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Dag broeders en zusters, 
 
Als voorbereiding op de kringavond (of op de kringavond zelf) zou ik je willen vragen om in ieder geval 
Romeinen 7 en 8 te lezen (mocht je wat meer tijd vrij kunnen maken dan is het de moeite waard om de 
hele brief te lezen).  
 

Tijdens de preek “De Bijbel zegt NEE” ging het over drie punten: 
- De Bijbel zegt nee tegen veroordeling 

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.– Romeinen 8:1  
- De Bijbel zegt nee tegen verwijdering 

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 
armoede, gevaar of het zwaard? – Romeinen 8:35 

- De Bijbel zegt nee tegen terughoudendheid 
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een 
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die 
van u wordt gevraagd. – Romeinen 12:1 

In aanvulling op deze negatief geformuleerde zinnen zette ik drie positieve zinnen: 
- De Bijbel zegt ja tegen aanvaarding 
- De Bijbel zegt ja tegen nabijheid 
- De Bijbel zegt ja tegen overgave 

 
Tijdens deze kringavond hoop ik dat jullie met elkaar door kunnen spreken over Romeinen 7:7 tot en 
met hoofdstuk 8. Ik geef jullie een aantal open vragen mee om jullie op weg te helpen om stil te 
staan bij de teksten. De kring is een prachtige plek waar je samen mag delen over je geloof en ik 
hoop en bid dat de kring voor jullie ook een veilige plek mag zijn waar je worstelingen mag en kunt 
delen. Paulus, onze broer in Christus, doet dat op een hele kwetsbare manier in deze brief zelf ook. 
Laten we als gemeente ook leren van dat voorbeeld. Ons leven in deze gebroken wereld is niet alleen 
maar makkelijk, hopelijk kunnen we in de kringen daarom ook eerlijk tegen elkaar zijn vanuit die 
liefde van Christus.  

 
Gespreksstof 
Lees met elkaar Romeinen 7: 7-25 
Eerst even de eerste reacties delen: Wat valt je op in deze tekst?  
Herken je iets van de worsteling waar Paulus over spreekt?  
Hoe ga je hier mee om?  
 
Lees met elkaar Romeinen hoofdstuk 8 
Deel ook nu weer de eerste reacties: Wat valt je op in deze tekst?  
Wat betekent het voor jou om ‘in Christus’ te zijn?  
Als jij gelovig bent, kun je dan iets vertellen over het moment dat je voor God koos?  
Als jij gedoopt bent, kun je dan iets delen over jouw keuze voor de doop?  
 
Kunnen jullie tot slot nog iets zeggen waarom het voor jou belangrijk is om onderdeel uit te maken 
van de gemeente van Jezus Christus?  
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