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KONINKRIJK.   LES 24 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

PSALM 71, 73, 78 en 82 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Psalm 71, 73, 78 en 82). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] 

HET REPETEREN VAN SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN 

 

Repeteer twee aan twee de vijf sleutelverzen in het boek van de Romeinen.  

(6) Romeinen 4:5. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn 

geloof gerekend tot gerechtigheid. 

(7) Romeinen 5:1-2a. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.   

(8) Romeinen 5:3-4. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking 

volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.  

(9) Romeinen 6:13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf 

ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid 

zijn voor God.  

(10) Romeinen 6:23. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven. 

 

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] 

ROMEINEN 6:12-23 
 

Introductie. Romeinen 6:1-10 is een leerstellige uiteenzetting over “wat te geloven”, terwijl Romeinen 6:12-23 een 

vermaning is “hoe te leven”.  
 

Romeinen 6:17-23 is een bemoediging met betrekking tot de vooruitgang die al gemaakt is. Dit hoofdstuk is een 

voorbeeld van de goede volgorde om christenen op te bouwen: door gezond geloofsonderricht, door consequente 

toepassing en door aansporing om te volharden.  
 

STAP 1. LEES.             GODS WOORD 

Lees. We gaan Romeinen 6:12-23 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.       WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

6:12-15 

Ontdekking 1. Paulus vermaant christenen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om niet langer 

een onrechtvaardig en onheilig leven te leiden, zoals de niet-christenen van nature doen en de 

valse leraren, de Antinomisten te Rome, leren. 
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 (1) De onwedergeboren natuur en de zondige natuur.  

• In Romeinen 6:1-11 redeneert Paulus dat God “de oude mens” (de onwedergeboren natuur of de absolute macht van 

hun onwedergeboren zondige natuur) (Romeinen 6:6) al weggenomen heeft.  

• In Romeinen 6:12-23 vermaant hij christenen om “de zonde” (“de boze verlangens van de zondige natuur in het 

sterfelijke lichaam” die nog in hun wedergeboren toestand aanwezig zijn)(Romeinen 6:12), niet langer te 

gehoorzamen.  

Romeinen 6:12-13 leert dat christenen niet moeten toelaten dat zonde de heerschappij voert in hun sterfelijke lichaam. 

Christenen hebben de verantwoordelijkheid om niet te leven in overeenstemming met hun zondige natuur, maar in 

overeenstemming met hun wedergeboren natuur (zie Galaten 5:16-18).  
 

Christenen horen liever de leden van hun lichaam (hun hersenen, ogen, oren, mond, handen, voeten, enz.) als “wapens 

(instrumenten) ten dienste van de gerechtigheid” te stellen (Romeinen 6:13). Hoewel de zondige natuur nog in de 

wedergeboren christen aanwezig is, is de absolute (onweerstaanbare) macht van de zonde gebroken! Christenen zijn 

“rechtens vrij van de zonde”1 (Romeinen 6:7), dat wil zeggen, permanent bevrijd van de schuld, onreinheid en macht 

van de zonde. De zondige natuur in de wedergeboren christen is al veroordeeld (gedoemd) om vernietigd te worden. 

God is nu al bezig om dit vonnis uit te voeren door de christen die “de daden van het lichaam doodt” en het nieuwe en 

heilig leven in de kracht van de Heilige Geest leeft (Romeinen 8:13). De christen heeft dus uit genade het vermogen 

gekregen om de zondige natuur in hem te weerstaan en om zich toe te wijden aan het nieuwe en heilige leven.  
 

 (2) Leven onder de wet en onder de genade.  

Romeinen 6:14-15 leert dat christenen niet “onder de wet” moeten leven. Christenen mogen en moeten “onder genade” 

leven. Paulus leert de relatie tussen wet en genade. Christenen die (zonder succes) proberen de verdorven invloeden van 

hun zondige natuur te weerstaan, worden door Paulus aangespoord om “onder genade” te leven (vergelijk dit met 

“leven door de Geest”)(Galaten 5:16-26).  

• Veel mensen leven nog steeds “onder de wet”, dat wil zeggen, zij proberen in hun eigen kracht behouden (verlost, 

gerechtvaardigd) te worden en God te behagen door de werken van de (ceremoniële) wet te onderhouden, namelijk: 

de Torah van de Joden2, het wetticisme van sommige christenen en de Sharia van de Moslims3. De Bijbel zegt dat 

mensen die proberen om door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden, falen. De Bijbel zegt dat Joden, 

wettische christenen en Moslims niet de wettelijke/juridische staat van de rechtvaardiging en ook niet de morele 

staat van de heiliging hebben. Zij zijn niet in staat het nieuwe, rechtvaardige en heilige leven te leven, omdat zij dit 

in eigen kracht proberen te doen.  

• Maar mensen die “onder de genade” leven, zijn mensen die behouden (verlost) zijn uit Gods genade en door geloof 

in Jezus Christus. Zij hebben niet alleen de wettelijke/juridische staat van de rechtvaardiging, maar ook de morele 

staat van de heiliging! De Bijbel zegt dat dergelijke christenen niet door kunnen gaan met leven in de zonde. Zij 

kunnen nog steeds in een bepaalde zonde vallen, maar willen niet, kunnen niet en zullen niet in deze zonde blijven 

liggen (zie 1 Johannes 3:6-9). Zij zullen zich van hun zonde bekeren, de zonde belijden en Gods vergeving en 

genade aannemen ten einde die zonde te kunnen weerstaan! Dus, ten einde voortdurend het nieuwe, rechtvaardige en 

heilige leven te leiden, moeten christenen Gods genade verwelkomen en gebruiken (Hebreeën 12:14-15)! Door 

voortdurend Gods genade in geloof te ontvangen, willen, kunnen en zullen zij doorgaan om hun zondige natuur te 

weerstaan en om zich toe te wijden aan het nieuwe, rechtvaardige en heilige leven. De zondige natuur is wel steeds 

aanwezig, maar door te blijven steunen op Gods genade, zal het niet meer de heerschappij over het leven van de 

christen voeren (Romeinen 6:14).  

• In vers 15 zegt Paulus dat de leer van de rechtvaardiging uit Gods genade en door geloof in Jezus Christus (en Zijn 

volbrachte verlossingswerk) geen christen het recht geeft om Gods morele wet (de Tien Geboden) te verwerpen en 

ongestraft door te gaan met zondigen. Hoewel christenen nooit gerechtvaardigd worden door de wet te onderhouden, 

hebben zij de (morele) wet nodig om hen te tonen hoe zij het (verloste) leven van een christen kunnen laten zien (zie 

hoofdstuk 7). 
 

 

                                                           
1 Grieks: “Ieder die gelooft (onvoltooid tegenwoordige tijd), is blijvend bevrijd (onvoltooid tegenwoordige tijd) van alles waarvan u door de wet van  

  Mozes eens en voor altijd niet kon (aoristus tijd) bevrijd worden (aoristus tijd)” (Handelingen 13:38-39). Dus ook in Romeinen 6:7 “permanent  
  bevrijd van de zonde” (schuld, onreinheid en macht) (Grieks: dedikaiótai (voltooid tegenwoordige tijd) apo tés hamartias. Gerechtvaardigd,  

  vrijgesproken, bevrijd! 
2 De werken van de wet (de Thora voor Joden)(vóór 1444 v.C.) bestaan uit het volgende: je moet geloven dat God één is (Deuteronomium 6:4);  je  
  moet driemaal per dag bidden (Daniël 6:11); je moet viermaal per jaar (Zacharia 8:19) en tweemaal per week (Lukas 18:12) vasten; je moet een  

  tiende van je inkomen aan je godsdienst geven (Maleachi 3:10); en je moet driemaal per jaar een pelgrimsreis naar Jeruzalem maken  

  (Deuteronomium 16:16). Andere belangrijk wetten zijn: mannelijke kinderen moeten besneden zijn (Leviticus 12:3) en vrouwen zijn onrein  
  gedurende hun ongesteldheid (Leviticus 12:4-5); je moet de Sabbat op zaterdag onderhouden (Exodus 23:12); je mag geen varkensvlees eten  

  (Deuteronomium 14:8) en vrouwen moeten vrouwen kleding dragen (Deuteronomium 22:5). 
3 De werken van de wet (de Sharia voor Moslims)(ná 722 n.C.)(meer dan 2000 jaar later!) bestaat uit het volgende: je moet geloven dat God één is; je  
  moet vijfmaal per dag bidden; je moet een maand per jaar vasten; je moet een veertigste van je inkomen aan je godsdienst afdragen; en je moet  

  eenmaal in je leven een pelgrimsreis naar Mecca maken. Andere belangrijke wetten zijn: je moet besneden zijn; je moet aan de bijeenkomst op  

  vrijdag deelnemen; en je mag geen varkensvlees eten, en vrouwen moeten vrouwen kleding dragen. Het is duidelijk dat de Sharia van de Islam de  
  Torah van de Joden navolgt! 
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6:16-23 

Ontdekking 2. Paulus  vermaant christenen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om 

rechtvaardig en heilig te leven.  
 

Christenen moeten niet langer slaven van hun zondige natuur blijven en de zondige daden doen die bij de zondige 

natuur horen. In plaats daarvan moeten christenen slaven van de gerechtigheid zijn, dat wil zeggen, zich blijven 

toewijden aan hun rechtvaardige en heilige staat (positie) en het rechtvaardige en heilige leven te tonen door de leden 

van hun lichaam beschikbaar te stellen aan rechtvaardige en heilige daden. Terwijl Johannes 15:15 en Galaten 5:1 leert 

dat alleen onderwerping aan Christus tot ware vrijheid leidt, illustreert Paulus in deze context de ware staat of toestand 

van de rechtvaardiging met twee illustraties over de relatie tussen een slaaf en zijn heer.  
 

 (1) Leven onder de heerschappij van de zonde of onder de heerschappij van de gerechtigheid. 

Vóór hun bekering hebben christenen zich vrijwillig toegewijd om slaven te blijven van hun oude heer, “de zonde”,  dat 

wil zeggen, hun zondige natuur samen met zijn manifestaties van ongehoorzaamheid. “De zonde” was een zo machtige 

heer dat zij niet in staat waren wat ook maar (in Gods ogen) “goed” te doen, alleen maar “het kwaad” te gehoorzamen. 

Het gevolg van leven onder de heerschappij van de zonde is dat zij “geestelijk dood waren” (Efeziërs 2:1), “lichamelijk 

zullen sterven” (Hebreeën 9:27) en daarna “de eeuwige dood (of hel) zouden beërven” (Openbaring 21:8).  
 

Maar bij hun bekering hebben christenen zich toegewijd om slaven te zijn van hun nieuwe heer, “de gerechtigheid” 

samen met zijn manifestaties van gehoorzaamheid. Hier wordt verwezen naar alle aspecten van “de gerechtigheid” en 

het betekent hetzelfde als “de verlossing” in al zijn aspecten (zie Romeinen 5:17). “De gerechtigheid” is een zo 

machtige heer dat christenen in staat zijn alles wat “goed” (in Gods ogen) is, te doen. Het gevolg van leven onder de 

heerschappij van de gerechtigheid is dat christenen “geestelijk levend zijn” (Efeziërs 2:4-10), bij de wederkomst van 

Christus “lichamelijk uit de dood zullen opstaan” (Filippenzen 3:20) en “nooit in de verdoemenis (of hel) zullen 

komen” (Johannes 5:24).  
 

 (2) De gevolgen van leven ten dienste van de onreinheid en wetteloosheid  

      of ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging (Romeinen 6:19).  

Dus, Paulus leert dat geen enkel mens zonder “een heer (meester)” kan leven! Niemand in de wereld is echt “vrij” of 

“onafhankelijk” in de zin van geen heer over zijn leven te hebben. Iedereen in de wereld heeft een heer aan wie hij zich 

vrijwillig onderworpen heeft en deze heer is of “de zonde” of “de gerechtigheid”.  
 

De heer die “zonde” heet, dwingt een mens om de leden van zijn lichaam als wapens of instrumenten ten dienste van de 

ongerechtigheid te stellen. Dat leidt tot “een toestand van onheiligheid” waarin hij niet in staat is de zonde te weerstaan 

of God te gehoorzamen. Dat betekent dat hij “dood” is in de volste zin van het woord.  
 

Maar de heer die “gerechtigheid” heet, verplicht een christen om de leden van zijn lichaam als wapens of instrumenten 

ten dienste van de gerechtigheid te stellen. Dat leidt tot “een toestand van heiligheid” waarin hij in staat is de zonde te 

weerstaan en God te gehoorzamen. Dat betekent dat hij “leeft” in de volste zin van het woord.  
  

Wanneer een christen weet dat deze de gevolgen zijn van het dienen van de zonde of de gerechtigheid, dan zal hij 

neigen zich toe te wijden aan aanhoudende trouw aan Jezus Christus.  
 

STAP 3. VRAAG.                       UITLEG 

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 6:12-23 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, 

laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

Hoofdstuk 6 

Vraag 1. Wat  leert Romeinen 6 over heiliging? 

Aantekeningen.  
 

 (1) Wat is heiliging (een nieuwe mens worden)?  

De oude mens. Romeinen 6:6 zegt, dat “onze oude mens” of “onze oude zelf” met Jezus Christus gekruisigd is. De 

tijdsaanduiding van dit werkwoord toont aan dat de oude onwedergeboren natuur in zijn geheel eens en voor altijd 

beslissend gedood is. “Onze oude mens” is de innerlijke staat en de uiterlijke toestand van ons wezen vóór de 

wedergeboorte. De oude mens wordt niet gedood door een lang proces gedurende lange tijd, maar meteen en geheel en 

al bij de wedergeboorte!  
 

De nieuwe mens. “Heiliging” (Grieks: hagiasmos) verwijst naar “onze nieuwe mens” en is de innerlijke staat en de 

uiterlijke toestand van ons wezen vanaf de wedergeboorte. In Romeinen 6:19 en 22 verwijst het woord “heiliging” niet 
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naar het proces van heiligmaking waarin ons gedrag steeds meer heilig wordt, maar eerder naar de staat van de 

heiliging waarin de christen bij de wedergeboorte meteen en geheel “heilig” (afgezonderd van de zonde en toegewijd 

aan de gerechtigheid) geplaatst is. “Jezus Christus is onze .... heiliging” (1 Korintiërs 1:30). “Zonder heiliging zal 

niemand de Heere zien” (Hebreeën 12:14) (zie Johannes 3:3,7). Het is een verwijzing naar het vermogen dat God geeft 

om de zonde te weerstaan, Hem van harte te gehoorzamen en het nieuwe en heilige leven te leven . In Romeinen 6 ligt 

de nadruk niet op het proces van de heiligmaking, maar op de staat van de heiliging. De nadruk ligt op de eens-en-

voor-altijd beslissende breuk met de zonde en de macht van de zonde en op het vermogen en toewijding aan de 

gerechtigheid.  
  

 (2) Wat is het doel van de heiliging (een nieuw mens worden)?  

Het doel van de nieuwe mens is dat de leden van zijn fysieke lichaam niet langer door zijn zondige natuur (zondige 

neigingen) bepaald en beheerst worden en niet langer als wapens of instrumenten ten dienste van de ongerechtigheid 

(zonde) gesteld worden.  
 

“Het lichaam van de zonde” (Romeinen 6:6) is ons fysieke lichaam zoals die door onze zondige natuur bepaald, 

beheerst en misbruikt wordt als wapen of instrument om de zondige natuur (die nog in de christen aanwezig is), te 

dienen. Volgens Romeinen 6:6 is het doel van de eens-en-voor altijd beslissende kruisiging (sterven met Christus) van 

onze oude mens (de onwedergeboren natuur) om het lichaam van de zonde teniet te doen en zo de slavernij aan de 

zonde (onze zondige natuur) te beëindigen. De kruisiging van onze onwedergeboren natuur maakt dat de leden van ons 

lichaam niet langer slaaf van onze zondige natuur meer zijn – de leden van onze fysieke lichaam worden als wapens of 

instrumenten van de zondige natuur machteloos gemaakt, ineffectief, zelfs uitgeroeid. Het lichaam van de zonde is al 

veroordeeld om vernietigd te worden en dit vonnis wordt nu al uitgevoerd door het nieuwe en heilige leven te leven in 

de kracht van de Heilige Geest (Romeinen 8:13).  
 

Wanneer een mens een (wedergeboren) christen wordt, zou zijn fysieke lichaam niet langer door zijn zondige natuur 

bepaald, beheerst en misbruikt moeten worden, maar volgens Romeinen 6:16 bepaald en beheerst moeten worden door 

zijn wedergeboren staat, dat wil zeggen, door zijn staat van gerechtigheid (zijn rechtvaardige/verloste positie in Gods 

ogen) die zich manifesteert in zijn staat van heiliging (het vermogen de zonde te weerstaan en God te gehoorzamen) 

(Romeinen 6:18-19; Galaten 5:16-26). 
 

 (3) Waaruit blijkt de heiliging in het leven?  

Het bewijs dat iemand een nieuw (wedergeboren) mens geworden is, is dat hij in de staat van heiliging leeft, dat wil 

zeggen, de staat of toestand waarin de macht van de zonde in hem gebroken is (gestorven of dood) is (Romeinen 

6:2,7,11).  
 

De christen toont dat hij niet langer een slaaf van zijn zondige natuur in de onwedergeboren mens is (Romeinen 6:6), 

wanneer: 

• hij toont dat hij “in een nieuw leven wandelt”: wedergeboren, rechtvaardig en heilig (Romeinen 6:4)  

• hij zichzelf “rekent of beschouwt als dood voor de zonde en levend voor God”; een christen die voor God leeft”; 

onder de heerschappij van en in gehoorzaamheid aan God leeft) (Romeinen 6:11) 

• hij “de leden van zijn lichaam als wapens of instrumenten van de gerechtigheid ten dienste stelt” (Romeinen 

6:13,19) 

• hij van harte “gehoorzaam is geworden aan de vorm/patroon van de leer/onderricht” (Grieks: tupos didachés) 

waaraan Christus de christenen overgegeven heeft (Romeinen 6:17). Dit is een betere vertaling dan: “het voorbeeld 

van de leer.”  
 

 (4) Wat is de motivatie voor de heiliging?  

De belangrijkste leer in Romeinen 6 is dat de genade en niet de wet essentieel is voor de uitoefening van de 

rechtvaardige en heilige staat, dat wil zeggen, het leven van de nieuwe mens leeft (Romeinen 6:14).  
 

Mensen die “onder de wet” leven, hebben een wettische geest/instelling waarin zij zichzelf inspannen om de wetten te 

gehoorzamen en zichzelf rechtvaardigen (door te beweren dat zij de werken van de wet onderhouden). Hun motief om 

de wet te gehoorzamen is angst voor de bestraffing van God, of verlangen om hun verlossing zelf te verdienen of als 

beloning te ontvangen.  
 

Maar mensen die “onder de genade” leven, zijn diep overtuigd dat zij al gerechtvaardigd zijn door Gods soevereine en 

vrije genade toen zij in Jezus Christus gingen geloven. Hun besef dat God hen liefheeft bewerkt in hen een heilig 

verlangen en de wil om God te gehoorzamen. Wat hun motiveert om God te gehoorzamen is Gods liefde voor hen en 

hun liefde voor God. Hun doel om God te gehoorzamen is om God te verheerlijken.  
 

 (5) Wat is de zekerheid van de heiliging?  

De zekerheid dat een christen een (wedergeboren) nieuw mens geworden is of in de staat van heiliging gekomen is, is 

enerzijds gegrond in de letterlijke dood en opstanding van Jezus Christus 2000 jaar geleden en anderzijds in de 

geestelijke dood en opstanding van de christen met Christus op het moment als hij in Jezus Christus gaat geloven. Zo 

zeker als het gevolg van de dood van Jezus Christus Zijn opstanding uit de dood is, zo zeker is het gevolg van de 

christen die voor de macht van de zonde sterft, de opstanding tot een nieuw, rechtvaardig en heilig leven! De dood en 

opstanding van Jezus maakt de rechtvaardiging en heiliging van de christen heel zeker! Christenen delen in de dood van 
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Jezus Christus ten einde ook te delen in Zijn opstandingleven. Op grond van de eenmalige beslissende geestelijke dood 

en opstanding met Christus, kunnen, willen en zullen oprechte christenen het nieuwe, rechtvaardige en heilige leven 

voor God zichtbaar tonen (Romeinen 6:8-11)! Daarom horen christenen niet alleen zichzelf te geven (offeren) als slaven 

voor God (Romeinen 6:13), maar willen, kunnen en zullen zij Gods wil gehoorzamen (Romeinen 6:16)! Christenen zijn 

niet alleen verplicht te gehoorzamen, maar worden gebracht tot gehoorzaamheid ondanks hun nog onvolmaakt 

geheiligde natuur. Zij kunnen niet anders dan gehoorzamen, omdat Filippenzen 2:13 zegt: “Het is God, Die in u werkt 

zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (zie Romeinen 8:30; Filippenzen 1:6; 1 Petrus 1:1-2).  
 

Daarom hebben wij als christenen de zekerheid dat de macht van onze zondige natuur nooit de absolute heerschappij en 

controle over ons meer kan of zal krijgen, nu niet en ook niet in de toekomst! De genade van God die ons geschonken 

wordt in ons geestelijke sterven en opstaan met Christus, waarborgt dat wij willen, kunnen en zullen volbrengen wat wij 

behoren te doen! De overwinning is zeker (Romeinen 8:31,37). De strijd tegen de zonde en onze zondige natuur is niet 

meer hopeloos, omdat de macht van de zondige natuur effectief (voldoende) verbroken is. De triomf van de heiliging 

wordt gewaarborgd door het volbrachte verlossingswerk van Christus (Johannes 19:30). Dit is echt goed nieuws! Dit is 

het evangelie!  
 

 

6:17 

Vraag 2. Wat wordt bedoeld met “van harte gehoorzaam worden aan de vorm (patroon, voorbeeld) 

van de leer (het onderricht) waaraan christenen overgeleverd zijn”? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Wat is deze vorm van onderricht?  

“De vorm van onderricht” (Grieks: tupos didachés) is “het patroon of de standaard van het christelijke onderwijs” (met 

betrekking tot haar inhoud en haar methode/benadering), die door al de apostelen gebruikt werd en door hen in het 

Nieuwe Testament opgetekend werd. Het is het correcte en vastgelegde patroon van onderwijs van de christelijke 

leerstellingen (zie 2 Timoteüs 1:13). Het wordt vooral in de brief aan de Romeinen geïllustreerd en was ook bekend aan 

de apostel Petrus (2 Petrus 3:12,14-16). Dit “correcte en vastgelegde patroon of vorm van christelijk onderricht 

regelde/ordende het denken (leer) en praktijk (gedrag) van christenen. Het leert bijvoorbeeld de enige ware methode 

voor de rechtvaardiging en voor de heiliging. Het is de volledige christelijke leer voor geloof en praktijk, dat wil 

zeggen, alle christelijke leerstellingen die alle christenen in de wereld horen te geloven en de christelijke praktijken die 

alle christenen in de wereld horen te gehoorzamen.  
 

In Handelingen 20:17-35 zegt de apostel Paulus dat het zijn taak was van het evangelie van genade zonder aarzeling te 

getuigen en “heel het raadsbesluit van God” te verkondigen. Hij verkondigde de dood en opstanding van Jezus Christus. 

Hij leerde de noodzaak om zich te bekeren en in Jezus Christus te geloven. Hij leerde het Koninkrijk van God net zoals 

Jezus Christus dat deed in Zijn gelijkenissen. Hij leerde in Handelingen 20:17,28-30 dat in een gemeente: 

• de raad van oudsten de leiding heeft 

• de oudsten op elkaar moesten letten 

• de oudsten de opzieners (bisschoppen) van de gemeente moesten zijn 

• de oudsten erop toezien dat valse leraren de waarheid van de Bijbel niet verdraaien 

• de oudsten de herders (pastors) van de gemeente moesten zijn  

• de oudsten vooral voor de zwakken en behoeftigen moesten zorgen. 
 

Paulus leert ook dat geloof in de gezonde leer de enige ware methode voor verlossing (rechtvaardiging en heiliging) is 

(Romeinen 6:17). Ook christenen vandaag mogen “de vorm of patroon van de christelijke leer of onderwijs en praktijk” 

niet veronachtzamen, wijzigen, eraan toevoegen of ervan afdoen (2 Korintiërs 4:2,6; Openbaring 22:18-19)!  
 

 (2) Christenen zijn onderworpen aan deze vorm van onderricht.  

Paulus zegt niet dat de correcte en vastgestelde vorm van onderricht aan christenen overgeleverd is, zodat zij het mogen 

uitleggen en gehoorzamen zoals zij willen. Integendeel, alle christenen in de geschiedenis zijn overgegeven aan de door 

de apostelen van Jezus Christus correcte en vastgelegde vorm of patroon van leer en leven (onderricht en praktijk)! Op 

soevereine wijze heeft God alle christenen in de wereld en in de menselijke geschiedenis onderworpen aan Zijn hele 

regel van het geloof en praktijk zoals het in de Bijbel is geopenbaard. Dit impliceert dat alles wat God wil dat christenen 

geloven en doen objectief is. Het is niet subjectief en afhankelijk van de tijd, omstandigheden of eigen uitleg van 

mensen! De inhoud van de Bijbel is niet door mensen uitgevonden of verzonnen, maar is door God geopenbaard (zie  

1 Korintiërs 2:9-10). De christelijke leerstellingen en praktijk zijn door God besloten en niet door de kerk, kerkelijke 

concilies of kerkelijke leiders (bv. pauzen). Op soevereine wijze heeft God christenen bevolen wat ze moeten geloven 

en hoe zij moeten leven! Christenen mogen niet op selectieve wijze alleen maar bepaalde waarheden in de Bijbel 

geloven of praktiseren en de rest verwaarlozen. Christenen worden op soeverein wijze “aan de hele wil (raadsbesluit, 

plan) van God onderworpen”!  
 

 (3) Christenen gehoorzamen deze vorm van onderricht van harte.  

Christenen worden niet passief van één meester naar een ander meester overgebracht. Volgens Romeinen 6:16-17 nadat 

God op soeverein wijze de macht van de zonde in hen verbrak, verwierpen christenen vrijwillig, oprecht en met 

blijdschap hun slavernij aan de zonde en gaven zichzelf aan God en aan gehoorzaamheid aan God. Dit impliceert dat 
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een mens die Jezus Christus als Verlosser aanneemt, Hem ook als Heer/Meester aanneemt! De mens die tot Jezus 

Christus komt voor de rechtvaardiging, komt ook tot Jezus Christus voor de heiliging! Gehoorzaamheid aan de oproep 

om je geloofsvertrouwen in Jezus Christus als jouw gerechtigheid te stellen, impliceert de oproep om de hele 

geopenbaarde wil (raadsbesluit) van God te gehoorzamen (Handelingen 20:27)! En Gods geopenbaarde wil 

(raadsbesluit) komt tot ons in de correcte en vastgelegde vorm of patroon van leerstellingen (onderricht) en daden 

(praktijk) zoals in de Bijbel geopenbaard! Ten einde deze correcte en vaste vorm van onderricht te begrijpen, moeten 

christenen meer Bijbelstudie doen en zelfs hele Bijbelboeken in hun context bestuderen in plaats van alleen maar 

bepaalde kerkelijke leerstellingen en geloofsbelijdenissen die gebaseerd zijn op selectieve Bijbelverzen die her en der 

door de Bijbel verspreid staan. 
 

 

6:19 

Vraag 3. Hoe kunnen christenen praktisch de leden van hun lichaam beschikbaar stellen ten 

dienste van de gerechtigheid tot heiliging? 
 

Aantekeningen. Het Oude en het Nieuwe Testament leggen de nadruk op het inzetten van de leden van je lichaam en je 

menselijke vermogens in de strijd tegen de zonde. Positieve toewijding van de leden van het lichaam zijn de volgende:  

• Spreuken 4:23. Bescherm je hart boven alles wat er te behoeden is.  

• Spreuken 4:26-27. Baan het spoor voor je voeten en wijk niet af naar rechts of naar links.  

• Spreuken 15:30. Het licht in je ogen verblijdt je hart.  

• Spreuken 19:20. Luister met je oren naar raad en neem vermaning aan.  

• Spreuken 24:16. Al val je zeven keer, ga dan weer op je voeten staan.  

• Spreuken 24:27. Handel eerst met je handen de belangrijkste dingen af.  

• Spreuken 24:32. Gebruik je ogen om te observeren en lessen te leren.  

• Spreuken 25:15. Geduldige en vriendelijke woorden uit je mond kunnen erg overtuigend zijn.  

• Filippenzen 4:8. Denk met je verstand aan alles wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, 

deugdzaam en prijzenswaardig is.  
 

STAP 4. DOEN.          TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 

Romeinen 6:12-23.  

Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)  

 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 6:12-23.  
 

6:12. Maak een toewijding om je aan de heerschappij van Jezus Christus te onderwerpen en niet langer toe te laten 

dat je zondige natuur de heerschappij in je lichaam voert. Gehoorzaam niet langer de kwade begeertes van je 

zondige natuur.  

6:13,19. Maak een dagelijks toewijding om de leden van je lichaam (je verstand, hart, ogen, oren, tong, handen, voeten, 

enz.) beschikbaar te stellen als wapens of instrumenten om dingen te doen die recht en heilig in Gods ogen 

zijn.  

6:14. Besluit te stoppen “onder de wet” te leven, dat wil zeggen, in je eigen kracht te proberen jezelf te 

rechtvaardigen (te verlossen) of om “de werken van de wet” te doen, bv. op bepaalde dagen naar de synagoge, 

kerk of moskee te gaan, de godsdienstige praktijken te onderhouden (als rituele gebeden, vasten, geld geven, 

pelgrimsreizen) en onderscheidende religieuze klerendracht te dragen, bepaalde godsdienstige feesten te 

vieren, bepaalde voedselwetten na te leven, en te denken dat je God behaagt als je je familie en andere mensen 

met geweld dwingt om ook deze dingen te doen, enz. Besluit om “onder de genade” te leven, d.w.z. te geloven 

dat je al gerechtvaardigd bent door wat Jezus Christus voor jou gedaan heeft. Je bent al verlost uit genade van 

God en door je geloof in Jezus Christus. God heeft je rechtvaardig verklaard en beschouwt je als Zijn kind. 

God heeft je al heilig verklaard en heeft je het vermogen gegeven de zonde te weerstaan en Hem te 

gehoorzamen. Verblijd je in Gods genade en gebruik Gods genade om het nieuwe en heilige leven te leiden 

door de leden van je lichaam beschikbaar te stellen ten dienste van de gerechtigheid en heiliging.  

6:16. Besef dat wanneer iemand de leden van zijn lichaam beschikbaar stelt ten dienste van de ongerechtigheid, 

onreinheid en onheiligheid, hij nog een slaaf is van zijn zondige natuur. Gehoorzaamheid aan de zondige 

natuur leidt tot de dood in de volste zin van het woord (Romeinen 6:23a).  

6:17. Gehoorzaam “de vorm/patroon van de christelijke leer/onderwijs waaraan alle christenen onderworpen zijn” en 

in de Bijbel opgetekend staan. Leer deze vastgestelde vorm van onderwijs kennen en gehoorzamen, zodat het 



© 2016 DOTA Handleiding 10  Les 24. Romeinen 6:12-23  7 

je overtuigingen en toewijding bepaalt. Bijvoorbeeld, Romeinen hoofdstuk 6 leert de correcte manier voor de 

rechtvaardiging en de heiliging.  
  

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 6:12-23.  
 

Ik heb mezelf toegewijd aan het nieuwe, rechtvaardige en heilige leven ten einde God te verheerlijken.  
 

Ik wil me blijven inzetten om de juiste vorm/patroon van de christelijke leer/ het christelijke onderwijs te leren kennen 

en gehoorzamen. Ik besef dat de brief aan de Romeinen een van de beste voorbeelden in de Bijbel is van deze correcte 

vorm van christelijk onderwijs: wat ik hoor te geloven en hoe ik hoor te leven. Daarom blijf ik de brief aan de Romeinen 

bestuderen en ook aan andere christenen onderwijzen.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Romeinen 6:12-23.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koninkrijk van God te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 6:12-23 samen met een persoon of een kleine groep  

    mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Psalm 84, 90, 91 en  

    92. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. (1) God is onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit  

    je hoofd geleerd hebt.  

5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “een blinde die een blinde geleidt” in Matteüs 15:14 en de gelijkenis van  

    “de wijze en de dwaze bouwer” in Matteüs 7:24-27 thuis voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg  

    van gelijkenissen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je 

    Bijbelstudie en deze opdracht.  


