
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 15-12-2021

 De Romeinenbrief

 4e samenkomst

 Romeinen 3:21 – 31 Gods 

gerechtigheid

 Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 65  

vers 2

 Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.



Romeinen 3:21 - 31 

21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd:

22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is 
geen onderscheid. 

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn 
rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de 
verdraagzaamheid van God

26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt 
degene die uit het geloof in Jezus is.

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.

28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. 

30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door 
het geloof. 

31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.



Kerntekst

Romeinen 3:21

 Maar nu is zonder de wet 

gerechtigheid van God 

geopenbaard, waarvan

door de wet en de 

profeten is getuigd. 



Driedeling

 De bekende driedeling van de 

Heìdelbergse Catechismus in ellende, 

verlossing en dankbaarheid is via 

Zacharinus Ursinus en Philippus

Melanchthon afkomstig uit de 

Romeinenbrief.

 Paulus benoemt in Rom. 1:18 – 3:20 

de doemwaardigheid van de hele 

mensheid tegenover God.

 Via het woordje ‘maar’ in 3:21 stapt

hij over op de verlossing; dat loopt

door tot 8:39.

 Na een intermezzo over Israël (H. 9 –

11) komt vanaf H. 12 de 

dankbaarheid aan de orde.



Openbaren

 We bezien van dichtbij de betekenis van het 
woord ‘openbaren’ (Rom. 3: 21).

 Enige tijd geleden werd een standbeeld van 
wijlen prinses Diana door haar beide zonen
onthuld.

 Niemand wist hoe het eruit zag tot aan het 
moment waarop de prinsen het beeld onthulden
door het doek te verwijderen.

 Toen werd het zichtbaar voor iedereen.

 Wat een verrassing, een openbaring!

 Door in 3:21 het woord ‘openbaren’ te
gebruiken, sluit Paulus aan bij 1:17, waar staat
dat God Zijn rechtvaardigheid in het evangelie
heeft geopenbaard.



Habakuk

 De wet en de profeten

hebben er al van getuigd dat

God Zijn gerechtigheid

zonder de wet zou

openbaren.

 Eén van die profeten is 

Habakuk.

 Aan hem heeft Paulus de 

kerntekst voor de 

Romeinenbrief ontleend: ‘De

rechtvaardige zal door zijn

geloof leven’ (Hab. 2:4). 



Habakuk

 Habakuk worstelt met God 
vanwege het onrecht dat
geschiedt en God grijpt niet in!

 Dan wordt het stil in het hart 
van de profeet, hij gaat op 
wacht staan om te horen wat 
God spreken zal.

 Het antwoord van God luidt dat
Habakuk een soort billboard 
moet maken met daarop de 
tekst: ‘Als Hij uitblijft, verwacht
Hem, want Hij komt zeker, Hij
zal niet wegblijven’ (Hab. 2:3).



Habakuk

 God komt om te verlossen op Zijn tijd en 
dat is de beste tijd.

 Daarop moeten we leren wachten.

 Wie dat doet, is rechtvaardig voor God.

 De rechtvaardige zal door zijn geloof
leven.

 Dat betekent: 

1. het geloof van de rechtvaardige die wacht op God en alles
van Hem verwacht

2. de rechtvaardige leeft door de trouw van God Die Zijn
belofte vervult.

 Het één sluit het ander niet uit



Habakuk

 Het is aannemelijk om bij dit
wachten allereerst en allermeest
te denken aan de gelovigen.

 De kern van de brief is immers
dat zij door het geloof
rechtvaardig zijn in Christus.

 Rechtvaardig is derhalve de 
gelovige Jood of gelovige heiden.

 Maar dé Rechtvaardige is 
Christus!

 Daarna pas gaat het over de 
gelovigen die in Christus Jezus
rechtvaardig zijn.



De wet vervuld

 Dat Jezus Christus allereerst en allermeest
rechtvaardig is, sluit aan bij de uitleg van de 
profetie.

 De rechtvaardige leeft immers door zijn
vertrouwen op God en de trouw van God.

 Dat geldt allermeest van Jezus. Als Hij aan
het kruis hangt, vatten Zijn tegenstanders
Zijn hele leven samen met de woorden: ‘Hij
heeft op God vertrouwd’ (Matth. 27:43).

 Anderzijds is God Hem trouw gebleven, 
ondanks Godverlatenheid en dood, want Hij
wekt Jezus op uit de dood.

 De Gekruisigde Jezus is Gods Zoon!



De wet vervuld 

(2)

 Waarom is Christus opgewekt?

 Omdat Hij rechtvaardig, want 

zonder zonden was.

 En wie zonder zonde is, heeft de 

wet vervuld.

 Dat geldt ook voor wie in Christus 

gelooft: de rechtvaardige die 

leeft door op God te vertrouwen, 

heeft de wet vervuld.



Het geloof van 

Jezus

 Christus leeft door Zijn geloof.

 Bij de woorden dat de rechtvaardige
leeft door zijn geloof, denken we 
eerder aan ons eigen geloof dan aan
het geloof van Christus.

 In Rom. 3:22 is echter sprake van het 
geloof van Jezus (zie SV) en niet van 
het geloof in Jezus (zoals de HSV 
onterecht weergeeft).

 Het gaat hier om dé Rechtvaardige in 
wie God Zijn gerechtigheid tweeledig
heeft geopenbaard, namelijk

 doordat Hij de wet heeft vervuld

 doordat Hij dwars door het 
oordeel van Godverlatenheid en 
dood op God heeft vertrouwd.



Het geloof van 

Jezus (2)

 Dat de rechtvaardige door zijn geloof leeft, 
geldt dus allereerst Jezus.

 Zo komt het ervan dat wij gaan geloven. Uit
het geloof van Jezus komt ons geloof voort.

 Het geloof van Jezus is dus de wortel, het 
onze de vrucht.

 Het geloof van Christus is de bron, het onze
de stroom die eraan ontspringt.

 Daarom wordt in de Romeinenbrief zo vaak
de rechtvaardigheid door het geloof
verbonden met de opstanding van Christus.

 Daarin hebben we het bewijs dat God trouw
blijft aan wie in Hem gelooft.



Veelzeggend

 Veelzeggend is in dat opzicht de 

uitspraak van H.F. Kohlbrugge 

(1803 - 1875) over de Heere

Jezus: ‘Hij heeft Zich er door 

heen geloofd.’

 Met die woorden bedoelde

Kohlbrugge te zeggen dat Jezus in 

heel Zijn aardse lijden, bijzonder

tijdens Zijn kruislijden en sterven

geen moment Zijn Vader heeft

gewantrouwd.



Het verzoendeksel

 Niet alleen de profeten, veel
andere OT-sche zaken getuigen
van de openbaring van Gods 
gerechtigheid in het evangelie.

 Zoals de besprenging van het 
verzoendeksel met bloed op de 
Grote Verzoendag.

 De dag waarop Jezus sterft, is de 
vervulling van die plechtigheid.

 Al heeft God Zijn gerechtigheid
geopenbaard zonder de wet, 
niettemin getuigt de wet van 
deze openbaring.





Het verzoendeksel (2)

 Paulus schrijft dat God Christus heeft
aangewezen tot middel der verzoening
(3:25).

 Letterlijk staat er dat God Christus heeft
aangewezen tot verzoendeksel.

 God heeft het hele OT door voortdurend
gewezen naar de komst van Zijn Zoon.

 Zo doende heeft Hij hem van tevoren al 
aangewezen.

 Johannes de Doper vat heel dat OT-sch 
getuigenis samen in de woorden: ‘Zie het 
Lam van God…’ 



Het verzoendeksel (3)

 God heeft Jezus niet alleen aangewezen

voor Zijn volk, maar ook voor Zichzelf.

 Aanwijzen kan ook worden weergegeven

met: van te voren voorgesteld (zie SV 

3:25),

 Telkens als God ‘het te kwaad kreeg’  

met de zonde van de mensheid, keek Hij

tevoren al naar Zijn Zoon.

 God verdroeg de zonde (3:25), niet

omdat Hij ze door de vingers zou zien, 

maar omdat Hij wist dat Hij die zou

straffen aan Zijn Zoon.



Het verzoendeksel 

(4)

 Het verzoendeksel is dus Christus.

 Hij bedekt met Zijn bloed de 

beide tafels van de heilige wet.

 Zo heeft God Zijn gerechtigheid

geopenbaard.

 Nooit ziet God de zonden door de 

vingers, wel bedekt Hij deze met 

het bloed van Zijn eigen Zoon.

 Zo bewijst God Zijn gerechtigheid

en maakt Hij rechtvaardig ieder

die uit Jezus’ geloof leeft en put.



Het verzoendeksel (5) 

 Als we zelfs geloven op kosten van 
Christus, als ons geloof aangestoken
wordt en gevoed wordt door Zijn
geloof, dan staan wij echt met lege
handen en is alle roem uitgesloten
(3:27).

 Gelovigen kunnen niets anders doen
dan uit en door het geloof in Christus 
leven omdat Hij (de ene
Rechtvaardige!) leeft in eeuwigheid.

 Niet door de wet van de werken, maar 
door de wet van het geloof.

 Deze wet van het geloof bevestigt de 
wet van God, die op allerlei manieren
getuigt van de Heere Jezus Christus.



Gespreksvragen

 De drie stukken van de Heidelbergse Catechismus zijn ontleend aan de 
Romeinenbrief. Is die volgorde belangrijk? Waarom is het moeilijk te begrijpen wat 
verlossing is zonder kennis van je ellende? Waarom is kennis van de verlossing nodig 
om heilig te leven?

 Als God iets openbaart, dan maakt Hij het bekend. In het Evangelie heeft Hij Zijn 
gerechtigheid geopenbaard. Als je in Christus gaat geloven, is dat ook een soort 
openbaring. Leg eens uit wat dat betekent.

 Wat betekent het voor ons dat er maar één echte Rechtvaardige is, Jezus? Kun je je 
leven aan Hem spiegelen? Waarom is het een troost dat Hij de wet heeft volbracht?

 Denk eens na over het geloof van Jezus. Waar zie je in het Evangelie dat Jezus met 
heel Zijn hart op Zijn Vader vertrouwde? Geef één of twee voorbeelden.

 Lees uit het OT die gedeelten die gaan over Grote Verzoendag, de Jom Kippoer (Lev. 
16 en 23:26-32; Num. 29:7). Wat valt je op als je nadenkt over de vervulling van dit 
feest in het werk van Christus?



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 26 januari

 Hoofdstuk 5 – Gods 

belofte (Rom. 4:1 – 25)

 Graag vooraf lezen.



Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.

Zingen Psalm 

85 vers 1



Einde van 

deze 

presentatie


