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In de mijnen van Romeinen 
Van de Nieuwtestamentische brieven heeft de brief van Paulus aan de Romeinen de meeste invloed 
gehad op de wereldgeschiedenis. Onze kerken zouden er zonder deze brief anders uit hebben 
gezien. De rol van deze brief ten tijde van de reformatie kan nauwelijks overschat worden door de 
doorslaggevende invloed die deze brief had op een jonge monnik met de naam Maarten Luther. Zijn 
lezing van de brief en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen deden een wissel omgaan in een tijd 
waarin in brede zin de behoefte werd gevoeld terug te keren naar de bron. De bestaande Rooms-
Katholieke structuren voldeden niet meer aan de verwachtingen en verlangens van veel mensen. De 
zojuist uitgevonden boekdrukkunst tilde de verspreiding van nieuwe ideeën naar een nieuw niveau 
en maakte ze beschikbaar voor de gewone burger. Er hingen grote veranderingen in de lucht. Het 
waren de golven waar Luther, Calvijn en Zwingli in hun dagen ieder op geheel eigen wijze op mee 
bewogen en daarmee het kerkelijke en maatschappelijke landschap reformeerden. 


Ook vandaag zien we hoe het internet als nieuw communicatiemiddel de verspreiding van nieuwe 
ideeën opnieuw naar een nieuw niveau heeft getild. Het internet versterkt de bestaande 
postmoderne beweging in de maatschappij waar waarheidsclaims en autoriteiten hun 
zeggingskracht verliezen in de oneindige stroom van (des-)informatie en meningen. Een belangrijk 
verschil met de periode van voor de reformatie is het gebrek aan belangstelling vandaag de dag voor 
de oorspronkelijke bronnen. Waar het in de dagen van Erasmus hip was om bijvoorbeeld het Nieuwe 
Testament in het Grieks te leren lezen en de renaissance nieuwe literaire en artistieke belangstelling 
toonde voor de klassieke oudheid, lijkt de behoefte naar fundament en vaste grond in onze dagen 
vervlogen. We hebben zo vakkundig onze bronnen ontleed en weggestopt dat deze bronnen in de 
maatschappij rondom ons als een gepasseerd station wordt beschouwd en de kerk als roepende in 
de woestijn achterblijft terwijl de rest het druk heeft met het naar eigen inzicht chocola proberen te 
maken van de werkelijkheid. 


Op het podium van deze wereld mag de kerk een alternatief voorleven. Tegen de trend in mogen we 
elke keer opnieuw in de veelheid van informatie en meningen terugkeren naar de bronnen. Juist in 
een tijd waar corona het leven onder druk zet geloof ik in de kracht van vaste grond. Van heldere 
ideeën over ons leven en sterven. Van de helikopterview op onze werkelijkheid die Paulus in zijn brief 
aan de Romeinen systematisch voor ons uiteenzet. 


De brief van Paulus aan de Romeinen is geen makkelijke brief. Zeker in onze gewenning aan 
makkelijke clickbait en snelle informatie is de brief aan de Romeinen stevige stof. Het vraagt geduld, 
inspanning en uithoudingsvermogen het eigen te maken. Het is afdalen in de mijnen om daar de 
grondstof voor het leven te delven. Even de wereld om je heen op pauze zetten om goed te leren 
begrijpen wat het evangelie betekent voor ons allemaal in onze plaats ten opzichte van God, van 
elkaar en van de wereld om ons heen. 


Afgelopen kwartaal hebben we stil gestaan bij de Bergrede. Je kunt een boek volschrijven over de 
spanning die er bestaat tussen de Bergrede en de brief aan de Romeinen. Luther las de brief aan de 
Romeinen en ervoer een bevrijding van zijn werk-geloof. Het geloof bracht de rechtvaardiging, niet 
het monnikenleven waar Luther zich met grote ijver aan had toegewijd en waarin hij was 
vastgelopen. Jezus legt in de Bergrede echter voortdurend de nadruk op het handelen. Het is dan 
ook niet zo vreemd dat Luther de Bergrede in de verre toekomst parkeerde als een beschrijving van 



het Koninkrijksleven wat zou komen. Een visie op de Bergrede die heeft bijgedragen aan een 
vergeestelijking van het evangelie waarmee de concreetheid van het evangelie in ons handelen 
schade heeft opgelopen. De dopersen van de Radicale Reformatie kozen daarentegen een leven 
onder het beslag van de Bergrede en leefden in het actuele optimisme dat Jezus meende wat Hij zei. 
Het was een noodzakelijke correctie. 


Hoe lezen we Romeinen dan wel in verhouding tot de Bergrede? Hoe staat het tweede kwartaal in 
relatie tot het eerste kwartaal in de BGA? Ik denk dat je een belangrijk deel van Romeinen vóór de 
Bergrede kunt plaatsen. Als een beschrijving van het hoe en waarom van het evangelie. Waar dit 
evangelie door geloof en vertrouwen toegeëigend wordt, komt men vanzelf op het voetspoor van 
Jezus uit in het leven door de Geest. Zij die Jezus volgen zijn vervolgens de primaire doelgroep waar 
Jezus zijn Bergrede aan geeft. De door Jezus geschetste fundamenten van het Koninkrijk in de 
Bergrede treffen we vervolgens weer aan in de 'reeds' en 'nog niet' beschrijvingen van het leven door 
de Geest in de brief van Paulus aan de Romeinen. De plaats van de wet en het leven door de Geest 
verbinden de Bergrede en de Romeinen brief aan elkaar en geven hoop en verwachting in het leven 
van alledag. 


Ik voel een diepe urgentie om in tijden als de onze op zoek te gaan naar vaste grond. Grond waarop 
we mogen landen, en grond waarvandaan we ons opnieuw mogen afzetten. Het is tijd, om tegen de 
tijdgeest in, te gaan graven in de door God gegeven bronnen. Om te mijnen en datgene wat we 
vinden naar boven te brengen. In het licht te bezien, omhoog te houden, en op het podium van de 
wereld het gevondene als alternatief te leven tot eer van God en redding van mensen. 


Het is tijd om te mijnen in Romeinen. 


Podcast 
In het tweede kwartaal staan ons tien zondagen ter beschikking om de brief van Paulus aan de 
Romeinen tijdens de eredienst te behandelen. Dit geeft uiteraard maar zeer beperkt de gelegenheid 
om de brief als geheel recht te doen. In het kader daarvan komt er vanaf maandag 12 april op de 
doordeweekse dagen een dagelijkse podcast beschikbaar waarin een aantal verzen uit de brief 
wordt voorgelezen en voorzien van een meditatie. In totaal zal deze podcast ongeveer 45 
afleveringen bevatten waarna de hele brief tegen het einde van juni gelezen is. Een aflevering zal 
ongeveer rond de zeven minuten lang zijn. Via Spotify, Apple Podcast én de Gemeente-app zal deze 
podcast beschikbaar komen. 

Op die manier krijgt de BGA de kans om in dit tweede kwartaal de hele brief te horen en wat 
gedachten over deze brief mee te krijgen de dag in. De tien zondagen komen daarmee als het ware 
in de bedding te liggen van deze podcast. 


Online thema cursus 
In het tweede kwartaal zal een online verdieping cursus aangeboden worden op Paulus brief aan de 
Romeinen via Zoom. 




Preekschema 

Kringmateriaal  
Tevens zal er elke oneven week van het tweede kwartaal kringmateriaal beschikbaar komen op basis 
van de voorgaande zondag waarmee kringen de kans krijgen de ontvangen stof verder te 
doordenken en door te spreken. 


In de mĳnen van Romeinen.

Datum Thema: Kerntekst Spreker:
06-04-2021 I Gods toorn Rom. 1:1 - 3:20 Kars Hardebol
20-04–2021 II Redding door geloof Rom. 3:21 - 5:21 Kars Hardebol
18-05-2021 III Het leven van de gelovige Rom. 6:1 - 8:39 Kars Hardebol

01-06-2021 IV Israël Rom. 9:1 - 11:36 Kars Hardebol

15-06-2021 V
Uitwerking van het 
evangelie in ons Rom. 12:1 - eind Kars Hardebol

In de mĳnen van Romeinen

Datum Thema: Kerntekst Spreker:
11-4-2021 I Kern: Leven door geloof Rom. 1:17 Peter Kruijt
18-4-2021 I De grote scheiding Rom. 3:10 Peter Kruijt
25-4-2021 II Jezus alleen Rom. 3:22 Peter Groot

2-5-2021 II Adam en Jezus Rom. 5:17 ?
9-5-2021 III Van dood naar Leven Rom. 6:4 Peter Kruijt

16-5-2021 Gastspreker Erik van Duyl

23-5-2021 III
Leven door de Geest 
(Pinksteren) Rom. 8:15 Bert Bosveld

30-5-2021 ? Jeugddienst
André 
Hui]ng

6-6-2021 IV
Gods uitgestrekte hand 
naar Israël Rom. 10:21 Peter Kruijt

13-6-2021 IV Geënt op de olij^oom Rom. 11:17 Thijs Vietje 
20-6-2021 V En nu wij…. Rom. 12:2 Peter Kruijt
27-6-2021 Kidspraise XL

4-7-2021 V Aanvaard elkaar Rom. 15:7 Peter Kruijt



In het kringmateriaal kun je de hoofdlijn van de gehouden preek vertalen in gespreksvragen en 
aanvullen met nadere informatie. Op de website van de BGA staat het kringmateriaal zoals dat 
geschreven is voor 'zout en licht' als voorbeeld. Het kringmateriaal kan aangeleverd worden bij mij 
(peterk@baptisten-amersfoort.nl) waarna ik het in de goede lay-out zet en zorg dat het online komt. 
Het is fijn om het kringmateriaal een week voorafgaand aan de preek te hebben, zodat het gelijk na 
het houden van de preek online beschikbaar is.
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Datum Thema: Schrijver: 
Week 15 Kern: leven door geloof Rom. 1:17 Peter Kruijt
Week 17 Jezus alleen Rom. 3:22 Peter Groot
Week 19 Van dood naar leven Rom. 6:4 Peter Kruijt

Week 21 Leven door de Geest Rom. 8:15 Bert Bosveld

Week 23
Gods uitgestrekte hand naar 
Israël Rom. 10:21 Peter Kruijt

Week 25 En nu wij… Rom. 12:2 Peter Kruijt
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