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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



 Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Zingen Psalm 

130 vers 4



Bijbelkring 23-11-2022

 De Romeinenbrief

 8e samenkomst

 Romeinen 7:1 – 26 Gods wet

 Allen hartelijk welkom!



Schriftlezing

Rom. 7: 1 - 26

Kerntekst: Romeinen7: 26

Zo dien ik dan zelf wel met het 

verstand de wet van God, maar met 

het vlees de wet van de zonde.



 Als maximale straf kan iemand levenslang krijgen.

 Dat houdt in dat je nooit meer vrij komt als er geen 

gratie wordt verleend.

 In het buitenland wordt soms een doorlopende straf 

opgelegd om daarmee de ernst van het misdrijf aan te 

geven. Zo werd ooit iemand veroordeeld tot 360 jaar 

gevangenisstraf. 

 Als iemand sterft, is hij echter vrij van de wet.

 Dan kun je iemand niet meer straffen.

 De centrale boodschap van Romeinen 7 is dat 

iedereen die in Christus is, door Zijn dood en 

opstanding vrij is van de wet.

Intro



Doodsoorzaak – een voorbeeld

 Een getrouwde vrouw mag geen overspel bedrijven.

 Als haar man sterft, is ze echter niet meer aan hem 
gebonden.

 Elke gelovige is een deel van het lichaam van 
Christus.

 En omdat Christus gestorven is, zijn ook zij gestorven.

 Het voorbeeld gaat mank omdat daarin de man sterft
en de vrouw vrij wordt van de man.

 In Rom. 7 stelt Paulus echter dat de vrouw is 
gestorven en toch kan hertrouwen.

 De bedoeling is echter duidelijk: door het geloof krijgt
de gelovige een nieuwe Man.

 Hij is niet meer onder de macht van de wet, maar is 
het eigendom van Christus geworden.



Christus en de 

wet

 Christus kwam onder de wet (Gal. 4:4).

 Hij was a.h.w. met de wet gehuwd.

 Dat is Hem echter fataal geworden.

 De (onze) zonden die Hem werden
aangerekend, veroorzaakten Zijn dood.

 Dan is voor ieder die door het geloof met 
Christus is verenigd, de wet ook de 
doodsoorzaak geworden.

 Paulus zegt (Gal 2:20): ‘Ik ben met 
Christus gekruist…’

 Gevolg daarvan is dat niet meer zijn
oude ik leeft, maar Christus in hem leeft.



Je eigen vonnis onderschrijven

 Wie door het geloof met Christus verbonden is, zet
zijn handtekening onder zijn eigen doodvonnis.

 Want als Jezus in mijn plaats de kruisdood is 
gestorven, heb ík dat oordeel ten diepste verdiend.

 Dat is geen voorwaarde vooraf in die zin dat je in je 
beleving eerst verloren moet gaan en daarmee moet
instemmen voordat je mag geloven in Christus.

 Sommige gelovigen kunnen zo’n diepe ervaring
hebben gehad.

 Deze ervaring van het verloren gaan onder Gods 
heilig recht is niet essentieel, dus geen voorwaarde
om zalig te worden.

 Wel zit in het geloof in Christus opgesloten de 
aanvaarding van je eigen doodvonnis.

 Dat is inbegrepen in de instemming met het offer van 
Christus.



Geen kennis 

van de wet

 In 7:7 zegt Paulus dat hij niet
wist wat zonde was.

 Dat lijkt vreemd voor een
Joodse jongeman die opgeleid is 
door de grote wetgeleerde
Gamaliël.

 Toch wist Paulus niet wat zonde
was totdat het gebod gekomen
was.

 Wat Paulus er waarschijnlijk
mee bedoelt, is dat hij wel
verstandelijke kennis van de 
wet had, maar de geestelijke
kracht van de wet niet kende.



U zult niet begeren

 Hoe geestelijk de wet is, wordt het 
best duidelijk aan het 10e gebod ‘u 
zult niet begeren’. 

 Het 10e gebod toont dat de wet niet
alleen oordeelt over de buitenkant, 
maar ook over iemands innerlijk
leven: zijn gedachten, verlangens en 
begeerten.

 Onze verkeerde, zondige verlangens
en gedachten demonstreren de 
verdorvenheid van ons hart.

 Als je het er met betrekking tot alle 
voorgaande geboden aardig van af
hebt gebracht, komt als een
donderslag bij heldere hemel he ‘u 
zult niet begeren’. 



Vrij van de wet

 Hoewel Paulus de veroordelende kracht van 
de wet kent, is hij toch vrij van de wet.

 Niet omdat de wet is afgeschaft; wel omdat 
hij vervuld is door Christus.

 De wet blijft als openbaring van Gods 
heilige, rechtvaardige en goede wil.

 Vraag is hoe die goede wet dan tot de dood 
kan leiden.

 Het antwoord is dat de wet bij zondige 
mensen het kwaad uitlokt.

 Waarom worden wij geprikkeld om het 
gebodsbord ‘verboden toegang’ te negeren?



De wet roept de 

zonde wakker

 Paulus beschrijft de vroegere situatie
van zichzelf (farizeeer) en van de 
christenen in Rome (vrome Joden en 
heidenen).

 Voor elk van hen geldt van hun
vroegere leven dat hun hartstochten
geprikkeld worden door de wet.

 Die kwade begeerten zijn er al, maar 
worden door de goede wet alleen
maar aangewakkerd. Zo brengen we 
vruchten van de dood voort.

 Het (huwelijk) leven met de wet 
brengt alleen maar wormstekige
vruchten voort.

 We zijn zo verdorven door de zonde
dagt zelfs de goede wet van God 
averechts werkt.



Geen dief en 

toch een dief

 Zolang je nog vast zit aan de  wet, 
ben je bang te falen tegenover
God..

 Wie verbonden is met Christus, is 
bang Hem verdriet te doen.

 Zolang je onder de wet bent, steel 
je niet om geen dief te zijn.

 Ben je onder de genade, dan weet
je dat je een dief bent en toch steel 
je niet, want Christus is voor dieven
gestorven.

 Die prijs is te hoog om de zonde
gemakkelijk te doen.



Niet flirten

 Wie van Christus is, mag niet meer
flirten met de wet.

 Als dat een goed huwelijk was, was die 
flirt nog te begrijpen.

 Maar het liep uit op de dood.

 Opdat we daardoor van een andere
Man, Christus, zouden worden.

 Met Christus ben je ‘gehuwd’ in 
gemeenschap van goederen.

 Mijn schuld, vloek en dood heeft Hij
overgenomen.

 Van Hem krijg ik gerechtigheid, 
heiligheid, genade en vrede met God.

 Dat is wat Luther noemde: de vrolijke
ruil.



Een leven van 

strijd

 In H. 7 beschrijft Paulus het geestelijk
leven in de weerbarstige praktijk van elke
dag,

 De twee aspecten ‘vlees’ en ‘geest’ ofwel
‘oude mens’ en ‘nieuwe mens’ komen aan
bod.

 Naar de ‘nieuwe mens’ verheugt Paulus 
zich in Gods wet.

 Maar naar de ‘oude mens’ voelt hij zich
ellendig.

 Dat brengt met zich mee dat een gelovige
zondaar blijft tot de laatste snik en toch
(in Gods ogen) geen zondaar meer is en 
ook de zonde haat.

 Wat Paulus in de ik-vorm beschrijft, geldt
alle gelovigen.



Tegenzin

 Paulus schuift niet de schuld van 
zich af als hij stelt dat niet hij
zondigt, maar de zonde die in hem 
woont.

 Hij bedoelt ermee te zeggen dat
hij zondigt met tegenzin, zoals een
dwangarbeider met tegenzin moest
werken voor de vijand.

 Als een christen zondigt, werkt hij
voor de vijand.

 Hij wil dat niet, maar is een slaaf
van de zonde.

 Daar voelt een gelovige zich
ellendig bij en daarom roept hij
uit: ‘Wie zal mij verlossen?’



Dankbaarheid

 Paulus stelt niet alleen de vraag 

naar verlossing, maar weet ook 

het antwoord: Jezus Christus, 

onze Heere.

 Als KURIOS heeft Hij alle 

machten van zonde, duivel en 

dood overwonnen en als gevolg 

daarvan elke gelovige verlost 

van de slavernij van de zonde.

 Die verlossing voltooit Hij als 

Hij mij verlost uit het lichaam 

van de zonde.



Niet streven, 

maar sterven

 Door het geloof verbonden met 
Christus, mogen we leven uit Zijn 
volheid en volmaaktheid.

 Wij streven zo vaak zelf naar 
volmaaktheid.

 Wij moeten echter sterven aan dit 
streven naar volmaaktheid.

 Er is maar één Rechtvaardige, één 
Volmaakte en dat is voor God 
genoeg.

 Die wetenschap helpt om op een 
ontspannen manier te strijden 
tegen de macht van de zonde die in 
ons woont.



Doorbreken

 De verslavende macht van de 
zonde kan ik alleen maar 
doorbreken doordat ik het 
eigendom ben geworden van een
andere Meester die mij gekocht
en betaald heeft.

 Ik ben het eigendom van 
Christus.

 Wat de oude mens doet of laat, 
telt niet meer mee, ook al heb ik
er elke dag last van.

 Want die oude mens is met 
Christus gekruisigd, gestorven en 
begraven en dus geoordeeld.

 Ik behoor Christus toe en ben in 
Hem een nieuw schepsel.



Gespreksvragen

Een christen is vrij van de wet. 
Toch is de wet ook een blijvende 
regel voor de dankbaarheid en 

een richtlijn voor de 
levensheiliging. Hoe zit dat? 

Vergelijk ook vers 12.

Paulus vergelijkt in vers 4 de 
relatie met Christus met een 

nieuw huwelijk. Vergelijk Efeze 
5:30 – 33. Welke overeenkomsten 
zijn er tussen het huwelijk en de 

relatie met Christus?

Wat betekent het 10e gebod ‘u 
mag niet begeren’ in de praktijk 

van het christenleven?

Lees vers 14 – 26 nog eens 
aandachtig door en zet in 

gedachten een plus bij wat je 
herkent en een min bij wat je 
niet herkent. Zou de uitslag bij 
de meeste christenen hetzelfde 

zijn? Zou het anders zijn bij 
ongelovigen?

Waarom verlost God Zijn 
kinderen niet meteen volledig 
van de macht van de zonde? 

Bespreek het antwoord dat de 
Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, 
artikel 1 – 3 op deze vraag geven.



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 23 november

 Hoofdstuk 6 – Gods wet 

(Rom. 7:1 – 26)

 Graag vooraf lezen.



 Sta op, verlos mij, HEER!
Gij hebt, o God, weleer
Getoond voor mij te waken,
Mijn haters onderdrukt;
En mij 't gevaar ontrukt;
Gij sloegt hen op de kaken,
Verbrekend onverwacht
Hun tanden door Uw macht;
'k Heb d' overhand verkregen.
Gij, HEER, alleen, Gij zijt
Verwinnaar in den strijd,
En geeft Uw volk den zegen.

Zingen Psalm 3 

vers 4



Einde van 

deze 

presentatie


