
 

 

 

 

 

81. Gods maakt alles goed 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Romeinen 8:31. 

 Moet je wel eens mensen uitkiezen voor een team op school, bijvoorbeeld met gym of werken 
in groepjes? Wie kies je meestal – de langste, de snelste, de sterkste, de slimste, je vrienden? 

 Stel je voor dat iedereen in hetzelfde team zit – en dat jij de enige bent in het andere team. 
Hoe zou jij je voelen als je het in je eentje moest opnemen tegen de rest? 

 Bedenk nu dat God altijd in jouw team zit! Hoe voelt het als je weet dat God aan jouw kant 
staat? 

Lees verder… 

De brief tot zover… 

Paulus begon zijn brieven met een speciale groet aan zijn lezers; je leest bijna niets over Paulus zelf. 

Daarna kwam hij direct tot de kern van de zaak. 

Vele mensen wezen het nieuwe geloof, het christendom, af en wantrouwden het. Ze probeerden het 

met alle macht te stoppen. Veel mensen die geloofden in Jezus werden vervolgd. Ze gingen zware 

tijden tegemoet, vanwege hun geloof in Hem. Soms dachten ze zelfs dat God hen verlaten had. 

Lees nu samen Romeinen 8:28-39. 

Wat er daarna gebeurde… 

Paulus preekte over Jezus tegen mensen van verschillende nationaliteiten. Meestal werd zijn 

boodschap goed ontvangen –behalve bij de joden. Paulus was niet boos door hun afwijzing van 

Jezus’ goede nieuws, maar hij was erg teleurgesteld. Maar God liet hem weten dat dit zou gaan 

veranderen. Op Gods tijd zullen ook de joden Jezus accepteren. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 108 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Romeinen Dit was een brief geschreven door Paulus aan de gemeente van Rome. Toen hij 

die schreef, was hij nog nooit in de stad geweest. Toch kende hij wel de namen van veel 

mensen daar. 

Schrijven Het schrijven van brieven is iets dat een soort secretaris deed. Paulus vertelde wat 

hij opgeschreven wilde hebben en iemand anders schreef het dan op voor hem. Zoek 

Romeinen 16:22 op en kijk wie deze brief voor Paulus schreef. 



 

 

 

 

 

Paulus’ bericht In deze brief legt Paulus het goede nieuws over Jezus uit. Iedereen doet 

verkeerde dingen; niemand is perfect. We hebben dus allemaal God nodig om ons te redden. 

Toen Jezus stierf en God Hem terug tot leven bracht, maakte Hij dat mogelijk. Redding is 

Gods cadeau voor ons allemaal: alles wat je ervoor moet doen, is ‘ja’ zeggen.  

Probeer het uit 

Bekijk Romeinen 8:38-39 – het zijn fantastische verzen! Ze vertellen dat ‘niets ons kan scheiden van 

de liefde van God’! Wauw! 

Paulus noemde vier dingen die ons zouden kunnen scheiden van God. Toch zijn zelfs deze dingen 

niet sterk genoeg om ons van Gods liefde te scheiden: 

 ‘noch dood, noch leven’ 

 ‘noch engelen, noch overheden, noch krachten’ 

 ‘noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen’ 

 ‘noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel’ (Romeinen 8:38, 39 HZV) 

 

Pak een groot vel papier en wat tekenmateriaal. Maak een tekening bij het vers – gebruik verf, 

potloden, plaksel en schaar. 

Dank God dat niets jou kan scheiden van Hem.  

Praten met God 

Vraag God je te helpen om Hem steeds meer te gaan vertrouwen in je leven. 

 


