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Romeinen 1: 16- 32
16.  Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 

kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook 

voor de Griek.

17.  Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 

zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Habakuk 

2:4).

18.  Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle 

goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in 

ongerechtigheid onderdrukken,

19. omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun 

immers geopenbaard.

20.  Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van 

de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige 

kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

21.  Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of 

gedankt, maar zij



  

Romeinen 1: 16- 32
22. zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 

23. en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een 

beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en 

kruipende dieren.

24. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de 

onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel 

vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. 

Amen.

26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun 

vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

27. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen 

schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun 

dwaling in zichzelf.



  

Romeinen 1: 16- 32
28. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven 

aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

29. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, 

slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.

30. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, 

grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun 

ouders,

31. onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 

onbarmhartig.

32. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood 

verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook 

van harte in met hen die ze doen.



  

Lied 657 - Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot, die 

Zichzelve gaf aan 't kruishout en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook 

mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik 

was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf. Hoe 

in liefde en genade Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij 

kan overwinning geven over zond' en satans macht.

Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij 't 

leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
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“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus”

“worden om niet gerechtvaardigd door 
Zijn genade, door de verlossing in 

Christus Jezus” 
(Romeinen 3:24)

“Want allen hebben gezondigd en 
missen de heerlijkheid van God” 

(Romeinen 3:23)
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“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus”

“Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, 
zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de 
wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten 

onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.”
(Romeinen 2:14-15)

“Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren 
gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet 

geoordeeld worden.” 
(Romeinen 2:12)
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“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus”

Ik schaam mij niet om te vertellen 
dat Jezus aan het kruis gestorven 
is. En dat de machtige God Hem 
heeft laten opstaan uit de dood. 
Iedereen die dat goede nieuws 

gelooft, wordt gered.



  

Lied 187 - O God, die mij hebt vrijgekocht

O God, die mij hebt vrijgekocht en door Uw bloed gered, Die, wat de duivel 

ook vermocht, mij voorleidt, tred voor tred; Die trouw mij voorgaat op de weg, 

al is mijn pad ook ruw, o wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld 

van U.

KOOR:

Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, zo vol van 

ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van U.

Want vol van zwakheid is mijn ziel, toch ben 'k door U gered; wanneer de 

strijd soms zwaar mij viel, Gij hoorde mijn gebed. Sterk, o mijn God, mij meer 

en meer, ja, help en steun mij nu: leid aan Uw hand mij, trouwe Heer, maak 

mij een beeld van U.

Koor:

Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld, 't is al wat mij bekoort; gedoog niet, dat 

de zonde leeft in 't hart, dat U behoort. Blijf met Uw liefde zo nabij, dat ik de 

zonde schuw'; dat steeds Uw wil de mijne zij, maak mij een beeld van U.



  

Numeri 6:24-26 (NBG)

De Here zegene u en behoede u; 

de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig;

 

de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.


