
Romeinen 8:31-39 

We lezen Jesaja 50 

1. Paulus lijkt in 8:31 het thema van een rechtszaak te hervatten. Aan welke woorden kan je dat 

herkennen? 

2. Waar is Paulus dat thema van een rechtszaak in zijn redenering begonnen? 

3. In 8:31-33 stelt Paulus vier vragen. Welke? 

4. Paulus veronderstelt het antwoord op die vragen bekend. Het zijn retorische vragen. Wat zijn 

de antwoorden? 

5. Ik denk dat het laatste deel van vers 33 de inleiding is tot de vraag van vers 34. Op grond 

waarvan lijkt dat aannemelijk? 

6. Kan je een Schriftgedeelte aanwijzen die sterk overeenkomt met 33b en 34a? (Jesaja) 

7. Over Wie gaat het in dat gedeelte? 

8. Wat heeft vers 1 met de rest van dat hoofdstuk te maken? 

9. Wat heeft dit Schriftgedeelte voor betekenis voor hen die ‘in Christus’ zijn?  

10. Op dezelfde manier (als vraag 5) lijkt mij het deel van vers 34 na de vraag de inleiding tot de 

vraag van vers 35. Op grond waarvan lijkt dit aannemelijk? 

11. Waar zijn we de liefde van God in Romeinen eerder tegengekomen? 

12. Vergelijk dat gedeelte met vers 34b en 35a. 

13. Wat is Paulus’ antwoord op vraag 35? 

14. Welk Schriftgedeelte citeert Paulus in vers 36? (Psalmen) 

15. Lees de gehele Psalm in de context. 

16. Wat is het thema in die Psalm? 

17. Waarom is Romeinen 8:31-39 niet alleen een passend slot bij Romeinen 3:21-8:30, maar ook 

een treffende inleiding tot Romeinen 9-11? 

18. Paulus gebruikt weer het woord ‘rechtvaardig maken’. God rechtvaardigt door toerekening. 

 Welk Grieks woord gebruikt Paulus? (voor ‘toerekenen’ dus) 

19. Zoek alle gedeelten in Romeinen op waar dit woord gebruikt wordt. 

20. Al deze teksten kan je in tweeën delen. God Die ‘rekent’ en mensen die ‘rekenen’. 

 Maak deze tweedeling. 

21. Wat moet een gelovige volgens Paulus ‘rekenen’? (twee keer) 

22. Gods ‘rekenen’ in Romeinen is gebaseerd op Genesis 15:6. 

 Welk Hebreeuws woord gebruikt Mozes daar? 

23. Waar komt dit woord het eerste voor? 



24. Loop eens wat teksten na, die licht kunnen werpen op de betekenis van dit woord. 

Bijvoorbeeld: Gen. 31:15; 38:15; Lev. 7:18; 17:4  


