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MINISERIE BRIEF AAN DE ROMEINEN



Overzicht of diepte

 10 juni: deel 1: Romeinen 1-5:12
 17 juni: deel 2: Romeinen 6-8
 24 juni: deel 3: Romeinen 9-16
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Hoofdstuk 1: 1 t/m 17
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 Hoofdstuk 1: 18 t/m hoofdstuk 2: 11         
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Mens God

WET

Hoofdstuk 2: 12 t/m 29  - Hoofdstuk 3:1-20

Hoofdstuk 3: 1 t/m 8 
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WET

Mens God

4. De kwestie van genade
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Hoofdstuk 5: 1-11
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 Hoofdstuk 5: 12 t/m Hoofdstuk 8

1. Adam en Christus
2.   Er is leven na ZIJN dood

A. Dood voor zonde

B. Dood voor de wet

3.    Vast in hoofdstuk 7
4.   In-nigheid en naar-igheid
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Hoofdstuk 5: 12-21
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17Want als door de overtreding van de ene 
(Adam) de dood geregeerd heeft door de ene, 
veel meer zullen zij die de overvloed van de 
genade en van de gave van de gerechtigheid 
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, 
namelijk Jezus Christus. 18Zoals dus door één 
overtreding de veroordeling gekomen is over alle 
mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één 
rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot 
rechtvaardiging van het leven.
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20De wet echter kwam er nog bij opdat de 
overtreding zou toenemen, maar waar de 
zonde is toegenomen, daar is de genade meer 
dan overvloedig geweest, 21opdat, evenals de 
zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de 
genade zou regeren door gerechtigheid tot het 
eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

 Hfst 6: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in 
de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 
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 61Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat 
de genade toeneemt? 2Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met 
betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3Of 
weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn 
dood gedoopt zijn? 4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop 
in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de 
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 
wandelen.


9Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet 
meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 10Want wat Zijn 
sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, 
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
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Dood voor de zonde

Levend voor God




11Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de 
zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 
Heere.12Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam 
regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 
13En 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. 14Want de zonde zal over u niet heersen. U 
bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
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15Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder 
de genade zijn? Volstrekt niet! 16Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf 
ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u 
gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, 
tot gerechtigheid? 17Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, 
maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van 
de leer waaraan u overgegeven bent. 18En, vrijgemaakt van de zonde, 
bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.


22Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, 
hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 
23Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is 
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
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 71Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet 
kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? 2Want de 
gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. 
Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan
de man bond.


4Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood 
met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, 
namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht 
zouden dragen voor God.


5Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de 
zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om 
vrucht te dragen voor de dood. 6Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, 
gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in 
nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. 23
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7Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? 
Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben 
leren kennen dan door de wet. Ik zou immers 
ook niet geweten hebben dat begeerte zonde 
was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. 
8Maar de zonde heeft door het gebod een 
aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte 
teweeggebracht, want zonder de wet is de 
zonde dood.
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14Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde. 15Wat ik namelijk 
teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe 
ik, maar wat ik haat, dat doe ik.16En als ik dat doe wat ik 
niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is.

 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van 
deze dood? 25Ik dank God, door Jezus Christus, onze 
Heere. 26Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet 
van God, maar met het vlees de wet van de zonde.

 MAAR >>> WAREN WE NIET DOOD VOOR DE WET??
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JA! 


1Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die 
in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest. 2Want de wet 
van de Geest van het leven in Christus Jezus 
heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en van de dood.
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Romeinen 8: 1-17
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STATUS / 
POSITIE

LEVENSWANDEL

Ongelovige IN het vlees NAAR het vlees

Christen
IN de Geest NAAR de      of          NAAR

het Geest                 het vlees




8En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet 

behagen.9Maar u bent niet in het vlees, maar 

in de Geest, wanneer althans de Geest van 

God in u woont. Maar als iemand de Geest 
van Christus niet heeft, die is niet van Hem.
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12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het 
vlees te leven. 13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als 
u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u 
leven. 14Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. 15Want u hebt niet de Geest van 
slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de 
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij 
roepen: Abba, Vader! 16De Geest Zelf getuigt met onze geest dat 
wij kinderen van God zijn. 17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 
Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met 
Hem verheerlijkt worden.
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