
Het 
Evangelie 
van God

•Is eerder 
door Hem 
beloofd

•Gaat over 
Zijn Zoon

Die Zoon 
van God

•Is mens 
geworden

•Blijkt écht 
Gods Zoon 
te zijn door 
op te staan 
uit de dood

Die Zoon 
heet: Jezus 
Christus, 
onzen Heere

•Gaf Paulus

•Genade

•Apostel 
schap

Door de 
apostelen

•Moeten ook 
de heidenen 
het geloof 
gehoorzaam 
worden

Zó zijn de 
leden van 

de 
gemeente 
van Rome 

ook 
geroepen 
door het 
Evangelie

Het opschrift van de sleutelbrief 
Zondag 28 augustus morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 1:1-15 
Tekst: Romeinen 1:1 en 7 
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie 
Gods. 7 Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen: Genade zij u en vrede van God 
onzen Vader en den Heere Jezus Christus. 
 

Punten: 
1. De schrijver (vers 1) 
2. De geadresseerden (vers 7a) 
3. De zegenwens (vers 7b) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Paulus is een knecht van Jezus Christus. Wat drijft jou? 
o Hoe is Paulus afgezonderd voor het Evangelie? Waarom is dit in 2022 ook belangrijk? 

• Bij punt 2: 
o Hoe zou onze gemeente bekend staan in de omgeving? Wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen met de gemeente van Rome (vers 8)?  
o Wat zijn “geroepen heiligen”? 

• Bij punt 3: 
o Waarom spreekt Paulus de gemeenteleden van Rome aan als kinderen van God? Lees 

ook kanttekening 18 hieronder. 
o Waarom is het zo belangrijk om na te gaan of een bepaalde Bijbeltekst wel op jou van 

toepassing is? Hoe kun je dat dan weten? 
 

Belangrijke teksten 
In zijn brieven gebruikt Paulus lange zinnen met veel bijzinnen. Vers 1b t/m 6 is eigenlijk één lange 
zin. Om goed te begrijpen wat er staat, moeten we proberen de hoofdzin te lezen. Wanneer we de 
gedeelten die de Statenvertalers tussen haakjes hebben geplaatst even weglaten, staat er: 
“Afgezonderd tot het Evangelie Gods, van Zijn Zoon, namelijk Jezus Christus, onzen Heere.” 
Natuurlijk zijn de dingen die tussen haakjes staan ook belangrijk. Ze zijn door de Heilige Geest 
geïnspireerd en leggen de woorden van de hoofdzin uit. Hieronder een weergave van de boodschap: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de bronnen 
Kanttekening 18 bij Romeinen 1 over de uitdrukking “geroepen heiligen” 
Dat is, die niet alleen door het Woord uiterlijk, maar ook door de kracht des Geestes van Christus 
inwendiglijk tot de gemeenschap van Christus zijt geroepen en gekomen. Waarom hij hen ook in het 
volgende vers geroepen heiligen en geliefden Gods noemt. Zie Rom. 8:28. 1 Kor. 1:2. Want hoewel 
ook in deze gemeente, gelijk als in andere, huichelaars konden zijn, zo noemt hij die nochtans altijd in 
het begin zijner brieven, naar den eis der liefde, van het beste deel onder hen. 

Romeinen 

• Romeinen 1:1-17 Introductie 


