
8 Bijbelstudies 
over Rom. 1 t/m 8
Door dr. H. van den Belt, hoogleraar 

systematische theologie aan vrije 
universiteit te Amsterdam. 



Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor 

zover nog niet gedaan (naam, 

adres, telefoonnummer, 

mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 

Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie

op de website van onze

gemeente kunnen vinden?

 Heeft iedereen kaarten voor 

zieke gemeenteleden getekend?



Bijbelkring 18-11-2020

 De Romeinenbrief

 1e samenkomst

 Romeinen 1: 1 – 17 Gods 

Evangelie

 Allen hartelijk welkom!



 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Zingen Psalm 

27 vers 7



Romeinen 1:1–4 

Afzender, groet en geadresseerden

1. Paulus, een dienstknecht van Jezus C hristus, een geroepen apostel, 
afgezonderd tot het E vangelie van G od,

2. dat Hij tevoren beloofd door Zijn profeten, in de heilige S chriften,

3. ten aanzien van Zijn Zoon, D ie wat het vlees betreft geboren is uit het 
geslacht van D avid.

4. W at de G eest van heiliging betreft, is  met kracht bewezen dat Hij de Zoon 
van G od is, door Z ijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus C hristus, 
onze Heere.

5. D oor Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot 
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,

6. waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus C hristus.

7. A an allen die in R ome zijn, geliefden van G od en geroepen heiligen: 
genade zij u en vrede van G od, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Christus.



Romeinen 1: 8 – 15

Het verlangen van Paulus naar Rome
8 Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in 

de hele wereld wordt verkondigd.

9 Want Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik 
zonder ophouden aan u denk.

10 Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens 
een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.

11 Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te 
laten delen, waardoor u versterkt zou worden,

12 dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het 
onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.

13 Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het 
voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals 
ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd.

14 Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen.

15 Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen.



Romeinen 1: 16 – 17 

De kern van de brief

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek.

17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 
geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.



De kern van de 

brief

Paulus, een dienstknecht van 

Jezus Christus, een geroepen

apostel, afgezonderd tot het 

Evangelie van God… (vs. 1)



Omschrijving van 

‘evangelie’

Toen de Engelse reformator 
William Tyndale (1494 – 1536) het 
NT vertaalde, gaf hij de volgende 
definitie van evangelion: ‘Het is 
een Grieks woord en betekent 
goede, vrolijke, blijde en 
vreugdevolle tijding die het hart 
van de mens verheugt en hem 
doet zingen, dansen en huppelen 
van vreugde.’



Vanuit Korinthe

 Vermoedelijk geschreven vanuit
Korinthe, tijdens de 3e zendingsreis.

 Paulus stelt zichzelf voor aan de 
gemeente van Rome die hij graag wil
bezoeken.

 Eerst wil hij naar Jeruzalem (collecte), 
vervolgens Rome bezoeken en daarna
naar Spanje reizen: de einden der 
aarde.

 De Korinthische diacones Febe heeft de 
brief naar Rome gebracht.

 Het zal de Romeinse christenen bij het 
lezen ervan geduizeld hebben.

 Want dat is de Romeinenbrief: 
duizelingwekkend wat rijkdom en 
diepte betreft.

 Het is geen gemakkelijke brief, maar 
zeker de moeite waard.



Afzender

 De naam van de afzender staat bij
ons gewoonlijk onderaan de brief.

 Dat is niet logisch: je wilt meteen
weten wie jou een brief geschreven
heeft.

 In een briefrol is het voor de hand 
liggend de naam van de afzender als
eerste te noemen om te voorkomen
dat je pas weet wie hij/zij is tot de 
rol helemaal is afgerold

 Paulus volgt deze klassieke gewoonte
en stelt zich om te beginnen voor als
dienstknecht/slaaf van Jezus Christus 
(vs. 1).



Geroepen apostel

 Paulus noemt zichzelf een
geroepen apostel (vs. 1); hij is op 
weg naar Damascus door Jezus bij
zijn naam geroepen.

 Paulus is ook door Jezus gezonden
en daarom een apostel/ 
gezondene (vs. 1, 5) die volmacht
heeft ontvangen om in Jezus’ 
Naam te spreken.

 Hij is afgezonderd (vs. 1), apart 
gezet tot de dienst van het 
Evangelie. God heeft een plan met 
zijn leven in verband met de 
voortgang van het Evangelie.



Evangelie van God

 Dat Evangelie komt van God en de inhoud geldt
Zijn Zoon: Messias Jezus, wiens komst beloofd
is in de boeken van het oude verbond – voor 
Paulus de heilige Schriften, de Tenach (vs. 2).

 De Tenach was t.t.v. Paulus de enige Bijbel die 
de christenen hadden omdat het NT nog in 
wording was.

 Deze heilige Schriften van het oude verbond
zijn voor Paulus heel belangrijk: hij verwijst er 
wel 100x naar.

 Kennelijk kenden ook de (niet) Joodse
christenen deze OT-sche geschriften.

 Bijbelkennis is dus een belangrijke factor om 
de Romeinenbrief te kunnen begrijpen.

 Het maakt ook duidelijk dat het Evangelie geen
nieuwe uitvinding is. Wie het OT leest komt
daarin veel beloften van de komst van Jezus
tegen.



Heilsfeiten (1)

 Jezus is mens én Zoon van God.

 Dat laatste heeft Hij door Zijn
opstanding bewezen (vs. 4).

 Is Jezus pas met Pasen Zoon van 
God geworden? Dat was Hij toch
altijd al!

 Met Pasen heeft God publiek
bekend gemaakt wie Jezus is: de 
rechtvaardige, eeuwige Zoon van 
God (vs. 4).

 Deze publieke verklaring staat
tegenover de kruisdood waartoe
Jezus publiek als misdadiger
veroordeeld was.



Heilsfeiten (2)

 Jezus was publiek als misdadiger
ter dood veroordeeld.

 In de opwekking uit de dood
bewijst God het tegendeel: Hij is 
de rechtvaardige Zoon van God.

 Dat is de kern van het Evangelie
en van de Romeinenbrief.

 Jezus is door Zijn opstanding
gerechtvaardigd.

 Allen die één zijn met Jezus
door het geloof in Hem worden
in Zijn opstanding mede
gerechtvaardigd.

 Op Pasen geldt de regel: één
voor allen. Zoals trouwens ook
bij alle andere heilsfeiten geldt.



Heiliging

 Paulus schrijft compact en 
veronderstelt veel.

 Dat geldt o.m. de wat mysterieuze
verwijzing naar de Geest van de 
heiliging (vs. 4).

 De Romeinenbrief benadrukt sterk de 
tegenstelling vlees – Geest.

 Jezus stamt wat betreft het vlees af
van David (vs. 3), maar wat betreft de 
H. Geest is Hij Gods Zoon (vs. 4).

 De HG heeft uit Maria de menselijke
natuur van de eeuwige Zoon van God 
geschapen.



Heiliging (2)

 Omdat Jezus ons vlees heeft
aangenomen, is Hij gestorven.

 Omdat Hij vervuld was met de Geest van 
de heiliging en toewijding aan God, is Hij
verrezen.

 Vanwege de volledige toewijding aan God 
kon de dood Hem onmogelijk vasthouden.

 Zo bleek Hij in de opstanding de Zoon van 
God te zijn.

 Paulus trekt in Rom. 8:11 deze lijn door 
naar de gelovigen: als de Geest van Hem 
die Jezus uit de doden opgewekt heeft in 
ons woont, zal ook ons sterfelijk lichaam
opgewekt worden door dezelfde Geest
die in ons woont.

 Door de Geest der heiliging delen wij in 
alles wat Jezus door Zijn kruisdood en 
opstanding heeft verworven.



Gezonden

 Van deze Christus heeft Paulus het 
apostelschap ontvangen om de 
heidenen op te roepen het Evangelie
te gehoorzamen door het geloof in 
Jezus (vs. 6).

 Daaronder behoren ook de 
christenen in Rome, die Paulus 
‘geroepen heiligen’noemt (vs. 6,7).

 Niet omdat zij heilige mensen zijn, 
maar vanwege de roeping die van 
het Evangelie uitgaat, zijn zij apart 
gezet tot toewijding om voor God te
leven.



Gods plan

 Paulus dankt voor het geloof van de 

christenen in Rome waarvan overal

gesproken wordt (vs. 8).

 Hij verlangt naar hen toe te gaan

omdat hij ervan overtuigd is dat die 

ontmoeting tot wederzijdse

bemoediging zal zijn. 

 Tot nu toe is dat hem niet gelukt en 

daarom bidt hij te vuriger dat God hem 

gelegenheid zal geven om naar Rome te

gaan (vs. 8 -15).



Gods plan (2)

 God heft die gelegenheid geboden, maar op 
een heel andere manier dan Paulus heeft
gedacht. 

 Paulus komt in Rome, maar als gevangene
(Hand. 28:16).

 Nadat hij in Jeruzalem is gearresteerd, heeft
hij 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea. 

 Gedurende die tijd heeft hij zich
waarschijnlijk afgevraagd of hij ooit Rome zal
bereiken.

 Maar God opent de weg: nadat Paulus zich op 
de keizer heeft beroepen, gaat hij naar
Rome.

 Paulus zal daarin ongetwijfeld Gods leiding
gezien hebben, want Hij bestuurt alle dingen.

 God bereikt Zijn doel toch en zo komt Paulus 
in Rome.



Geen schaamte

 Paulus sluit zijn inleiding op de 

Romeinenbrief af met een

persoonlijk getuigenis (vs. 16,17).

 Hij schaamt zich niet voor het 

Evangelie van Jezus Christus.

 Want het is een kracht van God tot 

zaligheid door de vernieuwing van 

mensen.

 Dan volgt een verwijzing naar de 

profetie van Habakuk (2:4): de 

rechtvaardige zal uit het geloof

leven – de kerntekst van de 

Romeinenbrief.



Reformatie

 Luther (1483 – 1546) contdekte door middel van 
dit woord (vs. 17) het Evangelie.

 Eerst haatte hij dit woord omdat het hem 
volgens de rk leer terugwierp op zichzelf: 
rechtvaardig worden door goede werken te doen
en zo behouden worden.

 Luther zag het verband van de tekst niet en 
legde alle nadruk op ‘de rechtvaardige’.

 Tot hij het verband ontdekte: de rechtvaardige
zal door zijn geloof leven.

 Toen begreep hij dat de rechtvaardigheid Gods 
niet eisend en straffend is, maar dat
gerechtigheid een geschenk van een genadig God 
is.

 Op dat moment voelde hij zich geheel herboren
en was het alsof hij de poort van het paradijs
binnenging. Tevens ontving hij een heel ander
zicht op de Bijbel.



1. Is iedere christen een dienaar of slaaf van Jezus, of is dat iets 
speciaals? Wat betekent het concreet om een dienaar of 
dienares van Jezus Christus te zijn?

2. Geloofsgehoorzaamheid is een mooi woord omdat geloven en 
gehoorzamen dicht bij elkaar liggen. Wat is het verschil met 
wettische gehoorzaamheid? Vergelijk ook wat er staat in 
Johannes 6: 28 – 29.

3. Is het wel goed om plannen te maken als je weet dat het 
allemaal heel anders kan lopen in je leven?

4. Hoe zou je zelf het ‘Evangelie’(voor jezelf) in een zin 
samenvatten?

5. Zijn er situaties waarin je je schaamt voor het Evangelie van 
Christus?

6. Herken je de ontdekkersvreugde van mensen als William 
Tyndale en Maarten Luther als het om de kern van het 
Evangelie gaat? Deel met elkaar wat je zo blij maakt als je 
denkt aan het Evangelie, de blijde boodschap.

7. Luther las tot aan zijn ontdekking van Rom. 1:17 de Bijbel 
vooringenomen. Hebt u dat ook wel eens ervaren? Hoe kwam u 
tot ander inzicht? Deel dat met elkaar?

8. Lees met elkaar een gedeelte van de DL, hoofdstuk 1, artikel 3 
(‘Uit de belijdenis’). Wat wordt hier onmiddellijk met elkaar 
verbonden? Wat betekent dat voor ons?

Gespreksvragen



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer: D.V. 
09-12-2020

 Lezen:

Hoofdstuk 2  – Gods toorn

t



 Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Zingen Psalm 

52 vers 7



Einde van 

deze 

presentatie


