Paulus brief aan de Romeinen
Romeinen 1
1. Paulus, een slaaf van Jezus Christus, uitgenodigd
om boodschapper te zijn, aangesteld voor Gods
goede nieuws,
2. dat wat Hij in de heilige Schriften via Zijn profeten
vooraf beloofd heeft,
3. wat betreft Zijn Zoon Die, naar het vlees ontstaan
uit het zaad van David,
4. uiteindelijk Gods Zoon in kracht geweest blijkt te
zijn, door de Heilige Geest, door uit de dood op te
staan, Jezus Christus onze Heer,
5. via Wie wij genade, het uitgezonden zijn en het
gehoorzaam zijn aan het geloof voor alle
samenlevingen ontvangen hebben, vanwege Zijn
[goede] Naam,
6. in welke Jezus Christus ú ook uitgenodigd heeft.
7. Aan iedereen in Rome die door God geliefd is, de
uitgenodigde heiligen. Genade en vrede zij u van
God onze Vader en de Heer Jezus Christus.
8. Allereerst dank ik mijn God via Jezus Christus voor
ieder van u, omdat uw geloof in heel de kosmos
besproken wordt.
9. Want God is mijn getuige, Die ik met mijn geest
met het goede nieuws van Zijn Zoon dien, hoe ik u
zonder ophouden benoem in mijn gebeden,
10. smekend, of ik uiteindelijk door Gods wil vrij baan
mag krijgen om naar u toe te komen.
11. Want ik verlang om u te zien en om een zeker
geestelijk geschenk ter versterking van u mee te
kunnen geven.
12. Bovendien dit, om samen door u getroost te
worden, via het wederzijdse geloof van u en mij.
13. Maar ik wil niet dat u onwetend bent
zielsverwanten, dat ik vaak van plan ben geweest
om naar u toe te komen, (en dat is tot op vandaag
verhinderd), zodat ik ook enige vrucht zou hebben
door u, net zoals onder de overige samenlevingen.
14. Ik sta niet alleen bij Grieken en Barbaren, bij
wijzen en bij dwazen in de schuld, dus voor zover
het aan mij ligt, kom ik ook graag naar u in Rome
toe om het goede nieuws te brengen. Want ik
schaam mij niet voor het goede nieuws van
Christus, omdat het Gods kracht is, tot redding van
iedereen die hiervan overtuigd is, zowel voor de
Judeeër als eerste, als ook voor de Griek. Want de
rechtvaardigheid
van
God
wordt
ermee
geopenbaard, uit overtuiging, ter overtuiging, net
zoals er geschreven staat: ‘Want wie rechtvaardig
is zal uit overtuiging leven.’
18. De toorn van God wordt daarom ook vanuit de
hemel
over
alle
goddeloosheid
en
onrechtvaardigheid van mensen geopenbaard,
(over) wie de waarheid door oneerlijkheid
afhouden.
19. Juist omdat wat overduidelijk van God is, helder
zichtbaar in henzelf is, want God heeft het hen
geopenbaard.
20. Want het niet zichtbare van Hem is, vanaf de
schepping van de kosmos, diep inzichtelijk door
wat zichtbaar om u heen geschapen is. Zowel Zijn

eeuwige kracht als goddelijke natuur, naar henzelf
toe onweerlegbaar.
21. Juist omdat zij, deze God gekend hebbend, God
niet als zodanig verheerlijkt hebben of dankbaar
geweest zijn, maar door oeverloos geworden te
zijn in hun redeneringen, is hun verstandeloze hart
verduisterd.
22. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,
23. en hebben zij de heerlijkheid van de
onvergankelijke God veranderd in wat lijkt op een
kopie van de vergankelijke mens, of van vogels, of
van viervoetige dieren en reptielen.
24. Als gevolg daarvan heeft God hen ook overgegeven
aan de lusten van hun eigen harten in onreinheid,
onderling hun eigen lichamen onterend.
25. Daar komt nog bij dat zij de waarheid van God in
een leugen veranderd hebben, en het schepsel
boven de Schepper aanbeden en gediend hebben,
Die voor eeuwig geprezen zij. Amen.
26. Daardoor heeft God hen in handen gegeven van
ziekelijke schande, zodat zelfs hun vrouwen de
natuurlijke gemeenschap verruild hebben voor de
tegennatuurlijke.
27. En ook de mannen hebben de natuurlijke
gemeenschap met de vrouw afgedankt, verhit door
hun lusten naar elkaar toe, mannen die met
mannen wat schandelijk is bedrijven, met de
beloning die past bij hun dwaling in zichzelf
terugontvangend.
28. En naar de maat dat zij geen onderzoek gedaan
hebben om God in gedachten te houden, heeft God
hen overgegeven aan een onaanvaardbaar denken,
om te doen wat nergens op slaat.
29. Volledig vervuld met allerlei oneerlijkheid,
ontucht, misdaad, hebzucht, slechtheid. Vol van
jaloezie,
moord,
ruzie,
bedrog,
slechte
gewoonten.
30. Smoezers, lasteraars, Godhaters, onbeschaamd,
trots, schuim, bedenkers van wat slecht is. Aan
ouders ongehoorzaam,
31. zonder inzicht, onverstandig, onverenigbaar,
harteloos, onverzoenlijk, genadeloos.
32. Die dat wat juist is bij God nauwkeurig gekend
hebben, dat zij die dit soort dingen doen de dood
verdienen, ze niet alleen doende, maar zelf zijn ze
ook ingenomen met wie dit praktiseren.

Romeinen 2
1. Daarom bent u onverdedigbaar, O mens die
iedereen veroordeelt. Want met waar u de ander
voor veroordeelt, veroordeelt u uzelf, omdat wie
oordeelt dezelfde dingen doet.
2. Daarbij weten wij dat het oordeel van God
waarheidsgetrouw is over hen die deze dingen
praktiseren.
3. Denkt u dan, O mens die oordeelt over wat hij zelf
praktiseert en doet, dat u aan het oordeel van God
zult ontkomen?
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4. Veracht
u
Zijn
overvloedige
goedheid,
verdraagzaamheid en geduld dan? Niet beseffend
dat de goedheid van God u naar vernieuwing van
denken leidt?
5. Maar door die hardnekkigheid van u en uw hart dat
van geen ander inzicht wil weten, verzamelt u een
schat aan woede tijdens de oordeelsdag en de
openbaring van Gods rechtvaardige oordeel,
6. Die aan ieder loon naar werken zal geven.
7. Aan hen die werkelijk goed gewerkt hebben
heerlijkheid en eer en het zoeken van
onvergankelijkheid, eeuwig leven.
8. Maar wie eerzuchtig zijn en werkelijk de waarheid
ongehoorzaam,
met
het
toegeven
aan
onrechtvaardigheid, hartstocht en gewelddadige
passie,
9. (ontvangt) druk en benauwdheid, op elke
menselijke ziel die zich inzet voor het kwaad,
zowel de Judeeër als eerste als ook de Griek.
10. Maar heerlijkheid en eer en vrede aan iedereen die
hard werkt aan het goede, zowel de Judeeër als
eerste als ook de Griek.
11. Want er is geen aanzien des persoons bij deze God.
12. Want zoveel als er zonder de wet hun doel missen
(zondigen), (zoveel) zullen zonder wet ook
vernietigd worden. En zoveel als met de wet hun
doel gemist hebben, (zoveel) zullen door de wet
veroordeeld worden.
13. Want niet wie naar de wet luisteren zijn
rechtvaardig voor deze God, maar de daders van de
wet zullen rechtvaardig verklaard worden.
14. Want telkens als samenlevingen, die de wet niet
hebben, van nature de dingen van de wet doen, de
wet niet hebbend, zijn zij zichzelf tot wet.
15. Wie de daden van Zijn wet die in hun harten
geschreven zijn toont, samen met het geweten dat
dit alles bevestigd, de gedachten tegenover elkaar
afwegend, veroordelend of wellicht verdedigend,
16. (tot) op de dag dat God de geheimen van mensen
oordeelt, volgens mijn evangelie door Jezus
Christus.
17. Kijk, u die Judeeër genoemd wordt, en zich op de
wet baseert, en u op God beroemt,
18. en weet wat gewenst is, en het van alle kanten
toetst, onderwezen vanuit de wet,
19. en er zelf van overtuigd bent een blindengeleider
te zijn, een licht voor wie in het donker is, een
opvoeder van ongevoeligen,
20. een leraar van kinderen, de kennis van de waarheid
in de vorm van de wet bezittend.
21. (U) die de ander dus onderwijst, onderwijst u uzelf
niet? Wie verkondigt niet te stelen, die steelt niet.
22. Wie zegt geen overspel te plegen, die pleegt geen
overspel. Wie walgt van afgoderij, die haalt
tempels leeg.
23. Wie in de wet roemt, die onteert deze God door de
wet te overtreden.
24. Want de Naam van God wordt vanwege u door de
samenlevingen gelasterd, zoals het ook staat
opgeschreven.
25. Want besnijdenis helpt werkelijk als u zich aan de
wet houdt, maar als u een overtreder van de wet
bent, dan wordt uw besnedenheid onbesneden
zijn.
26. En als een onbesnedene zich aan de
rechtvaardigheid van de wet houdt, zal die
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onbesnedenheid van hem dan niet als besneden
zijn aangerekend worden?
27. Dus zal wie van nature onbesneden is (en) zich aan
de wet houdt ú oordelen die via de letter en de
besnijdenis de wet overtreedt.
28. Want niet wie uiterlijk een Judeeër is, of wie
uiterlijk naar het vlees besneden is,
29. maar wie innerlijk een Judeeër is, en geestelijk
naar het hart is besneden, niet feitelijk, voor wie
de eer niet van mensen komt, maar van deze God.

Romeinen 3
1. Wie is dan die superieure Judeeër, of wat is het
voordeel van zijn besnijdenis?
2. Veel in elk geval. Want de uitspraken van God zijn
toch zeker als eerste aan hen toevertrouwd?
3. Maar hoe komt het dan dat sommigen ongelovig
geweest zijn? Maakte hun ongeloof dan geen einde
aan het vertrouwen van God?
4. Echt niet! Het maakt God juist openlijk zichtbaar,
maar ieder mens leugenachtig, er staat immers
geschreven: ‘Uiteindelijk zult U met Uw woorden
rechtvaardigheid tonen en aan Uw oordeel
vastgehouden hebben.’
5. Maar
als
onze
onrechtvaardigheid
Gods
rechtvaardigheid mede aantoont, wat zullen wij
dan zeggen? ‘Is deze God Die Zijn woede botviert
dan niet onrechtvaardig?’ (Zeg ik als mens.)
6. Echt niet! Hoe oordeelt deze God de kosmos
anders?
7. Want als de waarheid van God, via mijn leugens,
ten overvloede aan Zijn majesteit bijdraagt, hoe
werkt de veroordeling als zondaar dan voor mij?
8. En niet (waar wij ten onrechte van beschuldigd
worden en sommigen van ons zeggen dat wij dat
zeggen) ‘Laten we het slechte doen, dan zal het
goede gekomen zijn,’ waarvoor veroordeling
gerechtvaardigd is.
9. Dus wat? Zijn wij beter? Zeker niet! Want vooraf
zijn zowel Joden als Grieken zwaar beschuldigd om
allemaal onder de zonde te bestaan,
10. zoals ook is opgeschreven: ‘Omdat niemand
rechtvaardig is, niet één.’
11. Er is niemand die het op een rijtje heeft, er is
niemand God aan het zoeken.
12. Iedereen is afgeweken, samen onbruikbaar
geworden, niemand doet wat nuttig is, er is er zelfs
niet één.
13. Hun keel werd een open graf, met hun tong hebben
zij bedrog gesproken, als addergif onder hun
lippen.
14. Van wie de mond vol vloeken en bitterheid is.
15. Hun voeten zijn snel geweest om bloed te
vergieten.
16. Volledige verwoesting en rampen liggen op hun
wegen,
17. en de weg van vrede hebben zij niet gekend.
18. Diep ontzag voor God zien zij niet zitten.
19. Maar wij weten dat wat de wet zegt spreekt tot wie
onder de wet zijn, zodat iedere mond gesnoerd
wordt, en heel deze kosmos aangeklaagd kan
worden voor God.
20. Juist omdat alle stervelingen voor Hem niet
gerechtvaardigd zullen worden door wetmatig te
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handelen, omdat de zonde vanwege de wet precies
bekend is.
21. Daartegenover
is
er
tegenwoordig
een
rechtssysteem zonder wet openbaar gemaakt,
bevestigt door de wet en de profeten.
22. Dat rechtssysteem van God, door middel van geloof
in Jezus Christus, is voor iedereen en in iedereen
die (hiervan) overtuigd is, want er is geen verschil.
23. Iedereen heeft immers gezondigd en schiet wat de
majesteit van God betreft tekort.
24. Daar staat tegenover, gratis rechtvaardig gemaakt
door Zijn genade, via het vrijgekocht zijn door
Jezus Christus,
25. Die God vanuit geloof met Zijn bloed een voorstel
gedaan heeft, als teken van Zijn rechtvaardigheid,
om zo de zonden die vroeger gedaan zijn te
vergeven, met Gods zelfbeheersing.
26. In deze tijd is dat hét bewijs dat Hij rechtvaardig
is, van het rechtvaardig zijn van Hém, om ook
degene die in Jezus gelooft te rechtvaardigen.
27. Is er nu nog wat te roemen? Uitgesloten. Via welke
wet dan? Door daden? Welnee, alleen door het
geloof toe te passen.
28. Dus is onze slotsom dat geloof een mens
rechtvaardig
maakt,
zonder
wetmatige
handelingen.
29. Of is deze God alleen Judees? Of ook niet van de
samenlevingen? Zeker ook van de samenlevingen!
30. Juist omdat deze God één is, Die (zowel) de
besnijdenis vanuit geloof rechtvaardig verklaren
zal, als het onbesneden zijn door te geloven.
31. Dus wij schaffen de wet via het geloof af? Welnee!
Wij bevestigen de wet juist.

Romeinen 4
1. Wat moeten wij dan zeggen, heeft onze voorvader
Abraham het vanuit het lichamelijke gevonden?
2. Want als Abraham door handelen gerechtvaardigd
is, dan heeft hij iets om zich op te beroemen, maar
niet ten voordele van God.
3. Want wat zegt de Schrift? ‘En Abraham geloofde
zijn God en dat is hem als rechtvaardig
aangemerkt.’
4. Nu wordt de beloning van wie werkt niet naar de
maat van genade toegekend, maar naar de maat
van (opgebouwde) schuld.
5. En als iemand niet werkt, maar wel in de
rechtvaardiging van de goddeloze gelooft, dan
wordt dat geloof hem als de juiste manier van doen
toegekend.
6. Net zoals David dat zegt van de gezegende man aan
wie God rechtvaardigheid zonder te werken
toerekent.
7. ‘Gezegend wiens wetteloosheid vergeven is en
wiens zonden bedekt zijn.
8. Gelukkig de man aan wie de Heer zijn zonden nooit
zal toerekenen.’
9. Dus is die geluksverklaring voor de besnedene, of
ook voor de onbesnedene? Omdat wij zeggen dat
God het geloof van Abraham rechtvaardig vond.
10. Hoe werd het dan toegerekend? In besneden of
onbesneden toestand? Niet in besnedenheid, maar
in onbesnedenheid.
11. En hij heeft een merkteken ontvangen, ter
bezegeling van deze evenwichtige overtuiging, in

de situatie van onbesnedenheid, om een vader te
zijn van iedereen die gelooft via onbesnedenheid,
om ook hen deze terecht toegekend te hebben.
12. En een besneden vader [te zijn] voor hen die nooit
alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook
wandelen in de voetstappen van het geloof van
onze vader Abraham in onbesneden toestand.
13. Want de belofte aan Abraham, of aan zijn
nageslacht, (geldt) niet via de wet, zijn erfgenaam
zijn van de kosmos, maar via een eerlijk geloof.
14. Want als er erfgenamen vanuit de wet zijn, dan was
geloof nutteloos, en was de belofte krachteloos.
15. Want de wet brengt strafvervolging tot stand, want
waar geen wet is, is er ook geen overtreding.
16. Door geloof, vanwege geweldige genade, is de
belofte een vaststaand feit voor heel het
nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet is, maar
ook voor wie uit de overtuiging van Abraham zijn,
die ons aller vader is,
17. (zoals is opgeschreven: ‘Tot een vader van vele
samenlevingen heb ik u aangesteld.’) die tegen
beter weten in op God vertrouwd heeft, Die de
doden levend maakt, en benoemt wat niet bestaat,
waardoor het bestaat.
18. Die tegen beter weten in vertrouwde, om
uiteindelijk de vader van vele samenlevingen
geworden te zijn, zoals gezegd was: ‘Zo zal uw
nageslacht zijn.’
19. En zonder dat zijn overtuiging verzwakt is,
overwoog hij niet dat zijn eigen lichaam al
verstorven was, (ongeveer honderd jaar oud), met
de afgestorven baarmoeder van Sara.
20. Maar met de belofte van God, ongehinderd door
ongeloof, eerder sterk gemaakt door vertrouwen,
God de eer gegeven hebbend,
21. is [hij] er ook volledig van overtuigd dat wat Hij
beloofd had, Hij ook zou realiseren.
22. En daarom is het hem ook terecht toegerekend.
23. Bovendien is het hem niet alleen via zichzelf
toegerekend,
24. maar ook via ons, die het bijna toegerekend wordt,
zij die geloven in Wie onze Heer Jezus uit de doden
heeft opgewekt,
25. Die voor onze overtredingen is uitgeleverd, en voor
onze rechtvaardiging is opgewekt.

Romeinen 5
1. Dus uit geloof rechtvaardig gemaakt, hebben wij
vrede met God via onze Heer Jezus Christus,
2. via Wie wij ook de toegang gekregen hebben tot
het vertrouwen op de genadepositie waarin wij
geplaatst zijn, en roemen wij in de hoop op het
oordeel van God.
3. Maar dat niet alleen, bovendien roemen wij ook in
verdrukkingen, wetende dat verdrukking geduld tot
stand brengt,
4. en geduld beproefdheid, en beproefdheid hoop.
5. Die hoop is niet beschamend, want de liefde van
God is in onze harten geschonken via de Heilige
Geest Die aan ons gegeven is.
6. Want nog altijd is Christus, in ons verzwakt
bestaan, op de juiste tijd voor goddelozen
gestorven.
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7. Want met moeite zal iemand voor een
rechtvaardige sterven, omdat iemand voor een
goede misschien nog gestorven durft te zijn.
8. Maar deze God brengt de liefde van Hemzélf naar
ons toe tot stand, omdat, terwijl wij nog zondaars
zijn, Christus voor ons gestorven is.
9. Dus nu in sterkere mate gerechtvaardigd door Zijn
bloed, zullen wij via Hem van de strafvervolging
bewaard blijven.
10. Want als vijanden zijn wij met deze God verzoend
via de dood van Zijn Zoon. Aanvullend op deze
verzoening zullen wij door Zijn leven gered
worden.
11. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in deze
God via onze Heer Jezus Christus, via Wie wij de
ruil aangenomen hebben.
12. Dus geldt, precies zoals de zonde via één mens de
wereld binnengekomen is, en de dood via deze
zonde, zo zijn alle mensen ook naar die dood
vertrokken, allemaal als gevolg van het gezondigd
hebben.
13. Want de zonde was al in deze kosmos tot aan de
wet, hoewel zonde niet wordt toegerekend als er
geen wet is.
14. Toch heerste de dood vanaf Adam tot Mozes, zelfs
over hen die niet vergelijkbaar met Adam’s
overtreding gezondigd hebben, die een mal is van
Degene Die komt.
15. Voor de geschonken genade geldt juist niet
hetzelfde als voor de overtreding. Want zoals velen
door één overtreding gestorven zijn, is de genade
van God veel groter met een uitbundige overvloed
aan genadegaven van Die Ene mens Jezus Christus.
16. En dit cadeau komt niet van iemand die gezondigd
heeft, want werkelijk schenkt de ter dood
veroordeling van Één genadig de vrijspraak van vele
overtredingen.
17. Want zoals door de overtreding van één de dood via
die ene regeerde, zo zullen zij die in sterkere mate
de overvloed van genade en van het cadeau van het
gerechtvaardigd zijn in dit leven ontvangen, via de
Enige Jezus Christus regeren.
18. Dus, zoals alle mensen door één overtreding onder
het doodvonnis vallen, zo vallen alle mensen ook
door één rechtvaardige daad onder de vrijspraak
om te leven.
19. Want precies zoals velen tot zondaar gemaakt zijn
via de ongehoorzaamheid van één mens, zo zullen
velen ook rechtvaardig gemaakt zijn door de
gehoorzaamheid van Één.
20. De wet is er dan wel aan toegevoegd, zodat de
fouten toegenomen zijn, maar waar de zonde
toegenomen is, is de genade des te groter.
21. Precies zoals de zonde tot de dood geleid heeft, zo
zou ook de genade via rechtvaardigmaking tot
eeuwig leven leiden, via onze Heer Jezus Christus.

Romeinen 6
1. Dus wat zullen wij zeggen? Zullen wij bij de zonde
blijven zodat de genade overvloedig kan zijn?
2. Echt niet! Wij zijn allemaal voor de zonde
gestorven, hoe zullen wij er zelf dan nog in leven?
3. Of bent u onwetend dat wij die allemaal in Christus
gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
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4. Wijzelf zijn dus begraven, door de doop in de dood,
zodat, precies zoals Christus via de majesteit van
de Vader uit de dood is opgewekt, wij ook in een
nieuw leven zouden wandelen.
5. Want als wij mede verwekt waren in de mal van
Zijn dood (de doop), dan zal onze opstanding daar
ook tegenover staan.
6. Dit wetende, dat onze oude mens tegelijkertijd
gekruisigd is, om het zondige lichaam te stoppen,
zodat wij geen slaaf van de zonde meer zijn.
7. Want wie gestorven is, staat quitte met de zonde.
8. Maar als wij met Christus gestorven zijn, zijn wij
ervan overtuigd dat wij ook met Hem zullen leven.
9. Wetende dat de uit de dood opgewekte Christus
niet meer sterft, vanaf dat moment heeft de dood
geen invloed meer op Hem.
10. Want die (dood) is Hij gestorven, voor de zonde is
Hij eens en voor altijd gestorven. Maar wie leeft,
leeft voor God.
11. Maak op deze manier ook zelf de balans op om
werkelijk dood voor de zonde te zijn, maar levend
voor God in onze Heer Jezus Christus.
12. Laat dus de zonde niet langer koning zijn van uw
sterfelijke lichaam, door gehoorzaam te zijn aan
haar lusten.
13. Laat ook uw ledematen niet als onrechtvaardig
gereedschap behulpzaam zijn aan de zonde. Maar
wees God behulpzaam, als levend uit de dood. Met
uw ledematen als gereedschap van Gods
rechtvaardigheid.
14. Want de zonde zál u niet beheersen. Want u bent
niet onder de wet, maar onder de genade.
15. Wat nog meer? Zullen wij zondigen omdat wij niet
onder de wet zijn, maar onder de genade? Echt
niet!
16. Weet u niet dat wie u als onderhorige slaven
bijstaat, dat u de slaaf bent van wie u
gehoorzaamt? Of het nu van de zonde tot aan de
dood, of van de gehoorzaamheid aan de
rechtvaardigheid is.
17. Maar dankzij God bent u slaven van de zonde
gewéést, daarbij gehoorzaamde u van harte aan
het onderwezen voorbeeld,
18. en bevrijd zijnde van de zonde, bent u slaaf van de
gerechtigheid geworden.
19. Ik spreek op menselijke wijze, vanwege de zwakte
van uw lichaam. Want net zoals u uw lichaamsdelen
als slaven onderworpen hebt aan onreinheid, en
dat van kwaad tot erger, onderwerpt u uw
ledematen nu als slaven van rechtvaardigheid tot
heiligheid.
20. Want toen u slaven van de zonde was, was u niet
gebonden aan rechtvaardigheid.
21. En wat voor vrucht had u toen? Waar u zich nu voor
schaamt, want het einde daarvan is de dood.
22. Maar nu bevrijd zijnde van de zonde, en ook tot
slaaf van God gemaakt, heeft u de heiligmaking tot
vrucht, met als einddoel het eeuwige leven.
23. Want het loon voor het gemiste doel (de zonde) is
de dood, maar de gift van God eeuwig leven in
Christus Jezus onze Heer.
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Romeinen 7
1. Of bent u onwetend, broers, (ik spreek tot wie de
wet kennen) dat de wet de mens net zo lang als hij
leeft overheerst?
2. Want een vrouw die onder haar man staat, werd bij
wet aan de levende man verbonden. Maar als die
man gestorven is, dan is de geldigheid van de wet
voor de man verdwenen.
3. Natuurlijk zal zij een overspeelster genoemd
worden als zij de vrouw van een andere man wordt,
terwijl haar man nog leeft. Maar als de man
gestorven is, is zij vrij van die wet, en is zij geen
overspeelster meer als zij de vrouw van een andere
man geworden is.
4. Dus, mijn broers, via het lichaam van de Christus
bent ook u voor de wet gestorven, om van een
Ander te worden, van Wie uit de dood is opgewekt,
zodat wij vrucht zouden dragen voor God.
5. Want toen wij met het lichamelijke bezig waren,
was de lichamelijke aandrang tot zondigen via de
wet werkzaam in onze ledematen, vruchten ‘met
de dood tot gevolg’ voortbrengend.
6. Maar nu zijn wij bevrijd van die wet, gestorven
zijnde in wat ons vastgehouden heeft, zodat wij als
slaaf dienen met een vernieuwde geest en niet met
verouderde geschriften.
7. Wat moeten wij dan zeggen? Is deze wet zondig?
Echt niet! Maar ik heb de zonde toch niet anders
dan via de wet leren kennen? Want dan had ik de
begeerte niet opgemerkt, wanneer de wet niet zei:
‘U zult niet begeren.’
8. Maar de zonde, via het gebod van de gelegenheid
gebruik makend, heeft elke begeerte in mij
bewerkt, omdat de wet zonder de zonde dood is.
9. Bovendien leefde ik vroeger buiten de wet, en daar
is het gebod bij gekomen, wat de zonde weer nieuw
leven ingeblazen heeft, dus ben ik gestorven.
10. Dus is het gebod dat ik bestudeerd heb om na te
leven mijn dood geworden.
11. Want de zonde heeft via het gebod dat mij verleid
heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, en als
gevolg daarvan gedood.
12. Juist omdat de wet werkelijk heilig is, en het gebod
heilig en rechtvaardig en goed is.
13. Dus het goede werd mijn dood? Echt niet! Juist de
zonde! (De wet is er juist) zodat de zonde aan het
licht gebracht zou zijn, via deze goede (wet) is de
dood het resultaat voor mij, zo is de zonde in
overtreffende trap zondig geworden, via het
gebod.
14. Want al wisten wij dat de wet geestelijk is, toch
ben ik op het lichamelijke gericht, (als slaaf) onder
de zonde verkocht.
15. Want ik weet niet wat ik uitwerk, omdat ik doe
waar ik niet voor kies en doe wat ik haat.
16. Als ik bovendien doe waar ik niet voor kies, erken
ik dat de wet goed is.
17. Maar juist dan werk ik het niet meer uit, maar de
in mij wonende zonde.
18. Want ik weet wel wat niet in mij woont, dat wil
zeggen in mijn lichaam, het goede. Want mijn keus
ligt voor de hand, maar het tot stand brengen van
het goede lukt mij niet.

19. Want het goede dat ik wil doe ik niet. Maar wat ik
niet wil, het slechte, dat doe ik.
20. Dus als ik wat ik niet wil juist doe, werk ik dit niet
meer uit, maar de zonde die in mij woont.
21. Zo vind ik dat de wet mij doet verlangen om goed
te doen, terwijl het kwade bij mij voor de hand
ligt.
22. Want ikzelf ben diep vanbinnen blij met de wet van
God.
23. Maar ik zie een andere wet in mijn ledematen strijd
voeren tegen de wet van mijn verstand, en deze
wet van de zonde die in mijn ledematen is, die
neemt mij gevangen.
24. Ik de mens die op deze weegschaal beproefd wordt,
wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods?
25. Ik dank God! Door Jezus Christus onze Heer! Zo dien
ik de wet van God juist wel met het verstand, maar
de wet van de zonde lichamelijk.

Romeinen 8
1. Dus niemand in Jezus Christus wordt nu ter dood
veroordeeld, niet volgens (de begeerten van) het
lichaam wandelend, maar volgens (de begeerten
van) de geest.
2. Want de wet van de geest van leven in Christus
Jezus heeft mij bevrijd van de wet van zonde en de
dood.
3. Want de onmacht van die wet heeft, vanwege het
krachteloos maken via het lichamelijk verlangen,
deze God Zijn eigen Zoon doen zenden in wat als
een lichaam van de zonde gemaakt is, en heeft,
wat betreft de zonde, in dit lichaam over de zonde
geheerst,
4. zodat deze rechtvaardige daad volgens de wet in
ons volledig gestand gedaan zou kunnen worden,
voor wie niet wandelen naar (de behoeften van)
het lichaam, maar naar (die van) de geest.
5. Want wie naar het lichaam zijn, bedenken de
lichamelijke zaken, maar wie naar de geest is,
(bedenkt) de geestelijke zaken.
6. Want de lichamelijke plannen zijn dodelijk, maar
de plannen van de geest zijn leven en vrede.
7. Juist omdat de plannen van het lichaam vijandig
tegenover God staan, want zij onderwerpt zich niet
aan de wet van God, en zij kan dat ook niet.
8. Bovendien kan wie lichamelijk (gericht) is God niet
tevredenstellen.
9. Maar u bent niet in een lichamelijke (situatie),
maar in een geestelijke, als de Geest van God
tenminste in u woont, want als iemand de Geest
van Christus niet heeft, dan is hij niet van Hem.
10. En als Christus wel in u is, is het lichaam werkelijk
dood vanwege de zonde, maar leeft de geest door
zich met rechtvaardigheid te verenigen.
11. Als de Geest van Wie Jezus uit de doden opgewekt
heeft bovendien in u leeft, Die Christus uit de
doden heeft opgewekt, dan zal (Deze) ook uw
sterfelijke lichamen levend maken, door het
inwonen van Zijn Geest in u.
12. Dus buiten twijfel broers, hebben wij een schuld,
niet lichamelijk, door volgens lichamelijke
(behoeften) te leven.
13. Want als u volgens deze lichamelijke (behoeften)
leeft, zult u sterven. Maar als u geestelijk de
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lichamelijke manier van doen uit laat sterven, zult
u leven.
14. Want wie allemaal door de Geest van God geleid
worden, dat zijn de zonen van God.
15. Want u heeft geen slaafse geest ontvangen met
nieuwe angst, maar u ontving een geadopteerde
geest, waarmee wij uitschreeuwen: ‘Pappa,’ de
Vader.
16. De Geest zelf bevestigt samen met onze geest, dat
wij kinderen van God zijn.
17. Dus als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen,
echte erfgenamen van God, bovendien medeerfgenamen van Christus. Het kan zijn dat wij
samen lijden, maar dan zullen wij ook samen
verheerlijkt worden.
18. Want de moeiten van deze tijd staan niet in
verhouding tot de komende heerlijkheid die op het
punt staat in ons geopenbaard te worden.
19. Want naar de kern van het uitgangspunt van het
oordeel van de schepping, de verschijning van de
zonen van God, wordt van oorsprong uitgezien.
20. Want de schepping is aan onbruikbaarheid
onderworpen geraakt, niet vrijwillig, maar door
onderworpen gemaakt te zijn, (wel) op hoop
gericht.
21. Ook omdat de schepping zelf uit de vernietigende
slavernij bevrijd zal worden tot de vrijheid van de
heerlijkheid van de kinderen Gods.
22. Want wij weten dat heel de schepping samen zucht
en tot nu toe in barensnood is.
23. En dat niet alleen, juist wij die de eerste vrucht
van de Geest dragen nog meer, ook wij zuchten in
onszelf, (dat de) verwachte adoptie uitkomt, het
vrijgekocht zijn van ons lichaam.
24. Wij hopen dan ook van binnenuit, bovendien is
zichtbare hoop geen hoop, want wie iets ziet, wat
hoopt hij dan?
25. Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan
verwachten wij de uitkomst met geduld.
26. En op dezelfde manier helpt de Geest ook mee in
onze zwakheden, want voor welke noodzaak te
bidden, dat weten wij niet, maar de geest zelf
bepleit onze zaak met onuitsprekelijke zuchten.
27. Want Wie de harten doorzoekt, weet de plannen
van de Geest, omdat Hij van God af voor heiligen
bemiddeld.
28. Bovendien hadden wij al opgemerkt dat iedereen
van hen die God liefhebben ten goede samenwerkt,
zij die volgens plan uitgenodigd zijn.
29. Want wie voorkennis gehad heeft, is ook
voorbestemd om gevormd te worden naar het beeld
van Zijn Zoon, omdat Hij de eerstgeborene van vele
zielsverwanten is.
30. Bovendien is wie vooruitgezien heeft, ook
uitgenodigd, en wie uitgenodigd is, is ook
rechtvaardig gemaakt, en wie rechtvaardig
gemaakt zijn, die zijn ook verheerlijkt.
31. Dus wat zullen wij over deze dingen zeggen? Als Die
God over ons (waakt), wie is dan tegen ons?
32. Die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem
voor ons allemaal uitleverde, hoe zal Hij ons niet
samen met Hem alle dingen genadig schenken?
33. Wie zal een aanklacht indienen tegen een
uitgekozene Gods? God Die rechtvaardig verklaart.
34. Wie is het Die het oordeel zal vellen? Christus Die
gestorven is, maar nog veel meer opgewekt is, Die
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ook aan de rechterhand Gods is, Die ook voor ons
pleit.
35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of landsgrenzen, of vervolging, of
hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of het
zwaard?
36. Net zoals er geschreven staat: ‘Want om U worden
wij de hele dag gedood. Wij zijn tot slachtschapen
gerekend.’
37. Maar in dit alles overwinnen wij door onze liefde.
38. Want ik ben ervan overtuigd dat geen dood of leven
of engelen of heersers of machthebbers of
bestaande of toekomstige zaken,
39. of hoogte of diepte of welk schepsel dan ook in
staat zal zijn om ons van de liefde van God
gescheiden te hebben, in Christus Jezus onze Heer.

Romeinen 9
1. Ik vertel u de waarheid in Christus, geen leugens,
mijn geweten getuigt dat samen met mij in de
Heilige Geest.
2. Omdat er een groot verdriet bij mij bestaat en er
een niet aflatende pijn in mijn hart is.
3. Voor mijzelf zou ik wensen vervloekt te zijn van
Christus omwille van mijn broers, mijn lichamelijke
bloedverwanten.
4. Wie ook maar Israëlieten zijn, wie van de adoptie
en de heerlijkheid zijn, en de verbonden en de
wetten, en de (aanbiddings)diensten en de
beloften.
5. Van wie de voorvaders en de Christus lichamelijk
gezien zijn, Die boven alles bestaat, God in alle
tijdperken geprezen. Amen!
6. En niet zó dat het woord van God gedegradeerd
wordt. Want niet iedereen uit Israël, is Israël.
7. Zelfs niet omdat zij zaad van Abraham zijn, is
iedereen kind. ‘Maar in Isaak zal uw zaad benoemd
worden.’
8. Dat wil zeggen zijn bestaan, niet de kinderen
vanuit de lichamelijke (behoeften), dát zijn
kinderen van God, maar de kinderen die beloofd
zijn, worden tot het zaad gerekend.
9. Want dit is het beloofde woord: ‘Op hetzelfde
tijdstip als dit zal ik komen en zal Sarah een zoon
hebben.’
10. Maar dat niet alleen, ook Rebekka, zwanger
geworden uit iemand, Isaak onze voorvader,
11. (want (er was) nog niemand geboren, en ook niets
goeds of slechts gedaan), zodat de keuze van God,
de positionering vooraf, vast zou staan, niet vanuit
daden, maar op basis van het uitgenodigd zijn.
12. Toen is tegen haar gezegd: ‘De machtigste zal slaaf
van de minste zijn.’
13. Net zoals geschreven werd: ‘Die Jakob heb ik
liefgehad en die Ezau heb ik gehaat.’
14. Dus wat zullen wij zeggen? Is dat geen
onrechtvaardigheid van God? Echt niet!
15. Want Hij zegt tegen Mozes: ‘Ik zal genadig zijn over
wie ook maar genadig is en ik zal ontfermend zijn
naar wie ook maar ontfermend is.’
16. Uiteindelijk is het dus niet wie graag wil, of wie
rent, maar God Die ontfermend is.
17. Want de Schrift zegt tegen Farao: ‘En toch
vanwege deze reden (dat u weet dat er niemand is
zoals ik) deed ik u opstaan om tegenover u mijn
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macht te tonen en om mijn Naam over heel de
aarde bekend te maken.’
18. Concluderend dus, als u dat wilt, dan heeft u
medelijden, maar (ook) als u dat wilt, dan verhardt
u.
19. Dus zult u tegen mij zeggen: ‘Wie wijst er dan nog
terecht? Want wie kon zijn eigen wil weerstaan?’
20. In tegendeel, O mens, u die deze God weerspreekt.
Het boetseerwerk heeft toch niet tegen de
pottenbakker gezegd: ‘Waarom heeft u mij zo
gemaakt?’
21. Of heeft de pottenbakker het recht van keuze niet
over de klei, uit dezelfde klomp werkelijk de ene
waardevolle schaal gemaakt te hebben, en de
andere afgekeurd te hebben?
22. Bovendien, wat als God Zijn strafvervolging wil
tonen en Zijn kracht bekend wil maken, met veel
geduld verdraagzaam geweest (over aardewerken)
schalen van woede die volledig voor verwoesting
klaargemaakt waren?
23. En dat Hij de rijkdom van zijn glorie bekend zou
maken
op
(aardewerken)
schalen
van
barmhartigheid die Hij vooraf klaargemaakt heeft
in majesteit,
24. ons die Hij ook geroepen heeft, niet alleen uit de
Judeeërs maar ook uit de samenlevingen?
25. En ook in Hosea zegt Hij: ‘Ik zal wat mijn volk niet
is, mijn volk noemen; en de niet geliefden
geliefden.
26. En het zal gebeuren op de plaats waar tegen hen
gezegd is: ‘U bent mijn volk niet,’ daar zullen zij
zonen van de levende God genoemd worden.’
27. Bovendien roept Jesaja over Israël: ‘Al was het
aantal zonen van Israël als het zand van de zee,
een rest zal gered worden.’
28. Want het woord wordt tot stand gebracht en de
rechtvaardigheid volgens contract. Omdat de Heer
het woord dat bindend vastgelegd was over de
aarde uit zal voeren.
29. En zoals Jesaja eerder al zei: ‘Als de Heer der
heerscharen ons geen zaad had overgelaten, dan
zouden wij als Sodom geworden zijn en waren wij
met Gomorra te vergelijken.’
30. Dus wat zullen wij zeggen? De samenlevingen die
de rechtvaardigheid niet najagen hebben die
rechtvaardigheid graag aangenomen, juist de
rechtvaardigheid van het geloof.
31. Maar Israël dat de rechtvaardigheid van de wet
najaagt, heeft die rechtvaardigheid niet bereikt.
32. Waarom? Want het is niet uit geloof, maar alsof het
via wetmatige daden zou zijn. Want zij zijn
gestruikeld over de afgehakte steen,
33. net zoals geschreven staat: ‘Kijk, ik plaats in Sion
een ‘steen des aanstoots’ en een struikelblok. En:
‘Iedereen die in Hem gelooft zal zich niet diep
schamen.’

Romeinen 10
1. Zielsverwanten, mijn hart is werkelijk gerust met
mijn verzoek aan God voor Israël om het te redden.
2. Want ik getuig ervan dat zij vurig voor God zijn,
maar zonder onderscheiding.
3. Want zij zijn onwetend dat dit de rechtvaardige
God is, omdat (ze) een eigen rechtvaardigheid

zoeken neer te zetten, aan de rechtvaardigheid van
God hebben zij zich niet onderworpen.
4. Want de wettelijke grens is Christus, als
rechtvaardiging voor iedereen die gelooft.
5. Want Mozes schrijft over de rechtvaardiging die uit
de wet is: ‘De mens die deze dingen doet zal
daardoor leven.’
6. Maar de rechtvaardiging vanuit geloof zegt het zo:
‘Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal naar de hemel
opstijgen?’ (Dat is om Christus af te laten dalen.)
7. Of: ‘Wie wil in de afgrond afdalen?’ (Dat is om
Christus uit de dood omhoog te leiden.)
8. Maar wat verklaart zij? ‘Vlakbij u is de boodschap,
in uw mond en in uw hart.’ Dit is de boodschap van
geloof die wij verkondigen.
9. Want als u met uw mond instemt met Jezus
Christus, en in uw hart overtuigd bent dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, dan zult u gered
worden.
10. Want het hart gelooft in wat rechtvaardig is, en de
mond stemt in met wat redding brengt.
11. Want de schrift zegt: ‘Iedereen die in Hem gelooft
zal zich niet diep schamen.’
12. Omdat er geen verschil tussen Judeeër en Griek is,
want diezelfde Heer van iedereen, is rijk naar
iedereen die Hem om hulp roept.
13. Dus: ‘Iedereen die de Naam van de Heer aanroept
zal gered worden.’
14. Hoe kunnen zij dan roepen naar Wie zij niet geloofd
hebben? Hoe kunnen zij dan geloven in van Wie zij
niet gehoord hebben? En hoe kunnen zij horen
zonder verkondiger?
15. En hoe kunnen zij verkondigen als zij niet
uitgezonden zijn? Net zoals geschreven staat: ‘Hoe
tijdig komen de (volwassen) voeten van hen die de
blijvend goede boodschap van vrede brengen, de
blijvend goede boodschap van het goede.’
16. Maar niet iedereen heeft naar dit goede nieuws
geluisterd. Want Jesaja zegt: ‘Heer wie heeft het
gehoorde van ons geloofd?’
17. Het geloof is immers vanuit het horen, en het horen
via het spreken van God.
18. Zeg ik dan dat zij niet geluisterd hebben?
Integendeel, want heel de aarde liep uit naar de
luide verkondiging van Hemzelf, en tot aan de
uiteinden van de bewoonde wereld gaan Zijn
woorden.
19. Zeg ik dan dat Israël het niet geweten heeft? In de
eerste plaats zegt Mozes: ‘Ik zal u tot jaloersheid
prikkelen met wat geen samenleving is, met een
volk zonder inzicht zal ik u kwaad maken.’
20. Bovendien zegt Jesaja recht voor zijn raap: ‘Ik ben
gevonden door wie mij niet zoeken, zichtbaar
geworden voor wie mij niet aanspreken.’
21. Hij zegt ook tegen Israël: ‘De hele dag heb ik mijn
armen uitgestrekt naar een niet te overtuigen volk
dat het beter weet.’

Romeinen 11
1. Dus zeg ik, heeft God Zijn eigen volk dan niet
verstoten? Echt niet! Want ook ik ben een Israëliet,
uit het zaad van Abraham, de stam Benjamin.
2. God heeft het volk dat Hij vooraf heeft leren
kennen niet verstoten. Of weet u door Elia niet wat
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de Schrift zegt, hoe hij smeekt tot God over dit
Israël, sprekend:
3. ‘Heer, zij hebben uw profeten gedood, en uw
altaren ondermijnd, en ik ben alleen nog over, en
zij zoeken mijn levende ziel.’
4. Maar wat is het goddelijke antwoord aan hem? ‘Ik
heb zevenduizend mannen doen onderduiken die
hun knie niet voor Baäl gebogen hebben.’
5. Zo was er in de huidige tijd ook een restant
ontstaan, onder de genade uitgekozen.
6. Als dat bovendien (uit) genade is, is het niet meer
uit werken, anders is de genade geen genade meer.
Want als het uit werken is, dan bestaat er geen
genade meer, of het werk bestaat niet meer uit
werk.
7. Wie dan? Wie Israël opeist? Diegene heeft het niet
gekregen, maar de uitgekozenen hebben het
gekregen, en de rest is verhard.
8. Zoals staat geschreven: ‘Deze God gaf hen een
verdoofde geest, ogen die niet inzien, en oren die
niet luisteren, tot op vandaag.’
9. Ook David zegt: ‘Laat hun tafel tot een valstrik
worden, en tot een val, en tot een struikelblok, en
tot hun vergelding.
10. Laat hun ogen verduisterd zijn door niet te zien en
hun rug altijd gebogen.’
11. Ik zeg dus, struikelden zij zelf dan niet, waardoor
zij vielen? Echt niet! Juist door hun uitglijders zijn
de samenlevingen gered, om hen tot jaloersheid te
prikkelen.
12. Maar als hun uitglijden de kosmos verrijkt, en de
achteruitgang van hen de samenlevingen al
verrijkt, hoeveel te meer de volheid van hen!
13. Want ik spreek tot u samenlevingen, zo lang ik een
apostel van de samenlevingen ben, mijn
voortreffelijke bediening.
14. Had ik maar ergens jaloersheid naar mijn vlees en
bloed uitgelokt, en sommige van hen gered!
15. Want als hun verstoting al verruild is voor de
kosmos, wat dan hun aanname, anders dan leven
uit de dood?
16. Bovendien als het eerste deel van het deeg heilig
is, dan ook de hele klomp, en als de wortel heilig
is, dan ook de takken.
17. Maar als sommige van de takken afgebroken zijn,
en u, een wilde olijf, te midden van hen bent
geënt, en met hen deelheeft aan de wortel en de
rijke olie van de olijfboom,
18. schep dan niet op tegen de takken. Want als u
opschept, draagt de wortel u niet, maar draagt u
de wortel.
19. Dan zegt u: ‘De takken zijn afgesneden van hun
kracht, zodat ik geënt zou kunnen worden.’
20. Prima, uit ongeloof is hun kracht afgesneden, maar
u staat in geloof. Wees niet hoogmoedig, wees
eerder bevreesd,
21. want als God de originele takken niet spaarde, dan
zal Hij u wellicht ook niet gespaard hebben.
22. Kijk dus naar de goedheid en de strenge
besluitvaardigheid van God. Zeker een streng
besluit over wie afgevallen is. Maar goedheid naar
u toe, als u tenminste bij die goedheid zou blijven,
anders zult ook u afgesneden worden.
23. Bovendien ook zij, als zij niet doorgaan in hun
ongeloof, zullen zij krachtig opnieuw geënt
worden, want God is in staat om hen opnieuw te
enten.
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24. Want als u van de van oorsprong wilde olijf
afgesneden bent, en tegen uw natuur in geënt bent
aan de goede olijf, des te meer zullen zij, die van
nature zo zijn, geënt worden in hun eigen
olijfboom.
25. Want ik wil niet dat u onwetend bent, broers, van
dit geheim, zodat u niet wijs zou zijn in eigen ogen,
dat het afstompen van een deel van Israël gebeurd
was
totdat
de
voltallige
samenlevingen
binnengegaan kunnen zijn.
26. En zo zal Israël gered worden, precies zoals
geschreven staat: ‘De verlosser zal uit Sion komen
en de goddeloosheid van Jakob afwenden.
27. En dit is mijn verbond met hen, dat ik de zonden
van hen weg zou kunnen nemen.’
28. Inderdaad, vanwege u werken zij het evangelie wel
tegen, maar wat het gekozen zijn betreft zijn zij
geliefd vanwege de voorvaders.
29. Want op de (goddelijke) gaven en de roeping van
God wordt niet teruggekomen,
30. omdat net zoals ú vroeger wantrouwig naar God toe
geweest bent, maar nu vanwege hun wantrouwen
genade ontvangen hebt,
31. zo zijn zij nu onovertuigbaar geworden, met de
bedoeling dat zij ontferming zouden krijgen door
uw ontferming.
32. Want
God
houdt
hen
allemaal
in
onovertuigbaarheid gevangen, om aan iedereen
genadig te kunnen zijn.
33. O diepe rijkdom en wijsheid en kennis van God!
Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn vonnissen, en
onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft het
verstand van de Heer begrepen? Of wie is Zijn
adviseur geworden?
34. Of wie heeft Hem eerst gegeven, en zal het van
Hem terugbetaald krijgen?
35. Want uit Hem en via Hem en tot Hem zijn alle
dingen, aan Hem is de majesteit tot in de eeuwige
tijdperken! Amen.

Romeinen 12
1. Daarom roep ik u op, zielsverwanten, vanuit de
barmhartigheden van God, om uw lichamen als
levende offergave aangeboden te hebben, heilig,
volledig door God aanvaard, uw verstandige
dienstverlening.
2. En volg niet het patroon van deze eeuw, maar
verander door het vernieuwen van uw denken.
Onder elkaar beproevend wat de wil van God is, het
goede en best aanvaardbare en volmaakte.
3. Want ik zeg aan ieder van u, via de genade die mij
gegeven is, niet hoogmoedig te denken, boven het
noodzakelijke denken, maar denk met uw gezonde
verstand, ieder naar de maat van geloof die God
uitgedeeld heeft.
4. Want wij hebben veel ledematen in één lichaam,
maar deze ledematen hebben niet allemaal
dezelfde functie.
5. Zo zijn wij met velen één lichaam in Christus, maar
elk afzonderlijk ledematen van elkaar.
6. Bovendien met gaven, naar de te onderscheiden
genade die ons gegeven is, of het nu profetie is,
naar de maat van geloof,
7. of dienstbaarheid, door diensten te verlenen. Of
(iemand) die onderwijst, in het onderwijzen.
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8. Of wie uitnodigt, in het erbij roepen, of wie
uitdeelt, in oprechtheid, wie bestuurt, met ijver,
wie barmhartig is, met blijdschap.
9. De liefde zal oprecht zijn, wat schade brengt
verafschuwend, gehecht zijnde aan het goede.
10. Met familiaire liefde naar elkaar toe, vriendelijke
wederzijdse liefde. Wederzijds vooroplopend om
elkaar te eren.
11. Snel, zonder aarzelen. Vurig van geest. De Heer
onderworpen dienend.
12. Blij zijnde met de hoop. Standhoudend in
verdrukking. Standvastig doorgaand in gebed.
13. Bijdragend aan de noden van de heiligen. Gastvrij
naar vreemdelingen op de vlucht.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen en vervloek niet.
15. Wees blij met wie blij zijn en huil met wie huilen.
16. Wederzijds begrip tonend, niet het hoogmoedige
‘begrip’. Maar het met de vernederden weggevoerd
wordend. Ontwikkel geen ‘eigen’ wijsheid.
17. Niemand kwaad voor kwaad vergeldend,
zorgdragend voor wat goed is voor alle mensen.
18. Waar mogelijk, vanuit uzelf, vrede makend met
alle mensen. Uzelf niet wrekend,
19. geliefden, maar geef ruimte aan boze gevoelens,
want er staat geschreven: ‘Ikzelf bestraf, ik zal
terugbetalen,’ zegt de Heer.
20. Als uw vijand dus honger heeft, geef hem te eten.
Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door
dit te doen stapelt u vurige kolen in zijn hoofd.
21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.

Romeinen 13
1. Laat iedere ziel zich onderwerpen aan de
machthebbers met overwicht. Want er bestaat
geen macht, behalve van God. Bovendien zijn de
bestaande machthebbers onder de ordening van
deze God.
2. Zodat wie tegen deze macht ten strijde trekt, zich
plaatst tegenover de ordening van God. Bovendien
zal wie een tegenstander geweest is het vonnis
over zichzelf afroepen.
3. Want deze bestuurders, zijn niet angstwekkend als
het om goede werken gaat, maar als het om slechte
gaat. Wilt u de machthebber dus niet vrezen? Doe
het goede, en u zult er goedkeuring van ontvangen.
4. Maar als u het slechte doet, vrees dan. Want hij
draagt het zwaard niet voor niets. Want hij is een
dienaar van God, ten goede voor u. Een
strafvervolgende wreker voor wie het kwade doet.
5. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet
alleen vanwege de strafvervolging, maar ook
omwille van het geweten.
6. Want daardoor betaalt u ook belasting, want het
zijn ambtenaren van God, altijd bezig met
ditzelfde.
7. Dus geef aan iedereen wat verschuldigd is, de
belasting aan de belasting(dienst). De tol aan de
tol(poort). De vrees aan de vrees(waardige). De eer
aan de eer(biedwaardige).
8. Wees niemand iets schuldig, behalve van elkaar te
houden, omdat wie van de ander houdt de wet
heeft volbracht.
9. Want dit: ‘U zult geen overspel plegen, u zult niet
moorden, u zult niet stelen, u zult geen vals

getuigenis afleggen, u zult niet begeren, en elk
ander gebod, wordt samengevat in deze opdracht:
‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
10. Want liefde tot de naaste bewerkt geen kwaad, dus
is (broeder)liefde het volbrengen van de wet.
11. En dit met de tijd in ogenschouw, omdat het nu de
tijd is dat wij uit de slaap wakker gemaakt worden.
Want onze redding is nu dichterbij dan toen wij
overtuigd geworden zijn.
12. De nacht is ver gevorderd, en de dag is aanstaande.
Laten wij dus de werken van de duisternis
afgeworpen hebben en laten wij de wapenrusting
van het licht aandoen.
13. Laten wij passend bij de dag wandelen, niet in
zuipfeesten
en
dronkenschap,
zonder
geslachtsgemeenschappen
en
losbandigheid,
zonder ruzie en jalousie.
14. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus, zonder
de voorzorg van het lichamelijke, vanwege de
begeerte.

Romeinen 14
1. Neem daarbij wie zwak in het geloof is onder uw
hoede, niet om te redetwisten over twijfels.
2. De één gelooft werkelijk dat hij alles kan eten,
maar de ander die verzwakt is (eet) groenten.
3. Laat wie eet niet verachten wie niet eet, en laat
wie niet eet degene die wel eet niet oordelen.
Want God heeft hem onder Zijn hoede genomen.
4. Wie bent u om een gelijke mededienaar van een
Ander te oordelen? Tegenover de eigen Heer staat
of valt hij. Bovendien zal hij staande blijven, want
deze God is bij machte om hem te doen staan.
5. De één beoordeelt inderdaad de ene dag boven de
ander, de ander beoordeeld elke dag (gelijk). Laat
ieder naar eigen inzicht volledig overtuigd zijn.
6. Wie een herinneringsdag houdt, herinner de Heer,
en wie niet denkt om die dag, herinnert de Heer
niet. Wie eet, ‘eet’ de Heer, want hij brengt dank
aan God.
7. Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en
niemand sterft voor zichzelf.
8. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als
wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus niet
alleen als wij leven, maar ook als wij sterven, wij
zijn van de Heer.
9. Want ook daarvoor is Christus gestorven, opgestaan
en opnieuw gaan leven, zodat Hij zowel de Heer
van de doden als de levenden zou zijn.
10. Waarom veroordeelt u uw broer dan? Of waarom
veracht u uw broer ook? Want iedereen zal voor de
rechterstoel van Christus staan.
11. Omdat er geschreven staat: ‘Ik leef,’ zegt de Heer,
‘zodat elke knie voor mij zal buigen, en elke tong
deze God erkennen zal.’
12. Dus zo zal ieder van ons voor zichzelf een verklaring
afleggen aan God.
13. Laten wij dus elkaar niet langer veroordelen, maar
kom liever tot dit oordeel, om geen struikelblok of
valstrik voor een broer te plaatsen.
14. En ik werd er door de Heer Jezus van overtuigd, dat
niets op zichzelf ongeheiligd is, behalve voor
degene die het ongeheiligd beschouwd, dat is
ongeheiligd.
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15. Als uw broer zich bovendien vanwege voedsel
gekwetst voelt, wandelt u niet meer volgens de
liefde. Verlies hem voor wie Christus gestorven is
niet vanwege uw voedsel.
16. Laat geen kwaad gesproken worden van uw goede
aard.
17. Want het koninkrijk van God is niet ‘eten en
drinken’, maar rechtvaardigheid en vrede en
vreugde in de Heilige Geest.
18. Want wie daarin is, dient de Christus, volledig door
God geaccepteerd, en door mensen aanvaard.
19. Laten wij dus de vredelievende zaken najagen en
de dingen die elkaar opbouwen.
20. Verniel het werk van God niet omwille van voedsel.
Alles is werkelijk zuiver, maar slecht voor de mens
die struikelt door te eten.
21. Het is niet goed om vlees te eten, en ook niet om
wijn te drinken, en niets waardoor uw broer
struikelt of verzwakt.
22. Heeft u een overtuiging? Houd hem voor uzelf naar
deze God toe. Gezegend wie zichzelf niet
veroordeelt in wat hij onderzoekt.
23. Maar wie twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat
het niet uit overtuiging is. Bovendien is alles zonder
overtuiging zonde.

Romeinen 15
1. En wij die sterk zijn, zijn het verschuldigd om de
zwakte van wie niet sterk zijn te dragen, en niet
onszelf te behagen.
2. Maar laat ieder van ons zijn naaste ten goede
behagen, om op te bouwen.
3. Want zelfs de Christus behaagde zichzelf niet,
maar precies zoals geschreven staat: ‘De verwijten
van wie u verwijten zijn op mij neergekomen.’
4. Want wat er ook van tevoren opgeschreven is, als
onderwijs aan ons is het opgeschreven, zodat wij
vanuit de schriften, via geduld en aanmoediging,
de hoop zouden vasthouden.
5. Bovendien zal deze God van geduld en van
aanmoediging, hetzelfde aan u gegeven hebben,
om over elkaar te denken zoals de Christus Jezus.
6. Zodat eensgezind, als uit één mond, u de God en
Vader van onze Heer Jezus Christus zal kunnen
eren.
7. Accepteer elkaar dus, net zoals Christus ons
geaccepteerd heeft, tot eer van God.
8. Bovendien zeg ik, Jezus Christus is een dienaar van
de besnijdenis geworden omwille van de waarheid
van God, om de beloften aan de voorvaders
bevestigd te hebben.
9. Daarbij hebben de samenlevingen de overvloedige
barmhartigheid van God in ere gehouden. Net zoals
geschreven staat: ‘Daarom zal ik U onder de
samenlevingen bijvallen, en Uw Naam zal ik
bezingen.’
10. En opnieuw zegt hij: ‘Wees blij samenlevingen,
met Zijn volk.’
11. En weer: ‘Prijs de Heer alle samenlevingen en prijs
Hem alle volken!’
12. En nogmaals zegt Jesaja: ‘Er zal een wortel van
Jesse zijn, en die staat op om de samenlevingen te
besturen.
Hem
zullen
de
samenlevingen
verwachten.’
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13. Bovendien vervult de God van deze verwachting u
met volledige vreugde en vrede in dit vertrouwen,
zodat uw verwachting overvloedig aanwezig is, in
de kracht van de Heilige Geest.
14. Maar ik ben overtuigd, broers, ook ikzelf, ik over u,
dat u ook zelf vol bent van goedheid, overvloedig
geworden in alle kennis, ook in staat om elkaar te
vermanen.
15. Bovendien heb ik nog vrijmoediger tot u
geschreven broers, ten dele om u te herinneren,
via de door God aan mij gegeven genade,
16. dat ik een ‘ambtenaar’ van Jezus Christus ben voor
de samenlevingen, een priester van het goede
nieuws van God, zodat het voortgebrachte offer
van de samenlevingen aanvaardbaar zou zijn,
geheiligd in de Heilige Geest.
17. Dus roem ik in Jezus Christus Die bij God is.
18. Want ik zal niet durven te spreken over iets dat
Christus niet via mij heeft uitgewerkt, tot
gehoorzaamheid van de samenlevingen, in woord
en werk,
19. in kracht van tekenen en wonderen, in de kracht
van Gods Geest. Wat mij betreft heb ik vanaf
Jeruzalem en omstreken tot Illyrikum (Macedonië)
het goede nieuws van Christus ten uitvoer
gebracht.
20. En op een bepaalde manier gedreven om het goede
nieuws te brengen, daar waar Christus nog niet is
verkondigd, omdat ik niet op het fundament van
iemand anders wil bouwen.
21. Maar zoals werd opgeschreven: ‘Aan wie Hij nog
niet bekend is gemaakt, diens ogen zullen geopend
worden, en wie het nog niet gehoord hadden, die
zullen het begrijpen.’
22. Daarom ben ik ook ernstig verhinderd geweest om
naar u toe te komen.
23. Maar nu ik geen plaats in deze gebieden meer over
heb, en ik al vele jaren het verlangen heb om naar
u toe te komen,
24. daarom zal ik, als ik naar Spanje reis, bij u
langskomen. Want ik hoop u op doorreis gezien te
hebben, en door u daarnaartoe verder geholpen te
worden, na eerst vanuit u weer opgeladen te zijn.
25. En nu ga ik naar Jeruzalem om de heiligen een
dienst te bewijzen.
26. Want Macedonië en Achaje hebben de goede
mening opgevat om bepaalde gaven aan de armen
onder de heiligen in Jeruzalem te sturen.
27. Omdat zij de goede mening hebben dat zij bij hen
in de schuld staan. Want als de samenlevingen deel
gekregen hebben aan hun geestelijke zaken, dan
behoren zij wat het lichamelijke betreft hen
dienstbaar te zijn.
28. Dus, als ik dit heb afgerond, en deze vrucht bij hen
verzilverd heb, dan zal ik via u naar Spanje
vertrekken.
29. En ik weet dat ik, als ik kom, met de volle zegen
van het goede nieuws van Christus naar u toe zal
komen.
30. Ik spoor u ook aan broers, via onze Heer Jezus
Christus, en via de liefde van de Geest, om samen
met mij te strijden in de gebeden voor mij tot God.
31. Dat ik wat van de ongehoorzamen in Judea zou
kunnen redden, en dat mijn dienstbaarheid aan
Jeruzalem door de heiligen geaccepteerd zou
worden.
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32. Dat ik, door de wil van God, met vreugde naar u
toe zou komen, en ik bij u tot rust zou komen.
33. En Die God van vrede is met u allemaal.

Romeinen 16.
1. Ook beveel ik Phoebe, onze zus, bij u aan, zij is
een dienares van de kerk in Kenchreeën (stad bij
Korinthe),
2. dat u haar zoals het een heilige past zou
ontvangen, en dat u haar steunt met wat zij dan
ook maar nodig kan hebben. Want ook zij is een
helper van velen geworden, ook van mijzelf.
3. Groet Priscilla en Aquilla, mijn collega’s in Christus
Jezus,
4. die hun leven voor mij in de waagschaal gelegd
hebben, wie niet alleen ik dankbaar ben, maar ook
alle kerken uit de samenlevingen.
5. Groet ook de geliefde Epénetus in hun kerk aan huis
van mij, die tot de eerste vruchten voor Christus in
Achaje behoort.
6. Groet Mirjam, die in veel zaken heel hard voor u
gewerkt heeft.
7. Groet Andronicus en Julias, mijn landgenoten en
mijn medegevangenen, die opgemerkt zijn onder
de apostelen, en die voor mij al met Christus
begonnen waren.
8. Groet mijn geliefde Amplias met de Heer.
9. Groet onze collega Urbanus met de Christus, en ook
mijn geliefde Stachys.
10. Groet de in Christus beproefde Apélles. Groet wie
bij Aristobulus horen.
11. Groet mijn landgenoot Herodian. Groet wie bij
Narcissus zijn, wie bij de Heer horen.
12. Groet Tryphena en Tryphosa die met de Heer
meewerken. Groet de geliefde Persis, die hard met
de Heer gewerkt heeft.
13. Groet de bij de Heer uitgekozen Rufus, en zijn en
mijn moeder.
14. Groet Asynkritus, Flegon, Hermas, Patrobas,
Hermes en de broers die bij hen zijn.
15. Groet Filogus en Julia, Neréus en zijn zus, en
Olympas, en alle heiligen bij hen.
16. Groet elkaar met een heilige kus. De kerken van
Christus groeten u.
17. Ik spoor u ook nog aan broers, om goed op hen die
tweedracht zaaien te letten, en wie valstrikken
binnen het onderwijs dat u geleerd heeft leggen,
op welke manier dan ook. Keer u van hen af.
18. Want zulke mensen dienen onze Heer Jezus
Christus niet, maar hun eigen buik. En met mooie
praatjes en vleierij bedriegen zij de harten van de
eenvoudigen.
19. Want uw gehoorzaamheid heeft iedereen bereikt,
daarom ben ik blij over u, en verlang ik dat u
werkelijk wijs in het goede bent, en onvermengd
met het kwade.
20. Bovendien zal deze God van vrede de Satan al snel
onder uw voeten platstampen. De genade van onze
Heer Jezus Christus is met u, amen.
21. Mijn medewerker Timotheüs groet u, samen met
mijn landgenoten Lucius en Jason en Sosipater.
22. Ik Tertius, die deze brief met de Heer schrijft,
groet u.

23. Gajus, bij wie ik logeer, groet u, met de hele kerk.
Erastus, de manager van het huishouden van de
stad groet u, met zijn broer Quartus.
24. De genade van onze Heer Jezus Christus is met u
allemaal.
25. Bovendien is die machtig om u standvastig te
maken, op grond van mijn goede nieuws en de
verkondiging van Jezus Christus, op grond van de
openbaring van het geheim dat lange tijd
verzwegen was,
26. maar nu openbaar is gemaakt, via de profetische
geschriften, op grond van de opdracht van de
eeuwige God, dat de gehoorzaamheid aan het
geloof aan alle samenlevingen bekend is gemaakt,
27. de enige wijsheid van God, via Jezus Christus, aan
Wie de majesteit tot in de eeuwige tijdperken
behoort. Amen. (De brief aan de Romeinen is
vanuit Korinthe geschreven en via Febe, de
dienares uit de kerk in Kenchreeën verstuurd.)
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