
Noordhorn 2020 - 2021

15 sep Onderdanig aan de overheid 13

6 okt Sterken en zwakken verdragen elkaar? 14

27 okt De dienst van Paulus 15

17 nov De dienst van vele anderen 16

Het evangelie van God Romeinen

Begin in Genesis

8 dec Oude en nieuwe schepping Scheppingsdagen

5 jan Christus is Overwinnaar Kaïn - Abel

26 jan Ontstaan van volken Sem – Cham - Jafeth

16 feb Gods verbond met Israël Izak - Ismaël

9 mrt Israël krijgt Gods zegen Jakob - Ezau

30 mrt Israël neemt de Messias aan Jozef - broers

20 apr Elke stam een unieke zegen Jakobs zonen

Gods heilsplan met de mensheid

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



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 1 - 11 uitleg van het evangelie van God

1 - 8 verlossing voor elke zondaar -> kind van God

zonen: gelijkvormig aan het beeld van Zijn Zoon

9 - 11 zó zal heel Israël behouden worden

O, diepte van rijkdom, 
zowel van de wijsheid als van de kennis van God!



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares-



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

er kwam vrees over elke zielHandelingen 2: 43

Romeinen 2: 9

elke ziel = ieder

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

verdrukking, benauwdheid over elke ziel



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

elke ziel = ieder zij onderdanig aan overheid

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

Hij was hun onderdanig.Lukas 2: 51

gezaghebbers

U zou geen enkele 
macht tegen Mij hebben, als het u niet 
van boven was gegeven.

Johannes 19: 11 

Door Mij heersen vorsten, en edelen, 
alle rechters op aarde.

Spreuken 8: 16



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

elke ziel = ieder zij onderdanig aan overheid

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

Hij was hun onderdanig.Lukas 2: 51

gezaghebbers

U zou geen enkele 
macht tegen Mij hebben, als het u niet 
van boven was gegeven.

Johannes 19: 11 

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

Handelingen 5: 29



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

elke ziel = ieder zij onderdanig aan overheid

overheid is instelling van God

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de 
mens vergoten worden.

Genesis 9: 6



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

elke ziel = ieder zij onderdanig aan overheid

overheid is instelling van God

,,        dienares van God

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

(beschikking)

u hebt de wet door beschikking van engelen ontvangen

Handelingen 7: 53



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

(rups -> vlinder)

-

-

elke ziel = ieder zij onderdanig aan overheid

overheid is instelling van God

,,        dienares van God

zij draagt het zwaard niet tevergeefs

onderdanig om het geweten

belasting aan dienaars van God

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

(beschikking)

(leitourgos = publieke dienaar)

Geef dan aan de keizer wat van de 
keizer is en aan God wat van God is.

Mattheüs 22: 21



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

13: 8 - 10 liefde is vervulling van de wet

(rups -> vlinder)

-

-

-

niemand leeft voor zichzelf

'u zult niet stelen'

jaag onderlinge opbouw na

'U zult geen overspel plegen'

je lichaam aan God offeren

'u zult niet doden'

'u zult niet begeren'

meedelen van goederen

12: 1

14: 7

14: 19

15: 26

agapè



Romeinen 13Onderdanig aan de overheid

Romeinen 12 - 16 uitwerking van het evangelie van God

12: 1 - 2 eigen lichaam een levend offer

veranderd door vernieuwing van denken

één lichaam, maar verschillende leden

12: 9 - 16 eensgezind in band van de liefde

12: 3 - 8

12: 17 - 13: 14 het goede naar alle mensen

metamorfose

12: 17 - 19 houdt vrede; wreekt uzelf niet

13: 1 - 7 de overheid is Gods dienares

13: 8 - 10 liefde is vervulling van de wet

13: 11 - 14 wandelt als op de dag

(rups -> vlinder)

doet de Heer Jezus Christus aan12: 1 – 13: 14 1

-

-

-

-


