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Be transformed by the 
renewal of your mind.

Review Romans 12:1-15:12

 

 

Even though I have preached the major part of these chapters I still had 
to think what would be an appropriate title for this sermon. But in the 
end God impressed on me this title, which, of course, refers to Romans 
12:2. 
 
And I belief that this is indeed the correct title for this review, as all the 
teachings in these chapters actually are related to this purpose: the 
renewal of our minds. 
As we also already saw in the previous sermons, this was not just a 
purpose in itself, but it was and is related to God’s greater purpose for 
the salvation of the elected from among the Gentiles. 
We see that greater purpose in the following verses from Romans 
chapter 11. 
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Romeinen 11:13-15

• Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor 
zover ik de apostel van de heidenen ben, 
maak ik mijn bediening heerlijk, om 
daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat 
betreft het vlees tot jaloersheid te 
verwekken en enigen uit hen te behouden.

• Want als hun verwerping verzoening voor 
de wereld betekent, wat betekent dan hun 
aanneming anders dan leven uit de doden?

 

 

Het grotere doel van God met de redding van de uitverkorenen vanuit 
de heidenen was de Joden tot jaloezie te brengen teneinde ook de 
uitverkorenen onder hen te redden uit genade door geloof. 
 
En Paulus maakt het heel duidelijk, dat dit ook voordelen heeft voor de 
geredden vanuit de heidenen. 
Het bewijst niet alleen de betrouwbaarheid van God, maar versterkt 
ook onze hoop voor de toekomst, voor de opstanding van de doden, de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
 
Met dit doel in gedachten begint Paul aan Romeinen hoofdstuk 12. 
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Romeinen 12:1-2

• Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen 
aan God te wijden als een levend offer, 
heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw 
redelijke godsdienst.

• En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word innerlijk veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te 
kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 

 

In het eerste vers verbindt Paulus datgene wat hij gaat zeggen met de 
voorgaande hoofdstukken waarin hij zoveel verschillende dingen over 
Israël behandelde. 
De reden daarvoor is dat we, binnen het grotere doel van God, onze 
lichamen als een levend offer aan God moeten aanbieden. 
 
Om inderdaad in staat te zijn om dat te doen moeten we worden 
veranderd door de vernieuwing van ons denken, zodat we mogen 
begrijpen wat de wil van God is voor ons leven. 
En daarom is alles wat Paulus ons gaat leren, vanaf dit punt tot en met 
Romeinen 15:12 gericht op de vernieuwing van ons denken. 
 
Laten we verder gaan. 
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Romeinen 12:3, 16

• Want door de genade die mij gegeven is, zeg 
ik ieder onder u niet hoger te denken dan 
hij moet denken, maar laat hij denken in 
bescheidenheid, naar de mate van geloof 
zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

• Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet 
naar de hoge dingen, maar houd u bij de 
nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

 

 

Een van de belangrijkste zaken, die Paulus in dit hoofdstuk aan de orde 
stelt is de noodzaak om nederig te zijn, zowel ten opzichte van God als 
ten opzichte van elkaar. 
 
Het vergeten van deze noodzaak om nederig te blijven heft veel 
problemen veroorzaakt binnen Christelijke gemeenschappen, 
bijvoorbeeld machtsstrijd, het opeisen van autoriteit op basis van een 
titel etc. 
Al te vaak neigen we ertoe om te vergeten dat Christus ons opgeroepen 
heeft om een geest van dienstbaarheid vast te houden, juist zoals Hij 
ook zelf is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. 
In het vers op de volgende sheet geeft Paulus ook een belangrijke reden 
om nederig ten opzichte van elkaar te blijven. 
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Romeinen 12:4-8

• Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben 
en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo 
zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, 
maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

• En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden 
naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, 
naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, 
in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het 
onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het 
bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie 
leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen 
ontfermt, met blijmoedigheid.

 

 

Wat Paulus in deze verzen duidelijk maakt is het simpele feit dat we niet 
alleen allemaal leden zijn van het Lichaam van Christus, maar ook, dat 
we allemaal nodig zijn en dat we allemaal een specifieke taak te 
vervullen hebben binnen het Lichaam van Christus, zoals die door God 
aan ons is toegewezen. 
 
Er is niet een lid van het Lichaam van Christus, dat niet belangrijk is. Ze 
zijn allemaal noodzakelijk en ze moeten allemaal hun rol vervullen om 
elkaar op te bouwen. 
 
Laten we door gaan. 
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Romeinen 12:10-13

• Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke 
liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees 
niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig 
van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de 
hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 
Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in 
de noden van de heiligen. Leg u toe op de 
gastvrijheid.

 

 

Naast nederigheid spreekt Paulus nu ook over de noodzaak om elkaar 
lief te hebben, elkaar te dienen en elkaar op te bouwen door een 
voorbeeld voor elkaar te zijn. 
 
Maar hij roept de lezers van zijn brief ook op om standvastig te zijn en 
vol te houden, ook als het moeilijk wordt en elkaar ook materieel te 
steunen als dat nodig is. 
Het ondersteunen van diverse zendingswerken ligt CBF vanaf het begin 
nauw aan het hart en we willen dat ook zo houden, om op die manier 
andere leden van het Lichaam van Christus te ondersteunen. 
 
Maar laten we door gaan. 
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Romeinen 12:14, 17-18, 21

• Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en 
vervloek hen niet.

• Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees 
bedacht op wat goed is voor alle mensen. 
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, in vrede met alle mensen.

• Word niet overwonnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede.

 

 

Wat Paulus in deze verzen aan de orde stelt gaat dwars tegen de wegen 
van de wereld in.  
 
In de wereld zullen de meeste mensen vroeg of laat proberen om wraak 
te nemen voor de dingen die je ten opzichte van hen verkeerd hebt 
gedaan. 
 
Maar dat is iets, waar wij ons als discipelen van Jezus niet toe moeten 
laten overhalen. En laten we eerlijk zijn, het nemen van wraak heeft nog 
nooit een probleem opgelost. Daar hebben we toch wel genoeg 
voorbeelden van in de wereld, nietwaar? 
 
Laten we door gaan naar de volgende verzen. 
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Romeinen 13:1-3

• Ieder mens moet zich onderwerpen aan de 
gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is 
geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die 
er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich 
verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God 
ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over 
zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid 
hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede 
werken doet, maar wel als men kwade werken 
doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen 
hebben, doe het goede en u zult er lof van 
ontvangen.

 

 

Voor veel mensen zal dit moeilijk te geloven zijn, maar er is geen enkele 
overheid in de wereld, die niet door God zijn plaats is aangewezen. 
 
In het Oude Testament kunnen we diverse keren lezen hoe God sterke, 
maar ook trotse leiders tot niets bracht. In het boek Daniel vinden 
daarvan Nebukadnezar (hoofdstuk 4) en Belsazar (hoofdstuk 5) als 
voorbeelden. 
En in het Nieuwe Testament vinden we koning Herodes in Handelingen 
12:20-23. 
In die tijden was er geen democratie zoals wij die nu kennen. Maar zelfs 
in een democratie blijft God alles onder controle houden. 
Op naar de volgende sheet! 
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Romeinen 13:8-10

• Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te 
hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet 
vervuld.

• Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet 
doden, u zult niet stelen, u zult geen vals 
getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk 
ander gebod er ook is, wordt in dit woord 
samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.

• De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is 
de liefde de vervulling van de wet.

 

 

In deze verzen wijst Paulus ons op iets wat ook de Heere Jezus ons al 
heft geleerd: het feit, dat echte liefde tot God en echte liefde voor de 
medemens de basis vormen voor heel de wet. 
 
Paulus legt hier de nadruk op de liefde voor elkaar als medemens, maar 
dit is onmogelijk als we niet eerst God oprecht liefhebben met heel ons 
hart, heel onze ziel, heel onze wil en al onze kracht. 
 
Die liefde tot God komt eerst en de liefde voor elkaar vloeit daaruit 
voort. 
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Romeinen 14:1-3

• Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, 
maar niet om over meningsverschillen te 
strijden.

• De een gelooft wel dat hij alles eten mag, 
maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel.

• Wie wel alles eet, moet hem niet minachten 
die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet 
hem niet veroordelen die alles eet. God 
immers heeft hem aanvaard.

 

 

We behoren broeders en zusters in de Heer te accepteren, ook als die 
niet zo sterk zijn als wij. 
En we moeten dan niet doen met de intentie om eindeloze, schadelijk 
discussies te gaan voeren over dingen, die uiteindelijk niet de inhoud 
van ons geloof bepalen.  
 
Natuurlijk moeten we een eventueel brengen van valse leer wel aan de 
orde stellen en die ook niet accepteren. 
Maar Romeinen hoofdstuk 14 gaat niet over het brengen van valse leer. 
Het ging over verschillende meningen ten opzichte van diverse soorten 
voedsel. 
En discussies over dat soort dingen mag niet leiden tot verdeeldheid 
binnen de kerk. En ook moeten elkaar om dit soort dingen niet 
minachten. 
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Romeinen 14:13-17

• Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel 
liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot 
struikelen te geven.

• Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets 
in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat 
iets onrein is, voor die is het onrein.

• Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan 
wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten 
niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is.

• Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. 
Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en 
drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in 
de Heilige Geest.

 

 

Wat we in het bijzonder voor ogen moeten houden is het feit, dat we 
onze vrijheid niet zodanig mogen gebruiken dat we daardoor een 
zwakkere broeder of zuster in de problemen brengen. 
 
Als wij sterk zijn in het geloof dan hebben we wat dat betreft een 
bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van onze zwakkere 
broeders en zusters. 
 
In al deze zaken moeten we erop letten, dat we de echt belangrijke 
zaken met betrekking tot het Koninkrijk van God voor ogen houden. 
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Romans 15:1-2

• We then who are strong ought to bear with the 
scruples of the weak, and not to please ourselves.

• Let each of us please his neighbor for his good, 
leading to edification.

• Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de 
zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, 
en niet onszelf te behagen.

• Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen 
ten goede, tot opbouw.

 

 

I hardly need to explain this further I think, these verses speak for itself. 
 
Whatever we do within the Kingdom of God, we have to keep in mind 
that we should do it to bring glory to God and build up one another! 
That’s what we’re called to do! 
 
But if we put up a stumbling block for a weaker brother or sister we will 
give an account of our action to our Lord Jesus Christ. 
 
Let’s go to the next verses. 
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Romeinen 15:5-7

• En de God van de volharding en van de 
vertroosting moge u geven onderling 
eensgezind te zijn in overeenstemming met 
Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één 
mond, de God en Vader van onze Heere 
Jezus Christus verheerlijkt.

• Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus 
ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van 
God.

 

 

Vanuit onze menselijke natuur zullen we zeker niet in staat zijn om al 
datgene te doen was Paulus ons in deze hoofdstukken heft geleerd. 
Daarom bidt Paulus ook voor de lezers van zijn brief dat God hen in 
staat zal stellen om datgene te doen wat hij hen geleerd heeft. 
 
En dat is iets wat wij zelf ook in de gaten moeten houden! We zullen 
nooit in staat zijn om op eigen kracht het echter Christelijke leven uit te 
leven. 
 
Denk daarom aan wat de Heere Jezus ons leert in Johannes 15:4-5. 
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John 15:4-5

• “Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear 
fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can 
you, unless you abide in Me.

• “I am the vine, you are the branches. He who abides 
in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me 
you can do nothing.

• Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft.

• Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik 
in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u 
niets doen.

 

 

Let’s always keep in mind that, as disciples of the Lord Jesus Christ, we 
have never anything to boast about but to boast in Christ! 
 
Let us keep in mind that we need to experience the same thing that 
Paul himself also experienced: 
 
It’s no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. 
 
I requested the music team to sing a song that has this sentence as its 
title and as the major part of its lyrics. 
Shall we sing that as a confession of our dependence on our Lord Jesus 
Christ? 
 
 

 


