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 Volgens Maarten Luther:
‘rechtvaardiging op grond van geloof’

 Volgens Watchman Nee: ‘het normale
christelijke leven’

 Volgens Paulus: ?

1

2



2

3

 Intro:
◦ Want mensen van alle volken moeten gaan geloven, en

gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle
eer. (1:5)

 Slot:
◦ Dan zullen ze gaan geloven en gehoorzaam worden aan

God. Dat is de wil van de eeuwige God. (16:26)
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 Ik verwacht iets van jullie:
◦ Geloven/vertrouwen: hoofdstukken 1 t/m 11.

◦ Gehoorzamen/leven als christen: hoofdstukken 12 t/m 16.

 Romeinen 12 vers 1:
◦ Broeders en zusters, met een beroep op Gods

barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en
God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware
eredienst die van u wordt gevraagd.

 Daarvoor is het nodig dat jullie een paar dingen
goed weten, en daarop vertrouwen:
◦ Hoofdstukken 1 tot en met 11.

◦ Samengevat als: ‘Gods barmhartigheid’
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 Ik wil jullie wat uitleggen…

 Met als doel dat jullie gaan leven zoals christenen
horen te leven: tot eer van Jezus Christus

 Maar dat lukt mij niet als ik…

 … worstel met de volgende vier (of vijf) vragen.

 En dat lukt ook niet als jullie…

 … worstelen met de volgende vier (of vijf) vragen.
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 Alle mensen hebben gezondigd.

 Er is géén uitzondering.

 Dat heeft God zo besloten.

 Je hoeft jezelf dus niet met anderen te vergelijken.

 Je hoeft dus niet op anderen neer te kijken.

 God biedt alle mensen aan om ‘goed te worden’.

 Je hoeft je dus geen zorgen te maken om anderen.

 Je kunt op God vertrouwen.

 (Romeinen 1 t/m 3: Vertrouw!, deel 1)
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 Al mijn zonden zijn vergeven.

 Wie op God vertrouwt ‘is gerechtvaardigd uit het
geloof’.

 Ik heb ‘vrede met God’.

 God bewijst Zijn liefde: Christus is voor ons
gestorven.

 De rechtszaak is voorbij.

 De genade heerst tot in het eeuwige leven.

 (Romeinen 4 en 5: Vertrouw!, deel 2)
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 Ik heb nog steeds de neiging om verkeerde dingen
te denken en te doen.

 Dat klopt, want mijn oude natuur is er nog.

 Gelukkig is die al geoordeeld in de dood van
Christus.

 God heeft er dus al mee afgerekend.

 Dat ik er nog last van heb, komt doordat ik nu nog
niet ‘volmaakt’ ben.

 Ik hoef er niet meer over in te zitten.

 (Romeinen 6 en 7: Vertrouw!, deel 3)
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 Slotconclusie na het voorgaande (8 vers 1):
◦ Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer

veroordeeld.

 Sterker nog (8 vers 14):
◦ Als we ons door de Geest van God laten leiden, zijn we

zonen/dochters van God.

 Sterker nog (8 vers 15):
◦ We hebben Gods Geest in ons ontvangen, door wie we God

aanroepen met ‘Abba, Vader’.

 Sterker nog (8 vers 16):
◦ Hij verzekert ons dat we kinderen van God zijn.
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 Het bruggetje (8 vers 17)
◦ ‘Wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in

Gods luister’.

 naar het vierde vraagstuk (8 vers 18):
◦ ‘Het lijden van deze tijd’ staat in geen verhouding tot de

luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

 De schepping hunkert naar die toekomst (8 vers
19)!
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 8 vers 20:
◦ De schepping is ten prooi aan vruchteloosheid/zinloosheid,

maar er is hoop!

 8 vers 21:
◦ De schepping zal bevrijd worden, en zal delen in de vrijheid

en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

 8 vers 22:
◦ De hele schepping zucht en lijdt als in barensweeën.

 8 vers 23:
◦ Ook wijzelf, die als voorschot de Geest ontvangen hebben,

ook wijzelf zuchten in onszelf in afwachting van ‘de
openbaring dat we kinderen van God zijn’: de verlossing van
ons lichaam/ons sterfelijke bestaan (ziekte, beperkingen,
aftakeling, dood).
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 Die verlossing komt: In deze hoop zijn we gered.
◦ Waarop we hopen, is nog niet zichtbaar, anders was het

geen hoop meer.

◦ Daarom: we verwachten het met volharding!

 We weten niet wat we moeten bidden.
◦ Gods Geest komt ons te hulp; Hij pleit voor ons met

woordloze zuchten.

 Wat ons ook overkomt, het draagt bij aan het goede.

 Voor Hem zijn bestemming, roeping, vrijspraak en
verheerlijking onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
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 God is vóór ons, dus hoeven we nergens meer bang
voor te zijn.

 Hij heeft, nota bene, zijn eigen Zoon voor ons allen
overgegeven; dan zal Hij ons toch ook ‘alles met
Hem’ schenken?

 Niemand zal (met recht) Gods uitverkorenen
aanklagen! God zelf spreekt hen vrij.

 Christus Jezus pleit voor ons.

 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

 De meest verschrikkelijke dingen kunnen ons
overkomen…
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 8 vers 38,39:
◦ Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch

machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen
heeft in Christus Jezus, onze Heer.

 (Romeinen 8: Vertrouw!, deel 4)
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 1. Wie dan, en hoe dan? (1-3)

 2. Maar mijn zonden dan? (4,5)

 3. Maar mijn zondige neigingen dan? (6,7)

 4. Maar al het lijden in de wereld dan? (8)

 5. Maar … ? (9-11)

 God heeft daarin voorzien. Vertrouw maar op Hem!

 Ga leven als christen. (12-16)
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 Maar hoe zit het dan met Israël?

 God heeft zijn volk niet verstoten.

 Verbeeld je niets, als christen uit de volken, want zij
zijn Gods oorspronkelijke volk…

 Hij is trouw.

 (Romeinen 9 t/m 11: Vertrouw!, deel 5)
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 Vertrouw op Gods werk (‘Gods barmhartigheid’).
◦ Hoofdstukken 1 tot en met 11.

 Ga leven als christen (‘geloofsgehoorzaamheid’).
◦ Hoofdstukken 12 tot en met 16.

17

18



10

19

 Vertellen wat ‘het normale christelijke leven’
inhoudt, kan pas als we rustig vertrouwen.

 Het normale christelijke leven leiden, kan pas als we
rustig vertrouwen.

 Vertrouw!, deel 1 tot en met 5.

 Niet meer: piekeren, vechten of twijfelen.

 Maar: vertrouwen en met volharding hopen.

 Ga leven als christen!
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 (12) Persoonlijk, onderling.

 (13) Ten opzichte van de overheid. Liefde. De tijd is
kort.

 (14) Omgaan met zwakken in het geloof. Jagen naar
de vrede en de onderlinge opbouwing. Christus als
voorbeeld.

 (15) Christus is ook in zijn dienst een voorbeeld.

 (16) Onderlinge betrokkenheid, onderlinge band,
waardering. Lofprijzing.
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 ‘Gerechtigheid van God’ is niet een eis maar een
geschenk!

 Dat geldt voor iedereen.

 Dat mogen we ‘geloven’. Op God vertrouwen!

 Geloven (1:5, 16:26) en dan: leven als christen,
‘gehoorzaam worden aan God’ (1:5, 16:26).

 Met dank aan:
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Romeinen 16 vers 27

Dankzij Jezus Christus hebben wij Gods wijze plan
leren kennen.

Alle eer aan God, voor altijd!

Amen.
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