
Relaties - 3 
Romeinen 7:21 – relatie met jezelf 

de Bijbel over ik 

Wie ben jij? Veel mensen houden 
zich daarmee bezig. Niet in de 
laatste plaats door oplevende 
spiritualiteit. Wat zegt de bijbel 
daarover? 
Het gaat over jouw relatie met de 
bijbel en op grond daarvan de 
relatie met jezelf. 
Veel mensen in de kerk hebben 
het idee dat de bijbel vooral dit 
antwoord heeft op de vraag “wie 
ben jij” en dat is het antwoord: ik 
ben een zondaar. 
Het is de vraag of we daarmee de 
bijbelse boodschap te pakken 
hebben. Of dat we die versmald 
hebben in de loop van jaren en 
jaren…. 
 

Paulus over zichzelf 

Paulus kijkt rond in zijn leven. En 
dan zegt hij: ik ontdek iets. Twee 
dingen: ik wil het goede én het 
kwade dringt zich aan mij op. Dat 
kunnen we allemaal herkennen. 
Dat er bij ons allemaal wel het 
verlangen is om het goede te 
doen en dat het heel vaak 
tegenover-gesteld gaat. Let op: 
het dringt zich aan mij op! Het 

komt van buiten. Dít is je niet 

eigen (meer….). 
Je merkt hier een spanning in de 
woorden van Paulus. Een 
spanning die ook blijft staan: ik wil 
het goede, maar doe het kwade. 
En als er zich een spanning in ons 
leven voordoet (of in de bijbel), 
dingen die moeilijk bij elkaar te 
houden zijn, dan zijn we altijd 
geneigd dat op te lossen in één 
richting.  
Wat is de richting die jij kent....? 
 

Wat wij moeten leren is de 
spanning uithouden.  Gods 
beloften temidden van 
gebrokenheid. Zou dat niet zijn 
juist omdat God ons almaar naar 
Jezus Christus toe wil hebben (vs. 
24 en 25)? Daar worden zonden 
niet ‘goed’ van, maar ze krijgen 
wel een plek binnen het evangelie 
en niet ertegenover.  
 

Rom. 6 - 8 

Samengevat: 
Rom. 6-8 een opbouw in drieën: 
- in Christus zijn we dood voor de 
zonde (6:1-7:6); 
- van onszelf zijn we geneigd om 
het kwade te laten overwinnen 
(7:7-25); 
- door de Geest zijn we in staat tot 

een nieuw leven temidden van 
gebrokenheid (8:1-39) 
Wat Paulus in Rom. 7:21 duidelijk 
wil maken is dit: we gaan hier op 
slot  áls we ons (toch weer) los 
van Christus en zijn Geest 
bewegen. 
 

Yes, you can 

Wie ben jij?  
Kun jij een nieuw leven leiden? 
Kun jij groeien in genade en 
geloof? 
Kun jij hoopvol zijn, terwijl je nog 
worstelt met de zonde? 
Kun jij een beter mens worden? 
Kun jij veranderen door de Geest 
van Christus? 
Wat zit er binnenin jou? WIE zit er 
binnenin jou? Jouw relatie met 
Jezus zegt veel over de relatie 
met jezelf. 
 

In de kring 

�Lees Romeinen 6:1-14, 7:13-25 
en 8:12-17. Probeer de 
gedachtenlijn van Paulus te 
begrijpen. Wat valt je op? Welke 
uitspraak treft je het meest? 
� Herken je de tweestrijd 
waarover 
Paulus spreekt: ‘ik wil het goede 

doen maar het kwade dringt zich 
aan mij op’? Waarin bijvoorbeeld? 
�  Is de boodschap van de kerk te 
veel geweest ‘wij zijn allemaal 
zondaars’ of wordt dat nu juist 
veel 
te weinig gezegd? En waarom 
denk je dat? Wat vind je dan 
belangrijk? 
� Hoe kunnen we elkaar helpen 
(voor zover dat nodig is) om weg 
te groeien van een eenzijdige ‘ik, 
ellendig mens’-geloofsbeleving 
naar een waarin de liefdevolle en 
overmachtige kracht van Christus’ 
Geest centraal staat? 
� Bespreek met elkaar wat je 
hebt gehad aan de aandacht voor 
“leven onder de wet of leven 
onder de genade”. 
� Gods opdracht is Gods belofte 
voor jou – wat Hij vraagt dat geeft 
Hij. Kun jij aanpakken? 
 
Trek de nieuwe mens aan, 
die naar Gods wil 
geschapen is in 
waarachtige 
rechtvaardigheid en 
heiligheid. 

- Efeziërs 4:24 
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