
 

Romerbrevet i Nordvestkirken 
 
Det vi kalder romerbrevet, er apostlen Paulus’ brev til alle Guds elskede i Rom. Paulus er 
afsenderen og hans sekretær Tertius har skrevet det ned for ham. På mange måder et 
enestående brev. Det står først i rækken af Paulus’ breve i det nye testamente. Sandsynligvis 
fordi det er det længste brev. Det er enestående fordi det er en samlet beskrivelse af den kristne 
tro. Ikke som de øvrige af hans breve skrevet i en bestemt anledning som fx problemer i 
menigheden. Enestående fordi det grundigt behandler Guds vrede, Guds nåde, 
retfærdiggørelseslæren og det kristne liv på en systematisk og sammenhængende måde. Brevets 
virkninger er enorme. Augustin, der regnes for at være kirkehistoriens mest indflydelsesrige 
teolog, hentede sin teologi fra Romerbrevet. Martin Luther, som ikke kommer langt efter 
Augustin i indflydelse, skriver i sin fortale til Romerbrevet:  

Dette brev er det Ny Testamentes vigtigste skrift og det allerklareste 
evangelium. Det fortjener, at en kristen ikke blot lærer det ordret udenad, 

men hver dag beskæftiger sig med det som dagligt brød for sjælen. Man kan 
nemlig aldrig læse eller meditere for meget eller for grundigt over det. Jo 

mere man beskæftiger sig med det, jo mere værdifuldt bliver det, og jo bedre 
smager det.  

(fra lutherdansk.dk) 
Hele Luthers fortale kan findes og  downloades fra folkekirken.dk.  
 
Nordvestkirkens tilsynsråd har gennem flere år ønsket en gennemgang af Romerbrevet ved 
kirkens gudstjenester, netop fordi brevet forkynder det allerklareste evangelium. Vi har brug for 
at høre evangeliet grundigt og umisforståeligt forkyndt til frihed, god samvittighed, tro og vækst 
i kærlighed. 
 
Tilsynsrådet har derfor spurgt syv forkyndere om at gennemgå Romerbrevet ved syv 
gudstjenester i januar og februar 2020. Romerbrevet er indholdsmættet og syv prædikener er 
derfor langt fra nok til at gennemgå alt. Syv prædikener kan dog give en indføring i 
hovedpunkter fra Romerbrevet, som kan danne basis for egen læsning og samtaler. 
 
Denne folder giver oversigt over inddeling og tekster. Det giver mulighed for på forhånd at læse 
Romerbrevsteksten og tale om det i cellegrupperne. Man kan også gennemgå teksten og tale om 
den i ugen efter gudstjenesten. Prædikenerne vil blive optaget og offentliggjort via 
nordvestkirken.dk. Denne folder bliver offentliggjort via nordvestkirken.dk/ressourcer/ og 
opdateres løbende. 
 
Når gennemgangen ved gudstjenesterne er til ende, vil der blive udgivet en samtaleguide til 
cellegrupperne. Den kan bruges umiddelbart efter eller senere på året. Som Luther skrev, kan 
man aldrig meditere for meget over Romerbrevets indhold. 
 
Forvent information om Gud, om din identitet og om hvad du skal gøre, men bed også om at det 
må blive til mere end information. Bed Gud om at virke sin frisættende og fornyende gerning i 
dig, og bed for forkynderne og deres forberedelser. 
 
På vegne af Nordvestkirkens tilsynsråd  
Reidar Puggaard Poulsen, januar 2020  

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/1/5/6/2/1562bb988b2434c62a879f7cdb58ce6a2035a56a/Luthers%20fortale%20til%20Romerbrevet.pdf
http://nordvestkirken.dk/ressourcer/


 

Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver som tror 
Rom 1,1-17 - Ruben Lorentzen, søndag d. 12/1 
Hovedpointer: 
Introduktion til brevet 
Paulus’ eget liv er et tydeligt vidnesbyrd om evangeliets kraft 
Menigheden i Rom – verdenshovedstadens menighed – jøde- og hedningekristne 

Guds vrede 
Rom 1,18-3,20 - Nicklas Lautrup-Meiner, søndag d. 19/1 
Hovedpointer 
Gud er vred på verden 
Hans vrede gælder også dig 
Du kan ikke selv gøre noget for at slippe for hans vrede 

Guds retfærdighed 
Rom 3,21-5,21 - Daniel Sundgaard, søndag d. 26/1 
Hovedpointer 
Guds retfærdighed 
En gave Gud giver den ugudelige helt ufortjent. 
En gave vi får ved tro på Jesu død og opstandelse. 
En gave som Det Gamle Testamente bevidner. 
En gave der giver os fred med Gud. 
En gave der vidner om Guds enorme kærlighed til os 

Frihed 
Rom 6,1-7,25 - Reidar Poulsen, søndag d. 2/2 
Hovedpointer 
Vokset sammen med Kristus og derfor… 
Døde for synden 
Døde for loven 

Et åndsfyldt liv 
Rom 8,1-39 - Kristoffer Enevoldsen, søndag d. 9/2 
Hovedpointer 
Et åndsfyldt liv i kamp mod kødet 
Et åndsfyldt liv i lidelse og modgang 
Et åndsfyldt liv båret af vished 

Israels plads i Guds frelseshistorie 
Rom 9,1 – 11,36 - Mikael Wethelund, søndag d. 16/2 
Hovedpointer 
Alle frelses af nåde – både jøder og hedninger 
Gud har udvalgt Israel 
Frelsesplanen er sat i gang og går fremad 

Helliggørelse er kærliggørelse 
Rom 12,1-16,27 - Daniel Munch, søndag d. 23/2 
Hovedpointer 
Formålet med formaninger og gerninger er omsorg og kærlighed til næsten. 
Kærlighed i praksis – i menigheden og i samfundet 


