
“… in jou mond en in jou hart” 

Romeine 10:5-17  

 
 

I 

Ons verlossing kom deur genade alleen. Hierdie genade ontvang ons alleen deur die 
geloof – geloof in Jesus Christus ons Here. En Jesus Christus leer ken ons deur die 
Skrif alleen. Hierdie kernwaarhede word in die protestantse wêreld opgesom in die 
vierledige slagspreuk: sola gratia, sola fide, solus Christus en sola Scriptura. Dis 
presies oor dié vier solas waaroor ons skrifgedeelte in Romeine 10:5-17 gaan.  

II 

Paulus worstel hier met die vraag: vir wie is die blye nuus oor die verlossing in Christus 
nou regtig bedoel? Vir Jode? Is dit ook vir Grieke of Romeine, die heidene bedoel? Het 
dit iets met ons herkoms te doen, of hoe ons lyk? Is dit net vir toegewyde mense bedoel, 
mense wat baie moeite doen met hulle godsdiens? Is dit net mense wat die wet 
nougeset nakom wat verlos word? Of dalk mense met ‘n dieper kennis van die Bybel, 
ingewydes in die geheimenisse? Wanneer kan ek regtig sê ek is ‘n verloste mens; ek is 
‘n kind van God?   

III 

Nee, sê Paulus, dis eintlik nie so moeilik nie. Jy hoef nie ver te gaan soek vir verlossing 
nie – dis eintlik heel naby jou: hier in jou hart en in jou mond.  



In die eerste plek gaan dit oor iets wat ek in my hart glo. As ek in my hart glo dat die 
Vader sy Seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur is, dat Jesus aan die kruis 
in my plek gesterf het en toe weer uit die dood opgestaan het sodat ek kan lewe, en dat 
Hy dit uit genade vir my aanbied, dan is ek ‘n kind van God.  

Hierdie geloof in my  hart, hierdie wete en vertroue, dit is die houer waarmee ek die 
genadegeskenk van die verlossing wat Christus aanbied in ontvangs neem. Geloof is 
nie ‘n prestasie van my kant af nie; dis nie iets waarmee ek die verlossing verdien nie. 
Dit hang nie van die krag van my geloof af nie, nee, geloof is soos ‘n leë houer, ‘n leë 
hart, waarmee ek die genade uit Christus se hand aanneem.  

Maar, en dis die ander kant van die munt, hierdie geloof is nie net iets wat alleen maar 
in my hart kan wees nie. As dit eers in my hart is, kan dit nie anders as om op te borrel 
en ‘n belydenis in my mond te word nie. Dan bely ek openlik met die mond: Christus 
is die Here, die heerser van my lewe. Met die hart glo ons, en met die mond bely ons. 
Dit wat ons in die hart glo, word uitgedruk in ons woorde en dade, dit stempel hoe ons 
dink en leef en doen. My hele lewe word dan ‘n getuienis van dit wat ek in my hart glo.  

Hierdie belydenis van my mond, die getuienis van my lewe, dit word nou ook weer nie 
‘n voorwaarde vir die verlossing nie, nee, dit is die gevolg daarvan. My 
belydenis/getuienis is nie sodat ek gered word nie, maar omdat ek gered is. Dit borrel 
en bruis uit my hart, en kom uit by my mond, dit vind neerslag in my lewe.  

In jou hart en in jou mond – so eenvoudig is dit! Dit maak dus nie saak of jy Jood of 
Griek is nie, of jy die wet kan nakom of dieper kennis het nie, of jy probeer opvaar 
hemel toe of afdaal in die dieptes in om op ‘n manier Christus se verlossingswerk vir 
Hom te doen nie. Hy het dit klaar gedoen, genoegsaam, volledig. Hy skenk ons dit in 
genade alleen. Al wat ek moet doen is om dit deur die geloof in ontvangs te neem – in 
my hart, en in my mond.  

Sola gratia (genade alleen). Sola fide (geloof alleen). En solus Christus (alleen deur 
die verlossingswerk van Jesus Christus).  

IV  

Maar nou bly vraag: waar kry ek dié geloof? Hoe kom dit in my hart in en leef dit in 
my mond? En hoe bly dit in my hart en op my lippe?  

Hoe dit gebeur, spel Paulus hier in ‘n paar eenvoudige stappe uit, stappe wat eintlik 
soos in ‘n kringloop werk:  

• Dit begin waar God iemand na my toe stuur – dalk ‘n ouer, of ‘n kind, ‘n broer 
of suster, ‘n vriend, ‘n pastor dalk. God stuur iemand op my pad.  

• En hierdie gestuurde persoon vertel, getuig, verkondig en verduidelik, stel ‘n 
voorbeeld, leef met geloof in die hart en in die mond, en ek hoor en sien dit.  

• Hierdie hoor en sien, hierdie oopgaan vir die goeie nuus, dit is natuurlik die 
werk van die Heilige Gees – Hy doen dit in my. Want daar is mense wat hoor, 
maar nie luister nie, wat sien en tog blind bly. Om regtig te hoor en te luister, te 
kyk en te sien, dis die genadewerk van die Gees van God.  

• En dan kom lê dié woorde of die voorbeeld wat ek sien in my hart, en daar laat 
God die Heilige Gees dit ontkiem en groei tot geloof. Tot ‘n vaste wete, en ‘n 
vaste vertroue.  

• En as die geloof in my hart posvat, dan begin ek God aanroep, dan kom dit wat 
ek in my hart glo oor my lippe, dit word dan ‘n belydenis. Mense hoor en sien 
dit in my lewe.  



• En dis presies met hierdie belydenis waarmee ek dan ook weer geloof in ander 
se harte plant. Ek word dan God se gestuurde na ander toe ... ek word die 
instrument waarmee God die geloof na ander oordra, al wyer in die wêreld 
uitdra.    

Hierdie kringloop, waarin die geloof van God af deur sy gestuurdes, deur hulle 
belydenis, in ander se harte geplant word, dit daar ontkiem tot geloof in Christus se 
kruis en opstanding en ‘n belydenis oor Christus Jesus as die Here in hulle mond word, 
en waarmee hulle dit weer na ander se harte neem, dis die manier  waarop God al hoe 
meer mense tot geloof bring. Oor dié wonderlike gebeure sing Paulus: “Hoe lieflik is 
die voetstappe van diegene wat die goeie boodskap verkondig”.  

En hierdie boodskap wat van een se mond na ‘n ander se hart oorgedra word, is 
natuurlik niks anders as die blye boodskap van die Skrif nie: sola Scriptura.  

Presies dit is wat hier in die erediens weer en weer gebeur; hier oefen ons dié 
kringloop: iemand is gestuur om opnuut die genadeboodskap te bring. Ons hoor dit. 
Ons aanvaar dit in die geloof. Ons bely dit, ons gaan leef dit uit. Ander hoor dit weer ...     

V 

Agter dit alles sit God se goedheid en ontferming. Want so is God – ‘n genadige God. 
Hy wil nie hê dat enigiemand verlore gaan nie. God wil sy beloftes, die verlossing wat 
sy Seun verwerf het, in genade vir almal skenk. Hier staan: God wil sy rykdom, die 
volheid van die lewe, sy liefde, al sy beloftes, aan almal wat Hom aanroep uitdeel.  

Daarin is God se eer op die spel – as só ‘n genadige God wil Hy aangeroep word, deur 
almal. Hierdie einddoel van alles, God se eer, dit word as vyfde sola bygevoeg: soli Deo 
gloria. Aan God al die eer.   

VI 

Dáárom stuur God elkeen van ons hiervandaan uit, met geloof in ons harte en ‘n 
belydenis op ons lippe.  

   

    

    

 

    

   

     


