur bekend as litotes. lets word verklein om 
die gedagte daarin beter tot uitdrukking te bring, veral deur die 
teenoorgestelde begrip - terughou - te negeer (1959: 199), 
llapEowKEv beteken 'om oor te gee' en is 'n verwysing na die Seun se 
sterwe (4: 25)311. Die 'oorgee' geskied aan die magte van die dood en die 
duistemis. llapEBwKEv herinner aan Abraham se offer van sy eie seun 
in Gen 22: 12, 16 waar God hom dan prys dat hy nie sy seun 'gespaar' 
het nie. Die oorlewering in 8: 32 geskied iJTTEP ~IlWV, as 'n handeling 
wat "ter wille van' en 'in die plek van' gelowiges geskied. 
Die belangrike punt is dat Paulus aan God die Vader die inisiatief toedig 
vir die heilsplan wat realiseer in die sterwe en opstanding van die Seun en 
die plaasvervangende effek daarvan vir alle rravTwv -gelowiges. 
Volgens Beker is daar 'n noue verbintenis tussen God se oorgee van sy 
Seun in 8: 32 en 5: 8 9 (1980: 363)312, Die redding deur die Seun in 5: 
9 hou ook direk veband met die sterwe van ChristLls in 5: 8 as 'n 
demonstrasie van God se liefde (5: 8), 

)09 Paulus is lief vir vTiEp-samestellings. Cf 1 Tes 3 10; 5: 13; 2 Tes 1: 3; 1 Kor 12: 31; 2 Kor 1: 8; 3: 10; 7: 

4; 9: 14; 11': 5. 23; 12: 11; Rm 5: 20; 7: 13; 8: 26; 12: 3; Fi12: 3, 9; 3: 8; 4: 7; CfEfes 1: 19; 2: 7; 3: 19,20. 

Die liTTEp-samestellings karaktcriscer die uitstaande en sentralc beklemtoning in Paulus se soteriologie 

(Dunn 1988: 506), 

310 Hy verwys na Rm 11: 21 en 2 Kor 13: 2 wat dieselfde betekenis sou he, 

31! Die 8Uk.llll- formule is reeds by die behandeling van God as Koning genoem, In Rm 4: 25 kom die 

passiewe vorm \'oor. Die werk\\oord TlopE8wKEV kom in LXX in Jes 53: 6, 12 voor \\aar dit drie keer 

gebruik word \"an die 'oorgee' \'an die Iydende Kneg, Jesus gee Homself oor: Ga12: 20; Efes 5: 2, 25, 

312 Die noue \'crbintenis tussen 8:32 en 5: 8,9 hou verband met die struktuur van hoofstukke 5 - 8 waar 

verskeie gedaglcs in hoofstuk 5 weer in hoofstuk 8 voorkom en so omramings vorm. 
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• 	 Christus se sterwe waarborg God se liefde. 
Volgens 5: 8 is dit wat Christus doen - sy aTrE6aVEV - 'n bewys van die 
liefde van God vir sondaars. In 5: 8 vind daar 'n ongewone verwisseling 
van subjek en van aksie plaas. Die bewys wat gelewer word van God se 
Iiefde geskied nie deur 'n daad wat hy self ondergaan nie, maar deur 'n 
aksie van Christus. Christus se aksie as 'n sterwe op die kruis van 
Golgota 'bewys' God se Iiefde. LUVLOTT](JlV beteken 'bewys lewer' en 
weI in die sin van 'n onweerlegbare waarborg (Dunn 1988: 512). 
Christus se aTrE6uVEV" wat verwys na sy kruisdood op Golgota, is dus 
die onweerlegbare bewys en onvemietigbare waarborg van God se 
reddende (5: 9) liefde (5: 6, 8) vir swakke goddelose sondaars (5: 6 - 8). 

• 	 Christus se liefde omraam Rm 5 - 8. 

In Rm 5 - 8 word daar op vier plekke na die Iiefde van Christus verwys. Rm 5: 8 
verwys indirek na die liefde van Christus en 8: 35, 37, 39 verwys direk na die 
liefde van Christus. Liefde as 'n eienskap van Christus wat aan die begin (5: 8) 
en einde (8: 35, 37,39) van Rm 5 - 8 voorkom, ornraam dus die gedeelte, wat die 
tweede hoofdeel van Rm is. Dit ornraam ook 8: 35 39 wat die finale akkoorde 
en die klimaks is van die loflied en die simfonie (Ridderbos 1959: 110) waarin 
Paulus in 8: 31 39 oor die liefde van God en van Christus uitbreek. 

Samevatting van hoofstuk 3.4: Christus in Rm 5-8. 

In Rm 5-8 is Christus die 'agent' deur wie God sy verlossing in die wereld bewerk. God 
werk OlU, ElSO, EV ,asook ouv Christus in die vervulling van sy heilsdrama in die were1d, 
Christus sterwe in iJTrUKO~ (5:19) en deur 'n daad van OlKulWllu (5:IS) aan die kruis van 
Golgota. Daardeur: (1) stel Hy God se nuwe skepping daar; (2) lei Hy die nuwe aeon in 
as die hoof daarvan; (3) lei Hy die nuwe mensheid in as die hoof daarvan; (4) bewys Hy 
God asook sy eie liefde vir sondaars. 

3.5 	 DIE GEES IN ROMEINE 5 - 8. 

Daar word in hierdie sub-hoofstuk aandag gegee aan die volgende aspekte in verb and 
met die Gees: (1) die voorkoms van TrVEiJ!lu; (2) die name van die Gees; (3) die 
kontekste waarin TrVEUIlU voorkom; (4) die eskatologiese raamwerk van die werk van die 
Gees; (5) die koms van die Gees in die nuwe aeon; (6) die Gees bewerk God se 
eskato logiese triomf in die teenswoordige nuwe aeon; (7) die eindeskatologiese werk van 
die Gees. 

3.5.1 	 DIE VOORKOMS VAN DIE PNEUMA. 

Daar is een en dertig en dalk drie en dertig verwysings na TrVEU~La in Rm .. Verdere 
voorkomste van verwante woorde is soos volg: (1) XapLaIlU': ses keer; (2) 
TIVEUIlUTlK()SO: drie keer. Die voorkoms van TIVEUIW in Rm is so os yoIg: 1 :4,9 (indirek); 
2 :29; 5 :7: 7:6,S:2,4,5(2x), 6, 9(3x), 10, 11(2x), 13,14,16(2x), 23, 26(2x). 27: 9: 1; 12: 11 ('1); 
14: 17; 15: 13, 16,19,30. In die Textus Receptus is daar in 8: 1 'n verdere gevaL 
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Die verwysings na TIVEUlla is soos volg: 

Verwysings na die Heilige Gees. 

Die groot meerderheid van die een en dertig verwysings na die gees, is verwysings na 
die Heilige Gees. Die volle naam 'Heilige Gees' kom egter slegs ses keer voor: Rm 1: 
4313 

; 5: 5; 9: 1; 14: 17; 15: 13,16. 

• Verwysings na die Gees van Christus. 

Die term Gees van Christus kom slegs een keer en wei in Rm 8: 9 voorJl4. 

• Verwysings na die menslike gees. 

Paulus gebruik ook TIVEUIlO om na die basiese innerlike komponent van die 
menslike persoonlikheid te verwys. Dit kom voor in Rm 1: 9 en 8: 16. 

• Verwysings na pneumatikos. 

DVEUIlOTLKOS is 'n byna eksklusiewe Pauliniese woord3l5
. In Rm kom 


TIVEUIlOTLKOS drie keer voor316 waarvan slegs een daarvan in Rm 5 - 8 is en weI 

soos volg: 

Rm 7: 14: 0 VOIlOS TIVEUIlOTlKOS EUTLV (7:14) 


Die betekenis van TIVEUIlOTlKOS is dat dit na 'n eienskap of 'n kwaliteit van die 

Gees self, of na 'n resultaat van die Gees se aktiwiteit in die lewe van die 

gelowige verwys (Fee 1995: 28). 


• Verwysings na charisma. 

Daar is ses verwysings na XapWIlO in Rm 5 - 8 waarvan twee verwysings na die 
aktiwiteit van die Gees is. 

Die grammatiese vorms van pneuma in Rm 5 - 8. 

Die naamval van TIVEVIlO, die gebruik van die lidwoord by TIVEVIlO en die 
woordorde by die gebruik van TIVEVIlO in Rm 5 - 8 wys belangrike dinge in 
verband met TIVEVIlO uit. 

Die data is soos vo\g (sien onder andere Fee 1995): 

313 Die woord hier is aYU'JGuvl1S'. Die frase is 'n letter like weergawe van die Hebreeuse ruag qadosj wat in 

die OT in Ps 50: 11 en Jes 63: 10, 11 voorkom en wat in elke geval in die LXX vertaal word met TO 

TIVEUf.W T(\ aYl<ll' =Heilige Gees ( IQS 4: 21; 8: 16; 9: 3; lQH 7: 6, 7; 9: 32, TLevi 18: 11). 

314 Ga14: 6 verwvs na die Gees van die Selin en Fill; 19 na die Gees van Jesus Christlls. 

315 Uit 'n totaal \:an ses en twintig voorkomste van hierdie woord in die NT is vier en twintig daarvan in die 

Pauliniese corpus. Vyftien voorkomste is in 1 Kor ( Schweizer 1971: 436 - 437). 

316 Rm \: 11 en 15: 27. 
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• Pneuma in die nominatief. 

Die woord lTVEUI-W kom ses keer in die nominatief voor en verwys duidelik na 
die Heilige Gees as subjek. 

In vyf van hierdie gevalle word lTvEUlla met die Iidwoord gebruik, en weI soos 
volg: 

• 	 Rm 8: 10: T(') bE lTVEVlla (w~ bUl bLKaLOa{wfW. 
• 	 Rm 8: 11: El bE T<l lTVEUlla TOU EYELpaVTO$ TtJV ' Illaouv EK VEKPWV 

OlKEl EV VIlLV. 
• 	 Rm 8: 16: aim) T() lTVEUlla aUIlllapTVpEL . 
• 	 Rm 8: 26:' OaOlJTW$ bE Kat T<l lTVEUlla auvaVTLA.all~aVETaL TQ 

Qa9EVElr;t TJIlWV·. 

In hierdie vyf gevalle is lTVEVlla duidelik die subjek. 

In een geval word lTVEVlla sonder die lidwoord gebruik, en weI soos voIg: 

Ook hier is lTVEUlla die subjek. In 8: 9 - 11 maak die konteks, waar daar ses 
verwysings na lTVEUlla met die lidwoord is, dit duidelik en seker dat lTvEUlla in 
8: 9 na die Heilige Gees as die Gees van God verwys. Die nie-gebruik van die 
lidwoord is stili sties (Fee 1995: 17). Uit hierdie statistieke is dit duidelik dat 
Paulus gereeld die Iidwoord gebruik wanneer die Gees die subjek van die frase is 
(Fee 1995: 17). 

• Pneuma in die genitief. 

Afgesien van die gebruik van lTVEUlla in preposisionele frases in 5: 5 en 8: 11, 
wat beheer word deur die genitief, kom lTVEUlla ses keer in die genitief voor, 
waarvan vyf verwysings na die Heilige Gees is. Al vyf voorkomste bevat die 
lidwoord. Die voorkomste is soos volg: 

• Rm 8: 2: 0 yap VOIlO$ TOU lTVEUllaTO$ Tf}$ (wf}$ 
• Rm 8: 5: Ta TOU lTVEUllaTO$. 
• Rm 8: 6: T(l bE <PpovTllla TOU lTVEUllaTO$ (W~ Kat Elp~VTr 
• Rm 8: 23: T~V QlTapx~v TOU lTVEllllaTO$ 

Daar is een voorkoms van lTVEUIlQ in die genitief sonder die lidwoord. Die 
voorkoms is: 

• Rm 7: 6: EV KaLv6TT)Tl lTvEUllaTO$ 

 
 
 



191 

• 	 Pneuma in die genitief in preposisionele frases. 

In twee gevalle kom 1TvEulla met preposisies wat die genitief neem voor. Een 
geval is met en die ander een sonder die lidwoord. Die voorkomste is: 

+ 	 Rm 5: 5: ouJ. 1TvEullaTos aYLou TOU 006EVTOS ~VlV .. 
+ 	 Rm 8: 11: (~)()1TOlrlOEL. ... oUl TOU EVOlKOUVTOS Cll:T(JU 1TvEullaTos EV 

UlllV. 

Die voorkoms van 1TvEulla sonder die lidwoord in 5: 5 word gekwalifiseer deur 
die byvoeging van ayLOS en 'n substantiewe deelwoord. Dit maak hierdie 
voorkoms van 1TvEulla 'n verwysing na die Heilige Gees. 

Die genitief in die genitiewe gebruik van 1TvEulla dui baie keer op 'n handeling 
wat van die Gees uitgaan (Van Rensburg 1980: 139,154). 

• 	 Pneuma in die datief. 

By die gebruik van 1TvEulla in die datief moet onderskei word tussen die gebruik 
van 1TvEulla in die formule EV 1TVEUllaTL en 1TvEulla in die gewone datiefvorm 
van 1TVEUllaTL. Daar is drie verwysings na 1TvEulla in die datief17 en weI 
sonder die lidwoord. Hulle is: 

+ 	 Rrn 8: 9: UIlELS oE OUK EOTE EV oapKl aAAa EV TiVEullaTL 
+ 	 Rrn 8: 13: EL oE 1TVEUllaTL TaS 1Tpa~ELS TOU oWllaTos 6avaTouTE 
+ 	 Rrn 8: 14: com yap 1TVEUllaTL 6EQU ayoVTaL, 

Daar is 'n substantiewe verskil tussen die gebruik van TrvEulla met en sonder die 
preposisie EV (contra Fee 1995: 21, 24). Die preposisie EV in die frase EV 
1TVEUllaTL in 8: 9 het 'n oordragtelik-Iokale betekenis na analogie van die 
Hebreeuse be (Du Toit 1975: 56-57). Elders in Paulus se briewe kan dit ook 'n 
verdere reeks van betekenisse soos middel, wyse, sfeer en assosiasie he. TIvEulla 
in die gewone datief vorm EV, sonder die lidwoord, kan ook die reeks betekenisse 
van middel, wyse, sfeer en assosiasie he (Fee 1995: 21). 

In al die bogemelde teksverse waar 1TvEuva in die datiefvorm gebruik word, 
word daar na die Heilige Gees verwys. 

Daar is ook 'n gebruik van 1TvEulla in die datief met die lidwoord waar die 
referent die menslike gees is. Die verwysing is die volgende: 

+ 	 Rm 8: 16: TL~ 1TVEUllaTL TlllwV ()TL EOIlEV TEKva eEOl' (cf 1: 9). 

317 Die frase EV TIVEU\laTl korn ook in instrurnentele sin in Rrn 2:29 voor: 'deur die Gees' (NAB). 
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• 	 Pneuma in die akkusatief. 

Daar is twee verskillende gebruike van lTVEVI-La in die akkusatief in Rm 5 - 8. 
Hulle is die volgende: 

1. 	 DVEVlW sonder die Iidwoord as verwysing na die Heilige Gees. 

DVEvlla sonder die lidwoord in die gebruiklike akkusatiewe betekenis 
van direkte voorwerp kom drie keer voor. Die voorkomste is: 

• 	 Rm 8: 9: d 8E TLS' lTVEVlla XPUJTOV OUK EXEL 
• 	 Rm 8: 15: OU yap EAci~ETE lTVEVlla 80UAElaS' mlALV 
• 	 Rm 8: 15: aAAa EAci~ETE lTvEvlla uL09EO'laS'. 

2. 	 DVEulla sonder die lidwoord met 'n preposisie met verwysing na die 
Heilige Gees 

DVEulla sonder die Iidwoord maar met 'n preposisie kom twee keer 
voor: 

• 	 Rm 8: 4: ana KaTa lTVEUlla 
• 	 Rm 8: 5: ot 8E KaTa lTVEvlla 

Die akkusatiewe vorm van lTVEUlla het hier die gebruiklike betekenis van 
'n direkte voorwerp. Die frase KaTa lTvEVlla is 'n vaste formule vanuit 
die vroee Christel ike tr".disie (Hahn 1986: 153-187). 

• 	 Samevatting van 3.5.1: Die Name van die Gees. 

Afgesien van die verwysings na die mens like gees in sommige van die 
bogemelde gevalle is al die verwysings na lTVEUlla verwysings Of na die lTvEUlla 
0Eou (8:9), die een en enigste God, wat ook die lewende God is, Of na die 
lTVEUllcl aYLov, die Gees wat in sy wese God self is. 

3.5.2 	 DIE NAME V AN DIE GEES. 

Wanneer Paulus oor die Gees in Rm 5 - 8 praat, sien hy die Gees as 'n apokaliptiese 
manifestasie van die eindtyd soos vanuit die OT gesien (Eseg 37: 1 - 14; Joel 2: 28 - 32). 
En waar die OT die Gees gesien het as 'n eskatologiese manifestasie, het die vroee 
Christene en Paulus self die Gees gesien in verbintenis met die opstanding van Christus 
(Hand 9: 17; 2: 17 21; Rm 1: 4). 

Ondergemelde name van of verwysings na die Gees kom in Rm 5 - 8 \'oor. Die 
verwysings na die Gees kom in verskillende vorms voor. Hulle is: 

lTIJEUllaTOS' aYLou (5: 5). 

KaLV()TT)TL (LufjS' (6: 4), 

KaLV(>TT)TL lTVEUllaToS' (7: 6). 

lTVEUIlUTOS' TfjS' (LufjS' (8: 2). 

lTVEUIlU (8: 4, l3, 16, 26[2x]). 
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TIVEVIWTOS' (8: 6, 27). 

EV TIVEVllaTL (8: 9). 

TIVEVlla SEOV (8: 9). 

TIVEvlla XPLCJTOV, (8: 9). 

T(l TIVEVlla TOV E:YElpavToS'- -- EK VEKPWV (8: 11). 

TIVEUlla oouAElaS' (8: 15). 


" , ~ , (8 23)318TllV aTIapXllv TOU TIVEUllaToS': . 

BogemeJde name van die Gees word vervolgens bespreek. 

• Die HeiJige Gees. 

In Rm 5: 5 word die Gees die TIVEVllaToS' ayLOu genoem319
. AyLOV staan in 

'n attributiewe verhouding tot eEO~ en is dus 'n beskrywing van God320. Die 
heiligheid van God is seker die eienskap van God in die OT (Jacob 1964: 1987). 
Met ayLOv word die Goddelikheid van die Gees bedoel en weI verwysend na die 
diepste wese van God (Ridderbos 1959: 25). Die Gees word met ayLOv 
gekaraktiseer as heilig (Fee 1995: 27). Die genitief dui hier op 'n kwaliteit 
(Baumgartel 1971: 359 - 368). Die karakterisering van die Gees as heilig sien op 
die Gees as dee1hebber aan die heiligheid van God (Dunn 1988: 25). 

• Die Gees, 'Brenger van nuutheid van lewe?' 

Die frases Km VOTllTl (wTlS' (6: 4) en Kal VOTrlTL lTVEVllaToS' (7: 6) dui nie op 
name van die Gees nie, maar op 'n handeling van die Gees en word onder die 
deelbehandel. 

• Die 'Gees van die lewe?' 

Die frase TOU lTVEVllaToS' TTlS' (WTlS' in 8: 2 (vergelyk 8: 6) sou weergegee kon 
word met 'die Gees van die lewe'. Die bedoe1ing van die frase is egter: die Gees 
gee lewe (Newman & Nida 1973: 145; Ridderbos 1959: 171; contra Bruce 1969: 
160), of lei tot (ewige) lewe (BDF 165; Byrne 1996: 242)321. Die genitief(wTlS' 
dui op dit wat die Gees gee, naamlik lewe (Van Rensburg 1980: 121). Die hele 
frase beskryf dus 'n handeling van die Gees en dit word onder die dee! bespreek 

313 Versteeg (1978: 147) vertaal aTIapx~ verkeerdelik met 'Eerstelinggawe', wat dui op 'n be naming van 
die Gees. 'n Moontlike vertaling sou dan wees: die Eerstelinggawe, naamlik die Gees. 
319 AyLOV is die ekwivalent van die Hebreeuse naam van die Gees van God in die OT. naamlik Ruag 
hakadosj. Dit korn slegs op twee plekke voor, naamlik in Jes 63: 10 II en Ps 51: II. Die parallelle in die 
Koemraan Iiteratuur is IQS 4: 21, 8: 16: 9: 3; lQH 7: 6 -7; 9: 32. Die Griekse frase in die TLevi 18: 11 is 
TIl'E Vila UYlWGl-1'1l5, 'n verwysing na die Gees van God ( cf Gal 6: I; Efes 1: 17; 4: 30: .2 Tim 1: 7). 
3~O 'n ~aamwoord -byvoeglik naamwoord konstruksie sondeI' In lidwoord vorm 'n sogenaamde vierde 
attributiewe posisie. Wallace 1996: 310 . 
.121 Byrne (1996: 2-1-2) verstaan die genitiewe vorm (w~5 as kwalitatief en = die Gees wat lei tot ewige 
Iewe . 

 
 
 



194 

• Die Gees van God. 

Die verwysings na die Gees of na die Gees van God kom in verskillende vorms 
voor. Die vorms is: TO TIVEU\lG (8: 4, 13, 16, 26 [2x]), TOU TIVEV\lGTOS' (8: 6, 
27), EV TIVEV\lGTL (8: 9) TIVEU\lG SEOU (8: 9 T() TIVED\lG TOU EyElpGVTOS'- -- EK 
VEKPWV (8: 11). 

Wanneer Paulus in hierdie verse die Gees TIVEU\lG ensovoorts noem, dan het hy 
die OT idee van die Gees van God in gedagte (Fee 1995: 905 - 906)322. 

Die basiese betekenis van mag in die OT is 'lug in beweging' asook die 
geheimsinnige, ontasbare, maar magtige effektiewe aard van hierdie mag 
(Schweizer 1971: 415 - 455). Die noue verbintenis van mag met God in die OT 
beskryf God se teenwoordigheid en mag en werksaamheid by of onder sy volk 
of sy agente, of in sy skeppingswerk en weI op 'n kreatiewe, profetiese, 
lewegewende ofvernuwende wyse (Gen 12: 2; Num 24: 2; 1 Sam 19: 20, 23; 2 
Kron 15: 1; 24: 20; Jes 11: 2; 61: 1; Eseg 2: 2; 1: 5; 37: 14; Ps 51: 12). Paulus se 
gebmik van die frase TIvED\la SEoD in Rm 5 - 8 sluit aan by hierdie OT gebmik 
van TIVEU\la. Die genitiewe vorm van TIVEu\la verbind met E)c;o<;. Dit dui op: 
(1) 'n verhouding tot God; of (2) identifikasie met God; of (3) op 'n aktiwiteit 
van God (Van Rensburg 1980: 139, 154, 120 - 147; Fee 1995: 835)323. In Rm 5: 
8 word met die frase TIVEU\lG SEOU veral op die volgende gedui: (1) die 
teenwoordigheid van God by of onder of in sy nuwe volk (OLKEL 8: 9, 11; 
EXOVTES' 8: 23); (2) die aktiwiteit van God onder of in sy nuwe volk (EKKEXUTaL 
5: 5; OOSEVTOS' 5: 5; KaLVOTllTL 6: 4 en 7: 6; ~AEuSEpwaEv 8: 2; TIAllPWSU 8: 4; 
EydpavToS' 8: 11; '4l0TIOL~aEl 8: 11; ayoVTaL 8: 14; aU\l\lapTUpEr 8: 16; 
auvavTLAa\l~civETaL 8: 26; en lJiTEPEVTuYXcivEl 8: 26( Fitzmyer 1993: 124). 

Die woord TIVEU\la in die benaming TIVEV\lG SEoD (8: 9) verwys na die Heilige 
Gees en nie na "n Gees van God' nie, en moet weergegee word met 'die Gees 
van God'. Semanties kry albei naamwoorde ewe veel klemm . Paulus dink dus 
aan die Gees primer in die Gees se verhouding tot God (Fee 1995: 835). In 
hierdie verhouding van die Gees tot God word ook soms aan God as Vader 
gedink325. Die noue verbintenis tussen die Gees en God kom ook daarin na vore 
dat God baie keer die subjek is van die werkwoord wanneer yerwys word na die 
Gees se werk in of onder mense: God 'stuur' die Gees (vergelyk 8:1 - 4) en 'gee' 
die Gees (5: 5). Paulus se verstaan van die Gees in sy verhouding tot God kom 

322 Van die 377 voorkomste yan mag in die Masoretiese Teks venvys ongeveer vier en negentig na die 
Gees van God. Die LXX vertaal 264 van die 377 voorkomste van niag met TIVEUIW (Schweizer 1971: 415 
- 455; Fee 1995: 905 - 906). 
323 Die grammatikale genitiefvorm is soms 'n subjektiewe of handel en de genitief(Fee 1995: 836; Van 
Rensburg 1980: 120 - 147). 
3~. Volgens die Kanon van Apollonius kan beide 'n hoofnaamwoord en 'n genitiewe naamwoord of die 
lidwoord he ofnie he nie. Die lidwoord maak geen semantiese verskil nie. Dit wil se: 70 TIVEUIW TOU 

OEOlJ TIVEUIl(( 8EOU. Dieselfde Kanon bepaal dat indien beide naamwoorde sonder lidwoorde is en een 
van die naamwoorde is 'n bepaalde naamwoord dan is die ander naamwoord ook bepaald. Dus, aangesien 
OEOU 'n bepaalde naamwoord is, is iTVEUpa ook 'n bepaalde naamwoord. Beide naamwoorde het ook 
dieselfde semantiese krag. \\"al1ace (1996: 250 -- 251). 
m Dit kom byvoorbeeld -na \'ore in Rm 8: 15 waar die Gees die Een is wat kindel's van God die Vader tot 
Hom laat roep: 'I\~~a !' 
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van sy OT agtergrond, waar God met sy Gees 'toerus' (Eks 31: 3), of sy Gees 
laat 'kom' (Num. 24: 2; Joel 2: 28) asook 'op' mense laat wees (Rig 3: 10). 

• 'Gees van verslawing?' 

Die frase TrVEU!la bouAELas- kan vertaal word met 'Gees van verslawing' wat 
dan beteken 'die Gees verslaaf '. 326 Streng gesproke is hierdie frase dus nie 'n 
naam van die Gees nie, maar dit beskryf 'n handeling van die Gees. Die frase 
sal onder die deel behandel word. 

• Die Gees van Christus. 

Die Gees word in Rm 8: 9 TrVEu!la XPUJTOU genoem. Die genitief dui op 'n 
verwantskap van die Gees met Christus327

• Dit wil voorkom asof XPL<JTOU, (8: 
9) Paulus se eie verbintenis met TrVEU!la is (Hahn 1986: 180)328. Die doel met 
die verbintenis is waarskynlik om 'n nouer verband tussen die Gees en die 
opgestane Christus te Ie (Hahn 1986: 180). Hierdie verbintenis tussen die Gees 
en Christus word in 8: 10 vollediger en sterker gestel. Volgens 8: 10 aktualiseer 
en intemaliseer die Gees die persoon en die werk van Christus in die gelowige. 
Die noue verbintenis tussen die Gees en Christus blyk ook uit die maklike 
verwisselbaarheid van die volgende terme in verse 9 - 10: TIVEU!la oLKEl EV 
U!lLV, TIVEu!la XPLCJTOU. EXEl ,ECJTLV alhou, XPL<JTOS- EV v!l1v .. 

In verse 9 - 10 word daar egter 'n duidelike onderskeid tussen die Gees en 
Christus gehandhaaf. Dit geskied onder andere juis deur middel van die genitief: 
die Gees is die Gees van Christus. Daar is dus in hierdie verse nie 'n 
iciimtifikasie tussen die Gees en Christus nie. Hier is dus geen sprake van 'n 
Gees Christologie nie329. 

• Die Gees, "0 Eerstelioggawe?' 

Versteeg (1978: 147) vertaal T~V aTIapx~v (8: 23) met 'Eerstelingsgawe' of 'die 
Eerstelingsgawe'. Hierdie frase sou dan weergegee kon word met 'die 
Eerstelinggawe, naamJik die Gees.' Dit sou kon dui op 'n benaming van die 
Gees. Die grammatikale bedoeling is egter dat die Gees 'as die eerste gawe' 
ontvang is33O

• Streng gesproke het ons dus nie hier met 'n naam van die Gees te 
doen nie. Hierdie frase word later by die werk van die Gees behandel. 

326 Die genitiewe \'orm moet as 'n handelingsgenitiefbeskou word (Van Rensburg 1980: 131; Louw 1979: 

18). 

327 Die genitiewe vorm XpUJTov. is 'n verwantskapsgenitief (Van Rensburg 1980: 127). 

328 Die kombinasie TT!'El'!lO XpWTOV. kom elders in die NT slegs in 1 Petrus 1: 11 \'oor. 

329 Die voorstanders van 'n Gees Christologie baseer huJle siening hoofsaaklik op drie teksgedeeltes: 1 Kor 

6: 17; 15: 45; 2 Kor 3: 17 - 18. Nog ander beroep hulle op Rm 1: 4; 8: 9 10 (Hamilton 1957: 10 - 15). 
330 A1Tapx~ staan in die akkusatiewe vorm. wat op 'n voorwerp dui. Vergelyk die NAB: .... ons wat die 
Gees ontvang het as die eerste gawe ... ' 
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3.5.3 	 DIE KONTEKSE W AARIN PNEUMA VOORKOM. 

"VEVIla kom in die volgende kontekse voor: 

Die Gees as gawe in Rm 5: 5. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 5: 5 werp die volgende lig op 
hierdie vers: 

UveVlla is 'n leksikale item wat as referent grammatikaal en verbaal soos volg voorkom: 

Verbaal: OOeEVTO<;" (8: 5) 

Leksikaal: lTVElJI10TO<;" (8: 5) 


• 	 Die funksie van die Gees as gawe: 

Die Gees vervul die vo1gende funksies: 

• 	 Die Gees is instrument van die uitstorting van die Hefde van God 
(8:5). 

• 	 Die Gees is 'n gawe (8: 5). 

• 	 Die funksie van vrygespreektes: 

Vrygespreektes: 

• 	 Ontvang die uitstorting van God se liefde deur die Gees in hulle 
harte (8: 5). 

• 	 Is ontvangers van die Gees (8: 5). 

• 	 Die Gees as brenger van nuwe lewe in Rm 6: 4 en 7: 6. 

'n Grammatika1e, leksikale en semantiese kyk na Rrn 6: 4 en 7: 6 werp die 
volgende lig op hierdie verse: 

Kal.VOTllTL en 1Tveulla is leksikale items wat as referente leksikaal soos volg 
voorkom: 

Leksikaal: Kat VOTTjTl (6:4 en 7:6), lTVEVI10TO<;" (7:6). 

• 	 Die funsies van lCal.VoTllTL en van 1Tvevlla as verwysings na die 
Gees: 

• 	 Die Gees bring lewe (6: 4) 
• 	 Die Gees realiseer die nuwe bedeling (vvv: 7: 6). 
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• Dic funksic van gclowiges in dic nuwe acon van die Gees: 

Vrygespreektes wat hulle in die nuwe aeon bevind: 

• 	 Lewe 'n nuwe lewe deur die Gees331 (6: 4). 
• 	 Bevind hulle in die nuwe aeon wat deur die Gees inge1ei en 

gerealiseer word (7: 6). 

• 	 Die Gees in die Pneuma-sarks kontras in Rm 8: 1 - 13. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 8: 1 - 13 werp die voIgende 

lig op hierdie gedeelte: 


Die eerste persoon meervoudsvorm is 'n referent wat telkens voorkom en wei 

deur middel van verbale en pronominaie realisering asook deur verwysers. As 

sulks is dit 'n sterk kohesiewe item in hierdie verse. As referent kom die 

'gelowiges' soos volg voor: 


Verbaal: 7TEpLlWTOU(JL v (8:4), EUT€' (8: 9), EUIlEV (8: 12), (liTE (8: 13), 

IlEAAETE (8: 13), eavaTouTE (8: 13) asook (~UE(JeE. (8: 13). 

Pronominaal: tllllV (8:4), VIlElS' (8: 9), DlllV (8: 9, DlllV. (8: 10), VlllV. (8:11), 

DllwV (8: 11) EV DlllV (8: 11). 

Verwysers: TOlS (8:1), TOlS' (8:4) asook ot (8: 5). 


Een afleiding uit die klem op die meervoudsvorm in hierdie verse is dat Paulus 

hier baie direk met die Christene praat om hulle te laat fokus op die rol van die 

7TvEulla-uopc kontras in hulle nuwe bestaan as Christenmense (Du Toit 1984: 11 

- 12). Die referent 'vrygespreelctes' soos dit na yore kom in die eerste persoon 

meervoudsvorm in Rm 5: 1 - 11 kom in Rm 5: 1 - 21 net in Rm 5: 1 - 11 VOOL 

Dit ontbreek in Rm 5: 12 - 21. In laasgenoemde deeI funksioneer die referent 

'mense'. 


llVEUJ,La is 'n leksikale item wat telkens in hierdie perikoop voorkom. Op 

grammatikale vlak kom 7TvEulla as referent verbaal en deur verwysers asook 

leksikaal soos volg voor: 


Verbaal: OlKEl (8:9),OlKEl (8:11) asook EvOlKOUVTOS 

(8:11). 


Verwysers: TOU (8:2), TOU (8:5), TOU (8:6), TO (8:10), TO (8:11) asook TOU 

(8:11). 

Leksikaal: 7TVElJ\WTOS' (8:2), 7TvEulla (8: 4), 7TVEU\W (8:5), :-:vEulloTOS' (8:5), 

7TVEUIlOTOS' (8:6), 7TVEUIlOTL (8:9), 7TvEulla (8:9), 7TI'E1lta (8:9), 7TVEU\W 

(8:10), TIvEulla (8:11), TIVEUIlOTOS' (8:11) asook 7TVEU~taTl (S:13). 


Die twaalf venvysings na 7TVEUIW in hierdie perikoop pJaas baie sterk klem 

daarop as item, asook op die funksie daarvan in die 7TVE1'fW-CJC1Pc antitese vir die 

gelowige. 


3JI KmvOTlFllS' is 'n verwysing na die toestand van die nuwe aeon (cf VVVt bE: 7: 6) \\3.t deur die Gees 
gerealiseer word (cf7: 6). 
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Saam en in samehang met 'TTVEUIW kom die leksikale item aapf ook telkens in 
hierdie perikoop voor. Lap~ realiseer grammatikaal verder ook deur verwysers. 
Die voorkomste van hierdie referent is soos volg: 

Verwysers: Tns (8:5), Tns (8:6), Tns (8:7) asook TD (8: 12) 

Leksikaal: aopKos (8:3), aopKos (8:3), aopKt (8:3), aapKo (8:4), aapw (8:5), 

aopKos (8:5), aopKos (8:6), aopKos (8:7), aopKl, (8:8), aOpKl, (8:9), aopKl, 

(8: 12), aopKo (8: 12) asook aopKo (8: 13). 

Die dertien verwysings na aap~ in hierdie perikoop plaas baie sterk klem daarop 
as item asook op die funksie daarvan in die 'TTVEUl-w-(Jap~ antitese vir die 
gelowige. 

• 	 Die funksies van die Gees en van die sondige natuur in die 
pneuma-sarx antitese: 

Die Gees vervul die volgende funksies: 

• 	 Die Gees gee lewe (8:2). 
• 	 Die Gees bevry (8:2). 
• 	 Die Gees beheers (8:4, 5). 
• 	 Die Gees vervul (8:4). 
• 	 Die Gees laat aan die eise van die wet voldoen (8:4). 
• 	 Die Gees bedink dinge: 

* wat lewe bring (8:6) 
* wat vreJe bring (8:6). 

• 	 Is die Gees 'in' wie vrygespreektes is (8:9). 
• 	 Die Gees woon in vrygespreektes (vv.9, 11 [2x]) 
• 	 Die Gees is die Gees van God (8:9). 
• 	 Die Gees is die Gees van Christus (8:9). 
• 	 Die Gees gee lewe omdat of op grond daarvan dat daar 

vryspraak is in Christus (vv. 9, 11). 
• 	 Die Gees is die Gees van Hom wat opwek uit die dood 

(8:11). 

Die vrygespreektes vervul die volgende funksies: 

• 	 Vrygespreektes ontvang lewe deur die Gees (v\,. 2,6). 
• 	 Vrygespreektes word bevry deur die Gees (8:2). 
• 	 Vrygespreektes word beheers deur die Gees (8:4; v.5 [2x]) 
• 	 Vrygespreektes vervul deur die Gees die else van die wet 

(8:4). 
• 	 Vrygespreektes ervaar vrede deur die Gees (8:6). 
• 	 Vrygespreektes is 'in' die Gees (8:9) 
• 	 Vrygespreektes word bewoon deur die Gees (n'. 9, 11 

[2x]) 
• 	 Vrygespreektes word deurm die Gees lewend gemaak (8: 11). 

m fiul TOU .. , "I'E {'I lOTOS' is 'n bepaling ten opsigte van middel / instrument by ((WilOl ~(JEt . Die 
lewendmaking geskied dem die Gees. Deur na die Gees as middel te verwys word geensins atbreek 
gedoen aan die persoonlikheid van die Gees nie (Van Rensburg 1981: 120-147). 
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• 	 Die sarx vervul die volgende funksies: 

• 	 Die uap~ was die oorsaak van die swakheid van die wet 
(8:3). 

• 	 Die aap~ was sondig (8:3)333, 
• 	 Die Seun is gestuur in 'n gestalte gelyk aan die sondige mens 

(8:3). 
• 	 God het die sonde 'in die vlees' veroordee1 (8:3)334, 
• 	 Die aap~ kan mense beheers (vvA,6). 
• 	 Die aap~ het dinge waarmee die sondige natuur van mense 

hullese1fkan besig hou (8:5). 
• 	 Die dinge waarmee die aap~ hom besig hou is dood (v 6 
• 	 Die bedinking van die aap~ is vyandskap teen335 God 

(8:7). 
• 	 Mense wat hulle deur hul sondige natuur laat beheers kan 

God336 nie behaag nie (8:8). 
• 	 Vrygespreektes in wie die Gees woon laat hulle nie deur hul 

sondige natuur beheers nie (8:9). 
• 	 Vrygespreektes staan onder verpligting om hulle nie deur hul 

sondige natuur te laat beheers nie (8: 12). 
• 	 Vrygespreektes wat onder die heerskappy van hul sondige natuur 

}ewe, gaan sterf(8:13)337. 

• 	 Die Gees in die Gees-Wet verhouding in Rm 8: 1 - 4. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 8: 1 • 4 werp die volgende 

lig op hierdie gedeeJte: 


nveuJ1a is 'n leksikale item wat in hierdie perikoop voorkom. Op 

grammatikale vlak kom 1TVEUI.La as referent verbaal asook leksikaal soos volg 

voor: 


Verbaal: ~~EUeEpwaEv (8:2), 1TEpL1TOTOUCJlV (8:4). 

Leksikaal: 1TVEU\.WTOS (8:2). 


N0J10S is 'n leksikale item wat in hierdie perikoop voorkom. Op grammatikale 

vlak kom 1TVEU\lO as referent verbaal en deur verwysers asook leksikaal soos 

volg voor: 

Verbaal: naeEVEL (8:3) 

Venvysers: TOU (8:3), TOU (8:4), 


333 AliapTlaS' is 'n byvoeging by aapKoS' en die genitiefvan aapKoS' koppel aapKoS' en Ql1apTlaS'. Die 

frase kan weergegee word met die sondige vlees = die vlees is sondig. 

334£V T~ aapKl, is bepaling ten opsigte van plek by KaTEKpl VEV (1973: 146); cf 'in die hggaam (van sy eie 

Seun)'; Versteeg (1973: 358 - 359). 

335 Die NAB gee ElS' weer met 'teen'. Dit kan ook weergegee word met 'jeens' (Van Rensburg 1980: 

125). 

336 Die NAB gee SEQS' weer met 'kan nie die wil van God doen nie'. So ook Van Rensbmg (l980: 126). 

337 El is bepaling van vOOfwaarde by yap. KaTel aap~ is be paling ten opsigte van wyse (Van Rensburg 

1980: 125-127). 
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Leksikaal: VOlloS- (8:2), vOlloU (8:3), en VOlloU (8:4). 

Die funksies van die Gees en van die Wet in die Gees - wet verhouding: 

• Die Gees vervul die volgende funksies: 

• Die Gees gee lewe (8:2). 
• Die Gees bevry (8:2). 
• Die Gees beheers (8:4). 
• Die Gees vervul (8:4). 

• Die wet vervul die volgende funksies: 

• Die wet kon nie (doen) nie (8:3) 
• Die wet was swak (8:3). 
• Die wet word vervul (8:4). 

• Die Gees in die kind-God verhouding in Rm 8: 14 - 16. 

'n Grammatikale, leksikale en semantiese kyk na Rm 8: 14 - 17 werp die 

volgende lig op hierdie gedeelte: 


nveVlla is 'n leksikale item wat telkens in hierdie perikoop voorkom. Op 

grammatikale vlak kom 1TvEvlla as referent verbaal en deur verwysers asook 

leksikaal soos volg voor: 


Verbaal: a:yoVTal (8:14), EAa~ETE (8:15), OOVAElas- (8:15)338, EAa~ETE (8:15), 

vLo9Ealas- (8: 15)339, EV ~ (8: 15), aUllllapTvpEl (8: 16). 

Verwysers: EV <Ii' (8: 15i40

, aVllllapTvpEl (8:16). 

Leksikaal: 1TvEullan (8:14), TIVEulla (8:15), 1TvEulla (8:15), 

1TvEvlla (8: 16). 


Die funksies van die Gees en van die kinders van God in die kind-God 

verhouding. 


• Die Gees vervul die volgende funksies: 

• Die Gees lei (8: 14) 
• Die Gees word ontvang (8: 15, [2x]) 
• Die Gees maak tot kinders (8: 15) 
• Die Gees laat roep (8: 15) 

338 Die byvoegingswoord 80UAElUS- by TIVEUIW vervul die sintaktiese funksie van 'n handelende persoon. 

'n Gees van yerslawing = die Gees verslaaf. Die genitief dui handeling aan (Van Rensburg 1980: 154). 

339 Die byvoegingswoord uLo8E(JlOS- by TIVEUP a vervul hier die sintaktiese funksie van 'n handelende 

persoon. Die Gees van aanneming tot kinders van God = die Gees maak julie tot kinders. Die genitief dui 

handeling aan (Van Rensburg 1980: 154). 

340 Die woorde Eli ~ is 'n byvoeging by TIVEU\JO en beteken 'deur wie'. Die woorde fl' l)" is ook 'n 

bepaling ten opsigte van oorsaak by die woord Kpci(OIlEV, en kan weergegee word met: as gevolg van wie 

ons roep wat ons laat roep. Vir hierdie kousatiewe siening van EV ~ sien: Cranfield (1975: 392); 

Newman (1973: 155) en Greijdanus (1933: 371). 
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• 	 Die Gees laat roep: 'A~~a ' (8: 15) 
• 	 Die Gees getuig (8: 16). 

• 	 Kinders van God vervul die volgende funksies: 

• 	 Word gelei deur die Gees (8: 14i41. 
• 	 Ontvang nie 'n Gees wat tot slawe rnaak nie (8: 1 5). 
• 	 Ontvang die Gees wat tot kinders van God maak (8:15). 
• 	 Roep 'A~~a '(8: 15). 
• 	 Ontvang getuienis deur die Gees (8:15). 

• 	 Die Gees as eerste gawe 34Z in Rm 8: 23. 

llveUIlQ kom leksikaal as referent in hierdie vers soos volg voor: 

Leksikaal: T~V {iTrapx~v (8:23) 

• 	 Die funksie van die Gees as Eerstelinggawe. 
Die Gees vervul die volgende funksie: 

• 	 Die Gees is eerstelinggawe aan sugtende gelowiges (v23). 

• 	 Die funksie van sugtende gelowiges: 
Sugtende gelowiges vervul die volgende funksie: 

• RuBe besit die Gees as eerstelinggawe (8:23). 

• 	 Die Gees in die Gees-gebed rol in Rm 8: 26 - 27. 

'n Grammatikale, leksikale en sernantiese kyk na Rm 8: 14 - 17 werp die 

volgende lig op hierdie gedeelte: 


llveUIlQ korn as referent op grarnrnatikale vlak verbaal en as verwyser asook 

leksikaal soos volg voor: 

Verbaal: aUVaVTlAall~aVETat (8:26), UITEPEvTUYXaVEl (8:26). 

Verwyser: aUTO (8:26), TOU (8:27). 

Leksikaal: ITVEUlla (8:26), ITVEUllaTos 343 (8:27). 


• 	 Die Gees vervul die volgende funksies: 

• 	 Die Gees korn te hulp (8:26). 
• 	 Die Gees pleit (8:26) (8:27). 
• 	 Die Gees bedoe1 (8:27). 

341 AYOlJTOl, = 1aat lei deur die Gees. AYOt'TOl. word gesien as medium en gevolglik met 'laat lei' vertaal 

deur Barrett (1975: 62) en Ridderbos (1959: 180). AYOVTOl. word as passiefgesien deur Cranfield (1975: 

395); tvtichel (1963: 194); Newman & Nida (1973: 153) en Dunn (1988: 450, 459). 

342 ATTapx~ word dem Versteeg (1978: 147) met Eerstehnggawe weergegee. 

3-13 Die woorde (TO ¢pOVTJIW ) TOU TTVEI\WTOS' in die genitiefvervul die sintaktiese funksie van 'n 

handelende persoon. Die bedoehng van die Gees die Gees bedoe!. Die genitief dui handeling aan (Van 

Rensburg 1980: 139). 
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• 	 Bidders vervu) die volgende funksies: 

• 	 Bidders word deur die Gees gehelp in hulle swakheid (8:26). 
• 	 Bidders bid (8:26). 
• 	 Bidders word voor gepleit deur die Gees (8:27). 

3.5.4 	 DIE ESKATOLOGIESE RAAMWERK VAN DIE WERK VAN DIE GEES. 

In Rm 5 - 8 word daar heelwat materiaal uit die tradisie van die vroee kerk gebruik (Hahn 
1986: 225). In die gebruik hiervan is Paulus egter geen blote oorleweraar van die 
tradisies nie. Hy het die tradisies verwerk en hulle op sy eie \\')'se asook vir sy eie 
doeleindes ingespan (Hahn 1986: 225). V66r Rrn 5 - 8 verwys Paulus na die Gees met 
betrekking tot beide Christus (I: 3 - 4) en die mens / Israeliet (2: 29). Beide verwysings 
hou verb and met die verwisseling van aeone. In hierdie gedeeltes is daar 'n verwysing na 
beide die objektiewe posisie van die gemeente sowel as die van 'n posisie in die nuwe 
bedeling (aeon) van die Gees (I: 4) asook na die innerlike werk van die Gees by die mens 
(2: 29). In Rrn 5 - 8 word beide hierdie Iyne voortgesit. Daar is egter 'n ontwikkeling 
by Paulus in sy hantering van die werk van die Gees in Rrn 5 - 8. Die Gees se werk in 
die gelowige is nog iets teenswoordig, maar daar word ook op'n toekomstige aspek van 
die werk van die Gees, asook op die aard van daardie werk ge\\')'s (8: II, 13, 17,23,26). 

Die werk van die Gees in Rm 5 - 8 moet volgens Beker (1994: 30 - 31) vanuit 'n 
apokaliptiese perspektief gesien word. Hierdie perspektief op die werk van die Gees in 
die hede asook in die toekoms Iyk soos volg: 

• 	 Rm 5 - 8: 17b: Die Gees is God se volle eskatologiese teenwoordigheid 
en mag onder sy nuwe volk in die hede (Fee 1995: 829 836)344. 

In Rrn 8: 1 - 17b val die klem hoofsaaklik op die werk van die Gees in die teenswoordige 
aeon. Daar is weI verwysings in 8: 11, 13, 17 na die toekomstige werk van die Gees. 

• 	 Rm 8: 17c: In hierdie versgedeelte is daar 'n verskuiwing vanaf die 
teenswoordige na die toekomstige en eindeskatologiese werk van die 
Gees (CfT~V a1Tapx~v EXOVTES: 8: 23). 

• 	 Rm 8: 18 - 30: Die Gees se ro1 ten opsigte van die toekoms en 
eindheerlikheid. 

In hierdie gedeelte val die klem hoofsaaklik op die werk van die Gees in die toekoms 
aangesien die hele perikoop omraam word deur die \voord 86~a (8: 18, 30) wat wys op 
die eindheerlikheid. Daar is weI verwysings na die teenswoordige werk van die Gees in 

344 Vergelyk EKKExuTOl (5: 5); Do8El'To,> (5: 5); KalVOTllTl (6: 4; 7: 6): i}\Eu8EpwaEI' (8: 2); IT\llPw8fj 
(8: 4); mpllTa-;-oDalv (8: 4); q>POl'llfla (8: 6) en 1TVEUflOTl (8: 9), OlKEl (8: 9); ~\El. (8: 9); 

EvOlKOiJvTO<; (8: 11); 80I'OTOOTE, (8: 13); 0YOVTal. (8: 14); lTVEiJlLa DOV\ElO<; (8: 15): TIVEiJ\W 

ulo8EatoS' (8: 15); Ell (~ Kf)(.iC OflE V' (8: 15): avp \W()TUPEl (8: 16). Yergelyk ook ten aparchen E XOVTES' 

(8: 23); (JUVQl'-;-l\oll~avETOl (8: 26): 1TpOaEV~t0pE8a (8: 26); EVll'yxaVEl (8: 27). 
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vv. 23, 26(2x), 27345 maar die kontekste waarin hierdie teenswoordige werk van die Gees 
beskryfword hou almal verband met die eindesgaton. 

Die Gees neem in Rm 5 8 'n baie belangrike plek in. Dit is veral in 5: 8; 6: 4; 7: 6; 8: 
II - 17; 8: 23 en 8: 26 27 die geval. Voor daaraan aandag gegee word, is dit eers nodig 
om die regte perspektiefte verkry. Daar is sekere belangrike aanduidings voor en in Rm 
5 - 8 aangaande die Gees en die nuwe aeon. 

• 	 Aanduidings van die koms van die Gees en van die nuwe aeon voor 
RmS-8. 

Daar is onder andere die volgende aanduidings: 

• 	 Die opstanding van Christus Jesus en die aeon van die Gees (l: 4). 

Met die opstanding van Christus het daar 'n heel nuwe bedeling of aeon 
aangebreek: die aeon van die Gees. In hierdie nuwe aeon is daar die 
aller-intiemste band en wisselwerking tussen Christus Jesus en die Gees. 
Deur 'n besondere en kragtige werking van die Gees het Christus Jesus 
opgestaan: Jesus, gebore in die vlees uit die geslag van Dawid, is 
opgewek uit die dood as die Seun van God-in-krag deur die Heilige Gees 
(KaTClTIvEvl-l-a aYLwaJJVllS: I: 4). Terselftertyd is dit juis deur en na die 
opstanding en hemelvaart van Christus dat Hy die Gees as gawe van die 
nuwe aeon aan die gelowiges kon skenk (Hand 2: 1 -45; Rm 8: 9). 

• 	 Die aape-TIVEV~W antitese in 2: 28 29. 

Die oorkoepelende struktuur van Rm 2: 28 - 29 is die aape-TIVEvjla 
antitese soos dit na vore kom in die kontras tussen besnydenis Ev aapKl, 
en hart besnydenis EV TIVEUjlan (Cranfield 1975: 175). In 1: 3-4 kom 
hierdie kontras ook voor. Die aape-TIVElljla antitese is egter nie 
onderliggend aan die ypajljla-TIVEVI-l-a antitese in 7: 6 so os wat Michel 
verkeerdelikdinknie(1978: 135; Hahn 1986: 100). 

Beide die aape-TIVEvjla en die ypal-l-jla-TIVEVI-l-a antiteses was egter 
voor-Pauliniese tradisies (Hahn 1986: 93 - 104). Die aape-TIVEVjla 
kontras in 2: 28 - 29 kom in 'n eskatologiese raamwerk voor en 
veronderstel die leer van die twee aeone van die JudaYsme (Hahn 1986: 
117 118). In die leer van die twee aeone word TIVEllW telkens gebruik 
in verb and net die nuwe bedeling van die Gees wat ingelei is en wat in 
vervulling gegaan het (Sasse 1972: 197 209). 

m Vergelyk T~l' aTlapx~1' EXOVTE<; (8: 23); avvavTlAal1~civE,aL (8: 26); a\Jl!aV'lAQ~l~clVETm (8: 26); 
EV,VYXclI'Et (8: 27), 
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• 	 Aanduidings van die koms van die Gees en van die nuwe aeon in 
Rm 5-8. 

Daar is verskeie aanduidings binne Rm 5 - 8 aangaande die verwantskap tussen 
die Gees en die nuwe aeon. Hierdie aanduidings word hieronder uiteengesit. 

• 	 Die gawe van die Gees (5: 5). 

In Rm 5: 5 word 'n TTvEulla- 8(8wlll fonnule uit die vroee Christelike 
tradisie met 'n OT agtergrond gebruik (Hahn 1986: 158). Die fonnule 
bevat drie komponente. Die subjek van die frase is God, dan volg 'n 
werkwoord in die vonn van TTapEbwKEV, met laastens die Gees as objek 
(Hahn 1986: 109 Ill). Die voorsetse]s in OT tekse (Eseg 36: 26 27; 
Joel 2: 28 32) asook in die fonnule wissel tussen ETTl, EV, ELS', EV 
VJll v.. Die woorde 'God het die Heilige Gees gegee,' was 'n 
wydverspreide tradisie in die 'vToee Christendom346

. Paulus sluit in 5: 5 
hierby aan. Naas in ander tekste347 in die NT gaan die woorde ook in 5: 
5 in vervulling en kom 'n gerealiseerde eskatologie in verband met die 
Gees na vore. 

• 	 Die uitstorting van die Gees (5: 5). 

In 5: 5 word 'n TTvEulla- EKXEw fonnule uit die vroee Christelike 
tradisie met 'n OT agtergrond gebruik (Hahn 1986: 104 - 109; 323 
324). Hierdie TTvEulla- EKXEw fonnule het sy ontstaan veral te danke 
aan Eseg 36: 26 - 2",' en Joel 2: 28 - 32 waar dit 'n toekomstige 
eskatologiese hoop beskryr48 

• Joel 2: 28 - 32 verwys na die uitstorting 
van die Gees ETTL die volk van God en Eseg 36: 26 - 27 praat van die 
Gees €V VplV. In 5: 5 voeg Paulus hierdie twee tekste saam en 
internaliseer hy die werk van die Gees in die Kap8(a van die 
vrygespreekte. In 5: 5 verander Paulus die subjek van die werkwoord 
EKXEW egter van TTvEvlla na ayaTTll en plaas hy die werk van die Gees 
in 'n preposisionele frase waarin die Gees 'n instrumentele rol vervul in 
die uitstorting van die liefde van God in die harte van vrygespreektes. 
Die feit dat Paulus egter die frase OlO TTvEullaToS' aylOl.! invoeg nadat 
hyayaTTll die subjek van die werkwoord gemaak het, wys daarop dat hy 
bewus was van die tradisie in verband met die uitstort van die Gees en 
dat hy die tradisionele TTvEulla- EKXEw fonnule net aangepas het vir sy 
eie doel (Bultmann 1962: 147). Die werkwoord EKKEXl.!TaL verwys na 
die Pinkstergebeurtenis (Bouma 1942: 143) en beteken in 5: 5 dat die 
groot openbaringshistoriese gebeurtenis van Pinkster (Hand 2: 1 36) 
heilsordelik in gelowiges werk (Floor 1979: 62). 

340 Luk II: 13; Joh 3: 34; 14: 16 17; Hand 5: 32; 8: 18; 15: 8; 1 Joh 3: 24; 4: 13. 
m Luk 11: 13; Joh 3: 34; 14: 16 - 17; Hand 5: 32; 8: 18; 15: 8; 1 Joh 3: 24; 4: 13. 
348 Rm 5: 5 bevat die enigste gebruik in die Pauliniese corpus van EKXEW. EKXElU kom in Rm 3: 15 as deel 
van 'n OT aanhaling en in Titus 3: 6 as deel van 'n tradisionele formule v~~r. Afgesien van hierdie drie 
gebruike kom EKXElU yier en twintig keer in die NT voor meesal as verwysing n3 die uitgiet of storting 
van bloed. In Hand 2: 17, 18,33; 10: 45; Titus 3: 6 en hier in Rm 5: 5 word bogemelde werkwoorde 
spesifiek met die Heilige Gees verbind, Vergelyk ook I Cl2: 2. 
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• Christus se opstanding, die Gees en nuwe lewe (6: 4). 

KUWOTllS' in die frase KaLVOTllTl (w~S' verwys na 'nuutheid'. Die frase 
beteken: nuutheid, naamlik van lewe = lewe, naamlik wat nuut iS

34
<). Die 

klem val op die 'nuutheid'. Die woorde 'nuutheid van lewe' het 'n 
sterker klem as 'nuwe lewe' en weI omdat KaLVOTllTl emfaties voorop 
asook v66r (UJ~S' staan3SO

• Die nuwe lewe wat gelewe word, word in 6: 4 
ge'identifiseer met die opstanding van Christus asook met die 
opstandingslewe van Christus. Vrygespreektes se doop in Christus (6: 3) 
bring 'n verbintenis van vrygespreektes met die opstanding asook met 
die opstandingslewe van Christus (6: 4) tot stand wat hulle in staat std 
om met die opstandingslewe van Christus te lewe (6: 5,8)351. Die sterwe 
en die opstanding van Christus is be ide historiese en heilshistoriese 
gebeurtenisse wat albei weer die nuwe aeon tot stand bring en inlei352

. 

In 7: 6 word KaLVOTllTl weer verbind met die Gees en wys die frase 
KaLVOTllTl iTVEUr1.aTOS na die nuwe bedeling van die Gees35J 

• 

KaL VOTllS verwys dus na die nuwe eskatologiese aeon. 

• Die nuwe bedeling van die Gees (7:6). 

In 7: 6 beskryf KOWOTllTl en iTOAaLOTllTl twee deur die koms van 
Christus geskeie aeone aan (Ridderbos 1959: 147). Hierdie aeone word 
onderskeidelik deur iTVEVfla en ypaflflo gekarakteriseer en staan in 'n 
eskatologiese konteks en wei die van die leer van die Juda'isme van die 
twee aeone (Sasse 1972 : 7). Die twee tydspartikels OTE (7: 5) en VUVI. 

BE (7: 6) staan sterk teen mekaar afgegrens en druk onderskeidelik die 
beeindigdheid van die ou aeon en die gerealiseerdheid van die nuwe aeon 
uieS4 

• Rm 8: 5 en 6 skets dus onderskeidelik die voor-Christus en na
Christus situasies van God se heilswerk. Kow6TllS verwys dus na die 
nuwe bedeling van die Gees. Tegelykertyd is dit 'n vooruitflits na Rm 8 
waar daar uitvoerig oor die nuwe bedeling van die Gees gehandel word. 

• Die formule 'in Christus' en die aeon van die Gees (8: 1). 

Die formule EV XPlVTQ in Rm 8: 1 beskryf die verhouding waarin die 
gemeente tot Christus staan. Dat die gemeente EV XPWTQ is, is iets 
korporatief asook 'n objektiewe stand en iets gemeentlik (Ridderbos 
1966: 54 63). Hierdie frase is by die Christologie bespreek en word nie 
nou weer bespreek nie. Die titel 'Christus' in die frase EV XPWTQ 

349 Grammatici soos BDF 91 & 165; BAGD, sv verwys na die genitief (wT1'> as 'n 'omgekeerde genitief. 
Dit beteken: die hoofnaamwoord, Kat I'c)"nl'>, eerder as die genitief, funksioneer as 'n attributiewe adjektief. 
Wallace (1994: 89) noem hierdie genitief 'n 'attributed' in teenstelling met 'n 'attributive' genitief. 
350 Die hoof naamwoord hier is meer emfaties as wat dit adjektief sou wees (Wallace 1994: 90). 
351 VergeJyk Gal 2: 20; 2 Kor 5: 17 en 1 Petr 3: 21. 

352 Vergelyk die formule . in Christus' en die aeon van die Gees by die verklaring van Rm 8: 1 verder 

vorentoe. 

353 NAB. Die teml VlJl!l (SE) in 7: 6 is 'n temporele bywoord wat die koms van 'n nuwe historiese- en 
heilshistoriese peri ode aandui (Stahlin: 1969: 1106 1123). 
J5.I Die NAB vertaal die frase KatVOTT]Tl TIVcVIWTO,> met: 'die nuwe bedeling van die Gees'. 
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verwys na die or Messias wat sou kom en nou in Jesus gekom het. Die 
werk van die Gees in Rm 8 geskied heilshistories in die aeon van die 
gekome Messias. In 8: 1 - 2 word die Gees direk aan Christus verbind. 

• Die stuHr van die Seun en die aeon van die Gees (8: 3). 

In Rm 8: 3 word 'n stuur-formule in verband met God se stuur van sy 
Seun na hierdie wereld gebruik355. In Rm 8: 1 - 4 word die werk van die 
Gees met die stuur van die Seun verbind (8:3). In Gal 4: 6 word die 
stuur-formule direk van die Gees gebruik, naas die gebruik daarvan vir 
die Seun in 4: 4. Die parallel tussen die stuur van die Gees en die stuur 
van die Seun in Gal 4: 6,4 dui heel waarskynlik daarop dat daar in Rm 8: 
1 - 4 ook so 'n parallel is. In die lig hiervan dui die 'stuur' van die Gees 
in Rm 8: 1 - 4 die Gees aan as 'n eskatologiese gawe (Hahn 1986: 290 
299). 

Die verbintenis van die Gees met die stuurformule is 'n besondere 
Pauliniese bydrae, aangesien dit nie behoort het tot die voor-Pauliniese 
Christelike tradisie oie (Hahn 1986: 158). Die dubbele stuur van 
v.'Ysheid en van die Heilige Gees in die Wysheid van Salomo 9: 10 - 17 
kan moontlik die agtergrond wees van Paulus se samevoeging van die 
Gees en die Seun in Gal 4: 4 • 6 asook in Rm 8: 3 - 4 (Schweizer 1966: 
199 - 210). 

• Die formule en pneumati en die aeon van die Gees (8: 9). 

Die voorsetsel EV in die frase EV 1TVEUI-WTl in Rm 8: 9 het 'n 
oordragtelik-lokale betekenis en dui die objektiewe posisie van die 
gemeente aan (Du Toit 1975: 56 57). Die verbintenis van die gemeente 
met die Gees is jets korporatief en iets in 'n objektiewe sin en iets 
gemeentelik. Die formule EV 1TVEUI-WTl dui die Gees aan as 'n 
eskatologiese gawe (parallel met EV XPWT<j): 8: 1,3) asook in terme van 
die twee aeone en daarom as 'n historiese en heilshistoriese gebeurtenis 
(Ridderbos 1966: 54 - 63). 

• Die im\'oning van die Gees en die nuwe aeon (8: 9). 

In die OT was die inwoning van God onder sy volk in die tabemakel en 
in die tempel iets baie belangrik (Eks 25: 40). In die NT is die kerk die 
tempel van God en die plek van sy inwoning onder sy yolk (1 Kor 3: 16
17; 2 Kor 6: 14 - 7: 1; Gal. 4: 26; Efes 2: 19 - 22). Hierdie inwoning 
geskied deur die Gees (1 Kor 3: 16; 6: 19; Rm 8: 9). Dit wat vanuit die 
or nog 'n eskatologiese en 'n toekomstige perspek'1ief was, het nou in 
vervulling gegaan. Die nuwe aeon het aangebreek en daarmee saam het 
die gawe van die Gees plaasgevind. 

• Die eskatologiese aeon van die Gees is reeds teenwoordig. 

m Die stuur-formule word by die Christo\ogie bespreek (Hoofstuk 3). 
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Uit al bogemelde uiteensettings blyk dit dat die eskatologiese aeon van 
die Gees nie meer, soos vir die OT en vir die Juda'isme, iets toekomstig is 
nie, maar wei iets wat reeds aangebreek het. Die aanbreek van die aeon 
van die Gees is 'n gebeurtenis wat plaasgevind het op grond van die 
Christusgebeure (8: 3) en dit beteken dat die Gees nou aktief werksaam 
is in die wereld (8: 2, 4 - 8, 12 - 13). Die Gees se werk in die 
vrygespreektes word nog as iets teenswoordig geteken, maar daar word 
ook op die toekomstige aspek van die werk van die Gees asook op die 
aard van daardie werk as iets eindeskatologies ge\\ys (8: 11, 13, 17,23, 
26). 

3.5.5 	 DIE KOMS VAN DIE GEES EN DIE NUWE AEON. 

In Rm 5 - 8 word daar hee1wat materiaal uit die tradisie van die vroee kerk gebruik (Hahn 
1986: 225). In die gebruik hiervan is Paulus egter geen blote oorleweraar van die 
tradisies nie. Hy het die tradisies verwerk en hulle op sy eie wyse asook vir sy eie 
doeleindes ingespan (Hahn 1986: 225). V66r Rm 5 - 8 verwys Paulus na die Gees met 
betrekking tot beide Christus (1: 3 - 4) en die mens / Israeliet (2: 29). Beide verwysings 
hou verband met die verwisseling van aeone. In hierdie gedeeltes is daar 'n verwysing na 
beide die objektiewe posisie van die gemeente en weI as die van 'n posisie in die nuwe 
bede ling (aeon) van die Gees (1: 4) asook na die innerlike werk van die Gees by die mens 
(2: 29). In Rm 5 - 8 word beide hierdie lyne voortgesit. Daar is egter 'n ontwikkeling 
by Paulus in sy hantering van die werk van die Gees in Rm 5 - 8. Die Gees se werk in 
die gelowige is nog iets teenswoordig, maar daar word ook op'n toekomstige aspek van 
die werk van die Gees asook op die aard van daardie werk gewys, (8: 11, 13, 17, 23, 26). 

Die werk van die Gees in Rm 5 - 8 moet vol gens Beker (1987: 30 - 31) vanuit 'n 
apokaliptiese perspektief gesien word. Hierdie perspektief op die werk van die Gees in 
die hede asook in die toekoms lyk so os volg: 

• 	 Rm 5 - 8: 17b: Die Gees is God se volle eskatologiese teenwoordigheid 
en mag onder sy nuwe volk in die hede (Fee 1995: 829 - 836)356. 

In Rm 8: 1 - 17b val die klem hoofsaaklik op die werk van die Gees in die teenswoordige 
aeon. Daar is weI verwysings in 8: 11, 13, 17 na die toekomstige werk van die Gees. 

• 	 Rm 8: 17c: In hierdie versgedeelte is daar 'n versk:uiwing vanaf die 
teenswoordige na die toekomstige en eindeskatologiese werk van die 
Gees (cfT1)V clTTapX1)v EXOVTES: 8: 23). 

• 	 Rm 8: 18 - 30: Die Gees se rol ten opsigte "an die toekomstige 
eindheerlikheid. 

In hierdie gedeelte val die klem hoofsaaklik op die \\crk van die Gees in 
die toekoms. aangesien die hele perikoop omraam word deur die woord 

356 Vergelyk EKKExvTol (5: 5); 008El'TOS' (5: 5); KOlVOTllTl (6: 4; 7: 6); ~AEV8EplJ0El' (8: 2); TTAllPw8ij 
(8: 4); TTEpmaToualv (8: 4); $POVllIW (8: 6) Ev TTVElJIWTl (8: 9). olKEl (8: 9); E\El, t8: 9); 

EvolKoul'TOC; (8: 11): Ell 0 Kpa(opEIJ' (8: 15); 8aI'QTOuTE. (8: 13); ayoVTal. (8: 14): -1'El>lta 8ovAElac; 

(8: 15); TTI'EU~ta vlo8Ealac; (8: 15); 5): aqqwpTUpEl (8: 16). Vergelyk ook ten apar-:hC'1l EXOI'TES' (8: 

23); avvovTlAQfI~clvETm (8: 26); TTPO(JEl'~WpEea (8: 26); EVTVYXdvEl (8: 27). 


 
 
 



208 

86~G (8: 18, 30) wat wys op die eindheerlikheid. Daar is weI verwysings 
na die teenswoordige werk van die Gees in 8: 23, 26(2x), 27357 maar die 
kontekste waarin hierdie teenswoordige werk van die Gees beskryf word 
hou almal verband met die eindeschaton. 

3.5.6 	 DIE GEES WERK GOD SE ESKATOLOGIESE TRIO:\lF IN DIE 
TEENSWOORDIGE NUWE AEON. 

In Rm 5 - 8: 17b val die k1em hoofsaaklik op die werk van die Gees in die teenswoordige 
nuwe aeon. Daar is ook verwysings na die toekomstige werk van die Gees in 8: 11, 13, 
17. Hierdie werksaamhede van die Gees sal in die volgende gedeelte bespreek word 
(hoofstuk 3.5.7). Daar is in die volgende gedeelte, wat handel oor die werk van die 
Gees ten opsigte van die eindheerhkheid, gedeeltes wat handel oor die werk van die Gees 
in die teenswoordige nuwe aeon, naamlik in 8: 23, 26 (2x), 27. Die gedeeltes word weer 
in hierdie hoofstuk bespreek (hoofstuk 3.5.6). 

Die belangrike werksaamhede van die Gees in die teenswoordige nuwe aeon is die 
ondergemelde. 

• 	 Die Gees is God se eskatologiese gawe (5: 5). 

In Rm 5: 5 word 'n 7Tvf.vJ1a-8{8UJJ1l - fonnule uit die vroee Christelike tradisie 
gebruik (Hahn 1986: 109 Ill). Die frase OLel lTVEUflGTOS' ay(ov TOU 
OOe€VTOS' ~f1lv in 5: 5 reflekteer twee tradisionele motiewe in die OT wat hier 
in 5: 5 verbind word. Die verhouding tussen die Gees en gawe-taal is ekstensief 
in die OT. Die assosiasie van die twee woorde kom voor in Num 11: 29; 2 Kon 
19: 7; Neh 9: 20; Jes 42: 1, 5; Eseg 11: 19; 36: 26 en 27; 37: 6 en 14. Die 
7TVf.vJ1a olowfll-taal in hierdie gedeeltes vonn 'n fonnule met die volgende 
komponente daarin. In elke gedeelte is die subjek van die frase God, dan volg 
die werkwoord in die vonn van olowflL en laastens die Gees as objek (Hahn 
1986: 109 - Ill). Die voorsetsels in bogemelde tekste wissel van ElTL na EV na 
ELS'. Eseg 36: 27 en Rm 5: 5 praat van EV VflLV. Die wortels van die 7TvEvJ1a
8{8UJJ1t- motiefle in die LXX (Hahn 1986: 110 -111). Die woorde: 'God het die 
Heilige Gees gegee' was \"vydverspreide kennis in die vroee Christendom358 

• 

Paulus was waarskynlik bekend met hierdie tradisie en hy is daardeur beYnv1oed. 
Hy het egter die twee tenne lTVEUflG en OLOWflL aangepas en in 5: 5 'n eie 
betekenis daaraan gegee. In 5: 5 is die gewone patroon van die fonnule waar 
God die subjek is, verander na 'n passiewe konstruksie359

• Hierdie konstruksie 
vonn egter 'n passivum divinum wat behe1s dat God nog steeds die hande1ende 
Persoon is, en daarom die Gewer van die Gees is. 

Die locus van die gawe van die Gees is die hart. Rm 5: 5 ven,ys na EV TaLS' 
KapOLm S' ~flGlV. Die byeenbring van lTvEUfla, asook ~flwV en KapMa kom reeds 

m CfT~v Cl;WPX ~VEXOI'TE<; (8: 23); aUVavTlAall~6vETat (8: 26); 1TpOaEl'~loIJEO(j (8: 26); EVil'YXcivEL 
(8: 27). 

358 CfLuk 11: B;Joh3:34; 14: 16 17;Hand5:32;8: 18; 15:8; 1 Joh3:2"+;4: 13. 

m Weens die openbaring van tradisionele motiewe in 5: 5 praat Cranfield van 'n 'pregnant constmction' 

(1975: 263). 
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in Eseg 36: 26 - 27 voor30().In 5: 5 word 'hart' egter gebruik om daardie aspek 
van die mens te beskryf waarmee God in 'n verhouding tree en dui KapOla op die 
sentrum van die mens as die diepte van sy bestaan waar God die mens aangryp 
(Ridderbos 1959: 108)361. 

Die feit dat Paulus rrvE'u[1a en Kapola in 5: 5 bymekaar bring en Kapo(a die 
locus van God se gawe maak, wys op 'n intemalisering van die Gees by die 
mens. Dit word versterk deur die gebruik van EV U[1L v in plaas van die 
voorsetsels ETIL of dS'. Die byeenbring van rrvEV[1a en KapaLa en EV U[1LV deur 
Paulus in 5: 5 wys ook op 'n vervullingsaspek in verband met die Gees. Eseg 36: 
36 - 27 gaan hier in 5: 5 in vervulling as belofte van God in die OT (Hahn 1986: 
109-111). 

• God stort die Gees uit as eskatologiese daad (5: 5). 

In 5: 5 word 'n lTvEDj1a- EKXEW - formule uit die vroee Christelike tradisie met 'n 
OT agtergrond gebruik (Hahn 1986:; 104 - 109, 323 324). Hierdie lTvEDj1a

EKXEW - formule het sy ontstaan veral te danke aan Eseg 36: 26 - 27 en Joel 2: 28 
- 32 waar dit 'n toekomstige eskatologiese hoop beskryf. Joel 2: 28 - 32 verwys 
na die uitstorting van die Gees ETIL die volk van God en Eseg 36: 26 - 27 praat 
van die Gees EV U[11v.. In 5: 5 voeg Paulus hierdie twee tekste saam en 
internaliseer hy die werk van die Gees in die Kap81a van die vrygespreekte. In 5: 
5 verander Paulus die subjek van die werkwoord EKXEW egter van rrvEu[1a na 
uyarrTj en plaas hy die werk van die Gees in 'n preposisionele frase waarin die 
Gees 'n instrumentele rol vervul in die uitstorting van die liefde van God oUI 
rrVEU[1aToS' aYlou in die harte van vrygespreektes. Die feit dat Paulus egter die 
frase invoeg nadat hy uyarrTj die subjek van die werkwourd gemaak het, wys 
daarop dat hy bewus was van die tradisie in verband met die uitstort van die Gees 
en dat hy die tradisionele lTVEUj1a- EKXEW - formule net aangepas het vir sy eie 
doel (Bultmann 1962: 147). Die werkwoord EKXEW verwys na die 
Pinkstergebeurtenis en beteken in 5: 5 dat die groot openbarings-historiese 
gebeurtenis van Pinkster (Hand 2: 1 - 36) heilsordelik in gelowiges werk (Floor 
1979: 62). 

• Die Gees stort God se Hefde as eskatologiese gawe uit (5: 5). 

In Rm 5: 5 word twee formules uit die vroee Christelike tradisies gebruik. Die 
twee formules is die lTvEDj1a-o[8£rJj1l en lTvEDj1a- EKXEll) - formules. Paulus 
neem hierdie twee tradisies oor en gebruik hulle op sy eie skeppende wyse om 
die uitstorting van God se liefde in die harte van gelowiges uiteen te sit. Hierdie 
t\vee formules is reeds hierbo bespreek. 

Die IT/IEDj1a- EKXEll) - tradisie ontstaan uit onder andere Joel 2: 28 - 32 waar dit 
'n toekomstige eskatologiese hoop beskryf. Die voor-Pauhniese kerk het hierdie 
formule en tradisie aangepas tot 'n gerealiseerde eskatologiese \'erstaan van die 
betekenis van die Gees in die lewe van die vroee kerk (Hahn 1986: 323 324). 

--.~--~-----

360 Daar is 'n soortgelykheid in die gebruik van 'hart' in die OT en NT. Die verbintenis lussen Kap5[a en 
nvEi)p a word ook gewoonlik antropologies verstaan( Baumgartel & Behm 1965: 611). 
361 Paulus ver\\'ys meerma1e hierna. Sien Ga14: 6; 2 Kor 1: 22. Vir Lukas se geskrifte \ergelyk Hand 8: 
37; 15: 9; 16: 14. 
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Die woord aYGTTIJ kom hier vir die eerste keer voor in die brief. Die gebruik 
van die woorde aYCLTTll en TIVElJI.W hier in 5: 5 is doelbewus. Die kombinasie 
van hierdie twee woorde op 'n doelbewuste wyse wil op 'n treffende wyse 
bewyse na vore bring van die eskatologiese gawe van die Gees as die bewys van 
die liefde van God vir sy volk. 

AYGTTIJ TOU 9EOU word byna universeel verstaan as'n subjektiewe genitief wat 
verwys na die liefde wat God vir vrygespreektes het (Kasemann \ 980: 135). Die 
konteks van 8: 6 - 8 en vera! 8: 8, waarin die Iiefde van God spesifiek na verwys 
word as die liefde wat Hy vir gelowiges het, is hierin bepalend. Die liefde van 
God demonstreer sigself beide deur die Gees (5: 5) en deur die sterwe van 
Christus (5: 8). Beide hierdie demonstrasies druk weer God se xapLS' uit (5: 2, 
12-21). 

In 5: 5 verander Paulus die subjek van die werkwoord OLowllL in die TTVEU/La
o{ow/lt- formule vanaf 'Gees' na 'die liefde van God' en plaas dan die 'Gees' in 
'n preposisionele frase wat die bemiddelingsrol van die Gees waardeur die liefde 
van God 'uitgestort' word, beskryf. Die passiewe vorm van die werkwoord 
0(5wIlL sa am met die preposisie OUJ bring die instrumentele rol van die Gees na 
vore. Die aoristusvorm van die werkwoord OLOWl-tL assosieer weer die gawe en 
uitstorting van die Gees met die sterwe van Christus aan die kruis op Golgota (5: 
6 - 8; Hahn 1986: 123 - 127). 

Die locus van die uitstorting van die liefde van God is die KapoLa. Kap5[a is 
volgens Bultmann ekwivalent aan die 'self (Bultmann 1952: 221). Die 
tradisione1e TTVEV/la- EKXEW taal het die preposisionele frase E1T!. (Joel 2: 28 
32) gebruik (Hahn 1986: 128). Eseg 36: 26 - 27 verwys egter na die gee van die 
Gees as EV ulJ1v asook in terme van die hart. Paulus gebruik beide hierdie 
tradisies in 5: 5. Op hierdie wyse word die eskatologiese dimensie van die 
uitstorting van die Gees 'op' (Joel 2: 28 - 32) God se volk asook 'in' (Eseg 36: 
26 27) hul1e harte beklemtoon. Die gebruik van die woord KapoLa uit Eseg 
36: 26 - 27 in 5: 5 beklemtoon op 'n sterk manier die uitstorting van God se 
liefde deur die Gees as iets innerlik (Hahn 1986: 127 128)362. Nerens anders in 
die NT word die verbintenis van ayaTIll , KapoLa en TIVEUIlQ op so 'n kragtige 
wyse gebruik so os hier nie. Die konteks waarin God se liefde uitgespel word is 
die sterwe van Christus op die kruis van Golgota (5: 6 - 8i63 

• Die kragtige effek 
van die bek1emtoning van Christus in 5: 5 - 8 is om 'n verbintenis te Ie tussen die 
heilswerk van Christus in 3: 21 - 25 en 5: 6 - 8 en die Gees asook die werk van 
die Gees, \Vat daarin bestaan om die rol en heilswerk van Christus in 3: 21 - 25 en 
5: 6 - 8 te intemaliseer in die Kap5(a van die vrygespreekte. Die fokus van die 
werk van die Gees in 5: 5 is dus die liefde van God in die harte van sy nuwe volk 
(Hahn 1986: 127 128). 

362 Cranfield (1975: 263) meen \'erkeerdelik dat die frase EV TatS' Kap8laLS' gelowiges se erkenning en 

verblyding in die uitstorting van God se !iefde beklemtoon. 

363 Vergelyk at fWTl aUTO in 5: 9 as verwysing na die kruisdood van Christus. 
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• Die Gees bewerk die cskatologiesc nuwe lewe (6: 4). 

Die frase KaLVOTllTL (wil'> beteken 'nuutheid, naamlik van lewe,364. Dit verwys 
dus na lewe wat nuut is. Die verwysing na nuwe lewe (6: 4) kom voor in 'n 
konteks wat verwys nn die sterwe (6: 3) en opstanding van Christus (6: 4). 
Laasgenoemde weer geskied as 'n heerlike magsdaad van God die Vader as 
historiese asook heilshistoriese feit (6: 4), In 6: 3 - 4 word die voor-Christus en 
na-Christus situasies onderskeidelik geskets. Die voor-Christus situasie is die ou 
aeon, en die na-Christus situasie is die nuwe eskatologiese aeon as 'n nuwe fase 
in die heilsgeskiedenisJ65, 

KaL VOTllTL verwys na 'n bestaanswyse in die nuwe eskatologiese aeon mi 
ChristusJ66, Die bestaanswyse in hierdie aeon is een van 'nuutheid' van'lewe', 
Die klem val op die 'nuutheid', In die frase 'nuutheid van lewe' staan 'nuutheid' 
emfaties voor 'lewe' en kry daardeur sterker klemJ67, 

Die nuwe lewe wat die vrygespreekte kan lei ml Christus se opstanding (6: 4), 
word in 7: 6 verbind aan die nuwe bedeling van die Gees. Die twee frases 
KaLVOTllTl (wil'> in 6: 4 en KUWOTllTL rrVElJIlUTO,> in 7: 6 is 'n vooruitflits na 
hoofstuk 8 waar daar uitvoerig oor die nuwe lewe asook die nuwe bede1ing van 
die Gees gehandel word, Die argument vanaf 8: 1 is basies 'n uiteensetting van 
wat dit vir God se nuwe volk beteken om 'in die nuwe bedeling van die Gees te 
dien (7: 6)'368, iets wat nou moontlik is noudat die sonde, die vlees en die 
Toranakoming as uiterlike pligspleging, deur God (7: 6) en deur Christus (6: 6) 
vernietig iS369

, 

• Die Gees bring 'n r.awe bedeling (7: 6). 

KUlVOTll'> en rrUAaLOTll'> beskrywe twee deur die koms van Christus geskeie 
aeone (Ridderbos 1959: 147)370, Hierdie aeone word deur rrvEullu en 'YPaIlIlU 
gekarakteriseer en staan 66k in die eskatologiese konteks van die aeone. Die 
twee tydspartikels OTE (7: 5) en V1JVl (7: 6) staan sterk teen mekaar afgegrens en 
druk onderskeidelik die beeindigdheid van die ou aeon en die gerealiseerdheid 
van die nuwe aeon uit371 

• 

364 Grammatici so~s BDF 91: 5165; BAGD: sv verwys na die genitief (wi1~ as 'n 'omgekeerde genitier. 
Dit wil se die hoofnaamwoord, eerder as die genitief, funksioneer as 'n attributiewe adjektief. Wallace 
(1996: 89) noem hierdie genitief 'n 'attributed genitive', in teenstelling met 'n 'attributive genitive', 
Cranfield (1975: 339) beskou die twee genitiewe in 7: 6 as appositiewe genitiewe. Dit \vil se: nuutheid, dit 
is, die Gees. Fee beskou die genitief as kwalitatief. Dit wil se: nuutheid gekarakteriseer deur die Gees 
(1996: 507). 
365 Vergelyk die twee aeone leer van die Judai'sme, Dit is reeds voorheen uiteengesit. 
366 Vergelyk ook TTGAGU)S' QV8plllTTOS' in 1 Kor 5: 7 - 8; KoI 3: 9; Efes 4: 22 en Rm 6: 4 as negatiewe 
teenpool in die verbygaande bose aeon. 
367 Die hoofnaamwool'd wat voor staan en wat as adjektief funksioneer is meer emfaties as wat die 
verondersteIde adjektief (It)~~ sou wees (Wallace 1996: 90). 
368 Die NAB vertaal Kat l'OTl]Tl TTVElJjlGT05' met 'die nuwe bedeling van die Gees'. 
369KGTGPyE(.) in 6: 6 en 7: 6 staan in die passiewe vorm en weI as 'n passivum divinul1l wat verwys na 'n 
daad van God. 
370 Die aeone is reeds beskryf onder die Theos-logie. Vergelyk Sasse (1972: 197 - 209). 
371 Let op die aoristi. 
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Die term vuvl in 7: 6 is 'n temporele bywoord en dui die begin van 'n nuwe 
historiese peri ode aan372. In 7: 6 kom VUVl in 'n oorgangsfase van die 
heilsgeskiedenis voor en dui dit op die eskatologiese 'nou'. Die vorige fase was 
die van die ypappa (7: 6) asook van die pro fete en van die beloftes (3: 21). Die 
nuwe fase is die bedeling van die TIVEUpa (7: 6). 

Die frase KmVOTllTL TIVd'IWTOS stuit ook by die gedagte van KCIlVOTllTL (w~s 
(6: 4) aan en voer dit verder. In die nuwe bedeling van die Gees (7: 6) word die 
nuwe lewe (6: 4) moontlik Beide KaLVOTllTL TIVEVIWTOS (7: 6) en KawoTllTl 
(u)~S (6: 4) behoort tot die hede van die nuwe eskatologiese aeon, wat God 
inlei (vuvl: 7: 6). Beide frases, KaLVOTllTL (w~s (6: 4) en KaLVOTllTl 
TIVEVIWTOS (7: 6), is vooruitflitse na hoofstuk 8 waar daar uitvoerig oor die 
nuwe bedeling van die Gees gehandel word. Die argument vanaf 8: 1 is basies 'n 
uiteensetting van wat dit beteken vir God se nuwe volk om 'in die nuwe bede1ing 
van die Gees te dien' (7: 6). Dit alles is moontlik noudat die sonde, die vlees en 
die KaTC1,Kpqw van die Tora (8: 1) deur God (7: 6; 8: 1) asook deur Christus (6: 
6; 8: 1) vernietig is. 

• Die Gees gee aan God se wet 'n Geestelike oorsprong en aard (7: 14). 

Rm 7: 14 se: 0 vo~os TIVEU~aTLK6s EaTL v. Die basiese betekenis van die 
byvoeglike naamwoord TIVEU~aTLK6s 373 is 'om te behoort tot, of betrekking te 
he op' 'n ooreenstemmende naamwoord. Die naamwoord hier is TIvd)~a wat 
verwys na die Gees van God (Fee 1995: 28 32). nVEUIWTLKOS word in 7: 14 
gekontrasteer met aapKwoS'. Waar hierdie twee woorde teenoor mekaar staan 
het aapKL VOS' altyd 'n tegniese negatiewe betekenis van vleeslik of dit wat tot 
die sfeer van die vIees behoort (Fitzmyer 1993: 473). Hierteenoor dui 
TIVEU~aTLKOS die wet aan as dit wat tot die sfeer van die Gees van God en dus 
tot die sfeer van God behoort. En omdat die v6~os of Tora Geestelik is, is dit 
daarom ook Godgegewe (Fitzmyer 1993: 472 - 473). 

• 	 Die Gees maak die objektiewe heilswerk van Christus 'n subjektiewe 
werklikheid in gelowiges (8: 1 - 3). 

Rm 8: 1 - 3 beskryf gelowiges as 'die wat in Christus Jesus is' (8: 1) Hierdie 
gelowiges is dan mense wat vrygemaak word van die sonde en van die dood 
asook van die sonde en die dood se gebruikmaking van die wet (8: 2). In hierdie 
VlJ'making speel die Gees die kemrol. Die Gees gebruik 'die lewe wat daar in 
Christus Jesus is' in hierdie vrymaking. En die 'lewe wat daar in Christus Jesus 
is' (8: 2) bestaan uit die lewe wat daar in Christus is na sy opstanding uit die 
dood (5: lO; 6: 4). En Christus se dood is sy objektiewe heilswerk 'Die lewe 
wat daar in Christus Jesus is', is dus te danke aan die objektiewe heilswerk van 
Christus. Die vrymaking van die gelowige deur die Gees deur die gee van die 
!ewe wat daar in Christus Jesus is, is dus die subjektiewe verwerkliking van die 

372 SUihlin 1969: 1106 1123. In die vorm vuvl oE kom die term ook voor in 3: 26, as I'VVL in 8: 1 en as 
EV T4J I'DI' KQlPl) in 3: 26. Vergelyk verder Rm 5: 9 II; 6: 22; 7: 6,17 8: 22; II: 5, 20, 31; 13:11. 
373 nVEUIWTlKOS' is 'n byna eksklusiewe Pauliniese woord in die NT. Uit ses en twintig van die 
voorkomste van die woord is vier en twintig in sy briewe waarvan vyftien voorkomste in 1 Kor is. Die 
woord kom drie keer in Rm voor en wel in Rm I: II; 7: 14; 15: 27. 
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objektiewe heilswerk van Christus en weI die nuwe lewe wat daar in Hom is (6: 
4; Hahn 1986: 153 - 187). 

• Die Gees bemiddel nnutheid van lewe (8: 2). 

Die Gees heet in Rm 8: 2 TrvEVlla T~S (w~s . Hierdie verwysing na die Gees as 
die Gees wat lewe gee374 moet in die lig van Rm 5 - 6 verstaan word. Die Gees is 
volgens Rm 5: 5 aan gelowiges gegee. Hy bemiddei die opstandingsiewe wat in 
Christus is (5: 10; 6: 4) aan gelowiges asook die nuutheid van lewe (6: 4) wat 
geJowiges sal ervaar. Die opstandingslewe en nuutheid van lewe is vir die wat 
hul1e identifiseer met die dood van Christus (6: 4). Die opstandingslewe en 
nuutheid van lewe het sy ontstaan in die opgestane Christus (5: 10; 6: 4; Hahn 
1986: 174). Wanneer Romeine 8: 2 die Gees TrvEVlla T~S (w~s noem dan 
verwys 'lewe' na die lewe waarvan Rm 5: 10 en 6: 4 praat. Volgens Michel is dit 
die lewe wat in Christus is wat die Gees karaktariseer as "vEvila T~S (w~s 
(1978: 249). 

Die bevryding wat die Gees bring (8: 2), en die Gees se beheersing van die 
Christen (8: 4), geskied dus deur en met die opstandingslewe wat daar in Christus 
is (6: 4). Die Gees bemiddel die lewe aan die gelowige. 

• Die Gees bevry (8: 2). 

Die ±rase 'die wet van die Gees' (8: 2)375 help om die oorgang vanafRm 7, met 
sy klem op die wet en daarom ook op die sonde en op die dood, na Rm 8, waar 
die klem op die werk van die Gees val, te bewerk376

• V 66r die gawe van die 
Gees (8: 2, 4) was bevryding van 11 allapTla se ~aalAElJhw (6: 12) en van 11 
allapTla se KlJPlEUOEL' (6: 14) en van die ge\owige se SOlJAEUElV 11IlCis Tn 
clllapTlQ: (6: 6) en van 0 v61los se KlJplEUaEl' (7: 1) en van die eQvaTos as HI 
oq;wvw Ti\S ullapTlas (6: 23), nie moontlik nie. Dit was die geval gewees EV 
o~aeEVEl SUI T~S aapKos (8: 3). 

Die verband tussen die woord 'wet' in 8: 2 en die woord: 'wet' in 8: 4 is 
belangrik, want dit behels dat die verband tussen die woorde 'wet', 'sonde' en 
'dood' in 8: 2 en die woord 'Gees' in 8: 4 belangrik is. Die Gees (8: 2) en 
beheersing deur die Gees (8: 4 - 8) bevry die ge\owige. Hierdie bevryding is 'n 
bevryding van die sonde en van die dood (8: 2) asook van die wet (8: 4), wat deur 
die sonde as'n vastrapplek (7: 11) gebruik is en wat die gelowige doodgemaak 
het(7: 11). 

374 Die frase TaU TfVElJIlOTOS' T~S' (w~S' beteken 'die Gees wat lewe' (~ygren 1949: 311: Ridderbos 1959: 
171; Newman & Nida 1973: 145). Van Rensburg noem T~S' (w~S' 'n behandelde genitiefby die 
handelende genitiefTou TfVEUIlQTOS' (1980: 12\). 
375 In die teologie bestaan daar jare 'n debat oor die betekenis van VOIlOS' in 8: 2 - 4. Verskeie sieninge 
asook antwoorde word gegee. Cranfield (1975: 376) verstaan 1:) vOila;' as die 'gesag' en 'constraint' wat 
die Gees op vrygespreektes uitoefen. Die gebruik van die woord VOIlOS' verhoog ook die kontras tussen die 
twee aeone wat in 8: \ - 4 'n rol speel. Vergelyk Snodgrass vir 'n volledige uiteensetting van huidige 
sieninge oor 'I'OIlOS" (1995: 154 173). 
)76 Die woord liAEU8EPWOEV (8: 2) is reeds voorheen by die Theos-logie bespreek. 
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Die bevryding van die gelowige geskied deur die werk van die Gees. Rm 8: 2 
praat van die 'lewe in Christus Jesus' asook van die Gees as iemand wat 'aan 
gelowiges die lewe wat daar in Christus Jesus is, gee'. Vol gens hierdie twee 
frases is daar in Christus lewe, deel die Gees in hierdie lewe van Christus en gee 
die Gees die lewe wat daar in Christus is aan gelowiges. Hierdeur vind daar 'n 
vrymaking van die gelowige plaas. Die Gees vervul dus 'n bemiddelende en 'n 
instrumentele rol tussen Christus en die gelowige en daardeur kom daar vir die 
gelowige bevryding. Hierdie bemiddelende rol is tegelyk ook 'n soteriologiese 
rol wat die Gees vervul (Hahn 1986: 153-187) 

• Die Gees stel tot voldoening aan die eise van die wet in staat (8: 4). 

Die objektiewe heilswerk van Christus word in 8: 3 beskryf as iets wat plaasvind 
deurdat God sy eie Seun as 'n offer vir die sonde stuur. Die doel van God se 
stuur van sy Seun is met die oog daarop ((va, 'nou kan' [NAB])377 dat gelowiges 
aan die eise van die wet kan voldoen. Hierin speel die Gees 'n rol. Die Gees is 
die Een deur wie die gelowige in staat is om aan die eise van die wet te 
voldoen378 

• Dit gebeur deurdat die Gees die gelowige 'beheers' en deurdat die 
gelowige se eie sondige natuur horn nie meer beheers nie (8: 4,5-8). 

00000 

Ondergemelde is almal baie belangrike punte wat die vervulling van God se wet 
betref: 

(i) Die Gees-wet raamwerk in Rm 8: 1 - 4. 

Paulus gee in Rrn 5 - S sy Christelike en nie sy Joodse persepsie van die 
wet nie. AIleen deur vanuit drie hoeke na die wet te kyk kan daar reg 
daarna gekyk word. Die drie hoeke van waaruit na die wet gekyk moet 
word is naamlik vanuit die hoeke van God, van Christus en van die Gees. 
En weI s6: God se veroordeling van die sonde (8: 3) omdat die sonde die 
hindernis was (7: 7 - 24; 8: 3) om die wet te kan vervul; die vryrnaking 
van die vrygespreekte 'in Christus' (6: 4; 7: 6; 8: 1 - 3) en dan die Gees 
se in staatstelling om die wet te kan vervul (8: 2,4 - 8, 9, 12 - 13). 
AIleen deur vanuit hierdie drie hoeke na die wet te kyk, word die wet reg 
gesien. 

Die plek wat die Gees in Rrn 8: 1 - 4 in die vrygespreekte se lewe inneem 
waardeur hy in staat gestel word om die wet te vervul (8: 4), is baie 
belangrik. Die onmagtigheid van die vrygespreekte om die wet te kan 
vervul (8: 4) vind sy oorsaak in die sonde en die se werking in die 
liggaam en ledemate van die vrygespreekte (6: 12 - 14; 7: 7 - 24; 8: 3). 
Die struikelblok word egter deur die Gees te bowe gekom (8: 1 - 2, 4 - 8, 
9, 12 - 13). 

377 Yolgens Cranfield (1975: 383) druk l va beide doel en gevolg uit 
378 Die NAB vertaal iTAfJPlu8fj, 'n aoristlls konjunktiefpassief. in 'n aktiewe sin. 
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Die rol van die Gees in die Gees-wet verhouding kom in die volgende 
raamwerk na yore: 

• 	 God stuur sy Gees, Dit geskied parallel aan die stuur van die 
Seun (8: 3), 

• 	 Die Gees bring 'n nuwe bedding tot stand (6: 4, 7: 6, 8: 2). In 
hierdie nuwe bedding stet die Gees vrygespreektes in staat om 
God se bedoeling met die wet na te kom, 

• 	 Die Gees gee die 'w~ om die wet na te kom (8: 2). 
• 	 Die Gees bevry van allapTla asook van 9civOTOS, die twee 

groot struikelb!okke wat die nakoming van die wet betref (8: 2). 
• 	 Die Gees beheers die vrygespreekte sodat hy in die 

teenwoordigheid (halakh: 01') van God asook v66r God kan 
lewe (8: 4). 

• 	 Die Gees vervul God se wet deur (bUl) vrygespreektes (8: 4). 
• 	 Die voldoening aan die eise van die wet (8: 4) deur gelowiges 

deur die Gees (8: 4), moet gesien word vanuit die hoek van die 
lewe wat God bewerk in die nuwe aeon (VUVl 7: 6; 8: 1) en wel 
as 'n lewe 'in Christus' (8: 2),en wat die lewe van die Gees is 
(KOlV6TllTL lTVEtlllaTos: 7: 6). 

(ii) 	 Die rol van die wet 

In Rm moes die wet volgens die Juda'isme 'n dubbele rol vervul, naamlik 
'n soteriologiese en 'n etiese rol. Die soteriologiese rol wat die wet 
moes vervul is dat die die mens - volgens die Jode - in 'n regte 
verhouding tot God moes stel. Daardeur moes die mens dan vrygespreek 
word (3: 21, 28). Vol gens Paulus kon die wet nie sy soteriologiese rol 
vervul nie. Hoekom nie? Want die wet kon nie vryspraak bring nie (3: 
10, 20). Die wet dryf die mens juis tot meer sonde(7: 7 - 24). Positief 
het die wet wei goeie funksies. Almal weet wat sonde is(3: 20) en geen 
mens kan homlhaar voor God verskoon nie (3: 19), Hoekom kon die wet 
nie sy soteriologiese rol vervul nie? Omdat die wet ingetrek was onder 
die 'mag' van die sonde (7: 7 - 24), Die wet was om hierdie rede 
magteloos (7: 23 - 24), Dit kon die mens nie bevry nie (7: 24). Hieruit 
blyk Paulus se negatiewe siening van die wet. Paulus plaas die wet onder 
die ou aeon en onder die'magte' van die ou aeon, naamlik saam met 
allopTLo (7: 7 - 23) en aap~ (7: 7 - 23). Op hierdie wyse word die wet 
self 'n 'mag'. Dit staan onder die juk van die allapT[o en die aap~. 
Soteriologies misluk die wet dus. 

Wie sal die mens help en bevry? God (7: 4) en Christus (7: 4) bevry die 
sondaar van sy verbintenis met die wet (7: 1_4)379. God en Christus 
verbreek die 'magte' van die ou aeon, die magte van c11l0pTta en 
9avoTos en v61l0s en aap~ (8: 2 - 4). 

Saam met bogemelde bevryding deur God en dem Christus in 8: I - 4 
kom die Gees (8: 2), die bede1ing van die Gees (7: 6) en die nuwe lewe 

379 In die huweliksbeeld in 7: 1 - 4 bevry God die sondaar. In die passiewe werkwoorde E80l'aTl~6T]TE en 
YEvEaflm is God die Een wat handel - 'n passivlIm divinum. 
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(6: 4). Nou (VUVL 7: 6; VUV 8: I) bestaan en Ieef die vrygespreekte in die 
nuwe aeon, wat beheers word deur die Gees wat nuwe lewe gee (EV 
iTVEUI-WTL: 8: 9; KaTCl: iTVEU~W: 8: 5-8,12-13). 

(iii) Die Gees stel tot voldoening aan die eise van die wet in staat 
(8:4) 

Gelyktydig met die bevryding wat God (7: 4; 8: 1 - 2) en wat Christus (7: 
1 - 4) van die sonde, en die dood, en die wet en van die sondige natuur 
bewerk (7: 24 - 8: 3), is daar die korns van die Gees (8: 2, 4) wat die 
bevryde gelowige (8: 1 - 3) in staat stet om aan die eise van die wet te 
voldoen (8: 4). Vandat Christus (7: 24, 8: 1 - 3) en die Gees (8: 2, 4) 
gekom het, kan daar vanuit MIle hoek na die wet gekyk word. Die wet 
het vroeer (5: 12 - 7: 24) misluk. Dit kon nie vryspraak (3: 10, 20, 21) en 
GWTTlPLa (5: 9) bewerk nie. Die wet is en bly egter God se wet (7: 12 
14) wat deur Hom gegee is (7: 14). Die wet was slegs swak vanwee 
GapKOS cqwpTLas (8: 3). Die wet bly egter 'n plek in Rrn 5 - 8 en by 
Paulus behou (8: 4) aangesien dit as uitdrukking van God se wit vervul 
word (8: 4) en weI deur God self (8: 4) asook deur die Gees (8: 4). Dit 
geskied in die nuwe aeon (8: 1). 

Hoe stel die Gees tot voldoening aan die eise van die wet in staat? 
Hierin speel God, die Gees en die vrygespreekte 'n rol. Dit kom na yore 
in die woorde iTATlPwe"5. €v U~LV asook iTEptiTaTOUCJlV KaTG iTVEU~a 
(8: 4). Elke woord / frase word vervo]gens bespreek. 

(a) Die wet word vervul. 

Die doel mer asook die gevo]g van God se veroordeling van die 
sonde -die vrot appel wat die nakoming van die wet betref -is, 
sodat die eis 380 van die wet vervul kan word38J 

• Met 'vervul' 
word waarskynlik bedoel om alles waarvoor die wet gestaan het 
tot finale afsluiting te bring. Dit verwys nie na die uitvoering 
van die voorskrifte van die wet nie, en dit impliseer ook nie dat 
vrygespreektes die eis van die wet volmaak nakom nie. 
Gelowiges voldoen volkome aan die wet deur Christus se 

380 6lKULWIlU het in Bybelse literatuur die volgende betekenisse: (I) reel, vereiste, gebod, gewoonlik met 
betrekking tot die gebooie van die wet. (2) regsdaad (Bar 2: 19; Openb 19: 8). CfRm 5: 18: daad van 
gehoorsaarnheid; (3) regsuitspraak / -vonnis (Openb 15: 4); (4) vryspraak - olKalwcH S, Laasgenoemde is 
'n buitengewone Pauliniese gebruik in Rm 5: 16 en 'n woord deur hom gemunt om te konformeeer met 
geassosieerde woorde in 5: 16 wat met -110 eindig. (5) wetlike / regsgesag. Dit is ook die betekenis van 
olKalwllu in 8: 4. Vir sommige eksegete verwys die enkelvoud olKalwlla na 'n spesifieke enkele gebod en 
met name na die tiende gebod wat in 7: 7 genoem word. Waarskynlik gebruik Paulus die enkelvoud 
OlKUl(ulla om enige sllggestie van 'n hernude vervulling van die voorskrifte van die 01 en Joodse wet te 
vermy en om die aandag te fokus op die essensiele kern van wat die wet vereis; 'n !ewe \\at OlKaLOS voor 
God is. Vir bogemelde uiteensetting sien Byrne (1996: 78, 243 - 244). 

381 Grammaties is TTAIlPwfllj 'n handeling in 'n bepalingsin ten opsigte van gevolg by r:U7EKPlltEI' en dit 
\vord deur die onderskikkende voegwoord tva ingelei. 'Hy het veroordeel, met die ge\'olg dat ... ', 
Cranfield 1977: 383-385 se dat llta TTAIl[l(08lj EV ~IIlV (8: 4) op beide doel en geyo\g dni (Van Rensburg 
1980: 122-123). 
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verlossende sterwe (Rm 10: 4). Later in Romeine vind die 
VOIlOS' TOU eEOU sy vervulling in die liefde (13: 10). 

(b) Vervulling van die wet geskied 'deur ons' . 

Die doe1 met asook die gevolg van God se KUTEKPLVEV T~V 
allupTluv is dat aan die eis van die wet voldoen kan word382 

. 

Die vervulling van die wet geskied 'deur ons,m. Die ons wat 
die wet vervul is: (1) die vrygespreektes (5. 1); (2) diegene wat 
die voorwerp van God se werksaamheid is384 

• 

(c) 	 Vervulling van die wet geskied deur Gees-beheersde 
vrygespreektes. 

Die doel met asook die gevolg van God se optrede om die sonde 
te veroordeel in sy Seun (8: 3) is dat vrygespreektes aan die eis 
van die wet kan voldoen. Hul1e kan dit egter aileen doen indien 
hulle nie deur hulle sondige natuur nie, maar deur die Gees 
beheers word (8: 4). 

Die OT agtergrond van TIEpL TIaTOUow
385 is halak(h), wat dui op 

'n wandel of bestaan of lewenswyse voor en in die 
teenwoordigheid van God386

. Vir die Israeliet in die OT was 
daar 'n pad387 van die lewe waarlangs I waarop God hom gelei en 
ook geleer het. Die voorskrifte en bevele van die Here was die 
riglyne vir die 'wandel' op hierdie pad (Du Toit 1975: 4 6). 
Die klem in TIEplTIaTOU(Jlv is op'n lewenswyse wat volgens 'n 
definitiewe norm moet geskied (Du Toit 1975: 4 - 6). Die norm 
in 8: 4 is die Gees. Die wandel van die gelowige geskied KaTG. 

TIVEUlla388. In 8: 2 is daar byvoorbeeld 'n duidelike onderskeid 
tussen die norm van die Gees en die van die sonde. Die 
gelowige wat KaTa TIvEUlla TIEplTIaTOU(Jlv is 'n persoon wie se 
lewe in sy totaliteit onder die beheer of volgens die norm van die 
Gees is (8: 4, 5, 10). Die TIvEullo is die persoon wat die 
gelowige 'beheers' en weI in die opsig dat die Gees se wiI 
gehoorsaam en uitgevoer word. Hier in 8: 4 lei die TIvEullo se 

382 Die NAB vertaalTTAllPw8ij. 'n aoristus passief, in 'n aktiewe sin. 
383 Die volgende eksegete beskou EV ~lllV as handelende by tva TTATlPw8ij: Newman & :\,ida (1973: 147); 
SehHer (1977: 236); Louw (1979 II: 90); Van Rensburg (1980: 122 - 123) en die NAB. Eksegete soos 
Ridderbos (1959: 173); Murray (1960: 274) en Cranfield (1975: 371) beskou EV ~~tll; as bepaling ten 
opsigte van plek by tva TTAT]pw8lj en wei in die sin van 'in ons'. Dus nie 'deur' of 'met' ons nie. 
Kasemann verstaan EV ~lllV as 'n antropologiese ver"",),sing na beide individuele gelo\\iges asook die 
gemeente (Kasemann 1980: 219). 
384 nAT]plu8ij is 'n passivum didnum. 
385 nEplTTaTOUGl v word dertig keer dem Paulus gebruik en weI in figuurlike asook in e!lese sin. Vergelyk 
GalS: 16;Rm6:4; 13: 13; 14: 15. 
386 Sien Eks 16: 4; 18: 20; Deut 8: 8; 13: 5; 2 Kon 20: 3; Spr 8: 20. Vergelyk Rm 6: 4: 13: 13; 14: 15. 
387 Twee terme, halak(h) en derek, word gebruik (Bertram & Seesemann 1970: 941 945). 
388 Die preposisionele frase KaTe! lTI'E U~LQ kom net by Paulus voor en weI in Rm 1: 4; S: 4; 8: 5; Ga14: 29; 
5: 16. 
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beheersing van die gelowige tot die gelowige se uitvoering van 
die oLKaLu1lla TOU VDW)U . 

• Hcerskappy denr die Gees stel tot ware lewe in staat (8: 5 13). 

Die ondergemelde belangrike aspekte kom in vv. 5 - 13 na vore. 

• On en nllwe aeone. 

Rm 8: 5 - 13 word beheers deur 'n teenstelling van die magte van die ou 
en die nuwe aeone (Ridderbos 1966: 94 - 96, 234 - 244). Op'n skerp 
dualistiese wyse kontrasteer hierdie verse 'n lewe onder die beheer van 
die sondige natuur van die mens met 'n Iewe onder die beheersing van 
die Gees. In 8: 9 word in 'n konklusie gese: gelowiges is nie EV aapKL, 
nie, aHa EV lTVEUj.WTL. 

Die herhalende voorkoms van die woorde 'Gees' (twintig maal) en 
'vlees' (dertien maal) in Rm 8 is opmerklik. In geen ander brief van 
Paulus het hierdie antitetiese konsepte so 'n prominente plek nie 
(Ridderbos 1966: 94 96, 234 - 244). Agter hierdie teenstelling tussen 
vIees en Gees is daar die teenstelling tussen die twee aeone. Die mens 
wat nog onder die beheersing van sy sondige natuur is, bevind hom nog 
in die ou aeon van die sonde. Daarenteen is die mens wat onder die 
beheersing van die Gees is, opgeneem in die nuwe aeon. Hierdie nuwe 
aeon het begin met die opstanding van Christus. Die koms van die Gees 
met Pinkster was die teken daarvan. 

• Die heerskappy dellt' die Gees. 

In 8: 4 word die woord lTEpLlTaTOUaLV 389 en in 8: 14 word die woord 
ayoVTaL 390 gebruik. In 8: 5 - 13 is lTEpLlTaTOUaLV (8: 4) baie belangrik. 
Die klem in hierdie woord is op 'n Iewenswyse wat volgens 'n 
definitiewe norm moet geskied (Du Toit 1975: 4 - 6). Die OT term 
haIak(h) is in hierdie verband belangrik (Du Toit 1975: 4 - 6). Vir die 
Israeliet in die OT was daar 'n pad van die Iewe waarlangs God hom 
gelei en ook op ge1eer het. Die voorskrifte en bevele van die Here was 
die riglyne vir die 'wandel' op hierdie pad. Hierdie beeld is baie 
belangrik met betrekking tot lTEpL lTaTOUaLv hier in 8: 4. Hierdie woord 
verwys na 'n manier van lewe volgens 'n bepaalde norm, naamlik die 
Gees. In 8: 2 is daar byvoorbeeld 'n duidelike onderskeid tussen die 
norm van die Gees en die van sonde. Die gelowige wat KaTa lTvEVlla 
lTEpllTaTOVaLV is 'n persoon wie se lewe in sy totaliteit onder die beheer 
(norm) van die Gees is(8: 5, 10). Die lTvEvlla is die persoon wie se wil 
die gelowige gehoorsaam moet uitvoer. Die uitvoer daarvan behels die 
gelowige se totale lewe. Die gelowige se 'wander op hierdie pad is nie 
'n ontspanne doellose uitstappie nie (Du Toit 1975: 4 - 6). 

389 nEpt iWToucrt v word dertig keel' dell[ Paulus gebntik en wei in figuurlike en etiese sin (Gal 5: 16; Rm 
6: 4). 

390 AYOVTal, word sewe keer deur Paulus gebntik (Gal 6: 18; 1 Kor 12: 2; Rm 2: 4: S: 1"+). crTOlXEw word 

vier keer deuf Paulus gebntik (Gal 5: 25; 6: 16; Rm4: 12: Fi13: 16). 
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Die woord TIVEV\-W in 8: 4 - 8 behels dus drie komponente: (1) die nuwe 
aeon; (3) die Gees as die sfeer van lewe; (3) 'n lewenswyse deur die 
gelowige volgens die Gees as norm. 

nEpL1TaTOVaLv beskryf beide 'n godsdienstige asook 'n etiese bestaan 
van die gelowige en wei as 'n bestaanswyse voor en in die 
teenwoordigheid van GodJ91 

• Omdat gelowiges EV T.'vEl)~aTL is, kan 
hulle 'n bestaanswyse KaTa aopKa agter hul1e rue plaas (8: 4) en in die 
teenswoordige aeon van die Gees 'n lewe KaTa iTVEUIlU (8: 4) voor hulle 
stel en op hierdie wyse 'n godsdienstige en etiese lewe v66r asook in die 
teenwoordigheid van God lewe. 

• Die Gees stel tot ware lewe in staat. 

Die assosiasie van iTVEV~a met lewe kom in 1: 4; 5: 9 - 11; 6: 4; 7: 6 en 
8: 12 - 17 voor392. In 1: 4 staan lewe in verband met Christus en sy 
opwekking. In 8: 2 gee die Gees die lewe wat daar in Christus is aan die 
gelowige. Hierdeur word die gelowige bevry van die sonde en van die 
dood (8: 2). Nou kan die gelowige onder die beheersing van die Gees 
lewe (8: 4). Die <j>p6vTJ~a van die Gees vir die gelm\'ige is lewe (8: 6). 
Hierdie lewe is moontlik van wee die vryspraak wat daar vir die gelowige 
is (8: 10) en daar rus 'n verpligting (O<j>ElAETaL) op die gelowige om 
hierdie lewe te openbaar (8: 13). Hierdie lewe is die lewe van die 
opgestane Christus asook van Sy Gees (8: 2). Dit is 'n lewe wat aan elke 
gelowige gegee is (8: ~~). Oil voer hom tot die ewige heerlikheid, sy 
eindbestemming (8: 17). 

• 'n Verpligting. 

Die nuwe aeon , die sfeer van die Gees en die nuwe lewe het 
konsekwensies vir die gelowige. Dit vereis van hom dat hy sy 
verbintenis met die aap~ moet verbreek. Die aap~ kan nie meer sy 
norm wees nie. Die gelowige is 'in die skuld' teenoor God en Christus 
en die Gees (8: 13). Sy verpligting is weens die inwoning van God en 
van Christus en van die Gees in hom (8: 9 - 11) in die hede rApa ovv , 
'daarom dan', 8: 12a; Fitzmyer 1993: 492). Die gelowige se verpligting 
om onder die beheer van die Gees te lewe is nie in Rm 8: 4 - 13 'n 
imperatief op grond van die indikatief van God se heils\\erk nie. 

391 Dieagtergrondvanr.EplTraToDolv in die LXX isdieOThalak(h): Gen 17:1. CfEks '1: 19. CfGal5: 

16 (Bertram & Seesemann 1970: 941 945). 

m Cfook 1 KOf 15: 45 en 2 Kor 3: 6. 
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Rm 8: 4 - 13 belig die volgende aspekte van hierdie verpligting: 

• 	 In Rm 8: 4 - 8 is die antitese die van vIees en Gees en weI as 
twee sfere van lewe (KaT<x). DVElJlla is in 8: 4 - 8 'n sfeer van 
Iewe (Cranfield 1975: 394). 

• 	 In 8: 12 - 13 is die antitese die tussen dood en lewe, In 8: 13 
staan TIVEUlla in 'n datief vorm as aanduiding dat dit 
instrumenteel gebruik word. Die TIVEUI-W is die wyse waardeur 
die gelowige in staat geste\ word om 'n einde aan die sondige 
praktyke van die liggaam te maak. 

• 	 'n Lewe KaTa crap~ bring die dood mee (8: 6), is vyandskap teen 
God (8: 7) en laat sterwe (8: 13). 

• 	 Gelowiges bestaan objektief in die Gees (8: 9). 

Die formule EV TIVElJllan 393 beeld die Gees394 eskatologies asook in terme van 
die twee aeone uit (Kasemann 1980: 220). Die voorsetsel EV in die frase EV 
TIVEVllan in 8: 9 het 'n oordragtelik-Iokale betekenis (Du Toit 1976: 56 - 57) en 
dui die objektiewe posisie van die gemeente aan (Ridderbos 1966: 54 - 63). Die 
verbintenis van die gemeente met die Gees deur die voorsetsel EV is iets 
korporatief asook iets in 'n objektiewe sin (Ridderbos 1966: 54 - 63). 

Die eskatologiese aeon van die Gees is nie meer iets toekomstig soos wat dit vir 
die OT en die Juda'isme was nie, maar iets teenswoordig, en wei weens die koms 
van Christus (8: 1,2). Weens die teenswoordige aard V;;;'::1 die aeon van die Gees 
kan vrygespreektes EV TIvEvllaTl wees en as gevolg daarvan die werk van die 
Gees ervaar (8: 1 - 27). Die feit, ElTIEp (8: 9)395, op grond waarvan die aeon van 
die Gees ervaar kan word, word dan in 8: 9 - 11, die inwoning van die Gees, 
beide van God en van Christus, uiteengesit. 1'IlE1S beklemtoon op 'n emfatiese 
wyse die nuwe status van vrygespreektes, ook daar in Rome396

, 

Die Gees bewoon elke gelowige (8: 9 - 11). 

Die inwoning van God onder sy volk in die tabernakel (Eks 25: 40)397 en in die 
tempe] (I Kon 8) was een van die groot gedagtes van die OT. Die gedagte kom 
in die Eksodustyd398 asook in die na-eksiliese tyd voor399. 

393 Hierdie formule kom slegs by Paulus VOOf. Vergelyk 2 Kor 10: 3; Rm 2: 29; 7: 6: S: 9: 9: I; 14: 17; 15: 
16. Vergelykook8: 13,14. 

m nVEVjla venvys na die Heilige Gees en nie na die menslike gees nie (Cranfield 19-:;: 387; contra 

Sanday and Headlam 1962: 196). 

395 'ElTIEP' beteken 'aangesien', of'siende dat', en druk 'n feit uit, Michel 1978: 253: Cranfield 1975: 

388. Contra BDF 454 (2) wat 'E'lTIEP' as 'n voorwaarde sien: 'as inderdaad', Dit Sal! 'Il \'oonvaarde wees. 

396 'tjlElS', saam met die adversatiewe cina en 8E, kry klem in 8: 9 (Morris 1988: 30-) 

397 Ridderbos (1966: 429 - 432) sien die tradisie-historiese parallel van die inwoning \;:1:1 die Gees en die 

Eksodusverhaal en die verwysing na die Tent van Samekoms (Eks 25: 17vv). Vergelyk die verbonds

formule in Gen 17: 7; Eks 6: 7; 24: 16; 29: 45 - 46; 40: 35. 

398 Eks 25: 17-22; 29: 45 - 46, 

399 Eseg 36: 26 - 27; 37: 1 - 14; 39: 29; Jes 63: 10, 11, 14; Hag 2: 5,20. 
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Die permanente teenwoordigheid van die Gees onder die volk van die Here is 
egter deur die profete van die OT as iets toekomstig, as deel van die Messiaanse 
tydperk gesien (les 32: 15-20; 44: 3; Joel 2: 28 - 32). 

Jesus se tempelreiniging word as 'n Messiaanse gebeurtenis vertolk waardeur 
Jesus se identiteit as God geopenbaar word (Mark 11: 15 - 19 et par.). Jesus se 
identifikasie van sy Iiggaam as die tempel (Joh 2: 21) impliseer dat die 
Jerusalemse tempel nie meer die woonplek van God is nie. God moet deur die 
Gees aanbid word (Joh 4: 23). 

Die uitstorting van die Gees op Pinkster400 is die uiteindelike vervulling van die 
OT, asook van Jesus se uitsprake, en vorm die waterskeiding in die 
heilsgeskiedenis en weI as openbaring historiese gebeurtenis. Dit se Petrus in sy 
Pinksterpreek wanneer hy Joel 2: 28 - 32 aanhaal (Hand 2: 1 - 36)401. 

Die 'nuwe' volgens Paulus is dat God nie net in die NT in Christus (Joh I: 14) en 
deur die Gees (8: 9) onder sy volk kom woon het nie, maar dat sy volk 
korporatief (1 Kor 3: 16; Efes 2: 22) en individueel (1 Kor 6: 19; Rm 8: 9 - 11) 
self nou sy tempel is (cf 2 Kor 6: 16). Hierdie inwoning van God onder en in sy 
volk is 'n blywende aanwesigheid402 van Hom403 

• 

Volgens Gartner (1965: 71 -72) en McKelvey (1969: 92 - 139) is die frase OlKEl 
rrvEvlla deel van 'n tempeltradisie van die vroee Christendom met sekere vaste 
elemente daarin404

• Vol gens Michel was die frase rrvEvlla OLKEl een van die 
permanente kategetiese en didaktiese elemente in Paulus se teologie (Michel 
1967: 135). Die verbintenis van die Gees met OLKEl en die tempel mag Paulus se 
eie bydrae wees aangesien dit slegs in die Pauliniese corpus voorkom (Hahn 
1986: 166 - 167). 

Die inwoning van die Gees (8: 9) in gelowiges word verbind met of ge1yk gestel 
aan die inwoning van die Gees van God (8: 9) asook aan die Gees van die 
opgestane Christus (8: 9 - lOb). Hierdie identifikasie van die Gees met God en 
met Christus dui daarop dat die Gees een in wese is asook van dieselfde ewige 
Godheid as die Vader (8: 3 - 4) en die Seun is (8: 3 - 4; Cranfield 1975: 388 
389; cf2 Tim 1: 13 -14; Rm 9: 5). 

Die inwonende Gees is die maatstaf vir die identiteit van Christene (8: 10). Die 
teenwoordigheid van die Gees in gelowiges is die conditio sine qua non om 

400 Pinkster stem ooreen met die Fees van Weke in die QT, wat 'n fees vir die insameling van die eerste 
landbouprodukte was (Eks 34: 22; Deut 16: 9). In Lev 23: 15 is die voorskrifte oor die offers. In 2 Kron 8: 
13 \vord ook na Pinkster verwys. 
401 Die skeiding van die motiefvan die inwonende Gees van die fisiese tempel in lemsalem kom reeds in 
die Koemraanliteratuur voor. In hierdie literatuur word die lerusalemse tempe! verwerp en word die 
inwonende Gees die maatstaf \'an gemeenskaplike en individuele pieteit (I QS 16: 1 9: Hahn 1986: 164 
167). 
402 Verge\yk die praesens Olh:El . 1 Kor 3: 16; Rm 8: 9. 
403 nl'El'1l 0 OiKEl is 'n voor-Pauliniese tradisie (Hahn 1986: 165). 
4114 Drie elemente word genoem: 'n verwysing na die tempel, die werkwoord OlKEl of 'n verwante woord 
en die Gees. Die betrokke teksverse is: 1 Kor3: 16, 17;6: 19-20;2Kor6: 14-7: LGaI2:9;Eks2: 18
22;2Tes2:3 4;lTim3: 15:Heb3: 1 6;lPet2:3 6;4:17. 
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Christus te 'he' (8: 9a)405 asook om van Christus te wees (8: 9 - 10; Moule 1978: 
74). Die aanduiding van die Gees as TTvEi)~La XplGTOU, is om dit te 1aat 
ooreenstem met allTOU in die apodosis (Cranfield 1975: 389). Die bewoording 
van 8: 9 - 10 is 'n absolute uitspraak aangesien die emfatiese demonstratiewe 
voomaamwoord OUTOS' na TlS' verwys, wat vooraf met spesiaJe klem genoem is 
(Kim 1989: 154). 

Die inwoning van die Gees kenmerk aIle asook elke individuele Christen. Dit 
beklemtoon die emfatiese OUTOS' asook die beklemtonende TLS' (8: 9). Geen 
vrygespreekte is sonder die Gees nie en omgekeerd is slegs die wat die 
inwonende Gees het ipso facto Christene. Die konjunksie E'L TTEp 406 wat die 
voorwaardesin inlei dui op die toestand wat 'n reatiteit is. Dit kan weergegee 
word met 'aangesien dat' of 'aangesien inderdaad'. Christene in Rome kon weet 
dat hulle die Gees besit. 

Laastens word daarop gewys dat die inwoning van die Gees in 8: 9 - 10 antiteties 
staan teenoor die inwoning van die sonde in 7: 17 - 18, 20. Die kwessie van wie 
of watter 'mag', sonde of die Gees, die inwonende en beheersende persoon of 
'mag' in die gelowige is, is 'n deurlopende tema in 7: 14 - 8: 13 (Byrne 1996: 
231). Sien veral 7: 17, 18, 20, 23; 8: 9, 10, 11. 

• Die Gees realiseer vrygespreektes se kindskap (8: 14 - 17). 

Daar is reeds by die Theos-Iogie gewys op God se rol met betrekking tot die 
kindskap van gelowiges. Volgens 8: 14 is vrygespreektes viol. eEOU deurdat hulle 
die gene is wat hulle deur die Gees laat lei407. En volgens 8: 15 
ontvang vrygespleektes die Gees wat hulle tot kinders van God maak. Die 
frase TTvEulla vloewluS' lui letterlik 'die Gees van aanneming tot kinders van 
God,' maar beteken 'die Gees maak june tot kinders van God,408. In laaste 
instansie is die veronderstelde subjek van ayovTuL, God self. 

By die Christologie is gewys op Christus se rol met be trekking tot die kindskap 
van gelowiges. Rm 8: 14 funksioneer op 'n oorgangswyse en weI deurdat daar 'n 
verskuiwing plaasvind vanaf die Ga.P~-TTvEi)lla antitese wat sedert 8:4 'n rol 
spee1, na die kindskap konsep wat tot by 8: 23 in fokus bly. Paulus bring in 8:4 
op 'n unieke wyse die motiewe van die Gees, gelei word en kindskap 
bymekaar409

• In 8: 14 kom kindskap - viol. - vir die eerste keer in die meervoud 
v~~r. Die enkelvoud - vioS' - kom egter reeds in Rm 1: 3,4,9; 5: 10 en 8: 3 voor 

405 Rm 8: 9b: EXEl, is volgens Michel (1978: 253) 'n Scheideformel, en volgens Kasemann (1980: 223) is 
dit 'n vonnis van die heilige reg. Satze Heiligen Rechtes sou volgens Kasemann 1 Kor 3: 17; 14: 38; 
Openb 22: 18; Rm 8: 9 wees. 
406 Vergelyk ElTTEP in Rm 3: 13: 2 Tes 1: 6 en waarskynlik ook Rm 8: 17. Indien ELTTEP so verstaan word 
dat die vervulling van die voorwaarde oop gelaat word (cf I Kor 8: 5; 15: 15) dan word die stelling 'n 
waarskuwing of dreigement (Byrne 1996: 231). 
407 AYOVTOl, word tereg as 'n medium beskou en gevolglik met 'diegene wat hulle laat lei' vertaal (Barrett: 
1957: 162; Ridderbos 1959: 180; NAB). AYOVTOl, word as 'n passiewe vorm beskou deur Michel (1963: 
19..+); Newman & Nida (1973: 153): Cranfield (1975: 395). Sien Van Rensburg (1981: 127-131). 
403 Die genitiewe vorm lll08wlQ'; is 'n handelingsgenitief (Van Rensburg 1980: 130 - 131). 
409 Die samevoeging van hierdie drie l1lotiewe mag 'n voor-Pauliniese tadisie van die vroee Christelike kerk 
wees. By die doop van Jesus kom die samevoeging van hierdie drie motiewe vir die eerste keer \'oor (Mat 
3: 13-4: 11 etpar). 

 
 
 



223 

en is almal verwysings na Jesus as Scun van God. Die mcervoudsvonn - vtoL 
verwys na die vrygesprccktcs, maar die gcbruik daarvan sal die kindskap van 
Christus vir die lesers in herinnering roep. Rm 8: 29 staan ook in 'n 
Christologiese konteks van die Seunskap van Christus. 

Rm 8: 14 - 17 handel oor die Gees se rol met betrekking tot die kindskap van 
vrygespreektes. Rm 8: 14 funksioneer op 'n oorgangs\\yse: daar vind 'n 
verskuiwing vanaf die aapC-lTvEVllG antitese (8: 4 - 13) na die motief van 
kindskap plaas. Die rol van die Gees met betrekking tot die kindskap van 
vrygespreektes word vervolgens bespreek. 

• 	 Die Gees maak vrygespreektes tot kinders van God (8: 15). 

Die frase lTvEulla vl.08wtas beteken: 'die Gees maak julle tot kinders van 
God,4IO. Die modifieerder vl.08wLas by lTvEVlla vemys in die genitiewe 
vorm411 na die volgende (Fee 1994: 20 - 27): 

• 	 die Gees wat (iets) tot stand bring. 
• 	 dit is 'n perifrase vir die aktiwiteit van die Gees. 
• 	 die resultaat van die Gees se aktiwiteit. 


, d' G k k d ,412
• --- Ie ees ge enmer eur --

Die Gees, wat van God af kom, bring dus vrygespreektes se aanneming tot 
kinders tot stand. 41JDie korrekte verstaan van vl.o8Eatas is egter belangrik vir 
die verstaan van 8: 15. In Paulus se gebruik van die woord val die klem nie op 
die daad van aanneming nie, maar op die resultaat van aanneming wat dan lei tot 
die status van kindskap (Hahn 1986: 192). 

Die maak van vrygespreektes tot kinders deur die Gees word in 8: 15 ook verbind 
met EAci~ETE lTVEVlla414. Die aoristus vonn van EA6.~ETE dui op 'n daad in die 
verlede en weI op 'n spesifieke tydstip, en vemys dus waarskynlik na die begin 
van 'n gelowige se Christenskap (Hahn 1986: 192), asook op sy toetrede tot die 
geloofsgemeenskap. 

410 Die frase 1TVEUIlG vlo9EO'las lui letterlik: die Gees van aanneming tot kinders van God. Die genitiewe 
vorm is egter 'n handelingsgenitief (Van Rensburg 1980: 130 - 131; Fee 1994: 26 - 28). Sommige 
verklaarders verstaan 1TvEvlla in 8: 15 (2x) antropologies as verwysende na die mens like gees (Sanday & 
Headlam 1902: 202; Dodd 1959: 128). DVEUllO moet albei kere in 8: 15 verstaan word as 'n verwysing na 
die Heilige Gees. Die frase EAa~ETE TIVEUllO as 'n tradisie in die vroee Christelike kerk dui ook met 
sekerheid daarop dat 1TvEvlla in 8: 15 na die Heilige Gees verwys (Hahn 1986: 202 - 203). Die parallel 
met Gal 4: 6 bevestig dit. 
411 In die corpus Paulinum kom "VEVILa met die genitief elfkeer voor en wei in 1 KOf 2: 12; 4: 21 (cf Gal 
6: 1); 2 Kor 4: 13; Rm 1: 4; 8: I5(2x): Efes 1: 17; 4: 23; 2 Tim 1: 7 

412 Hierdie parafrase is 'n Semitisme. Dit kom in die OT v~~r. Byvoorbeeld: 'n gees Yanjaloesie (Num 5: 

14,30); 'n gees van begrip (Deut 34: 9): 'n gees van wanhoop (Jes 61: 3). Sien Baumgtirtel 1971: 359 

368. 

m Die gebruik van vlo8E(Jlas- kom vyfkeer by Paulus voor: Gal 4: 5; Rm 8: 15,23: 9; 04: Efes I: 5. 

m Die frase EAci~ETE TIVEl'llQ is voor-Paulinies en was wyd verspreid in die vroee Christelike kerk. Die 

frase kom in 1 Kor 2: 12; 2 Kor 11: 4 en Ga13: 2, 14, voor. Elders in die NT kom dlt oak in Hand 2: 38; 8: 

15,17,19; 10; 47; 19: 2 asook in Her 3: 2 voor. In I-land gaan elke ontvangs van die Gees gepaard met die 

doop. 
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Die skenker van die Gees - EAci~ETE (8: 15) - is God en die skenking van die 
Gees is 'n soewereine daad van genade van Hom. Vrygespreektes se kindskap 
word dus deur die soewereine daad van die skenking van die Gees in laaste 
instansie teruggevoerna God self(Kim 1989: 216 217). 

In Rm 8: 15 word die kindskap van vrygespreektes dus verbind aan beide 
nVEu\.w VL08ECJLUS en EAci~ETE TTVEUIlU 415. Die verwantskap tussen kindskap 
en die handeling van die Gees word in 8: 15 in die verlede tyd gestel. In 8: 23 
word na die volle realisering van kindskap in die eindesgaton as iets toekomstig 
verwys416. In 8: 15 verwys Paulus dus na kindskap as 'n gebeurtenis in die 
verlede. Die teenswoordige vonn van die werkwoorde in 8: 14 en 16 dui egter 
aan dat die besef en belewenis van kindskap ook 'n teenswoordige realiteit 
is(Cranfield 1975: 398). Dit is nie slegs 'n herinnering aan die daad van 
aanneming in die verlede (8: 15) of 'n toekomstige hoop nie (8: 23), want in 8: 
14 en 16 lei en getuig die Gees in die hede aangaande kindskap. Rm 8: 15 self 
wys ook daarop dat gelowiges se ervaring van die Gees wat kindskap 'n 
subjektiewe reatiteit maak iets in die hede is. Want dit is die Gees wat mense tot 
kinders maak en wat deur die gelowige ontvang word, wat kinders in staat stel 
om a~~o, 8 na:tllP, te roep. Kinders van God se bevoorregte gebruik van die 
woord a~~o is iets uniek en beskryf 'n atmosfeer van intimiteit, nabyheid, 
wannte, vertroue en aanvaarding tussen 'n biddende kind van God en God as sy 
Vader (Jeremias 1984: 63 - 67). 

Die Gees wat vrygespreektes ontvang is 'n TTVEUIlO VLo8ECJLOS' en nie 'n TTVEUIlO 
OOUAELOS nie. Hierdie twee motiewe in 8: 15 word gebruik in 'n verdere 
ontwikkeling van die gedagte van kindskap wat in 8: 14 ingelei is. Die woordjie 
yap dui hierdie voortsetting van die werk van die Gees, wat in 8: 14 die 
vrygespreektes lei en in 8: 15 die vrygespreektes kinders maak, aan. Die 
neweskikkende voegwoord yap vervu1 tegelykertyd 'n motiverende funksie. Dit 
moet lui: 'imrners, julle het nie ontvang nie'. Rm 8: 15 motiveer dus die 
voorafgaande gedagte in 8: 14. Die betekenis is dan dat omdat vrygespreektes 'n 
Gees ontvang het wat hulle tot kinders maak (8: 15), daarom lei die Gees die 
kinders van God (8: 15). Die meervoudsvonn wys daarop dat dit vir aIle 
gelowiges geld. 

Die frase 1TVEvllo OOVAElOS 417 staan teenstellend teenoor die frase 1TVEVIlO 
VLo8ECJLUS en dui op 'n Gees wat verslaar l8 

• Dit kan moontlik verwys na die 
slawemy van diens aan die Mosaiese Wet (Gal 5: I; cf 4: 24). Die frase ELS 
¢6~ov moet sintakties verstaan word as bepaling ten opsigte van gevo1g by die 
frase ou yap EAci~ETE (Louw 1979 : 18) en moet lui: -- sodat Uulle moet) vrees. 

415 In 8: 15 word kindskap ook verder verbind aan die 'lei (CiYOIJTOl,r deur die Gees. 

416 Yi.o8f(J[a~ UTIEK8EXOIIEJlOl. In Ga14: 5 en Efes 1: 5 word na die aktiwiteit van God in die verlede 

verwys. 

417 Vergelyk 1 Tes 1: 4 - 5; Kol 1: 8-9; 2 Tim 1: 7. 

418 Die frase TIVEull.G oov\Elas beteken letterlik: Gees van verslawing. Die genitie\\e \'arm 8ouAEla~ is 

'n handelingsgenitief (Van Rensburg 1980: 131). Die NAB vertaal TiIJEUIl a bOL'\Ei 0:; met: 'Die Gees ... 

maak julie nie tot slawe nie'. Barrett (1957: 163) identiftseer TIIJEUlla oou\dQ:> as 'n retoriese 

formulering gebaseer op die Gees van kindskap en gee 'n parafrase identies met die );:\B. In Gal 4: 7 word 

kindskap en slaafskap ook gekontrasteer. 
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nciALV moet saam met <popov geneem word en weI in die betekenis van 'weer' 
vrees (BAGD S.v. 2b). 

Die Gees wat vrygespreektes tot kinders maak (8: 15) en wat hierdie kinders ook 
lei, (8: 14) bring hulle nie weer in 'n posisie van slaafskap teenoor God nie. Die 
emfatiese negatiewe ou wat aan die begin van 8: 15 geplaas is, beklemtoon dat 
die Gees kinders van enige slaafskap asook van enige vrees bevry het. Hulle 
hoefnie weer daarheen terug te keer nie4l9 

• 

Kindskap in die corpus Paulinum kan tyd-histories 'n Grieks-Romeinse 
aanknopingspunt he420, maar die agtergrond en oorsprong daarvan is die orll. 
Vir Paulus is die feit dat God in die nuwe eskatologiese aeon mense kinders van 
Hom maak deur sy Gees, 'n eskatologiese nuwe skepping in die esgaton, as 
vervulling van die OT profesiee422 en die Dawidiese verbond423 

. 

• Die Gees lei kinders van God (8: 14). 

Die motief om deur die Gees gelei te word was wyd verspreid in die vroee 
Christelike kerk,424 en is dus voor-Paulinies van aard (Betz 1979: 27). Dit was 
deel van die tradisie en leerstellige voorveronderstellings by Paulus (Betz 1979: 
27). Die tradisie was in die vorm van 'n direkte verbintenis tussen ayoVTaL, en 
iTVEUIlU waarin ayoVTaL, in die passiewe vorm en iTVEUIlU in die datiefvorm 
voorgekom het425 

• 

Die Gees se rol ten opsigte van vrygespreektes se kindskap kom ook in 8: 14 
deur die werkwoord ayoVTaL na vore. AYOVTaL, dui 'n handeling aan in die 
byvoegingsin wat met OUTOL begin (Van Rensburg 1980: 130). Dit moet as 
medium gesien word en gevolglik met 'laat lei' vertaal word (Ridderbos 1959: 
180). Die leiding geskied deur die Gees. Die datiewe vorm 'iTVEVIlUn' dui op 
die rol en werksaamheid van die Gees in die lei van die kinders van GOd426

• In 
die 'laat lei' deur die Gees speel die gelowige 'n aktiewe rol. Die kind van God 
moet hom-Ihaarself onder die beheersing (8: 9) en leiding (8: 14) van die Gees 
stel (Ridderbos 1959: 180). Die aktiewe werking en invloed gaan dus van die 
Gees uit (Fitzmyer 1993 :499). 

419 Vergelyk Gal 3: 21 - 4: 7. Die genitiewe vorm 8ouAELUS- dui weereens op die aktiwiteit van die Gees 
asook op die resultaat van die Gees se aktiwiteit. Sien bo by ulo8EaLUS-. 
420 Sanday & Headlam (1962: 203) sien die ulo8EOlUS- - gebruik as Grieks van oorsprong, aangesien 
kinderaanneming nie 'n wetlike Joodse instelling was nie. Lyall (1969: 458 - 466) voer weer aan dat 
Paulus se verwysing na aanneming uit die Romeinse gebruik stam. 
421 YUlo8EalOS- in Rm 9: 4 veronderstel die OT verbond. In die OT was ul.o8Eolas Israel se voorreg voor 
God: 2 Sam 7: 14; 1 Kron 28: 6; Ps 2: 7; 89: 26v; Jer 3: 19; Hos II: 1; cfGen 15: 2 4; Eks 2: 10; Ester 2: 
7. 

m Sien veral Rm 9: 26 en Hos 1: 9. 

4:!32 Sam 7: 14, deur Paulus in 2 Kor 6: 18 geparafraseer. Cf Jes 43: 6; Jer 31: 9. 

42-' SienGa15: 18; 1 KorI2:2:Luk4: 1 etpar;Hahn(1986: 189-190). 

425 Die vorm van CiYOI'TOl. kan ook clllayw wees en 'n alternatiewe vorm van \\'yse kan in die plek van 

TIIIEUfW in die datief vorm gebmik word. In 1 Kor 12: 2 verwys CiYOIlTOl. moontlik vir die heidene na die 

'wegyoering' of 'wegrukking' deLLr 'n bonatllurlike mag of afgod. Die Christene in Korinte het die frase 

aYOI'TUl TIIIEUI-WTl oorgeneem en verstaan as 'besit' dem die Gees (Hahn 1986: 189 - 19-1). 

4"0 Vergelyk Rm 8: II waar die werking van die Gees met OlU wyse) uitgedruk word. 
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Die orde is verder nie dat 'n persoon hom deur die Gees laat lei en nou word hy 
'n kind van God nie. Dit sou 'n voorwaarde wees. Nee, die gelowige stel hom 
onder die heerskappy van die Gees en lewer daardeur getuienis dat hy I sy 'n 
kind van God is (Ridderbos 1959: 180; cfELaLV [8: 14]). 

Die werkwoord ayoVTal. staan in 'n praesensvonn en dui op 'n teenswoordige 
en voortdurende handeling van die Gees asook op 'n teenswoordige en 
voortdurende realiteit wat die gelowige betref27

. 

Vo!gens Paulus is (laOL, dit wi! se 'al diegene wat' hulle deur die Gees laat lei, 
MIle (OUTOL) is kinders van God. 'OaOL ' moet inklusief verstaan word as 
verwysende na al die kinders van God (Cranfield 1975: 395). Die 
demonstratiewe naamwoord 'OUTOl' is beklemtonend en beteken 'hierdie en geen 
ander' nie (Murray 1975: 295). Die verwysing na kinders in die meervoud '-Vl.ol 
SEOU - ' is ook opmerklik. Die enkelvoud 'VLOS' SEOU' word eksklusief van 
Christus as die Seun van God gebruik428. 

• Die Gees laat kinders van God roep: 'Abba!' (8: 15). 

Volgens 8: 15 laat die Gees gelowiges roep ci~~a 6 1raT~p. A~~a is 'n Aramese 
woord. Die Aramese emfatiese woord ci~~a , letterlik, 'die vader', is gebruik as 
'n vokatief: 'Vader!', Die identiese frase kom in Mark 14: 36 op die lippe van 
Jesus in Getsemane in sy gebed tot die Vader voor sy kruisiging voor429 

• In die 
Grieksprekende kerk is a~~a nie met die regte Griekse vokatief nC1.tllP (cf Luk 
11: 2) vertaal nie, maar is die letterlike Griekse vertaling, 0 nC1.t llP, bygevoeg430

• 

In 8: 15 is a~~a 0 1TaT~p die voorwerp van die werkwoord Kpa(oIlEv. Die 
werkwoord Kpa( 0IlEV word op verskillende wyses geYnterpreteer431 

• In die 
Psalms dui Kpa( 0IlEV 'n emstige asook 'n opregte roep tot God aan, afgesien 
daarvan of die roep hard of sag of ongesproke of in die openbaar of privaat is432

• 

Die besondersheid van Kpa(ollEv is gelee in die vrye en vreeslose vertroue op, 
asook roep tot God, en weI as die onderliggende basis van die kind van God se 
bestaan433 

• Die deelsin aAAa EA6.~ETE --- 0 nC1.tTJP staan, soos die 
neweskikkende voegwoord aAAa aandui, in teenstelling met die deelsin au yap 
EAa~ETE--- ElS' ¢6~ov. In teenstelling met mense wat soos slawe voel en wat 
vol vrees is, kan kinders van God soos en as 'kinders' met God praat. 

427 Die 'lei' van die Gees is nie 'n charismatiese gebeurtenis in die erediens nie. Contra Ktisemann (1980: 
228). 
428 Paulus verwys ongeveer twee en twintig keer na Jesus as Seun, meestal in Rm 1: 3.4,9; 5: 10; 8: 3, 29, 
32 en in Gall: 16; 2: 20; 4: 4, 7, 23, 29, 30. 
429 Volgens die vier Evangelies kom ap~a ongeveer 170 keer in die logia van Jesus voor. Die uitsondering 
is Jesus se gebed op die kruis wat tot God gerig word. Waarskynlik het Jeslls 170 keer die Aramese woord 
abbi gebruik: 'my Vader!' (Schrenk 1983: 1006). 
430 Die identiese frase kom in Ga14: 6 voor. 
431 Dodd (1959: 129) en Ktisemann (1980: 228), suggereer dat Kpci(of1EV 'n terminus technic us is vir 
akklamasie as 'n ekstatiese roep in respons op die boodskap van veriossing (1 Kor J.f; 15). 
m Ps 3: 4; 4: 3; 18: 6; 22: 2, 5; 34: 6; et al ... In Rm 8: 15 dra die roep egter 'n persoonlike en !lie 'n 
kulties-liturgiese karakter nie (Ridderbos 1959: 181). 
43J Ridderbos (1959: 181) gee die volgende samevatting van hoe eksegete Kp6()~lEl' wrstaan, naamlik as 
vrymoedige (Greijdanus), blye (Schlatter), standvastige (Bengel), tere (La Grange) en \urige (Kuhl) gebed 
(Zahn). 
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Die subjek van die werkwoord Kpa(o\J.Ev· is die gelowiges wat kinders van God 
gemaak is (8: 15)434, Die Gees is egter die een deur wie (EV ~) die gelowiges 
roep. t,v~) moet as kousatief en dus as oorsaak van die roep verstaan word in 
die sin van 'wat ons laat roep' of 'as gevolg van wie ons roep,m, Die Gees stel 
die gelowiges in staat om te roep: 'A~~a !', dit is: 'Vader! ,436, 

In die OT word God nerens direk as 'Vader!' aangespreek nie, Daar word wei 
na God as Vader verwys437. 

Die woorde abba 8 nu'tl1P as aanspreekvorm vir God was tyd-histories ook byna 
iets ongehoord in die kontemporere JudaYsme438

, Die Aramese vorm abba afgelei 
van ab, word min met betrekking tot God gebruik. In 'n aantallatere voorkomste 
word a~~a, in godsdienstige sin, enkele kere gebruik, maar dan altyd met die 
byvoeging van die woorde 'wat in die hemele is'. Die woorde beklemtoon die 
afstand wat daar tussen die mens en God is (llQtgJob 34: 36; Kittel 1983: 5 6). 

Jesus het die Aramese vokatief a~~a teenoor God gebruik, 'n term wat vir sy 
tydgenote bekend moes geklink het439 

• Tog sou dit vir sy tydgenote ook 
disrespekvol wees. Paulus se gebruik van die roep: a~~a 0 nu'tl1P moes sy 
oorsprong gehad het in die A~~a -aanroep van Jesus (Kim 1989: 226). Die 
aanroep van God as Vader druk die nuwe eskatologiese verwantskap uit waarin 
kinders van God kan deel (8: 14 - 15). Dit geskied op grond van gelowiges se 
medekindskap met Jesus (8: 29). 

A~~a is 'n familiale term wat as gebed eerbied en respek maar terselfdertyd ook 
nabyheid en innigheid jeens God uitdruk440 

• Beide woorde a~~a en nu'tl1P 
verwoord ook die familiale verband binne die nuwe familia van God. 

434 In Ga14: 6 is die subjek van Kpa(ollEv die Gees. 

435 Die volgende eksegete sien EV (u" as kousatief: Greijdanus (1993: 371); Newman & Nida (1973: 155) en 

Cranfield (1975: 395). 

436 Kiisemann (1980: 225 - 229) meen ten onregte dat die aanroep a~~a 0 IraT~p. rranlP op ekstatiese 

gebed dui waarin die woord Kpa(ollEv 'n intense roep in eharismatiese aanbidding uitdruk. 

437 Sien 2 Sam 7: 14; 1 Kron 17: 13; efPs 89: 26; Jes 63: 16; Jer 3: 4, 19; 31: 31 - 34: Hos 11: 1; Eks 4: 22; 

Dellt 14: 1; ef Deut 32: 6. Vergelyk Kittel (1983: 1 - 6). 

438 Wat die intertestamentere periode betref is daar weinig gevalle van die aanroep van God as Vader in die 

betrokke Iiteratuur bekend (Kim 1989: 224). 

439 Jesus gebruik a~~a onge\'eer 170 keer in sy logia soos opgeteken in die vier E\'angelies (Schrenk 1983: 

1006; Kittel 1983: I - 6). Vergelyk die tradisie aangaande Jesus se doop in die \'ier hangelies, waar die 

neerdaal van die Gees op Jesus vergesel word \'an God se stem, aangaande die unieke Goddelike Seunskap 

van Jesus: au El l) pio;; [lOt' ... Mark \: 11 et par. Die verbintenis van die Gees en Kind-Seunskap met 

die doop van Jeslls, Ie die heilshistoriese verband ten opsigte van gelowiges se kindskap (Paulsen 1975: 

92). 

440 Jeremias 198-1,; 63 - 67. 
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Rm 8; 15c dui dus op die noue verwantskap tussen kindskap en gebed en weI as 
iets wat deur die Gees bewerk word. In 8: 26 word die verhouding tussen 
kindskap en gebed weer genoem. Die rot van die Gees staan daar in verband met 
die aa8EVEla en die OUK ot8ollEV van die gelowige as bidder. 

Vrygespreektes se gebruik van God se eie Seun se aanspreekvorm van sy Vader 
as 'A~~a !' (Mark 14: 36) is die bewys hier in 8: 15 van hulle kindskap (Fee 
1994: 405). In 8: 15 bereik die kindskap motiefin Rm ook sy klinkende klimaks 
(Wright 1991: 44). 

• Die Gees getuig aangaande vrygespreektes se kindskap (8: 16). 

Rm 8: 16a lui: OUTO TO TIVEUIlO aUllllopTUPEL TO TIVEUIlOTl ~IlCJV. Vol gens 
hierdie woorde word die Gees en die menslike gees verbind tot twee getuienisse 
aangaande die feit dat vrygespreektes kinders van God is. 

Rm 8: 16 dra besondere gewig en ems (Cranfield 1975: 402). Dis die effek van 
die asyndeton wat daarin gebruik word. Die asyndeton bring mee dat daar 'n 
abrupte oorgang na 'n nuwe onderwerp is, naamlik die getuienis van die Gees 
aangaande God se aanneming van vrygespreektes tot sy kinders441. 

Vo!gens Cranfield val die hoofklem in hierdie vers daarop dat die wete by 
vrygespreektes dat hulle God se kinders is, iets is wat hulle nie aan hulle self kan 
gee nie. Die wete moet van buite af asook as iets wat b6 vrygespreektes se 
vermoe is aan hulle gegee word, en weI deur God (Cranfield 1975: 402). Dit 
do en God deur Sy Gees442 

• 

Die aard van die Gees se werk word aangedui met aUllllopTUPEL . Die klem in 
hierdie woord val op die aktiwiteit van die Gees en weI op sy getuienis. Sy 
getuienis is 'n voortdurende versekering aan vrygespreektes dat hulle kinders van 
God is, 

'n Belangrike eksegetiese kwessie is: wat beteken die woorde aUllllapTupEL TO 
TIVEuIlon ~Ilwv? Beteken dit 'getuig saam met', 'getuig aan' of 'bevestig'? 
~ullllapTupEL 443 is 'n saamgestelde werkwoord en beteken oorspronklik om 
getuienis te lewer 'met' 'n ander persoon en weI in die konteks van om 'n getuie 
'saam met' of'langs' 'n ander getuie te wees (Strathmann 1969: 508 - 509). 
Montague sien in die gekombineerde getuienisse van die Gees en van die 
menslike gees in 8: 16 'n verwysing na die vereiste om twee getuies in die OT 
wetsisteem (cf Deut 19; 15) te he (1976: 209), 

441 Paulus se gebmik van 'n asyndeton waarin daar 'n oorgang van een onderwerp nJ 'n ander is, wys op 'n 
ander forme Ie epistolere styl by hom. Elders maak hy ook op hierdie wyse 'n nuwe begin: Rm 8: 16; 9: 1; 
10: 1. Sien BDF 463. 

442 Volgens Cranfield bewstig en verduide1ik 8: 16 dit wat 8: 15 se. Gelowiges se roep tot • A~~a !' bems 

op iets vooraf asook onatllanklik daarvan (Cranfield 1977: 402). 

443 Die werkwoord O'ull[!OPTUPEl kom nie in die LXX voor nie, en in die NT kom dit slegs by Paulus voor 

en wei in Rm 2: 15; 8: 16: 9: 1. 
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Die NAB vertaal die voorsetsel 'avll-' met 'saam met' en nie as 'aan' nie. Die 
voorafgaande konteks van 8: 14 - 15 het dit duidelik gemaak dat die Gees self die 
kindskap van die gelowige skep asook die vermo€: by die geJowige om daardie 
kindskap te erken. Rm 8: 16 gaan nou verder en beklemtoon dat die Gees 
medegetuies van kindskap 1ewer444 

. Hierdie aktiwiteit van die Gees is dus nie 'n 
getuienis 'aan' die geJowige in die sin van 'n bevestiging vanaf sy kant af nie. 
Die aktiwiteit van die Gees is 'n aksie van langs die gelowige 'met' die gelowige 
en wel in 'n situasie van wederkerige getuienis (Hahn 1986: 220)445. Paulus 
verbind 'n emfatiese ulno met die Gees aan die begin van 8: 16. Hierdie 
emfatiese ulno beteken: Die 'Gees' of'Hy' of ' die Gees self getuig446

• 

Die innerlike getuienis van die Gees belig die soteriologiese rol van die Gees ten 
opsigte van die heil van die kind van God. In 'n objektiewe-subjektiewe 
heilsgebeurtenis bied die Gees sekerheid van verlossing. Op die eksistensiele 
vlak van kind-van-God-wees bied die Gees voortgaande en voortdurende 
gerusstelling sodat die kind van God 'familiale' gerustheid in die familia van 
God en ten opsigte van God as I1a:t11P familias kan he, 

Die woord flllwV moet verstaan word as EV ~IlWV, Die aktiwiteit van die 
getuienis van die Gees is nie 'n aktiwiteit van buite af aan die gelowige nie447

, 

Aangesien die leiding van die Gees (8: 14) en die ontvang van die Gees (8: 15) 'n 
innerlike werk van die Gees is, moet die konteks waarin 8: 16 staan daarop dui 
dat die inwonende Gees (8: 9, 11) inwendig saam met die gelowige se TIVEUl10448 

getuig dat hy of sy 'n kind van God is, 

Die inhoud van beide die Gees en die menslike gees se getuienisse teenoor 
mekaar is dat vrygespreektes (aIlEV TEKVO SEOV449 , Volgens Cranfield en Byrne 
(1996: 250 - 253) is daar geen onderskeid450 tussen TEKva en uLol 451 nle, en is 
die twee woorde se betekenisse wisselbaar met mekaar. Vo1gens Byrne is TE:KVO 
meer 'geslagsinklusieP (Byrne 1996: 253), Die getuienis wat die twee getuies in 
die hart van die vrygespreektes lewer, behels dat die vrygespreektes kinders van 
God 'is', Die werkwoord EallEV gee besondere klem (Ridderbos 1959: 183), 
Die twee getuies se getuienis behels 66k dat God vrygespreektes kinders van 

444 Rm 8: 16 gaan dus verder as Gal 4: 4(6), wat bloot oor die aanneem tot kinders handeL 
445 Cranfield verstaan (JuliliapTupEl in aansluiting by die Vulgaat as 'getuienis aan ' of as 'bevestig' 
(1975: 403). So ook Michel (1978: 261). 
446 Die enigste ander geval van 'n emfatiese verwysing na die Gees by Paulus is Rm 8: 27. 
m So se Klisemann (1980: 228). Hy verstaan TO iTVElJllan Tl\lWV as 'the Spirit ruling in the 
congregation' . 
448 Strathmann (1969 : 508 - 509) aanvaar nie die siening dat iTVEl'lW ~IIWV na die mens like gees verwys 
nie, Volgens hom verwys iTVEUIW TIIH0V na die Gees en weI in die sin van 'the Spirit mling in the 
congregation' en wei in 'n erediens konteks. Volgens Ridderbos (l959: 182) kOI11 die getuienis van die 
menslike gees mede tot stand deur die getuienis van die Gees wat die rnenslike gees 'dra' en 'bevestig'. 
449 Die woorde TEKl'Q 6t'ou korn by Paulus in Rm 8: 16, 17,21; Fi12: 15 voor. Vergelyk I Joh 3: 1,2,10; 
5: 2. 

4S0 Volgens Sanday & Headlarn (1962' 396) dui TEKVlW op die natuurlike verhouding lUssen kind en ouer, 

terwyl UlOS' aanvullend hierby die erkende status en wetlike voorregte \Vat vir kinders gereserwer is, 

irnpliseer. 

451 Die woorde lllOl IkoD korn in Rm 8: 14,23 voor. 
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Hom 'maak', Die genitiewe vorm eEOU, dit wil se 'van God' beteken 'God 
maak' mense sy kinders452 

, 

Paulus se oorgang van die tweede persoon meervoud 'julJe' in 8: 14a na die 
eerste persoon meervoud 'ons' in 8: 15b - 16 is verder belangrik. Paulus stel 
homself daardeur op dieselfde grondslag as die Christene in Rome en erken 
tegelykertyd sy eie persoonlike betrokkenheid by hulle (Kim 1989: 232), Hierdie 
meervoudsvorm - 'ons' - toon ten slotte die kenmerk van 'n belydenis, dit wil se 
'n vroee Christel ike credo. 

3.5.7 	 DIE EINDESKATOLOGIESE WERK VAN DIE GEES. 

Die werk van die Gees in die toekomstige eindaeon figureer baie sterk in Rm 8: 11 - 30, 
Hierdie werk van die Gees word vervolgens uiteengesit. Eers is twee belangrike 
opmerkings egter nodig. 

3.5.7.1 	 'n Verskuiwing na die toekomstige aspek van die werk van die Gees in 
Rm 8: 17c. 

Rm 8: 1 - 17 teken hoofsaaklik die teenswoordige werk van die Gees in die gelowige en 
vertoon 'n gerealiseerde eskatologie. Hierdie verse beskryf die Gees se bemiddeling van 
God se eslwtologiese triomfin die hede. In 8: 17c vind daar 'n basiese verskuiwing vanaf 
die teenswoordige triomf na die toekoms asook na die hoop op die toekoms en op die 
toekomstige triomfvan God plaas (8:18 - 30). Rm 8: 17d voer die woord 'heerlikheid' 
in. In 8:18 - 30 is daar slegs vier verwysings na die Gees teenoor sestien verwysings 
daama in 8: 1 - 17. Hierdie vier verwys:ngs teken die Gees se werk met betrekking tot die 
toekoms ( 8: 23, 8: 26 - 27). 

3.5.7.2 	Die Gees bemiddel God se eskatologiese triomfin die toekoms 
(Rm 8: 17c - 30). 

Daar is reeds daarop gewys dat 8: 17c 'n oorgang vorm vanaf die teenswoordige na die 
toekomstige werk van die Gees. Die toon van 8: 18 - 30 staan in kontras met 8: 1 - 17b. 
Die prentjie wat van gelowiges in 8: 18 - 30 geteken word, is dat hulle in lyding verkeer, 
dat hulle in 'n skepping leef wat sug en wat wag op bevryding, dat hulle nog op hulle 
finale redding hoop en dat hulle uiteindelike bevryding en kindskap en verheerliking nog 
in die toekoms Ie. 

Die eskatologiese aspek van die werk van die Gees figureer egter baie sterk in 8: 18 - 30. 
Die klem is egter nie net op 'n toekomstige eskatologie nie. Die toekomstige element 
van die werk van die Gees breek as't ware in in die teenswoordige bestaan van die wereld 
en van die gelowige (8:23 en 8: 26 - 27). Die ondergemelde aspekte van die 
toekomstige werk van die Gees kom in 8: 18 - 30 na vore. Eers moet daar egter 
teruggegaan word na 8: 1 - 17 omdat daar ook verwysings is na die toekomstige werk van 
die Gees! 

.m Die genitiewe vorm 8EOU is sintakties '11 handelende genitief en 'n byvoeging by 7EI\Va (Van Rensburg 
1980: 130 - 131). 

 
 
 



231 

3.5.7.2.1 Die toekomstige werk van die Gees in Rm 8: 1 - 17. 

In Rm 8: 11, 13, 17 kom daar verwysings na die werk van die Gees by die 
eindtoekoms voor. Hierdie verwysings word vorentoe hanteer. Struktureel 
handel 8: 1 - 17 oor die werk van die Gees in die teenswoordige tyd. Rm 8: 11, 
13, 17 kom egter daarin voor. In feite wys hierdie verse op gebeurtenisse by die 
eindtoekoms (Hahn 1986: 153-208). 

(i) Die Gees-opstanding verhouding in Rm 8: 11. 

In Rm 8: 11 vind daar 'n oorgang plaas vanaf 'n verbintenis tussen die 
Gees met die teenswoordige lewe van die gelowige na die Gees as 
instrument van die lewendmaking van die ge10wige se sterflike liggaam 
in die toekoms. Liggaamlike lewendmaking kom in Rm 1: 4 voor. Daar 
verwys dit na die lewendmaking van die Seun. Hierdie lewendmaking 
geskied deur die bemiddeling van die Gees. Die toepassing van die 
lewendmaking deur die Gees op gelowiges in die toekoms moet gesien 
word as die toe passing op gelowiges van dit wat met Christus gebeur het. 
Dit wat met Christus gebeur het, was 'n daad van God. 

Die ondergeme1de aspekte kom in die Gees-opstanding verhouding na 
vore: 

• 'n Formule. 

Die frase TOU EYElPOVTOS TOV 'IllO"OUV EK VEKPWV is 'n 
formulering wat teruggaan na 'n Eydpw -formule (Du Toit 1989: 
310 - 327). Die Eydpw -formulering ten opsigte van Jesus was 
'n vroee Christel ike tradisionele credo-formule wat Paulus in 
verskillende kontekste gebruik hetm. 

• God is die Opwekker. 

Die partisipiele frase EYELPOVTOS is 'n aktiewe vorm met God 
as subjek. Die partisipiele formulering verskuif die fokus vanaf 
'n gebeurtenis454 na 'n persoon en weI in 8: 11 na God en dan as 
'n karakterisering van God (Du Toit 1989: 315). Hierdie fokus 
op die persoon gee 'n doksologiese karakter aan die formulering. 

453 Die formule kom in 'n werkwoordvoffil asook in 'n partisipiele Frase vorm voor. Eersgenoernde is die 
meer oorspronklike. Die werkwoordvorm van die formule kom soos volg v~~r: 1 Kor 6: 14; 15: 3 4, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20; 1 Tes 1. 10; Rm 4: 25; 6: 4; 10: 9. Die partisipiele Frase vorm korn soos volg voor: 
Gall: 1; 2 Kor4: 14; 5: 15; Rm4: 24; 6: 9; 7: 4; 8: 11 bis; 8: 34; Efes 1: 20; Ko12: 12: 2 Tim 2: 8. Buite 
die corpus Pualinum korn die Frase ook in Hand 3: 15; 4: 10; 5: 30; 10: 40; 13: 30, 37; 1 Pet 1: 2hoor. Die 
basiese forrnule korn in Rrn 10: 9 voor. Die essensiele elemente daarvan is 'n verwysing na God, die 
werkwoord 'opgewek' (Eydpltl ) in die aoristusvorm en die Frase EK VEKpWV. Hierdie formule verwys 
oorspronklik nie na die Gees nie, maar dit word deur Paulus aangepas met Gees rnateriaal om sy 
beklemtoning te versterk (Hahn 1986: 168). 
45. In die geval van die \verkwoordvorm. 
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Die aktiewe vorm van die frase reflekteer daarby ook die 
lofprysings van God in die OT asook in die Joodse Iiturgiese 
tradisie455 

• In die corpus Paulinum dien die EYECpu) -formule as 
'n passivum divinum. 

Die rol van God in die opwekking word verder beskryf as die 
Een wat Jesus opgewek het. Dit is 'n verwysing na die rol van 
God in die Paasgebeurtenis. Opwekking bly ook God se 
toekomstige vermoe (8: II). 

• Die Gees-opstanding verbintenis. 

In 8: 11 Ie Paulus 'n verbintenis tussen die Gees en die 
opstanding. Tot hiertoe in Rm was Paulus se klem op die 
teenswoordige werk van die Gees en weI as sy gerealiseerde 
eskatologiese werk. Die groot geta! praesens werkwoorde in 
Rm 8: 1 - 17 veral wys hierop. In 8: 11 kom die toekomstige 
werk van die Gees vir die eerste keer na vore en we! in die 
futurum vorm C4l01TOl ~aEl 456, In 1: 4 was daar alreeds 'n 
sinspeling daarop dat die Gees in verband staan met die gee van 
lewe m1 die opstanding van Christus - 66k aan gelowiges. Die 
sinspeling in I: 4 op die gee van lewe deur die Gees is in 6: 4; 7: 
6 en 8: 2, 10 opgevolg. Dit word hier in 8: 11 weer opgeneem 
en verder ontwikkel. 

Die gebruik van C4l01TOL ~aEl in die futurum vorm verwys na die 
opwekking van vrygespreektes in toekoms (Cranfield 1975: 
391). Die futurumvorm druk ook sekerheid uit aangaande 
gestorwe vrygespreektes se toekomstige eskato!ogiese bestaan 
(Fee 1994: 553). 

Die grond vir die toekomstige lewendmaking van vrygespreektes 
is die inwoning van die Gees (8: IIa). Die partikel d in 8: 11 is 
sintakties bepaling ten opsigte van rede by C4l01TOl ~aEl (Van 
Rensburg 1980: 128) en moet weergegee word met 'aangesien-
- (hy woon) ___ ,457. Die inwoning van die Gees is dus 'n vaste 
feit (8: l1at58

, Dit is hierdie 'in'-wonende Gees wat die 
toekomstige lewendmaking van die vrygespreekte bewerk. Die 
toekomstige werk van die Gees word dus gebaseer op die 
teenswoordige plek en werk van die Gees in die vrygespreekte, 
en weI as iemand wat 'binne' gelowiges is459

• Paulus gebruik 
dus 'n gerealiseerde eskatologie as grondslag vir die 
eindeskatologiese werk van die Gees. 

455 Die Sitz im Leben van die lofprysing in die vroee Christel ike kerk sou die Iiturgie van die kerk wees (cf 
Du Toit 1989: 315). 
456 Ander futurum verwysings na die werk van die Gees is 8: 13, 17,23,26,27. 
457 Die partikel El beteken nie 'as' nie, en ste! nie 'n voorwaarde vir die toekomstige opwekking van 
vrygespreektes nie. Dit is redegewend (Ridderbos 1959: 178). 
458 Die werkwoord is verander van die eenvoudige OlKEl in 8: 9 na EVOlKOOVTOS' hier in 8: 11. 
459 In Rm 5: 5 asook in 8: 9, 11 is die Gees iemand wat in die 'harte' van vrygespreektes is en wat 'in' hulle 
woon. 
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Die 'inwoning van die Gees' is dus die basis van die 
vrygespreekte se ganse eskatologiese bestaan, beide sy 
gerealiseerde eskatologiese bestaan sowel as sy 
eindeskatologiese bestaan. Nog meer, die inwonende Gees is die 
waarborg in vrygespreektes se teenwoordige bestaan dat hulle 
alreeds die lewe van die komende aeon binnegegaan het. Die 
lewe sal ten volle gerealiseer word by die Einde en dit sal 
geskied deur opwekking (Fee 1994: 554). 

Die rol wat die Gees in die lewendmaking speel, word uitgedruk 
met oLa plus'n partisipiele frase wat die inwoning van die Gees 
beskryf60. L\LQ + TOU 1TVEUIJ.UTO:; in die genitief is sintakties 
bepaling ten opsigte van middel by (<V01T0l naEL . Die frase 
beteken 'deur middel van' (Van Rensburg 1980: 129) en verwys 
na die rol wat die Gees speel in God se toekomstige 
lewendmaking van gestorwe vrygespreektes, en weI as die 
'\,\')'se,461 waarop God in die opwekking werk. God wek op 
'deur die Gees'. Die Gees deur wie God opwek is sy eie 
Gees462 

• 

Die woord (<vo1ToLllOEL dwing egter ook 'n diesseitige betekenis 
af. Die rede daarvoor is dat die verwysing na 'lewe' in Rm, 
vanaf 1: 17, (cf 1: 4) nie net as 'ewig' en as iets eindtoekomstig 
verstaan moet word nie, maar ook as iets teenwoordig in die 
hede463 

• 

Gesien vanuit die OT dui (wn op eskatologiese lewe. Die OT 
profesiee verwys na vryspraak en lewe as twee aspekte van die 
een eskatologiese verlossing van God (Hab 2: 4; Jes 32: 15 - 17; 
44: 1 - 5; Eseg 37: 1 - 14). Volgens Mal 2: 5 behels die 
verbondsbeloftes van God twee seeninge, naamlik lewe en vrede. 
Wanneer Paulus lewe en die Gees verbind (8: 10; 8: 11) is dit vir 
hom 'n vervulling van die OT profesiee aangaande die 
eskatologiese verlossing van God. In Rm 5 - 8 dui (wn op 
eskatologiese lewe wat die Gees gee (6: 4; 7: 6; 8: 2, 10, 11) en 
weI op grond van die vryspraak \vat daar in Christus is (8: 10). 
Hierdie eskatologiese lewe behels die eindeskatologiese lewe (8: 
11) as (wn alwvLO:;. In 6: 23 staan ((un Ul(~VLO$ in 
teenstelling met eciVUTO$. Basies dui (wn op die aard van die 
verbintenis met God in die e\vigheid asook op die dee I in die 
ewige lewe van God (6: 23). 

460 Tekskrities is die getuienis ewe sterk vir die En a+ akkusatief en 0[(1 -'- genitief. \" oorkeur moet gegee 

word aan OL<1 + genitief (Ridderbos 1959: 178). 

461 Om na die Olcl in die verwysing na die Gees as 'agent" of 'instrument" te verwys. doen atbreuk aan die 

Gees as persoon. 

462 Rm 8: 11 verwys na die Gees as 'die Gees van Hom deur wie Christlls uit die dood opgewek is ... '. 

Die Een \vat Christus opgewek het is God self. 

46} Paulus se verbintenis van lewe met die Gees in Rm 6: 4; 7: 6: 8: 2; S: 4 - I3 korn uit die OT (Hab 2: 4) 

en nie van die gnostiek nie (Bultmann 1983: 861 - 875). 
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In Rm 1: 17 - 8: 39 dui (w~ egter ook op (w~ as iets wat 
prolepties in die teenswoordige nuwe aeon aanwesig is (6: 4; 7: 
6; 8: 2, 4 - 13, 10, 11). In 8: 10, 11 is die verbintenis van lewe 
en Gees iets wat gegrond is op die vryspraak in Christus (8: 10). 
Daarom is ((tl~ in 8: II iets wat weI eindeskatologies is (cf 5: 
13). Daardie lewe is egter ook iets wat proiepties diesseitig is. 

• Sterflike liggame opgewek. 

In vergelyking met 8: lOis die oorgang in woordgebruik in 8: 11 
vanaf aCtp~ na aWl-w asook vanaf eciVUTOS- na VEKPOS
opvallend. Daar is 'n verandering vanaf die aCtp~ -TTVEU\.W 
antitese in 8: 10 na 'n VEKPOS-- TTVEUIlU antitese. Hierdie 
verandering hou verband met Paulus se gedagtegang. Daar is by 
hom in 8: 11 'n oorgang vanaf 'n beskrywing van die 
vrygespreekte se Iewe in die konteks van die inwoning van die 
Gees in die hede van die vrygespreekte se bestaan na die Gees se 
verwantskap met asook verbintenis met die opwekking van die 
vrygespreekte se liggaam in die toekoms (Hahn 1986: 181 - 182; 
Kasemann 1980: 223 - 225). En Paulus praat altyd oor die 
opstanding in tenne van aWlla 464. 

Die voorwerp van lewendmaking deur God deur die Gees is die 
'sterflike liggame' van vrygespreektes (8: 11). Die adjektief 
8VllTCt beteken 'onderworpe aan die dood', en daarom 'sterflik' 
(Fee 1994: 55() 554). Die 'liggaam' is 'sterflik' in die sin van 
5: 12. Weens die binnekoms van die sonde in die wereld deur 

, A6Ct1l 'het die dood tot al die mense deurgedring' en weI 'omdat 
almal gesondig het'. Dus is die onafwendbare vir die mens: al is 
die mens 'lewend' in een sin, is die liggaam in wesenlike sin 
'dood' en daarom onderworpe aan en bestem vir die dood. Die 
mense wat 'lewe' in 'sterflike liggame' bestaan onder die vonnis 
van die dood465 

• L(~lla verteenwoordig nie in 8: II die hele 
persoon nie (Bultmann 1952: 192 203; Barrett 1957: 159). Dit 
word gebruik as die locus van die opstandmg (Fee 1994: 550). 
Dit wat bestem is vir die '(ewige) lewe' deur God se opwekking 
deur die Gees, is die 8VllTCt aWllaTa (8: 11) van die 
vrygespreekte. Dit is nie die menslike gees nie~66. 

464 Paulus assosieer uWI1G met die dood of met sterflikheid in 1 Kor 13: 3; 2 Kor 4: 10: Rm 6: 6; 7: 4, 24; 
8: 11, 13. In Gal 5: 24 is daar 'n assosiasie van ua(l~ met die dood, maar dan as 'n verwysing na die 
kruisiging van Christus. 
465 KaTCIKpl I1U : Rm 5: 16, 18; 8: 1. 
466 Sommige eksegete beskou TTl'EUI1U in 8: 10 verkeerdelik as 'n verwysing na die mens like gees (Murray 
1959: 289). Die meeste modeme eksegete verwerp egter hierdie siening. (Sien Ridderbos 
(1959),Cranfield( 1975), Michel (1978). Kasemann (1980), Dunn (1988). Die komponente 'Jiggaam' en 
'gees' as die basis van die mens as persoon kom slegs twee keer by Paulus yoor en weI in 1 Tes 5: 23; 1 
Kor 7: 34. Paulus stel egter nerens 'liggaam' en 'gees' teenoor mekaar by die ster'Ve van die mens nie. Hy 
leer ook nerens 'n opwekking van die menslike gees nie (Fee 1994: 551). 
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Die spanningselement tussen die 'reeds', naamlik die inwoning 
deur die Gees, en die 'nog nie', naamlik die toekomstige 
opwekking deur die Gees, kom dus hier in 8: II na vore. 

• 	 Christus en die toekomstige opwekking (8: 11). 

Die aanduiding van die Gees in 8: 11 as 'die Gees van Hom deur 
wie Jesus --- opgewek is' (bis) verwys geensins daama dat die 
Gees 'n rol gespeel het in die opwekking van Christus nie, in die 
sin dat God Christus 'deur die Gees' opgewek het nie. Die punt 
wat 8: 11 wi1 maak in die identifisering van die Gees as 'die 
Gees van Hom deur wie Jesus --- opgewek is' is om die nouste 
moontlike verbintenis tussen Christus se opwekking en die van 
vrygespreektes te Ie. Die opwekking van vrygespreektes word 
naamlik in 8: 11 gebaseer op twee gronde: 

(i) 	 die opgestane Christus; 

(ii) 	 die inwoning van die Gees. Dieselfde Gees wat in 
gelowiges woon, is ook die Gees van God wat opwek 
(Fee 1994: 553). 

Hierdeur Ie Paulus die nouste asook 'n direkte verbintenis tussen 
die opgestane Christus en die Gees en terselfdertyd tussen 
vrygespreektes se toekomstige opwekking en die Gees (8: 11). 
Die 'instrument' of 'agent' deur wie God Christus se opstanding 
in die verlede laat geskied het, is reeds as inwonende Gees (8: 
11) teenwoordig in die Romeinse Christene om dieselfde rol te 
vervul in hulle toekomstige opwekking. 

• 	 Die Gees-lewe verhouding in Rm 8: 13. 

Ge10wiges wat deur die Gees 'n einde aan hulle sondige 
praktyke maak, sal 'lewe'. Die konteks hier is dat 'n lewe wat 
gelewe word onder die heerskappy van die Gees na vore sal kom 
in die wyse waarop die gelowige hom gedra (Newmann & Nida 
1973: 153). Die 'lewe' waar dit in 8:13 om gaan is die lewe van 
die opgestane Christus (1: 4; 6: 4 - 11) en van die Gees self en 
wat die Gees in die gelowige bewerk (6: 4; 7: 6; 8: 2, 4 - 9). 
Hierdie lewe waarborg ware lewe in die hede (6: 4; 7: 6; 8: 2,4 
9) en dit lei tot die ewige heerlikheid (8: 11), die 
eindbestemming van die gelowige. Z~aEaeE staan in'n futurum 
werkwoordvorm en dui op die mi-bekeringslewe van die 
ge\owige (6: 4 - 11; 8: 4 - 9), maar ook op die lewe in die 
eindheerlikheid (8: 11,13; Cranfield 1975: 391). 

• 	 Die Gees-erfenis verhouding in Rm 8: 17. 

Rm 8: 14 16 se die volgende oor die teenswoordige werk van 
die Gees in die gelowige: die Gees lei die gelowige (8: 14), word 
aan hom gegee (8: 15), word deur hom ontvang (8: IS), maak 
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hom tot kind (8: 15), laat hom tot God roep: 'A~~a !' (8: 15) en 
getuig sa am met sy gees van kindskap (8: 16). Rm 8: 17a sluit 
hierby aan. Dit verwys na gelowiges se erfgenaamskap en weI 
op grond van hulle kindskap. En gelowiges se kindskap is deur 
die Gees daargestel (8: 14 - 16). Rm 8: 17a begin met: ' ... 
omdat ons kinders is .. .' - dis 'n vern)'sing terug na 8: 14 - 16. 
Die rol wat die Gees spee\ in die bewerking van gelowiges se 
kindskap lei dus tot gelowiges se erfenis in die eindheerlikheid. 
Hierin Ie die verbintenis van die Gees met dIe toekoms. 

• Gees-toekoms verhouding in 8: 1 - 17. 

Die volgende blyk uit bogemelde drie uiteensettings OOT die 
toekomstige werk van die Gees in Rm 8: 1 - 17. Die Gees is die 
teken dat die nuwe aeon reeds aangebreek het (7: 6; 8: 2, 9). 
Die klem op die teenswoordige rol van die Gees in die Ie we van 
die gelowige in Rm 8: 1 - 17 illustreer die werk van die Gees in 
die nuwe aeon as 'n gerealiseerde eskatologie. Oat die Gees 
egter volgens Rm 8: 11, 13, 17 ook 'n toekomstige rol het om te 
vervul, beskryf 'n toekomstige eskatologie. Rm 8: 1 - 17 
reflekteer dus 'n kombinasie van 'n gerealiseerde en 'n 
toekomstige eskatologie. Tussen hierdie twee eskatologiee IS 
daar 'n spanning en wei die van 'n 'reeds' en 'n 'nog nie'. 

3.5.7.2.2 Die toekomstige werk van die Gees in Rm 8: 18 - 30. 

TIvEulia kom slegs vier keer in 8: 18 - 30 voor, een keer in 8: 23 en drie keer in 
8: 26 - 27. Die verminderde getal kere waarin daar na die Gees verwys word in 
8: 8 - 30 \\)'s op 'n verminderde rol in die werk van die Gees. Sy werk word 
egter nie op die agtergrond geskuif nie. Die hoofldem in 8: 18 - 30 is op die 
toekoms. Met betrekking tot daardie toekoms speel die Gees 'n belangrike rol. 

Die ondergemelde aspekte van die toekomstige werk van die Gees kom in 8: 8 
30 na vore. 

(i) 	 Die Gees is die geskenkbewys en waarborg van die eskatologiese 
eindheerlikheid (8: 23). 

Die woord T~V imapx~v beskryf die Gees in sy dubbde rol van beide die 
be\\)'s en die guarantor van die toekomstige finale eindheerlikheid. Die 
woord staan in die konteks van die 'alreeds' en 'nog nie' van die 
eskatologiese twee aeone leer van die OT en van die Juda·isme~o7. 

467 Paulus gebmik die woord arrarXT] vyfkeer en wei in 1 Kor 15: 20; 16: 15; Rm S: 2~: 11: 16; 16: 5. Die 
semanties verwante term apa~l01J, 'n semantiese leenwoord wat teruggaan na Fenisiese handelaars, kom 
drie keer voor in die NT en wei in 2 Kor 1: 21 22; 5: 5; Efes \: 14. Volgens K1isem;lllI1 (1980: 237) is 
arrapXT] en apa~l0v sinonieme. Daar is ook die semantiese verwante term a¢paYl S' \\Jt sewe keer in die 
NT in 1 Kor 9: 2; 2 Kor 1: 21 22; Rm 4: 11; 15: 28; Efes 1: 13; 4: 30; 2 Tim 2: 19 \oorkom. Al drie 
semantiese verwante \voorde kom dus hoofsaaklik in die corpus Paulinum \'oor. 
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Die ondergemelde aspekte kom in die toepassing van (hrapx~ as metafoor 
na vore: 

• 'n Ou Testamcnticsc agtergrond. 

Die agtergrond van die woord OiTOPXYJ Ie in beide die aT en die 
Hellenistiese offerkultus (Cranfield 1975: 417 418; Michel 1978: 270). 
Die woord verwys na die offer van die eerste of beste deel van besittings, 
verkry Of deur verowering Of deur arbeid, aan die godheid. As 
verteenwoordigend van die res is die OiTOPXYJ aan die godheid geoffer as 
die nodige toewyding van die besittings aan die godheid voor enige 
verdere persoonlike gebruik daarvan (Holleman 1996: 49 - 50). In die 
aT verwys oiTapxYJ hoofsaaklik na die landbou oes468

, die eerste vrugte 
(\etterlik) van die wynpers en die dorsvloer (Eks 22: 29; 23: 19; Lev 2: 
12; 23: 10; Num 15: 20; 18: 12,30; Deut 26: 2; 2 Kron. 31: 5; Neh 10: 
37, 39; [2 Esdras 20: 38,40]; Mal 3: 8; Jud 11: 13: Dunn 1988: 484 
486). Tot 70 C.E. het die Jode tydens die Fees van die Weke, gehou op 
die vyftigste dag (Pinkster) na die Pasgafees aan die einde van die 
graanoes, die OiTOPXYJ van die oes reee1 en simbolies in die tempel aan 
die Here geoffer469 

• In die NT vind daar 'n assosiasie van die uitstorting 
van die Heilige Gees met die aT Pentekoste plaas (Hand 2). 

• Die basiese betekenis van aparche. 

Die term OiTOPXYJ beteken basies 'die eerste en verteenwoordigende 
deel'. Die OiTOPXYJ is die eerste deel van die oes in sy totaliteit en 
tegelykertyd verteenwoordig en waarborg die c1iTOPXYJ die toekomstige 
totale oes (Delling 1972: 484 486). In Rm 8: 23 word 01TOPXYJ 
metafories in die betekenis van die eerste en verteenwoordigende deel 
met betrekking tot die Gees gebruik. 

• Die Gees in sy volheid is gegee. 

Die frase T~V c11TOPX~V TOU 1TVEUIlOTOS beteken: die Gees as eersteling 
en behels dat die Gees in sy geheel of in sy volheid aan die gelowige 
gegee is470. As 01TOPXYJ is die Gees in sy geheel as eerste deel van die 
toekomstige volle heerlikheid aan die gelowige gegee. As o1ToPXll 
verteenwoordig die Gees die teenswoordige eskatologiese gawe aan die 

468 In die OT word a1TaPXll ook gebruik vir aile eerstelinge, byvoorbeeld: eersgebore seun - Ps 105: 36; 
eerste aanteel van beeste en skape Deut 12: 6; eerste offer van goedere Eks 25: 2 - 3. In die LXX word 
aTIapXll ook gebruik vir beiasting - Eks 25: 2 3; Num 18: 8, 11; .Eseg 45; 13 - en vir eersgebore kinders -
Ps 78: 51; 105: 36; Eseg 44: 30. 
469 Die graanoes het tydens die Pasgafees met die oes van die gars begin en is vyftig dae later met die oes 
van die koring afgesluit. Na die graanoes is die Fees van die Weke, Pinkster, gevier (Eks 23; 16; 34: 22; 
Lev 23: 10.15 -21; Num 15: 17 -21; Job 2: 12; De Vaux 1965: 490 491). In die LXX is aTIaPXll nie die 
enigste woord wat vir die eersteling van die graanoes gebruik word nie. 
470 Die genitief is epeksegeties of appositief en dui op die hele Gees (Kasemann 1980: 237: Ridderbos 
1959: 188: Dunn 1980: 473). Delling (1972 1: 484 - 486) verstaan die genitief as partitief. Dit sou behels 
dat die gelowige 'n deel van die Gees nou ontvang en dat hy die Gees in sy volheid by die Einde in die 
toekoms sal ontvang. Cranfield (1975: 418) meen dat die genitief beide appositief en possessief is. Die 
siening verberg die werklike betekenis van die woord. 
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gelowige en breek die toekomstige aeon reeds in die hede in (Barrett 
1985: 166). In hierdie sin word die Gees dus op 'n antisiperende wyse 
gesien. Die oes het begin, al is dit pars pro toto. Maar daardie pars is 
God se primere gawe. 

Die Gees is as GrrapXll Iemand wat die vrygespreektes 'besit' ,en weI 
blywend besit471 

• Sien Van Rensburg (1980: 131-138). 

• 'n Totale oes wat moet volg. 

Die oes is die geheel waarvan die GrrapXll die eerste klein deel is 
(Dunn 1988: 473). In hierdie geval is die he1e oes die totale 
toekomstige heil. In die konteks dui die toekomstige volle heil 
op die heerlikheid wat geopenbaar sal word (8: 21), die volle 
toekomstige kindskap van die gelowige (8: 23) en die gelowige 
se bevryding van verganklikheid (8: 23). Die toto sal dan die 
pars by verre oortref (8: 18). 

• 'n Kontinuiteit tussen eersteling en eindoes. 

Die GrrapXll metafoor Ie 'n verbintenis tussen die eerstelinge en 
die eindoes. Die GrrapXll is 'n deel van die toekomstige geheel 
en die toekomstige geheel het sy ontstaan in die GrrapXll. Hierin 
Ie daar 'n kontinuiteit. In 8: 23 is die Gees beide die verbintenis 
asook die kontinue tussen die hede en die toekoms, tussen die 
teenswoordige aeon en die toekomstige aeon (Dunn 1988: 473). 

• 'n Eindeskatologiese konteks. 

Die perspektief wat 8: 23 met die bee1d van GlTapXll gee, is die 
van die Gees as 'n teenswoordige besit. Die eskatologiese 
betekenis van die beeld is egter nie net die van 'n gerealiseerde 
eskatologie nie, maar ook die van die Gees as 'n waarborg van 
die toekomstige eskatologiese eindgebeurtenis. 

Die algemene toekomstige strekking van die konteks waarin 8: 
23 voorkom kan in die opvallende woordgebruik gesien word. 
Hierdie woorde is: EAlTLS-- EAlTL't~; GlTOKapaDoKla
GTIEKDEXO\lEVOL en GrrOKaAtJlTTUl - GlTOKaAV4JLS-. Die woorde 
kom in die volgende volgorde voor: 

8: 23: GlTOKaA-lmnu 
8: 19: GlTOKapaDoKLa, GlTOKaAVtVL S-, 

GlTEKDEXO\lEVOL 
8: 20: EArrLS
8: 23: GlTEKbEXOI1EVOL 
8: 24: EArrLS-, (3x); EArrC,l'j 
8: 25: EA rrL' u), GlTEKbEX()\lEVOL 

471 Die woord EXO\'TES is in die partisipiumvorm en is sintakties byvoeging by ~'IEl S'. 
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Bogemelde terminologie saam met die perifrastiese toekomstige 
konstruksie IlEAAOUauv + infinitief in 8: 18; die toekomstige 
EAEUeEpWe~aETaL in 8: 21 en die aXPL TOV vuv in 8: 22 
kombineer om aan die hele perikoop 'n sterk toekomstige 
strekking tc gee. Tegelykertyd behels die konteks dat die 
geantisipeerde eindtoekoms beide die gelowiges en die hele 
skepping sal omvat (Hahn 1986: 213 214). 

• 	 God lewer bewys van en verseker die toekomstige 
eindheerlikheid. 

Vrygespreektes het alreeds T~V GTiUPX~V TOU TiVEVlluTOS' 
ontvang. Alhoewel hulle nog die toekomstige eindheerlikheid 
verwag, is hulle alreeds besitters van die Gees. Gesien teen die 
OT offerkultus in die tempel, is die 'rigting' van die mens-God 
handehng in die GTiUPXll beeld omgekeerd (Delling 1972: 484 
486). Die Gewer is God en die ontvanger is die mens. Dit is nie 
die mens wat 'n eerste dee! aan God gee nie, maar die Tivd'llu is 
God se GTiUPXll aan die mens. Hierdie GTiUPXll dien 'n dubbele 
doel: dit is in die he de 'n bewys aan die vrygespreekte 
aangaande die sekerheid van sy eindheerlikheid en tegeIykertyd 
is die toekomstige eindeskato10giese 'oes' van die 
eindheerlikheid iets wat nog in vervulling moet gaan. Ook dit is 
iets seker, net soos wat 'n Iandbou-oes met sekerheid op die 
eerste opbrengs daarvan voIg (Ridderbos 1959: 188). 

In toto: die Gees is as aTiuPXll God se teenswoordige Guarantor 
van die finale eskatologiese 86~u. 

• 	 Geesbesitters sug (8: 23). 

In 8: 23 word 'n verbintenis gele tussen die Gees en die sug van 
gelowiges. Die sug van die gelowiges verbind verse 8: 22 - 27: in 8: 22 
sug die skepping, in 8: 23 sug die gelowiges en in 8: 26 sug die Gees. Al 
drie sugte staan in 'n toekomstige eskatologiese konteks. 

Die ondergemelde aspekte van die sug van Geesbesitters kom na vore in 
8: 23: 

• 	 Selfs Geesbesitters sug. 

Die hoofwerkwoord in 8: 23a is aTEvci(oIlEV. Die sug van die 
gelowiges moet vanuit die gesigspunt van hulle \'olle verlossing 
(8: 23 - 24) verstaan word (Ridderbos 1959: 188). Daar is binne 
hierdie gesigspunt drie redes vir die sug van die \Tygespreektes. 
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Die redes is: 

(i) 'n Bestaan binnc oorvleuclcndc aconc. 

Die frases TOU vuv KULPOU (8: 18a) en T~V IlEnovauv 
S6~av (8: 18b) dui eksegeties op 'n bestaan van die 
vrygespreekte binne die 'oorvleueling' van die ou en 
nuwe aeone (Byrne 1996: 263). Vrygespreektes leef 
alreeds in die toekomstige nuwe aeon (cf vDv : 7: 6,17; 
8: 1, 18). Die ou sondige aeon bly egter ook nog 
voortbestaan (5: 12-21; 6: 1 - 23; 7: 6; 7: 7 - 24; 8: 3,4 
13, 8: 18 - 30). Die meervoudsvorm 'ons' in die 
betrokke werkwoorde beklemtoon dat Mlle, die 
vrygespreektes, alreeds mense van die nuwe aeon is. 
Rulle weet dit ook (8: 14 - 17, 23). Die bestaan in die 
hede wanneer die nuwe aeon nog met die ou aeon 
'oorvleuel,' skep by vrygespreektes 'n 'rusteloosheid'. 
Die rusteloosheid laat vrygespreektes sug (Dunn 1988: 
474). 

(ii) Besitters van die Gees sug. 

Vrygespreektes is mense wat die Gees 'besit'. RuBe 
besit van die Gees word aangedui met EXOVTES. Selfs as 
besitters van die Gees sug vrygespreektes. Die 
konsessiewe aard van EXOVTES onderstreep dit. Die 
betekenis is: ons self sug ook, soos die skepping, selfs al 
het ons die Gees as eerste gawe472. Die hele sin (8: 23) 
is emfaties van aard. Dit kom na vore in die dubbele Kat. 
aUTot. asook in die emfatiese flllEIS wat direk op 
EXOVTES volg. Die sin se betekenis is: ons sug ook, net 
so os die skepping, selfs al besit ons die eerste gawe van 
die Gees, en dit as iets wat die skepping nie het nie473 

• 

Geesbesitters sug, en weI in hulle self (Kasemann 1980: 
237). 

Deur die herhaling van aTEvu(ollEv wat ook in 8: 22 ten 
opsigte van die skepping gebruik is, beklemtoon Paulus 
vrygespreektes se betrokkenheid by die eskatologiese 

d· k' 474sug van Ie ganse s eppmg . 

472 Dunn (1988: 473) neem E XOVTE S' as kousaal en vertaal dit met 'aangesien', wat op rede dui. 
473 Volgens Wallace (1996: 320 - 323) vervul die voornaamwoord in die nominatief In sekere gevalle die 
funksie van beklemtoning. Die klem fokus in sulke gevalle meer op die subjek as op die werbvoord in die 
sin. Die rede vir die fokus is in hierdie geval in 8: 23 om prominensie aan die subjek (e gee. Dit is dus nie 
oor die voornaamwoord per se nie, maar om die persone as subjekte. 
m Die preposisionele frase EV EavToLS' is sintakties bepaling ten opsigte van pick by G7El'ci(0[lEV (Van 
Rensburg 1980: 127-140). 
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(iii) 	 Die volle verlossing skep rusteloosheid. 

Die volle eskatologiese verlossing staan voor die deur 
(8: 18,21,22,23). En die op hande wees van die volle 
eskatologiese verlossing wek 'n ontevredenheid met die 
ou verbygaande aeon (7: 6,17; 8: 1, 1 8). Tegelykertyd 
wek dit 'n verlange daama om bevry te wees van die ou 
verbygaande aeon, veral wat die bevryding van die 
bestaan in die liggaam self (8: 23t 75 betref. 

Bogemelde drie gedagtes gee die redes aan waarom aTEvci(oilEV 
vanuit die gesigspunt van vrygespreektes se volle verlossing 
verstaan moet word (8: 23 - 24). 

• Geesbesitters sug na die volle verlossing. 

Die sug van die vrygespreektes het betrekking op die uitsien na 
die aanneming tot kinders, wat inhou dat hulle liggame bevry 
word. Rm 8: 23b kan in ondergemelde gedagtes uiteengesit 
word: 

(i) 	 Vrygespreektes het 'n sugtende uitsien. 

Die sug van die vrygespreektes geskied terwyl476 hulle 
uitsien na iets, naamlik na die aanneming tot kinders. 
Die sug geskied ook in hulleself, wat dui op die 
geestelike aard van die sug (Ridderbos 1959: 188). Die 
uitsien is vurig en reikhalsend477

• 

(ii) 	 Sugtende Geesbesitters sien uit na hulle 
aanneming tot kinders. 

Die partisipit!le frase uLoElEaluv478 aiiEKtlEXOIlEV wys 
op vrygespreektes se verwagting tenvyl hulle sug. Die 
inhoud van hulle verwagting is hulle uL09wLU. 
Yi09wLU het twee aspekte daaraan verbonde, naamlik 
'n teenswoordige (8: 15) en 'n toekomstige (8: 23) 
aspek. Kindskap is alreeds vir vrygespreektes 'n 
teenswoordige besit (8: 15). Die \'olle verwerkliking 
daarvan geskied egter eers in die toekoms (8: 23). 
Alhoewel vrygespreektes ook reeds die Gees wat hulle 
tot kinders maak besit (8: 15), sal volkome kindskap van 
God slegs onaanvegbaar en voltooid wees in T~V 

475 Die frase TOU ()'(,}I1GTOS' is sintakties 'n byvoeging by Trw Q1TOAVTPWCJl v en is 'n bchandelde genitief 
wat die implikasie het dat die liggaam selfbevry word (Van Rensburg 1980: 136 137). Contra 
(Ridderbos: 1959: 189) wat die genitief as 'n genitief van verwydering verstaan. 
476 Die partisipium Q1TEK0EXOflEI'0l is sintakties bepaling ten opsigte van omstandighcde by die hoof
werkwoord O"TEVci(oI1EV (Van Rellsburg 1980: 136 - 137). 
417 Volgens Ridderbos (1959: 188) dui die dubbele voorsetsels a1T-E K 'vurigheid' aan. 
478 In sommige mss. insluitende P 46, ontbreek vloElwlav. UBS behou vlo8c(J(Ql' as die lectio difficilior. 
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ChTOAlJTPWUl1) TOU (J(~l1aTo<; (Kasemann 1980: 237). 
Kindskap behoort dus tot die 'alreeds' asook tot die 'nog 
nie' van vrygespreektes se eskatologiese verlossing. 

(iii) 	 Aanneming tot kindskap behels die bevryding van 
die Iiggaam. 

Vrygespreektes se aanneming tot kindskap behels die 
bevryding van hulliggame. Die bevryding behels dat die 
liggaam self bevry word (Newman & Nida 1973: 
161/79 

. 

LWl1a sien hier op beide die psigies-somatiese aspek 
van menswees, asook op die teenswoordige menslike 
bestaanswyse in die huidige aeon (Ridderbos 1959: 189), 
as 'n bestaan in 'n sterflike liggaam (7: 24) asook 'n 
bestaan as 'n verslawing aan verganklikheid (8: 21) en 
onderworpe aan sondige praktyke (8: 13). Die UWl1aTa 
wat bevry sal word is die van die vrygespreektes self (cf 
~I1WV). Hierdie omvattende verlossing sal plaasvind 
wanneer hierdie teenswoordige aeon omskep sal word 
tot die nuwe aeon en die ganse skepping nuut sal wees 
(8: 18 - 23). Volgens 8: 19,21 behels uL08EuLav as die 
aanneming tot kinders ook die CHTOKaAutlJl v van en die 
86~a TWV vtwv TOU eEOU . 

(iv) Die Bevryder is God. 

God is in 8: 23 die Bevryder wat die bevryding van die 
liggaam bewerk. Die veronderstelde Persoon wat die 
handeling in die frase TTW anoAvTpwUlV TOU uWl1aToS' 
verrig is God. 

Die anoAvTpwUlS' wat plaasvind dui hier in 8: 23 op 
algemene verlossing (Ridderbos 1959: 189). 

Samevattend kan die volgende oor die toekomstige werk van die gees in Rm 8: 18-30 
gese word: 

'n Praesens-Futurum spanning. 

Rm 8: 18-30 karakteriseer 'n teenswoordige en 'n toekomstige aspek van die werk van die 
Gees. Hierdie twee aspekte kom in 8: 23 asook in 8: 26-27 na Yore. Die Gees is beide 
'n 'eerste' en 'n toekomstige 'res'. Die eskatologie is gelnougoreer, en daarom is dit 
reeds iets teenwoordig. Dit is egter ook nog iets toekomstig. Tussen die teenswoordige 
en toekomstige aspekte van die werk van die Gees is daar 'n spanning. Dit is die spaning 
tussen die 'reeds' en die 'nog nie'. 

479 Die implikasie is nie dat die bevryding 'n bcvryding weg van die liggaam is nie. Die genitief is dus 'n 
objektiewe genitief. Die gedagte is nie dat vrygespreektes van hulle liggame verlos word nie, maar dat 
hulle liggame selfverlos word (Ridderbos 1959; 189). 
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Die Gees help triomfeer. 

Ten spyte van wat in die boonste paragraaf gese is, val die klem in 8: 18-30 op die 
toekomstige aspek van die werk van die Gees. Die Gees spee1, wat die eindoomblik van 
die wereld betref, 'n belangrike rot in hierdie verse. Die Gees laat gelowiges sug na hulle 
eindheerlikheid (8: 23) en Hy spee1 'n rol in hulle gebed te midde van hulle bestaan in 'n 
lydende en sugtende skepping (8: 18-23). 

Die gebed van die gelowige geskied binne 'n eskatologiese konteks (8:26-27). 

Alhoewe1 die werk van die Gees in 8: 26-27 in 'n teenswoordige perspektief gestel word, 
is die verband asook die oorheersende strekking van die gedeelte toekomstig (8: 18 -30). 
Die pleitwerk van die Gees in die gebed van die gelowige geskied te midde van die sug 
van die skepping en van die gelowiges na die uiteindelike verlossing (8: 19,22,23). 

Een werk van die Gees is dat Hy vir die gelowige ware kindskap van God bewerk (8: 14
17). Rm 8: 15 noem dan die eerste voorreg van die gelowige se kindskap van God. 'n 
Kind van God kan tot God roep as 'Vader!', sy Vader (<il3l3a ). Nit vers 15 kom gebed 
weer in verse 26-27 ter sprake. Die verse handel oor die verrnoe van God se kind om te 
kan bid midde-in 'n wereId wat ly. 

Gebed in konteks (8: 26-27). 

Om gebed in Rm 8: 26-27 reg te verstaan is die raamwerk waarin dit staan belangrik. 

Die struktuur van 8: 18-30 kan soos volg voorgestel word (O'Brien 1987:69): 


1. 	 8: 18: 'n Basiese stelling word gemaak: die toekomstige heerlikheid oortref 
by verre die lyding van die teenswoordige tyd. 

2. 	 8: 19-27: Drie voorbeelde word gegee wat toon dat lyding tot heerlikheid lei 
en dat hierdie heerlikheid, alhoewel dit iets toekomstig is, iets sekers is: 

a) 8: 19-22: die verlange van die skepping (auaTEVa(El). 
b) 8: 23-25: die volhardende sug van die gelowige (aTEva(oIlEv). 
c) 8: 26-27: die werk van die Gees in gebed (aTEvaYllols). 

3. 	 Die teologiese konklusie van 8: 18-30. Die verkiesende plan van God 
voorsien die uiteindelike basis vir die sekerheid van Rm 8: 18-30. 

Volgens bogemelde skema is die konteks waarin van gebed gepraat word, die van lyding 
wat tot heerlikheid voer. Die oorkoepelende tema van 8: 18-30 is heerlikheid (cf. die 
inc1usio in 8: 17-18 en 28-30). Tog is Iyding in die teenwooordige tyd vir die gelowige, 
ook wat sy gebed betref, 'n werklikheid (8: 18). Die swakheid (aaSEVELa) van die 
gelowige is 'n aspek van die teenwoordige Iyding van die skepping (8: 18). 

Die Gees spee1 'n belangrike rol met betrekking tot die bidder wat ly in die 
teenswoordige tyd (8: 18). Sy rol kom in die ondergeme1de sake na Yore. 

Die aard van die bidder se swakheid (8: 26b). 

Die presiese aard van die bidder se swakheid word in 8: 26 verduide1ik: want (yap) ons 
weet nie wat en hoe (NAB) ons behoort te bid nie. Die swakheid het te doen met die 
inhoud van gebed. Daar is meningsverskil oor waarop dit dui. Die \Taag is: dui dit op 
.val of op hoe of op II'after llyse of op lI'aarvoor gebid moet word Die NAB vertaal dit 

 
 
 



244 

met 'wat en hoe', Vol gens Cranfield staan Kaeb bEL parallel aan KUTa 9Eiw (8:27) en 
dui die OUK OLbuIlEV, op gebed wat reg is, dit wil se op gebed wat in ooreenstemming 
met God se wil is (1975:423). Die bidder ken die wil (KuTa 8:27) en die raadsplan 
(rrp69EoLV, 8: 28) van God nie. Gebed moetjuis binne die wil van God geskied. 

Die Gees staan die bidder in sy swakheid by (8: 26a). 

OoatJT(JJS' DE Kat. dui 'n vergelyking aan tussen die sug van die skepping (8: 2) en van die 
gelowige (8: 23) met die van die Gees (8: 26). Al drie versugtinge funksioneer binne die 
verhouding van lyding - heerlikheid (Cranfield 1975:421). 

Die werk van die Gees is dat Hy bidders bystaan in hulle swakheid. Dit is die 
hoofgedagte van 8: 26-27. Hierdie basiese werk van die Gees bestaan uit twee dele. 
Elkeen word verduidelik in die volgende frases in 8: 26, maar in 'n omgekeerde volgorde 
om 'n giasmus te vonn. 

Die struktuur van die giasmus is 'n abb'a' vonn en lyk so: 

Die Gees staan ons by: a In ons swakheid: b 
Ons weet nie wat en hoe ons 
behoort te bid nie: b' Die Gees se\fpleit: a' 

Die Een wat bystand verleen is die Gees. Die frase OomJTwS' bE Kat. beteken: opt 

dieselfde wyse ook. Die verwysing is terug na rrvEulla in 8:23 as die antesedent (Dunn 
1988:476). Die frase spesifiseer nie wat die sake is wat verge1yk word nie, maar kan 
verb and hou met oTEva(ollEv in 8:23 (Dunn 1988:476). 

Die bystand wat die Gees aan die bidder verleen word beskryf met ovvavTLAall~aVETaL 
en beteken: deelneem met, bystaan in ondersteuning, 'n helpende hand ver!een, tot die 
hulp kom van iemandliets (BGD). In die LXX verwys die woord na die ondersteuning 
wat gegee is aan Moses deur die aanstelling van sewentig oudstes (Eks 18:22; Num 
11: 17). Die woord verwys dus na die deeineem aan 'n verantwoorde likheid, sodat 'n deel 
van die las oorgedra word na of gedeel word deur die deelnemer (Dunn 1988:477). Die 
beeld in 8:26a is dus die van die Heilige Gees wat aan die bidder weens sy aoee-VEla 
bystand verleen. 

Die Gees help die bidder in sy ao9EvEw (datief). Die swakheid \'an die bidder dui nie 
op 'n swak of 'n minderwaardige bidder teenoor 'n sterk of 'n super-bidder nie. Dit dui 
ook nie op 'n karaktereienskap of op 'n psigiese of 'n momentele swakheid of op 'n 
onvennoe weens omstandighede by die bidder nie. Die swakheid moet in verband 
gebring word met twee dinge naamlik met die 'lyding van die teemyoordige tyd' (8: 18) 
en met die rol wat die oorblywende sonde in die gelowige spee! (Cranfield 1975:423). 
Die swakheid van die gelowige is sy dee!wees van die skepping. Die skepping Iy aan 
verydeling en aan verganklikheid en aan slawemy (8: 20-21). Dit is 'n skepping wat nie 
aan sy doe! beantwoord nie. Hiervan is die bidder dee I (8: 17-18). 

Die swakheid waarvan 8: 26 praat is dus iets totaals. Dit dui op dle totaliteit van die 
bidder se bestaan midde-in 'n sondige en verganklike skepping. DJarby is daar nog die 
oorblyfsel van die sonde in die bidder self. Die bidder se swakheid is dus iets absoluuts. 
Die voorselsel auv beskryf die Gees se hulpaksie aan die gelowige en dit het intensiewe 
betekenis (Cranfield 1975: 422-424). 
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Die aard van die Gees se hulp (8: 26c). 

Gelowiges weet nie hoe en wat (Tl) hulle behoort te bid nie. Presies op hierdie oomblik, 
die oomblik van onvermoe, staan die Gees die bidder by. Rm 8: 26c se: ' ... maar Die 
Gees self pleit. ... '. Die frase begin met 'n sterk adversatief, c1AAc1. Daarmee word die 
onmiddellike by stand wat daar vir die bidder kom, na vore gebring. 

Rm 8: 26c beskryf ook die aard en die wyse van die bystand van die Gees. Die aard van 
die Gees se bystand is dat Hy vir die bidder 'pleit'. Die aksie van die Gees is 'n pleit 
'vir' die bidder. YimEpEvTuYXcivEL is 'n hapax legomena slegs hier. To 1TvEi)~.w verwys 
hier na die Gees van God en nie na die menslike gees nie (Dunn 1988: 477). 
EVTUYXcivEL verwys na die Gees se aktiwiteit ten behoewe van die mens vanuit die 
menslike toestand (Dunn 1988: 478). Die gedagte van 'intree' of 'pleit' wat Paulus hier 
aan die Gees toeskryf is gebaseer op die OT. 'Intrede' by God word toegeskryf aan: 
Abraham (Gen 18:23-33); Moses (Eks 8:8,12,28-30); priesters (Lev 16:21-22; Num 6:23
27); konings (2 Sam 12:16) en profete (1 Kon 18:22-40). Sien Fitzmyer 1993:518). 
Nerens in die OT of in die voor-Christelike Joodse geskrifte kom die gedagte van die 
Gees as 'n intreder voor nie. Dit is daarom hier iets nuuts asook 'n Pauliniese skepping 
(Dunn 1988:478). Die werkwoord kan ook vertaal word met petisie, 'n appet rig, smeek, 
vra, pleit of bid (Cranfield 1975:423). 

Die wyse (datief) waarop die Gees vir gelowiges intree, is dat Hy dit doen met 
<JTEvaylJ.ols c1XaX~ToLS . AXaX~TOLS verwys na <JTEvaYIJ.0Ls wat nie in woorde 
geformuleer is nie. Daar is meningsverskil oor waarop <JTEvaylJ.ols dui. LTEvaYIJ.0Ls 
word deur sommige verklaardes as glossolalie in 'n gemeentlike samekoms verstaan 
(Kasemann 1980:240-242). Hierdie siening word egter op goeie gronde verwerp 
(O'Brien 1987:26,27,70). Die <JTEvaYIJ.0Ls beskryfin die LXX, onder andere, gebed tot 
God (Ps 79 (78): 11). In Eks 2:24 (cf 6:5) word gese dat daar van God se volk Israel, in 
hulle knegskap in Egipte en onder die swaar werk, 'n geroep tot God opgegaan het om 
hulp en dat God hulle gekerm (<JTEvaylJ.0S) gehoor het. Die volk se <JTEvaylJ.0S was 
hulle ernstige geroep of gebed om hulp. Dis presies wat die Gees doen wanneer Hy die 
bidder bystaan. 

Die <JTEvaYlJ.oLs is die van die Gees en dit kan nie in menslike taallterme uitgedruk 
word nie. Die ~IJ.WV verwys na aIle gelowiges (Fitzmyer 1993 :519). 

Vit die woorde in 8: 27 'God wat die harte deurgrond' is dit duidelik dat die woordelose 
versugtinge iets is wat in die hart van die bidder plaasvind. En al word dit nie in sovee! 
woorde gese nie, is die implikasie hiervan dat die Gees se versugtinge tot God geuiter 
word op die oomblik wanneer die gelowige bid. Dalk is die implikasie ook dat die 
\'ersugtinge van die Gees iets is wat in of vanuit die hart van die bidder geskied. Op 
daardie oomblik wanneer die bidder in sy onvermoe bid (1TpO<JEU~l~~tEea), tree die Gees 
wat in die bidder 'woon' (8: 9,11), terselfdertyd vir homlhaar in. En Hy doen dit in 
ooreenstemming met God se wil (O'Brien 1987: 26,27,70). 

Die effektiwiteit van die Gees se intrede (8: 27) . 

. ... By, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is .... ' (8:27). Die 
\\oorde 0(; EPW)I'l;JV TelS Kap6(as- is 'n OT frase vir 'God' (Fitzmyer 1993:519). God 
is in die OT die Een wat die harte van die individue ken (1 Sam 16:7: IKon 8:39; 1 Kron 
28:9; Ps 7:11; 17:3; 44:21; 139:1-2; Spr 15:11), asook wat hulle gedagtes en hart toets 
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(Ps 17:3; 26:2; Jer 11 :20,; 12:3; 17: 10). Die NAB gee Epavvwv weer met 'deurgrond'. 
Kap&La dui op die sentrum of innerlike lewe van die mens (Dunn 1988:479). Die 
werkwoord Epavvwv het hier die nuanse van gerusstelling en begrip eerder as van 'n 
waarskuwing (Dunn 1988:479). 

God verstaan TL T() <ppoVT1Ila TOU TIVEVrW TOS' . TL beteken' wat'. <J>P()VTlIW dui op 
die Gees se manier van dink (Dunn 1988:479), dit wiI se op die Gees-taal van 
onuitgesproke woorde in die hart van die gelowige (Fitzmyer 1993:519). Dit verstaan 
God. 

HOTL kan beide kausaal of eksplikatief wees omdat beide sin maak (Dunn 1988:480). 
God verstaan die aTEvaYl10lS van die Gees in die hart van die bidder 'want', en 'omdat' 
dit KaTcl God self is. In die oorspronklike staan KGTcl 8EOV. KaTcl beteken 'volgens 
God' (Fitzmyer 1993:520), of 'volgens die wil van God' (NAB) of ' in ooreensteemming 
met die wil van God'. (Dunn 1988:481). God weet dat die manier van dink van die Gees 
(<ppovTjl1a) tydens sy intrede vir die gelowiges in ooreenstemming met sy eie wil en 
gedagtes is (KaTcl 8E()V). Sien ook Ka80 BEL in 8:26. EVTUYXcivEL beteken hier in 8:27 
'p1eit, petisie, 'n beroep doen' (Dunn 1988:80) wat tot God gerig is. Die intrede van die 
Gees geskied vir die aYlwv of alle gelowiges (Cf 1: 17). In die OT verwys ayCwv na 
Israel as die geroepe vo1k van God (Dunn 1988:480). 

Gebed en die toekoms. 

Die gelowige se swakheid (aa8EvEw) is 'n faset van 'die lyding van die teenwoordige 
tyd' (8: 18). As sulks is dit deeI van die proses wat van lyding tot heerlikheid voer. Die 
Gees se pleitwerk ten behoewe van die (imEp) die gelowige bidder is dus seker ook 'n 
uitreik na die komende heeriikheid. Dit is so want as eerste gawe aan die gelowige is die 
Gees ook 'n voorsmaak van daardie toekomstige heerlikheid. 
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