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OVERZICHT LEZINGEN: WAT IS HET 

EVANGELIE VANDAAG DE DAG? 

 Inleiding op de brief                           1:1-17

 De rechtvaardigheid van God        1:18-3:20

 Het evangelie van God                   3:21-5:21

 Voorzienigheid van God                   6:1-8:39

 Rechtvaardiging door God              9-11

 Gerechtigheid van God getoond  12-15

 Groeten en zegen                              16



DE ROMEINEN

 Een heel gemengd gezelschap van bekeerde Joden en 

heidenen

 Onder de regering van de keizers Claudius en vanaf 54 n Chr

Nero

 Rome machtscentrum en religieus centrum (sterke Griekse 
invloed)

 Vele goden en vele tempeldiensten en cultussen.

 Waarschijnlijk problemen tussen bekeerde Joden en heidenen,



INDELING ROM 12-15

 Ons offer aan God  12:1-3 

 Gerechtigheid en liefde naar medegelovigen 12:3-14

 Concretisering van liefde naar God en medegelovigen.12:3-14

 Gerechtigheid, liefde en vrede naar alle mensen 12:14-21

 Christenen en de overheid 13:1-7

 De liefde en de wet 13:8-11

 De nacht is vergevorderd ,de dag nabij 13:11-14

 Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap 14,15:1-13

 Paulus voorbeeld/ taak, de offerande der heidenen 15:14-21

 De mens wikt God beschikt 15:22-33

 Vragen.



GERECHTIGHEID (SADAKA)

 1.Ieder geven wat recht en billijk is (ook in negatieve zin), als een rechtvaardige 
(saddiek) handelen. Komt in OT ook voor (bv Noach Gen 6:9) En Jes 53 :11 de 
rechtvaardige (saddiek)zal velen rechtvaardig(sedeka) maken.

 In het Grieks: dikainos/dikaio’sune

 2.doen wat van je verwacht wordt.

 Gods gerechtigheid dwz Gods eigen gerechtigheid en de onze van Hem verkregen 
gerechtigheid (14:4 daarin vast staan) zijn de kern van de hele Romeinenbrief. 1:17

 Wij hebben gerechtigheid= rechtvaardigheid  van God verkregen uit het geloof en 
door ons geloof: 3:21 en 5:1

 Deze gerechtigheid komt in ons leven tot uiting naar:

 God 12:1 door het offer van ons zelf. 14:7,8 Want niemand leeft voor zichzelf……..

 In ons eigen denken en gedrag. 12:2,3

 naar medegelovigen in de Gemeente en naar alle mensen. 12:4-21,13:8-15:14

 naar de door God ingestelde overheid. 13:1-7



ONS OFFER AAN GOD12:1-8

 God heeft daar recht op. (Fil2:17,4:18,1Petr2:5)

 offer: gave van zelfverloochening. Hoe ervaar je dat in je leven?

 Kenmerken van ons offer als redelijke eredienst:

 Het is levend en brengt verandering/vernieuwing van ons denken door de HG. 

Rom 8:11 ,2 Cor 3:18 en 4:16. Merk je dat bij je zelf?

 Met als doel en resultaat: erkennen van de wil van God ,die goed  welgevallig en 

volkomen is. 

 Het is heilig 12:2 ;geen gelijkvormigheid met de wereld.

 Het is daardoor Gode welgevallig.

 En nederig en bedachtzaam zijn naarmate het door God toebedeelde geloof. 

12:3,16



GERECHTIGHEID EN LIEFDE NAAR 

MEDEGELOVIGEN

 Gelovigen horen bij elkaar als lichaam van Christus.12:4-8 (Meer uitgewerkt 

in de 1e Cor. brief).Als gemeenschappelijk offer aan God.

 En in ons gedrag naar elkaar zijn gerechtigheid en liefde essentieel.

 Vraag: wat is van hogere waarde gerechtigheid of liefde?

 Aanwijzingen voor concreet maken van liefde 9-21.

 We zijn toch in vrijheid gesteld (Gal: 5) ,waarom dan opnieuw 

regels/geboden? 



CONCRETISERING VAN LIEFDE NAAR 

GOD EN MEDEGELOVIGEN 12:9-14

 afkerig van het kwade ,gehecht aan het goede 12:9

 heb je broeder en zuster echt lief (ongeveinsd; geen toneelspel) 
12:9

 eerbetoon naar elkaar, hartelijk naar elkaar 12:10

 altijd ijverig 12:11

 vurig van geest 12:11

 dient de Here in liefde naar Hem 12:11

 wees blij omdat je een hoop/verwachting hebt 12:12

 geduldig in verdrukking 12:12

 volhardend in gebed 12:12

 bijdragend in de behoeften der heiligen 12:13

 wees gastvrij 12:13

 weest onderling eensgezind, blijf eenvoudig12:16



GERECHTIGHEID ,LIEFDE EN VREDE  

NAAR ALLE MENSEN 12: 14-21

 Door inlevingsvermogen en betrokkenheid 12:15

 Zegent wie u vervolgen 12:14

 Niet eigenwijs zijn : 12:16

 Geen kwaad met kwaad vergelden 12:17

 Het goede voor hebben met alle mensen 12:17

 Zo mogelijk vrede met alle mensen 12:18

 Wreek je zelf niet 12:19 DT 32:35 Hebr 10:30,31

 Vurige kolen op het hoofd van je vijand hopen 12:20

 Kernbeginsel: Overwin het kwade door het goede 12:21



CHRISTEN EN DE OVERHEID 13:1-7

 Waarom in deze brief opgenomen?

 Onderwerping voor ieder mens aan de overheden.

 Instelling Gods, zie ook Kol 1:16

 In dienst van God, de burger (ook de Christen) ten goede en als 

toornende wreekster namens God.

 Paulus beriep zich regelmatig op de overheid, als Romeins 

staatsburger. Bv Hand16:37

 Uitspraken van de Heer over de overheid: Joh 19:11,Mt 22:21

 God meer gehoorzaam zijn dan mensen Hand 4:19,20 en 5:29 

 Hoe staan wij t.o.v. onze huidige overheden?



DE LIEFDE EN DE WET 13:8-11

 Liefde doet de naaste geen kwaad.

 Je bent schuldig elkaar lief te hebben.

 Liefde is daarom de vervulling der wet.

 Waarom hier een excurs over de wet?

 Is de liefde de kern van de wet?



DE NACHT IS VERGEVORDERD, DE DAG IS NABIJ 

13:11-14.

 De dag van de wederkomst van de Heer.

 Leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst?

 Doe de wapenen des lichts aan in de eigen strijd tegen de werken der duisternis. 

Kun je dat vergelijken met de geestelijke wapenrusting uit Ef 6:10 ev ? En ook 

Rom6:13 en 2Cor6:7: Wapenen der gerechtigheid in de rechter- en linkerhand.

 Het belangrijkste: doe de Here Jezus aan. Hoe werkt dat in de praktijk? Zie ook Gl 

2:20 en 3:27



RECHTVAARDIGHEID,VREDE EN 

BLIJDSCHAP DOOR DE HG 14,15:1-13

 Kernteksten:

 1.Koninkrijk Gods= rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige 

Geest. Basis 8: 1-17

 2.Najagen wat vrede en onderlinge opbouwing bevordert. 14:19

 3.Aanvaardt elkaar, heb vrede onder elkaar ondanks verschillen in 

opvattingen. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot verheerlijking van God. 

15:6,7

 Hier verschillen in opvattingen over eten van offervlees (zwakken en sterken),of 

over dagen; kunnen leiden tot een oordeel over en zelfs minachting van elkaar. 

14:10

 God is het die oordeelt (rechterstoel Gods) zie ook 2 Cor 5:10

 Wees bij je doen en laten in je eigen geweten ten volle overtuigd, je doet toch 

alles voor God. 14:5,6



RECHTVAARDIGHEID,VREDE EN 

BLIJDSCHAP DOOR DE HG 14,15:1-13

 Maar: als je merkt dat je broeder of zuster heel veel moeite heeft met je gedrag 

doe het dan niet uit liefde. De sterken horen de zwakheden van de zwakken te 

dragen. Christus ons grote voorbeeld. Wat betekent dat?

 Zo maak je dat je broeder weer vrede heeft en blij is. Zodat je samen (Jood en 
Heiden) God kunt verheerlijken.

 Hoe maak je de termen rechtvaardigheid en gerechtigheid van toepassing op 

de verstandhouding met je broeders en zusters?

 De apostel bidt om louter vreugde en vrede. `15:13

 Maken we zelf situaties mee waarin gewetensnood aan de orde is?

 Zo ja, noem voorbeelden.

 Hoe ga je daarmee om?



PAULUS VOORBEELD 15:14-21

 Compliment van Paulus: Degenen aan wie de brief gericht is ,zijn vol van 

goedheden en met alle kennis vervuld en in staat elkaar terecht te wijzen.

 Paulus acht het toch nodig hen ietwat vrijmoedig te schrijven. Heeft niet zo’n 

geestelijke worsteling als met de Corinthiërs.

 Vanuit de genade van God.

 Paulus beklemtoont dat hij een dienaar is van Jezus Christus voor de heidenen.

 Met als doel dat de offergave (15:5)der heidenen welgevallig zou zijn voor God’.

 Paulus spreekt geleid door de HG over wat Christus onder de heidenen bewerkt 

heeft.

 En bouwt niet op het fundament van een ander. Gebeurt dat in deze tijd wel?



DE MENS WIKT GOD BESCHIKT 15:22- 33

 Paulus was van plan naar Spanje te gaan en onderweg Rome aan te doen.

 Maar gaat eerst naar Jeruzalem om in de materiele behoeften der heiligen te 

voorzien.

 Verplichting voor degenen die aan de geestelijke goederen van de ander deel 

hebben gekregen. 

 Paulus vraagt gebed omdat hij problemen verwacht.

 Wat verstaan we onder de liefde van de Geest?15:30



VRAGEN

 1.Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn nauw verwante begrippen. Kun je zeggen 
dat gerechtigheid duidt op vaststaan in een door de Heer gegeven  (14:5) positie en 
rechtvaardigheid op handelen vanuit die positie?

 2.Hoe ervaar je je offer aan God in je leven?

 3.Wat is je redelijke eredienst?

 4.Merk je dat je door de HG veranderd/vernieuwd word in je denken? Is 
bedachtzaamheid verbonden aan de mate van door God toebedeeld geloof?

 5.Wat is in onze tijd gelijkvormigheid met de wereld?

 6.Ben je er steeds op uit te ontdekken wat de wil van God is (in je leven)?

 7.Wat is van hogere waarde gerechtigheid of liefde ?

 8.We zijn toch tot vrijheid geroepen (Gal 5:1,13 )waarom dan opnieuw regels en 
geboden?

 9.Hoe gaan we in deze tijd met de overheid om?

 10 Waarom het excurs over de wet en de liefde?



VRAGEN:

 11.Is de liefde de kern van de wet?

 12.Kun je de wapens van het licht (13:12) vergelijken met de geestelijke 

wapenrusting uit Ef 6:10 e.v. Zie ook Rom 6:13 en 2Cor 6:7 

 13.Hoe gaat dat de Heer Jezus aandoen 13:14?

 14.Hoe gaan we om met situaties waarvan we denken dat er sprake is van 

“sterkte of zwakte” bij ons zelf of bij andere broeders of zusters?

 15 Moet de sterke altijd de minste zijn als hij/zij merkt dat de zwakke in 

gewetensnood komt?

 16.Wordt er in deze tijd wel op het fundament van een ander gebouwd? 15:21

 17. Wat betekent de liefde van de Geest.15:30


