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HOE GEBRUIK JE DEZE    STUDIEGIDS?

B E S C H R I J V I N G

W   elkom bij de bijbelstudie Romeinen in 40 dagen. In zes weken 
gaan jij en je groepsgenoten je flink verdiepen in Paulus’ bood-

schap aan de kerk van Rome. Tijdens deze bijbelstudie leer je wan-
neer Paulus de brief schreef, voor welk gehoor die werd geschreven, 
tegen welke achtergrond en in welke context. Maar wat nog belang-
rijker is, aan de hand van het onderricht van Max Lucado bestudeer 
je de hoofdthema’s die Paulus in het boek bespreekt – en wat zijn 
leer vandaag de dag voor jou betekent.

I N D E L I N G VA N D E B I J E E N KO M S T E N

De video's (zie voor inloggegevens pag. 127) en studiegids Romeinen 
in 40 dagen zijn bedoeld om in groepsverband te bespreken,  
bijvoorbeeld in een bijbelstudiegroep of gesprekskring. Elke bijeen-
komst begint met een inleidende lezing en een vraag.
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Samen met je groep bekijk je vervolgens de video. De studiegids 
bevat ruimte om tijdens het kijken aantekeningen te maken en je 
gedachten op te schrijven.

Daarna neem je deel aan een groepsgesprek, leer je de tekst van 
de week uit het hoofd en wordt de bijeenkomst afgesloten met 
gebed. (Als je met een grote groep bent, kun je ervoor kiezen de 
video’s samen te bekijken en vervolgens de groep op te splitsen in 
groepjes van vier tot zes mensen, om ervoor te zorgen dat iedereen 
in de gesprekken aan bod komt.)

V E E RT I G DA AG S E R E I S

Het bijzondere aan deze studiegids − en de andere studiegidsen in 
de serie … in 40 dagen – is dat je elke dag dingen aangereikt krijgt 
die je stimuleren dieper tot de tekst door te dringen. Elke week krijg 
je een aantal dagteksten en reflectievragen om je te helpen de onder-
werpen die tijdens de groepsbijeenkomst aan bod zijn gekomen ver-
der te verkennen.

De eerste dagtekst richt zich op de kerntekst die je die week uit 
het hoofd gaat leren. Bij de andere dagteksten word je uitgenodigd 
een gedeelte uit de Romeinenbrief te lezen, over de tekst na te den-
ken en − met een aantal vragen als leidraad − daarop te reageren. Op 
de laatste dag neem je de kerntekst nog een keer door en zeg je die 
uit je hoofd op. Gedurende de zes weken waarin je met de onder-
werpen uit deze hoofdstukken aan de slag gaat, lees je (en in som-
mige gevallen: herlees je) de hele Romeinenbrief.

Je vraagt je misschien af waarom we dit alles in een periode van 
veertig dagen doen. Eigenlijk is 40 helemaal geen bijzonder getal, 
maar het is wel een bijbels getal. In de Bijbel staat het getal 40 altijd 
voor een tijd van bepróéving. Noach verbleef veertig dagen in de 
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ark. Mozes woonde veertig jaar in Egypte en verbleef nog eens veer-
tig jaar in de woestijn voordat hij Gods volk uit Egypte leidde. Hij 
bracht veertig dagen door op de berg Sinaï, waar hij Gods wet ont-
ving, en hij stuurde verspieders om veertig dagen lang het land 
Kanaän te verkennen. Later stuurde God de profeet Jona om het 
oude Ninevé te waarschuwen dat de stad vanwege de zonden van de 
mensen over veertig dagen verwoest zou worden.

Nog belangwekkender is het feit dat we in het Nieuwe Testament 
lezen dat Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht om er te 
vasten en te bidden. Deze periode vormde een belangrijk over-
gangsmoment in zijn werk op aarde – op die plek begon Hij aan zijn 
missie die God zich ten doel had gesteld. Gedurende die periode 
werd Jezus ongenadig door de vijand op de proef gesteld … en Hij 
overwon. Bij zijn terugkeer naar Galilea was Hij een ander mens 
dan de man die veertig dagen eerder de woestijn was ingetrokken. 
Datzelfde zal voor jou gelden wanneer je je toewijdt aan deze veer-
tigdaagse reis door Romeinen.

WAT E R N O D I G I S VO O R D E G RO E P

Het is belangrijk dat jij en je groepsgenoten ieder over een eigen 
studiegids beschikken. Dat is niet alleen handig tijdens de bijeen-
komsten, het stelt jullie ook in staat de veertigdaagse leerervaring 
ten volle te benutten. Bedenk dat de video, de vragen en de activitei-
ten slechts hulpmiddelen zijn om tijdens de bijeenkomst met de 
onderwerpen aan de slag te gaan. Deze studie heeft pas kracht en zal 
pas echt je leven veranderen wanneer je in de Bijbel duikt en de 
waarheden die je ontdekt in de praktijk probeert te brengen.

Ten slotte moet er een groepsleider worden aangesteld die ver-
antwoordelijk is voor het starten van de video en die tijdens de 
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gesprekken en de andere activiteiten de tijd in de gaten houdt. 
Groepsleiders kunnen ook de vragen voorlezen en de gesprekken in 
goede banen leiden, waarbij ze deelnemers uitnodigen te reageren 
en ervoor zorgen dat iedereen de gelegenheid krijgt iets te zeggen. 
Zie de handleiding voor gespreksgroepen aan het einde van deze 
studiegids voor een uitgebreide uitleg van de rol van de groeps leider.
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INLEIDING    OP DE ROMEINENBRIEF

A U T E U R, DAT U M E N LO CAT I E

De apostel Paulus schreef deze brief aan de gemeente in Rome 
rond 57 n.Chr., bijna dertig jaar na de opstanding van Jezus en 

de geboorte van de kerk. In de tijd waarin Paulus leefde, was Rome 
het ‘centrum’ van de wereld. De beroemdste dichters, politici, filoso-
fen en andere beroemdheden kwamen uit Rome, trokken naar 
Rome of wilden deze invloedrijke stad graag bezoeken. Paulus wist 
dat het evangelie zich, als dat in Rome flink voet aan de grond zou 
krijgen, over de hele wereld zou kunnen verspreiden. Als de kerk in 
Rome in de greep van Gods genade zou komen, dan kon dat gelovi-
gen wijd en zijd beïnvloeden en helpen.

H E T G ROT E G E H E E L

Paulus schreef een aantal van zijn brieven aan goede vrienden, een 
aantal aan mensen die hij had begeleid en ook een aantal aan 
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gemeenten die hem goed kenden. De brief aan de gemeente in Rome 
week hiervan af. Die werd geschreven aan een groep gelovigen die 
Paulus niet hadden ontmoet en die zelfs enigszins op hun hoede 
waren voor hem. Hij was een omstreden figuur, van wie ze hadden 
gehoord maar die ze niet persoonlijk kenden. Paulus hoopte de 
gelovigen in Rome op zijn reis naar Spanje te bezoeken. Vooraf-
gaand aan hun ontmoeting stuurde Paulus een brief die door de hei-
lige Geest was geïnspireerd en die hem uit het hart gegrepen was. De 
Romeinenbrief is een van de rijkste theologische werken ooit 
geschreven, maar tegelijk is het heel persoonlijk.

De eerste elf hoofdstukken richten zich uiterst nauwgezet op de 
kernpunten van het christelijk geloof. Wil een gelovige zich in de 
kernbeginselen van de Bijbel verdiepen, dan kan hij vrijwel alle 
belangrijke leerstellingen vinden in de Romeinenbrief. Deze hoofd-
stukken hebben als thema het juiste geloof, of ‘de orthodoxie’, zoals 
theologen dat zouden zeggen. Paulus laat de gemeente van Rome 
zien dat zijn overtuigingen volkomen stroken met de Bijbel en de 
leer van Jezus.

In hoofdstuk 12 treedt er een verschuiving op. Met één woord 
wordt de aandacht verplaatst van geloof naar daad. Wanneer Paulus 
in Romeinen 12:1 zegt: ‘Ik roep u er dan toe op’, richt hij de aandacht 
van de lezers op wat wetenschappers ‘de orthopraxie’ noemen, ofwel: 
de juiste christelijke levenswandel. Zodra we weten wat we geloven, 
kunnen we overgaan tot daden en gedragingen die God eren en ver-
heerlijken.

In deze ene brief laat Paulus de gemeente in Rome zien dat zijn 
geloof en zijn daden onomstotelijk stroken met de waarheid die hun 
is geleerd. Hij geeft een door de Geest geïnspireerde toelichting op 
het evangelie en legt uit dat het volk van Jezus hoort te denken en te 
leven in de greep van Gods genade. Met doorleefde helderheid en 
diepgaande openheid verandert Paulus daardoor voor de Romeinen 
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van een controversiële vreemdeling in een broeder en een vriend – 
en dat nog voordat ze elkaar zelfs maar ontmoet hebben.

Paulus’ woorden aan de Romeinen bevatten de kracht om zielen 
te redden, mensen geestelijk te vormen en levens te veranderen, tot 
Gods eer. Wat zo fascinerend is, is dat het lezen van dit bijbelboek al 
deze dingen ook vandaag de dag kan teweegbrengen! Zet jezelf dus 
maar schrap bij het lezen van deze brief van Paulus.

H O O F DT H E M A’S

Verscheidene thema’s in Romeinen verdienen onze aandacht. Ik 
noem er een aantal:

• De realiteit, het gevaar en de kracht van de zonde. Zonde is het 
grootste probleem waarmee mensen te maken hebben en heeft 
eeuwige gevolgen (zie Rom. 1-2).

• Gods genade is echt, ongelofelijk en voor iedereen beschikbaar. 
Door Jezus wordt iedereen uitgenodigd een relatie met de 
Vader aan te gaan en te worden gereinigd van zonden (zie 
Rom. 3-5).

• God heeft onze ketenen verbroken en ons bevrijd, maar de strijd 
tegen de zonde duurt voort. Onze oude manier van leven is dood 
en wij leven in Jezus, maar het proces van geestelijk groeien en 
als Jezus worden gaat levenslang door en vereist een voort-
durende overgave aan Gods wil en zijn wegen (zie Rom. 6-8).

• Gods prachtige verhaal kent vier bewegingen: schepping, zonde-
val, verlossing en herstel. We maken deel uit van een geestelijke 
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stamboom die het Oude en Nieuwe Testament in de Bijbel 
omvat. God ent ons in een groter verhaal en een groter gezin 
dan we ons kunnen voorstellen (zie Rom. 9-11).

• Christenen treden in het voetspoor van hun Verlosser. Dit bete-
kent dat we de weg van liefde bewandelen. In een wereld vol 
zelfzuchtige ambitie en egocentrische eisen zijn wij nederige 
dienaren en hebben we anderen opofferingsgezind lief (zie 
Rom. 12-13).

• De volgelingen van Jezus zijn als passagiers op een schip. We 
maken allemaal dezelfde reis. We maken deel uit van een 
geweldig geloofsgezin en God roept ons op in gemeenschap 
met elkaar te leven (zie Rom. 14-16).

 
In de eerste elf hoofdstukken van het boek Romeinen zet de apostel 
Paulus de kernpunten van het christelijk geloof helder en nauwkeu-
rig uiteen. In de laatste vijf hoofdstukken laat Paulus zien hoe we in 
overeenstemming met die kernpunten moeten leven. Vraag God 
daarom aan het begin van deze reis om je te helpen je geloof beter 
dan ooit te begríjpen en bid vervolgens om moed en kracht om het 
geleerde in je dagelijks leven in praktíjk te brengen. Vraag daarnaast 
de heilige Geest om je te helpen Gods genade te begrijpen, in die 
genade te wandelen en die overvloedig te delen met iedereen die je 
ontmoet.
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B I J E E N KO M S T 1

ONS GROTE PROBLEEM

ROMEINEN 1-2

Er is een probleem waar ieder mensenkind mee te 
maken heeft, en dat probleem heet zonde. Het heeft 

gevolgen die groter zijn dan we beseffen. Hoe goed we 
ook ons best doen, we kunnen dat probleem niet op 

eigen kracht oplossen. Gelukkig heeft God een oplossing 
en verlangt Hij ernaar onze zonde aan te pakken.

W E L KO M

W  anneer je naar de kassakrakers aller tijden kijkt, dan valt op dat 
ze een fascinerend kenmerk met elkaar delen: hélden! Van Star 

Wars tot Lord of the Rings tot de Avengers: zo’n zestig procent van de 
topfilms gaat over helden. Zelfs The Ten Commandments, een film 
uit 1956, komt voor in de top tien kassakrakers aller tijden en pre-
senteert Mozes als een soort held – en God als de ultieme held.

Dit roept de vraag op waarom mensen zich eigenlijk tot helden 
voelen aangetrokken. Maar voordat we die vraag kunnen beantwoor-
den, moeten we eerst bedenken wat een held is. Een eenvoudige  
definitie luidt als volgt: ‘Iemand die bewonderd of geïdealiseerd wordt 
vanwege moed, bijzondere prestaties of nobele eigenschappen.’ 


