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Romeinen 6

11 Zo ook jullie, 
reken jezelf inderdaad 
doden te zijn voor de zonde,
levenden echter voor God, 
in Christus Jezus.

Gr. logizomai >
uit de logika volgend 

2x2=4



Romeinen 6

11 Zo ook jullie, 
reken jezelf inderdaad
doden te zijn voor de zonde, 
levenden echter voor God, 
in Christus Jezus.

geen strijd tegen de zonde
maar dood voor de zonde

> regeren door negeren!



Romeinen 6

11 Zo ook jullie, 
reken jezelf inderdaad 
doden te zijn voor de zonde,
levenden echter voor God, 
in Christus Jezus.



Romeinen 6

12 Laat dan de zonde niet langer heersen
in jullie sterfelijk lichaam, 
om aan zijn begeerten te gehoorzamen.

strijd tegen de zonde = 
beheerst worden door de zonde 



Romeinen 6

13 Presenteert ook jullie leden niet 
als instrumenten 
van onrechtvaardigheid aan de zonde... 

= (lichaams)delen: ogen, 
oren, handen, voeten, enz.



Romeinen 6

13 ... maar presenteer jezelf aan God, 
als levenden vanuit de doden, 
en jullie leden als instrumenten 
van rechtvaardigheid aan God.

= rekenen zoals God ons reeds ziet



Romeinen 6

13 ... maar presenteer jezelf aan God, 
als levenden vanuit de doden,
en jullie leden als instrumenten 
van rechtvaardigheid aan God.

= geloof (vergl. 4:5)



Romeinen 6

14 Immers, zonde 
zal geen heer van jullie zijn, 
want jullie zijn niet onder wet
maar onder genade.

m.a.w. wie onder de wet is,
wordt beheerst door de zonde



Romeinen 6

15 Wat dan? 
Zullen we dan zondigen 
omdat wij niet onder wet 
maar onder genade zijn? 
Volstrekt niet!

alsof zondigen aantrekkelijk zou zijn
zondigen = doel missen



Romeinen 6

16 Weten jullie niet 
dat aan wie jullie jezelf presenteren 
als slaven tot gehoorzaamheid, 
jullie als slaven gehoorzamen
ofwel van zonde tot in de dood 
of van gehoorzaamheid tot rechtvaardigheid?

2 opties: als slaaf gehoorzaam aan >



Romeinen 6

16 Weten jullie niet 
dat aan wie jullie jezelf presenteren 
als slaven tot gehoorzaamheid, 
jullie als slaven gehoorzamen 
ofwel van zonde tot in de dood 
of van gehoorzaamheid tot rechtvaardigheid?

slaaf van...
1. zonde (resultaat: dood)
2. gehoorzaamheid (resultaat: rechtvaardigheid) 



Romeinen 6

17 Dank echter aan God, 
dat jullie slaven van de zonde waren
maar [nu] van harte gehoorzamen 
aan een type van onderwijs 
dat aan jullie werd overgeleverd.

"toen wij nog zondaren waren..." (5:8)



Romeinen 6

17 Dank echter aan God, 
dat jullie slaven van de zonde waren
maar [nu] van harte gehoorzamen 
aan een type van onderwijs 
dat aan jullie werd overgeleverd.

i.t.t. dwangmatig 
(van binnenuit) gedrongen vs. 
(van buitenaf) gedwongen 



Romeinen 6

17 Dank echter aan God, 
dat jullie slaven van de zonde waren
maar [nu] van harte gehoorzamen 
aan een type van onderwijs
dat aan jullie werd overgeleverd.

genade onderwijst ons
6:14; Tit.2:11



Romeinen 6

18 en jullie die vrijgemaakt worden
van de zonde, 
werden tot slaaf gemaakt in de rechtvaardigheid.

onvoltooid tegenwoordige tijd
passief



Romeinen 6

18 en jullie die vrijgemaakt worden 
van de zonde,
werden tot slaaf gemaakt in de rechtvaardigheid.

'bij wijze van spreken'; zie :19



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit, 
vanwege de zwakheid van jullie vlees.
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid 
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid, 
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging.

Paulus verontschuldigt zich de ware 
vrijheid 'verslaafdheid' te noemen



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit,
vanwege de zwakheid van jullie vlees. 
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid 
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid, 
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging.

omdat het vlees zwak is, heeft God zelf 
ons vrij- en tot zijn eigendom gemaakt



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit, 
vanwege de zwakheid van jullie vlees.
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid, 
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging.

= alles wat onzuiver is (niet alleen seksueel)



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit, 
vanwege de zwakheid van jullie vlees.
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid 
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid,
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging.

wetteloos = ongenormeerd = abnormaal 



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit, 
vanwege de zwakheid van jullie vlees. 
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid 
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid,
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging. 

= het eigendom (en voor rekening) van  



Romeinen 6

19 Menselijk zeg ik dit, 
vanwege de zwakheid van jullie vlees. 
Want net zoals jullie je leden presenteerden, 
als slaaf in de onreinheid 
en aan de wetteloosheid tot de wetteloosheid,
zo presenteert jullie leden nu, 
als slaaf in de rechtvaardigheid tot heiliging. 

in de = de sfeer
tot in = het resultaat   



Romeinen 6

20 Want toen jullie slaven waren van de zonde, 
waren jullie vrij van de rechtvaardigheid.

zonde   <=> rechtvaardigheid
... = geloof
ongeloof



Romeinen 6

21 Wat voor vrucht hadden jullie toen? 
Dingen waarover jullie je nu schamen, 
want het einde daarvan is dood.

slaven van de zonde:
slechts een verleden, geen toekomst

= geen leven - dus 'dood'



Romeinen 6

22 Nu echter 
worden jullie vrijgemaakt van de zonde 
maar tot slaaf gemaakt bij God 
en hebben jullie je vrucht tot heiliging. 
En jullie einde is aeonisch leven. 



Romeinen 6

22 Nu echter 
worden jullie vrijgemaakt van de zonde 
maar tot slaaf gemaakt bij God 
en hebben jullie je vrucht tot heiliging. 
En jullie einde is aeonisch leven.

de vrucht (heiliging) = nu
aeonisch leven is toekomst



Romeinen 6

23 Want het rantsoen van de zonde is dood 
maar het genade-effect van God 
is aeonisch leven in Christus Jezus, onze Heer.

geen 'loon' maar 'rantsoen'
= levensonderhoud, proviand, kost, soldij

waar de zonde 'heer' is - geen leven  



Romeinen 6

23 Want het rantsoen van de zonde is dood 
maar het genade-effect van God 
is aeonisch leven in Christus Jezus, onze Heer.

Gr. charis-ma = uitwerking van genade
= vreugde om niet - van God 



Romeinen 6

23 Want het rantsoen van de zonde is dood 
maar het genade-effect van God
is aeonisch leven in Christus Jezus, onze Heer.

nu genade, heiliging, rechtvaardigheid
straks: aeonisch leven!


