
Romeinen 8:28-30 
 
Lezen Romeinen 8:18-30 
 
Inleiding 
Het gedeelte vanaf 5:12-8:30 volgt een grote redenering. 
In 5:12-21 was ‘in Adam’ en ‘in Christus’ heel belangrijk. Dat is het verschil tussen veroordeling en 
vrijspraak, tussen dood en leven. 
 
1. In welke zin sluit 5:12 aan op 4:23-25? 
2. Wat heeft dit met het slot, 8:28-30 te maken? 
3. Wat gebeurde er ‘in Adam’? 
4. Wat waren de gevolgen? (Rom. 3:23) 
5. Wat gebeurt er ‘in Christus’? 
6. Wat heeft dit met het slot, 8:28-30 te maken? 
 
Zoon  
Paulus gebruikt in Romeinen 8 nogal eens het woord zoon of zonen, of ‘zoonstelling’, aanneming tot 
zonen (8:15). 
 
7. Schrijf de teksten op waar zoon, zonen, of zoonstelling voorkomen in Romeinen 8. 
8. Weet je een plaats te noemen waar Adam de zoon van God werd genoemd? 
9. Wie was dé Zoon? 
10. Hoe heeft Hij bewezen te zijn de Zoon van God? 
11. Wat heeft dit met Romeinen 4 te maken? 
12. Wat heeft dit met rechtvaardiging te maken? 
13. Waartoe zijn degenen die God tevoren gekend heeft verordineerd? (twee dingen) 
14. Wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? 
15. Waar verlangt en zucht de schepping naar? 
16. Hoe brengt Paulus dit zuchten van de schepping met de gelovigen in verband? (drie dingen) 
17. Hoe wordt de hoop van de schepping gerealiseerd? 
18. Welke relatie bestaat er tussen Adam en de schepping en Christus en de schepping? 
 
Schepping 
Het woord schepping komt vanaf vers 18 ook nogal eens voor. Het is een kernwoordje in het 
gedeelte 8:18-22.  
 
19. Aan wie is de schepping onderworpen? 
20. Hoe is dit gekomen? 
21. Aan wie was de schepping bestemd om onderworpen te zijn? 
22. Waar wordt de schepping van bevrijd? 
23. Wat houdt de bevrijding in? 
24. Waarom verwacht de schepping de openbaring der zonen van God? (8:19) 
 
Bestudeer 2 Korinthe 5:17 in de context. Paulus spreekt daar over een nieuwe schepping. 
 
25. Hoe is die nieuwe schepping tot stand gekomen? 
26. Wat is de relatie met ‘in Adam’ en ‘in Christus’? 
27. Wat heeft dit alles met Romeinen 8 te maken? 
 
 


