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Hoofdstuk 5 
Romeinen 

Het Evangelie van God voorstellen 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
De nieuwtestamentische brieven 

Er zijn 27 boeken in het Nieuwe Testament en de meeste van deze boeken zijn eigenlijk brieven 
(ook wel “brieven” genoemd). Het boek Romeinen was bijvoorbeeld een (lange) brief die Paulus 
schreef aan de gelovigen die in de stad Rome woonden. Het Nieuwe Testament bevat ook brieven 
van korte lengte (zie bijvoorbeeld Tweede en Derde Johannes). 
In de Evangeliën leren we dat Christus stierf. In de nieuwtestamentische brieven leren we waarom 
Christus stierf (zie bijvoorbeeld 2 Korinthiërs 5:21 en 1 Petrus 3:18). De Evangeliën vertellen me 
dat Christus weer uit de dood is opgestaan. De brieven helpen me te begrijpen hoe deze wonder-
baarlijke opstanding mijn leven kan veranderen (Romeinen 6:4, 5, 9, 10, 11; 2 Korinthiërs 5:15). Ze 
helpen me ook te begrijpen wat de levende Heer Jezus vandaag voor mij doet (zie Romeinen 8:34 
en het hele boek Hebreeën). De evangeliën geven ons de feiten over de dood en opstanding van 
Christus. De brieven verklaren die feiten. 

Waarom schreef Paulus aan de Romeinen? 
Het boek Romeinen is geschreven door de apostel Paulus (Romeinen 1:1). Paulus schreef deze brief 
rond 56 na Christus toen hij in de stad Korinthe was. Paulus was nog nooit in de stad Rome ge-
weest, maar hij bad dat God het hem mogelijk zou maken om naar deze grote stad te gaan en bij de 
gelovigen te zijn die daar woonden (zie Romeinen 1:10-12). Rome was de hoofdstad van het Ro-
meinse rijk. Kun je de steden Korinthe en Rome op een kaart vinden? (U kunt de kaart in uw bijbel 
gebruiken). 
Het allereerste vers in Paulus’ brief aan de Romeinen vertelt ons waar dit boek over gaat (let op de 
laatste vier woorden): “het Evangelie van God”. Het woord “Evangelie” betekent goed nieuws. 
Voordat Paulus ooit in Rome aankwam, wilde hij een brief sturen waarin het goede nieuws van 
redding aan deze gelovigen zorgvuldig zou worden uitgelegd. 
Het boek Romeinen laat zorgvuldig zien hoe een man zich kan rehabiliteren (herstellen) bij God. 
Paulus schaamde zich niet voor dit GOEDE NIEUWS, want het was “want het is een kracht van 
God tot zaligheid [= behoudenis, redding] voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). Als je het leven 
van Paulus zou bestuderen, zou je zelfs ontdekken dat hij in de stad Rome ter dood werd gebracht 
omdat hij onbevreesd dit prachtige goede nieuws van redding predikte. Ze doodden Paulus, maar 
het boek Romeinen dat over dit goede nieuws vertelt, leeft voort! 
Bij het lezen van het boek Romeinen mogen we niet vergeten dat dit een brief was die door Paulus 
was geschreven en naar de gelovigen in Rome was gestuurd. Maar we moeten ook onthouden dat 
we bij het lezen van de Bijbel (een van de 66 boeken) een liefdesbrief lezen, geschreven door de 
levende God en persoonlijk naar elke gelovige gestuurd. Zelfs in het boek Romeinen kunnen we 
lezen over Gods verbazingwekkende liefde voor ons (zie Romeinen 5:8 en 8:35-39)! 

Wandelen door het boek Romeinen 
Deze brief aan de Romeinen kan in vijf grote delen worden verdeeld: 

1. Alle mensen staan schuldig tegenover God (1:18 - 3:20). 

http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm
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2. God rechtvaardigt de zondaar die gelooft (3:21 - 5:21). 

3. De gelovige zondaar kan de zonde overwinnen (6:1 - 8:39). 
4. Hoe zit het met de Jood (het verleden, heden en de toekomst van Israël)? (9:1 - 11:36) 

5. Principes van christelijk leven (12:1 - 15:33) 
Laten we kort naar elk van deze 5 onderdelen kijken: 

DEEL 1 - ALLE MENSEN STAAN SCHULDIG TEGENOVER GOD 
(Romeinen 1:18 - 3:20) 

 

IN GODS OOG ... 
Hoevelen zijn rechtvaardig (3:10)? _____________ 

Hoevelen zijn Godzoekers (3:11)? _____________ 
Hoevelen zijn goed (3:12)? _____________ 

Hoevelen zijn zondaars (3:23)? _____________ 

Vanwege de zondigheid van de mens is de hele wereld SCHULDIG voor God (zie Romeinen 3:19). 
Heb u dit feit erkend als het om uw eigen hart gaat? 
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“Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen (de dingen beschreven in 
1:29-31) de dood verdienen” (Romeinen 1:32). Bent u schuldig aan een van de zonden die in Ro-
meinen 1:29-31 worden genoemd? ______ Bent u de dood waardig (Rom. 1:32)? ______. 
Een goddeloos en onrechtvaardig persoon verdient Gods TOORN (Romeinen 1:18) en de DOOD 
verdienen (Romeinen 1:32). Zie ook Romeinen 2:3, 5, 8, 9. 

DEEL 2 - GOD rechtvaardigt de zondaar die gelooft 
(Romeinen 3:21 - 5:21) 

Ik ben schuldig aan God en ik verdien de dood en de hel, en de doodstraf moet worden betaald. 
God, de rechtvaardige Rechter, kan de zonde niet over het hoofd zien. De Heer Jezus kwam naar de 
aarde en betaalde de doodstraf voor mij. Hij stierf als mijn Plaatsvervanger. 

 

“Christus stierf voor de GODDELOZEN” (Romeinen 5:6). 

“Christus stierf voor ZONDAARS” (Romeinen 5:8). 
“Hij werd overgeleverd wegens ONZE overtredingen” (Romeinen 4:25). 
 
Wanneer de zondaar in de Heer Jezus Christus gelooft, rechtvaardigt God hem en wordt het geloof 
van de gelovige “gerekend tot GERECHTIGHEID” (Romeinen 4:5). Jezus neemt mijn straf (zie 
Romeinen 5:6, 8) en ik neem Zijn volmaakte gerechtigheid aan (zie Romeinen 3:22; 4:3, 5). 

 
Lees Romeinen 5:9. Als Christus niet aan het kruis was gestorven, denkt u dan dat het voor ons 
mogelijk was geweest om gerechtvaardigd te worden? Nee, maar omdat Christus voor ons stierf 
(Romeinen 5:6-11), is God vrij om genadig voor ons te zijn en om de gerechtigheid van Christus 
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voor onze rekening te nemen. We zijn niet langer schuldig, veroordeelde zondaars, omdat we nu IN 
CHRISTUS zijn (zie Romeinen 8:1): 

 

Het oordeel kwam op Christus neer, zodat het niet op mij hoefde te komen (Romeinen 8:3). 

HET NIEUWE VERDICT: NIET SCHULDIG! (Romeinen 3:24). 
HET GRATIS CADEAU: de genadegave van God is EEUWIG LEVEN (Romeinen 6:23). 

DEEL 3 - DE GELOVENDE ZONDAAR KAN OVERWINNING OVER ZONDE 
HEBBEN (Romeinen 6: 1-8: 39) 

Romeinen 6 
Ik moet deze twee geweldige feiten geloven en erop rekenen dat ze waar zijn: 

Feit nummer 1 - IK STIERF! Kunt u verschillende verzen in Romeinen hoofdstuk 6 opsommen 
die ons dit laten zien? ______________________. Wat mijn oude zondige leven betreft, toen 
Jezus stierf, stierf ik ook! 
Feit nummer 2 - IK HEB EEN NIEUW LEVEN! Kunt u twee verzen in Romeinen hoofdstuk 
6 noemen die ons dit laten zien? ______________. Jezus Christus stond weer op uit de dood en 
ik deel Zijn prachtige leven! 

Vragen om over na te denken :  
-  Hoe stelt de waterdoop deze grote feiten voor? 
-  Hoe leert Galaten 2:20 hetzelfde als Romeinen Hoofdstuk 6? 

Romeinen Hoofdstuk 7 
Als christen heb ik nog steeds een strijd omdat de ZONDE IN MIJ Woont. Kunt u verzen vinden in 
Romeinen hoofdstuk 7 die ons laten zien dat de gelovige nog steeds een strijd met de zonde heeft? 
________________________. 

Romeinen 8 
Wat (of Wie) woont er nog meer in mij om mij te helpen de zonde te overwinnen (Romeinen 8:2, 4, 
5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16)? De Geest!  De Geest die van binnen leeft, kan me helpen de zonde 
te overwinnen! 



 5

Deel 4 - Hoe zit het met de Jood? 
Het verleden, heden en toekomst van Israël 

(Romeinen 9: 1-11: 36) 
Tot dusver heeft Paulus in de brief aan de Romeinen geschreven over het goede nieuws van red-
ding. Maar de vroege christenen wisten dat het Joodse volk Christus grotendeels als Redder afwees 
en niets te maken wilde hebben met de zo grote redding waarover Paulus schreef. 
Dit was een probleem voor de vroege christenen omdat ze wisten dat de Joden Gods uitverkoren 
volk waren. Wat zou er met hen gebeuren? Zou God Zijn volk verstoten? De Joden verwierpen de 
Heer Jezus. Zou God ze ook afwijzen? In Romeinen 9-11 beantwoordt Paulus deze belangrijke vra-
gen. 

Romeinen Hoofdstuk 9 - De Joden - verleden geschiedenis 
De Joden werden door God gekozen en waren inderdaad een BEVOORRECHT VOLK (Romeinen 
9:4-5), en toch toen Christus kwam, verwierpen ze Hem (Romeinen 9:32). 

Romeinen Hoofdstuk 10 - De Joden - huidige geschiedenis 
Tegenwoordig werkt God nog steeds met de Joden, net zoals Hij werkt in de harten van elke man en 
vrouw, jongen en meisje. God nodigt alle mensen uit om tot Zijn Zoon te komen en gered te worden 
(Romeinen 10: 9-13). 

Romeinen Hoofdstuk 11 - De Joden - toekomstige geschiedenis 
Heeft God Zijn volk de Joden verstoten? Zal God de beloften breken die Hij aan zijn volk heeft 
gedaan? Wat is het antwoord op deze vraag (Romeinen 11:1)? __________________________. 
God heeft een prachtige toekomst voor de natie Israël (Romeinen 11: 26-27)!  

Deel 5 - Principes van christelijk leven 
(Romeinen 12:1 - 15:33) 

Als ik echt geloof dat God me heeft gered en me een nieuw leven heeft gegeven, zou dat een enorm 
verschil moeten maken in de manier waarop ik leef. Als Christus voor mij stierf, zou ik dan niet 
voor Hem leven? In tijden van het Oude Testament, toen een joodse man een offer voor de Heer 
bracht (een schaap of geit of een ander dier), zei hij: “Heer, dit dier is van U. Ik geef het u volle-
dig.” Vervolgens werd het dier gedood. Wat moeten de gelovigen als offer voor God brengen (Ro-
meinen 12: 1)? _________________________________ Is het een levend of een dood offer? 
_______________ Heeft U dit offer gebracht? 

De Romeinenweg 
Veel mensen vinden dat de brief aan de Romeinen een zeer nuttig Boek is om te gebruiken bij het 
getuigen tot anderen en om te gebruiken om hen Gods goede nieuws van redding te tonen. Het is 
mogelijk om iemand te laten zien hoe hij gered kan worden, gewoon door het boek Romeinen te 
gebruiken. De volgende matchingsoefening zal u leren hoe u dit moet doen. 
Plaats de juiste letter naast elk vers hieronder (in sommige gevallen moet u mogelijk meer dan één 
letter plaatsen): 

A. Alle mensen zijn zondig en verloren en moeten gered worden. 
B. Vanwege de zondigheid van de mens verdient de mens het te sterven. 

C. Christus stierf als plaatsvervanger van de mens en betaalde de doodstraf voor hem. 
D. Om gered te worden, moet een persoon zijn geloof in Jezus Christus stellen. 
E. De geredde persoon (de gelovige zondaar) is gerechtvaardigd en ontvangt de gerechtigheid 

van Jezus Christus. 
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F. God geeft eeuwig leven aan iedereen die in Christus gelooft. 
 

___ D ___ Romeinen 1:16 
___ B ___ Romeinen 1:32 
________ Romeinen 3:10 
________ Romeinen 3:12 
________ Romeinen 3:22 

_______ Romeinen 3:23 
_______ Romeinen 4: 3 
_______ Romeinen 4: 5 
_______ Romeinen 5: 6 

_______ Romeinen 5: 8 
_______ Romeinen 6:23 
_______ Romeinen 10: 9 
_______ Romeinen 10:10 

Hier is iets wat je kunt proberen met gelovige vrienden, een klasgenoot, in de kerk of met een ouder 
of broer of zus thuis. Gebruik deze vijf verzen:  

1) Romeinen 3:10;   

2) Romeinen 3:23;   
3) Romeinen 6:23 (het eerste deel);   

4) Romeinen 10:9;   
5) Romeinen 6:23 (het laatste deel).  

Handel alsof u getuigt tot een niet-gered persoon. Probeer deze persoon zo zorgvuldig mogelijk uit 
te leggen hoe hij (of zij) christen kan worden. Gebruik hiervoor de vijf verzen hierboven.  
Met een beetje oefening zou je klaar moeten zijn om het goede nieuws van redding te delen met een 
persoon die deze boodschap echt moet horen. U kunt zelfs uw Bijbel markeren om u te helpen de 
verzen te vinden. U kunt bijvoorbeeld direct na Romeinen 3:10 Romeinen 3:23 opschrijven (in 
kleine letters). Dit zal je eraan herinneren om vervolgens naar Romeinen 3:23 te gaan. Schrijf dan 
na Romeinen 3:23 Romeinen 6:23 op, en na Romeinen 6:23 schrijft u Romeinen 10:9 enz. Op. Na-
dat u dit bericht een paar keer met anderen hebt gedeeld, hebt u deze herinneringen niet eens nodig. 
U zult onthouden waar de verzen te vinden zijn. Hoe meer u verzen aan anderen toont, hoe meer die 
verzen in uw geheugen blijven zitten! 

 
 

 

Lees meer: 
o De Romeinenbrief uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm 

o Detailstudies over de Romeinenbrief: 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen-overzicht.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/overheid-dienares.pdf 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rom1_18-20.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen_9-5.pdf 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen-8_28.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11-11.pdf 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding-beloning.pdf 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinenweg.pdf 
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