
12 februari 2017

Noordhorn

2019 - 2020

Romeine

17 sep Gods kracht tot verlossing 1

8 okt Rechtvaardiging door geloof 2 - 3

29 okt Vrede met God 4 - 5

19 nov Een nieuwe en levende wandel 6

10 dec Vrijgemaakt, waarvan? 7

7 jan Gods Geest heeft de leiding 8

28 jan Israël en Gods beloften 9 - 10

18 feb Heel Israël zal gered worden 11

10 mrt Leven in liefde 12 - 13

31 mrt Sterken en zwakken verdragen elkaar? 14

21 apr De dienst van Paulus en anderen 15 - 16

Vragen, opmerkingen? Mail naar:    wim@zoeklicht.nl

Het evangelie van God Romeinen



de mens die oordeelt, veroordeelt zichzelf

bekering door de goedertierenheid van God

rijkdom van Zijn goedertierenheid

- doet dezelfde dingen: Gods oordeel

- bekering: Gods oordeel op Christus

Romeinen 2: 1 - 16 mijn evangelie

1 - 4

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, 
onze Heiland, is verschenen, heeft Hij ons behouden

Titus 3: 4

goedheid, die gezien wordt in daden



de mens die oordeelt, veroordeelt zichzelf

bekering door de goedertierenheid van God

rijkdom van Zijn goedertierenheid

,,            verdraagzaamheid

- doet dezelfde dingen: Gods oordeel

- bekering: Gods oordeel op Christus

Romeinen 2: 1 - 16 mijn evangelie

1 - 4

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij 
laten gaan van de zonden die tevoren hadden 
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God

3: 25

ophouden, tegenhouden



de mens die oordeelt, veroordeelt zichzelf

bekering door de goedertierenheid van God

rijkdom van Zijn goedertierenheid

,,            verdraagzaamheid

- doet dezelfde dingen: Gods oordeel

- bekering: Gods oordeel op Christus

Romeinen 2: 1 - 16 mijn evangelie

1 - 4

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

de lankmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen 
van Noach

1 Petrus 3: 20

,,            lankmoedigheid

lang + geduld



de mens die oordeelt, veroordeelt zichzelf

bekering door de goedertierenheid van God

rijkdom van Zijn goedertierenheid

,,            verdraagzaamheid

- doet dezelfde dingen: Gods oordeel

- bekering: Gods oordeel op Christus

Romeinen 2: 1 - 16 mijn evangelie

1 - 4

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met 
lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt

Efeze 4: 20

,,            lankmoedigheid



de mens die oordeelt, veroordeelt zichzelf

bekering door de goedertierenheid van God

rijkdom van Zijn goedertierenheid

,,            verdraagzaamheid

,,            lankmoedigheid

ieder mens: onbekeerlijk, maar geweten

- Jood onder de wet

- Griek zonder wet

- doet dezelfde dingen: Gods oordeel

- bekering: Gods oordeel op Christus

Romeinen 2: 1 - 16 mijn evangelie

1 - 4

5 - 16

daders gerechtvaardigd

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof



de Jood verheft zich boven de volken

het voorrecht van de Jood

- (levende) woorden van God

- trouw (= geloof) van God

- Gods oordeel is rechtvaardig

de wet: allen onder de zonde

6 citaten uit Psalmen en Jesaja: er is geen rechtvaardige

in elk boek: er zijn rechtvaardigen ! 

- de Jood overtreedt: de Naam van God gelasterd

- besnijdenis: van hart en geest, niet naar letter

Romeinen 2: 17 – 3: 20 Joden en de wet

2: 17 - 29

3: 9 - 20

Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

3: 1 - 8

Handelingen 7: 38

Grote vraag: hoe kom ik bij de rechtvaardigen ?

( aan Zichzelf )



Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

Romeinen 3: 21 - 31 de gerechtigheid van God

a) t.o.v. van Christus

- tot zonde gemaakt

- Hem geoordeeld

Hem heeft God gesteld als 
zoenmiddel door het geloof, 
in zijn bloed

3: 25

verzoendeksel

genadetroonHebreeën 9: 5



Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

Romeinen 3: 21 - 31 de gerechtigheid van God

a) t.o.v. van Christus

- tot zonde gemaakt

- Hem geoordeeld

vóór het verzoendeksel 
zal hij zevenmaal dat 
bloed sprenkelen

Leviticus 16: 14

verzoendeksel

genadetroon



Romeinen 2-3Rechtvaardiging door geloof

Romeinen 3: 21 - 31 de gerechtigheid van God

a) t.o.v. van Christus

- tot zonde gemaakt

- Hem geoordeeld

b) t.o.v. van mij

- geloof in Zijn bloed

- genade !

Als wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven

1 Johannes 1: 9

verzoendeksel

genadetroon


