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Inleiding 

 Opzet: Vandaag Romeinen 15:30-33 & Romeinen 16. 

 Rom. 15:8-29 samengevat: 

o Lezen: Rom. 15:8 > Gods heil in Jezus Christus was allereerst voor de Joden 

o Lezen: Rom. 15:9a > Vanuit de Wet, Profeten en Geschriften wordt in vers 9-12 

duidelijk gemaakt dat Gods heil ook voor de volken is. 

o Lezen: Rom. 15:13 > God is een God die hoop geeft aan zowel Jood als Griek. 

o Rom. 15:14-17 > Paulus heeft de Romeinen op gedurfde toon geschreven op grond zijn 

apostolaire verantwoordelijkheid in dienst van Christus.  

o Rom. 15:18-22 > Paulus specifieke taak is het verkondigen van het evangelie aan de 

volken (vs. 18-19) en daarbij het leggen van het fundament op plaatsen waar Christus 

nog niet verkondigd is (vs. 20-22). 

o Rom. 15:23-29 > Paulus' plannen om van Griekenland naar Jeruzalem en vervolgens 

naar Spanje via Rome te reizen > Lezen: Rom. 15:23-24+29.  

 

 

1. Romeinen 15:30-33 > Medestrijden met Paulus 

 

Lezen: Rom. 15:30-33 

 

Vers 30 

 Paulus roept de gelovigen erbij (parakaleo), hij heeft hen iets belangrijks te zeggen: Paulus 

vraagt de Romeinen om met hem mede te strijden d.m.v. het gebed. Zie ook einde 1+2 

Thes., Efe. + Kol. > Vgl. met Kol. 4:2-4 (Lezen). Later stond niemand hem bij in zijn 

verdediging voor de keizer (2 Tim. 4:16). Maar nog weer later kwamen velen in Rome om 

vanwege hun getuigenis voor Christus. 

 De basis van Paulus' oproep is de Here Jezus Christus en de liefde van de Geest, d.w.z. met 

Christus als Heer en de liefde afkomstig van de Geest (vrucht v.d. Geest) als onderlinge 

band kan men tot God komen. 

 

Vers 31 

 Hier vinden wij de strijd van Paulus terug: tegenstand van de Judaïstische Joden & 

aanvaarding door de gelovigen te Jeruzalem (hem wordt verweten afval van de wet te 

verkondigen onder de Joden buiten Israël). 

 Hoe verging het Paulus in Jeruzalem? (mee bladeren) 

o Hand. 20:3 (HSV 1741) > Paulus schrijft de Romeinenbrief en vertrekt daarna richting 

Jeruzalem. 

o Hand. 21:15 > Paulus komt aan in Jeruzalem, daarvoor gebeurt dit > Lezen: Hand. 

21:10-14. 

o Hand. 21:26 > Paulus neemt vier mannen die onder Nazireeërgelofte staan mee naar de 

tempel, als teken dat hij niet tegen de wet is. 
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o Hand. 21:27 > Paulus keert bij het beëindigen van de Nazireeërgelofte naar de tempel 

terug. Judaïstische Joden proberen hem te doden vanwege zijn leer en het feit dat hij 

Grieken in de tempel zou hebben gebracht > Lezen: Hand. 21:30-34.  

o Hand. 22:1 > Paulus spreekt het volk toe. Hun reactie? > Lezen: Hand. 22:22. 

o Hand. 22:23-29 > Paulus dreigt gegeseld te worden, maar beroept zich op zijn Romeins 

burgerrecht. 

o Hand. 22:30 > Paulus houdt op initiatief van de legeroverste een toespraak voor de 

Joodse Raad, er ontstaat twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën > Lezen: Hand. 

23:10-11. 

o Hand. 23:12 > Een groep Joden smeedt een complot tegen Paulus. Het neefje van 

Paulus hoort dit en bericht dit aan de legeroverste. Paulus wordt met een escorte naar 

Caesarea gebracht, waar hij uiteindelijk meer dan twee jaar verblijft voordat hij naar 

Rome doorgestuurd wordt. 

 

Vers 32 

 Paulus hoopt na een moeizaam verblijf in Jeruzalem tot rust te komen in Rome. Hoe is dit 

uiteindelijk verlopen? 

o Hand. 28:15 > Paulus komt in Rome aan > Lezen: Hand. 28:15-16. 

o Hand. 28:17 > Paulus gaat in gesprek met de Joodse voormannen en probeert hen van 

Christus te overtuigen, wat niet lukt > Lezen: Hand. 28:28-31. 

 

Vers 33 

 Dit is het eerste slot van de brief. Hoofdstuk 16 bestaat uit verschillende groeten en een 

aantal nagekomen mededelingen: 

o Rom. 15:33 > 1e besluit; 

o Rom. 16:20 > 2e besluit, na bemoediging en groeten van Paulus; 

o Rom. 16:24 > 3e besluit, na groeten van Paulus' medewerkers; 

o Rom. 16:27 > 4e besluit, het verzwegen geheimenis. 

 "De God van de vrede" staat in contrast met de situatie die Paulus later in Jeruzalem zou 

aantreffen. De hier genoemde vrede wordt echter niet geschonken door mensen, maar door 

God. Deze vrede behoort zich uit te strekken tot de gelovigen onderling en met de mensen 

buiten de gemeente > Lezen: Rom. 12:18. 
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2. Romeinen 16:1-16 > Groeten van Paulus 

 

Het is opmerkelijk dat Paulus groeten overbrengt, terwijl hij nog nooit in Rome is geweest. 

Ditzelfde zien wij ook bij de Kolossenzenbrief terug. Waarschijnlijk kende Paulus de betreffende 

gelovigen van ontmoetingen in andere plaatsen (zie bijv. Priscilla en Aquila) of kende hij ze van 

horen zeggen. In ieder geval wil Paulus door groeten te doen zijn persoonlijke betrokkenheid bij 

de gemeente te Rome tonen. 

 

Lezen: vers 1-2 

 Waarschijnlijk heeft Febe ('de stralende', heidense naam) de Romeinenbrief in Rome 

bezorgd. Zij is een zuster en een diakonos. Paulus beveelt haar schriftelijk aan, zoals vaker 

gebeurde (Hand. 18:27). Kenchreeën was de havenstad van Korinthe waar Paulus toen 

verbleef. 

 

Lezen: vers 3-4 

 Paulus woonde tijdens zijn tweede zendingsreis enige tijd bij de Joodse Aquila en Priscilla in 

Korinthe (Hand. 18:1 e.v.). Zij kwamen van origine uit Rome en waren net als Paulus 

tentenmakers. Zij reisden toentertijd verder met Paulus naar Efeze, waar zij achter bleven 

om de gemeente te dienen. Nu zijn zij blijkbaar weer terug gekeerd naar Rome. Blijkbaar 

hebben zij ooit Paulus gered (valt niet te herleiden waar en wanneer). 

 

Lezen: vers 5-15 

 Vers 5 > Epenetus kwam als eerste tot geloof in Achaje (Asia). 

 Vers 7 > Het woord "familieleden" kan beter opgevat worden als volksgenoten. 

 Vers 10 > Hen die tot het huis van Aristobolus behoren, zijn waarschijnlijk slaven. Wellicht 

was deze Aristobolus dezelfde als de kleinzoon van koning Herodes de Grote. Deze 

Aristobolus overleed ergens tussen 45-48. 

 Vers 11 > Herodion had wellicht verbinding met Herodes. Zij was een volksgenoot van 

Paulus. Hen die tot het huis van Narcissus behoren, zijn wellicht ook slaven. Was dit de 

schatrijke raadsheer van keizer Claudius? Hij moest bij het aantreden van Nero zelfmoord 

plegen en was dus ondertussen dan ook al overleden. 

 Vers 14 > Dit waren gangbare namen voor (vrijgelaten) slaven. 

 

Lezen: vers 16 

 De kus was in het Midden-Oosten een teken van broederliefde. Men was gewoon elkaar na 

de gebeden tijdens de samenkomst een kus te geven. Daarom krijgt deze kus het predicaat 

'heilig'. Deze was hiermee in tegenstelling met de verraderskus die Judas gaf.  

 Paulus stelt hier voor dat de gelovigen elkaar na het lezen van deze brief (in de 

samenkomst) elkaar een kus geven. 

 Paulus brengt verder de groeten over van de gemeenten van de regio (Griekenland) waar 

hij zich op dat moment bevindt. 
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3. Romeinen 16:17-20 > Bemoediging 

 

Lezen: Rom. 16:17-20 

Er lagen gevaren op de loer in Rome en daar wil Paulus nog voor waarschuwen.   

 

Vers 17 

 Wie deze dwaalleraars waren en wat zij precies leerden is onbekend. Dwaalleer heeft in het 

NT echter in de regel betrekking op of het behouden worden door werken der wet of het 

ontkennen van de opstanding der doden. 

 

Vers 18 

 Er kan hier goed gedacht worden aan leraars die voor hun eigen gerief een mooie prediking 

brachten. Dit kunnen gnostici zijn geweest die de verlossing van hun ziel als vrijbrief zagen 

voor een losbandig leven. Maar ook Joden die vonden dat men zich aan de spijswetten 

moest blijven houden. 

 De Bijbel kent geen strak onderscheid tussen 100% goede leraren en 0% goede leraren, 

alhoewel Paulus de echte dwaalleraars wel onderscheidt > Vgl. Filip. 1:15-18 met Filip. 3:18-

19 (Lezen) (HSV 1830). Iedere uitlegger bevindt zich ergens op de glijdende schaal van 

100% tot 0%.  

 

Vers 19 

 Paulus vertrouwt echter op de goede inborst van de Romeinen > hun "gehoorzaamheid" 

staat tegenover de "argeloosheid" uit vers 18. Paulus gaat niet uit van wat er nog ontbreekt 

bij de gelovigen, maar van wat er reeds bij hen aanwezig is. 

 Paulus roept de gelovigen op niet alleen wijs te zijn in het goede, maar ook (lett.) 

'ongemengd' te zijn met het kwade > sta zuiver in het leven door de dwaalleraars te 

ontlopen (vers 17b). 

 

Vers 20 

 De toekomstverwachting van de Romeinen is de spoedige wederkomst van Christus. Het 

optreden van de dwaalleraars wordt met het oog hierop gezien. Vgl. met Openb. 1:1 

(Lezen). 

 

4. Romeinen 16:21-24 > Groeten van Paulus' medewerkers 

 

Lezen: vers 21 

 Timotheüs en de andere drie mannen (volksgenoten) waren ook in Korinthe: 

o Timotheüs kwam uit Lystra, Klein Azië (Hand. 16:1); 

o Lucius was mogelijk de Lucius uit Cyrene, Libië (Hand. 13:1); 

o Jason was mogelijk de Jason uit Thessalonica, Griekenland (Hand. 17:7); 

o Sosipater was mogelijk dezelfde als Sopater (Hand. 20:4) en was door de gemeente van 

Berea afgevaardigd om collecteopbrengsten naar Jeruzalem te brengen. 
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Lezen: vers 22 

 In het algemeen liet Paulus zijn brieven door anderen schrijven en ondertekende hij met een 

eigenhandige groet (bijv. 1 Kor. 16:21). Dit kan te maken hebben met de mogelijke 

oogziekte van Paulus (Gal. 4:15 + 6:11). Zie 2 Thes. 3:17 (Lezen) (HSV 1846). 

 Wie Tertius was, is onbekend. 

 

Lezen: vers 23 

 Aan het noemen van Gajus kunnen wij ontlenen dat Paulus zich tijdens het schrijven van de 

Romeinenbrief in Korinthe bevond. Paulus doopte hem > Lezen: 1 Kor. 1:14. 

 Zowel Gajus als Erastus (soort wethouder van financiën) moeten niet onbemiddeld zijn 

geweest. Dit toont aan dat er naast de armen en eenvoudigen (1 Kor. 1:26) in Korinthe ook 

een groep rijken en aanzienlijken moeten zijn geweest. Quartus is ons niet bekend. 

 

Lezen: vers 24 

 Hier vinden wij het derde besluit van de brief.  

 

 

5. Romeinen 16:25-27 > Doxologie 

 

Lezen: Rom. 16:25-27 
 

 Dit gedeelte hebben wij reeds bij 1e studie (09-2010) behandeld, nu alleen de hoofdlijnen.  

 Conclusie was: Hier wordt een ander geheimenis verkondigd dan in Efeze (Efe. 3:4-5) en 

Kolossenzen (Kol. 1:26).  

 Hoofdlijnen: 

o Er wordt gesproken over "een geheimenis" i.t.t. "het geheimenis" in Efe. + Kol. 

o Het geheimenis is "verzwegen" > het was dus wel bekend, maar niet uitgesproken. I.t.t. 

Efe. + Kol. waar het respectievelijk "niet bekendgemaakt" en "verborgen" (dus niet te 

zien en te vinden) was.  

o Het was voor Israël al wel te kennen, voor de volken niet, zij hadden de Schriften niet. In 

Efe. + Kol. is het zowel voor hen uit Israël als de volken een nieuwe boodschap. 

o Het geheimenis uit Efeze + Kolossenzen bepaalt ons bij het feit dat gelovigen uit de 
volken in de belofte van Christus. 

o Het geheimenis uit Romeinen bepaalt ons bij het feit dat gelovigen uit de volken, als 
gevolg van Israëls ongeloof, mogen delen in hun heil, op grond van de belofte aan 
Abraham > "In u zullen alle volken gezegend worden". 

 Desalniettemin heeft de Romeinenbrief de afgelopen jaren tot heel veel zegen mogen zijn. 

 Daarbij wordt in de Romeinen met de verkondiging van de rechtvaardiging door het geloof 

de basis gelegd voor de latere bediening van Paulus > Lezen: Rom. 3:21-24 + Tit. 3:4-7 

(HSV 1861) 

 Afsluiten met Rom. 15:4-6 (Lezen). 


