KONINKRIJK.
1

LES 12

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]
2 SAMUËL 11, 12, 13 en 24

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(2 Samuël 11, 12, 13 en 24). 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.
(1) Romeinen1:16. Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot
zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
(2) Romeinen 1:17. “Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven
is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
(3) Romeinen 2:5. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op
tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God.
(4) Romeinen 2:15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en
hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.
(5) Romeinen 3:28. Wij komen dus tot de slotsom, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken
van de wet.

4

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]
ROMEINEN 3:21-31

Introductie. In Romeinen 3:19-20 trekt Paulus de conclusie van zijn onderricht dat geen heiden of Jood van nature
rechtvaardig in Gods ogen is en dat allen verdoemd zijn. Hij concludeert dat de gerechtigheid door de wet te houden
niet verkregen kan worden. In Romeinen 3:21-31 geeft hij onderricht hoe de gerechtigheid wel verkregen kan worden.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Romeinen 3:21-31 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.
“Rechtvaardiging” betekent ten eerste: om in de rechte relatie tot de God van de Bijbel te staan (de positie of staat van
de gelovige is dat hij “rechtvaardig” in Gods ogen is). “Rechtvaardiging” betekent ten tweede: om te doen wat recht in
Gods ogen is (het groeiproces of de levensstijl van de gelovige is “rechtvaardig”).
“Gerechtvaardigd te worden” betekent dat de God van de Bijbel een mens volkomen en volmaakt “rechtvaardig in Zijn
ogen” verklaart en hem daarom voor eeuwig als volkomen en volmaakt rechtvaardig (vergeven, verzoend) beschouwt
en behandelt. De rechtvaardiging is een gerechtelijke handeling van de soevereine God (de Rechter).
Paulus heeft aangetoond dat het absoluut onmogelijk voor goddeloze en onrechtvaardige heidenen of zelfs religieuze
Joden is om gerechtvaardigd te worden door hun werken van de wet (een soort van persoonlijke verdienste). Maar het
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evangelie verkondigt dat de Bijbel Gods methode voor rechtvaardiging (redding, verlossing, behoudenis) van mensen
openbaart, namelijk, door Gods genade en door geloof in Jezus Christus.
3:21-24a

Ontdekking 1. Paulus legt de aard van de rechtvaardiging uit.

De gerechtigheid die God vereist wordt niet bewerkstelligd door het houden van de wet (de werken van de wet). Al in
het Oude Testament hebben de profeten geprofeteerd over de gerechtigheid die de Messias, Jezus Christus, zou
bewerkstelligen (Jesaja 53:5-6). Nu wordt deze gerechtigheid in het Nieuwe Testament geopenbaard.
Deze gerechtigheid van God wordt verworven door de dood en opstanding van Jezus Christus en toegerekend aan ieder
mens die in Jezus Christus gelooft, ongeacht of hij een Jood of een heiden is.
Er is geen enkel onderscheid meer tussen Jood en Griek, omdat alle mensen van nature verdorven en verloren zijn.
[Vers 22b en 23 is een tussenzin die nauw verwant is aan wat ervoor en erna staat. Vers 24 hervat het thema van vers
22a en breidt het verder uit].
Deze gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus wordt uit Gods genade aan mensen aangeboden. Het is volkomen
gratis.
3:24b-25a

Ontdekking 2. Paulus verklaart de grond voor de rechtvaardiging.
“Het loskopen” (Grieks: apolutrósis) betekent een slaaf of een gevangene met losgeld terug te kopen en dan te
bevrijden. De losprijs (Grieks: lutron) is het bedrag waarmee de slaaf of gevangene vrijgekocht wordt. De losprijs
waarmee verloren mensen losgekocht worden is niets minder dan de dood van Jezus Christus aan het kruis. “Hij gaf
Zijn leven als een losprijs voor velen” (Markus 10:45; Johannes 10:11; 2 Korintiërs 5:21). Hij gaf Zichzelf vrijwillig als
een zoenoffer (Johannes 3:18; 1 Petrus 1:18-19). De losprijs wordt niet aan de Satan gegeven, maar aan God de Vader.
Door Zijn dood en Zijn opstanding uit de dood is Jezus Christus nu Zelf “de gerechtigheid, heiliging en verlossing (het
loskopen)” van de christen gelovige geworden (1 Korintiërs 1:30; Efeziërs 2:4-7).

Gods volmaakte heiligheid en gerechtigheid eisen dat alle zonden (onheiligheid en ongerechtigheid) van alle mensen in
de geschiedenis van de wereld gestraft moeten worden en Hij eist dat alle mensen in de geschiedenis volkomen en
volmaakt heilig en rechtvaardig moeten zijn en leven. Omdat niemand in de wereldgeschiedenis behalve Jezus Christus
een absoluut volkomen en volmaakt (zondeloze) leven heeft geleid, komt alleen Hij in aanmerking om het zoenoffer te
zijn dat verloren mensen loskoopt. Het zoenoffer (Grieks: hilastérion) is een offer dat Gods heilige en rechtvaardige
toorn (verbolgenheid) tegen de zonde kan stillen (bevredigen) en de zonde en gevolgen van de zonde kan wegnemen.
Door zijn “bloed”, dat wil zeggen, door Zijn dood en opstanding uit de dood, is Jezus Christus Degene geworden Die
Gods toorn heeft afgewend en Die de zonden van de gelovige mens heeft weggenomen (zie 1 Petrus 2:24). Het
zoenoffer is dus een plaatsvervangend offer, een offer in de plaats van zondaren.
3:25b-26

Ontdekking 3. Paulus verklaart het doel van de rechtvaardiging.

Gedurende de oudtestamentische periode (de periode van voorbereiding) heeft God vaak de zonden van mensen
verdragen. Het leek alsof God onrechtvaardig was, omdat Hij de mensen die gezondigd hadden niet strafte.
Maar gedurende de nieuwtestamentische periode (de periode van vervulling) toonde God dat Hij door het zoenoffer van
Jezus Christus zowel rechtvaardig als barmhartig is. God is volkomen rechtvaardig, omdat Hij alle zonden van
gelovigen eens en voor altijd in de geschiedenis door de dood van Jezus Christus heeft gestraft. En God is volkomen
barmhartig, omdat Hij alle gelovigen in Jezus Christus rechtvaardigt en met Zichzelf verzoent (zie 1 Petrus 3:18). God
toont dat Hij volmaakt in karakter is: Enerzijds blijft God volledig heilig en rechtvaardig, omdat hij de zonden straft.
Anderzijds blijft God volkomen barmhartig en liefdevol, omdat Hij zondaars redt (verlost, behoudt, rechtvaardigt). In
de hele menselijke geschiedenis was alleen het kruis van Jezus Christus in staat om de volmaakte gerechtigheid van
God met de volmaakte liefde van God met elkaar te verzoenen.
3:27-31

Ontdekking 4. Paulus verduidelijkt de resultaten van de rechtvaardiging.

Omdat Jezus Christus de volmaakte rechtvaardiging heeft verworven in de plaats van gelovigen in Hem, wordt roemen
in de werken van de wet (in het houden van de wet) volkomen uitgesloten. Wat Jezus Christus tot stand gebracht heeft,
sluit alles uit wat mensen tot stand proberen te brengen. Het principe (wet) van de voorgewende (schijn) gerechtigheid
door de werken van de wet (het houden van de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten van Israël) wordt vervangen
door het principe (wet) van de ware gerechtigheid door het geloof in het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus.
Dus wordt een mens gerechtvaardigd door het geloof zonder werken van de wet (de morele, ceremoniële en burgerlijke
wetten in het Oude Testament).
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Deze gerechtigheid presenteert God zoals Hij werkelijk is: niet als “de god van een specifiek groep van mensen”’ (bv.
de Joden), maar als de God van alle mensen (van Joden en van niet-Joden).
God rechtvaardigt Joden en niet-Joden (heidenen) op precies dezelfde manier, namelijk, door het geloof in Jezus
Christus.
Gods nieuwtestamentische openbaring zet Gods oudtestamentische openbaring niet opzij, maar bevestigt die!
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 3:21-31 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.
3:21

Vraag 1. Wat is de betekenis van het woord “wet” in Romeinen hoofdstuk 3?
Aantekeningen.

Het woord “wet” (Grieks: nomos) heeft verschillende betekenissen in de brief aan de Romeinen en in de Bijbel.
(1) De “wet’ is Gods heilige en rechtvaardige rechtseis (vereiste) voor alle mensen (Romeinen 3:19b).
Deze wet is voor gelovigen in Jezus Christus vervuld door Jezus Christus alleen.

God is een heilige en rechtvaardige God. Daarom eist Hij enerzijds dat alle zonden gestraft moeten worden en
anderzijds dat alle mensen volmaakt heilig en rechtvaardig moeten zijn en volmaakt heilig een rechtvaardig moeten
leven! Dit vereiste van God wordt Gods “wet” of Gods “rechtseis” genoemd (Romeinen 3:19b). Zie Romeinen 3:19-20.
(2) De “wet” bestaat uit de geboden, verboden en regels in de Bijbel (Romeinen 3:10-18).
De ceremoniële wetten zijn al vervuld, opgeheven en afgeschaft.
De burgerlijke wetten zijn al vervangen door het Koninkrijk van God.
Maar de morele wet blijft geldig.

Er zijn drie soorten ‘wetten” in het Oude Testament, die niet van elkaar gescheiden kunnen worden, maar wel van
elkaar onderscheiden kunnen worden:
Ten eerste. De morele wet.

De morele bestaat uit Gods heilige en rechtvaardige vereisten over hoe gelovigen in Jezus
Christus als gelovigen moeten leven. Zij worden uitgedrukt in de Tien Geboden en andere morele geboden en verboden
in de Bijbel. De morele wet is nooit opgeheven of afgeschaft. Hij blijft geldig gedurende de nieuwtestamentische
periode als de leefregels van een verlost (gerechtvaardigde) christen. De aanhalingen uit de Psalmen en Jesaja in
Romeinen 3:10-18 zijn voorbeelden van deze wet.
Wat deze “wet” (het Oude Testament Schrift) (Romeinen 3:19a) ook zegt, zegt hij aan alle mensen in de wereld, omdat
alle mensen in de wereld “ingesloten zijn in”1 de wet (in Gods heilige en rechtvaardige rechtseis) (Romeinen 3:19b).
Daarom is “de wet” niet alleen maar de Tien Geboden losgesneden van de rest van het Oude Testament, maar al Gods
geboden, verboden, vereisten en oordelen in het Oude Testament. Deze “wet” is niet dood, maar “spreekt”. Een
belangrijke functie van Gods Geest is om “mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel” (Johannes 16:8).
Gods Geest maakt de woorden in de Bijbel “levend” zodat ze tot het hart, het verstand, het geweten en de wil van de
mens spreken (Hebreeën 4:12; 2 Timoteüs 3:16-17).
Romeinen 3:19b zegt dat alle mensen in de wereld “ingesloten zijn in” (niet: “onder”) Gods wet (Gods heilige en
rechtvaardige rechtseis zoals die uitgedrukt wordt in vooral Gods morele geboden en verboden in de Bijbel).
• Romeinen 3:19b zegt dat “de wet” (Gods heilige en rechtvaardige rechtseis uitgedrukt in de morele wetten)
functioneert als een rechter. Hij smoort elk argument tegen de God van de Bijbel en tegen Zijn openbaring in de
Bijbel en roept alle mensen ter verantwoording aan de God van de Bijbel.
• Romeinen 3:20b zegt dat “de wet” (als in Romeinen 3:19b) functioneert als een spiegel. Hij toont natuurlijke
mensen hoe zij werkelijk zijn, hoe God hen ziet, en hoe zondig zij werkelijk zijn. Het maakt hen pijnlijk bewust dat
zij volkomen verdorven zijn.
• En Romeinen 3:21a zegt dat “de wet” (als in Romeinen 3:19b) niet kan functioneren als een verlosser. Hij kan de
weg van verlossing niet openbaren en zal ook mensen in Gods ogen niet verlossen. Hij openbaart de weg van
verlossing (rechtvaardiging en heiliging) niet en kan dat ook niet.
Ten tweede. De ceremoniële wet.

De ceremoniële of rituele wetten zijn Gods vereisten hoe men tot God in gebed en

aanbidding moet naderen:
1

Romeinen 3:19. Niet: “onder de wet”, maar “ingesloten in de wet”
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• Gedurende de oudtestamentische periode werden deze wetten uitgedrukt in ceremoniële wetten, die bestonden uit:
- wetten over de tempel
- wetten over de priesters
- wetten over de Sabbat en de religieuze feesten
- en wetten over de offeranden en gaven.
Met de eerste komst van Jezus Christus “vond er noodzakelijkerwijs een verandering van de ceremoniële wetten plaats”
(Hebreeën 7:12).
• Gedurende de nieuwtestamentische periode heeft Jezus Christus de wet inclusief deze ceremoniële wetten:
- vervuld (Matteüs 5:17)
- opgeheven (Kolossenzen 2:14)
- en afgeschaft (Efeziërs 2:15).
De ceremoniële wetten zijn niet langer geldig in de nieuwtestamentische periode en mogen niet weer in de
nieuwtestamentische Gemeente (Kerk) ingevoerd worden (zie Galaten 4:8-10; 5:1-7)! Het vieren van de
oudtestamentische godsdienstige feesten is afgeschaft! Gedurende de nieuwtestamentische periode zoekt God mensen
die Hem aanbidden, niet met rituelen en ceremoniële wetten, maar “in Geest en in waarheid” (Johannes 4:23-24).
Ten derde. De burgerlijke wetten.

De burgerlijke wetten zijn Gods rechtvaardige vereisten met betrekking tot het
besturen van de gemeenschap (gemeente) van Zijn volk.
• Gedurende de oudtestamentische periode bevatten deze burgerlijke wetten regels hoe het nationale en politieke volk
van Israël zou moeten functioneren en bevatten wetten met betrekking tot bezittingen, belastingen, oorlogen, ziekten
en seksuele overtredingen.
• Gedurende de nieuwtestamentische periode wordt Gods volk, de gelovigen in Israël, voortgezet op een hoger vlak
en uitgebreid om de gelovigen vanuit de heidense volken in te sluiten. Daarom werden de burgerlijke wetten van de
staat Israël in het Oude Testament ook vervangen of vervolmaakt door de onderwijzingen van Jezus Christus over
het Koninkrijk van God in het Nieuwe Testament.
(3) De “wet” is de oudtestamentische Schriften of een deel daarvan (Romeinen 3:19a,21b).
Deze wet is het oudtestamentische gedeelte van de Bijbel.

De morele wetten (Gods heilige en rechtvaardige vereisten voor verlossing en veroordeling), de ceremoniële wetten
(Gods vereisten voor hoe men tot God moest naderen en Hem moest aanbidden gedurende de oudtestamentische
periode) en de burgerlijke wetten van de gemeenschap van Israël (Gods vereisten hoe het volk van Israël bestuurd
moest worden gedurende de oudtestamentische periode) worden uitgedrukt in geboden, verboden en regels geschreven
in het Oude Testament. Daarom wordt het Oude Testament ook wel “de Wet (Hebreeuws: Torah) en de Profeten”
genoemd (Matteüs 5:17).
Maar het Oude Testament bevat meer dan alleen maar morele, ceremoniële en burgerlijke wetten. Het bevat ook
heilsgeschiedenis, godsdienstige gedichten en profetieën. Romeinen 3:21b zegt dat “de wet” (in de zin van de
oudtestamentische Geschriften) wel “een weg openbaart die mensen rechtvaardig maakt of mensen redt (verlost,
behoudt) zonder de werken van de wet” (in de zin van proberen de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te
houden).
Het Oude Testament en het Nieuwe Testament openbaren dat:
• “gerechtigheid” een attribuut van God en niet van natuurlijke mensen is
• deze gerechtigheid door de heilige en rechtvaardige God van de Bijbel van elk mens vereist wordt
• een mens die gerechtigheid alleen kan verkrijgen als een genadig cadeau (gift) door geloof (Genesis 15:6; zie
Galaten 3:6-9). Gods gerechtigheid kan nooit verkregen worden door “de werken van de wet” (door te proberen de
godsdienstige handelingen van de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te houden)!
(4) De “wet” kan ook een principe of een systeem of een methode of een orde van dingen zijn
(Romeinen 3:27).

3:21-24a
Vraag 2. Wat is de aard, grond en middel van de rechtvaardiging (verlossing)?

Aantekeningen.
De aard van de rechtvaardiging is dat het Gods gerechtigheid is en niet de gerechtigheid van een mens.
“Christus Jezus is onze gerechtigheid” (1 Korintiërs 1:30).
De grond van de rechtvaardiging is dat God Zijn gerechtigheid vrijelijk uit genade schenkt.
Het middel van de rechtvaardiging is dat een mens deze gerechtigheid van God (Christus) door geloof alleen aanneemt.

© 2016 DOTA Handleiding 9

Les12. Romeinen 3:21-31

4

(1) De aard van de gerechtigheid
is dat het Gods gerechtigheid en niet de gerechtigheid van een mens is (Romeinen 3:21,23).

Sommige mensen denken dat “Gods gerechtigheid” betekent dat de gerechtigheid van God komt (door God gegeven
wordt). Anderen denken dat de gerechtigheid door God goedgekeurd is. En een derde groep mensen denken dat de
gerechtigheid (van de gelovige) God kan overhalen en daarom de gelovige kan rechtvaardigen. Maar de context maakt
heel duidelijk dat Gods gerechtigheid niets minder dan de aard van God en het bezit van God alleen is. God alleen is
rechtvaardig en God alleen bezit gerechtigheid! Het is nooit de gerechtigheid van een mens!
De gerechtigheid van God wordt ook tegenover de gerechtigheid van alle mensen gesteld. Het is een gerechtigheid
“zonder de werken van de wet”, dat wil zeggen, zonder de allerbeste inspanningen van de mens om gerechtigheid te
verwerven door de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te houden (Romeinen 3:21a). Zelfs de meest volmaakte
menselijke gerechtigheid die verworven wordt door het houden van de wet (zie Jesaja 64:6) is niet voldoende om de
toorn van God tegen de zonde van de mens te bedaren (tot rust te brengen) en voldoet ook niet aan Gods standaard van
volmaaktheid voor het menselijke gedrag.
“Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Er is geen mens die “Gods
heerlijkheid” bezit, dat wil zeggen, die Gods heiligheid en gerechtigheid of Gods liefde en trouw bezit! Alle mensen
• hebben hun staat (positie) van volmaaktheid in de zondeval verloren
• missen nu Gods heerlijke kenmerken
• missen ook Gods goedkeuring!
Daarom staat de gerechtigheid van God absoluut tegenover zowel de ongerechtigheid van de mens als de gerechtigheid
van de mens! De gerechtigheid van God wordt niet door een enkel mens bewerkstelligd of verworven. De gerechtigheid
wordt door God gekenmerkt en is het bezit van God alleen. God is de enige Auteur (Verwerver) van de gerechtigheid,
de enige Bezitter van de gerechtigheid en de enige Gever van de gerechtigheid! Daarom is het de enige gerechtigheid
die God goedkeurt en de enige gerechtigheid die bij God geldt (die Hem overtuigt)!
(2) Het middel tot de gerechtigheid
is dat gerechtigheid verkregen wordt door geloof alleen (Romeinen 3:22).

De gerechtigheid van God is niet de gerechtigheid van een mens en daarom kan een mens deze gerechtigheid alleen van
buiten zichzelf ontvangen, vanuit Gods genade (de Gever) en alleen door geloof aannemen (de ontvanger). Een mens
kan de gerechtigheid van God niet verwerven, niet verdienen en ook niet kopen, maar alleen als een gift door geloof in
de Heer Jezus Christus van God aannemen (ontvangen)!
De gelovige ontvangt de gerechtigheid van God “niet op basis van geloof” (Grieks: dia pistin), maar “door geloof”
(Grieks: dia pisteós). “Geloof” is niet “een soort van goed werk” van de mens dat de grond of reden vormt waarom God
de gelovige rechtvaardigt. “Geloof” is niets meer dan “het instrument of het middel (de lege hand) waarmee de gelovige
in Jezus Christus de gerechtigheid van God in ontvangst neemt. “Het geloof” is niet een soort algemeen religieus geloof
dat alle godsdiensten hebben2, maar een specifiek geloof in Wie Jezus Christus is en in wat Jezus Christus door zijn
dood en opstanding tot stand gebracht heeft!
De gerechtigheid van God wordt geschonken aan ieder mens die in Jezus Christus gelooft zonder onderscheid in ras,
cultuur of mate van geloof. Vanaf de eerste komst van Jezus Christus is er: “geen enkel onderscheid tussen Jood en
Griek” met betrekking tot:
• de weg van verlossing (Romeinen 10:12). De weg van verlossing is dezelfde voor alle mensen
• de staat (positie, toestand) van hun geestelijke en morele verdorvenheid: “allen hebben gezondigd” (Romeinen
3:23).
• de wijze waarop zij gerechtvaardigd (gered, verlost, behouden) wordt: “door geloof zonder werken van de wet”
(Romeinen 3:28).
(3) De grond of reden van de gerechtigheid
is dat gerechtigheid vrijelijk uit Gods genade geschonken wordt (Romeinen 3:24).

“Zij worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:24). Dit is
het belangrijkste onderdeel van de leer/onderricht van Paulus over de rechtvaardiging. Er is absoluut niets in de mens en
ook niets dat de mens kan doen om God te bewegen te handelen of Hem te dwingen een mens te rechtvaardigen. In
tegendeel, alles wat de mens is en alles wat de mens doet dwingt God om de mens te oordelen en te veroordelen
(verdoemen).
De fantastische boodschap van het evangelie is juist dat de gerechtigheid van de gelovige volkomen bepaald wordt door
Wie God is en door Wat Hij gedaan (verworven) heeft in de uitoefening van Zijn vrije en soevereine genade.
Maar de nadruk op Gods vrije en soevereine genade sluit niet het middel uit waardoor Zijn genade uitgeoefend wordt.
De Middellaar van Gods genade is Jezus Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk door Zijn dood en Zijn opstanding
uit de dood. De grond voor de rechtvaardiging of verlossing is alleen de zelfopofferende liefde en kostbare genade van
God die uitgedrukt worden in de dood van Jezus Christus aan het kruis. Gods genade is nooit goedkope genade die aan
2

De algemene valse leer dat “ieder mens op grond van zijn eigen “geloof” (bv. Hindoeïsme) zalig wordt.
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mensen uitgedeeld wordt zonder een kostprijs. Gods genade is kostbare genade die het leven van de Zoon van God
gekost heeft. Maar daarom is de rechtvaardiging door Gods genade ook helemaal vrij (gratis) voor mensen. De
gerechtigheid van God kan niet door mensen verworven, verdiend of gekocht worden. Maar de gerechtigheid van God
heeft voor God wel de hoogste prijs gekost – het leven van Zijn enige Zoon!
De dood van Jezus Christus aan het kruis verhoogt het genadige karakter van de gerechtigheid van God. De
barmhartigheid en genade van God heft de heiligheid en gerechtigheid van God niet op (zet deze niet opzij), maar
vervult eerder de vereisten die de heiligheid en gerechtigheid van God vereist. Omdat God Zelf de prijs heeft betaald,
kan God Zijn barmhartigheid en genade (Zijn liefde) uitoefenen op onheilige en onrechtvaardige mensen zonder Zijn
eigen heiligheid en gerechtigheid opzij te zetten!
3:24b-25a
Vraag 3. Wat is het effect van de rechtvaardiging (verlossing)?

Aantekeningen.
Het effect van de rechtvaardiging die Jezus Christus tot stand brengt, is dat
• Hij onrechtvaardige mensen loskoopt
• de rechtvaardige toorn (verbolgenheid) van God bedaart (tot rust brengt) 3
• en de verloren mens weer met God verzoent4.
(1) Het effect van de rechtvaardiging
is dat onrechtvaardige mensen losgekocht worden (Romeinen 3:24b).

De “losprijs” (Grieks: lutron) is de prijs die betaald wordt om de slaaf of gevangene vrij te kopen. De losprijs is niets
minder dan het leven van Jezus Christus! Jezus Christus gaf Zijn leven volkomen vrijwillig (zonder dwang) als een
zoenoffer (Johannes 10:18; 1 Petrus 1:18-19) “in de plaats van” en “voor velen” (Markus 10:45; Johannes 10:11;
2 Korintiërs 5:21). De losprijs wordt niet aan de Satan uitbetaald, maar aan God de Vader (Romeinen 3:24-26). Door
zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood werd Jezus Christus en is Jezus Christus Zelf “de gerechtigheid,
heiliging en verlossing (het loskopen)” van elk christen (1 Korintiërs 1:30; Efeziërs 2:4-7).
De genade van God verschaft (gaf) Jezus Christus als “de losprijs” die zondaren “loskoopt”. Jezus Christus heeft de
gelovigen in Hem losgekocht uit de slavernij aan en het gevangenschap in de zonde door de losprijs (Zijn dood aan het
kruis) te betalen. Jezus Christus is niet alleen maar Degene die het loskopen bewerkstelligt (tot stand brengt)(een soort
van bemiddellaar), maar Hij is de belichaming van het loskopen: Hij gaf niet alleen maar een som geld als losprijs, maar
werd de losprijs door Zijn leven (zichzelf) te geven als een levend zoenoffer! Zijn lichaam werd het zoenoffer. Wat
Jezus Christus tot stand bracht, kan niet gescheiden worden van Zijn Persoon. Het loskopen (de verlossing) van mensen
die aan de zonde verslaafd zijn, kan niet gescheiden worden van de Loskoper (de Verlosser), iemand die de losprijs
betaalde! Daarom is het volkomen onmogelijk om mensen los te kopen (te verlossen) zonder een Loskoper (een
Verlosser) (zie Jesaja 43:10b-11)! Jezus Christus is de Loskoper (de Verlosser), de Middellaar van de verzoening (het
loskopen). Wanneer een mens in Jezus Christus gaat geloven, wordt hij werkelijk losgekocht (verlost) en bevrijd van de
slavernij en gebondenheid aan de zonde5.
(2) Het effect van de rechtvaardiging
is dat Gods heilige en rechtvaardige toorn tegen de zonde verzoend (gekalmeerd, gestild) wordt
(Romeinen 3:25a).

Gods genade heeft Jezus Christus “door Zijn bloed (zijn plaatsvervangende dood aan het kruis) openlijk aangewezen
(Grieks: protithémi) als zoenmiddel (Grieks: hilastérion). “Het zoenmiddel” betekent dat:
• Gods heilige en rechtvaardige toorn (verbolgenheid) tegen de zonde verzoend werd (bevredigd en dus
gekalmeerd/gestild werd)
• Gods toorn en bestraffing afgewend werd
• de zonde weggenomen werd.
“Verzoening (bevrediging, kalmeren, stillen, gunstig stemmen) (van de zonde)6 verzoent de gerechtigheid en heiligheid
van God met de barmhartigheid en liefde van God.
De uitdrukking “door Zijn bloed” leert niet dat er een soort van magische kracht schuilt in het bloed van Jezus Christus!
“Het bloed” is een symbool voor “het leven” (Leviticus 17:11) dat Hij door Zijn dood aan het kruis volkomen vrijwillig
gaf. Dus “het vergieten van bloed” is het symbool voor het zoenoffer waardoor alle zonden van de gelovige in Jezus
Christus vergeven wordt (Hebreeën 9:22) en zij volmaakt gereinigd worden (1 Johannes 1:7).
Er moet een zoenoffer (Grieks: hilastérion) gebracht worden dat voldoet aan Gods vereiste voor de veroordeling en
bestraffing van de zonde. Een dergelijk zoenoffer moet aan de volgende criteria voldoen:
• Het zoenoffer moet een mens zijn, omdat het bloed van offerdieren geen verzoening van zonden kan
bewerkstelligen (Hebreeën 10:3-4).
3

Engels: propitiates, makes atonement for sin.
Engels: reconciles the sinner
5
De macht, schuld, schande, onreinheid, besmetting en tegenwoordigheid van de zonde
6
Engels: propitiation
4
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• Het zoenoffer moet zondeloos zijn, omdat een zondaar geen verzoening voor zichzelf kan doen (2 Korintiërs 5:21;
Hebreeën 4:15; 7:26-27).
• Het zoenoffer moet volkomen vrijwillig sterven, omdat het anders een slachtoffer een geen zoenoffer is (Johannes
10:17-18; Matteüs 16:53).
• Het zoenoffer moet Gods keuze zijn, omdat het anders niet Gods werk (Handelingen 2:23; 1 Petrus 1:20), maar
mensenwerk is. Het zoenoffer bevredigt Gods heilige en rechtvaardige toorn (verbolgenheid) tegen de zonde, neemt
de zonde van de zondaar weg en verzoent de zondaar met God. Door zijn dood aan het kruis werd Jezus Christus
Zelf Degene Die Gods toorn afwendde, de zonde wegnam en de zondaar met God verzoende.
De uitdrukking “God heeft Christus openlijk ten toon gesteld” (Grieks: protithémi) als zoenmiddel, kan het volgende
betekenen:
• dat van alle eeuwigheid af God de Vader het doel, plan en ontwerp had dat Jezus Christus door zijn zoenoffer de
Loskoper (de Verlosser) zou zijn (Efeziërs 1:9,11; 1 Petrus 1:18-20). “Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde
raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is” (Handelingen 2:23a).
• dat binnen de geschiedenis van de wereld God de Vader Jezus Christus als het zoenoffer voor de zonden openlijk
ten toon gesteld heeft. “Hebt u door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood”
(Handelingen 2:23b).
De bedoeling is dezelfde, namelijk, dat God de Vader Zelf Degene is die het loskopen heeft verschaft dat Hij vóór de
schepping van de wereld gepland heeft en in de tijd uitgevoerd heeft. Het is een verdraaiing van de waarheid om te
zeggen dat God de Vader door het zoenoffer van Christus overgehaald moest worden, want God heeft van begin af aan
al besloten dat Jezus Christus het zoenoffer in de menselijke geschiedenis zou zijn. God hoeft niet overgehaald te
worden, maar God doet niet iets goeds (barmhartigheid bewijzen) door iets slechts te doen (de zonde niet te straffen).
Hij bewijst barmhartigheid aan de zondaar, omdat Hij de zonde gestraft heeft. Gods gerechtigheid en Gods
barmhartigheid worden volkomen volmaakt met elkaar verzoend aan het kruis! Omdat God heilig en rechtvaardig is,
moet Hij de zonde veroordelen en straffen. Maar omdat God ook barmhartig en liefdevol is, heeft Hij het Middel om de
zonde te straffen en mensen te behouden ook verschaft!
Dus, Romeinen 3:25a kan het beste als volgt vertaald worden: “Door het vergieten van bloed heeft God Jezus Christus
voorgesteld als het zoenoffer dat effectief wordt door het geloof.” God plande (besloot, ontwierp) van het begin af aan
dat Jezus Christus het zoenoffer zou zijn, dat wil zeggen, dat Jezus Christus het middel zou zijn om de heilige en
rechtvaardige toorn van God te verzoenen (bevredigen/bedaren/stillen) en dat door de dood van Jezus Christus aan het
kruis in de menselijke geschiedenis deze verzoening pas effectief wordt wanneer mensen in Jezus Christus gaan
geloven.
3:25b-26
Vraag 4. Wat is het doel van de rechtvaardiging (verlossing)?

Aantekeningen.
Het doel van de rechtvaardiging is om Gods volmaakte gerechtigheid te demonstreren. Het bewijst Gods volmaakte
karakter. In vers 26 betekent Gods inherente gerechtigheid die door niets geschonden kan worden en die door de
rechtvaardiging van zondaren bewezen en gehandhaafd wordt.
(1) Het doel van de rechtvaardiging
is om Gods volmaakte gerechtigheid te demonstreren vóór de dood van Jezus Christus.

Gedurende de oudtestamentische periode konden mensen nog zeggen dat God “onrechtvaardig” is, omdat Hij de volken
van de wereld hun gang liet gaan (Handelingen 14:16) en omdat Hij hun onkunde met betrekking tot wie God is en wat
Hij wil voorbijzag (Handelingen 17:30). Gedurende de oudtestamentische periode liet God Zijn geduld en
verdraagzaamheid zien door de zonden die gepleegd werden te ontzien. Hij strafte mensen niet meteen en naar wat hun
ongerechtigheid en onkunde verdienden. En Hij rechtvaardigde gelovigen als Abraham en David zonder hun zonden te
straffen (Genesis 15:6; Psalm 32:1-2)!
Maar Gods verdraagzaamheid gedurende de oudtestamentische periode mag niet uitgelegd worden als onverschilligheid
tegenover de zonde. Zijn uitstel van veroordeling en straf mag niet uitgelegd worden als vergeving van zonden!
“Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22)!
(2) Het doel van de rechtvaardiging
is om Gods volmaakte gerechtigheid te demonstreren ná de dood van Jezus Christus.

Tijdens de eerste komst van Jezus Christus stierf Hij aan het kruis en vergoot Zijn bloed. Hij “gaf Zijn leven als een
losprijs voor velen” (Markus 10:45). Hij “legde Zijn leven af voor Zijn schapen” (Johannes 10:11). Zijn dood was de
straf voor de zonden van Zijn mensen.
Maar door uiteindelijk een zoenoffer te brengen als een losprijs om voor de zonden te betalen:
• werd enerzijds de zonden van mensen die gedurende de oudtestamentische periode geloofden tot rechtvaardiging in
de Messias Die nog moest komen gestraft.
• en worden anderzijds mensen die gedurende de nieuwtestamentische periode geloven in Jezus Christus Die
gekomen is ook gerechtvaardigd!
© 2016 DOTA Handleiding 9

Les12. Romeinen 3:21-31

7

De dood van Jezus Christus had dus niet alleen effect naar de toekomst (de nieuwtestamentische periode), maar ook
naar het verleden (de oudtestamentische periode).
Na de dood van Jezus Christus aan het kruis, kan niemand meer zeggen dat God “onrechtvaardig” is! Na de dood van
Jezus Christus aan het kruis kan ook de satan niet langer christenen (de gelovigen) aanklagen door te zeggen dat hun
zonden niet verzoend zijn (Openbaring 12:10-11)! De dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis is de grond of
reden voor de rechtvaardiging van gelovigen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament!
De dood van Jezus Christus bewijst dat God volkomen rechtvaardig was toen Hij de zonden van gelovigen die vóór de
eerste komst van Jezus Christus gepleegd werden, ongestraft liet. Het bewijst ook dat God nog steeds “rechtvaardig” is
als Hij de zonden die gelovigen in de tegenwoordige tijd plegen, ongestraft laat! De verdiensten van de losprijs of het
zoenoffer reiken achteruit door alle eeuwen heen tot aan de schepping van de mens en vooruit door alle eeuwen heen
tot aan de wederkomst van Christus!
De opstanding van Jezus Christus bewijst dat God het zoenoffer van Jezus Christus heeft geaccepteerd! De dood en de
opstanding van Jezus Christus is het middelpunt van Gods handelingen met de mens in de wereldgeschiedenis! Daarom
is het hart van het evangelie door heel het Nieuwe Testament heen: “Jezus Christus de Gekruisigde en de Opgestane
Heer” (Johannes 1:29; 10:17-18; 11:51-52; 12:31-32; Handelingen 2:23-24,36; 3:13-15,18; 4:10-12; 5:30-31; 7:52,55;
8:32; 10:39-43; 13:27-35; 26:22-23; 1 Korintiërs 1:23-24; Openbaring 12:11).
Als God mensen rechtvaardigt die in Jezus Christus geloven, dan worden zij niet gerechtvaardigd op grond van hun
(mooie) karakter en goede (religieuze) werken. Zij worden gerechtvaardigd op grond van wat God eens en voor altijd in
de menselijke geschiedenis in en door Jezus Christus gedaan heeft! Zij worden niet gerechtvaardigd door een daad van
God waarin Hij de rechtvaardige vereisten van de wet opzij zet, zoals sommige heersers op de aarde kunnen doen. Zij
worden gerechtvaardigd door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus voor hen in de plaats. Hierdoor werden
de rechtvaardige vereisten (de wet) van God voor de veroordeling (en bestraffing) van alle zonden en voor de verlossing
(rechtvaardiging en heiliging) van gelovigen in Jezus Christus volkomen en volmaakt voldaan! Alleen het kruis van
Jezus Christus blijft de zichtbare demonstratie dat de gerechtigheid en heiligheid van God volledig en volmaakt met de
barmhartigheid en genade (liefde) van God voor de zondaar verzoend is!
3:27-31

Vraag 5. Wat zijn de resultaten van de rechtvaardiging (verlossing)?
Aantekeningen.
(1) Het resultaat van de rechtvaardiging
is dat gelovigen nederig gehouden worden (het roemen is uitgesloten) (Romeinen 3:27-28).

“De wet van het geloof” sluit het roemen van mensen uit. Het woord “wet” betekent hier “principe, systeem, methode
of orde” van dingen. Al het roemen van morele mensen over hun “goede werken” of van religieuze mensen over hun
“religieuze werken” (door te proberen de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te houden) 7 is uitgesloten. Het
roemen wordt gebaseerd op de wet (het principe) van voorgewende rechtvaardiging door de werken van de wet
(proberen de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te houden), maar het roemen wordt buitengesloten door de wet
(het principe) van ware rechtvaardiging door het geloof in het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus.
Twee zaken worden met elkaar vergeleken zodat zij elkaar volkomen uitsluiten. Het systeem (van de Joden) waarbij de
wet (proberen de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten te houden) de methode van de rechtvaardiging is, wordt
uitgesloten door het systeem (van de Bijbel) waarbij het geloof de methode van de rechtvaardiging is. De
rechtvaardiging door de werken van de wet is gebaseerd op wat mensen zijn en doen, terwijl de rechtvaardiging door
het geloof gebaseerd is op wat God is en wat Hij gedaan heeft en nog doet! De werken van de wet (proberen de morele,
ceremoniële en burgerlijke wetten te houden) feliciteren zichzelf, terwijl het geloof in Jezus Christus zichzelf
verloochent. De werken van de wet roemen in hun eigen prestaties of verworvenheden, terwijl het geloof roemt in het
volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus. De wet (het principe) van het geloof sluit daarmee de wet (principe) van
werken als een middel tot rechtvaardiging uit! Daarom concludeert vers 28, “Wij komen dus tot de slotsom dat de mens
door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet (het houden van de morele, ceremoniële en
burgerlijke wetten)8.” Een mens wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof in het volbrachte verlossingswerk van
Jezus Christus!
“De rechtvaardiging door het geloof” betekent dat God uit genade de gerechtigheid van Jezus Christus toerekent aan
een gelovige die het helemaal niet verdient. Het betekent: God verklaart de gelovige in Jezus Christus volkomen en
volmaakt rechtvaardig en beschouwt en behandelt hem voortaan als volkomen en volmaakt rechtvaardig in Zijn ogen.

7

Bv. (1) de geloofsbelijdenis in één God, (2) zoveel keer per dag bidden, (3) zoveel keer vasten, (4) zoveel geld geven en (5) zoveel pelgrimsreizen maken, (6) de
besnijdenis, (7) religious kleden (kipa, hoofddoek), (8) religious eten (kosher, halal, geen varkensvlees).
8

De Thora in het Judaïsme, de wetticisme onder bepaalde christenen en de Sharia in de Islam.
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(2) Het resultaat van de rechtvaardiging
is dat het bewijst dat de Enige God maar één weg van verlossing (één manier van rechtvaardiging)
voor mensen heeft (Romeinen 3:29-30).

Deuteronomium 6:4 bewijst dat de Joden geloofden dat er maar één God is. Als er maar één God is (vgl. Exodus 20:3,
“U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”), dan moet deze ene God de God van zowel de Joden als de
niet-Joden (de heidenen) zijn! En als Hij de God van alle mensen is, dan kan er maar één manier zijn waarop Hij
mensen rechtvaardigt. Deze ene manier is niet door de werken van de wet die mensen doen, maar door het geloof in wat
God volbracht heeft!
Hij zal de Joden “uit het geloof” (Grieks: ek pisteos)(Romeinen 1:17; 4:16) rechtvaardigen en de heidenen “door het
geloof (Grieks: dia pisteos) (Romeinen 3:22,25;: Galaten 2:16).” Er is geen verschil tussen deze twee uitdrukkingen,
omdat Paulus ze zonder onderscheid gebruikt om hetzelfde te zeggen. Alle mensen, ondanks hun oorspronkelijke
godsdienst of secularisme, worden alleen gerechtvaardigd door middel van hun geloof in wat de God van de Bijbel in
en door Jezus Christus gedaan heeft! De toekomende tijd verwijst niet naar de laatste oordeelsdag in de toekomst, maar
drukt uit dat de rechtvaardiging door het geloof vanaf nu heel zeker de methode voor de rechtvaardiging is.
(3) Het resultaat van de rechtvaardiging
is dat de wet bevestigd wordt (Romeinen 3:31).

Sommige mensen beschouwen Romeinen 3:31 als een inleiding op Romeinen 4 en dan verwijst het woord “wet” naar
het hele Oude Testament. Maar Romeinen 3:31 behoort bij hoofdstuk 3 en het woord “wet” verwijst naar Gods wet die
gehoorzaamheid eist van (beveelt aan) alle mensen (evenals Paulus in Romeinen 7:7-13 en 13:8-10 leert).
In Romeinen 3:20 zegt Paulus, “Omdat uit de werken van de wet (het proberen de morele, ceremoniële en burgerlijke
wetten te houden) geen mens voor God gerechtvaardigd wordt.” In Romeinen 3:21 zegt hij, “De gerechtigheid van God
is geopenbaard zonder het houden van de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten.” In Romeinen 3:27 zegt hij, “De
wet (principe of methode) van de evangelieboodschap is het geloof en niet de werken van de wet (het houden van de
morele, ceremoniële en burgerlijke wetten).” En in Romeinen 3:28 zegt hij, “De mens wordt gerechtvaardigd door het
geloof zonder de werken van de wet (het houden van de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten).”
De onweerstaanbare vraag is dan, “Welk betekenis heeft de wet dan nog (dat wil zeggen, het houden van de morele
wetten, want de ceremoniële en burgerlijke wetten zijn vervuld, opgeheven en afgeschaft)? Is de wet (de morele wetten)
in de zin van Gods geboden (vgl. de Tien Geboden) die gehoorzaamheid van alle mensen gebieden, dan onbruikbaar
gemaakt?”
Paulus geeft hierop een duidelijke “Nee!” te horen. Paulus stelt deze vraag en geeft daar antwoord op zonder verder
daarop in te gaan. Christenen heffen door hun geloof in Jezus Christus “de wet” (dat wil zeggen, de morele wet, de Tien
geboden) niet op! Integendeel, christenen handhaven de wet (de morele wet, de Tien Geboden). De volledige uitleg van
de functie van de wet (de morele wet) volgt in Romeinen 7:7-13 en 13:8-10. Christenen handhaven “de Wet” in de zin
van Gods heilige en rechtvaardige rechtseis en de Wet in de zin van Gods Tien Geboden die christenen als Gods
gerechtvaardigde (verloste) mensen zichtbaar dienen te demonstreren.
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 3:21-31.
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 3:21-31.

3:21.
3:22.
3:23.
3:27.
3:28.
3:29.

Ontdek dat de boodschap van het Oude Testament ook “rechtvaardiging uit Gods genade door het geloof is.”
Ontdek waarom het Nieuwe Testament geen onderscheid meer tussen een Jood en een niet-Jood (heiden)
maakt.
Denk aan alle mogelijke terreinen waarin de natuurlijke mens tekortschiet aan Gods absolute volmaakte
standaard.
Overweeg hoe jij kunt roemen in Jezus Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk.
Onderzoek jezelf of jij nog bepaalde wetten onderhoudt ten einde Gods goedkeuring te winnen. 9
Als God (de God van de Bijbel) de enige God is, hoe kun je Hem dan aan mensen om je heen presenteren?

9

Bv. dat jij bepaalde klerendracht (een pak, een hoed, een burka, een hoofddoek) moet dragen; bepaald voedsel (varkensvlees) niet mag eten; bepaalde drank (wijn) niet
mag drinken; bepaalde tijden (sabbat) moet houden; bepaalde wassingen of een bepaalde manier van dopen (onderdompeling) moet nakomen; bepaalde maaltijdvieringen
(paasmaal) moet nakomen; een bepaald bedrag geld (een tiende) moet geven, niet mag dansen, niet mag sporten op bepaalde tijden; een bepaalde manier van gestorven
voorvaderen vereren; bepaalde “rites de passage” in je levensloop moet volgen; enz.
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3:31.

Maak een duidelijk onderscheid tussen de functie van het geloof en de functie van de morele wet (de Tien
Geboden).

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 3:21-31.

Romeinen 3:24 zegt dat we uit genade gerechtvaardigd zijn. Enerzijds heeft het mij niets gekost, maar anderzijds heeft
het God heel veel gekost! Ik wil blijven onthouden dat ik met een heel grote losprijs vrijgekocht ben, namelijk het
zoenoffer van Jezus Christus. Alleen Hij heeft Zijn leven voor mij afgelegd! Gods genade is niet goedkoop, maar
kostbaar!
Romeinen 3:27 zegt dat de methode voor de rechtvaardiging geloof en niet religieuze werken is. Belangrijk is wat Jezus
Christus voor mij gedaan heeft en niet wat ik met mijn eigen religieuze werken gepresteerd heb. Niemand kan roemen
op zijn eigen prestaties of verworvenheden. 1 Korintiërs 1:30-31 zegt dat ik wel mag roemen, maar dan alleen in
Christus Die “mijn gerechtigheid, heiliging en verlossing (loskopen)” geworden is! Ik wil met alle christenen alleen
roemen in Jezus Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk!
STAP 5.

REACTIE

BID om de beurt NEEM BEURTEN EN BID TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE
AANGESPROKEN HEEFT in Romeinen 3:21-31.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bv. door
maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)
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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).
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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 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 3:21-31 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 1 Koningen
3, 11, 17 en 18. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak
korte aantekeningen.
4. Memorisatie. (1) De aard van de Gemeente (Kerk): 1 Petrus 2:5. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die
je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “de koninklijke bruiloft” in Matteüs 22:1-14 en de gelijkenis van “de grote
maaltijd” in Luke 14:15-24 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.
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