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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?



Kaarten aan gemeenteleden

in verzorgings- en 

verpleeghuizen



 O HEER, doe Gij mij recht;
Ik wandel als Uw knecht,
En vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen;
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank'len, grote God.

Zingen Psalm 

26 vers 1



Bijbelkring 25-01-2023

 De Romeinenbrief

 9e samenkomst

 Romeinen 8:1 – 27 Gods Geest

 Allen hartelijk welkom!



Schriftlezing
Romeinen. 8: 1 - 27

 Kerntekst: Romeinen 8: 9

 Maar u bent niet in het vlees, 

maar in de Geest, wanneer

althans (of: omdat) de Geest

van God in u woont. Maar als

iemand de Geest van Christus 

niet heeft, die is niet van 

Hem.



Intro

 Calvijn: ‘Alles wat Christus voor het 
menselijk geslacht gedaan heeft, is 
nutteloos voor ons zolang wij van Hem 
gescheiden blijven’. 

 Het is de H. Geest die ons met Christus 
verbindt.

 De HG is in Christus én in de gelovigen.

 Op die manier is er ook onderlinge
gemeenschap tussen de gelovigen.

 In Romeinen 8 legt Paulus uit wat dit
voor het geloofsleven betekent en hoe 
een christen als ‘ellendig mens’ (7:24) 
daaruit kracht kan putten om toch
heilig en dankbaar te leven.



Verdoemenis

 Romeinen 8 zet in met de machtige
belijdenis dat er geen verdoemenis is voor 
wie in Christus is.

 Verdoemenis houdt in: oordeel en executie
tegelijk.

 De veroordeelde wacht op uitvoering van het 
doodvonnis.

 De zonde maakt alle mensen doemwaardig
voor God (Rom. 3:19).

 Instemming met de betekenis hiervan is 
nodig, want zonder dát ontgaat ons de 
kernboodschap van het evangelie.



Verdoemenis (2)

 Tegen deze achtergrond klinkt
het bevrijdende nieuws: er is 
geen verdoemenis voor wie in 
Christus is.

 De wet veroordeelt ons omdat
wij die niet houden.

 Wij kunnen ons niet aan het 
vonnis van de wet (= de dood) 
onttrekken.

 God heeft echter het oordeel
voltrokken: niet aan ons die het 
verdienen, maar aan Zijn eigen 
Zoon.



Identificatie

 Christus identificeert zich met zondige
mensen.

 Hij is niet de volmaakte Adam van het 
paradijs, maar de Man van smarten die 
Zijn leven lang de lijdensweg bewandelt.

 Hij wordt zelfs tot zonde gemáákt, 
hoewel Hij zonder zonde is.

 Daardoor werd Hij het grote zondoffer/ 
zondebok die op dé Grote Verzoendag
werd geofferd/  de woestijn werd
ingestuurd.

 Zo heeft Jezus de zonde en bijbehorende
verdoemenis weggedragen.

 Nu is er geen verdoemenis meer voor wie
in Christus Jezus …. (vul in: vertrouwen, 
hun Toevlucht zoeken, leven, zijn).



Wandelen

 Dit heeft gevolgen voor onze levenswandel.

 Je kunt wandelen conform het vlees en conform de HG.

 Hoewel Paulus nog veel last had van zijn zondig vlees (H. 

7), zegt hij in H. 8 dat wie in Christus is, niet meer in 

het vlees is.

 Je kunt niet tegelijk in Christus en ook in het vlees zijn.

 In Christus ben je doordat de HG je met Hem verbindt.

 Anderzijds: als iemand de HG niet heeft, is hij niet van 

Christus.



Wandelen (2)

 Wie in Christus is, is met Hem opgestaan uit de 
dood.

 In Zijn opstanding is Hij door God 
gerechtvaardigd

 Die opstanding geschiedde door de Geest der 
heiligmaking (Rom. 1:4).

 Je wandelt voor je plezier. De vraag is waar
we plezier in hebben: leven in de zonde of 
leven met Christus?

 Een leven met Christus levert meer strijd op 
tegen de zonde.

 Minder zonden doen en groter zondaar
worden.



Bedenken

 Om het leven in de zonde óf met Christus te
omschrijven, gebruikt Paulus ook het woord ‘bedenken’.

 Wie in het vlees is, bedenkt vleselijke dingen; wie in de 
HG is, bedenkt geestelijke dingen.

 Het bedenken van het vlees is, is zelfs vijandschap tegen
God: afgrondelijke haat die je bij veel aardige mensen
niet zou vermoeden.

 Het tv-programma De Gouden Kooi (2006 – 2008) waarbij
mensen elkaar weg mochten pesten, trok dagelijks een
half miljoen kijkers.

 Bedenken wat van de  HG is, is je verstand, gevoel en 
wil laten vullen en leiden door de HG.

 Of ons zondige ego geeft leiding aan ons denken en 
willen en voelen, óf de HG.



Roepen (1)

 De verbinding van de HG met Christus 
heeft niet alleen gevolgen voor het 
leven van de heiligmaking, maar biedt
ook toekomstperspectief.

 Zoals Jezus is opgewekt door de Geest
der heiligmaking (1:4), zo zal Christus 
ook de sterfelijke lichamen van de 
gelovigen levend maken door Zijn
Geest (8:11).

 Als je lichaam gekocht is met het 
bloed van Christus en de Geest van 
Christus daarin woont, is ons lichaam
een tempel.

 In het licht daarvan moeten vleselijke
verlangens gedood worden.



Roepen (2)

 Bij de strijd tegen boze
verlangens gaat het niet om 
natuurlijke verlangens (eten, 
drinken, genieten van het goed… 
dat God ons gunt).

 Het zintuigelijk en lichamelijke is 
in de loop der eeuwen onterecht
door christenen veracht.

 Als het erom gaat de werkingen/ 
daden van ons lichaam te doden, 
gaat het om die verlangens die 
ons de verkeerde kant opsturen.

 Daarbij kunnen we niet radicaal
genoeg zijn: Math. 5: 29 – 30)



Adoptie (1)

 Om in de strijd staande te blijven, is van 
belang dat je weet een kind van God te
zijn.

 In 8:14 komt deze benaming voor het eerst
in de Romeinenbrief voor.

 De HG is immers de Geest der aanneming/ 
adoptie.

 Paulus gebruikt in Rom. 8 en in Gal. 3 het 
beeld van de adoptie i.v.m. de roep
‘Abba’.

 Zo’n kind wordt opgevoed door een
strenge leermeester.

 Die naam geeft Paulus aan de wet: 
tuchtmeester tot Christus (Gal. 3:24).



Adoptie (2)

 Het beeld van adoptie moet 

wellicht gezien worden tegen de 

achtergrond van een samenleving 

waarin slavernij gewoon was.

 Dan gebeurde wel eens dat een 

slaaf tot kind werd geadopteerd.

 De slaaf die zijn meester ‘heer’ 

noemde, mocht voortaan ‘pappa/ 

vader’ zeggen.

 Zo vergaat het ook een gelovige: 

de geest van slavernij/ 

dienstbaarheid moet wijken voor 

kinderlijke vrees.(8: 15)



Zuchten

 Jezus heeft ooit eens in Zijn gebed

de Vadernaam gebruikt: het was op 

een dieptepunt van Zijn lijden, in 

de hof van Gethsemané,

 Wellicht heeft Paulus dit lijden in 

gedachten als hij (in vs. 17) zegt

dat lijden met Christus inhoudt: 

met Hem verheerlijkt worden.

 Dat is de heerlijkheid van het 

komende Koninkrijk.

 Als dat is gevestigd, is ook de 

schepping bevrijd van de (gevolgen

van de) zonde.



Zuchten (2)

 Tot zolang het Godsrijk uitstaat, wacht de 
schepping met reikhalzend verlangen naar
de openbaring van die heerlijkheid.

 De hele wereldgeschiedenis lijkt in dit
verband op een zware en eindeloze
bevalling.

 Christenen staan weliswaar met één been in 
het Godsrijk, maar ook met één been in de 
zondige werkelijkheid.

 Daaraan lijden zij, zoals Jezus in de hof van 
Gethsemané.

 Maar zoals de weg voor Jezus door lijden tot 
heerlijkheid ging, zo gaat ook de weg van 
een christen door lijden tot heerlijkheid.



Gespreksvragen

Aan de ene kant is Jezus zonder zonde, maar tegelijk wordt Hij tot 
zonde gemaakt (8:3 en 2 Kor. 5:21). Kun je uitleggen waarom ditzo
belangrijk is voor de conclusie ‘dat er geen verdoemenis meer is voor 
hen die in Christus Jezus zijn’?

Waar denk je aan bij het wandelen met God of in overeenstemming 
met de  Geest van God? Ken je daarvan mooie voorbeelden uit de 
Bijbel of uit je eigen kennissenkring?

De NGB noemt de HG ‘onze Heiligmaker door zijn inwoning in onze 
harten.’ Als de HG in je hart woont, wat gebeurt er dan met de 
zondige neigingen van het lichaam?

Vind je het moeilijk om te weten of je een kind van God mag zijn? 
Hoe werkt de Geest van de adoptie in de praktijk?

In vers 26 staat over het gebed dat de HG in en voor ons pleit met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat zou dat kunnen zijn?



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 15-02-2023

 Hoofdstuk 2 (uit ‘Goudaders’) 

– Gods uitverkorenen (Rom. 8: 

28 –39)

 Graag vooraf lezen.



Zingen Psalm 

143 vers 10

 Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.



Einde van 

deze 

presentatie


