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De brief aan de Romeinen 

 

Inleiding 
De brief van Paulus aan de Romeinen is een pracht van een brief. Het geeft uitleg over een groot 
aantal zaken en legt bij alles uit wat de essentie is en hoe we er praktisch mee om moeten gaan.  
Het bepaalt ons erbij wie wij waren en wie wij zijn geworden in Christus. Maar nog belangrijker 
wordt ons keer op keer verteld dat alles om Christus draait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Het evangelie van God 
Nadat Paulus zichzelf voorstelt, gaat hij meteen over naar de kern van zijn boodschap. Het gaat namelijk om het 
Evangelie van God. Het is niet zomaar een boodschap, het is een blijde boodschap die al eeuwen van tevoren 
beloofd was door God via de profeten.    

Lezen: Romeinen 1:1-6 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

De ontvangers 
De ontvangers van de brief wonen in Rome. Aan het einde van de brief wordt duidelijk dat Paulus verschillende 
van hen kent en dat sommige ook familie van hem zijn. Paulus voelt zich dan ook verbonden met hen, terwijl hij 
nog nooit bij hen geweest is.     

Lezen: Romeinen 1:7-15 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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De kern 
Het woord Evangelie komt 13 keer voor in de Romeinenbrief. Daarvan 3 maal in het eerste hoofdstuk en het 
betekent dat het goede nieuws wordt verteld. De eerste hoofdstukken gaan dan ook volledig over deze blijde 
boodschap en met name waarom dit zo belangrijk is.  

Lezen: Romeinen 1:16-17 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

God en de wereld 
De blijde boodschap krijgt pas echt betekenis als je begrijpt in wat voor staat de wereld is. De wereld om ons 
heen is van God los en door wat ze kiezen en doen vallen ze onder de toorn van God. De blijde boodschap is dat 
er redding is van die toorn van God. De toorn zal in toekomst uitgegoten worden in Gods dag van oordeel. Maar 
ook nu is er al een oordeel van God zichtbaar. God heeft de wereld losgelaten en overgegeven aan haar eigen 
begeerten. De goddelozen zijn ‘van God los’ en hebben er ook nog eens plezier in.  

Lezen: Romeinen 1:18-32 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter 

beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 

gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13). 
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Romeinen 2 & 3 

 

Inleiding 
In hoofdstuk 1 heeft Paulus de hoofdthema’s van zijn brief al kort benoemd. De hoofdzaak van 
deze dingen is het evangelie van Jezus Christus. De blijde boodschap is dat God ons op een 
rechtvaardige manier kan redden door wat Jezus Christus heeft volbracht. Waarom wij gered 
moeten worden, wordt uiteengezet aan het einde van hoofdstuk 1 en dat gaat verder in hoofdstuk 
2. 
 
 
  
  
 
 
 

Iedereen is schuldig  
Wij mensen zijn heel goed in het veroordelen van anderen. Iets aanwijzen waarin een ander schuldig is, is niet 
heel moeilijk. Maar vaak zijn wijzelf ook schuldig aan dezelfde dingen. Niemand van ons is zonder zonde, want 
eenieder van ons maakt fouten. Dat maakt ons menselijk. Wellicht doe je het wel beter dan je buurman, maar 
betekent dat dan dat je voor God kan staan en kan zeggen dat je foutloos bent? 

Lezen: Romeinen 2:1-11 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Door de wet? 
Israël had in de woestijn de wet ontvangen van God. Als ze die wet overtraden, waren ze schuldig t.o.v. God. Het 
is overduidelijk dat niemand die wet kon vervullen, dus alle Israëlieten waren zondaren ten opzichte van de wet. 
De andere volken (de heidenen) hadden deze wet niet gekregen. Waren zij dan onschuldig?  

Lezen: Romeinen 2:12-24 

 
 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Betekenis van de besnijdenis 
Alle mannelijke Israëlieten worden 8 dagen na de geboorte besneden. Dit is een teken van het verbond 

dat zij met God hebben en dat zet hen apart van de andere volken. Maar is de besnijdenis alleen voldoende? 

Lezen: Romeinen 2:25-29  

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

God is rechtvaardig  
Als de besnijdenis op zichzelf niks toevoegt, dan kun je jezelf afvragen wat het voordeel is om het volk van God te 

zijn. De bevoorrechte positie die Israël had, was dat God zich aan hun openbaarde in Woord en daad. Maar 

daardoor blijkt tevens dat ze als volk niet trouw konden blijven aan God en God wel aan hen. Juist omdat Hij 

trouw bleef, is Hij rechtvaardig als Hij oordeelt.  

Lezen: Romeinen 3:1-18  

 
 

  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Rechtvaardig door geloof 
Israël probeerde aan alle kanten om de wet te houden en dat lukte hen niet. De wet bewees daarmee maar één 

ding en dat is dat zij allen zondig zijn. Dit betekent dat je door je aan de wet te houden, niet jezelf kan redden. 

Maar hoe dan wel? Er was één persoon die wel de wet van God kon volbrengen en die zonder zonde was door 

Zijn geloof. Aan Hem kunnen wij ons verbinden door geloof en daarmee is het rechtvaardig om ons te 

rechtvaardigen.  

Lezen: Romeinen 3:19-31   

 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. 

Galaten 2:19) 
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Romeinen 4 

 

Inleiding 
Als we het Oude Testament lezen, dan krijgen we sterk de indruk dat als men zich aan de wet 
houdt, dat men daardoor gerechtvaardigd wordt. Maar Paulus legt uit dat het niet de wet is, maar 
dat het het geloof is waardoor de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Dit is niet een nieuwe leer 
van het Nieuwe Testament, maar een principe dat al geldt vanaf het begin. Paulus noemt daarvan 
een paar voorbeelden.  
  
 

  

 

 

Abraham als voorbeeld 
Ver voordat God de Mozaïsche wet aan het volk Israël gaf, leefde Abraham. Abraham leefde dus nog voordat de 

wet er was en dat is van essentieel belang, want hij was rechtvaardig voor God. Dat is juist een goed voorbeeld 

voor ons. 

Lezen: Romeinen 4:1-5 en Jakobus 2:20-24 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Werken van de wet  
Paulus legt meermalen uit dat je de werken van de wet niet nodig hebt om zonder schuld voor God te staan. 

Maar er is nog een belangrijke les die wij kunnen trekken uit het leven van Abraham, namelijk de timing waarop 

Abraham gerechtvaardigd werd. Was dit voor of nadat hij besneden was? 

Lezen: Romeinen 4:6-13 en Handelingen 15:1, 24 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Beloften  
Nog ver voordat er een wet gegeven was aan het volk Israël, deed God beloften aan Abraham. Hij deed ze niet 

alleen aan Abraham, maar ook aan zijn nakomeling. Een afstammeling van Abraham heeft daarmee ook recht op 

de belofte aan Abraham. God zei tegen Abraham dat in hem alle volken van de aarde gezegend zouden worden. 

Hoe dat precies in zijn werk zou gaan, was niet meteen duidelijk. Paulus legt uit hoe Christus hierin de sleutelrol 

heeft en hoe wij er deel aan hebben gekregen. 

Lezen: Romeinen 4:14-17 en Galaten 3:6-18 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Het geloof van Abraham is een voorbeeld voor ons. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Hij geloofde in dingen die 

voor de mensen onmogelijk waren.   

Lezen: Romeinen 4:18-25, 5:1-11  

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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