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P A U L O C

PAULUS 

WIE WAS 
DEZE MAN?

Muurschildering van de apostel Paulus in een grot in Efeze
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•

•

•

•

•

Romeinen 1 vers 1

Paulus – Saulus

•

•

•

•

•

Romeinen 1 vers 1

Evangelie van God 

Letterlijk: de goede boodschap die van God komt. 

eu = goed

angelion (‘angel’ – bode, engel) – wat een bode brengt:

Inhoudelijk wordt evangelie kort in vers 2-4 toegelicht. 

Het is het ‘verhaal’ rondom Jezus Christus. 

HET EVANGELIE VAN GOD HET EVANGELIE VAN GOD 

opdat ik omwille van hem aan alle volken 
gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen (NBV)
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OOK AAN U Wie het evangelie gelooft/gehoorzaamt is per 
definitie een...

...?

...?

...?

...?

Hij moet dit niet eerst worden.

GENADE EN VREDE 1:8-15

Durft Paulus niet naar Rome te komen?
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Habakuk 2:4 - Romeinen 1: 17 

Habakuk 2:4 - Romeinen 1: 17 Romeinen 2
17En u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u 
op God laat voorstaan; 18u die zijn wil kent en zo uitstekend 
weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen 
door de wet; 19u die ervan overtuigd bent dat u zelf een 
leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het 
duister zijn, 20een opvoeder van onverstandigen, een leraar 
van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de 
kennis en de waarheid hebt – 21u die anderen onderwijst, 
onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen 
mag, maar steelt u niet zelf? 

WATER LEVEN
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ZONDE

ZONDE ZONDE

ZONDE

DOOD

TOORN

WET
Het probleem van de onrechtvaardige zijn niet de ‘zonden’. 

Het is de heerschappij van de zonde over de mens.

Zonden kunnen worden vergeven, maar hoe bevrijd je de mens uit de 
macht van de zonde?

De facto zijn het zelfs 4 machten die de mens beheersen! 

1. De macht van Gods toorn (Romeinen 1:18vv – Rom. 5)

2. De macht van de zonde (Rom. 6)

3. De macht van Gods wet (Rom. 7)

4. De macht van de dood (Rom. 8)
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De weg naar rechtvaardiging?

Oude Testament: Israël ontvangt van God:

• Zijn naam (verbond)

• Zijn wetten (doe dit en jij zult leven)

• Zijn instellingen (tabernakel, tempel, verzoening)

Romeinen 3
21Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten 
al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 
22God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus 
geloven. En er is geen onderscheid. 23Iedereen heeft 
gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24en 
iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als 
een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door 
Christus Jezus heeft verlost. 25-26Hij is door God 
aangewezen om door zijn dood het middel 
tot verzoening te zijn voor wie gelooft. 

Romeinen 3

25-26Hij is door God aangewezen om door zijn 

dood het middel tot verzoening te zijn voor 

wie gelooft. 

In het kader van de bestemming van Israël als heilig volk definieert God:  

• Heilige plaatsen (tabernakel, tempel)

• Heilige tijden (sabbat, jubeljaar, drie grote feesten)

• Heilige personen (priester, profeten, koningen)

TABERNAKEL

Replica – Timnapark Israël
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De ark van het verbond 

De genadetroon

Een kast (arca) van hout, met 
goud overtrokken, waar 2 
cherubiem waken.

Inhoud: 

• tafels wet

• kruik met manna

• Bloeiende staf van Aäron

Romeinen maakt duidelijk dat de mens meer nodig 
heeft dan ‘vergeving van zonden’.
Hij moet zelf een nieuw leven ontvangen.
Een nieuw bestaan, of zijn. 
Geen nieuwe wetten, of gedragsregels.

Een nieuwe schepping!

MENS GOD MENS GOD
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MENS GOD

DOOD LEVEN

Habakuk 2:4 - Romeinen 1: 17 

Habakuk 2:4 - Romeinen 1: 17 

OPENBARING De gerechtigheid Gods

1. De gerechtigheid die God eist

2. De gerechtigheid die van God komt (die Hij geeft) 
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DOOR HET GELOOF

18En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over 
al het kwaad en onrecht van hen die met hun 
onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

DE MACHT VAN GODS TOORN
DE MACHT VAN DE ZONDE

DE MACHT VAN DE WET
DE MACHT VAN DE DOOD

II. De rechtvaardige uit geloof zal leven 5-8

1. Vrij van Gods toorn 5

2. Vrij van de zonde 6

3. Vrij van de wet 7

4. Vrij van de dood 8

Romeinen 5
1Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof 
en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij 
hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, 
die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister 
prijzen we ons gelukkig. …
5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart 
is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 
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Vroeger:

• Geen vrede met God 

• Onder Gods toorn (1:18)

• God heerlijkheid kwijt (3:23)

• Slaven van de zonde (6:17)

• Dood (6:23)

Nu:

• Vrede met God (5:1)

• toegang tot rijn genade (5:2)

• roemen wij de heerlijkheid (5:2)

• In de dienst van God (6:18) 

• Eeuwig Leven (6:23)

Vroeger: Leven ‘in Adam’ Nu: Leven ‘in Christus’

Vrij van de toorn (Rom. 5:9)

Des te zekerder is het dat wij, eenmaal 
gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered 
worden van de toorn. (W95)

Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn 
dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden 
gered en niet veroordeeld. (NBV)

Vrij van de zonde (Rom. 6:18)

U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden 
van de gerechtigheid. (W95)

bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld 
van de gerechtigheid. (NBV)

Vrij van de wet (Rom. 7:6)

Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen
van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen 
zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in 
het nieuwe leven van de Geest. (W95)

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we 
bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet 
meer de oude orde van de wet dienen, maar de 
nieuwe orde van de Geest. (NBV)

Vrij van de dood (Rom. 8:2)

De wet van de Geest die in Christus Jezus het leven 
schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en de dood. (Rom 8:2 W95). (W95)

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven 
brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en 
de dood. (NBV)
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Romeinen 5
5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart 
is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 

Gods liefde onder bewijs gesteld
6Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op 
dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7Er is bijna niemand 
die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling 
durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8Maar God bewees 
ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren. 9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn 
dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet 
veroordeeld. 10Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden 
waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te 
zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden 
gered door diens leven. 

Gods liefde onder bewijs gesteld

…toen wij nog hulpeloos (zwak) waren (5:6)

Gods liefde onder bewijs gesteld

…toen wij nog hulpeloos (zwak) waren (5:6)

…toen wij goddeloos waren (5:6)

Gods liefde onder bewijs gesteld

…toen wij nog hulpeloos (zwak) waren (5:6)

…toen wij goddeloos waren (5:6)

…toen wij nog zondaren waren (5:8)

Gods liefde onder bewijs gesteld

…toen wij nog hulpeloos (zwak) waren (5:6)

…toen wij goddeloos waren (5:6)

…toen wij nog zondaren waren (5:8)

…toen wij vijanden waren (5:10)
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Romeinen 6

Wie beheerst mijn leven?

Welke macht heeft grip/recht op mij?

Een slaaf kiest niet. Hij moet.

Een christen is bevrijdt om God te dienen.
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Romeinen 7

• Gods wil is goed!

• Gebonden aan de wet?

• De wet heeft geen zeggenschap meer over 
een christen.

• Een christen is verbonden met Christus.

• Wie de wet wil als heer is Christus kwijt.

Romeinen 8

• Een christen is vrij van de macht van de dood.

• Door de Heilige Geest heeft hij al deel aan de 
opstanding.

• De Geest lijdt / heerst nu over hen. (8:14)

• Vlees en Geest – een strijd.

• Nu leeft hij nog in gebrokenheid. (8:18)
Het zuchten en lijden is tijdelijk. 

Romeinen 8

Het werk van de Geest in een christen:

• Leiding!

14Allen die door de Geest van God worden geleid, 
zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, 
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te 
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, 
Vader’. 


