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Gekozen indeling van
de brief aan de Romeinen:

Inleiding
Rechtvaardigheid van God
Evangelie van God
Voorzienigheid van God
Rechtvaardiging door God
Gerechtigheid van God getoond
Groeten en Zegen
de folder

Vandaag:

Inleiding
Rechtvaardigheid van God
Evangelie van God
Voorzienigheid van God
Rechtvaardiging dor God
Gerechtigheid van God getoond
Groeten en Zegen

Vandaag:

4. Grondslag van de Rechtvaardigmaking

5:12-5:21

Voorziening van God
Voorziening van de zekerheid van redding
1. Geheiligd en bevrijd van
de macht van de zonde

6: 1-6:23

2. Geheiligd en bevrijd van
de macht van de wet

7:1-7:25

3. Geheiligd en verzekerd van eeuwig leven

8:1-8:39

Analyse Romeinenbrief volgens F.E. Stallan

R0meinen 5:12-21

Door de overtreding van één mens (Adam) is de zonde in de
wereld en is de dood tot alle mensen doorgegaan. (vs 12-17).

Door de daad van gerechtigheid van de één (Jezus Christus) komt
het voor alle mensen (op grond van geloof) tot rechtvaardiging van
eeuwig leven(vs19-21).

R0meinen 5:12-21

Door de overtreding van één mens (Adam) is de zonde in de
wereld en is de dood tot alle mensen doorgegaan. (vs 12-17).
Vs 12: zo is de dood over alle mensen gekomen, in wie allen
gezondigd hebben (HSV)  de Erfzonde
Door de daad van gerechtigheid van de één (Jezus Christus) komt
het voor alle mensen (op grond van geloof) tot rechtvaardiging van
eeuwig leven(vs19-21).
Vs 18: zo is door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen
tot rechtvaardiging van het leven  Alverzoening

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de zonde
R0meinen 6: 1-23

Met Jezus Christus gekruisigd (vs6), gestorven (vs8), begraven (vs4) en
opgewekt (vs4,5).
Jezus Christus is voor onze zonden gestorven, naar de schriften
Jezus Christus heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout
Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt
Vs 4: Zij die tot Christus Jezus gedoopt zijn, zijn tot Zijn dood gedoopt:

1Cor15:3
1Pt2:24
2Cor5:21
Rom6vs3

met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de
6vs 4
doden is opgewekt ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

-> verschil de Christelijke Doop met die door Johannes

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de zonde
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1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de zonde
R0meinen 6: 1-23

Wie is de baas bij een
bedrijfsoverdracht ?

Welke krijgt voedsel ?

Stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid,
maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden
voor God tot werktuigen van de gerechtigheid.

Rom 6:13

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de wet
R0meinen 7: 1-26

Rom 6:14: U bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Rom 7:01 Broeders (ik spreek tot hen die de wet kennen)

Wet (νομος ‘nomos) = alles wat vastgesteld is
de Mozaïsche wet (Pentateuch, Tien Geboden)
-> welke wet ?

Rom 5:20

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de wet
R0meinen 7: 1-26

Rom 6:14: U bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Rom 7:01 Broeders (ik spreek tot hen die de wet kennen)

Wet (νομος ‘nomos) = alles wat vastgesteld is
de Mozaïsche wet (Pentateuch, Tien Geboden)
de wet van het geloof
de wet van de zonde (tot de dood)
de wet van de Geest van het leven
De wet van Christus
De wet van de vrijheid
De Koninklijke wet
De wet van de gerechtigheid

Rom 5:20
Rom 3:27
Rom 7:23
Rom 8:2
Gal 6:2
Jak 1:25
Jak 2:8
Rom 9:31

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de wet
R0meinen 7: 1-26

de wet heerst over de mens zolang hij mens leeft
7vs2 voorbeeld: het huwelijksverbond
7vs5 voorbeeld: hartstochten en begeerten
- begeerte baart zonde en zonde brengt de dood voort

Jak 1:14,15
Eva (Gen 2,3)

-> Ascetisch leven ?

Mat 5:27-29
1Joh 2:16

1. Geheiligd en bevrijd van de macht van de wet
R0meinen 7: 1-26

IK (εγω e’goo) (Ik 21x in 14 verzen !)
7vs15 ik (εγω e’goo) ben vleselijk, onder de zonde verkocht.

Wat ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
-> vrije wil van de mens
de bevrijding !
7vs24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?
God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer!

Job,
Jona
7:15

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

het vlees (σαρξ sarx) en de Geest (πνευμα ‘pneuma)
- ….opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
- Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij
die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest
- want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de Geest bedenkt, is
leven en vrede
- Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest
in u woont.
- want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de
werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.

8vs4

8vs5

8vs6

8vs9

8vs13

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

De drie-enig God aan het werk
Vader
03
03
09
10
11
16

Zoon

Geest

Stuurde Zij Zoon
Veroordeelde de Zonde
Woont in Gelovigen
Is in gelovigen

26-27
29-30 Kende en bestemde tevoren, riep,
rechtvaardigde en verheerlijkte.
31
Is voor ons
32
Gaf zijn zoon
33
Rechtvaardigt
34
Is gestorven, opgewekt en
pleit voor gelovigen aan
rechterhand van de Vader
35
Heeft lief
39
Heeft lief
Heeft lief

Getuigt met de geest van gelovigen

Helpt in zwakheid en pleit voor gelovigen

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

verschillende benamingen van de gelovige:
Slaven (dienstknechten)
Vrienden
Kinderen
Zonen (zoonschap)
Broeders
Erfgenamen

δουλος ‘doulos
φιλος ‘philos
τεκνον ‘teknon
υιος hui’os
αδελφος adelphos
κληρονομος klero’nomos

6vs16,20

Joh 15:15
8vs 16,17, 21
8vs 14,19
8vs12,29
8vs17

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

een gebroken schepping
- de schepping verwacht reikhalzend ....
- de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen
- de hoop dat de schepping vrijgemaakt wordt van de
slavernij van de vergankelijkheid...
- de Schepping zucht (jammert mee)

8vs 19

- de Geest kreunt (στεναγμος stenag’mos) mee
- Zuchten wij ook mee ?
-> welvaartevangelie

8vs 26

8vs 20
8vs 21

8vs 22

8vs23

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd aan het
beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij …..de eerstgeborene zou zijn
onder vele broeders.

8
Vs
29

En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft
geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die
heeft Hij ook verheerlijkt

8
Vs
30

-> uitverkiezing

1. Geheiligd en verzekerd van eeuwige zegen
R0meinen 8: 1-39

Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen,
noch machten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die is in Christus Jezus onze Heer.
Ik spreek de waarheid in Christus,
ik lieg niet…..

1A.
1B.

2.
3
4.
5
6.
7.
8
9.
10.
11
1 2.

13
13

Wat zijn zonden volgens de Bijbel ? Bestaat er verschil tussen zonde en zonden ?
Wordt ieder mens de overtreding van Adam aangerekend, en wordt hij daarom veroordeeld ? M.a.w. gaat de zonde van
je voorgeslacht ook op jou over ? (Erfzonde).
Sommige exegeten pleiten op grond van Romeinen 5:18 "als door een rechtvaardigheid de genade over alle mensen
komt (HSV)" voor de visie dat alle mensen gered zullen worden. Geeft deze tekst die ruimte wel ?
Kan je de typologie van de Rode Zee en de Jordaan inpassen in Romeinen 5 ?
Wat is het verschil tussen de Christelijke doop met o.a. die van Johannes ? Tot welke twee personen wordt er gedoopt ?
Rom. 6: wat is het verschil tussen dat Christus voor onze zonden stierf of dat wij met Christus zijn gestorven
Als Paulus in de brieven aan de Romeinen en Galaten over de wet heeft duidt hij dan op de wet die door Mozes gegeven
is (Mat 5:18, Ex 20, Dt 5) of een andere wet ?
Is de wet wel afgeschaft ? (Zie 1Tim1 en Mat 5:18)
Wie sterft er in Romeinen 7 ? de man of de vrouw ? En waarom deze ?
Spoort de apostel in Romeinen 7 de gelovige aan tot Ascese (Heremiet, Boeteling) ?
Heeft de mens een vrije wil ?
In 8:17 zegt de apostel dat we pas na een tijd van lijden verheerlijk worden. In 8:30 zegt hij echter dat we nu al
verheerlijk zijn. Vanwaar dit verschil ?
Als de apostel aangeeft dat zowel de schepping , de Geest en de gelovige momenteel nog zuchten, hoe moeten wij dan
kijken naar Welvaartsevangelie.
In 8:17 zegt de apostel dat gelovigen voorgekend en voorbestemd zijn. Geld dat ook voor ongelovigen ? Predestinatie.
Welke 3 zaken moeten wij aan het einde van deze presentatie minimaal weten? (We komen hier namelijk op de 3 “weet
u niet” delen) (6:3; 6:16; 7:1).
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