Schriftlezing: Romeinen 1:1-17, Tekst: Rom. 1:16,17
Thema: De kern: door het geloof rechtvaardig
Zingen: Ps. 46:1 en 4, Ps. 27:7, Ps. 31:1 en 17, Ps.
68:10, bev. Ambtsdrager Gez. 9:3, Ps. 32:6

Het evangelie leidt daarom zeker tot zaligheid. Dat is
meer dan redding. De relatie met God is hersteld.

Hoofdpunten van de preek
Paulus schrijft over de kern van het geloof

4 Geloof
God garandeert zaligheid aan iedereen die gelooft.
Of je nu Jood of heiden bent: de boodschap is
hetzelfde. Geloof alleen!

1 Schaamteloos
De dienaar Paulus schaamt zich niet voor de
boodschap van zijn Heere: Jezus Christus.

Geloven is het evangelie persoonlijk voor waar
houden en je eraan toevertrouwen. Meer of minder
dan ‘geloof alleen’ verduistert het evangelie.

Waarom zou hij (of u)? Te gemakkelijk of te
veroordelend. Het evangelie is wereldvreemd.

5 Gerechtigheid
Hoe kan dit?! Luther botste op Gods gerechtigheid.
Hij dacht in eigen kracht daaraan te moeten voldoen.

2 Evangelie
In Paulus’ tijd werden officiële boodschappen door
een heraut namens hun heer vertelt.

Vers 17 legt uit dat God in het evangelie Zijn
reddende gerechtigheid laat zien.

Het evangelie van Christus is het goede nieuws
namens God: Hij laat genade verkondigen – opdat
we geloven!

Christus draagt onze zonde en sterft vanwege het
eisende oordeel van Gods wet aan het kruis.

Evangelie is géén advies of een onmogelijk stel
eisen. Luthers ontdekking, die leidde tot Reformatie.

6 Rechtvaardig
Geloof leidt tot leven uit het geloof. Paulus bouwt op
Gods eigen woord (Habakuk 2:4).

3 Kracht
Het evangelie is Gods eigen kracht en heeft daarom
niets extra’s bij het Woord nodig.

Door te geloven ben je rechtvaardig en voldoe je
volkomen aan Gods wet. Zonder geloof blijft de
zonde voor eigen rekening.

Gods kracht doet het onmogelijke. Net zoals met
Christus opstanding. Dode zondaren gaan geloven.

We zijn levenslang op Christus aangewezen.
Gelovend leef je zoals God bedoelt!
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