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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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Kracht en geloof 1: 1t/m17

De kwestie van de zonde 1:18 t/m 2: 11

De kwestie van de wet 2:1 t/m 3:20

De kwestie van genade

Oud en nieuw

De liefde van God, de Heilige Geest 5: 1-11

Adam en Christus, overtreding en hoe God de bordjes ophing 5:12-21

Er is leven na Zijn dood: we zijn door voor de zonde én dood voor de wet 6:1 t/m 7: 

In-nigheid en naar-igheid
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Mens God

WET
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WET

Mens God

Genade, oud en nieuw, vrede met God
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Dood voor de zonde

Levend voor God
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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




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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25Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten 
wij het met volharding.26En evenzo komt ook de 
Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet 
wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf 
echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. 27En Hij Die de harten doorzoekt, weet 
wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil 
van God voor de heiligen pleit. 28En wij weten dat voor 
hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 
goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn
voornemen geroepen zijn.
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 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God 
voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32Hoe zal Hij, Die 
zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons 
allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle 
dingen schenken? 33Wie zal beschuldigingen 
inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het
Die rechtvaardigt. 34Wie is het die verdoemt? Christus 
is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, 
Die ook voor ons pleit. 
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35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 
naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36Zoals geschreven staat: 
Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 
worden beschouwd als slachtschapen. 37Maar in dit alles 
zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad. 38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere.
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 Uitgebreider:
 Hoofdstuk 9 Israël, heidenen, 
 Hoofdstuk 10 uitverkiezing
 Hoofdstuk 11 twee sporen

______________________________________
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33O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van 
kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn
oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34Want wie 
heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is 
Zijn raadsman geweest? 35Of wie heeft Hem eerst 
iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 
36Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen.



 God kiest mensen uit (vgl. Noach, Abraham, Isaäk en niet 
Ismaël, Jacob en niet Esau… Volk Israël (in eerste 
instantie)niet de heidenvolken

 Dat is door de eeuwen heen zo
 Ook nu mensen zijn er mensen die wel of niet gekozen zijn

 Mensen ‘zoeken’ God ‘wel of niet’ en ‘kiezen’ wel of niet 
voor Hem

 Dat is door de eeuwen heen zo
 Ook nu zijn er mensen die wel of niet voor de genade van 

Heer Jezus ‘kiezen’

 Stelling: de gekozenen en de kiezers zijn dezelfden!
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28En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen 

meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig 

Zijn voornemen geroepen zijn. 29Want hen die Hij van tevoren 

gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om 

aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30En hen die Hij 

er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook 

geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 

gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die 

heeft Hij ook verheerlijkt.



25-6-2018 23



 Er zijn twee ‘groepen’mensen
 Die ‘groepen’ vind je in Israël en bij de heidenen
 Mensen kunnen kiezen bij welke groep ze horen

 God heeft Israël gekozen. In Israël vind je die twee ‘groepen’ mensen
 God heeft zich over de heidenen ontfermd met daarin die twee ‘groepen’ 

mensen
 God beweegt in de tijd en buiten de tijd

 Uiteindelijk wordt er maar één ‘groep’ gered: de groep die uitgekozen is 
en gelooft heeft heeft.

 Uiteindelijk is de gerechtigheid altijd door de genade!
 Nooit eigen gerechtigheid of de wet!
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25
Mens God

WET



 Paulus heeft verdriet over het ongeloof van 
Israël`. 

 Het woord van God is niet vervallen!
 Hij gaat terug naar geloof en zegt dat niet alles 

wat Israël lijkt, Israël is: alleen de belofte
 Hij koppelt dit aan Isaäk, Ismaël, Jacob, Esau en 

mensen die Hij ‘verhard heeft’.  
 Hij wijst erop dat Israël gerechtigheid najaagde 

uit de wet en DAT KAN NIET! Dat is eigen 
gerechtigheid
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3Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten 
gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft.


6Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit 
Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.         (voorbeelden: Jacob, Esau)


30Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen 
gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, 
gerechtigheid echter die uit het geloof is. 31Maar Israël, dat de wet van 
de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet 
toegekomen. 32Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, 
maar als uit werken van de wet. 10 1Broeders, de oprechte wens van 
mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. 
2Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het 
juiste inzicht. 3Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen 
en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij 
zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.
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