
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?



Kaarten aan gemeenteleden 

in verzorgings- en 

verpleeghuizen



 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

Zingen

Psalm 62 vers 1



Bijbelkring 19-10-2022

 De Romeinenbrief

 7e samenkomst

 Romeinen 6:1 – 23 Gods 

genadegave

 Allen hartelijk welkom!



Schriftlezing 

Rom. 5: 1 - 21

Kerntekst: Romeinen 6:23

Want het loon van de zonde is de 

dood, maar de genadegave van God 

is het eeuwige leven door Jezus

Christus, onze Heere.



Intro

• De vraag of het geloof de wet tenietdoet, is 

door Paulus met ‘nee’ beantwoord (Rom. 3:23).

Het geloof bevestigt de wet juist doordat een 

christen niet meer in de zonde kan leven.

Omdat een gelovige met Christus verbonden is, 

is hij dood voor de zonde en levend voor God.

Dit ‘dood zijn’ is echter geen gepasseerd 

station, maar een levenslang stervensproces 

(zie HC, v + a 88 over de waarachtige 

bekering).

In dat spanningsveld voltrekt zich de heiliging 

van het christenleven.



Je bent toch gedoopt

 Het lijkt een logische verklaring: hoe meer zonde, 
hoe meer genade.

 Dan maakt het niet uit hoe je leeft, toch?

 Paulus voert zijn tegenstanders vragenderwijs in: 
zullen we in de zonde blijven opdat de genade te 
meer wordt?

 Na deze vraag ten stelligste ontkend te hebben, 
verwijst Paulus naar de doop.

 Het gaat daarbij om een doop die door de HG 
wordt bekrachtigd in de geloofsvereniging met 
Christus.

 Paulus vergelijkt de doop met het enten van 
planten/ bomen.

 Eén plant worden met Christus in Zijn dood en 
opstanding – dat werkt de doop uit door de kracht 
van de HG.

 Tussen haakjes: dit beeld van het enten keert 
terug als Paulus de verhouding tekent tussen 
Joden- en heidenchristenen.



Ingedompeld

 Op 5 juni 1909 werd de toenmalige prinses
Juliana (geboren op 30 april) gedoopt in de 
Kloosterkerk in Den Haag.

 Hofprediker Gerretsen zei: ‘Wij zijn opgegaan om 
prinses Juliana te begraven.’

 Velen van de aanwezigen vonden die uitspraak
ronduit schokkend.

 Dit is echter de kern van Romeinen 6.

 De les van de doop houdt in dat we met Christus 
gestorven zijn en begraven.

 In de doop worden we ondergedompeld in de 
dood en opstanding van Christus.

 Als je met Christus gestorven en begraven bent, 
leef je niet meer.

 Dat houdt in dat we niet meer in onze zonden
leven.

 Dit is echter de negatieve kant van de doop.



Positieve zijde
 De positieve kant is dat we uit de 

dood zijn weggehaald.

 Zoals Christus uit de dood is 
opgewekt en leeft in een nieuw
leven tot eer van de Vader, zo 
wandelen ook wij in een nieuw
leven.

 Christus is opgestaan in het 
nieuwe leven aan de andere kant
van de doodsjordaan, niet meer in 
dit sterfelijke en vergankelijke
leven, maar in heerlijkheid.

 Hij heeft ons (als takken die in 
Hem zijn ingeënt) meegenomen in 
het nieuwe Koninkrijk van God.

 Gevolg is dat een christen nog wel
in deze wereld leeft, maar er niet
meer thuis is



Laat het zo zijn

 De zonde heerst niet meer als we met Christus gestorven 

en opgestaan zijn. 

 Dan moeten we niet toelaten dat de zonde ons beheerst.

 Tegen de zonde strijden om een goed mens te worden, is 

een verloren strijd.

 Je kunt geen enkele zonde overwinnen als je niet gelooft 

dat die zonde vergeven is.

 De heiliging van het leven begint altijd bij de vergeving 

van zonden.



Laat het zo zijn (2)

 Intussen geldt dat
christenen hun handen en 
voeten niet ter beschikking
stellen van de 
ongerechtigheid.

 Wie zondigt, geeft zijn
lichaam over in de macht
van de boze en dan 
misbruikt hij jouw lichaam
om er kwaad mee te doen.

 Kortom: wie deelt in het 
opstandingsleven van 
Christus, laat zich niet
opsluiten in het dwangbuis
van de zonden.



Positief

 De heiliging houdt niet alleen in dat we het 

kwade haten, maar ook dat we het goede 

doen.

 Onze tong kan kwaad spreken, maar ook iets 

positiefs van een ander te berde brengen.

 Op die manier stel je je lichaam in dienst 

van God en wordt je lichaam een wapen der 

gerechtigheid.

 Zo concreet is de heiliging van het 

christenleven – heiliging die altijd begint bij 

de verwondering over de genade van Christus



De wet

 Het gaat in Romeinen 6 niet over de wet in zijn ruimste
betekenis, maar om een bepaalde functie van de wet.

 Het gaat om de wet die gehoorzaamheid van ons eist en 
onze ongehoorzaamheid veroordeelt.

 Wie niet gelooft, is nog onder de wet.

 Dat betekent dat de zonde nog over deze mensen
heerst.

 Terwijl van de gelovigen geldt: de zonde heerst over u 
niet meer.

 Dat houdt in dat er geen enkele reden is om door te
blijven zondigen.

 Dat kan eenvoudig niet.

 Waarom het niet kan, legt Paulus nog eens uit in de 
verzen 15  - 23.



Vroeger en nu

 Paulus legt het verschil tussen vroeger en nu 
uit door het contrast te schilderen tussen het 
oude leven zonder God en Christus én het 
leven dat de christenen leven door de 
vereniging met Christus.

 Het gaat in Romeinen 6 om de theorie van 
de levensheiliging.

 In Romeinen 7 komt de praktijk aan het 
licht en dan blijkt de heiliging bepaald niet
van een leien dakje te gaan.

 Wij zijn en blijven ellendige mensen.

 Dat is echter het laatste woord niet.

 Vanuit Romeinen 8 blijkt de kracht van de 
HG het geheim van de heiliging te zijn.



Vroeger en nu  Vroeger werd het leven van 
de Romeinse christenen
gekenmerkt door slavernij
aan de zonde.

 Ze waren gewillige
dienaren van de zonde.

 Nu zijn ze van harte
gehoorzaam aan de wil van 
God, met als gevolg dat ze 
ziel en lichaam beschikbaar
stellen aan de 
gerechtigheid.

 Uit de beloning blijkt de 
tegenstelling.

 Leef je voor de zonde, dan 
is je loon de dood.

 Wie met Christus één is 
door het geloof, ontvangt
door Hem de genadegave
van het geloof: het 
eeuwige leven.



Gespreksvragen

1. Herken je de vraag in vers 1? Hoe zou het komen dat het rijke Evangelie van 
Gods genade altijd het misverstand oproept dat je dan maar raak kunt leven?

2. Zijn onze doopdiensten niet te vrolijk als je nadenkt over de ernst van de 
indompeling in de dood van Christus?

3. Het doopformulier zegt dat je – als je uit zwakheid weer eens gestruikeld en 
gevallen bent – niet in de zonde mag blijven liggen en ook niet aan Gods 
genade hoeft te twijfelen. Hoe functioneert de doop in de praktijk van de 
strijd tegen de zonde?

4. Het geheim van de heiliging is niet het streven naar heiligheid, maar het 
sterven aan onszelf en het leven uit Christus. Waarom is dat geheim zo 
belangrijk?

5. Hoe kan het overdenken van het lijden van Christus ons helpen in de strijd 
tegen de zonde?



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 23 november

 Hoofdstuk 6 – Gods wet 

(Rom. 7:1 – 26)

 Graag vooraf lezen.



 Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

Zingen

Gezang 1 vers 9



Einde van 

deze 

presentatie


