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Ga de weg op naar de hemel 
Deze wordt genoemd 

De Romeinenweg 
Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/salvatio/RomStudy.pdf  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, licht bewerkt en plaatjes door M.V. 

 

Beantwoord volgende vragen door de bijbelverzen op te zoeken die opgegeven werden. Alle verzen 
komen uit het Bijbelboek Romeinen. Gebruik de Statenvertaling en liefst de Herziene Statenverta-
ling, om verwarring te vermijden. Doelgroep van deze studie: voor jong én oud. 

Het probleem van de mens  
Wij moeten ons zien zoals God ons ziet. Het kan zijn dat wij ons zien als goede mensen en wij kun-
nen mensen kennen die helemaal niet goed lijken te zijn. Een auto kan er vrij netjes uitzien, maar 
als we er een groot licht over laten schijnen zullen we toch nog vuil en onvolmaaktheden waarne-
men. God is volmaakt heilig en rechtvaardig. Hoe laten wij ons meten tegen Gods heilige standaar-
den? Hoeveel rechtvaardige mensen zijn er (Romeinen 3:10)? _________. Hoeveel mensen doen 
goed in Gods ogen (Romeinen 3:12)? _________. Hoeveel mensen zijn zondaars (Romeinen 3:23)? 
_________. Jezus Christus is de enige Persoon die nooit zondigde. 

Wie staat schuldig en doemwaardig tegenover God (Romeinen 3:19? d__  _______  ___________. 
Ben jij daar ook bij inbegrepen? _________. Als jij de lijst met zonden van Romeinen 1:29-31 
leest, moet jij dan toegeven dat jij een of meer van deze zonden gepleegd hebt tijdens jouw levens-
loop? _________. Ver 32 zegt ons “dat zij die zulke dingen doen de ________  _______________”. 
Verdien jij de dood? _________.  

Wat is “het loon van de zonde” (Romeinen 6:23)? ____________. Een loon is wat verdiend wordt 
voor het werk dat men heeft gedaan. Wat is volgens Romeinen 6:23 de straf die iedere zondaar voor 
zichzelf verdiende? ____________.  
Noot: de dood houdt altijd afscheiding in. Lichamelijke dood houdt de afscheiding in van de ziel 
(de persoon die jij bent) van het lichaam. Romeinen 6:23 spreekt van geestelijke dood dat afschei-
ding van God en straf door God inhoudt. 

Verdienen zondige mensen de toorn en het oordeel van God wegens wat zij hebben gedaan (Romei-
nen 1:18)? _________. Jij ook? _________. In het licht van de verzen die we zojuist hebben bestu-
deerd kan jij hierna aanvinken ( ) welke woorden op jou toepasbaar zijn: ___ zondig, ___ heilig, 
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___ onrechtvaardig, ___ rechtvaardig, ___ onschuldig, ___ schuldig, ___ ik ben een goed mens in 
Gods ogen. 

Wij stammen allemaal af van Adam, en hij is het die zonde in deze wereld bracht: “Daarom, zoals 
door één mens de ___________ in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de 
__________ over a____  ____________ is gekomen, in wie ________ gezondigd hebben” (Romei-
nen 5:12). Een mens, Adam, bracht ons in de problemen. Het goede nieuws is echter dat er één 
Mens is die ons uit de problemen kan halen: “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene 
mens velen als z___________ aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de 
Ene velen als r_____________ aangemerkt worden” (Romeinen 5:19). Jij werd een zondaar in 
Adam, onze voorouder, maar jij kan positioneel rechtvaardig worden in Christus. 

Onze Grote Redder! 
Jezus Christus is zowel God als mens. Als mens kwam Hij uit de koninklijke lijn van David (Ro-
meinen 1:3) en werd geboren in Davids stad Bethlehem. Maar Hij was meer dan louter een mens. 
Hij was de __________ van _________ (Romeinen 1:4). In Romeinen 9:5 wordt Hij eigenlijk God 
genoemd: “Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, _____________ voort-
gekomen, Die ______ is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” Deze God-mens werd 
ov______________ om onze overtredingen (zonden) en Hij werd op______________ om onze 
rechtvaardiging (Romeinen 4:25). Los van Zijn dood en opstanding zouden wij nooit kunnen gered 
worden. 

Christus’ plaatsvervangende en opofferende dood 
Wat heeft Christus voor ons gedaan, alhoewel wij schuldige zondaars waren die de doodstraf ver-
dienden (Romeinen 5:8)? _____________________________________________. Hoe worden de 
mensen genoemd waarvoor Christus stierf (Romeinen 5:6)? g_________________. Ben jij daar ook 
bij inbegrepen? ________. Ik ben een schuldige zondaar (Romeinen 3:23) en ik verdien Gods dood-
straf (Romeinen 6:23). De Heer Jezus stierf gewild en in liefde als mijn Plaatsvervanger. Jezus , de 
Rechtvaardige, nam mijn plaats in en betaalde de doodstraf voor mij! Hij leed de doodstraf die ik 
verdiende. Hij stierf opdat ik mocht leven! 

Het kruis en de lege graftombe 
Wat is het wat een mens moet geloven als hij gered wil worden (Romeinen 10:9)? ____________  
_________________________________________________________. Het goede nieuws is dat 
Christus voor onze overtredingen is ov____________________ en op_______________ voor onze 
rechtvaardiging (Romeinen 4:25). 

God bewees Zijn liefde voor jou toen Hij stierf aan het kruis. Hij stierf voor jou alhoewel jij nog een 
g______________ was (Romeinen 5:6). God stierf voor jou alhoewel je een z______________ was 
(Romeinen 5:8). God stierf voor jou alhoewel jij Zijn v____________ was (Romeinen 5:10).  Wat 
een verbazingwekkende liefde! God heeft zelfs Zijn vijanden lief! 

Gods oplossing  
God heeft goed nieuws voor elke zondaar. Alhoewel jij hebt gezondigd tegen jouw Schepper, heeft 
God een genadegave die Hij jou wil geven: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de 
______________ van God is _________  __________, door Jezus Christus, onze Heere” (Romei-
nen 6:23). Alhoewel jij de dood verdient, wil God jou de gave van eeuwig leven geven. Hij stierf 
voor jou opdat jij deze gave zou krijgen. Jou wordt leven aangeboden, en het is een kosteloze gave! 

Hoe kan een zondaar rechtvaardig zijn?  
Er is een woord dat vaak gebruikt wordt in de het boek Romeinen. Het is het woord “rechtvaardi-
gen” (werkwoord) of “rechtvaardiging” (zelfstandig naamwoord). “Rechtvaardigen” betekent “ie-
mand als rechtvaardig verklaren”. Wij “worden om niet _________________ door Zijn genade, 
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door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:24). Een menselijke rechter kan, gebaseerd op 
de feiten van de strafzaak, een mens schuldig of onschuldig verklaren. God is de rechtvaardige 
Rechter. Hoe kan God jou rechtvaardig verklaren als Hij weet dat jij hebt gezondigd? Hij kan dat 
doen omdat Hij weet dat Zijn Zoon Jezus Christus de straf betaalde voor al jouw zonden. God weet 
dat al jouw zonden volledig zijn afbetaald wegens Christus’ dood aan het kruis. Als jij gelooft in 
Jezus Christus, dan is God in staat jou te rechtvaardigen of rechtvaardig te verklaren. Hij ziet de ge-
lovige als volmaakt rechtvaardig in Zijn rechtvaardige Zoon. Lees Romeinen 4:1-8. 

Geloven in Christus 
We hebben gezien dat God een wonderlijke genadegave aanbiedt aan jou: “de genadegave van God 
is ___________  __________, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). Maar niet ieder-
een bezit deze genadegave. Je moet die genadegave ontvangen door geloof, namelijk, door te gelo-
ven in Jezus Christus, met belijdenis van je zondeschuld en behoefte aan een Redder. Geloof jij in 
je hart dat de Heer Jezus in Zijn liefde ook voor jou stierf? __________. Geloof jij echt in je hart 
dat Hij opstond uit de doden en dat Hij vandaag levend is en dat Hij er vurig naar verlangt om jou te 
redden van jouw zonden? _________. Geloof jij dit vers: “Als u met uw mond de Heere Jezus be-
lijdt en met uw hart ____________ dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig [= ge-
red] worden”? (Romeinen 10:9; lees ook vers 10). Alstublieft wijs Gods gave van eeuwig leven niet 
af die gevonden wordt in Zijn Zoon Jezus Christus. Stel vandaag je vertrouwen in Hem om je zon-
den te wissen en je eeuwig leven te geven! 

Verifieer het volgende ( ):  

(   ) Ja ik heb geloofd in de Heer Jezus Christus en Hem gevraagd mij te redden van mijn zonden.  

(   ) Ik heb Christus afgewezen en ik wil niet dat Hij mij redt.  
(   ) Ik overweeg ernstig deze keuze en hoe dit invloed zal hebben op mijn eeuwige bestemming 
(hemel of hel). 
 

 
 
 Een ander artikel over de Romeinenweg: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinenweg.pdf  
 Bespreking van de hele Romeinenbrief : http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm  
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