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ROMEINEN
Hoofdstuk 4:9 t/m 5:3
Zowel Joden als heidenen werden op grond van geloof gerechtvaardigd (3:30). Dit was in het
O.T. reeds bekend. Nu zou een Jood kunnen tegenwerpen dat rechtvaardiging op grond van
geloof alleen de besnedenen (de Joden) voorbehouden zou zijn, want zowel Abraham als David
waren besneden. Op deze vraag gaat de apostel nu in.
1. Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend, echter (vs.10) niet toen hij
“...................................................” was, maar nog “onbesneden”. Het teken van de besnijdenis ontving hij
(vs.11) als “zegel ..........................................................................................................................................................”. Het geloof
bezat hij reeds, toen hij nog “..............................................................................................................................................” was.
2. Bijgevolg is Abraham de geestelijke vader van twee soorten mensen (vs.11-12), namelijk van
hen die “.....................................................................” geloven, en van de “.................................................................................”.
Voor de Israëlieten is het niet voldoende dat zij letterlijk van Abraham afstammen (met als
bewijs de besnijdenis), maar zij moeten ook “in de ......................................................................................................
............................................... wandelen, ...................................................................................................................................................”.
3. De belofte (vs.13), “dat hij (Abraham) .................................................................................. zou zijn”, heeft hij niet
verkregen doordat hij de .......................... hield, maar door .................................................................................................
4. Wat zou het resultaat zijn, indien men door het houden van de wet erfgenaam van de belofte
zou kunnen worden (vs.14)? a) ...............................................................................................................
b) ................................................................................. Het is echter onmogelijk om op de grondslag van de wet
erfgenaam te worden, want wat bewerkt de wet? (vs.15a) ...................................................... Waar geen
wet is (vs.15b), daar is ook geen ............................................... (echter wél zonde; zie 5:12-14).
5. Waarom gaf God zo‟n belangrijke plaats aan [het] geloof?(vs.16) “...................................................................
...................................................................................”. Dan geldt namelijk de belofte voor .....................................................
................................................ Dus niet alleen dat .................................................. is, maar ook dat uit [het]
....................................................................................... is. Abraham is een “...............................................” van allen, Joden
en heidenen, die in de Heer Jezus Christus geloven.
6. Abraham bezat een groot geloof, en daarin is hij ons tot een lichtend voorbeeld. Hij geloofde
God, “Die ..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................” (vs.17b).
7. Waarom worden we in vs.17 op de scheppingsmacht van God gewezen? Omdat er van
Abraham (vs.19a) staat: “En niet zwak in het geloof, lette .....................................................................................
............................................................”. Hetzelfde gold voor Sara, waarvan (vs.19b) .....................................................
..................................................................... Abraham zag echter niet op de omstandigheden, maar geloofde
tegen ........................................................................., omdat God hem had beloofd dat hij “een vader van vele
volken zou worden” (vs.18).

8. Werd Abrahams geloof ook door twijfel (of ongeloof) verzwakt (vs.20)? ..........................................
Wie werd er door dit geloof geëerd? ........................................... Hoe kunnen ook wij als gelovigen in
onze dagen God in de hemel eren? .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

9. God is een heilig God. Hij kan de zonde niet eenvoudig door de vingers zien, maar moet
degene die gezondigd heeft, bestraffen. Alle mensen hebben gezondigd, zonder uitzondering. Wat moest er derhalve gebeuren? (vs.25) Jezus Christus is om onze overtredingen
...................................................................................... en om onze ..........................................................................................................
opgewekt. Op Golgotha‟s kruis werd een verlossingswerk volbracht, dat het voor een heilige God mogelijk maakt om ieder te rechtvaardigen die in de Heer Jezus als zijn/haar Verlosser gelooft.
10. Met hoofdstuk 5 bereiken we één van de hoogtepunten van de Romeinenbrief. In hfdst.4
werd ons de ..........................................voor ogen geschilderd als een onomstotelijk feit voor wie
in Jezus Christus gelooft. Zijn schuld is .........................................., en hij staat in de Opgestane in
een totaal nieuwe toestand voor God. De opstanding van Christus is het eeuwige bewijs
dat God het werk op Golgotha heeft .......................................... als de verzoening voor onze zonden die tenvolle geldig is.
11. Het heil dat God schenkt aan wie gelooft, ligt in hoofdstuk 5:1-2 in de ware zin van het
woord „opeengestapeld‟. Deze „stapel‟ begint met de mededeling dat zij die op grond van
geloof gerechtvaardigd zijn, ...................................................................... Vóór onze bekering waren wij vijanden van God. In welk vers van hfdst. 5 worden we zo genoemd? .........................................................
12. God had onze schuld van ons kunnen afnemen, en toch afstand van ons kunnen houden.
Tussen mensen betekent „vrede‟ vaak niet meer dan een „zich onthouden van vijandige
handelingen‟ (koude oorlog). De relatie tussen God en de gelovige is echter van een geheel andere aard. Wij hebben ook (vs.2) “........................................................................................................................
.......................................... genade, waarin wij .......................................... ”. Om dit begrijpelijker te maken,
vervangen we het woord „genade‟ door „gunst‟. We staan dus in de gunst van God.
13. Nu willen we eens de zegeningen die Rom.5:1-2 bevatten, op elkaar stapelen:
- ten eerste zijn wij “...........................................................................................................................................................................”
- ten tweede hebben wij “ ............................................................................................................................................................”
- ten derde hebben wij toegang verkregen “..................................................................................................................”
- ten vierde roemen wij “................................................................................................................................................................”
14. Het vierde onderdeel van de eerste stapel vormt de basis van nóg weer een ‘stapel’.
In hoofdstuk 5:1-11 vinden we driemaal de woorden: “wij roemen”.
- ten eerste: “wij roemen ..........................................................................................................................................................”.
- ten tweede: “wij roemen .........................................................................................................................................................”.
- ten derde: “wij roemen ..............................................................................................................................................................”.
Welke van deze drie keer „roemen‟ valt ons het zwaarst?
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