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===========================
BIJBELKWIS over de hoofdstukken 7-16 van het boek Romeinen
1.

Hoe zou de gelovige in Christus zijn geliefde Verlosser en Heer moeten dienen?
o
in oudheid van de geest, en in de oudheid van de letter (offerandes, etc.)
o
in oudheid van de geest, en niet in de oudheid van de letter
o
in nieuwheid van de geest, en in de oudheid van de letter
o
in nieuwheid van de geest, en niet in de oudheid van de letter

2.

Waarom is er nu geen verdoemenis voor de gelovige in Christus?
o
omdat het hem lukt niet naar het vlees te wandelen
o
omdat het hem lukt de vleselijke begeerten te overwinnen
o
simpelweg omdat hij “in Christus Jezus” is
o
omdat hij goede werken doet

3.

Wat behoort niet alleen aan de Israëlieten toe?
o
de verbonden
o
de wetgeving
o
de vaders (Abraham, Izaäk en Jakob)
o
het evangelie van de genade van God

4.

Hoe wordt iemand zalig?
o
door te belijden, te erkennen dat Jezus de Heer is, en door in Hem te geloven als
de opgestane, levende Verlosser
o
door naar voren te gaan bij een evangelische bijeenkomst
o
door het doen van rechtvaardige werken
o
door te bidden

5.

De huidige gedeeltelijke blindheid van Israël stopt
o
nooit
o
totdat de volheid van de heidenen (= niet-Joden) is ingegaan
o
totdat Christus wederkomt om zijn koninkrijk op aarde te starten
o
totdat er vrede en voorspoed op aarde zal zijn

6.

Hoe zou de gelovige in Christus in deze wereld moeten leven?
o
door zijn lichaam te stellen tot een levende offerande, heilig, voor God
welbehaaglijk en gelijkvormig aan deze wereld te worden
o
door aardig te zijn en gelijkvormig aan deze wereld te worden
o
door niet gelijkvormig aan deze wereld te worden, maar door veranderd te worden
door de vernieuwing van zijn denken
o
door niet gelijkvormig aan deze wereld te worden en niet veranderd door de
vernieuwing van zijn denken

7.

Hoe zou de gelovige in Christus moeten wandelen?
o
in zwelgpartijen en dronkenschappen
o
in ontuchtigheden en uitspattingen
o
in twist en jaloersheid
o
eerbaar

8.

Wat is zonde?
o
alles wat niet uit het geloof is
o
het drinken van wijn
o
het eten van vlees
o
iets dat op zichzelf onrein is

9.

Wat voor een soort dienaar was Jezus Christus en is Paulus?
o
Jezus Christus was een dienaar van de besnijdenis (= Joden) en Paulus is dit ook
o
Jezus Christus was een dienaar van de besnijdenis en Paulus is de dienaar van
Jezus Christus onder de heidenen
o
Jezus Christus was een dienaar onder de heidenen en Paulus is dit ook
o
Jezus Christus was een dienaar onder de heidenen en Paulus is de dienaar van de
besnijdenis

10.

De verborgenheid is verzwegen geweest
o
in de tijden van de eeuwen
o
sinds de zondeval van Adam en Eva
o
sinds de zondvloed
o
sinds de geboorte van Jezus Christus

