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=========================== 
 
BIJBELKWIS over de eerste 6 hoofdstukken van het boek Romeinen 
 
1. Wie is de menselijke schrijver van het boek Romeinen? 
 o de apostel Johannes 
 o de apostel Paulus 
 o de apostel Petrus 
 o Lukas 
 
2. Wie is een heilige? 
 o één die goede werken doet 
 o één die hiertoe is benoemd door de Katholieke Kerk 
 o één die Christus heeft ontvangen als zijn/haar Verlosser 
 o niemand is goed genoeg om een heilige te zijn 
 
3. Waarom schaamt de apostel Paulus zich niet voor het evangelie? 
 o want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard 
 o want hij schaamt zich nooit 
 o want de liefde Gods wordt daarin geopenbaard 
 o want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die goede werken doet. 
 
4. Toorn van God openbaart zich over: 
 o het overtreden van Zijn wetten 
 o niets, want God is liefde 
 o het begaan van goddeloze handelingen 
 o alle goddeloosheid (God en Zijn geboden negeren) 
 
5. De mensheid heeft geen excuus om God niet te verheerlijken of Hem te danken vanwege: 
 o  de schepping der wereld 
 o het hebben van godsdiensten 
 o het hebben van de Bijbel 
 o het evangelie van Christus 
 



6. Wie is er niet zonder zonde? 
 o  Maria, de moeder van Jezus 
 o de apostelen 
 o de paus 
 o niet één, niemand is rechtvaardig 
 
7. Iemands geloof wordt gerekend tot gerechtigheid: 
 o als hij er voor werkt 
 o alleen als hij er niet voor werkt 
 o alleen als hij zijn geloof vestigt op Hem, die den goddeloze rechtvaardigt 
 o als hij niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die den goddeloze rechtvaardigt 
 
8. Wat is geen direct resultaat van rechtvaardiging uit het geloof? 
 o schaamte naar niet gelovigen 
 o vrede met God 
 o toegang tot God 
 o roem in de verdrukkingen 
 
9. Wat is er gebeurd met de oude mens van iemand die Christus heeft ontvangen als 

zijn/haar Verlosser? 
 o niets, is er nog steeds 
 o is gemengd met de nieuwe 
 o is gekruisigd met Christus 
 o veroorzaakt de gelovige geen problemen meer 
 
10. Het loon, dat de zonde geeft is ........,maar de genadegift Gods is .............: 
 o dood / het eeuwige leven door goede werken 
 o dood / het eeuwige leven door Christus Jezus 
 o angst / vrede 
 o een probleemvol leven / vrede 


