
Gods boodschap aan mensen zonder God 
Zondag 11 september morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 1:16-32 
Tekst: Romeinen 1:18 
Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de 
waarheid in ongerechtigheid ten onder houden; 
 

Punten: 
1. De miskende God (over alle….ten onder houden, uitgewerkt in vers 19-23) 
2. De toornende God (de toorn Gods…..der mensen, uitgewerkt in vers 24-32) 
3. De genadige God (want, terugverwijzing naar vers 16-17) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Lees de vragen van Hellenbroek hieronder. Wat zou je zeggen tegen iemand die niet naar 

de kerk gaat, omdat hij God meer ervaart tijdens een wandeling in de natuur? 
o Noem eens een aantal dingen die in Nederland de plaats van God ingenomen hebben? 

• Bij punt 2: 
o Zijn de zonden die Romeinen 1 noemt de oorzaak van de toorn van God of de uitwerking 

van de toorn van God? Of allebei? 
o Kun je de zonden uit vers 29 tot 31 in je eigen woorden omschrijven? 
o Zit jij misschien in het proces van overgegeven worden? Waarom wel of niet? 

• Bij punt 3: 
o Wat is het doel van Romeinen 1:18-32? Wat leert je dat over de manier waarop we 

moeten evangeliseren? 
o Hoe zou je aan iemand die niet bekend is met het christelijk geloof uitleggen waarom de 

Heere Jezus aan het kruis moest sterven? 
 
Belangrijke teksten 
Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
 
Uit de bronnen 
Blaise Pascal (filosoof 17e eeuw) in zijn “Pensées” 
God heeft ieder mens geschapen met een leegte in zijn binnenste en de enige die de leegte kan 
vullen is God Zelf. 
 
Abraham Hellenbroek in zijn catechisatieboekje hoofdstuk 1: De kennis van God 
Vraag 7 Is de kennis uit de natuur genoeg om zalig te worden?  
Antw. Neen. 
Vraag 8 Waarom niet?  
Antw. Omdat men er Christus niet uit kennen kan. 
 
Johannes Calvijn in commentaar op Romeinen 1:24 
Het is wel zeker dat Hij niet alleen door toelaten en door de vingers zien de mensen toelaat te vallen, 
maar dat Hij het door rechtvaardig oordeel alzo verordent, dat zij én door hun eigen begeerten én 
door de duivel tot zulke razernij bewogen en gedreven worden.  

Romeinen 

• Rom. 1:1-17 Het Evangelie openbaart 
Gods rechtvaardigheid 

• Rom. 1:18-32 De heidenen leven in 
ongerechtigheid 


