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Wat is het evangelie vandaag de 

dag?

Het onderwerp is:

• De rechtvaardigheid van God

• Tekst: Rm 1:18-3:20
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1. Korte terugblik

• Aanleiding brief: Paulus’ voorgenomen 

bezoek aan Rome (Rm 15:14-24,28)

• Inhoud brief: het evangelie van God (Rm 1:1)

• Evangelie = goede (‘eu’) + boodschap 

(‘angelion’)



1. Korte terugblik

Globale indeling van de brief:

1. Introductie: Rm 1:1-17

2. Het Evangelie uitgelegd: Rm 1:18-8:39

3. Het Evangelie weersproken: hoe met Israël?: Rm

9:1-11:36

4. Het Evangelie in praktijk: Rm 12:1-15:13

5. Conclusie: Rm 15:14-16:27



2. Indeling Rm 1:18-3:20

De rechtvaardigheid van God

• De rechtvaardigheid uitgelegd (Rm 1:18-32)

• De rechtvaardigheid weersproken: hoe met 

de Jood? (Rm 2:1-3:8)

• De rechtvaardigheid in praktijk: de hele 

wereld doemwaardig (Rm 3:9-19)



2. Indeling Rm 1:18-3:20

Rm Rm

1:18-23 Gods toorn openbaar Gods toorn is terecht 3:9-20

1:24-25 1. Onreinheid 1. Woorden van God 3:1-8

1:26-27 2. Oneervolle hartstochten 2. De besnijdenis 2:25-29

1:28-32 3. Verwerpelijk denken 3. De wet 2:12-24

2:1-11 Gods goedertierenheid leidt tot bekering 2:1-11

God vergeldt een ieder naar zijn werken



3. Rechtvaardigheid uitgelegd

• God is gekend (Rm 1:18-20)

• Die waarheid is onderdrukt (Rm 1:21-23)

• God geeft over

– aan onreinheid (lichaam) (Rm 1:24,25)

– aan hartstochten (seksuele relaties) (Rm 1:26,27)

– aan verwerpelijk denken (Rm 1:28-31)

• Conclusie: zij kennen het recht van God  en 

verdienen de dood. (Rm 1:32)



4. Rechtvaardigheid weersproken

Tegenwerpingen:

1. Ik veroordeel die slechteriken (Rm 2:1-11)

2. Ik ben een Jood en heb de wet (Rm 2:12-24)

3. Ik ben een besneden Jood (Rm 2:25-29)

4. Ik doe het kwade, opdat het goede

voortkomt (Rm 3:1-8)

• Conclusie: de verdoemenis is rechtvaardig.



4. Opbouw Rm 2:1-11

Tegenwerping: ik veroordeel die slechteriken

• Gods oordeel gaat over de werken (Rm 2:1-3)

• Gods goedertierenheid leidt tot bekering (Rm

2:4)

• Gods oordeel is rechtvaardig en geldt ieder 

mens (Rm 2:5-10)

• Conclusie: God ziet de persoon niet aan. (Rm

2:11)



4. Opbouw Rm 2:12-24

Tegenwerping: ik ben een Jood en heb de wet

• Hoorders versus daders van de wet (Rm 2:12-

16)

• Joden en roemen in de wet (Rm 2:17-20)

• Joden en overtreden van de wet (Rm 2:21-23)

• Conclusie: De Naam van God wordt 

gelasterd. (Rm 2:24)



4. Opbouw Rm 2:25-29

Tegenwerping: ik ben een besneden Jood

• Besnijdenis heeft alleen nut als de wet 

wordt gehouden (Rm 2:25-27)

• Besnijdenis moet innerlijk zijn (van het 

hart) (Rm 2:28-29; Dt 10:16; Jr 4:4)

• Conclusie: lof uit God



4. Opbouw Rm 3:1-8

Tegenwerping: ik doe het kwade opdat het 

goede voortkomt

• Trouw van God versus ontrouw (Rm 3:1-3)

• Waarachtigheid van God versus leugen (Rm

3:4,7)

• Gerechtigheid van God versus 

ongerechtigheid (Rm 3:5,6)

• Verdoemenis van hen is rechtvaardig (Rm

3:8)



5. Rechtvaardigheid in praktijk

• Allen zijn onder de zonde – kijk maar:

• Veertien punten uit het Oude Testament:

– Ps 14 & 53;

– Js 59

• Conclusie:

– De gehele wereld (kosmos) is doemwaardig.

– Geen rechtvaardiging uit werken van de wet.

– Wet doet zonde kennen (de kern zit dieper).
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VRAGEN BIJ ROMEINEN 1:18-3:20

1. Hoe is Gods toorn openbaar? (1:18)

2. Hoe weet een mens dat God bestaat? (1:19,20)

3. Zijn oneervolle hartstochten (1:26) slechter dan 

een verwerpelijk denken (1:28)?

4. Kan een mens door het goede te doen het 

eeuwige leven verkrijgen (2:7,10)?

5. Wat wordt bedoeld met tempelroof (2:22)?

6. Wat wordt bedoeld met overwinnen wanneer U 

oordeelt (3:4)?


