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Van Hervorming naar Dankdag 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Hervormingsdag en dankdag, twee belangrijke dagen die aandacht krijgen in het Bijbelrooster. 

We beginnen om het advies van Luther door te geven. Luther zegt: “Lees de Romeinenbrief. 

Deze brief is het belangrijkste hoofdstuk van het Nieuwe Testament en het allerzuiverste 

Evangelie. Het is zeker de moeite van een christen waard om de Romeinenbrief niet alleen 

woord voor woord uit het hoofd te leren, maar ook om er dagelijks mee om te gaan, als met 

dagelijks brood voor de ziel.” 

 

In de Romeinenbrief komen we de ‘vijf sola’s’ tegen die ons veel te zeggen hebben over de 

Reformatie. Kunnen we in deze brief ook iets vinden wat met dankdag te maken heeft? 

Leg dan de betekenis van de vijf sola’s maar naast de Dankdag. Denk: dat is nodig om Dankdag 

te houden. De Schrift, genade, geloof, Christus! Want dan krijgt God de eer en de dank in alles. 

Sola Deo Gloria! 

 

22 oktober  Sola Gratia 

Lezen:   Romeinen 3:5-20 

Zingen:  Psalm 40:4 

• Hoe beschrijft Paulus in deze verzen de mens? 

• Kunnen ze door het houden van de wet gerechtvaardigd worden? 

• Hoe dan wel?  

 

23 oktober  Sola Fide 

Lezen:   Romeinen 3:21-31 

Zingen:  Psalm 71:17 

• Hoe kunnen zondaren genade krijgen? 

• Hoe krijg je deel aan de Heere Jezus? 

• Wat kan de mens doen om deze genade te krijgen? Waar lees je dat? 

 

24 oktober  Solus Christus 

Lezen:   Romeinen 5:1-11 

Zingen:  Psalm 145:2 

• Door Wie kan de verhouding tussen God en ons hersteld worden? 

• Wat is het wonderlijke aan Gods liefde? (vers 8) 

• Wat zegt dit jou? 
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25 oktober  Sola Gratia 

Lezen:   Romeinen 7:1-13 

Zingen:  Tien Geboden:8 

• Wanneer en hoe leer je je zonden kennen? 

• Wat is het (kleine) begin van iedere zonde? 

• Kun je dit dan wel zonde noemen? Hoezo niet/wel? 
 

 

26 oktober  Solus Christus 

Lezen:   Romeinen 7:14-26 

Zingen:  Psalm 26:12 

• Welke strijd krijgt Paulus na zijn bekering? 

• Je noemt dit ook wel: de strijd tussen de … mens en de … mens.  

• Ken jij ook iets van die strijd? 

• Waarom dankt Paulus in vers 25 God? Door Wie is dit mogelijk gemaakt? 
 

27 oktober  Sola Fide 

Lezen:   Romeinen 8:1-17 

Zingen:  Psalm 119:30 

• In vers 1 lezen we het woord: verdoemenis. Voor wie geldt dit woord niet? Waarom 
niet? 

• En voor wie geldt dit woord wel? Hoe zie je dit in hun leven? (vers 6-8) 

• Welke ernstige waarschuwing ligt er in dit gedeelte voor jou? 
 

28 oktober  Sola Gratia 

Lezen:   Romeinen 8:18-27 

Zingen:  Psalm 5:3 

• Waarom zuchten Gods kinderen in dit Bijbelgedeelt? 

• Waar wachten ze op? 

• Wie bidt voor hen? Op welke manier? 

• Op welke manier komt het Sola Gratia in dit gedeelte tot uiting? 
 

29 oktober  Soli Deo Gloria 

Lezen:   Romeinen 8:28-39 

Zingen:  Psalm 89:8 

• Waarom staat er boven deze verzen: Soli Deo Gloria? (alleen aan God de eer)?  

• Wie heeft er voor vergeving van de zonden gezorgd in het leven van de gelovigen? 

• Voor welk wonder geven Gods kinderen ook God de eer? 
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30 oktober  Sola Gratia 

Lezen:   Romeinen 9:1-18 

Zingen:  Psalm 25:3 

• Waarom geeft God de mens genade? 

• In welke verzen kun je lezen dat God vrij is om Zijn genade te geven aan wie Hij wil? 

• Hoe is het mogelijk dat God Zich toch over ons kan en wil ontfermen?  
 

31 oktober  Sola Scriptura 

Lezen:   Romeinen 9:19-33 

Zingen:  Psalm 46:1 

• Uit welk lied is bovenstaande regel gekozen? 

• Wie heeft het lied gemaakt? 

• Waarom zou Luther gezegd hebben: lees de Romeinenbrief woord voor woord? 

• Deze dag wordt Hervormingsdag genoemd. Wat zegt deze dag jou? 
 

1 november  Dankt God in alles 

Lezen:   Romeinen 10:1-15 

Zingen:  Psalm 106:26 

• Waarom staat er in de tekst: Dankt God in alles en niet voor alles? (Lees ook 1 
Thessalonicenzen 6:18) 

• Welk onderwijs staat er in deze verzen uit de Romeinenbrief wat nodig is om echt 
dankdag te kunnen houden? 

• Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. Hoe is dat in jouw dankdaggebed? 
 

2 november  Danken voor genade 

Lezen:   Romeinen 10:16 -11:10 

Zingen:  Psalm 98:2 

• Genade komt van God, het is geen werk van mensen. Achter welke tekstverzen zou jij 
schrijven: Dank U voor Uw genade? 

• Welke betekenis heeft het woord genade in jouw leven? 

 

3 november  Danken voor onderwijs 

Lezen:   Romeinen 11:11-24 

Zingen:  Psalm 87:4 

• Welk onderwijs geeft Paulus ons door in dit gedeelte? 

• Wat betekent dit voor jou? 

• Is het onderwijs dat Paulus ons leert ook nu nog belangrijk? 
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4 november  Bewijst Hem dank 

Lezen:   Romeinen 11:25-36 

Zingen:  Psalm 95:4 

• Uit welk vers blijkt dat God volkomen betrouwbaar is? 

• Blijft God het volk Israël roepen tot geloof en bekering? Door welke middelen? 

• Boven welke tekstverzen zou je kunnen schrijven: Bewijst Hem dank? 
 


