
Lofprijzingen in de Romeinenbrief 1 

Hugo Bouter 

Lofprijzingen in de Romeinenbrief 
 

 

Romeinen 1 - 16 
 

 

1. Loflied voor de Schepper van alle dingen 

We hebben gezongen over het lof brengen aan de Heer: 'Dan zullen wij, U zo nabij, 
in 't eeuwig hemelleven, steeds lof en eer geven'. En in het derde couplet van dit 
lied staat:  

'U bent o Heer, 
steeds meer en meer, 

het waard van ons t’ ontvangen: 
aanbidding, lofgezangen!' 

Geestelijke liederen, lied 75 

 

Dit is nu al zo hier op aarde, dat wij de Heer lof en eer mogen en moeten brengen. 
En het is treffend dat in de brief aan de Romeinen, die handelt over het heil voor 
verloren zondaren en over de verlossing in Christus, dat in de hoofdstukken die 
spreken over de verlossing en ook over Gods plan met Israël en de volken en over 
het geheimenis van de gemeente, de apostel dit niet zomaar onbewogen doet, 
maar telkens eindigt met een lofzang, of een lofzang in zijn betoog weeft als het 
ware.  

Dat begint eigenlijk al in Romeinen 1, waar wij lezen over de schuld van de mens, 
het feit dat hij een verloren zondaar is, die van God is afgeweken en Hem niet 
verheerlijkt of gedankt heeft, maar tot dwaasheid vervallen is. Ons onverstandig 
hart is verduisterd, en Romeinen 1 vanaf vers 22 zegt het zo: 'Bewerend wijzen te 
zijn, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God 
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vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, 
van viervoetige en van kruipende dieren'. Daarom heeft God de mensen in de 
begeerten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder 
elkaar te onteren. Want zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen 
en het schepsel geëerd en gediend 'boven de Schepper, Die gezegend is tot in 
eeuwigheid. Amen' (vs. 25).  

Dus halverwege in dit betoog over het feit dat wij zondaren zijn, die van God zijn 
afgeweken, die de levende God vervangen hebben door afgoden, door schepselen, 
vinden we hier een eerste lofzang. Het gaat om God als de Schepper, Die te prijzen 
is tot in eeuwigheid en het waard is de lof, de eer, en de aanbidding te ontvangen 
– nu al hier op aarde en straks ook tot in eeuwigheid. Zijn eeuwige kracht en 
goddelijkheid worden uit Zijn scheppingswerken met inzicht doorzien. Maar de 
mens die van God is afgevallen en van Hem is afgeweken, heeft de heerlijkheid van 
de Schepper-God vervangen door die van mensen en dieren, afgoden, beelden van 
vergankelijke mensen, vogels, viervoetige en kruipende dieren.  

De mens heeft de ware God, Die onzichtbaar is en ver boven ons verheven is, willen 
afbeelden en zichtbaar willen maken. En dat is een groot kwaad, een grote zonde 
in het oog van de grote Schepper, Die alleen waard is om eer en aanbidding te 
ontvangen. En als je geschiedenisles krijgt, dan leer je dat al op school hoe de 
heidenen eigenlijk allerlei afgoden, allerlei beelden van God gemaakt hebben. 
Hindoes hebben de leer van een grote schildpad, die de aarde zou dragen, en dat 
soort dingen omdat ze de ware God niet kennen. De Schepper Die gezegend is tot 
in eeuwigheid. Amen.  

Maar doordat de mens de Schepper niet heeft geëerd en niet heeft gediend, is hij 
een gevallen zondaar geworden en ook een slaaf van zijn lusten. Hij is overgegeven 
aan een verkeerd denken, en aan boze en verkeerde werken. Dit wordt hier in het 
vervolg van Romeinen 1 uitvoerig betoogd door de apostel. Het heeft hun niet goed 
gedacht om God te erkennen, de ene ware God, de Schepper (vs. 28). Daarom heeft 
God de mensen overgegeven aan een verkeerd denken en aan allerlei vormen van 
boosheid, verslaving, boze werken, boze lusten. Hierdoor verdienen ze de dood, 
zegt vers 32. Zij kennen de eis van het recht van God en weten dat zij die zulke 
dingen bedrijven, de dood verdienen. God de Schepper heeft recht op ons leven, 
Hij heeft recht op onze eer, onze aanbidding. Maar de mensen hebben Hem die eer 
niet gegeven, integendeel. We zijn vervallen in allerlei boze werken en slaven van 
de zonde geworden.  
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2. Loflied voor Christus, de Gekruisigde 

Dit wordt verder uitgewerkt in de eerste hoofdstukken van de brief aan de 
Romeinen, maar gelukkig vinden we hier ook Gods reddingsplan voor de mens die 
de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder heeft gehouden. Hoewel de 
toorn van God van de hemel wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van de mensen (o.a. in Zijn regeringswegen), is er nu ook 
'gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof in Jezus Christus tot allen, en 
over allen die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd 
en komen tekort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd 
door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is' (Rom. 1:18; 3:21-24).  

De uitweg vinden we dus in hoofdstuk 3, het plan van God om zondaars te 
rechtvaardigen, d.i. hen rechtvaardig te verklaren en te verlossen uit hun verloren 
staat. Romeinen 3 toont het middel hiertoe. Wij worden om niet gerechtvaardigd 
door Gods genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.  

U weet het wel: Christus Zelf is onze 'genadetroon', het met bloed besprenkelde 
verzoendeksel. Er is verzoening door het geloof, in Zijn bloed (Rom. 3:24-25). Hij 
heeft het verlossingswerk volbracht op Golgotha en Zijn kostbaar bloed figuurlijk 
gesproken in het hemelse heiligdom gedragen en aan God aangeboden, terwijl Hij 
stierf op het kruis voor boze zondaars en uitriep: Het is volbracht. Het bloed is 
gesprenkeld op en vóór het verzoendeksel als een volmaakt getuigenis van de 
kracht en de eeuwige waarde van de verzoening die Hij tot stand heeft gebracht 
(vgl. Lev. 16:14). Dit is de grondslag waarop God nu genade bewijst en ons 
rechtvaardig verklaart door het geloof in de naam van Jezus. 

En als gelovigen mogen we ook weten dat we niet alleen de verlossing hebben door 
Zijn bloed, maar dat wij ook zijn vrijgemaakt van de macht van de zonde om God te 
kunnen dienen (Rom. 6 tot 8). Er is nu geen veroordeling meer voor hen die in 
Christus Jezus zijn, voor allen die verbonden zijn met de gestorven en opgestane 
Heer. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En zo mogen wij als nieuwe 
mensen leven en wandelen in de kracht van de Heilige Geest, Die in ons woont.  

Romeinen 8 is een sleutelhoofdstuk in deze brief, waar het gaat om de leer van het 
heil. En dit hoofdstuk eindigt eigenlijk met een geweldig loflied op de liefde van 
God, die aan ons is bewezen in Christus onze Heer. Niets kan ons scheiden van die 
goddelijke liefde (Rom. 8:31-39).  
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3. God te prijzen tot in eeuwigheid 

Maar in Romeinen 8 vinden wij niet het woord 'Amen' als slotwoord. Dit vinden we 
wel weer in Romeinen 9, in een nieuwe lofzang van de apostel. In Romeinen 9 tot 
11 spreekt Paulus namelijk over het plan van God met Zijn volk Israël.  

Hier lezen we over de voorrechten van Gods volk, hun bijzondere zegeningen: 
Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap (1), de heerlijkheid (2), de verbonden 
(3), de wetgeving (4), de dienst (5) en de beloften (6); tot hen behoren de vaderen 
(7). Al deze zeven zegeningen zijn het waard om te overdenken. Maar dan volgt het 
hoogste voorrecht: 'en uit hen is naar het vlees de Christus', d.i. de Messias. Maar 
Hij is meer dan een mens, Hij is namelijk 'God over alles, gezegend tot in 
eeuwigheid. Amen' (Rom. 9:4-5). 

Hier ziet u dat als de apostel denkt aan de Persoon van onze Heer en Heiland, als 
hij denkt aan Gods Gezalfde, dan breekt hij als het ware uit in een lofzang. Christus 
is God boven alles, gezegend tot in eeuwigheid, Amen. Dat is heel belangrijk. Als 
we de geschiedenis nagaan van het volk Israël, dan waren daar diverse figuren die 
zich als de Messias hebben gepresenteerd, maar dit bleken allemaal valse 
christussen te zijn. Maar onze Heer en Heiland is dé Christus. Hij is tevens God over 
alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hij is God en Mens in één Persoon, Hij is 
de Mens geworden Zoon van God.  

Dit is een groot geheimenis volgens de apostel Paulus. Want hij schrijft aan zijn 
medewerker Timotheüs het volgende: 'En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid 
van de godsvrucht: Hij Die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, 
gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, 
opgenomen in heerlijkheid' (1 Tim. 3:16).  

Dit geheimenis heeft universele gevolgen voor mensen en engelen, ja, voor de hele 
schepping. Het gaat om de heerlijke Persoon van onze Heer en Heiland, de gezalfde 
Koning Die al Gods plannen zal uitvoeren. In en door Hem zullen ook al Gods 
beloften ten aanzien van Israël en ten opzichte van de gemeente worden vervuld. 
De heerschappij ligt in Zijn handen. Daarom is Hij te prijzen tot in eeuwigheid. 
Amen.  

4. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen  

Gods wegen kunnen wij niet altijd begrijpen en niet altijd naspeuren. Maar als we 
denken aan Gods plan met Israël en het herstel van Israël als het hoofd van de 
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volken, dan vinden we ook een geweldig loflied aan het slot van Romeinen 11. 
Wanneer de apostel spreekt over de verborgenheid ten aanzien van Israëls 
toekomst, dan kan hij hier opnieuw niet onbewogen over spreken. Het zet hem aan 
tot een heerlijk loflied ten aanzien van de goedheid en de genade van God, maar 
ook van Zijn wijsheid. Want God heeft allen onder het ongeloof besloten, opdat Hij 
aan allen barmhartigheid zou bewijzen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid 
als van de kennis van God!  

Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Want 
wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of 
wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem 
zijn al die plannen voortgekomen ten aanzien van Israël en van de gemeente, en 
aangaande de volken in de eindtijd. Maar het is ook door Hem, want Hij voert alles 
uit door Zijn Zoon, onze Heer en Heiland. En alle dingen zijn ook tot Hem, want alles 
is tot eer van onze grote God. 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen! Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen' (Rom. 11:33-36).  

De eredienst die we hier op aarde telkens weer mogen beginnen, zeker op iedere 
eerste dag van de week, is maar het begin van die geweldige lofzang, het eeuwige 
loflied dat altijd zal weerklinken tot eer van onze God en van het Lam (vgl. Openb. 
5). Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.  

Want wie heeft die plannen van genade en uitverkiezende liefde bedacht? Wie 
heeft ze uitgevoerd? Het is alles uit Hem, door Hem en tot Hem. En Hij is het waard 
om geëerd en geprezen te worden vanwege al Zijn plannen van liefde en genade, 
ook jegens Israël. We kunnen niet begrijpen waarom het zolang heeft moeten 
duren dat Gods volk verworpen is geweest? Telkens is er gelukkig een overblijfsel 
van de genade geweest, zegt Paulus in Romeinen 11. Er zijn telkens Israëlieten 
behouden geworden. Maar het herstel in de eindtijd zal groter en heerlijker zijn. Er 
is nu ook een overblijfsel naar de verkiezing van de genade, maar straks – bij het 
volledige herstel van Israël – zal het compleet zijn. Hun aanneming zal het leven uit 
de doden betekenen, en dan zal heel Israël behouden worden (Rom. 11:15, 26). 

En dat in de tussentijd het heil naar de volken is gegaan, wie heeft dat bedacht? 
Dat er vanuit de heidenvolken een grote gemeente van verlosten zou worden 
bijeengebracht, terwijl Israël terzijde gesteld zou zijn, wie had dat kunnen 
bedenken? Het is allemaal uit Hem, het vindt zijn oorsprong in Zijn 
ondoorgrondelijke wijsheid. Het zijn Gods wegen, die onnaspeurlijk zijn voor het 
menselijk hart. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van de kennis van God. 
En vandaar dat ook aan het slot van deze drie hoofdstukken over Gods plan met 
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Israël en de volken opnieuw een geweldig loflied weerklinkt: Hem zij de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid! Amen (Rom. 11:36). 

5. Loflied voor de alleen wijze God 

Maar dan is de brief nog niet ten einde. Want we vinden aan het slot van Romeinen 
16 nog een geweldige lofprijzing, die ook weer eindigt met het woord 'Amen'. Dat 
betekent letterlijk: Voorwaar. Maar ook aan het slot van Romeinen 15 staat nog 
een zegenwens, een zegenbede: 'De God nu van de vrede zij met u allen! Amen' 
(Rom. 15:33). En er gaat nog een andere zegenbede vooraf aan het eigenlijke slot 
van de brief, namelijk: 'De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. 
Amen' (Rom. 16:24). Wat kun je dan nog meer verlangen? De God van de vrede Zelf 
wil met ons allen zijn, en de genade van onze Heer Jezus is met ons allen, zolang Hij 
nog niet is teruggekomen. We mogen dat beamen in het geloof. 

Maar dan volgt aan het slot van dit hoofdstuk die geweldige lofprijzing, het heerlijke 
loflied waarmee de brief wordt beëindigd: 'Hem nu die machtig is u te bevestigen 
naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de 
verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu 
is geopenbaard en door profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, 
tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend gemaakt, de alleen wijze God, 
door Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen' (Rom. 
16:25-27). 

Hier spreekt Paulus over het geheimenis van de gemeente. God heeft wegen van 
wijsheid ten aanzien van Israël, maar Hij heeft die ook ten opzichte van de 
gemeente uit de volken. Dit is de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden 
van de eeuwen verzwegen is geweest. In die lange periode van duizenden jaren, 
die we in het Oude Testament vinden, is er geen duidelijke aankondiging, geen 
openlijke bekendmaking van de waarheid van de gemeente van God. Er is wel 
sprake van beelden van de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om het 
bijeenbrengen van de bruidsgemeente. In Genesis 24 hebben we de roeping van 
Rebekka, en daar heb je inderdaad een beeld hiervan. Maar dan moet je het 
Nieuwe Testament kennen om dit te kunnen teruglezen in het Oude Testament. Zo 
zijn er meer bruidsfiguren in de Schrift, die in type spreken van de waarheid van de 
gemeente. Maar dat zou je, als je het allemaal leest in de wet en de profeten, niet 
zo snel daaruit opmaken. De gemeente van God was een verborgenheid, een 
geheimenis dat in de tijden van de eeuwen, in al die voorgaande perioden van de 
menselijke geschiedenis verzwegen is geweest.  
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Maar, zo zegt de apostel, nu is het onthuld in profetische Schriften. Dit zijn de 
brieven van het Nieuwe Testament, met name de brieven van de apostel Paulus 
zelf. Lees het maar na in het Nieuwe Testament. Er zijn ongeveer 10 
verborgenheden, 10 geheimenissen; en dit geheimenis van de gemeente is ook een 
grote verborgenheid.  

Weet u dat de apostel dit zelf zegt in de brief aan de Efeziërs? We hebben al in 1 
Timotheüs 3 gelezen dat de vleeswording een grote verborgenheid is. God Zelf is 
verschenen in de gedaante van een Mens, Die vlees en bloed heeft aangenomen. 
Maar ook het geheimenis van de gemeente is een grote verborgenheid. Dat lezen 
we in Efeziërs 5:32. In de voorgaande verzen gaat het over de schepping van Adam 
en Eva: een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, 
en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, zegt Paulus dan, 
'maar ik doel op Christus en op de gemeente'. Dit is het heerlijke geheimenis van 
de gemeente, die voor eeuwig voor de hemel is toebereid door het werk van 
Christus en die nu al door de Geest met Hem is één gemaakt; maar dat zal straks 
gezien worden. 

Wie heeft dit geheim bedacht? Van wie is deze verborgenheid uitgegaan? Het is de 
alleen wijze God, Die deze plannen heeft opgevat in Zijn hart. Het zijn plannen ten 
aanzien van Israël, maar ook ten aanzien van de volken en van de gemeente uit de 
volken (vgl. Rom. 11:25b). Dit is nu allemaal geopenbaard, en we vinden het in de 
profetische Schriften van het Nieuwe Testament. Het is naar het bevel van de 
eeuwige God bekendgemaakt tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken. Alle 
volken worden opgeroepen tot levend geloof, tot bekering, berouw en belijdenis. 
Te geloven in onze Heer en Heiland, Die voor ons is gestorven en opgewekt, ten 
hemel is gevaren en is opgenomen in heerlijkheid. Zoals de apostel zegt: het laatste 
onderdeel van dit grote geheimenis is: 'opgenomen in heerlijkheid'. En daar wacht 
onze Heer en Heiland nu op ons, totdat wij ook worden opgenomen in heerlijkheid 
en voor altijd met Hem verbonden zullen zijn.  

Het is de alleen wijze God, Die dit plan heeft opgevat. En door Jezus Christus komt 
Hem de eer en de heerlijkheid toe tot in alle eeuwigheid. Staan we wel eens 
verbaasd over al die plannen van God, de rijkdom van Zijn genade, de volheid van 
de verlossing, de heerlijkheid die Hij voor ons heeft weggelegd en die bovenal 
bestemd is voor Zijn geliefde Zoon? Wij mogen Hem kennen als onze Vader, en uit 
één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken (Rom. 15:6). 
Wij mogen Hem prijzen tot in alle eeuwigheid.  

Hij weet wat goed is, Hij weet wat het beste voor ons is. Hij is de alleen wijze God, 
en er is niemand zoals Hij. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem 
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zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wat heerlijk dat we met de profetische 
woorden van Paulus, met deze heerlijke lofliederen mogen instemmen en ook iets 
mogen begrijpen van de betekenis ervan. 'U bent o Heer, het steeds meer waard 
van ons te ontvangen aanbidding, lofgezangen'. Laten we onder de indruk komen 
van de heerlijkheid van Zijn Persoon, van al de plannen van Gods wijsheid en van 
Zijn genade. 
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