Bijbelquiz Romeinen

Bijbelquiz bij de brief aan de Romeinen
100 vragen en antwoorden

Vraag

Antwoord

1.

Hoe noemt Paulus zichzelf? (1:1)

slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel

2.

Waarom schaamt Paulus zich niet voor het
evangelie? (1:16)

Omdat het Gods kracht tot behoudenis is
voor ieder die gelooft.

3.

In 1:17 citeert Paulus Habakuk 2:4: 'Maar de
rechtvaardige zal op grond van geloof leven'.
Waar wordt dit vers verder nog in het Nieuwe
Testament geciteerd?

in Gal. 3:11 en in Hebr. 10:38

4.

Goddeloze mensen bezitten de waarheid in ...?
(1:18)

ongerechtigheid

5.

Wat kan de mens vanaf de schepping van de wereld - Gods onzichtbare wezen
- Gods eeuwige kracht en goddelijkheid
van God in Zijn werken doorzien? (1:20)

6.

Wie eert en dient de goddeloze mens? (1:25)

het schepsel, en niet de Schepper

7.

Wat leidt de mens tot bekering? (2:4)

Gods goedertierenheid

8.

Welke vergelding van God ontvangen zij 'die met
volharding in goed werk heerlijkheid, eer en
onvergankelijkheid zoeken'? (2:7)

eeuwig leven

9.

Niet de uiterlijke besnijdenis maakt iemand tot een
Jood, maar de besnijdenis van het …? (2:29)

hart

10.

Wat was het grootste voordeel van de Joden
tegenover de volken? (3:2)

Aan de Joden zijn de woorden van God
toevertrouwd.

11

Waar staat: 'Er is geen rechtvaardige, ook niet
één; er is niemand die verstandig is; er is niemand
die God zoekt'?

Rom. 3:10,11

12.

Welke kennis ontstaat door de wet? (3:20)

kennis van de zonde

Hoe gaat het vers verder: 'Want er is geen
onderscheid. Want allen hebben gezondigd, en
komen tekort aan de heerlijkheid van God'? (3:23)

'en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn
genade, door de verlossing die in Christus Jezus is'.

14.

Hoe eindigt het volgende vers in Rom. 4:4: 'Hem
nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit
genade, maar...'

'als verschuldigd'.

15.

Wie heeft gezegd: 'Gelukkig de man van wie de
Heere de zonde geenszins toerekent'? (4:8)

David (Psalm 32:2)

16.

Vul aan: Abraham 'twijfelde niet aan de
belofte van God door het ongeloof, maar
werd gesterkt in het geloof, terwijl hij...'
(4:20)?

'God heerlijkheid gaf'.

13.
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17.

Waar staat: 'Wij dan, gerechtvaardigd op grond van
geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Rom. 5:1
Christus'?

18.

Waarom roemen wij in de verdrukkingen? Wat
bewerkt die verdrukking? (5:3)

volharding, beproefdheid, hoop

19.

Door welke zonde van Adam kwamen de dood en
de veroordeling in de wereld? (5:19)

door Adams ongehoorzaamheid

20.

Wij zijn door de doop met Christus begraven en
opgewekt. Nu moeten wij wandelen in ... (6:4)

nieuwheid van leven

21.

De zonde mag in in ons sterfelijke lichaam niet
... (6:12)

regeren

22.

Onze leden moeten werktuigen van de ... zijn
(6:13)

gerechtigheid

23.

Waar staat: 'Want het loon van de zonde is de
dood; maar de genadegave van God is het
eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer'?

Rom. 6:23

24.

'De wet is dus heilig, en het gebod is … en … en
…' (7:12).

'heilig en rechtvaardig en goed'.

25.

Waar staat: 'Ik ellendig mens, wie zal mij
verlossen uit dit lichaam van de dood'?

Rom. 7:24

26.

Voor wie is er geen veroordeling? (8:1)

voor hen die in Christus Jezus zijn

27.

Wat getuigt de Geest, samen met onze Geest?
(8:16)

dat wij kinderen van God zijn

28.

Welke tegenstelling laat Rom. 8:1–17 zien?

tussen de Geest en het vlees

29.

Wat verwacht de schepping reikhalzend? (8:19)

de openbaring van de zonen van God (... dat de
schepping van de slavernij van de vergankelijkheid zal
worden vrijgemaakt)

30.

Voor wie werken alle dingen mee ten goede? (8:28)

voor hen die God liefhebben en die naar Zijn
voornemen zijn geroepen

31.

Wat kan ons niet scheiden van de liefde van
Christus? (8:38,39)

dood en leven / engelen en overheden /
tegenwoordige en toekomstige dingen/ machten /
hoogte en diepte / enig ander schepsel

32.

Waarom had Paulus grote droefheid en een
onophoudelijke smart in zijn hart? (9:2)

ter wille van zijn broeders, de Joden

33.

Uit welk oudtestamentisch boek is het citaat in
Rom. 9:25: 'Ik zal niet-mijn-volk mijn volk noemen,
en de niet-geliefde geliefde' afkomstig?

Hosea, in hoofdstuk 2:22

34.

Welke profeet heeft gezegd: 'Al was het getal
van de zonen van Israël als het zand van de
zee, het overblijfsel zal behouden worden'?
(9:27)

Jesaja, in hoofdstuk 10:22
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'Want met het hart gelooft men tot ..., en met de
mond belijdt men tot …' (10:10).

gerechtigheid, behoudenis

Waar staat het citaat in Rom. 10:15: 'Hoe liefelijk
zijn de voeten van hen die vrede verkondigen,
van hen die het goede verkondigen'?

Jesaja 52:7

37.

'Het geloof is uit de prediking, en de
prediking door ...' (10:17)

het woord van Christus

38.

Wat wilde Paulus doen om enigen uit Israël
te behouden? (11:14)

Hij wilde hen jaloers maken.

39.

Welke gelijkenis over Israël en de volken staat in
Rom. 11?

de gelijkenis van de olijfboom

40.

Hoe lang is voor een deel over Israël verharding
gekomen? (11:25)

totdat de volheid van de volken zal zijn ingegaan

41.

Waar staat: 'O diepte van rijkdom, zowel van
de wijsheid als van de kennis van God!'?

Rom. 11:33

42.

Wat is onze 'redelijke dienst' (12:1)?

Dat wij onze lichamen stellen tot een
levende offerande, heilig, voor God
welbehaaglijk.

43.

Wij moeten niet gelijkvormig aan deze wereld zijn,
maar veranderd worden door de vernieuwing van
ons… (12:2).

denken

44.

Wij moeten beproeven, wat de wil van God is: het
goede, het welbehaaglijke en … (Rom 12,2).

het volmaakte

45.

Hoe moet men 'profeteren'? (12:7)

'… naar gelang van het geloof'

46.

Hoe moet men 'meedelen'? (12:8)

'… in eenvoudigheid'

47.

Hoe moet men 'leiding geven'? (12:8)?

'... in ijver'

48.

Hoe moet men 'barmhartigheid bewijzen'? (12:8)

'... in blijmoedigheid'

49.

Hoe moet de liefde zijn? (12:9)

ongeveinsd, ongehuicheld

50.

Van het kwade moeten wij ... (12:9)

een afkeer hebben

51.

Aan het goede moeten wij ... (12:9)?

gehecht zijn

52.

Hoe moet de broederliefde zichtbaar worden?
(12:10)

Doordat we hartelijk zijn voor elkaar en elkaar in
eerbetoon voorgaan

53.

Wij moeten niet naar hoge dingen streven,
maar ... (12:16)

… ons bij de nederigen voegen.

54.

Wat moet men doen in plaats van zichzelf te
wreken? (12:19)

plaats (ruimte) laten voor de toorn (van God)

55.

Wij moeten ons in de hoop... en in
de verdrukking ... (12:12).

verblijden, geduldig zijn (stand houden)

56.

Hoe moet ons gebed zijn? (12:12)

volhardend, aanhoudend

57.

Wie moeten wij zegenen? (12:14)

degenen die ons vervolgen

35.

36.
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58.

Wij moeten behartigen wat ... is voor
alle mensen (12:17)

59.

Moeten wij met alle mensen vrede houden? (12:18) Zo mogelijk, voor zover het van ons afhangt

60.

Wanneer moeten wij een vijand te eten en te
drinken geven? (12:20)

Als hij honger en dorst heeft

61.

Wat moeten wij doen, in plaats van ons door het
kwade te laten overwinnen? (12:21)

het kwade door het goede overwinnen

62.

Elke ziel moet aan de over haar gestelde
overheden … (13:1)

onderdanig zijn

63.

Voor welk werk zijn de overheidspersonen te
vrezen? (13:3)?

voor het kwade werk

64.

De onderdanigheid aan de overheid betekent dat wij
de overheidspersonen geven wat hun toekomt. Dat eer
heeft te maken met belasting, tol, vrees en … (13:7)

65.

Met welk gebod kan de hele wet worden
samengevat en vervuld? (13:8–10)

goed

'U zult uw naaste liefhebben als uzelf'.
-

de werken van de duisternis afleggen
de wapens van het licht aandoen
welvoeglijk wandelen
de Heer Jezus Christus aandoen
geen zorgen aan het vlees wijden om
aan begeerten te voldoen

66.

Wat moeten wij doen, nu de nacht ver gevorderd
en de dag nabij is? (13:12–14; meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

67.

De zwakke in het geloof moeten wij aannemen.
Waarop moet daarbij gelet worden? (14:1)

Wij moeten met een zwakke niet over gewetenszaken
(twijfelachtige vragen) redetwisten, als we hem
aannemen.

68.

Waar staat: 'Want wij zullen allen voor
de rechterstoel van God gesteld
worden'?

Rom. 14:10

69.

Het koninkrijk van God is niet eten en drinken,
maar ... (14:17)

rechtvaardigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest

70.

Welke verplichtingen hebben de sterken
tegenover de zwakken? (15:1)

De sterken behoren de zwakheden van de
niet- sterken te dragen en niet zichzelf te
behagen.

71.

Ieder van ons moet de naaste ten goede behagen,
tot ... (15:2)

opbouwing

72.

Waar staat: 'Want alles wat tevoren geschreven is,
is tot onze lering geschreven'?

Rom. 15:4

73.

Paulus maakt in 15:19 melding van zijn grote
arbeidsterrein. Hij verkondigt het evangelie van
Jeruzalem tot …?

Illyrië (ten NW van Macedonië)

74.

Paulus wilde niet op andermans fundament
bouwen. Wat bedoelde hij daarmee? (15:20)

Hij wilde het evangelie daar verkondigen waar het
nog onbekend was.

75.

Wordt Spanje in de brief aan de Romeinen
genoemd?

ja, in Rom. 15:24,28

76.

Waar kwam de gave vandaan voor de armen
in Jeruzalem, die Paulus wilde doorgeven?
(15:26)?

uit Macedonië en Achaje

77.

Welke twee persoonlijke gebedspunten legt

Bewaring voor de ongelovigen in Judéa, acceptatie
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Paulus de gelovigen in Rome voor? (15:31,32)

van zijn dienst in Jeruzalem door de heiligen

78.

Welke vrouwen noemt Paulus in Rom. 16?

Fébe, Prisca, Maria, Persis, Julia

79.

Wat schrijft Paulus over het gedrag van Fébe?
(16:1,2)

Zij was een dienares van de gemeente en heeft aan
velen bijstand (hulp, bescherming) verleend, ook
aan Paulus zelf.

80.

Wat deden Aquila en Priscilla voor Paulus? (16:4)

Zij hebben voor Paulus' leven hun hals (hun leven)
gewaagd.

81.

Wie was de eersteling van Asia voor Christus? (16:5) Epénetus

82.

Wat zegt Paulus over Maria? (16:5)

Zij heeft veel voor de gelovige Romeinen gearbeid.

83.

Welke titel krijgt Apelles? (16:10)

de beproefde in Christus

84.

Wat zegt Paulus over Persis? (16:12)

Zij heeft veel gearbeid in de Heer.

85.

Welke titel krijgt Rufus? (16:13)

de uitverkorene in de Heer

86.

Paulus vermaant de Romeinen op bepaalde
personen acht te geven en zich van hen af te
wenden. Wat kenmerkt deze personen?
(16:17,18)

- Zij verwekken tweedracht en aanleidingen tot
vallen tegen de leer die de Romeinen geleerd
hadden.
- Zij dienen niet Christus, maar hun eigen buik.
- Zij bedriegen met vleitaal en lofspraak de harten
van de argelozen.

87.

Aan wie heeft Paulus de brief aan de
Romeinen gedicteerd? (16:22)

Aan Tertius

88.

Welke gelovige uit Korinthe duidt Paulus aan als
de gastheer van de hele gemeente (vergadering)?
(16:23)

Gajus

89.

Hoeveel hoofdstukken heeft deze brief?

16

90.

Welk hoofdstuk van deze brief toont Gods oordeel
over alle mensen?

Rom. 3

91.

Welk hoofdstuk van deze brief spreekt over
Abrahams rechtvaardiging door het geloof?

Rom. 4

92.

Welk hoofdstuk van deze brief gaat over de
wandel in de Geest, en de hoop en het
vertrouwen van de gelovige?

Rom. 8

93.

In welke drie hoofdstukken van deze brief gaat
het vooral over Israël?

Rom. 9–11

94.

Bij welk hoofdstuk begint het praktische deel van
deze brief?

Bij hoofdstuk 12

95.

In welk hoofdstuk van deze brief gaat het over
zwakken en sterken?

Rom. 14

96.

Hoe vaak lezen wij in de Bijbel over de 'oude
mens' en over de 'nieuwe mens'?

over beide drie keer (Rom. 6:6; Ef. 4:22; Kol. 3:9 en
Ef. 2:15; Ef. 4:24; Kol. 3:10)

97.

Waar staat in deze brief het woord 'Abba'?

in Rom. 8:15 ('Abba' is Aramees en betekent 'Vader')

98.

Hoe vaak staat in deze brief: 'Volstrekt niet!'?

tien keer
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99.

Wat is de inhoud van de laatste drie verzen
van deze brief?

een lofprijzing aan God

100.

Met welk woord eindigt deze brief?

Amen
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