
Mijnen in Romeinen 
Onderwijsprogramma tweede kwartaal 2021 

 

 

Kringmateriaal “Rechtvaardiging door geloof” 
Week 17 

 

1. Lees eerst Romeinen 3:19-30  

Paulus heeft in de eerste twee hoofdstukken uitgelegd dat niemand zomaar in Gods 

aanwezigheid kan komen. De heiden volken zijn verduistert in hun denken en zondige 

praktijken en het joodse volk kan zich niet verschuilen achter afstamming of deelname aan de 

gebruiken van de wet. Dit roept de vraag op hoe mensen dan toch deel kunnen nemen aan 

Gods grote plan voor de toekomst. In hoofdstuk 3 geeft Paulus antwoord op die vraag. 

1. Wat heb je zelf tot zover ontdekt of geleerd in deze Romeinen serie? 

2. Paulus worstelt met de trouw van God aan Zijn volk Israël. Op welke manier zie je dat terug 

in de onderwerpen van deze brief? 

3. In het gedeelte van deze week nemen de woorden “gerechtigheid, “rechtvaardigheid” en 

“rechtvaardigen” een prominente plek in. Wat hebben die woorden te maken met het verbond 

waar Paulus over nadenkt? 

 

 

 



 

2. Lees eerst (nog eens) Romeinen 3:25 

Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, en soms ook je eigen leven, lijkt het er op dat God al 

het kwaad en onrecht maar gewoon laat gebeuren. Toch laat Paulus zien dat God niks door de 

vingers ziet. Hij spreekt over “het voorbijgaan aan de zonden”, maar niet op zo’n manier dat 

het vergeten wordt. Het moest een keer rechtgezet worden. Ook vandaag de dag gebeurt er 

nog veel onrecht zowel op kleine als grote schaal. God laat dat voorlopig nog gebeuren tot op 

het moment dat Hij er een streep onder gaat zetten. In de toekomst zal het definitieve oordeel 

van God vallen. 

1. Het oordeel van God is in de loop van de kerkgeschiedenis nogal eens als iets negatiefs 

gepresenteerd. Toch is het, als je Paulus’ brief goed beluistert, in de basis juist heel positief. 

Hoe zit dat? 

2. Paulus stelt dat uiteindelijk iedereen onder het oordeel valt? Speelt dat een rol in hoe jij naar 

jezelf kijkt? Wat voor associaties, vragen of ideeën roept het bij je op? 

 

3. Lees eerst (nog eens) Romeinen 3:26 

God had beloofd trouw te zijn aan Zijn verbond en belofte, terwijl Hij ook wist dat mensen zich 

hier niet aan zouden gaan houden. Eigenlijk zit in de Wet en de Profeten daarom al de kiem van 

het evangelie. Paulus zegt dat zij “getuigen van Gods gerechtigheid”. Op enig moment zou God 

de zaak Zelf recht gaan zetten. En dat heeft Hij gedaan! Maar hoe? 

1. Jezus is door God aangewezen als middel tot verzoening. Vers 26 vertelt waarom dat 

gebeurde. Welke twee dingen komen daarin naar voren? Hoe zou je dat in je eigen woorden 

zeggen? 

2. In het verleden is wel eens gesuggereerd dat God Zijn woede om alle zonde en onrecht nou 

eenmaal op iemand moest afreageren. Jezus zou dan de bliksemafleider zijn waarom wij buiten 

het oordeel blijven. Maar Jezus is niet zomaar een 3e partij, Hij is Gods bloedeigen Zoon. In 

zekere zin neemt God de Vader door het offer van de Messias dus zelf de straf op zich. Waarom 

was dat nodig om vergeving en verzoening mogelijk te maken? 

3. Aan wie zou jij het evangelie willen vertellen? 


