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In Nederland wonen inmiddels evenveel 
niet-gelovigen als gelovigen. De 
verschillen per regio zijn groot. Dat 
blijkt uit cijfers van het CBS. Bekijk per 
gemeente hoeveel mensen gelovig zijn
en welke religie zij per regio aanhangen.

Het percentage kerkelijk gezindten is van 
1985 tot 2015 gedaald van 70 tot zo'n 50 
procent. Uit de cijfers blijkt dat een flink



in de algemeen gangbare betekenis van het woord 
is 'gelovig' synoniem met...

godsdienstig, religieus, kerkelijk, orthodox

maar...

wat verstaat de Schrift onder geloof?



Romeinen 9

30 Wat zullen wij dan uitspreken? 
Dat natiën, 

geen rechtvaardigheid najagend, 
rechtvaardigheid begrepen. 

Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is.

= het streven rechtvaardig te worden door 
vervulling van (godsdienstige) plichten



Romeinen 9

30 Wat zullen wij dan uitspreken? 
Dat natiën, 

geen rechtvaardigheid najagend, 
rechtvaardigheid begrepen. 

Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is.

= begrijpen (grip hebben op) 
wat rechtvaardigheid is



Romeinen 9

30 Wat zullen wij dan uitspreken? 
Dat natiën, 

geen rechtvaardigheid najagend, 
rechtvaardigheid begrepen.

Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is.

= vertrouwen op de GOD die 
onvoorwaardelijk belooft >



Romeinen 4:5

Maar hem die niet werkt
maar gelooft op Hem die 

DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT, 
wordt zijn geloof gerekend 

tot rechtvaardigheid.



Romeinen 9

31 Israël echter, 
najagende een wet van rechtvaardigheid, 

is aan de wet niet toe gekomen. 

ijverig maar zonder begrip (10:2)



Romeinen 9

32 Vanwege wat? 
Omdat het niet uitgaat van geloof, 

maar als vanuit werken 
stoten zij zich aan 

de steen van de aanstoot.

men vatte de wet op als commando's die 
'gewerkt' moesten worden i.p.v. als beloftes
("jullie zullen") die men zou geloven 



Romeinen 9

32 Vanwege wat? 
Omdat het niet uitgaat van geloof, 

maar als vanuit werken 
stoten zij zich aan

de steen van de aanstoot.

"de Steen" spreekt van GOD 
als onvoorwaardelijke Redder:

Jezus = 'JAHWEH redt!'



Romeinen 9

33 Zoals geschreven staat: 
"let op, Ik plaats in Sion
een steen van aanstoot 

en een rots van een valstrik 
en die gelooft op Hem, 

zal niet beschaamd worden".

= de steen die de bouwlieden afkeurden maar 
door opstanding tot Hoeksteen werd; Ps.118:22



Romeinen 9

33 Zoals geschreven staat: 
"let op, Ik plaats in Sion 
een steen van aanstoot 

en een rots van een valstrik
en die gelooft op Hem, 

zal niet beschaamd worden".

mensenwerk stelt teleur
de Redder van allen niet!



Romeinen 10

(...)
2 Want ik geef getuigenis aan hen, 

dat zij ijver van God hebben, 
maar zonder overeenkomend besef.

religieus, godsdienstig, orthodox



Romeinen 10

(...)
2 Want ik geef getuigenis aan hen, 

dat zij ijver van God hebben,
maar zonder overeenkomend besef.

"zonder verstand deugt 
zelfs ijver niet" (Spr.19:2)



Romeinen 10

3 Want onwetend omtrent
de rechtvaardigheid van God, 

en de eigen rechtvaardigheid zoekende 
te doen staan,

werden zij aan de rechtvaardigheid 
van God niet onderschikt.

het Evangelie geloven 
= verstand, begrip, weten



Romeinen 10

3 Want onwetend omtrent
de rechtvaardigheid van God, 

en de eigen rechtvaardigheid zoekende 
te doen staan, 

werden zij aan de rechtvaardigheid 
van God niet onderschikt.

= GOD vervult (=doet recht) 
aan wat Hij belooft!



Romeinen 10

3 Want onwetend omtrent
de rechtvaardigheid van God, 

en de eigen rechtvaardigheid zoekende 
te doen staan,

werden zij aan de rechtvaardigheid 
van God niet onderschikt. 

GODS rechtvaardigheid was ondergeschikt 
aan hun eigen rechtvaardigheid

= ongeloof 


