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KONINKRIJK.   LES 30 
 

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] 

SPREUKEN 6, 7, 8 en10 

 

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

(Spreuken 6, 7, 8 en 10). 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)                [GODS MAJESTEIT] 

HET REPETEREN VAN SERIE K 

 

Repeteer twee aan twee de vijf versen van serie K: “Gods majesteit”.  

(1) God is onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26. Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de 

Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig 

tevoorschijn brengt, door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.  

(2) God is majestueus. 1 Kronieken 29:11. Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de 

majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich 

verheven tot een Hoofd  boven alles.   

(3) God is besluitvaardig. Efeziërs 1:11-12. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd 

waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van 

Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.  

(4) God is alwetend. Hebreeën 4:13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot 

voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 

(5) God is almachtig. Jeremia 32:17. Ach, Heere HEERE! Zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote 

kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk!  

 

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

ROMEINEN 8:1-17 
 

Introductie. In Romeinen 1-5 legt Paulus de staat van de rechtvaardiging uit en maakt duidelijk dat de wet een mens 

niet kan rechtvaardigen. In Romeinen 6-7 legt hij de staat van de heiliging en het proces van de heiligmaking uit en 

maakt duidelijk dat de wet een mens ook niet kan heiligen! In Romeinen 8 legt hij de zekerheid van verlossing van 

christenen uit. 
 

De verlossing die God Zich in de eeuwigheid ten doel gesteld heeft, die Jezus Christus in de tijd verworven (verdient) 

heeft, die de Heilige Geest door de geschiedenis heen toepast en die christenen nu verkondigen (Romeinen 1:16) is 

absoluut zeker (gewaarborgd)!  
 

De verlossing van christenen is zeker, omdat: 

• zij verlost zijn van de overheersende macht van hun zondige natuur (Romeinen 8:1-4).  

• hun verlossing al begonnen is met hun wedergeboorte en de heiliging van hun hart en leven door de Heilige Geest 

(Romeinen 8:5-13). 

• zij Gods aangenomen kinderen en erfgenamen van de toekomstige heerlijkheid zijn (Romeinen 8:14-17).  
 

STAP 1. LEES.             GODS WOORD 

Lees. We gaan Romeinen 8:1-17 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. 
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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. 
 

8:1-4 

Ontdekking 1. Christenen  zijn veilig en zeker, omdat zij verlost zijn van de overheersende macht 

van hun zondige natuur.  
 

Terwijl Johannes 5:24 belooft dat christenen op de laatste oordeelsdag niet in het oordeel zullen komen, belooft 

Romeinen 8:1 dat christenen niet in de verdoemenis (de eeuwige straf) zullen komen (zie Matteüs 25:46)! Dit is omdat 

God de overweldigende schuld en overheersende macht van de zondige natuur van christenen al in de zwakke 

menselijke natuur van Jezus Christus verdoemd heeft (Romeinen 8:3). De Heilige Geest heeft de christen vrijgemaakt 

van de absolute overheersende macht van hun zondige natuur (Romeinen 8:2).  
 

 De wet is Gods absolute vereiste voor de rechtvaardiging (verlossing) en Gods absolute regel hoe te leven uitgedrukt in 

de vorm van de morele wetten van God (de Tien Geboden). Maar de wet kon onmogelijk de mens rechtvaardigen 

(verlossen, bevrijden), omdat de wet krachteloos gemaakt werd door de zondige natuur van de mens. De zondige natuur 

van de mens maakte het onmogelijk om de wet te gehoorzamen.  
 

Maar wat de wet onmogelijk kon doen, dat deed God door Jezus Christus! Hij stuurde Jezus Christus in dezelfde 

zwakke menselijke natuur (uitgezonderd de zonde) en verdoemde de zonde en zijn macht in het zwakke menselijke 

lichaam van Jezus Christus aan het kruis (zie 1 Petrus 2:24)(Romeinen 8:3). God bewerkte verzoening van zonden niet 

door het houden van de wet, maar door de plaatsvervangende dood van Jezus Christus. En zo werd niet alleen de 

rechtvaardiging, maar ook de heiliging een mogelijkheid voor mensen en een werkelijkheid voor mensen die in Jezus 

Christus geloven.  
 

De rechtvaardige eis van de wet met betrekking tot de rechtvaardiging en de heiliging van mensen is niets minder dan 

100% gehoorzaamheid aan God en Gods wil en 100% volmaaktheid in hoe mensen leven! Geen nakomeling van Adam 

kon ooit aan dit vereiste voldoen! Maar Jezus Christus vervulde dit vereiste in de plaats van iedereen die in Hem 

gelooft!  
 

Mensen tonen dat zij oprechte gelovigen in Jezus Christus zijn door niet langer in overeenstemming met hun zondige 

natuur te leven, maar in overeenstemming met de Heilige Geest te leven. De Geest van leven functioneert als de nieuwe 

macht in het leven van een christen. De gehoorzaamheid aan Christus en de daaruit voortvloeiende heiligmaking begint 

bij de wedergeboorte (Handelingen 5:32; 1 Petrus 1:2) en wordt pas volmaakt bij de wederkomst van Christus wanneer 

christenen Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht zullen zien (Johannes 3:1-3). De Heilige Geest gaat door om 

christenen te heiligen totdat zij uiteindelijk helemaal bevrijd zullen zijn van hun vergankelijke lichaam waarin de 

zondige natuur en de dood zoveel verwoesting zaait (Romeinen 7:24-25; 1 Korintiërs 15:54-57)(Romans 8:4).  
 

  

8:5-13 

Ontdekking 2. Christenen zijn veilig en zeker, omdat hun verlossing al begonnen is in de 

wedergeboorte en heiliging van hun hart en leven door de Heilige Geest.  
 

 (1) Christenen leven in overeenstemming met de Heilige Geest. 

Omdat christenen verlost zijn van de absolute overheersende macht van hun zondige natuur, leven zij niet meer in 

overeenstemming met hun zondige natuur (die nog aanwezig is), maar in overeenstemming met de Heilige Geest 

(Galaten 5:16-26). Christenen hebben de Heilige Geest, leven onder de heerschappij van de Heilige Geest en hebben 

daardoor de gedachten van de Heilige Geest. “De gedachten van de Heilige Geest” is de manier van denken en houding 

van de Geest. Christenen bekijken dingen zoals de Geest dat doet, hebben dezelfde gedachten, doelen, interesses, 

aspiraties en streven van de Geest! Zij bedenken de dingen die de Geest voorstelt en goedkeurt en die God 

verheerlijken.  
 

De gedachten van de Geest resulteren in “leven” (het eeuwige leven), dat wil zeggen, in het vertrouwelijke kennen van 

God en omgang met God (Johannes 17:3). En ze resulteren in “vrede”, dat wil zeggen, in de innerlijke zekerheid dat:  

• alle zonden in het verleden vergeven zijn (Romeinen 5:1) 

• alle moeilijkheden of kwaad in het heden voor christenen meewerken ten goede (Romeinen 8:28) 

• geen gebeurtenis in de toekomst de christen kan scheiden van Gods liefde voor hem (Romeinen 8:31-39) (Romeinen 

8:5-8)!  
 

 (2) Niet-christenen leven in overeenstemming met hun onwedergeboren natuur.  

Niet-christenen hebben niet de Heilige Geest, leven voortdurend onder de heerschappij van hun zondige en verdorven 

menselijke natuur en richten hun interesses en doelen op wereldse dingen. Het is geestelijk, moreel en psychologisch 

onmogelijk voor niet-christenen om zich aan God of Zijn wil te onderwerpen, omdat hun manier van denken, hun 

wereldbeeld en hun houding naar God vijandig is. Niet-christenen onderwerpen zich niet aan de God van de Bijbel en 

kunnen dat ook niet. Zij kunnen God niet behagen.  
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Deze toestand resulteert in de “dood”, die scheiding met God betekent, in voortdurende vijandschap tot God, in 

machteloosheid ten opzichte van hun eigen ongerechtigheid en onheiligheid, en uiteindelijk in de eeuwige verdoemenis 

(Romeinen 8:5-8). Mensen die de Heilige Geest niet hebben, worden overheerst door hun zondige natuur. Dergelijke 

mensen kunnen geen christenen zijn! Maar mensen die de Heilige Geest hebben, worden overheerst door de Heilige 

Geest. Dergelijke mensen hebben de Geest van de levende God of de Geest van Christus Die in hen woont. Anders 

gezegd, zij hebben Jezus Christus Die in hen leeft en behoren aan Jezus Christus (Romeinen 8:9-10a)!  
 

 (3) Christenen worden onderscheiden door de inwonende Heilige Geest. 

Ten spijten van de afbrekende macht van hun zondige natuur die in hen werkt, worden christenen onderscheiden door 

de Heilige Geest Die in hen woont. Omdat de zondige natuur nog in het lichaam van de christen actief is, is het lichaam 

van de christen gedoemd te sterven. “Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korintiërs 15:50). 

Maar omdat de christen gerechtvaardigd is uit de genade van God en door zijn geloof in Jezus Christus, heeft de 

menselijke geest van de christen al het eeuwige leven. De Heilige Geest heeft zijn menselijke geest voor eeuwig levend 

gemaakt en garandeert dat ook zijn menselijke lichaam bij de opstanding uit de dood voor eeuwig levend gemaakt zal 

worden (zie Filippenzen 3:21). De inwonende Heilige Geest is de voorwaarde voor het begin van zijn verlossing, en 

uiteindelijk ook de garantie voor de voltooiing van zijn verlossing bij de opstanding uit de dood (Romeinen  

8:10b-11)(zie Filippenzen 1:6)!  
 

 (4) Christenen hebben een verplichting.  

Daarom hebben christenen een verplichting tegenover God (Romeinen 8:12). Zij zijn verplicht niet meer in 

overeenstemming met hun zondige natuur te leven. Wanneer mensen, die denken dat zij christenen zijn, blijven leven in 

overeenstemming met hun zondige natuur, zullen zij niet het eeuwige leven maar de eeuwige dood erven. Ware 

christenen staan onder de heerschappij van de Heilige Geest en zullen de daden van hun zondige natuur in hun lichaam 

doden. Ware christenen moeten, kunnen en zullen telkens weer de zondige begeerten, motieven, neigingen, doelen, enz. 

in de kracht van de Heilige Geest doden (Romeinen 8:12-13). 
 

 

Ontdekking 3. Christenen zijn veilig en zeker, omdat zij Gods aangenomen kinderen en 

erfgenamen van de toekomstige heerlijkheid zijn.  
 

Christenen die actief geleid worden door de Heilige Geest Die in hen woont, zijn echte “zonen (en dochters) van de 

levende God”!  
 

Voordat zij christenen werden, hadden zij de gezindheid van een slaaf die hun meester, straf en verwerping vreesden 

(Galaten 3:23 - 4:7). Zij waren “onmondige kinderen die onder toezicht van een voogd”, de wet of mensgemaakte 

wetten” (“de grondbeginselen van de wereld”) stonden.1  
  

Maar als zij christenen worden, bezitten zij de Heilige Geest, “de Geest van adoptie (zoonschap)” (Grieks: pneuma 

huiothesias), dat wil zeggen, de Heilige Geest Die hen veranderd heeft van slaven tot volwassen zonen (en dochters) in 

de huishouding van God (Hebreeën 3:5-6)! In plaats van vrees schept de Heilige Geest liefde in hun hart voor de God 

van de Bijbel en schept Hij voortdurend de kenmerken van “kinderen of volwassen zonen van God” in hen. Zij zijn 

overtuigd dat God hen volledig heeft aangenomen (zie Efeziërs 1:5) en hebben een persoonlijke en vertrouwelijke 

relatie tot God als hun “hemelse Vader”.  
 

Het vaderschap van God heeft geen verband met het vaderschap op de aarde, waar vaders hun fysieke kinderen 

verwekken. Het vaderschap van God in de Bijbel is een absoluut geestelijke begrip. God doet mensen geestelijk 

wedergeboren zijn en gaat geestelijk met hen om!  
 

“De Heilige Geest Zelf getuigt voortdurend met de (menselijke) geest van christenen dat zij (geestelijke) kinderen van 

God zijn en dat zij erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus” van de toekomstige volmaakte nieuwe 

aarde zijn! De Heilige Geest schenkt aan christenen de subjectieve zekerheid (in het hart) van hun verlossing 

(Romeinen 8:16) evenals de openbaring van God in de Bijbel aan hen de objectieve zekerheid van hun verlossing 

schenkt (Romeinen 16:25-26)! Het tegenwoordige lijden van christenen in de wereld (hun verdrukking en vervolging) is 

onvermijdelijk op deze weg naar de toekomstige heerlijkheid (Romeinen 8:17)!  
 

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 8:1-17 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.  

                                                           
1 “De grondbeginselen van de wereld” zijn de (religieuze, politieke, economische, psycholgische, enz.) wetten en principes die niet-christenen dienen. Joden dienden “de  

  Thora”, naamchristenen “de wet”, Moslims “de sharia”, Hindoes hun “puja’s”, communisten hun “manifest”, enz.  
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Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

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

8:1-4 

Vraag 1. Verwijst de “verdoemenis” alleen naar de verlossing van de schuld van de zonde of ook 

naar de macht van de zonde?  
 

Aantekeningen.  
 (1) De vertaling van Romeinen 8:1-4.  

Vers 1. “Daarom, is er nu geen verdoemenis (Grieks: katakrima) voor hen die in Christus Jezus zijn. (Het woord 

“verdoemenis” verwijst niet alleen maar naar “de veroordeling”, maar naar “de straf dat op het vonnis volgt, de 

uitvoering van de veroordeling, de overgave aan vernietiging”).  

Vers 2. Omdat in Christus Jezus de wet (in de betekenis van “het heersende principe”) van de Geest van leven je 

(Grieks: “je” in plaats van “me”) eens en voor altijd (aoristus tijd) vrijgemaakt heeft van de wet (in de betekenis van: 

“het heersende principe”) van de zonde en van de dood (dat wil zeggen, van de machtige zondige natuur).  

Vers 3. Want wat onmogelijk was voor de wet (in de betekenis van Gods absolute vereiste voor verlossing en hoe je 

moet leven uitgedrukt in de morele wetten van God), omdat zij verzwakt is door het vlees (dat wil zeggen, door de 

zondige natuur zoals die van zondige mensen), heeft God door Zijn eigen Zoon te zenden in gelijkheid van het vlees 

van zonde (Grieks: en homoiómati sarkos hamartias)(dat wil zeggen, in de gedaante gelijk aan een mens met een 

zwakke menselijke natuur)(zie Filippenzen 2:7) omwille van de zonde (Grieks: kai peri hamartias)(dat wil zeggen, met 

het doel om de zonde te verzoenen, weg te nemen) de zonde (de schuld, straf en macht van de zonde) eens en voor altijd 

(aoristus tijd) in het vlees (dat wil zeggen, in het lichaam van Jezus Christus dat gelijk was aan het lichaam van mensen 

uitgezonderd de zonde)(Hebreeën 4:15) (aan het kruis tot de vernietiging) verdoemd (zie 1 Petrus 2:24; zie Filippenzen 

2:8),  

Vers 4. opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees, maar naar de Geest 

wandelen (dat wil zeggen, die niet in overeenstemming met ons zondige natuur, maar in overeenstemming met de Geest 

wandelen).”  
 

Het eerste woord “daarom” verwijst naar de vorige context. Maar welk context? De beste verklaring is dat het verwijst 

naar het Bijbelgedeelte onmiddellijk daarvoor: Romeinen 6:1 - 7:25 en in het bijzonder naar Romeinen 7:14-25. Paulus 

denkt aan de bevrijding van de schuld en de macht van de zonde zowel als aan de straf van de zonde die de schuld en de 

macht van de zonde teweeg brengen. Hij concludeert dat er geen rechtvaardiging zonder heiliging kan zijn!  
 

 (2) De verdoemenis verwijst naar de uitvoering van het uitgesproken vonnis.  

In dit verband betekent “verdoemenis” niet alleen maar “uitspreken van de veroordeling of vonnis over de schuld van 

de zonde, maar eerder uitvoeren van het uitgesproken vonnis door niet alleen de schuld van de zonde, maar ook de 

macht van de zonde omver te werpen! In Romeinen 5:18, 1 Korintiërs 11:32, 2 Petrus 2:6 worden dezelfde uitdrukking 

in de zin van de verdoemenis of bestraffing van de zondige wereld en de goddeloze mensen gebruikt. Het vonnis is al 

uitgesproken en het vonnis wordt al (in Gods tegenwoordige oordelen) uitgevoerd! De vernietiging van de zondige 

natuur wordt voltooid tijdens Gods laatste oordeel bij de wederkomst van Christus. Dit maakt de finale overwinning van 

christenen over de zondige wereld en zijn goddeloze mensen zeker!  
 

De gelovige christen wordt niet verdoemd! Hij wordt nooit naar de eeuwige verdoemenis (de hel) verwezen! Het is de 

macht van de zondige of verderfelijke natuur van de christen die eens en voor altijd verdoemd is. Zijn vernietiging is al 

begonnen (met de wedergeboorte, rechtvaardiging en heiliging) en wordt voltooid (met de verheerlijking) bij de 

wederkomst van Christus! Bij de opstanding uit de dood wordt ook het vernederd (vergankelijk, sterfelijk) lichaam van 

de christen veranderd tot een verheerlijkt lichaam. Dit maakt de tegenwoordige “staat van heiliging” (de toewijding aan 

een heilig leven en het vermogen van een heilig leven) van de christen zeker.  
 

 (3) De verdoemenis van de zonde in de zondige natuur vervult de rechtvaardige eis van de wet 

(Romeinen 8:4).  

Door het voltooide verlossingswerk van Christus heeft God de macht van de zonde in de zondige natuur van de christen 

verdoemd, opdat de rechtvaardige eis van de wet van God eens en voor altijd in het leven van de christen vervuld zou 

worden. “De wet” is: Gods absolute vereiste voor verlossing (de verzoening en de rechtvaardiging) 

• Gods absolute regel van gehoorzaamheid voor hoe christenen moeten leven (de heiliging) 

• Gods absolute standaard voor het oordeel en verdoemenis van ongelovigen en ongehoorzamen 

• en wordt uitgedrukt in de morele wetten van God.  

Gods wet drukt zowel Gods voorwaarde voor de rechtvaardiging (de verlossing) als Gods doel voor de heiliging uit en 

dat is niets minder dan 100% volmaaktheid! Jezus Christus heeft dit vereiste voor de rechtvaardiging (verlossing) en de 

heiliging (afzondering van zonden en toewijding aan een heilig leven) al vervuld voor elk mens die in Hem gelooft! 

Van het moment dat een mens in Jezus Christus gaat geloven, beschouwt en behandelt God hem als volmaakt 

gerechtvaardigd en volmaakt geheiligd (1 Korintiërs 1:30)! Daarom is het enige roemen dat christenen mogen en 

kunnen doen een roemen in het volbrachte werk van rechtvaardiging en heiliging van Jezus Christus dat Hij in de plaats 

van christenen gedaan heeft (1 Korintiërs 1:31)! 
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Omdat Jezus Christus al “de staat van volmaakte heiliging” van christenen verworven heeft, is “het proces van 

heiligmaking” in de levens van christenen gegarandeerd mogelijk en zeker! De heiliging van christenen bestaat uit 

leven in overeenstemming met de morele wetten van God. Door de inwoning en leiding van de Heilige Geest willen, 

kunnen en zullen christenen in overeenstemming met de morele wetten van God leven. De heiligmaking van christenen 

is nu mogelijk, een tegenwoordige werkelijkheid en zal in de toekomst een voltooide en volmaakte werkelijkheid zijn! 

Op deze manier “is de rechtvaardige eis van de wet in het leven van christenen vervuld”! Deze waarheid wordt ook 

anders geformuleerd: de rechtvaardige eis van de wet van God werd in de heilsgeschiedenis alleen door het leven, dood 

en opstanding van Jezus Christus vervuld, en wordt nu toegepast door de Geest van Jezus Christus Die in en door de 

christen leeft (zie Galaten 2:20)! 
 

 

8:1-4 

Vraag 2. Naar wat verwijst “de wet van de Geest” en “de wet van de zonde en van de dood”?  

Aantekeningen. 
 

 (1) De wet van de Geest van het leven verwijst naar de Heilige Geest  

      en de wet van de zonde en van de dood verwijst naar de zondige natuur.  

Op grond van Romeinen 7:21,23,25 betekent het woord “wet” hier “de overheersende macht”. De Heilige Geest is “de 

wet of het absolute leidende principe” in christenen. Zo is de zondige natuur ook het absolute leidende principe in niet-

christenen, maar ook nog een macht in de oude natuur van christenen. De zondige natuur wordt “de wet van de zonde 

en van de dood” genoemd, omdat het de overheersende macht achter elke soort van zonde in mensen is en tot elke vorm 

van dood leidt.  
 

In de niet-christen is er alleen maar één overheersende macht, namelijk zijn zondige natuur en het produceert elke vorm 

van vrucht voor de dood (zie Galaten 5:19-21). Een niet-christen kan niet anders dan de eisen van zijn zondige natuur te 

gehoorzamen.  
 

In de christen zijn er echter twee tegengestelde machten: de wet van de zonde en de dood (zijn zondige natuur) en de 

wet van de Geest van leven (de Heilige Geest). Zijn zondige natuur is nog steeds een verwoestende macht (Romeinen 

7:14-25) en een tegenwerkende macht (Galaten 5:17). Maar in beginsel is zijn zondige natuur al een verslagen 

(overwonnen) macht en een tijdelijke (voorbijgaande) macht, die hem alleen nog belaagt tot zijn lichamelijke dood  

(1 Korintiërs 15:54-57).  
 

 (2) Christenen moeten, kunnen en zullen het nieuwe en heilige leven demonstreren.  

Evenals Romeinen 6:7 verwijst naar de wettelijke grond van de rechtvaardiging, verwijst Romeinen 8:3-4 naar de 

wettelijke grond van de heiliging. De schuld van de zondige natuur is eens en voor altijd door het volbrachte 

verlossingswerk van Jezus Christus betaald (Romeinen 3:24-25; zie 1 Petrus 1:18-19). De macht van de zondige natuur 

is eens en voor altijd door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus gedoemd vernietigd te worden (Romeinen 

6:6-7). De uitvoering van deze vernietiging is al begonnen in het werk van de Heilige Geest Die in de christen leeft.  
 

Als de wedergeboren christen de Heilige Geest volledig en volmaakt zou gehoorzamen, zou hij volledig en volmaakt 

vrij zijn van de macht en de verontreiniging van de zonde! Maar omdat elke christen tot zijn lichamelijke dood nog een 

zondig natuur heeft, is geen enkele christen helemaal vrij van de macht, de verontreiniging en de tegenwoordigheid van 

de zonde! Alleen na zijn lichamelijke dood zal een christen helemaal vrij zijn van de macht, verontreiniging en 

tegenwoordigheid van de zonde!  
 

Niettemin, omdat het sterven van Jezus Christus eens en voor altijd de christen heeft bevrijd van de absolute macht van 

de zondige natuur in hem (Romeinen 6:2,7) en omdat de Heilige Geest bezig is deze werkelijkheid in zijn leven toe te 

passen (Romeinen 8:2), moet, kan en zal de christen niet langer in overeenstemming met zijn zondige natuur leven, 

maar in overeenstemming met de Heilige Geest leven (Romeinen 8:4)! Een christen is niet de hele tijd een overwinnaar 

over de zonde, maar hij wordt heel zeker ook niet de hele tijd door de zonde overwonnen. De christen moet, kan en zal 

telkens weer de zondige daden van de zondige natuur in zijn lichaam doden (Romeinen 8:13) en hij moet, kan en zal 

telkens weer zijn verstand (denken, wedergeboren natuur) richten op de dingen die de Heilige Geest verlangt 

(Romeinen 8:5).  
 

 

8:12-14 

Vraag 3. Is Romeinen 8:13 een dreigement of een aansporing?  
 

Aantekeningen. In Romeinen 8:13 zegt Paulus “Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 

daden van het lichaam doodt, zult u leven.” Is dit een dreigement dat christenen hun eeuwige zaligheid (zekerheid van 

verlossing) kunnen verliezen, of is dit een vermaning om hun verantwoordelijkheid uit te oefenen?  
 

Dit is een vermaning dat christenen hun zondige natuur moeten vernietigen. Christenen zijn mensen met een 

verantwoordelijkheid, zelfs een verplichting. Zij zijn verplicht om niet in overeenstemming met hun zondige natuur te 

leven, maar in overeenstemming met de inwonende Heilige Geest te leven.  

• Christenen moeten hun zondige natuur niet dulden!  

• Christenen moeten ook niet proberen om hun zondige natuur te veranderen!  
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• Christenen moeten de zondige daden van hun zondige natuur doden!  

Deze zondige daden worden meestal in hun lichaam uitgedrukt! Zij moeten telkens weer allerlei zonden die de leden 

van hun lichaam misbruiken om zich te manifesteren, uitroeien (Romeinen 6:13,19). Christenen kunnen dit en zullen dit 

ook doen als zij in overeenstemming met en in afhankelijkheid van de Heilige Geest leven. Anders gezegd: wanneer 

christenen toelaten dat Jezus Christus Zijn leven door Zijn Geest in en door hen leeft, zullen zij deze zonden in hun 

leven uitroeien.  
 

Door deze stellingen neutraliseert Paulus niet de zekerheid van christenen. Hij benadrukt dat de enige manier waarop 

christenen subjectief (in hun weten, geweten en gevoel) zeker van hun verlossing kunnen zijn, is wanneer zij in 

overeenstemming met en in afhankelijkheid van de Heilige Geest leven! Een niet-christen en een naamchristen die in 

overeenstemming met hun zondige natuur leven, kunnen nooit en zullen nooit deze zekerheid hebben!2  
 

 

8:14-16 

Vraag 4. Wat geeft christenen de zekerheid dat zij kinderen van God zijn? 
 

Aantekeningen. Twee dingen geven aan christenen zekerheid dat zij echt kinderen van God zijn.  
 

 (1) De gevoelens van liefde tot God bewijzen dat christenen kinderen van God zijn.  

Voordat mensen gelovige christenen worden, bezitten zij alleen “een geest van slavernij”. “De geest van slavernij” is de 

geest die slaven hebben: angst voor hun meester, angst voor verwerping door anderen in hun gemeenschap en angst 

voor straf. 
 

Maar wanneer mensen (wedergeboren) christenen worden, ontvangen zij de Heilige Geest Die “de Geest van adoptie of 

aanneming tot kinderen” genoemd wordt. De Geest van aanneming tot kinderen is de Geest die de kinderen van het huis 

hebben: een geest van liefde voor God de Vader, een geest van persoonlijke en vertrouwelijke omgang met God de 

Vader en een geest van diep besef dat zij als Zijn eigen kinderen (zonen en dochters) aangenomen zijn! De Heilige 

Geest schept in christenen gevoelens van liefde voor God, een kinderlijk vertrouwen binnen de familie van God, en de 

kenmerken van kinderen van God (zie Efeziërs 1:5,14).  
 

 (2) Het getuigenis van de Heilige Geest in de harten van christenen  

      bewijst dat christenen kinderen van God zijn. 

De Heilige Geest Zelf getuigt telkens weer dat de wedergeboren christenen kinderen van God zijn. Hij bevestigt en 

verzekert christenen aanhoudend in hun wedergeboren verstand, geweten en hart dat zij in feite kinderen van God zijn. 

De Heilige Geest herinnert christenen telkens weer aan de beloften van God in de Bijbel en schept in hun hart een diepe 

zekerheid dat God hen als Zijn eigen kinderen liefheeft (zie Romeinen 8:39). 
 

 

8:17 

Vraag 5. In welk aspect zijn christenen “mede-erfgenamen” van Christus? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Christenen delen in de heerlijkheid van Christus.  

Christenen ontvangen geen permanente erfenis of bezittingen hier op deze aarde. Maar in de toekomst zullen zij delen 

in de heerlijke erfenis van Jezus Christus, die bestaat uit niets minder dan de hele nieuwe hemel en de hele nieuwe 

aarde. Christus als het Hoofd van Zijn Lichaam (de Gemeente) en christenen als Zijn Lichaam zijn mede-erfgenamen! 

Jezus Christus heeft de erfenis verworven (verdiend), maar christenen mogen deze erfenis met Hem delen.  
 

 (2) Christenen delen in het lijden van Christus ten einde in Zijn heerlijkheid te delen.  

Christenen en Christus delen niet alleen in de toekomstige erfenis, maar ook in het tegenwoordige lijden. In Gods 

eeuwige plan zullen christenen eerst delen in het lijden van Christus voordat zij kunnen delen in Zijn heerlijkheid! Het 

lijden van christenen wordt ook wel “het lijden van Christus” genoemd (Kolossenzen 1:24), maar niet in de betekenis 

van het plaatsvervangende lijden van Christus voor de zonden van mensen aan het kruis.  
 

Christenen lijden in het algemene lijden, rampen en smarten die Jezus als “Man van smarten” op de aarde geleden heeft. 

Christenen delen in de zwakheden, ziekten, gebreken, rampen en oorlogen in de wereld. Zij lijden ook onder de 

misdaden en zonden van andere mensen, moeilijkheden in hun omstandigheden, gebroken relaties, teleurstellingen, 

werkloosheid, armoede, frustraties, enz. van mensen in de wereld. Kortom, christenen hebben deel aan het lijden in een 

gevallen en gebroken wereld waarin ook Jezus Christus geboren is.  
 

Maar christenen delen ook in het bijzondere lijden, verdrukkingen en vervolgingen tegen Christus en het christelijke 

geloof. Christenen lijden voor de naam van Christus en voor de zaak van Christus (Markus 8:34-38). Christenen horen 

te reageren op het lijden op de manier waarop Christus dat deed (1 Petrus 2:18-23). Dit lijden neemt veel vormen aan en 

gaat in de tegenwoordige tijd door tot aan de wederkomst van Jezus Christus. Het doel van God met het lijden van 

christenen is niet om Zijn gerechtigheid tevreden te stellen, maar om christenen voor te bereiden in Zijn heerlijkheid te 

delen! Het tegenwoordige lijden is het proces waarin christenen gezuiverd worden (1 Petrus 1:6-7). Lijden is een 

noodzakelijke voorwaarde voor uiteindelijk delen in de heerlijkheid van Christus.  

                                                           
2 Daarom hebben Joden, Moslims, naamchristenen en aanhangers van andere godsdiensten nooit zekerheid dat zij gered (behouden) zullen worden!  
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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 8:1-17.  

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 8:1-17.  
 

8:1. Besef dat je nooit verdoemd, gestraft of vernietigd zal worden, omdat je in Jezus Christus bent! 

8:2-3. Accepteer dat de Heilige Geest nu de heersende macht in je menselijke lichaam en menselijke geest is, omdat 

Christus je zondige (verdorven) natuur al gedoemd heeft om vernietigd te worden.  

8:4. Geloof dat Jezus Christus al volledig en volmaakt de rechtvaardige vereisten van Gods wet in jouw plaats 

vervuld heeft! Je staat (positie) in Christus is volledige en volmaakte gerechtigheid en heiligheid (1 Korintiërs 

1:30). Daarom moet, kan en zul je ook groeien in je proces van heiligmaking.  

8:5. Besef dat er maar twee manieren van denken in de wereld zijn: Niet-christenen denken aan de bevrediging van 

hun verdorven natuur, maar christenen denken aan de dingen die God behagen.  

8:7-8. Besef dat een mens zonder de Heilige Geest zichzelf niet in zijn eigen kracht of inspanning onderwerpt aan 

God of Gods wil en dat ook niet kan. Tenzij hij door de Heilige Geest wedergeboren is, kan hij het Koninkrijk 

van God niet ingaan (Johannes 3:3-8; 6:44). 

8:9. Geloof dat een mens zonder de Heilige Geest niet een christen is.  

8:9-10. Aanvaard dat de Heilige Geest niemand minder dan de Geest van God of de Geest van Jezus Christus is. God 

is één. Anders gezegd, geloof dat Jezus Christus door de Heilige Geest in het hart en leven van een christen 

woont.  

8:10-11. Besef dat hoewel je fysieke lichaam eenmaal moet sterven, de Heilige Geest Die je menselijke geest levend 

gemaakt heeft, ook je menselijke lichaam uit de dood zal doen opstaan.  

8:12-13. Elke christen heeft de verplichting om niet in overeenstemming met zijn zondige natuur te leven, maar door de  

kracht van de Heilige Geest de zondige daden van zijn zondige natuur in zijn lichaam te doden.  

8:14-15. Geloof dat je niet langer een slaaf van je zondige natuur, maar een kind van God bent. Geloof dat de Heilige  

    Geest liefde voor God in je hart schept (Romeinen 5:5) en je een persoonlijke en vertrouwelijke relatie tot God  

als je hemelse Vader geeft. 

8:16. Weet dat de Heilige Geest voortdurend met je menselijke geest getuigt dat je beslist een kind van God bent.  

8:17. Aanvaard dat je alleen een mede-erfgenaam met Christus van Zijn heerlijkheid kunt zijn als je ook in Zijn 

lijden deelt.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 8:1-17.  
 

Ik wil mijn verantwoordelijkheid om een christen onder verplichting te zijn heel serieus nemen. Daarom wil ik als het 

kan dagelijks nadenken hoe ik bijzondere misdaden van mijn zondige natuur in mijn lichaam met de hulp van de 

Heilige Geest kan doden.  
 

Ik wil onthouden dat God gepland heeft dat ik eerst door deze wereld van lijden moet reizen voordat ik Zijn heerlijkheid 

kan erven. Zoals alle andere mensen, heb ik een deel aan het lijden van een gevallen en gebroken wereld, maar als 

christen heb ik ook deel aan het lijden dat veroorzaakt wordt door verdrukkingen en vervolgingen van christenen. God 

heeft dit lijden gepland ten einde mij voor te bereiden om te delen in zijn heerlijkheid!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

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

Romeinen 8:1-17.  

(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).  
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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 8:1-17 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 Spreuken  

    15, 16, 17 en 19. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. (11) Romeinen 8:1. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “de dokter en de zieke” in Matteüs 9:9-13 (Markus 2:13-17; Lukas 5:27-32)  

    en de gelijkenis van “het zout van de aarde en het licht van de wereld” in Matteüs 5:13-16 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.  

 


