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Voorwoord
In 2009 startte ik in Harderwijk voor het eerst met een Bijbelcursus die vers
voor vers een boek uit het Nieuwe Testament bestudeerde. Mijn voornemen
was om alle brieven van Paulus op deze wijze door te gaan en ik begon met de
brief aan de Romeinen. Met ruim twintig deelnemers behandelden we deze
brief in twee jaar en we ervoeren een zeer grote zegen tijdens de avonden.
Het boek ‘Vastheid voor het hart’ was het resultaat van alle aantekeningen die
ik maakte tijdens deze cursus. Wat ik toen niet wist was dat de Heer mij nog
veel dieper in de waarheden van deze brief wilde funderen. Want hoewel er
grote zegen was ontbraken er nog een aantal inzichten die van groot belang
zijn voor het geestelijke leven. Deze inzichten hadden allen te maken met het
oordeel over het vlees, de oude natuur en het belang van het geloof in het
kruis. In de zomer van 2014 leende ik van een vriend het boek ‘The Complete
Green Letters’ van Miles Stanford om te lezen tijdens onze vakantie. Het
was alsof de schellen van mijn ogen vielen. Nooit eerder had ik de gevolgen
van het kruiswerk van onze Heer zó duidelijk uitgelegd gekregen. De brief
aan de Romeinen en met name de hoofdstukken 6 t/m 8 komen frequent
aan bod in dit boek. Langzaam veranderde de inhoud van mijn prediking en
Bijbelonderwijs. ‘No cross for Death means no Christ for life’, een citaat uit dit
boek, begon centraal te staan in mijn hernieuwde denken. In de lijst van boeken
met gezond onderwijs die de schrijver achterin aanbeveelt stond ‘Romans,
Verse By Verse’, door William R. Newell bovenaan. In 2019 nam ik dan ook
dit boek mee op onze vakantie en werd bijzonder getroffen door de diepte
en schoonheid van de brief aan de Romeinen. ‘Het anker-boek van allemaal
wat betreft het onderwijs over geestelijke groei’ aldus de schrijver van The
Complete Green Letters. Het was alsof ik de brief aan de Romeinen helemaal
opnieuw las! Er kwam een groot verlangen in mijn hart om deze waarheden
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door te geven en in september 2019 vond ik een aantal mensen bereid om
samen de brief opnieuw vers voor vers door te wandelen. De waardevolle
aantekeningen van Newell heb ik dan ook veelvuldig overgenomen in dit boek,
dat daardoor nogal anders is dan mijn eerste boek over deze brief. Ik heb het
gevoel dat het minder ‘theologisch’ is en meer praktisch op ieder persoonlijk
toegepast. Op 22 juni 2021 vond de laatste avond plaats. In totaal hebben we
samen 37 avonden over deze brief nagedacht. Wat u in handen heeft zijn de
bewerkte aantekeningen die de deelnemers uitgereikt kregen per avond. Ik bid
dat uw leven blijvend veranderd zal worden door uw inzicht in ‘het evangelie
van God’ dat door Paulus onder de leiding van de Heilige Geest zo helder is
neergeschreven. Aan Hem dan ook alle dank en eer voor zijn inspiratie aan
mij om deze lessen te geven en dit boek te schrijven. Uiteraard ook dank aan
de cursisten die tijdens deze avonden ook mij hebben bemoedigd. De citaten
uit het Nieuwe Testament zijn uit de Telosvertaling. Voor het Oude Testament
gebruik ik de Herziene Statenvertaling.

Dirk-jan Jansen, juni 2021
dirkjanjansen.nl
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Achtergrond
De brief is geschreven door Paulus tijdens de derde zendingsreis in het jaar
57/58 (of 55/56) vanuit Korinthe aan de gemeente in Rome. Paulus stond op
het punt naar Jeruzalem te reizen om ‘de handreiking’ (collecte) van de in
Achaje en Macedonië wonende gelovigen over te brengen.
Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en
Achaje hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder
de heiligen die in Jeruzalem zijn; Rm15:25,26

Paulus zelf was nog nooit in Rome geweest en had ‘sinds vele jaren groot
verlangen tot u te komen (15:23).’ De problemen tussen Joodse en heidense
christenen waren hem ter ore gekomen en dit was de aanleiding om een zeer
fundamentele uiteenzetting te geven over het evangelie van God als antwoord
op het falen van de mens.

15

Het Evangelie van God

16

Onderwerp
De brief aan de Romeinen geeft o.a. antwoord op de vraag die Job stelde in
Job 9:2:
Het is waar, ik weet dat het zo is; want hoe zou een sterveling rechtvaardig
kunnen zijn voor God?

En de vraag van Bildad in Job 25:4:
Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God?

Het grote thema van deze brief is dan ook: De volkomen verlossing. Deze
verlossing in Christus is van:
•

De zonde (n)

•

De wet

•

De wereld

We zijn verlost van schuld door het bloed van Christus door de dood van
Christus. Gekoppeld hieraan de vraag: Is God wel rechtvaardig? In al zijn
handelen met de mens is Hij rechtvaardig. Hij heeft voorzien in een middel
waardoor Hij niet alleen de goddeloze kan rechtvaardigen, maar deze ook in
staat kan stellen een rechtvaardig, heilig en godvruchtig leven te leiden. Dit
alles is gefundeerd op het kruiswerk en de opstanding van Christus.
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Schematisch gezien is er een duidelijke lijn in de brief:
1:1-17

Inleiding

1:18 - 5:11

Het probleem van de zonden

5:12 - 8:39

Het probleem van de zonde

9-11

De positie van Israël

12-16

Rechtvaardig leven in de praktijk

Het onderwerp in de brief is de mens in zijn verantwoordelijkheid en God in zijn
soevereiniteit. Ook wordt de centrale vraag gesteld: Is God wel rechtvaardig
(zie 9:14)? Als in het evangelie gerechtigheid van God wordt geopenbaard
(1:17), in hoeverre is die gerechtigheid zichtbaar?
•

Is zij zichtbaar als God de zonde oordeelt? (Rm1-5). Antwoord: ja!

•

Is zij zichtbaar als zij de mens buiten de wet om rechtvaardigt? (3:21).
Antwoord: ja!

•

Is zij zichtbaar in het schenken van de Geest? (Rm6-8). Antwoord: ja!

•

Is zij zichtbaar in Gods wegen met Israël? (Rm9-11). Antwoord: ja!

In al het handelen van God bewijst Hij rechtvaardig te zijn.
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Vers 1a
Paulus,
Paulus is de schrijver. Al zijn brieven begint hij met het noemen van zijn
naam (m.u.v. die aan de Hebreeën, als deze daadwerkelijk van hem is, wat ik
persoonlijk wel denk). Hij wordt hier alleen genoemd, geen Silas, Timotheüs
of een andere broeder (terwijl 16:21-23 suggereert dat er meerdere broeders
betrokken waren bij het schrijven van deze brief). Paulus is de apostel van
Christus voor de heidenen met een bijzondere, unieke bediening. In het
openbaren van het hemelse karakter, de roeping en bestemming van de
gemeente als het lichaam en de bruid van Christus en als het huis van God op
aarde, is Paulus de enige die dit heeft geopenbaard in de Schrift.
…dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt - zoals ik tevoren
in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken
in de verborgenheid van Christus. Ef3:3-4

Romeinen behandelt de essentiële fundamenten van de verlossing in Christus
zoals die in deze bedeling openbaar zijn gemaakt. Hierin is Paulus uniek en met
niemand verbonden. Hij is de prediker van het woord van het kruis (1Ko1:18)
en aangesteld als prediker, apostel en leraar (2Tm1:11). Het zijn ook niet
Paulus’ eigen gedachten, maar het is uiteindelijk de verhoogde Christus, die
door de Heilige Geest Paulus de woorden gaf. Willen wij als gelovigen groeien
in het geloof, moeten we ons laten leren in Paulus’ evangelie (zie 6:17).
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Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook
hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt (als
u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt
geloofd. 1Ko15:1-2

Het afdwalen van zijn onderwijs heeft tot allerlei dwalingen geleid, waarvan de
kerkgeschiedenis het levende bewijs is. Iemand heeft gezegd:
‘De hoop van het christendom is het herstel van de leer van Paulus. Het is terug,
terug, terug naar een mens geworden Christus en het verzoenende bloed, of het
is vooruit, vooruit, vooruit naar atheïsme en wanhoop’. Francis L. Patton

Verderop zullen we nog vaker de unieke bediening van Paulus bespreken
vanwege het enorme belang hiervan voor onze tijd.

Vers 1b
slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel,
Paulus stelt zich voor als:
a.

een slaaf van Christus Jezus

b.

een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God.

Allereerst is hij een slaaf (doulos) van Christus. Hij spreekt namens Christus en is
Hem onderdanig (zie ook: ‘Christus Jezus, mijn Heer’ in Fp3:8). Saul van Tarsus’
eerste woorden waren toen hij de verheerlijkte Christus ontmoette: ‘Wie bent
u Heer?’ en ‘Wat moet ik doen Heer’? Onmiddellijke, volkomen overgave
kenmerkte hem zoals een slaaf aan zijn meester. Het is de slavendienst van de
volmaakte vrijheid, diepste van alle toewijding, dat van ontvangen verlossing
en volmaakte liefde. Daarnaast is hij een geroepen apostel; iemand die
gezonden is met een autoriteit vanuit de hemel met een bepaalde opdracht.
Inderdaad lezen we dat God Paulus had afgezonderd voor een zeer bijzondere
taak:
De Heer zei echter tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren vat om mijn
naam te dragen zowel voor volken als koningen en zonen van Israël; Hd9:15 (zie
ook 26:16-18)
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Hierin is soevereine genade zichtbaar dat de grootste vijand van Christus zijn
grootste apostel werd.

Vers 1c
afgezonderd tot het evangelie van God
Paulus werd afgezonderd, apart gezet om het evangelie van God te verkondigen.
Aan het begin van deze zien we dus al de soevereiniteit van God. Alles gaat
van Hem uit (zie 8:29). Het is daarom ook het evangelie van God. In Galaten
spreekt Paulus over deze afzondering:
Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd
is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of
geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. (…) Maar toen het God, die
mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen
heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de volken
verkondigde, Gl1:11-12; 15-16a

Evangelie is letterlijk ‘goede nieuws, blijde boodschap.’ Dit goede nieuws wordt
in deze brief aan gelovigen gebracht (zie 1:15)! Het is ‘aangaande zijn Zoon’, het
evangelie van zijn Zoon’ (1:9) en ‘het evangelie van de heerlijkheid van Christus’
(2Ko4:4). Hem verkondigde Paulus want in Hem wordt Gods handelen jegens
ons zichtbaar (Ko1:28). Wij als gelovigen hebben nodig gefundeerd te worden
in Hem en zijn volbrachte werk op het kruis voor onze geestelijke groei. Er is
een volmaakte, volkomen verlossing van zonde, schuld, wet en wereld. Het is
daarom ‘het evangelie van de genade van God’ (Hd20:24)

Vers 2
(dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige Schriften)
Met de ‘heilige Schriften’ wordt het Oude Testament bedoeld waarin de
profeten schreven over Christus (zie 1Pt1:10-11). Dit duidt op het geïnspireerde
Woord van God en niet woorden van mensen alleen! Hierin vinden we
beloften, typen en directe profetieën (o.a. Js53:11: Door de kennis van Hem zal
de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,) over de komende
Zoon van God waarin de gerechtigheid van God openbaar zou worden (zie
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ook Rm3:21). We vinden in het OT niet alle waarheden van het daar beloofde
evangelie zoals Paulus dit predikte, over o.a. de verborgenheid van God (zie
Ef3:5; Ko1:26). Dat is dan ook niet het onderwerp van Romeinen, wel van de
brief aan de Efeziërs en de Kolossenzen. Paulus heeft dan ook het evangelie
‘tot volheid gebracht’ (Ko1:25). Doordat de mens uit Adam faalde, werd
aangekondigd dat God Zelf zou gaan werken in zijn Zoon om deze goddeloze
mens te rechtvaardigen (Rm4:5) en dat niet alleen, maar om deze goddeloze
mens in Christus voor Zich te stellen, heilig en onberispelijk in liefde (Ef1:4).

Vers 3a
aangaande zijn Zoon
Dit evangelie van God heeft niet als thema de mens (zoals een bekende spreker
zegt: ‘Het evangelie van het koninkrijk is ‘vertel Mij je nood en Ik zal erin
voorzien’), maar is ‘aangaande zijn Zoon’, zijn verzoenende dood, opstanding
en verheerlijking. Het is Christus die centraal staat in de verkondiging van het
evangelie zoals we dat ook in het boek Handelingen duidelijk zien.
Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem
gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden.
Hd3:26
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen
andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten
worden. Hd4:12
Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd
om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Hd5:31
Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van
zonden ontvangt door zijn naam. Hd10:43
U zij dan bekend, mannenbroeders, dat door Deze u vergeving van zonden wordt
verkondigd en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de
wet van Mozes, in Deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Hd13:38-39
En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om behouden te
worden? En zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en
uw huis. Hd16:30-31
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In dit evangelie van God hebben ook niet-Joden hebben mee deel gekregen in
de vervulling van de beloften:
…dat zij uit de volken medeerfgenamen zijn en medeïngelijfden en
mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, Ef3:6

Het evangelie is niet een leer, maar een Persoon. De Zoon is de kern van het
evangelie, daar gaat het om. In Hem is alles te vinden wat God beloofd heeft!
Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door
Hem het Amen, tot heerlijkheid van God door ons. 2Kor1:20

Is Christus de gekruisigde het geestelijke voedsel voor zondaren en baby’s
in het geloof, Christus de verheerlijkte mens is het voedsel voor groeiende
gelovigen.

Vers 3b
(die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
De Zoon is uit het geslacht van David wat betreft zijn mens-zijn (zie ook 2Tm2:8).
Dit betekent dat Hij recht heeft op de troon in Jeruzalem. Als mens geboren uit
Maria was Hij uit de lijn van David. Hij is de Messias, de beloofde Koning van
het Oude Testament, die zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal gaan oprichten
op deze aarde. Christus de mens is het zaad van David, de beloofde Koning.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de
gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
Op22:16

Christus als de eeuwige Zoon, God Zelf is in zijn opstanding verklaard Gods
Zoon te zijn (zie vs4).
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Voor iedere gelovige is het van groot belang om op te groeien in het geloof,
gefundeerd te zijn in het hart, geworteld in de feiten van Gods woord:
…maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
2Pt3:18

De brief van Paulus aan de Romeinen is van onschatbare waarde in dit proces.
Het is dé brief van de volmaakte, volkomen verlossing, los van enige menselijke
inbreng. Door steeds meer zicht te krijgen op de ‘God van alle genade’
(1Pt5:10) die ons heeft voorbestemd en geroepen zijn eigen heerlijkheid en
tot de gelijkvormigheid aan zijn Zoon (Rm8:29), veranderen wij steeds meer
zodat Christus gestalte in ons krijgt (Gl4:17). Dit gebeurt als wij de heerlijkheid
van de Heer aanschouwen (2Ko3:18) en de brief aan de Romeinen staat vol
met zijn heerlijkheid welke altijd is verbonden met zijn werk aan het kruis, zijn
opstanding uit de doden en zijn verheerlijking in de hemel. Als u deze brief
uw eigendom weet te maken door het geloof, zal er een vrede zijn en een
definitief afzien van uw eigen mogelijkheden.

Vers 4a
die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid,
Het evangelie is ‘aangaande zijn Zoon’. Het gaat over de Heer Jezus Christus.
Hij is het centrale thema. Wij denken altijd dat het evangelie om onze
redding draait, maar het is om de verheerlijking van de Zoon te doen. Paulus
verkondigde onmiddellijk na zijn bekering dat Jezus de Zoon van God is
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(Hd9:20). Vers 3 beschrijft een aspect van het mens-zijn van Christus, dat Hij
uit het geslacht van David is. Dit vers beschrijft zijn godheid. Hij is én volmaakt
mens én volmaakt God, ondoordringbaar mysterie!
1. Hij leefde door de Geest van heiligheid in kracht
De Heilige Geest wekte Jezus op. De Heilige Geest kenmerkte elk aspect van
Jezus’ leven. Deze Geest ‘van de heiligheid’ kenmerkte de Heer Jezus. Alles in
zijn leven en dood waren in overeenstemming met de heiligheid van God en zo
verklaarde God Hem als de Zoon van God.

Vers 4b
door dodenopstanding), Jezus Christus onze Heer
2. Door dodenopstanding bewees Hij Gods Zoon te zijn
Christus is de eeuwige Zoon, die bij de Vader is. Hij werd mens, Hij werd
de Messias, maar was van eeuwigheid af de Zoon. God heeft openlijk
gedemonstreerd dat Hij de Zoon is door Hem op te wekken uit de dood. Hier
staat ‘opstanding’ en niet ‘opwekking’ wat aangeeft dat de Zoon in eigen
goddelijke kracht opstond en zo bewees Gods Zoon te zijn. Bovendien wekte
de Heer ook Zelf doden op, zodat door dodenopstanding Hij bewees Gods
Zoon te zijn.
3. Hij is onze Heer
Hij is de enige aan wie wij ons onderwerpen. ‘Heer’ is Kurios, de benaming
voor de Romeinse keizers. Hoe meer wij zien wie Hij is, hoe meer wij ons aan
Hem onderwerpen.

Vers 5a
door Wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben voor zijn naam,
Deze Zoon van God schonk Paulus en anderen genade en het apostelschap.
Persoonlijke genade komt vóór ware dienst. Paulus werd genade bewezen
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allereerst persoonlijk, toen hij werd gerechtvaardigd ondanks zijn daden
tegenover de gemeente.
Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij
trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, mij die vroeger
een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid
bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; en de genade van
onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus
Jezus is. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus
in de wereld is gekomen om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste
ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij,
de voornaamste, al zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die
in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 1Tm1:12-16, zie ook 1Ko15:9-10

Vervolgens werd hij in de bediening gesteld zodat hij een voorbeeld was voor
anderen die het evangelie hoorden. Paulus was niet één van de twaalven, maar
was een apostel met een bijzondere plaats. Hij was getuige van de opgestane
en verheerlijkte Heer. Vandaar dat hij een apostel was ‘voor zijn naam’. Zijn
apostelschap bestond uit gezag (2Ko10:8; 13:10) in alle volharding door
tekenen en wonderen (2Ko12:12). Ook had hij een bijzondere boodschap; die
van de eenheid van de gelovigen met Christus en de verborgenheid van de
gemeente: Jood en heiden verenigd in Christus, de nieuwe mens.

Vers 5b
tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken
Het doel van Paulus’ dienst was ‘geloofsgehoorzaamheid’ en dit ‘onder’ (niet
‘voor’) alle volken. Het grote verlangen van God is gehoorzaamheid door
het geloof onder alle volken. Niet van alle volken, want dat gaat gebeuren in
het Vrederijk. Nu is het onder alle volken, d.w.z. dat er in alle volken mensen
zijn die de Heer Jezus gehoorzamen. Het is een gehoorzaamheid, door het
geloof, aan de leer over Christus die wordt verkondigd, zie 6:17. Zie ook
16:26 over deze gehoorzaamheid. Het is het evangelie zoals dit in deze brief
wordt uiteengezet, waar de gelovige gehoorzaam aan is. Paulus begon geen
christelijke godsdienst, maar na zelf de enige godsdienst te hebben verlaten
die God ooit heeft ingesteld, het Jodendom, leefde hij nu door eenvoudig
geloof (zie 2Ko5:7; Gl2:20). Geen verplichtingen meer door regels en wetten,
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maar verlangende gehoorzaamheid van binnenuit aan de Zoon onder de
genade (6:14).

Vers 6
(waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus)
De gelovigen worden genoemd:
1.

Behorend tot de heidenen, dus geen Israëlieten

2.

Geroepenen van Jezus Christus

3.

Geliefden van God

4.

Geroepen heiligen (wat anders is dan: geroepen om heilig te zijn)

De gelovigen zijn bovendien ‘geroepenen van Jezus Christus’. God heeft hen
geroepen (Rm8:30) en verbonden met zijn Zoon voor eeuwig.

Vers 7
aan alle geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen: genade zij u
en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Als je tot het geloof bent gekomen, mag je weten een geroepene van Christus
te zijn, geroepen uit de heidenen. Paulus noemt de gelovigen hier nog
‘geliefden van God’ en ‘geroepen heiligen’. Alleen van gelovigen wordt gezegd
dat zij geliefden van God zijn, hoewel God de wereld liefhad in het zenden van
zijn Zoon. De gelovigen zijn de kinderen van God, zijn eigen gezin. Een man
wordt gevraagd zijn naaste lief te hebben, maar zijn vrouw en kinderen zijn
‘zijn geliefden’. Verder zijn wij geroepen met een heilige roeping:
…die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in
Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, 2Tm1:9
‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ zegt de HEERE God in 1Pt1:16.
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Onze roeping is om afgezonderd van deze wereld te leven tot zijn eer. Paulus
voegt er zijn gebruikelijke groet aan toe in de wens dat genade en vrede het
deel mogen zijn van de gemeente in Rome. Hoe meer wij de genade vatten,
hoe meer wij de vrede zullen kennen in onze harten en onderling.

Vers 8
Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat uw geloof
wordt rondverteld in de hele wereld.
Het geloof van de christenen in Rome doet dankzegging opstijgen in het hart
van Paulus, die daarover gehoord had. Wat is het goed te danken voor de
goede dingen voordat wij de minder goede dingen benoemen. Als wij vrucht
van de genade in anderen zien ‘door Jezus Christus’, laten wij leren hiervoor de
Vader te danken! Paulus dankt voor het geloof van de Romeinen. Het werd zelfs
rondverteld in de ‘hele wereld’. Dit was de toenmalige wereld het ‘aardrijk’
zoals in Hd17:6, niet de hele aarde. Het geloofsvertrouwen van de Romeinse
gelovigen maakte nogal indruk. Dit geloof bracht werken voort die mensen
konden zien en ervaren. Zo is het altijd; werkelijk geloof brengt werken voort.
Maar wilt u weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is?
Jk2:20

De gemeente in Rome was niet door een apostel gefundeerd voor zover wij
weten. Hoe tragisch dat deze gemeente nu, via deze brief een aanklacht is
tegen de huidige ‘Roomse kerk’. Zonder moderne communicatiemiddelen
werd hun geloof bekend terwijl vandaag via moderne communicatiemiddelen
de schandalen van Rome openlijk bekend zijn in de hele wereld. Werkelijk
geloof door de Heilige Geest wordt snel bekend, zie ook 1Ts1:8:
Want van u uit heeft het woord van de Heer weerklonken, niet alleen in
Macedonië en in Achaje, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan,
zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen;

Geloof is iets van Gods Geest en zal altijd vrucht dragen (zie Ko1:6).
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Vers 9a
Want God, die ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon,
Paulus diende God met zijn geest. De geest is het ‘contactpunt’ in de mens met
God. De Bijbel leert dat de mens bestaat als een geest in een lichaam waarin
een ziel huist. Paulus diende God niet met zijn ziel, via gevoelens, emoties
en eigen inzichten. Hij was niet afhankelijk van indrukwekkende gebouwen,
ceremoniën, gewijde muziek of mooie wijsheid van woorden. Hij organiseerde
geen inspirerende samenkomsten om de emoties en gevoelens van de
aanwezigen aan te wakkeren om mystieke ervaringen te bewerken zoals dit in
alle godsdiensten wel gebeurt. Nee, hij diende God direct met zijn geest, door
het geloof. Daarom waren de resultaten ook door en van de Heilige Geest.
…en mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van
wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou
zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. 1Ko2:4-5

Paulus diende God ‘in het evangelie van zijn Zoon’. Deze Zoon is het centrum
van de liefde van de Vader. Het goede nieuws heeft Hem op het oog en zijn
heerlijkheid. Hem verkondigde Paulus (Ko1:28). Nergens anders wordt God
gediend dan door afhankelijkheid aan de Zoon. Paulus diende God niet in de
uiterlijke vormen zoals vroeger in het Jodendom. Nu kende Hij God in Christus
Jezus in een directe relatie door de Heilige Geest.
Want wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de Geest van God, en in
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen; Fp3:3

Vers 9a
is mijn getuige hoe ik onophoudelijk u gedenk,
De Geest van God vervulde Paulus. Het gevolg was dat de broeders en zusters
zijn grootste zorg waren. Alle gemeenten waren op zijn hart (zie 2Ko11:28). Ook
de gemeente in Rome, die hij nooit bezocht had, was op zijn hart. Zo is Christus
in Paulus verbonden met alle gemeenten. Hij dacht aan hen ‘onophoudelijk’.
Hoe is dit met ons? Hoe zijn wij verbonden met onze broeders en zusters?
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Vers 10
terwijl ik altijd in mijn gebeden bid of ik wellicht nu eens door de wil van God
het voorrecht mocht hebben tot u te komen.
Paulus wilde hen dolgraag persoonlijk ontmoeten. Hij had hen nog nooit
persoonlijk gezien en dit was zijn verlangen ‘sinds vele jaren’ (15:23). Paulus
bad veel en zocht hierin de wil van God. Het was zijn eigen voornemen om
naar Rome te gaan (Hd19:27), maar hij kende hierin de wil van God niet direct.
Hij legde zijn verlangens bij Hem neer en hoopte dat de wil van God het zou
toestaan om ooit Rome te bezoeken. Het zou voor hem een voorrecht zijn. Hij
wilde hen bovendien versterken in het geloof in Christus (vs11).
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Iedere gelovige is geroepen om te groeien in de kennis van God:
…terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van
God, met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle
volharding en lankmoedigheid, met blijdschap, Ko1:10b,11

Vrucht dragen is door de kennis van God, het gefundeerd zijn in Zijn heerlijkheid.
De brief aan de Romeinen schildert ons de volkomen verlossing voor onze
geestelijke ogen die past bij het wezen van God. Ons groeien in zijn genade is
via het woord van God dat door anderen aan ons wordt bediend (zie vs11-12).
Door de toestand van de mens te schetsen in de komende hoofdstukken wordt
de genade van God in contrast daarmee nog groter.

Vers 11
Want ik verlang zeer u te zien, om u enige geestelijke genadegave mee te
delen tot uw versterking;
Paulus wilde dat de gemeente wist van zijn herhaaldelijke pogingen tot hen
te komen. Hij wist dat via het geweldig rijke evangelie dat aan Hem was
toevertrouwd hij de gelovigen kon opbouwen in hun geloof. Hij zou, als hij bij
hen was, hen ‘enige genadegave’ meedelen zodat zij versterkt zouden worden.
‘Genadegave’ spreekt niet van de ‘gaven’ zoals in 1Ko12, maar spreekt van
een werking van Gods Geest die via Paulus de gelovigen in Rome verder zou
funderen in hun geloof. Zij waren al in het geloof (vs8), maar versterking is
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altijd nodig. Heel in het bijzonder had Paulus, in zijn apostelschap, de gave om
anderen te versterken door zijn aanwezigheid.
En ik weet, dat als ik tot u kom, ik in een volheid van zegen van Christus zal
komen. Rm15:29

Zo zijn er altijd broeders geweest die door hun aanwezigheid en vanwege
hun geloof dat God hen gegeven had door de kracht van de Heilige Geest,
de wonderlijke gave hadden om de geest van ongeloof in de harten van de
hoorders te verdrijven. Het leek dat als zij er waren, de gelovigen sneller zicht
kregen op de Heer en makkelijker in het geloof groeiden. Paulus is nu bij ons via
zijn brieven. Wie oprecht naar hem luistert zal merken dat zijn ‘aanwezigheid’
dezelfde genadegave van geloof overbrengt.

Vers 12
dat is, om in uw midden mee vertroost te worden door elkaars geloof, zowel
dat van u als dat van mij.
Paulus, de geroepen apostel, wist van de hemelse roeping van de gemeente.
Het was zijn bediening deze overal te verkondigen.
…het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de
genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Ef3:6b-7

Zie ook Ef3:8-9. De gemeente in Rome, hoewel hemels in hun oorsprong,
roeping en karakter, wisten niet voldoende van deze feiten. Vandaar dat zij
het evangelie nodig hadden (zie vs15) wat Paulus ‘mijn evangelie’ noemt
(Rm16:25). Paulus wilde hen dus versterken ‘naar de openbaring van de
verborgenheid (Rm16:25) en zo door elkaars geloof vertroost worden. Het
lijden van deze tijd zorgt ervoor dat we vertroosting nodig hebben. Door te
leren dat wij niet meer verbonden zijn met aardse godsdienst, maar in de
opgestane, verheerlijkte Heer zijn gestorven aan onze aardse positie in Adam,
worden wij vertroost en kunnen wij in het lijden zien op onze roeping door de
Vader (zie Rm8:18).
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Vers 13
Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik mij dikwijls voorgenomen
heb tot u te komen (en tot nu toe verhinderd ben), om ook onder u enige
vrucht te hebben, evenals onder de overige volken.
Hij wilde namelijk dolgraag ‘vrucht onder hen hebben.’ Deze vrucht wordt niet
verder toegelicht. Uit Ko1:28 blijkt wat Paulus bedoelde met die vrucht:
Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren
in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus.

‘Volmaakt’ is ‘volwassen’, dus niets anders nodig hebbend dan Christus, zie
Ef4:12-14. Zie ook Fil1:11
…vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot
heerlijkheid en lof van God.

De vrucht is Christus zelf; zijn karakter, zijn waarheid etc. Paulus zocht deze
vrucht ook in de andere volken waaraan het evangelie was verkondigd. Dit
verlangen naar geestelijke vrucht in anderen behoort iedere prediker van het
Woord te kenmerken. Maar zijn verlangen deze vrucht overal te vinden door
het evangelie van God, zorgde ook vaak voor verhindering.

Vers 14
Van Grieken en barbaren, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.
Paulus wilde dat alle volken zouden weten van het geloof in Christus. Hij
verkondigde het volle evangelie, de blijde boodschap van wat er in het hart van
God is (zie vs1). De Grieken waren de gecultiveerde volken, die zich beroemden
op hun wijsheid en filosofie, terwijl de barbaren de ongecultiveerde volken
waren. Zij die zich wijs noemden en zij die onwetend waren somt hij ook
op. Van allen was Paulus een ‘schuldenaar’ (want hem was het evangelie
toevertrouwd) en hij begint vanaf 1:18 t/m3:20 uiteen te zetten hoe schuldig
allen zijn tegenover een heilig God en zo lost hij als het ware zijn schuld in.
Het ‘evangelie van de genade van God’ (Hd20:24) begint met de schuld van
de mens. Helaas sluiten velen hun hart voor de heerlijkheid van de hemelse
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boodschap van Paulus, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Terwijl hij zijn
schuld wil inlossen sluiten velen hun deuren in zijn gezicht! (zie 2Tm1:15).

Vers 15
Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het
evangelie te verkondigen.
Paulus wist dat er een gemeente in Rome was en toch schrijft hij dat hij juist
aan hen het evangelie wil brengen! Gelovigen hebben ook het evangelie nodig!
Het evangelie is niet alleen de redding van zondaren, maar omvat alles wat er
in het hart van God is.
Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, en voor
allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die
van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft; Ef3:8-9

Paulus was volgens de trotse wijsheid van zijn tijd ‘zwak’ in zijn persoonlijk
optreden en zijn spreken was verachtelijk (2Ko10:10). Rome verachtte de Joden
en hun macht was overal vertegenwoordigd. De keizers eisten aanbidding en
de legers marcheerden overal. En hier is Paulus, met de doorn voor het vlees,
bereid en verlangend naar Rome te komen om een Christus te verkondigen
die door de Joodse natie was verworpen en door Romeinse heersers was
gekruisigd. Overal werd het evangelie tegengesproken (Hd28:22) en toch
wilde hij naar Rome. Terwijl keizers met behulp van machtige legers anderen
hun wil oplegden, kwam daar de zwakke Paulus met alleen een gekruisigde
Christus terwijl hij het ‘woord van het kruis’ (1Ko1:18, zie onder vs16) bracht
dat voor Grieken dwaasheid was en voor Joden een aanstoot. Zijn geheim was
Christus (Fp1:21; Ko1:29).

Vers 16
Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot
behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

36

Romeinen 1:11-19

De kern van deze brief komt nu naar voren in deze twee verzen. Paulus was
zo vervuld met de heerlijkheid van het evangelie, dat hij zich niet schaamde
(zoals zijn Meester dit ook niet deed, zie Hb12:2) en bereid was alle gevaren
te trotseren. Paulus gebruikt vier keer het woord ‘want’. Hij wilde naar Rome
want hij schaamde zich niet, waarom niet? Het evangelie is allereerst een
kracht van God want het zorgt voor behoud voor ieder die gelooft. Het behoud
is niet in de vaardigheid van de spreker, de wijsheid van zijn woorden of in
de gebeden van de hoorders. Het is in het evangelie betreffende de dood, de
opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus! Het is het woord van het
kruis dat kracht bezit.
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar
voor ons die behouden worden, is het kracht van God. 1Ko1:18

Paulus verkondigde dit als een heraut. Zijn prediking was niet, zoals vandaag
een algemene uiteenzetting over een bepaald thema, maar een feitelijke
verklaring over een gekruisigde Christus. ‘Eerst voor de Jood’, betekent niet
dat er een bepaalde volgorde in de prediking was, maar dat de Jood als eerste
het evangelie had gehoord in Hd2.

Vers 17
Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof
tot geloof, zoals geschreven staat: ’Maar de rechtvaardige zal op grond van
geloof leven’.
Het derde ‘want’ dat laat zien waarom Paulus zich het evangelie niet
schaamde, laat zien dat het evangelie de gerechtigheid van God openbaart,
niet in de eerste plaats zijn liefde. Gods gerechtigheid had het hele menselijke
ras kunnen wegvagen in de hel, dat was zeker rechtvaardig geweest. Maar zijn
gerechtigheid blijkt juist hieruit, dat Hij de goddeloze rechtvaardigt, die uit het
geloof in Jezus is (zie Rm3:26). Zijn gerechtigheid wordt, vanwege zijn grote
liefde, openbaar op een manier waarop al zijn heilige en rechtvaardige eisen
tegemoet worden getreden in de dood van een Ander, zijn eigen Zoon. Dit
goede nieuws is het evangelie dat openlijk bekend is geworden toen de Heilige
Geest kwam.
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Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat
Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven,
en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften. 1Ko15:3-4

Het is te ontvangen uit geloof in plaats van door werken en geldt voor hen die
geloven, dus ‘op grond van geloof tot geloof’. Paulus citeert dan Habakuk 2:4.
Alleen door het geloof wordt iemand een rechtvaardige. Dit is alleen mogelijk
door het evangelie in geloof te aanvaarden, de feiten voor waar aan te nemen.
We weten, door het geloof, dat onze schuld weg is en dat we als rechtvaardigen
voor Hem staan, zelfs zijn ‘aangenaam gemaakt in de Geliefde’ (Ef1:6).

Vers 18
Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid
en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten;
Het vierde ‘want’ laat zien in welke staat wij allen van nature waren. Het zal ons
geestelijk zeer van nut zijn als we de komende verzen op onszelf betrekken wat
betreft onze natuurlijke staat. Deze verzen gaan niet over de heidenen in het
algemeen, maar over ons! Toorn van God wordt van de hemel geopenbaard.
Dit is de huidige toorn van God die voorafgaat aan zijn komende toorn (1Ts1:10;
5:8).
Als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie
van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 2Ts1:8

Zijn toorn is vanwege alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen.
Zijn toorn is dat Hij hen over geeft aan allerlei schandelijkheden en verkeerd
denken (zie vs24, 26 en 28). Ze kennen de waarheid, maar bezitten deze
in ongerechtigheid. Er staat letterlijk ‘ten onder houden’, ‘tegenhouden’,
‘weerstaan’. Ieder mens kent God in die zin dat hij van binnen weet dat er een
God is (zie vs20). Sommigen belijden Hem zelfs. Maar ondanks dat bedrijven
allen de ongerechtigheid en leven goddeloos. Ze verzetten zich tegen Hem en
leven alleen voor zichzelf. Gerechtigheid van God wordt dus geopenbaard in
contrast met de ongerechtigheid van de mens.
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Vers 19
omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God
heeft het hun geopenbaard
Gebruik je verstand en kijk eens naar Gods scheppingswerk! Hier kunnen
mensen zien welke eeuwige kracht en goddelijkheid ervoor hebben
gezorgd dat deze er zo schitterend uitziet, ondanks de zondeval. Niemand is
verontschuldigd die de schepping om zich heen bekijkt en zegt: ‘Er is geen
God.’ Toch houdt de mens liever vast aan de zonde dan dat hij zicht tot God
richt. Totale verdorvenheid van de mens en absoluut gebrek aan enige hoop
in de mens is de eerste stap om het evangelie te begrijpen. ‘Ik ben nog niet zo
slecht, anderen zijn erger’ is de grote blokkade voor velen om het evangelie
aan te nemen. ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal
het kennen?’ Jr17:9
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Paulus had een groot verlangen de gemeente in Rome te bezoeken (1:10-12).
Hoewel zij geloof in de Heer Jezus hadden dat zelfs werd rondverteld in ‘de
hele wereld’ (1:8), wilde hij hen dieper funderen in het evangelie aangaande
de Zoon van God. Dit heeft alles te maken met ‘de openbaring van de
verborgenheid’ (16:25). Het is de hele raad van God, alles wat Hij Zich heeft
voorgenomen in zijn Zoon. Door te groeien in de kennis van God (Ko1:10)
kunnen wij vrucht voor Hem voortbrengen. Daarom is de kennis van het hele
evangelie noodzakelijk dat een kracht van God is tot behoudenis van deze boze
wereld voor ieder die gelooft (1:15-16). De eerste stap in de kennis van dit
‘evangelie van God’ (1:1) is het absolute, compromisloze afzien van enige hoop
in de mens zoals deze van nature is. Ieder die denkt: ‘Ik ben nog niet zo slecht,
ik kan me aanpassen. Er zijn nog slechtere mensen dan ik’, is niet in staat het
evangelie ten volle te vatten. Daarom gaat Paulus uitvoerig in op de toestand
van de natuurlijke mens. De volgende verzen gaan niet over de ander, ze gaan
over ons! Zo zijn wij van nature. Er is geen rechtvaardige, ook niet één. Rm3:10

Vers 20
want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien
kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht
doorzien -, opdat zij niet te verontschuldigen zijn,
God heeft Zich aan de mens op verschillende wijzen geopenbaard, in zijn
woord, in zijn Zoon en in de schepping.
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De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Ps19:1

Het menselijke oog kan de eeuwige kracht en goddelijkheid van de Schepper,
en dat is de Zoon (zie Jh1:1-3; Ko1:151-16; Hb1:1-2) niet zien, maar in de
schepping, het ‘werk van zijn handen’ is ‘met inzicht’ te zien wie Hij is. Het is
niet de volkomen openbaring van God, maar toch is zijn grootheid af te lezen
uit de schepping. De wetenschap van vandaag bestudeert het eindeloze heelal
via enorme telescopen, bezoekt sommige delen ervan in ruimtevoertuigen,
maar betwijfelt in zijn eigen wijsheid of er wel een Schepper is. Maar de
schepping openbaart ontegenzeggelijk de eeuwige kracht en Goddelijkheid
van de Zoon, zodat de mens niet te verontschuldigen is.

Vers 21
omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt
hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun
onverstandig hart is verduisterd geworden.
De mens kent God, hij weet dat God bestaat. Bij plotseling, onverwacht
lijden of rampen roept menigeen ineens God aan. ‘Kennen’ is hier niet relatie
uiteraard, maar het weten van het bestaan van God. Zo sprak Farao:
Ik heb gezondigd tegen de HEERE, uw God, en tegen u. Ex10:16

In hoeverre kent de natuurlijke mens God dan? Paulus doelt op het verleden.
Vanaf Genesis 10 en 11 zien we dat alle volken kennis hadden van God. Ze
hebben bewust zich van Hem afgekeerd en beelden gemaakt van allerlei
dieren om die te aanbidden. Vreemd genoeg is het in de huidige wetenschap
net zo; men ‘aanbidt’ het evolutiemodel, waarin het schepsel degene is die
alles bepaalt i.p.v. de scheppende God. De overleggingen van het hart van
de mens zorgen voor een afwijzing van God i.p.v. verheerlijking van Hem of
dankzegging. Als de mens God niet verheerlijken wil, kiest hij voor een afgod
want het geweten en het lijden laten hem niet onberoerd. Het hart van de
mens is volkomen verduisterd, wat een list is van de satan (zie 2Ko4:4). Terwijl
de hele mensheid kennis heeft van zijn Schepper, weigert hij te danken voor
het leven, het voedsel, de zegeningen die Hij geeft.
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Vers 22
Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden en
De natuurlijke mens vindt zichzelf heel wat. Hij beweert van zichzelf enorm
wijs te zijn, vertrouwend op de wetenschap. De invloed van een Freud, Jung
en Darwin hebben miljoenen levens verwoest, maar de mens blijft hen eren
in zijn arrogantie ‘bewerende wijs te zijn’. Maar terwijl zij dit van zichzelf
beweren, zij ze in werkelijkheid dwaas geworden. Bewust kiezen ze, terwijl ze
evolutie leren (ook onder ‘christenen’) en God ontkennen, voor de duisternis
waar velen voor eeuwig in zullen blijven. Er zijn uiteindelijke twee groepen
mensen die verloren gaan:
Als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie
van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 2Ts1:8

De eerste groep zijn de ‘heidenen’, die in zekere zin God wel ‘kenden’ (via de
openbaring in de scheppingen via het verleden), maar ondanks deze kennis
de weg van de ongerechtigheid kozen en zo nooit zijn toegekomen aan de
ware ‘kennis’ van God. Ze ‘erkenden’ Hem niet (vs28). De tweede groep zijn de
mensen die het evangelie bewust afwijzen.

Vers 23
hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat
lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en
van kruipende dieren.
Totdat de mens zijn eigen totale verdorvenheid erkent, kan hij pas weten van
genade. Daarom beschrijft Paulus uitvoerig de toestand van de mens. Een
heilig man van God is daarom een machtig wapen in de handen van God, maar
een prediker die weigert de mens te zeggen wat diens toestand is, zoals hier
in Rm1 wordt ontvouwd, is één van de beste instrumenten van de duivel. De
heerlijkheid van God is door de mens vervangen door de mens zelf, maar nog
erger, door vogels en allerlei viervoetige en kruipende dieren. In het oude
Griekenland werden mensen voorgesteld als goden en halfgoden. In Egypte
werden dieren aanbeden, waar Israël door werd beïnvloed:
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En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande aan de afgod en
verheugden zich in de werken van hun handen. Hd7:41

Vers 24
Daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven aan
onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren;
Aanbid je het schepsel, dan wórdt je als het schepsel, het dier! God heeft de
mensen (vanaf 2:17 specifiek: ook de Joden die deze dingen doen) overgegeven
aan:
1.

Onreinheid, zodat het lichaam onteerd wordt (1:24)

2.

Schandelijke lusten, de tegennatuurlijke seksuele omgang (1:26-27)

3.

Verkeerd denken om te doen wat niet betaamt (1:28)

De onreinheid komt vanwege de ‘begeerten van hun harten’ wat verder
gaat dan de begeerten van het vlees. Het hart zal deze begeerten voor altijd
koesteren, ook al is het lichaam geoordeeld in de eeuwigheid. De toorn
(boosheid, oordeel) van God openbaart zich daarom dan ook nu van de hemel.
Op het kruis werd de toorn van God over de zonde ten volle geopenbaard.
Later zal deze ‘toorn’ zich uitstorten op de ‘dag van de toorn’ (zie Sf2:3;
Ts1:10; Rm2:5, 5:9; Op6:17, 11:18). Dit is de periode, ‘de grote verdrukking’,
beschreven in het boek Openbaring, vanaf hoofdstuk 8 en omvat de zeven
bazuinen en de zeven schalen. Totdat een mens in de Zoon van God gelooft,
is hij onder de toorn van God (Jh3:36) en is hij een ‘kind van de toorn’(Ef2:3).

Vers 25
zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het
schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot
in eeuwigheid. Amen.
Bewust heeft de mens de waarheid vervangen door de leugen. Daarom is hij
niet te verontschuldigen. God de Schepper is door de mens vervangen door
het schepsel. Zijn heerlijkheid en eeuwige goddelijkheid, gezegend tot in
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eeuwigheid, is de waarheid. Het aanbidden en dienen van goud, zilver, hout of
iets anders dat een schepsel voorstelt, ook al noemt men dit ‘evolutie’ is een
leugen. Voor de zondvloed lezen we niets over dit soort afgoderij, maar vanaf
Nimrod heeft God het toegestaan om hen door dit, door satan uitgedachte
plan (want afgoden zijn demonen, 1Ko10:20) te oordelen. Paulus uit een
lofprijzing midden in zijn betoog, zoals hij dit ook doet in 9:5; 11:33-36; 15:33;
16:24; 25-27.

Vers 26
Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten; want
ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de
tegennatuurlijke;
God geeft de mens over aan hartstochten vanwege diens verwerping van Hem.
De apostel noemt eerst homoseksuele handelingen waarbij hij hier eerst de
vrouwen noemt (zoals de vrouw ook de leiding nam in de eerste zonde, zo
ook hier) één van de bewijzen van Gods toorn over de mens. Door seksuele
omgang te hebben met iemand van het eigen geslacht, ontvangt de mens
het oordeel in zijn/haar eigen lichaam! ‘Schandelijkheid,’ noemt hij deze,
‘onterende hartstochten.’ De Schrift noemt het ‘tegennatuurlijke omgang’. Het
is niet naar de natuur van de mens, die mannelijke en vrouwelijk geschapen is.
U mag niet slapen met een mannelijk [persoon], zoals u met een vrouw slaapt.
Dat is een gruwel. Lv18:22
Wanneer een man met een [andere] man slaapt, zoals men met een vrouw
slaapt, [dan] hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood
gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. Lv20:13

Hoewel vandaag ook door christelijke leraars beweerd wordt dat de Bijbel
alleen spreekt over homoseksuele daden door heteroseksuele mannen en dat
de Bijbel ‘homofilie’ niet veroordeelt, spreken deze teksten wel anders. Zie ook
1Ko6:9-10; 1Tm1:10. Homoseksueel gedrag is wat God betreft tegen de natuur
in en verwerpelijk, in welke setting dan ook!
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Vers 27
en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw
opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met
mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun afdwaling
in zichzelf ontvangen.
Gods oordeel is dat Hij de mens overgeeft aan dat wat hij zelf gelooft. De
natuurlijke omgang met de vrouw wordt opgegeven en mannen ontbranden
in lust voor elkaar. De homoseksuele omgang wordt in deze wereld steeds
meer verbreid en er wordt ook steeds meer op aangedrongen dat wij dat
normaal moeten vinden. De Schrift speekt anders, in duidelijke termen. Zij
ontvangen het verdiende loon van hun afdwaling ‘in zichzelf’ (waar vs24 nog
spreekt over ‘onder elkaar’), in hun eigen lichamen, het is zichtbaar voor allen.
De ‘ontwikkelde’ Grieken en Romeinen stonden bekend om zulke vreselijke
orgieën dat geen weldenkende uitgever de beschrijvingen ervan zou durven
publiceren.

Vers 28
En daar het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven
aan een verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen;
Naast de tegennatuurlijke seksuele omgang, worden er in deze laatste verzen
nog meer dingen genoemd waaraan God de mens heeft overgeleverd. Een
‘verkeerd denken’ (zie contrast met Rm12:2) ‘om dingen te doen die niet
betamen’. Het Grieks kent hier een bepaalde ironie: ‘Daar de mens God heeft
verworpen, heeft God hen een verworpen denken gegeven’. Als mens van God
afdwaalt die zelf de gerechtigheid en de waarheid is, dan is het resultaat dat
men het tegenovergestelde laat zien in het leven; ongerechtigheid, boosheid,
hebzucht etc. Het meest trieste is niet alleen dat ze ‘haters van God’ (vs30)
worden genoemd, maar ook dat ze tegelijk ‘de eis van het recht van God
kennen (vs32)!
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Vers 29
van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid; vol afgunst, moord,
twist, list, kwaadaardigheid;
Er volgen negen kenmerken van de zonde waarna Paulus in vs31 beschrijft
wat voor soort mensen er op deze aarde leven. ‘Ongerechtigheid’ is beroofd
zijnde van het besef van de rechten van anderen. ‘Boosheid’, een beschrijving
die voor de duivel wordt gebruikt, de ‘boze’. Het is kwaad doen in allerlei
duivelse vormen. ‘Hebzucht’ is letterlijk ‘de jeuk naar meer’. Hebzucht is de
begeerte om te krijgen, terwijl ‘afgunst’ de begeerte is om te houden voor
jezelf. ‘Slechtheid’ is het verlangen om te kwetsen. ‘Moord’ is het bewust
nemen van het leven van de ander. ‘Afgunst’, de haat tegenover diegene die
boven ons is, van wat we niet zijn, niet hebben of niet kunnen krijgen, lijdt vaak
tot moord, te zien in de Griekse woorden phtonou, phonou. ‘Twist’, letterlijk
‘neerslaan in geruzie’. ‘List’, letterlijk ‘aas voor vis’, het krijgen wat men wil
door listen, bedrog. ‘Kwaadaardigheid’ is het verkrijgen voor jezelf vanuit een
gemeen hart.

Vers 30
kwaadsprekers, lasteraars, Godhaters, smaders, hoogmoedigen,
grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam,
De mens, geschapen naar het beeld van God, is geworden tot een ras dat Hem
onteert op alle fronten. ‘Kwaadsprekers’ betekent letterlijk ‘een slangachtig
magisch murmureren. Het heimelijk lasteren van anderen. ‘Lasteraars’
ziet meer op het openlijk lasteren van anderen. ‘Godhaters’, het voelen en
uiten van de haat naar God toe. ‘Smaders’, het beledigen van anderen.
‘Hoogmoedigen’, het zich verheffen in trots boven anderen. ‘Grootsprekers’,
zichzelf vereren. ‘Uitvinders van boze dingen’, het bedenken en uitvoeren van
allerlei boosaardige zaken. Er volgen zes woorden die in het Grieks beginnen
met ‘zonder’. ‘De ouders ongehoorzaam’, letterlijk ‘niet in staat door ouders
gecorrigeerd te worden’.
Een oog [dat] een vader bespot, en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht,
zullen de raven van de beek uitpikken, de jongen van de arend zullen het opeten.
Sp30:17

47

Het Evangelie van God

Vers 31
onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig;
‘Onverstandig’, zonder enig inzicht in Goddelijke zaken. Geen enkel moreel
besef hebben. ‘Trouweloos’, niet gebonden door enige belofte. Er is geen
verlangen het eigen beloofde woord uit te voeren, alleen voor het eigen belang.
Echtscheidingen, verbroken zaken-contracten, geschonden wapenstilstanden,
verraad van persoonlijk vertrouwen vinden allen hun wortel hierin: trouweloos.
‘Liefdeloos’, geen enkele affectie voor de naasten. ‘Onbarmhartig’, letterlijk
‘zonder genade’. Na de 2e Wereldoorlog bleven landen, ondanks ‘vrede’ elkaar
voortdurend wantrouwen, bewijzend dat de mens weet, intuïtief, dat de
menselijke natuur niet te vertrouwen is. Deze lijst komt schrikbarend overeen
met de beschrijving van de ‘christenen’ in de laatste tijd van 2Tim3:1-5.

Vers 32
die, hoewel zij de eis van het recht van God kennen - dat zij die zulke dingen
bedrijven, de dood verdienen -, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen
hebben aan hen die ze bedrijven.
De mens weet diep van binnen dat het oordeel, de dood, wacht over dit
gedrag. Maar de mens volhardt niet alleen in zondigen, ze verheugen zich
in anderen die dezelfde dingen doen, getuige de miljarden die omgaan in de
entertainmentindustrie, waar men zich kan vermaken door het kijken naar
anderen die moorden, roven, overspel plegen etc.
…opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2Ts2:12

Zo is de mens, goddeloos, hopeloos verloren. Toen Hij in deze wereld kwam,
Christus, het licht van de wereld, hebben ze Hem zonder reden gehaat. Zo zijn
wij allen van nature!
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Hoofdstuk 1 van de brief aan de Romeinen laat, vanaf vers 18, het goddelijke
vonnis zien over de natuurlijke mens. Toorn van God wordt over hen
geopenbaard doordat God hen overgeeft aan onreinheid (1:24), onterende
hartstochten (1:26) en een verkeerd denken (1:28) waardoor de mens zonder
God de vreselijkste zonden doet. God is heilig en daarom volgt zijn toorn over
deze dingen. Het woord ‘toorn’ (Gr. Orgè) wordt twaalfmaal gebruikt in deze
brief. Deze toorn wordt openbaar straks als Christus komt, maar is nu al aanwezig
in de regering van God. In het laatste oordeel zal ieder worden vergolden naar
zijn werken (zie 2:6-7,16). Zonde is openlijk op het kruis geoordeeld in het
lichaam van Jezus (Rm8:3). Bood het Jodendom nog enige bescherming voor
Israël dat onder de wet werd getest, nu zij de ‘Zoon van zijn liefde’ hebben
gekruisigd is de natuurlijke mens volkomen openbaar geworden in dat wat hij
is. God is tevens de Rechter tegen Wie persoonlijk is gezondigd en daarom is
zijn toorn persoonlijk. Hij is een ‘jaloers God’ (Ex34:14). Zijn Zoon is verworpen
door hen die verloren gaan en dat raakt Hem in het hart. De wraak van God
moet daarom altijd worden gepredikt, want tegen deze achtergrond schijnt
Gods genade helder als de zon als Hij ieder die in Hem gelooft, rechtvaardig
verklaart. Dit doet Hij naar zijn eigen welbehagen (zie Ef1:5). Het evangelie is
zijn eigen genade, zijn eigen hart.
Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de
mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft
bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die
Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door
Hem uit de doden op te wekken. Hd17:30-31
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Vers 1
Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt;
want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf; want u die oordeelt,
bedrijft dezelfde dingen.
Hoofdstuk 2:1-5 begint met het aanspreken van mensen met een moreel besef
en die uiterlijk ‘keurig’ denken te leven. ‘Al die goddeloosheid’, zou de moralist
kunnen zeggen, ‘is inderdaad zo verdorven, dat God daar over moet oordelen.’
Paulus reageert en zegt als het ware: ‘Ook jij bent even schuldig.’ Deze
‘moralisten’ bedrijven wellicht niet dezelfde grove zonden als in het vorige
hoofdstuk werden beschreven, maar in hun eigen hart zijn ze even verdorven.
De Heer Jezus wijst dit aan in Mt5:21-32. Haten is moord en begeren is
overspel plegen. Velen vinden zichzelf lang ‘zo slecht nog niet’. Het zijn zij die
door opvoeding, cultuur of omgeving zichzelf beter vinden (1-16) of zij die
vanwege hun godsdienst zichzelf beter vinden (2:17-29). Hun eigen oordelen
over anderen zijn al genoeg om zichzelf te veroordelen. Ze geven immers aan
dat ze precies weten hoe een mens rechtvaardig zou moeten leven. Door het
zelf niet te doen veroordelen ze indirect onszelf, des te meer ontlopen ze het
oordeel van God dus al helemaal niet.

Vers 2
Wij nu weten, dat het oordeel van God naar waarheid is over hen die zulke
dingen bedrijven.
Wij ‘weten’, schrijft Paulus. Hij noemt zeven principes van Gods oordeel in dit
hoofdstuk en het eerste is: Het is naar waarheid. God ziet de motieven achter
de levens van hen die zonder God leven. Hij kent de feiten, de verborgen
dingen van het hart van de mens (vs16), dus zijn oordeel is naar waarheid.
Vanwege zijn grote liefde wil Hij via deze passages de zondaar naar Hemzelf
toedrijven. De mens die van zichzelf vindt dat hij/zij geen zondaar is die het
oordeel verdient, kent de feiten nog niet.
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Vers 3
En denkt u dit, mens, die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf
doet, dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?
De mens vindt zichzelf altijd keuriger dan de ander. Maar God spreekt hem
aan. Denk je nu werkelijk, dat jij het oordeel zult ontlopen als je deze dingen
bedrijft terwijl je dit in anderen veroordeelt? Ieder mens probeert zichzelf
door zijn eigenliefde wijs te maken dat het er niet zo slecht voorstaat met
hemzelf. Zo probeert hij het oordeel te ontkomen, door naar anderen te wijzen
die slechter zijn dan hijzelf, maar het oordeel zal komen over ieder die zondigt.
We lezen in Op21:8
Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders,
tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van
vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.

Vers 4
Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en
lankmoedigheid, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot
bekering leidt?
De mens die anderen oordeelt en zichzelf daarin vrij wil pleiten, is blind voor
Gods genade geworden. Hij voelt de noodzaak van deze genade niet, want hij
is immers ‘zo slecht nog niet’. In zijn blindheid van zelfrechtvaardiging kent hij
de goedheid van God niet die hem dagelijks bewaart. Gods verdraagzaamheid
voert het oordeel hierover niet meteen uit, maar blijft goeddoen jegens hem,
terwijl zijn lankmoedigheid wacht tot de mens inziet dat hij zich moet bekeren.
Hij is intussen totaal onwetend van het feit dat de goedheid van God hem tot
bekering wil leiden i.p.v. dat hij zijn medemensen oordeelt. God biedt vergeving
aan en herstel, maar Hij vraagt van ons bekering; jezelf zien zoals God je ziet en
het oordeel hierover aanvaarden. Het is altijd zo dat deze twee dingen hand in
hand gaan: God laat zijn genade pas ‘werken’ als de mens berouw toont. Zie
bijv. Js57:15
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die [in] de eeuwigheid woont en Wiens
Naam heilig is: Ik woon [in] de hoge hemel en [in] het heilige, en bij de verbrijzelde
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en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om
levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Vers 5
Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op in
de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van
God,
Er zit een zekere ironie in het feit dat door de verachting van de ‘rijkdom’
(‘treasures’) van zijn goedertierenheid (vs4) toorn wordt ‘opgehoopt’
(‘treasured up’) tegen de dag van de toorn. Het is ‘voor uzelf’, terwijl zij anderen
veroordeelden. Dit zal de rechtszitting zijn voor de grote witte troon (Op20)
waar deze schuld openbaar zal worden geoordeeld. Het grote probleem van
de mens die verloren gaat is dat hij zich niet wil bekeren. Zijn hart is verhard en
onbekeerlijk ondanks de goedheid van God over zijn leven.
Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van
voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en
de behoeftige ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een
gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien
had. Ez16:49-50

Het tweede principe van Gods oordeel is daarom dat het volgens deze
‘opgehoopte’ schuld van de mens is. Er komt een dag van het rechtvaardig
oordeel van God. Deze ‘rechtszaak’ in ‘die dag’ tegen de mens bestaat
overigens uit verschillende ‘zittingen.’
1.

Oordeel (beoordeling) van de gelovigen voor de rechterstoel van Christus
(Rm14:10 en 2Ko5:10). Het oordeel voor hen is op Christus gekomen
(Jh5:24).

2.

Oordeel aan het begin van het 1000-jarige rijk; schapen en bokken, de
levenden worden gescheiden op aarde naar hun werken (Mt25).

3.

Oordeel voor de grote witte Troon (Op20) van alle doden van alle tijden.
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Vers 6
die ieder zal vergelden naar zijn werken;
Het derde principe is dat God ieder mens oordeelt ‘naar zijn werken’. God
verlangt niet naar dit oordeel, want oordelen is zijn ‘vreemde werk’ (Js28:21).
Hij wil dat er niemand verloren gaat (2Pt3:9), maar dat allen behouden worden
(1Tm2:4). Maar als de heilige, moet Hij ieders werk oordelen. We lezen dit dan
ook verscheidene keren in Gods woord:
Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met
zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen. Mt16:27
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden
boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven.
En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar
hun werken. Op20:12

Zie verder Ps28:4; 62:13; Sp24:12; Js59:18; Jr17:10; 1Ko3:8; 2Ko11:15;
2Tm4:14; 1Pt1:17; Op18:6; Op20:13; 22:12.

Vers 7
hun die met volharding in goed werk heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid
zoeken, eeuwig leven;
Het gaat in dit oordeel ten diepste om de levenskeuze van mensen. Hierin
zijn twee groepen, namelijk zij die geduldig volharden in goeddoen en zij die
rebelleren tegen de waarheid. Er zijn in het rechtvaardig oordeel van God dan
ook twee ‘uitspraken’: Het eeuwige leven voor de eerste groep en toorn en
gramschap voor de tweede. De mens die in goeddoen volhardt, heerlijkheid,
eer en onvergankelijkheid zoekt, ontvangt het eeuwige leven. Dit volharden in
goeddoen betreft die mens die dit doet naar het licht dat hem of haar heeft
bereikt van God. ‘Goeddoen’ is dus niet de voorwaarde om behouden te worden,
maar het gevolg van geloof. Een Saulus was zoekende naar onvergankelijkheid.
Dit bleek wel toen hij het hemelse gezicht niet ongehoorzaam was (Hd26:19).
Zo zijn er mensen die nooit het evangelie hebben gehoord, maar zoekende
naar eer en onvergankelijkheid, in een rein geweten God zoeken (zie Hd10:1).
Aangezien er niemand is die God zoekt (Rm3:11) is het God die dit in de harten
bewerkt heeft. Noach bouwde een ark, Abraham verliet zijn thuis, Job boog in
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alle omstandigheden voor God. Er zijn dus ‘zoekers van God’ en verwerpers
van God’. De verzen 7-10 beschrijven dan ook niet de weg van de behoudenis,
maar het karakter van hen die eraan deelhebben.

Vers 8
maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid maar
gehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap.
Degenen die ‘twistziek zijn’ (letterlijk: ‘zij van een standpunt’, di. wiens harten
i.p.v. gelovend en gehoorzamend, opstandig zijn tegen de waarheid en hen
die deze wel gehoorzamen vervolgen), ongehoorzaam zijn aan de waarheid en
gehoorzaam aan de ongerechtigheid wachten toorn en gramschap in de hel, de
poel van het vuur. Zij openbaren in hun werken dat zij verwerpers van God zijn
en geen zoekers van Hem. De poel van vuur is de plek waar zij de eeuwigheid
moeten doorbrengen die bewust hebben gekozen voor ongerechtigheid in dit
leven, weg van het aangezicht van God. De Bijbel toont hen met deze instelling
in Kaïn, Ezau, Saul, Achab, Jojakim, de farizeeën, etc. De wereld is vol met deze
opstandige geest, maar de hel zal zich met hen vullen! Toorn is de beschrijving
van Gods hart, gramschap de uitvoering van zijn oordelen.

Vers 9
Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade
werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek;
Er zal verdrukking zijn over elke ziel van een mens die het kwade werkt.
‘Verdrukking’ spreekt in het bijzonder over de ervaringen van de zondaar die
merkt dat zijn ‘lieve leventje’ plotsklaps verstoord wordt door oordelen van
God. ‘Benauwdheid’ zal het gevolg hiervan zijn. De Jood eerst, want hij heeft
de meeste openbaring van God, maar ook de heiden. Het oordeel treft ieder
mens dat zich niet wil bekeren.
Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn
brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen
worden door Hem stukgebroken. Nh1:6
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Vers 10
maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt, eerst voor de
Jood en ook voor de Griek;
God, in zijn barmhartigheid en wegens zijn grote liefde, toont ons wat het deel
is van hen die het goede werken. Zij zullen delen in zijn eeuwige heerlijkheid
(1Pt5:10), zij zullen eer ontvangen als zij openbaar worden voor het oog van de
hele wereld (zie Rm8:19). Dan zal Christus in hen verheerlijkt worden (2Ts1:10)
en zullen zij voor eeuwig en altijd in vrede met God leven.

Vers 11
want er is geen aanzien des persoons bij God.
Het vierde principe van Gods oordeel is dat het zonder aanzien des persoons
is. Mensen vereren de rijken, de aanzienlijken en verachten de arme, de
onaanzienlijke. Niet bij God! Als je Gods wet niet kent en zondigt, ga je verloren.
Als je Gods wet wel kent en zondigt ben je er alleen maar des te slechter aan
toe. Daarom moet ieder mens zich te bekeren.
Ieder mens kent de schepping en heeft het geweten. Niemand is te
verontschuldigen. God kijkt uiteindelijk naar het hart, naar de keuze van dat
hart.
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Paulus had een groot verlangen om de gemeente in Rome dieper te
funderen in het evangelie (1:15). Dit goede nieuws betreft niet alleen maar
de boodschap van redding in het bloed van Christus voor zondaren, maar
is ook de ontvouwing van Gods hele raad en al zijn gedachten ‘aangaande
zijn Zoon’ (1:3). De gelovigen in Rome dreigden van elkaar te vervreemden
doordat Joodse en heidense gelovigen elkaar begonnen te minachten en te
oordelen (zie Rm14). Ze waren nog niet genoeg gegrondvest in de genade
van God. Om dit te bereiken schrijft Paulus hun deze brief waarin hij begint
met het uitvoerig beschrijven van de toestand van de natuurlijke mens, gezien
in het licht van een heilig God. Pas als iedere gelovige zijn eigen hart leert
kennen zoals God dit heeft geoordeeld op het kruis, dan pas ontstaat het diepe
geestelijke verlangen om in alles afhankelijk te worden van de Heer Jezus, door
de Heilige Geest. Waar de natuurlijke goddeloze mens toe in staat is, beschrijft
hij in hoofdstuk 1, terwijl de ‘morele’ mens, die keurig denkt te leven, net zo
schuldig is als alle anderen. Dit is het thema van hoofdstuk 2:1-16. Uiteindelijk
bepaalt de keuze van het hart de eeuwige bestemming.

Vers 12
Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet
geoordeeld worden
In de verzen 12 t/m 16 wordt het leven van de mens als één geheel bekeken.
Motieven, daden, keuzes, alles is één geheel wat straks oordeel ontvangt. De
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natuurlijke mens zondigt, hier niet als losse daden, maar als een levenslange
keuze in vijandschap tegenover de Schepper. Hierin is echter wel onderscheid
in verantwoordelijkheid. Er is namelijk een groep binnen de natuurlijke mens,
die het voorrecht heeft om de wet te hebben ontvangen. Dit is het volk Israël,
dat door de wet de wil van God heeft leren kennen tot op zekere hoogte (zie
vs18). Maar hoewel zij het licht van zijn wil bezaten, kozen zij toch voor de
zonde.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben
de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want
ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat
zijn werken niet bestraft worden. Jh3:19-20

Onder de wet zondigen betekent door de wet uiteindelijk geoordeeld worden.
Maar de heidenen hadden deze openbaring niet en toch kozen ook zij voor
de zonde. De Joden hebben grotere verantwoordelijkheid en zullen een
zwaarder oordeel ontvangen, maar beide groepen zullen verloren gaan omdat
zij vijandig tegenover God willen zijn. Er is nu nog een derde groep: Zij die
het evangelie van genade in Christus bewust afwijzen. Zij zullen het zwaarste
oordeel ontvangen (zie 2Ts1:8; Hb10:26-27). ‘Tot in alle eeuwigheid’ (Op20:10)
zal dit oordeel in pijniging uitgevoerd worden over hen die God niet hebben
willen eren.

Vers 13
(want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders
van de wet zullen gerechtvaardigd worden;
Het is een bekend principe in de Bijbel dat het hebben van licht altijd gepaard
moet gaan met het ‘doen’ van licht. Dit is het vijfde principe van Gods oordeel,
dat het horen van zijn wil geen voordeel is als dit niet gepaard gaat met
gehoorzaamheid aan die wil.
En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u
zichzelf. Jk1:22
Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de gerechtigheid doet, is rechtvaardig
zoals Hij rechtvaardig is. 1Jh3:7
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De rechtvaardiging is door het geloof in het bloed van Christus, zoals we zullen
zien (Rm3:26), maar hier benadrukt Paulus dat er effecten in iemands leven
zichtbaar behoren te zijn die licht van God uit zijn woord heeft ontvangen.
Alleen horen is niet voldoende, pas als het woord ‘werkt’ in levens (1Ts2:13)
dan is dit het bewijs dat iemands geloof levend is en door de Heer bewerkt
is. ‘Daders van de wet’ heeft dus betrekking op die mens die in zijn leven de
gerechtigheid, waarheid en liefde bewerkt als een vrucht van de Geest (Gl5:22)
of hij nu een Jood is onder een formele wet, of een heiden zonder wet. We
zien voorbeelden hiervan in Job (zie Jb1:1) en Zacharias en Elisabeth (Lk1:6).
Uiteindelijk gaat het om het doen van zijn wil waar in het oordeel naar wordt
gekeken.
Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Mt7:21
Petrus nu opende zijn mond en zei: In waarheid merk ik dat er bij God geen
aanzien des persoons is, maar dat in ieder volk degene die Hem vreest en
gerechtigheid werkt, Hem aangenaam is. Hd10:34-35

Vers 14
want wanneer de volken, die geen wet hebben, van nature de geboden van
de wet doen, dan zijn dezen die geen wet hebben, zichzelf tot wet,
De volken die niet de wet kennen hebben iets anders van God ontvangen en
dat is het geweten. Dit heeft ieder mens ontvangen. Zij doen ‘van nature’ de
geboden van de wet omdat hun geweten hen daartoe leidt. Hier wordt niet
bedoeld dat zij leven naar de eisen van de wet, maar dat zij hun geweten
volgen in het algemeen gesproken. Men weet dat men niet mag stelen, doden,
echtbreken etc. Zij zijn dus zichzelf tot wet. Hoewel velen juist niet leven
volgens hun geweten geeft de apostel hier een algemeen geldende norm weer.
De volken die geen geschreven wet kenden, waren zichzelf tot wet. Hun eigen
gewetens vormen hun wet die in niets in tegenspraak is met de geschreven
wet. Zowel het geweten als de wet van Israël is Gods werk.
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Vers 15
en zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl
hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of
ook verontschuldigen),
Doordat de volken over het algemeen leven naar het geweten, dus kwaad
noemen wat kwaad is en goed wat goed is, tonen ze daarmee dat het werk
van de wet in hun harten geschreven staat door het geweten. Niet de wet is in
hun harten geschreven, maar het werk van de wet, dus de leidende gedachten
ervan betreffende goed en kwaad. Ieder mens weet ten diepste wat God
vraagt. Als er tegen het geweten in wordt gehandeld beschuldigt dit de mens,
terwijl als men doet wat het geweten vraagt, verontschuldigt dit hem. Zo is er
een constante dialoog in zijn hart tussen goed en kwaad (uitgezonderd hen
die hun geweten hebben dichtgeschroeid, zie 1Tm4:2). De maatschappij zal
de mens die goed is voor de ander verontschuldigen, maar zal moordenaars,
leugenaars altijd beschuldigen. Hiermee bewijst de mensheid dat het kennis
heeft van goed en kwaad en dus de wet als iets goeds beschouwt.

Vers 16
op de dag dat God het verborgene van de mensen zal oordelen door Christus
Jezus, naar mijn evangelie.
Paulus sluit aan op vers 12 na de tussenzin van vs13-15. Het oordeel zal
uiteindelijk plaatsvinden op ‘de dag’. Hierover spreekt hij ook op andere
plaatsen:
…terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal
bevestigen tot het einde toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer
Jezus <Christus>. 1Ko1:7-8
Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard
wordt, en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 1Ko3:13

Daden van mensen volgen uit de verborgen motieven van mensen. Het zesde
principe van Gods oordeel is dat het de verborgen geheimen van de mensen
kent. Als men de wil van God heeft gedaan, zal dit een bewijs zijn van een
hart dat Hem liefheeft. God heeft het oordeel aan de Heer Jezus gegeven
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(Jh5:22,27). Hij zal dat wat in de mens verborgen is, de diepste motieven,
openlijk oordelen.
Oordeelt daarom niet vóór de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de
duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten
openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. 1Ko4:5

Deze dingen behoren ook tot het evangelie dat Paulus ‘mijn evangelie’ noemt.

Vers 17
Als u nu een Jood genoemd wordt, op de wet steunt, in God roemt,
Paulus gaat vanaf dit vers heel specifiek spreken over het Joodse volk. Het
zevende principe van Gods oordeel is namelijk dat uiterlijke godsdienstige
voorrechten (toen de Jood, nu de belijdende christen), geen veiligheid biedt
voor het oordeel tenzij het gepaard gaat met leven uit God, gehoorzaamheid
aan zijn woord. De Jood (en vanaf nu, lees ook ‘de christen in uiterlijke zin’),
steunt op de wet, het geschreven woord, terwijl hij zijn mond vol heeft over
God. Zo wordt de gelovige vandaag ‘christen’ genoemd, terwijl hij steunt op
het evangelie en roemt in de Heer Jezus.

Vers 18
zijn wil kent en beproefd wat het beste is, omdat u uit de wet onderwezen,
De wil van God, zoals deze is geopenbaard in de Thora, was tot de Jood gekomen
(zoals de Bijbel aan een christen is gegeven). Daarin ‘beproefde’ hij wat het
beste is. Hiermee bedoelt Paulus de algemene belijdenis van het Jodendom,
niet de innerlijke verlangens van hen. Ze waren uit de wet onderwezen zoals
miljoenen die zich christen noemen worden onderwezen uit de Bijbel.

Vers 19
en van uzelf vertrouwt dat u een leidsman bent van blinden, een licht voor
hen die in duisternis zijn,
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Het Jodendom zag zichzelf als een leidsman van blinden en een licht voor
hen die in de duisternis zijn. Hierdoor voelden zij zich verheven boven de
volken. Zij hadden ‘de waarheid’ en pasten deze voortdurend toe op hen die
in onwetendheid waren.

Vers 20
een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen, daar u
in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt,
De onverstandigen dachten zij op te kunnen voeden, de onmondigen te
kunnen leren. Ze waren zich er diep van bewust dat de wet de waarheid bevat.
Zo zijn er vele ‘christenen’ die de Bijbel zien als de waarheid van God, maar dit
woord niet op zichzelf toepassen, maar op de ander. Ze zijn, zoals de Heer het
zegt in Mt15:14 ‘blinden die blinden leiden’.

Vers 21
u dan die een ander leert, leert u zichzelf niet? U die predikt dat men niet
mag stelen, steelt u?
Totaal blind voor het morele appèl van de wet op ieder mens paste de Jood het
enkel en alleen toe op de ander, de heiden. Ze leerden zichzelf niet, getuige
hun afschuwelijke hoogmoed en ongevoeligheid voor andere vreselijke zonden
in hun midden. Zo leerden zij dat stelen fout is, terwijl ze zelf liefhebbers van
geld waren. Vandaag prediken de christenen dat stelen verkeerd is, maar men
laat zich maar al te graag betalen door de gelovigen als voorganger, dominee
etc. Paulus zegt daarover:
Want u verdraagt het, als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, als
iemand van u neemt, als iemand zich verheft, als iemand u in het gezicht slaat.
2Ko11:20
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Vers 22
U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u overspel? U die de
afgoden verfoeit, pleegt u tempelroof?
Hetzelfde geldt voor overspel, seksuele omgang buiten het huwelijk. Hoeveel
‘christenen’ die belijden dat de Bijbel hun leefregel is, wonen niet samen,
begeren in hun hart voortdurend andere vrouwen, of gaan huwelijken aan
met mensen van hetzelfde geslacht? De Jood verfoeide afgoden, maar pleegde
‘tempelroof’. Hun tijd, energie, gaven etc. werden voor zichzelf gebruikt terwijl
dezen allemaal behoren te worden toegewijd aan God.

Vers 23
U die zich op de wet beroemt, onteert u God door de overtreding van de wet?
Samengevat werd de wet massaal overtreden terwijl men beleed de wet te
eren. God wordt onteerd zegt Paulus, wat bewijst dat het uiterlijk kennen van
de wet niet voldoende is. De godsdienstige mens is dus ook schuldig, evenals
de moralist en de heiden zonder God.

63

Het Evangelie van God

64

Romeinen 2:24 - 3:4
Toen de HEERE God de mens schiep deed Hij dat naar zijn beeld en naar zijn
gelijkenis (Gn1:26; 5:1). Het was het verlangen van de drie-ene God dat de
mens zijn eigen heerlijkheid zou vertonen in de geschapen wereld. Maar de
mens viel in zonde, door de verleiding van de slang en het hele nageslacht
van Adam vertoonde voortaan diens beeld en gelijkenis (Gn5:3). De mens (van
het Hebreeuwse ‘Adam’=’van aarde’, stoffelijk, zie 1Ko15:47) was voortaan
God-vijandig, ik-gericht en in de duisternis wat betreft de kennis van Hem
die hem heeft geschapen. Deze natuurlijke mens ‘uit Adam’ kan God niet
behagen. Rm1:29-32 laat ons zien welke vreselijke zonden de natuurlijke mens
voortbrengt, onder de toelatende toorn van God. Ondanks het duidelijke
getuigenis van de schepping hebben ze het schepsel vereerd in hun dwaasheid.
Ook zij die naar hun geweten proberen te leven zijn niet te verontschuldigen
(Rm2:1-16), evenals zij die een uiterlijke godsdienst bedrijven, wel of niet door
God Zelf ingesteld. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
Rm3:23. Maar door het evangelie is er verlossing en wordt in de gelovigen
Christus gevormd, totdat Hij straks volmaakt zal worden verheerlijkt in al zijn
heiligen. Het beeld van de Zoon zullen wij dragen, zie Rm8:29! Daarvoor is
het nodig te weten wat de natuurlijke mens is, zodat we nooit meer op vlees
vertrouwen (Fp3:3).

Vers 24
Want om u wordt de naam van God onder de volken gelasterd, zoals
geschreven staat.
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De Jood, met zijn godsdienst door God gegeven, maar door hemzelf tot een
traditie gemaakt waarin talloze menselijke regels en wetten zijn toegevoegd
(zie Mt23:4), stond even schuldig voor God als de heiden met zijn afgoden.
De christenheid is het net zo vergaan. Menselijke traditie en invulling hebben
ervoor gezorgd dat er een systeem is ontstaan waarbinnen velen zonder leven
uit God zich bevinden, onbewust van het feit dat ze gescheiden zijn van God.
De vele zonden die zowel in het Jodendom destijds als binnen de christenheid
vandaag worden bedreven, zorgen ervoor dat de ongelovigen de naam van
God hierom lasteren. Hoeveel mensen zijn er niet door de ‘kerk’ teleurgesteld
in het geloof en hebben God de rug toegekeerd of zijn niet meer bereikbaar
met het evangelie? Paulus refereert aan ‘wat geschreven staat’ in Js52:5:
En nu, wat staat Mij hier [te doen]? spreekt de HEERE. Want Mijn volk is voor
niets weggevoerd, zijn overheersers doen [het] weeklagen, spreekt de HEERE, en
voortdurend, heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd.

Zie ook Ez36:23:
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in
hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE
ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.

Vers 25
Want besnijdenis is wel nuttig als u de wet doet, maar als u een overtreder
van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden.
Er wordt nu het thema van de besnijdenis ingevoerd. Dit was voor de Joden
een zeer belangrijk onderdeel van hun geloof. Maar uiterlijke rituelen zorgen
nooit voor een eeuwig resultaat, want dit is alleen door het geloof. Bovendien
bewerkt de wet in de mens de zelfverheffing. Alleen door geloof is daarom
een heel belangrijk principe bij Paulus. De uiterlijke besnijdenis is een teken
dat men bij het uitverkoren volk van God, Israël, hoorde (Gn17:9-14). Het
was een aards iets, een invoeging in een natuurlijk volk. Maar alleen als men
de geestelijke betekenis hiervan begreep (nl. dat het mes was gezet in de
natuurlijke mens), DAN alleen had dat uiterlijke teken eeuwige waarde. In
Gl6:15 zegt hij het zo:
Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping.
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Het gaat bij God om de bekering van het hart, om de verbrijzeling van geest en
nooit om uiterlijke status! Dit geldt zowel voor de Joden als voor de christenen.
Velen denken dat de (kinder-)doop, of lidmaatschap van een kerk, of de
kerkelijke ‘belijdenis’ hen voordeel geeft tegenover een heilig God.

Vers 26
Als dan de onbesnede de rechten van de wet bewaart, zal niet zijn
onbesnedenheid voor besnijdenis worden gerekend,
Door de besnijdenis verplichtte men zich formeel om zich te gedragen volgens
de rechten van de wet.
En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is
de hele wet te houden. Gl5:3

Maar als een onbesnedene de wil van God deed, dan was hij aangenaam voor
Hem en dat betekent dat God zijn uiterlijk onbesneden staat aanzag voor een
‘ware’ besnijdenis. Hij hoort bij Hem, is onderdeel van zijn ware volk. Dit is de
besnijdenis van het hart, waar Paulus over schrijft:
In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het
uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, Ko2:11

Vers 27
en zal de van nature onbesnede die de wet volbrengt, niet u oordelen die met
letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent?
Een heiden die niet tot Israël behoort, maar die toch ‘de wet volbrengt’, dus
rekening houdt met de wil van God, staat voor God rechtvaardig vanwege
diens geloof in tegenstelling tot de onbekeerde en wet overtredende Jood
(of ‘christen’) die uiterlijk aan alle godsdienstige voorwaarden voldoet maar
zonder geloof is. Zal deze eerste niet de laatste oordelen?
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Vers 28
Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die
iets uiterlijks is, in het vlees,
De ware Jood (‘godlover’) is niet hij die volgens de uiterlijke voorwaarden,
zoals een besnijdenis in het vlees, is toegetreden tot Gods volk. Het is hij die
dit innerlijk doet, doordat zijn hart is ‘besneden’ in de erkenning dat hij niet
deugt en een Verlosser nodig heeft. Dit vers spreekt niet over een gelovige
heiden die ineens een ‘ware Jood’ is, maar over een natuurlijke Jood die door
zijn wetsbetrachting een ware Jood is voor God.

Vers 29
maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en dat is besnijdenis: die van
het hart, naar de geest, niet naar de letter; zijn lof is niet van mensen, maar
van God.
Het gaat God altijd om de verborgen, innerlijke mens. De keuzes die daar
worden gemaakt bepalen of een mens oprecht het goede zoekt en Hem wil
dienen. God heeft de uiterlijke besnijdenis (en alle uiterlijke zaken onder het
oude verbond) ingesteld als ‘richtingaanwijzers’ naar de geestelijke principes
betreffende de Heer Jezus.
…het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van
wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. Ko2:17

Als men zich bekeert doordat men heeft ingezien dat het eigen hart
onverbeterlijk slecht is, is men ‘besneden’ in de besnijdenis van Christus omdat
God hem wat zijn oude mens betreft heeft meegekruisigd. De verbinding met
de zonde is daarom voorgoed weg en dus is een gelovige Jood naar het hart
besneden, naar de geest en niet letterlijk naar de letter van Gn17. Uiterlijke
zaken als doop en besnijdenis zorgen vaak voor ontzag en bewondering bij
mensen, maar God eert ieder die zich werkelijk bekeert. Overigens was dit niet
iets nieuws, het Oude Testament spreekt hier ook al over:
Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda
en inwoners van Jeruzalem; anders zal Mijn grimmigheid uitslaan als een vuur
en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw slechte daden. Jr4:4
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Hoofdstuk 3 vers 1
Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?
Paulus, zelf een Jood, vult als het ware de gedachten van zijn lezers in. Als de
situatie dan zó is, waarom heeft God dan zijn volk Israël gezegend met uiterlijke
zaken zoals de besnijdenis? Wat is dan het voordeel nog om een Jood te zijn?
Een Jood is iemand die uiterlijk, zichtbaar door God is gescheiden van andere
mensen. Daardoor kreeg hij vele uiterlijke voorrechten: Paulus noemt hier die
voorrechten van de Jood op (in hst. 9 maakt hij de lijst af).

Vers 2
Veel in elk opzicht, en wel in de eerste plaats dat hun de woorden van God
zijn toevertrouwd.
Als we bedenken dat de voordelen van de Jood uiterlijk zijn, en geen
eeuwigheidswaarde in zichzelf hebben, wordt het niet moeilijk te begrijpen
waarom sommige zegeningen puur uiterlijk en aards zijn. Vandaar dat er vele
voorrechten zijn verbonden aan het Jood-zijn. Israël had in de eerste plaats
namelijk de woorden van God ontvangen als enige volk op aarde.
Want welk groot volk is er waar de goden zo dicht bij zijn als de HEERE, onze
God, [bij ons is], altijd als wij tot Hem roepen? En welk groot volk is er dat [zulke]
rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u
heden voorhoud? Dt4:7-8
Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn
bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel [ander] volk gedaan; die kennen Zijn
bepalingen niet. Halleluja! Ps147:19-20

Zo heeft de christenheid in het complete woord van God een enorme zegen
ontvangen van God. Ieder die zich christen noemt, ook al leeft hij/zij er niet
naar, is het complete woord van God toevertrouwd! Dit geeft een grote
verantwoordelijkheid.
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Vers 3
Wat dan? Als sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof de trouw
van God te niet doen?
God heeft Zich in het Oude Testament aan hen geopenbaard en toch zijn
sommigen (want er waren uitzonderingen) ongelovig aan dit woord geweest.
Betekent dit dat deze voorrechten dus geen waarde hebben? Nee, de mens
was ontrouw; God bleef trouw. Niet alle Israëlieten waren ontrouw, maar
‘sommigen.’ Er is ook een ‘Israël’ van God (Gl6:16) waarvan Paulus een
voorbeeld is. In zijn grote trouw heeft God uit Israël de eerste gelovigen
geroepen die tot de gemeente van God behoren.

Vers 4
Volstrekt niet! Maar God zij waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals
geschreven staat: ’Opdat U gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en
overwint, wanneer U geoordeeld wordt’.
Het is volstrekt ondenkbaar dat de ontrouw van de mens invloed heeft op
Gods trouw. Dat sommigen trouw waren terwijl toch ieder mens van nature
leugenachtig is (Ps116:11), is geen tegenspraak. De natuurlijke verdorvenheid
van de mens is ook bij de gelovigen van nature even groot. Paulus’ conclusie
over de mensheid is daarom vernietigend. De Joden hadden dat kunnen weten
uit hun eigen wet, namelijk uit de Psalmen. Daarom citeert Paulus daar ook
regelmatig uit:
Ieder mens leugenachtig (3:4; zie Ps116:11). Allen zijn zij afgeweken, samen
zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één
(3:12; zie Ps14:1-3 en 53:1-4).
God bleef trouw, Hij is waarachtig (Jr10:10). De mensen waren ontrouw, maar
Gods trouw wordt daardoor niet tenietgedaan! Paulus citeert Psalm 51:6:
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,
zodat U rechtvaardig bent wanneer U [recht]spreekt [en] rein bent wanneer U
oordeelt.
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God is rechtvaardig is als Hij als Rechter optreedt en de ontrouwen oordeelt.
Gods rechtvaardigheid blijkt nu juist uit het feit dat Hij onze ongerechtigheid
zo onomstotelijk vaststelt.
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Ondanks de zonde van de mens, gebruikt God deze zonde om zijn eigen
heerlijkheid te openbaren in de hele schepping. Het is zijn raad dat zijn Zoon
verheerlijkt zal worden in de heiligen (2Ts1:10) en dat God ‘alles in allen’ zal
zijn van de gemeente en zal wonen bij de mensen (1Ko15:28; Op21:3). Deze
raad is ons geopenbaard door de Bijbel, de heilige Schrift. Deze is geschreven
door Joden. Aan hen heeft God eerst zijn woord en vele voorrechten gegeven,
zie Rm3:2 en 9:1-5. Naast het feit dat Israël in het algemeen gesproken de
woorden van God niet heeft geloofd (zie Rm9-11), waren zij ook ongehoorzaam
vanaf Gods geopenbaarde eisen op de Sinaï. Soms was er zelfs maar één enkel
exemplaar van de geschreven wet over onder het volk (zie 2Kn22:8). Trots over
hun bevoorrechte positie onder de volken maakte hen blind voor Gods woord
en ondanks de vele voorzeggingen naar de Messias, hebben ze Hem gedood.
Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend, en de
stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden, hebben zij door
Hem te veroordelen vervuld; Hd13:27

Ze bewezen dat de mens uit Adam, met een godsdienst door God Zelf gegeven,
even zondig handelde als die uit de heidenen. Overigens geldt dit ook voor
de christenheid. Men heeft het woord van God, men leest eruit, maar in het
hart haat men het kruis en Degene die daarop in onze plaats heeft gehangen.
Uiterlijk vroom willen zij niets horen over de verderfelijkheid van de natuurlijke
mens. Men heeft Hem daarom in het hart gekruisigd net zoals de Joden dit
letterlijk deden. Daarom behoren we God te geloven als Hij het volkomen
oordeel uitspreekt over het vlees, de oude mens.
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Vers 5
Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij
dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig als Hij de toorn over ons brengt? Ik
spreek naar de mens.
Paulus benoemt de schuld van het volk Israël waartoe hij zelf ook behoorde
als ‘onze ongerechtigheid’. De ongerechtigheid van de Jood staat door hun
gedrag vast. Maar ondanks dat vervulde God de profetieën aan hen gegeven
aangaande zijn Zoon, juist door hun ongehoorzaamheid. Hieruit blijkt dat God
rechtvaardig is! Zijn rechtvaardigheid blijkt juist dat Hij deze ongerechtigheid
van het volk Israël zo ondubbelzinnig vaststelt. Is het dan soms onrechtvaardig
als Hij dan onze zonden oordeelt? Als onze zonde ertoe bijdraagt dat God
verheerlijkt wordt, waarom oordeelt Hij deze zonden dan? Het is toch juist zo
dat deze een positief effect hebben doordat ze Gods gerechtigheid bevestigen?
Paulus’ vraag is volgens de logica van de mens zelf. Zo redeneert de mens zelf,
hoewel Paulus weet dat het een onzinnige vraag is.

Vers 6
Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?
Paulus is uiterst stellig: volstrekt niet! Hij zal de wereld oordelen omdat Hij
rechtvaardig is (zie Hd17:31). Hoewel God de zonde gebruikt tot zijn eigen
heerlijkheid, ontslaat dit de mens niet van zijn verantwoordelijkheid.

Vers 7
Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot
zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld?
Een slimme Jood zou nog kunnen aanvoeren: ‘Ja, maar, God mag wel blij zijn met
zoveel leugen in mijn leven, want daardoor wordt Gods eigen waarachtigheid
alleen maar helderder aan het licht gebracht.’ Het is inderdaad zo dat Gods
heerlijkheid des te helder ‘afsteekt’ tegen onze onrechtvaardigheid, maar dat
mag uiteraard nooit betekenen dat we een excuus hebben om te zondigen.
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Vers 8
En waarom niet, zoals van ons gelasterd wordt, en zoals sommigen beweren
dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt?
Het oordeel over hen is rechtvaardig.
Er werd zelfs door sommige Joden beweerd dat Paulus zelf dit leerde! Dat
de apostel de gemeente onderwees om maar het kwade te doen zodat God
hier tegenover alleen maar ‘rechtvaardiger’ afstak. Paulus weidt er verder
geen antwoord aan. Hij voegt er alleen aan toe dat het oordeel over dit soort
mensen rechtvaardig is. Altijd weer wordt de genade van God aangegrepen
om maar te doen wat we zelf willen (zie ook Rm6:1). Het is ten diepste laster
van deze genade.

Vers 9
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren
zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn,
Paulus komt nu terug op de vraag van vs1. Wat is het voorrecht van de Jood?
Zijn wij dan beter dan de rest? Hij maakt voor eens en voor altijd overduidelijk
de conclusie dat alle mensen schuldig staan voor God. Het maakt niet uit welke
uiterlijke voorrechten je hebt; ten diepste is ieder mens voor God verloren. In
1Jh5:19 staat het zo:
Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt.

Allen zijn onder de zonde, of zoals het staat geschreven in Gl3:22:
Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond
van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven.

Vers 10
zoals geschreven staat: ’Er is geen rechtvaardige, ook niet een;
Paulus citeert nu de Psalmen, Spreuken en een enkel vers uit Jesaja om veertien
vreselijke kwalificaties op te sommen over de mens, want iedere gelovige
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behoort te weten hoe God denkt over zijn eigen natuur. Het stond namelijk
al geschreven in het Oude Testament: Er is geen rechtvaardige, er is geen één
verstandige. Zelfs Adam niet, want die was onschuldig, niet kennende goed en
kwaad. De Jood had dit dus kunnen weten. Niemand is van nature rechtvaardig
(Ps14:1). De kracht van dit woord bereikt ons alleen maar als we ons bewust
zijn van onze totale verdorvenheid van nature en ons niet verschuilen achter
onze christelijke godsdienst. Alleen zij die hebben erkend dat ze schuldig staan
voor God zullen de genade werkelijk kunnen aanvaarden die er is in Christus.

Vers 11
er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt;
Maar, verstandige mensen zijn er toch wel? Hier betekent ‘verstandig’ inzicht
in de dingen van God. Nee, ook dat niet. De natuurlijke mens is volkomen blind
voor de dingen van God. Hoewel ze boeken vol schrijven over God weten ze
niets.
Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van
God is gekomen, 1Ko1:21

Zijn er dan ook geen mensen die dan God zoeken van nature? Nee, er is
niemand die God ernstig zoekt. Maar al die tempels en godsdienst dan onder
de heidense volken? Gods woord zegt dat het offeren aan demonen is en niet
aan God (1Ko10:20). Geen enkel mens heeft ooit uit zichzelf de heilige God
gezocht, maar God zoekt hem. Zijn genade bewerkt een antwoord in de harten
van de mens die zich bekeert.

Vers 12
allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die
goed doet, er is er zelfs niet een’;
Erger, ze zijn allen afgeweken, bewust zich totaal afkerend van God (zie voor dit
woord Rm16:17 en 1Pt3:11). Ze zijn allemaal ‘nutteloos’ hierdoor geworden,
een woord dat wordt gebruikt door de Grieken voor rottend fruit. Er is toch
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wel iemand die goed doet? Nee, ook dat niet; zelfs niet één! Let op wat er al
stond geschreven in Ps14:3:
Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.

Vers 13
‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ’addergif is
onder hun lippen’;
Nu citeert Paulus Ps5:10; 140:4. Vreselijk is wat God te zeggen heeft over de
mens. Dood, verderf, morele stank en dat ook nog eens openlijk, want met
hun mond verraden zijn hun verdorven hart. Er is overal bedrog en corruptie,
leugen en verdraaiing. Addergif verspreidt zich doordat mensen met hun
woorden elkaar neerslaan en vervloeken.

Vers 14
‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’;
Ps10:7. Sla eens een willekeurig mens in zijn gezicht en zie wat er uit diens
mond komt. Men kan beter een nest vol wespen grijpen. Bitterheid is gelijk
paraat om vervloeking over de ander uit te spreken. Hoe anders was de Heer
Jezus die niet terugschold (1Pt2:23).

Vers 15
‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Een citaat van Js59:7. Moord is overal in de samenleving. Jonge kinderen
rennen achter elkaar aan met speelgoedpistolen, relaties eindigen in
gruwelijke drama’s, films waarin moord wordt vertoond zijn er in overvloed,
criminelen worden geliquideerd en miljoenen baby’s worden geaborteerd. Als
Gods genade is teruggetrokken, zullen de mensen elkaar slachten (Op6:4).
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Vers 16
vernieling en ellende is op hun wegen;
Weer Js59:7. Zij die beweren dat de mens zich ‘verbetert’ en ‘vooruitgaat’
zijn leugenaars. Overal is vernieling en ellende ‘op hun wegen’ door de hele
geschiedenis heen tot aan de dag van vandaag. Zoals het in de dagen van
Noach was, zo zal het zijn als de Zoon des mensen komt (Mt24:37). En hoe was
het in die dagen?
Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met
geweld. Gn6:11

Vers 17
en de weg van de vrede hebben zij niet gekend’;
Nu citeert Paulus Js59:8. De natuurlijke mens heeft niet werkelijk het verlangen
de weg van de wijsheid te kennen, wiens paden vrede zijn (Sp3:17). Vrede
onderling kunnen zij dan ook niet bewerken, getuige de talloze oorlogen en
onderlinge ruzies en verwijderingen.

Vers 18
‘geen vrees voor God staat hun voor ogen’.
Dit is Ps36:2. De mens praat over God, heeft talloze godsdiensten, maar vreest
Hem, de heilige niet. Velen van hen die zich christen noemen, bewijzen uit hun
gedrag Hem niet te vrezen. Dit hele gedeelte, vs9-18 behoren wij biddend te
overdenken, te geloven, te allen tijde te prediken in deze laatste dagen waarin
Godsbesef uitsterft. De diagnose van de mens, gegeven door de Dokter zelf, is
de weg naar genezing. Let op de volgorde van de verzen 13-18: mond, voeten,
ogen. Het is de omgekeerde volgorde: ogen, voeten, mond die ons leven als
christenen zou moeten bepalen: Op Christus zien, Hem navolgen en Hem
belijden.
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Vers 19
Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet
zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt
voor God.
Deze veroordelingen over de mens komen uit de wet (Het OT), zegt Paulus, en
zijn dus gericht aan hen die onder die wet staan; de Joden. De hele wereld,
bestaande uit heidenen én Joden staat schuldig voor God. Zo wordt elke
mond gestopt die zichzelf als rechtvaardig ziet en zo heeft God de hele wereld
strafschuldig verklaard. Het bewijs is geleverd. Niemand kan er nog onderuit:
De mens is hopeloos verloren tegenover een Rechtvaardig Rechter.

Vers 20
Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor Hem
gerechtvaardigd worden; want door de wet komt kennis van zonde.
De conclusie is: Niemand komt voor een Rechtvaardig God er goed vanaf als
hij/zij vertrouwt op zijn eigen gerechtigheid. Die is er namelijk niet. De functie
van Gods wet, zijn heilige eis, was om te laten zien hoe ernstig het met de
mens gesteld is. Hij kan de wet niet volbrengen vanwege zijn verdorvenheid!
God handelde met Abraham buiten de wet om, op basis van de belofte, maar
de mens moest zelf weten hoe het met hem gesteld is. Door de wet te kennen,
ontdekken we onze eigen onmacht deze te volbrengen door de zonde om zo
ons enkel en alleen te richten op Christus. Maar hoe moeilijk is het de Jood
los te maken van de wet en hem te richten op Christus die de vervulling is van
de wet? Hoe moeilijk is het ook om de ‘christen’ los te maken van tradities,
belijdenisgeschriften, en rituelen zoals het vieren van Kerst, Pasen, Pinksteren
en hem te richten op Christus alleen?
Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn
zwakheid en nutteloosheid (want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht),
en anderzijds de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen.
Hb7:18-19
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Tot nu toe hebben we de volgende redenering van de apostel gezien:
1.

De heidenen zijn onverbeterlijk slecht in 1:18-32

2.

De moralisten zijn onverbeterlijk slecht in 2:1-16

3.

De Joden (godsdienstige mensen) zijn eveneens onverbeterlijk slecht in
2:17-3:8

Conclusie: Alle mensen zijn schuldig voor God! In 3:9-20. Het menselijke hart
is volkomen verdorven, welke achtergrond het ook heeft. In het komende
gedeelte zien we de uitwerking van wat Paulus al had geschreven in 1:16-17:
Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot
behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof
tot geloof…

De eerste taak van de apostel Paulus, die het evangelie bracht aan gelovigen
in Rome, was om aan te tonen dat de hele mensheid zich in een hopeloze en
schuldige staat bevindt. Zijn tweede taak is Gods genade te ontvouwen t.o.v.
de mens die onder de zonde is. Daar gaan we ons nu mee bezighouden.

Vers 21a
Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard,
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‘Maar nu’. Zou God niet in genade hebben gehandeld op het kruis, dan was de
toestand van de mens hopeloos gebleven tot in eeuwigheid. Maar God heeft
buiten de wet om gehandeld en zijn gerechtigheid geopenbaard. Er staat ‘wet’
zonder lidwoord wat aangeeft dat het om het principe van ‘wet’ gaat en niet
zozeer over de tien geboden. Wet eist de vervulling van verplichting alvorens
te zegenen. De genade van God verkondigt Christus, die alles heeft vervuld
zodat de zegen onverdiend en vrijgegeven wordt aan ieder die gelooft. De
gerechtigheid van God wordt in het evangelie openbaar los van onze prestaties.
De wet heeft zonde aan het licht gebracht en nu de mens in het licht van de
wet volkomen faalde, heeft God deze aan de kant gezet en zijn gerechtigheid
geopenbaard gefundeerd op een nieuw principe.
Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn
zwakheid en nutteloosheid (want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht),
en anderzijds de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen.
Hb7:18-19

Zij die niet zien of geloven dat de hele geschiedenis van hen die in Christus zijn
tot een einde is gekomen op het kruis (want zij zijn gestorven met Christus),
denken dat God nog steeds gerechtigheid van hen eist, want ‘de wet heerst
over de mens zolang hij leeft’. De leraars van de wet (1Tm1:7) zeggen: ‘Achter
God die tot ons spreekt in genade is zijn eeuwige wet. Hij moet uitvoeren wat
Hij in de wet zegt. Maar omdat wij niet in staat zijn de wet te houden, heeft
Hij in zijn genade Christus gegeven om alle voorwaarden die de wet stelt te
vervullen voor ons. Hij stierf voor ons die de wet niet konden volbrengen. Nu
onze schuld hiervoor is betaald, hebben we Christus’ wetsvervulling voor ons
als onze gerechtigheid voor God’.
Maar wij zijn in Christus gestorven voor de wet, voor dit hele principe. We
zijn in de opgestane en verheerlijkte Christus die in de hemel zeker niet onder
de wet is. Een gelovige is niet meer in het vlees, maar in de Geest (Rm8:9),
een nieuwe schepping in de verheerlijkte Christus. De wet is niet gegeven aan
een hemels gezelschap, maar aan een aards volk. We zijn niet verbonden aan
een aardse, Joodse Jezus maar aan een hemelse. We bevinden ons nu wat
God betreft, net als Hij op het terrein van het opstandingsleven. Gerechtigheid
van God houdt in dat Hij handelt in gerechtigheid t.o.v. Christus door Hem de
hoogste plaats te geven en de gelovige door deze in Hem dezelfde plaats te
geven voor Zijn aangezicht.
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Vers 21b
waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt,
Er wordt ook al in het Oude Testament getuigenis gegeven van de gerechtigheid
van God op een andere basis dan de wet.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Js53:11

Zie ook Jr23:6. Maar ook Petrus laat dit duidelijk zien:
…maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten tevoren had
verkondigd, dat zijn Christus zou lijden. Hd3:18
Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van
zonden ontvangt door zijn naam. Hd10:43

Vers 22
namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus <tot allen, en
over> allen die geloven; want er is geen onderscheid.
Dit nieuwe principe, buiten de wet om, is gegrond op geloof in Jezus Christus.
De gerechtigheid van God wordt hierin zichtbaar dat Hij ieder die zijn geloof
op Christus richt, dat is het getuigenis aangaande Hem voor waar aannemen,
gerechtvaardigd wordt. Het is niet ‘gerechtigheid tegenover God’, maar
‘gerechtigheid van God’, dus niet een positie van ons, maar een onwankelbare
staat in Christus! De opgestane Christus is onze positie. Heeft Christus iets
nodig dat Hij voor God geaccepteerd wordt? Dan wij ook. Maar als Hij in
volkomen acceptatie voor God staat, dan ik ook. ‘Denk nooit aan jezelf los van
Christus’, zei John Wesley.
…die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging. Rm4:25
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem
behouden worden van de toorn. Rm5:9

Deze gerechtigheid van God openbaart zijn wezen, wat liefde is. Het zou
rechtvaardig zijn geweest als Hij het hele mensenras had weggevaagd van de
aarde, maar dat had zijn liefde niet getoond, maar slechts zijn heiligheid. Deze
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heiligheid heeft in gerechtigheid Christus als Plaatsvervanger geoordeeld voor
onze zonden, opdat ieder, Jood en heiden zonder onderscheid, die in Hem
gelooft (‘tot allen’) gerechtvaardigd wordt. Oneindige oceanen van genade
rollen over de plaats waar eerst oordeel en veroordeling was. Nadat God
Christus uit de doden heeft opgewekt zegt Hij tegen de gelovige: ‘Nu plaats
ik jou die gelooft in mijn Zoon. Ik geef je een positie volkomen en alleen in
Hem die is opgestaan uit de dood. Niet alleen heb Ik jouw zonden weggedaan,
maar nu heb Ik je in Zijn dood volkomen bevrijd van je oude staat van
verantwoordelijkheid tegenover een heilig God in de eerste Adam’.

Vers 23
Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,
Paulus herhaalt wat hij in 1:18-3:20 uiteen heeft gezet. Alle mensen hebben in
de eerste Adam tegen God gezondigd (verleden tijd). Zij waren immers allen
in zijn lendenen (vergelijk Hb7:10). De hele mensheid zondigde in Adam want
hij is hun hoofd. Als gevolg van deze opstand van de mens tegen God kan de
mens nooit de heerlijkheid van God binnengaan. Hij komt te kort aan deze
heerlijkheid (tegenwoordige tijd). Zijn staat als verbonden met de eerste Adam
maakt hem voor altijd gescheiden van God. Hij is ‘in het vlees’ en kan God
nooit behagen (Rm8:8). Het vlees is namelijk vijandschap tegen God (Rm8:7).

Vers 24
en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die
in Christus Jezus is.
Dit is het mooiste vers in de Bijbel over de rechtvaardiging op grond van geloof.
God rechtvaardigt de goddeloze (Rm4:5) buiten enige verantwoordelijkheid
van de mens om, om niet op grond van de verlossing die in Christus Jezus is.
Hij is onze gerechtigheid van God.
Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van
Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; 1Ko1:30

84

Romeinen 3:21-31

Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2Ko5:20

God plaatst de mens, die goddeloos is (en dus niet eerst verandert voordat
hij rechtvaardig wordt verklaard want dat zou op grond van wet zijn) en die
gelooft, voor Zichzelf op grond van de waarde van het volbrachte werk van het
kruis en plaatst de gelovige vervolgens in de opgestane Heer. We zijn nu eens
en voor altijd in Christus, volmaakt ééngemaakt met Hem. Gerechtvaardigd
wil niet zeggen: Iemand rechtvaardig maken, maar hem als zodanig verklaren.
Het verandert niet iets in ons, maar verandert onze relatie tot een heilig
God. Dit is door de genade van God, buiten onze prestaties om, op basis
van het volbrachte werk van Christus op het kruis. Het is de opgestane en
verheerlijkte Heer die onze gerechtigheid is. Wáár christendom is leven aan de
opstandingszijde van het kruis. Waar Christus als de verheerlijkte Heer leeft
voor God, niet op basis van verplichting (wet), maar op basis van liefde, zo
geldt dat ook voor de gelovige. Als wij deze dingen geloven voor onszelf, zal er
zegen en vrede zijn. Het gaat niet louter om de kennis van de Schrift, maar de
toepassing ervan op onszelf.

Vers 25a
Hem heeft God gesteld tot een genadetroon
Hem heeft God voorgesteld. Er is geen andere weg. God heeft Jezus aan de
wereld gegeven als middel tot verzoening. Het evangelie is ‘aangaande zijn
Zoon’ (Rm1:3). Het woordje ‘genadetroon’ kan ook worden vertaald met
‘verzoendeksel’ In het heilige der heiligen stond de ark, met daarop het gouden
verzoendeksel (Ex25:21; Hb9:5 ook Gr. hilasterion in de Griekse vertaling van
het Oude Testament). In die ark lagen (o.a.) de stenen tafelen met de tien
geboden, de wet, die het volk aanklaagde. Dat zouden de cherubs zien als er
niet een deksel tussen zat met daarop het bloed dat de hogepriester sprengde
op de grote verzoendag. Dit bloed was van één van de twee geiten. Op de
ander legde de hogepriester zijn handen en deze werd de woestijn in gestuurd.
Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en
zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij
met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en
vóór het verzoendeksel sprenkelen. Lv16:15
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Hij werd verlaten door God omdat ik dat verdiende, Hij werd geslagen omdat
ik geslagen had moeten worden. Hij gaf de geest over omdat er in mij geen
enkele hoop is. Dit is wat mensen niet willen horen, maar wat verzoening
volgens de Bijbel is. Het is de toorn van God over de zonde, maar dan niet op
mij, maar op een Ander.

Vers 25b
door het geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het
voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder
de verdraagzaamheid van God;
God kijkt naar het deksel en ziet het bloed dat spreekt van Christus. Daarom
heeft God in het verleden zoveel zonden laten passeren. Dat leek wel
onrechtvaardig, maar dat was het niet, want God keek vooruit naar het werk
van Christus. Dit was een verzoening van de zonde naar God toe waardoor
Hij gedurende vierduizend jaar de zonde niet heeft veroordeeld en God
verdraagzaam is geweest, heeft ‘voorbij laten gaan’.
Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de
mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, Hd17:30

Hoewel in Gods regering er oordelen waren zoals de zondvloed, Sodom en
Gomorra, zijn dit niet de definitieve handelingen van Gods eigen heilige natuur
tegenover de zonde. Hij liet verreweg de meeste zonden voorbijgaan tot aan
het kruis (maar zal uiteindelijk wel worden uitgevoerd). Dit was een ‘betoning’
van Gods gerechtigheid, gebaseerd op het volbrachte werk van Christus. In
Christus’ dood zijn allen gestorven wat God betreft (2Ko5:14). Hij gaf zijn leven
als een losprijs voor allen (1Tm2:6), los van het feit wie er aanspraak op zouden
maken.

Vers 26
tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij
rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is.
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In de tegenwoordige tijd wordt de gerechtigheid van God openbaar in de
rechtvaardiging van de goddeloze op grond van geloof in Jezus. Wij leven na
het kruis waarop alles volmaakt volbracht is. ‘Op grond van geloof’ is niet het
vertrouwen dat God iets gaat doen, maar dat Hij alles al gedaan heeft. Het is
geloof in de Schrift dat getuigt van wat Christus gedaan heeft.

Vers 27
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken?
Nee, maar door de wet van het geloof.
Wat blijft er dan nog over van de (Joodse) roem? Er is in het evangelie van
Gods genade geen enkele sprake van menselijke prestaties. Dus welke wet kan
nog worden nageleefd? In ieder geval niet één die werken van de mens vereist,
want de mens is onder de zonde en niet in staat de wet te houden. Als er dan
sprake is van een principe van een wet, is het die (wetmatigheid) van geloof.

Vers 28
Want wij stellen vast, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof,
zonder werken van de wet.
Paulus vat samen wat hij en zijn medewerkers ‘vaststellen’, concluderen n.a.v.
het voorgaande. Dit is het evangelie, dat een mens gerechtvaardigd wordt door
geloof, zonder enige prestatie van hemzelf, want hij is nu in Christus ‘om niet’.
Naar de wet is hij een goddeloze, maar hij wordt gerechtvaardigd als zodanig,
op basis van zijn geloof in Gods geopenbaarde getuigenis van zijn Zoon.
Wij, van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een
mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen
door het geloof in Jezus Christus, ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat
wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op
grond van werken van de wet, want op grond van werken van de wet zal geen
vlees gerechtvaardigd worden. Gl2:15-16
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Vers 29
Is God alleen de God van de Joden? Niet ook van de volken? Ja, ook van de
volken;
Dit principe geldt voor ieder mens, want God is ook een God van de volken,
niet alleen van de Joden. Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, zou God
alleen een God van de Joden zijn, want dan zouden alleen zij gerechtvaardigd
kunnen worden. Geen volk buiten hen had immers de wet.

Vers 30
er is immers de ene God, die besnedenen zal rechtvaardigen op grond van
geloof en onbesnedenen door het geloof.
God is één en niet verdeeld zoals de volken. Hij zal de gelovige Jood die is
besneden rechtvaardigen op grond van geloof en de heiden die onbesneden is
eveneens op grond van datzelfde geloof.

Vers 31
Stellen wij dan de wet buiten werking door het geloof? Volstrekt niet! Maar
wij bevestigen de wet.
Het gezag van de wet blijft echter vol van kracht om de mens die uit Adam
is, schuldig te verklaren en zo tot de Verlosser uit te drijven. De wet verklaart
ieder mens, in het bijzonder de Jood de dood schuldig. Doordat Christus voor
ieder mens de dood inging, werd de wet bevestigd.
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De mens is volkomen verdorven vanaf de zondeval (zie ook Gn8:21). Dit heeft
de mens ‘bewezen’ toen hij de Geliefde van de Vader naar het kruis verwees.
Paulus toont aan dat deze goddeloze mens volkomen gerechtvaardigd wordt
uit het geloof om zo het karakter, de heerlijkheid van God te benadrukken! Aan
het eind van hoofdstuk 3 vat Paulus zijn hele, daaraan voorafgaande, betoog
samen met de woorden:
Want wij stellen vast, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, zonder
werken van de wet. Rm3:28

Werken van de wet impliceren menselijke arbeid, beloning en dus eer voor de
mens. Dit zou een reactie uit kunnen lokken van de Joodse lezers. Zij zouden
kunnen zeggen: ‘Paulus verkondigt een boodschap die ons van de wet afbrengt,
het is iets totaal anders dan we hebben geleerd vanuit de Thora’. Paulus is hen
als het ware voor en zegt in vs. 31:
Stellen wij dan de wet buiten werking door het geloof? Volstrekt niet! Maar wij
bevestigen de wet.

We zeggen niets nieuws, zegt Paulus als het ware, ik verkondig alleen maar wat
God in de Thora al had aangekondigd. Hij gebruikt dan twee voorbeelden van
mannen waarin de Joden roemden, Abraham en David. Hadden deze twee op
grond van hun eigen werken roem bij God?
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Vers 1
Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze voorvader naar het vlees,
gevonden heeft?
Als eerste noemt Paulus Abraham, de voorvader van heel Israël. Wat staat er
over hem geschreven, nota bene in het eerste boek van de Thora? Wat heeft
hij gevonden in zijn omgang met God? Dit voorbeeld moet ons (en de Jood) er
diep van doordringen dan er helemaal niets van de mens bij is als God iemand
rechtvaardig verklaart. Alle eer en heerlijkheid moet naar Hem toe en niet
naar een mens, hoe goed deze mens (hier Abraham) ook als voorbeeld kan
dienen.

Vers 2
Want als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij
roem, maar niet bij God.
Er was helemaal geen sprake van een rechtvaardiging op grond van werken
van Abraham zelf. Hij zou dan immers roem hebben, wat tegen de geest van
de Schrift ingaat. Het zou geen roem bij God zijn, want op grond van werken
zal geen vlees rechtvaardig worden bij God (Gl2:16).

Vers 3
Want wat zegt de Schrift? ’En Abraham geloofde God en het werd hem tot
gerechtigheid gerekend’.
Paulus beroept zich op de Schrift, zoals wij dat ook voortdurend moeten doen.
In Genesis 15:6 staat:
En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende dat tot gerechtigheid.

Zie? Abraham, onze voorvader naar het vlees, ook hij werd gerechtvaardigd
op grond van geloof. God had hem een zoon beloofd, hij geloofde God en
het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham gaf God de eer als de
God van de waarheid. God had immers zijn woord aan Abraham gegeven
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betreffende diens nageslacht, terwijl het naar de mens gesproken onmogelijk
was dat Abraham kinderen zou kunnen krijgen (Gn12:3; 15:4-5). Het woord
‘rekende’ is bij Paulus een belangrijk woord. Het komt vijfendertig keer voor in
zijn brieven (elf keer in dit hoofdstuk), van de één en veertig keer in het hele
Nieuwe Testament. Het woord komt uit de rechtsspraak en duidt in dit vers 3
op een uitspraak van God die als de Rechter een mens rechtvaardig verklaart
op grond van diens geloof. Zo ‘rekent’ God ook de zonden toe aan ieder mens
die Hem afwijst (zie vs8).

Vers 4
Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als
verschuldigd.
De gevallen mens denkt altijd in redding op grond van goed doen. Hoe vaak
horen we niet iemand zeggen: ‘Hij is zeker in de hemel, want het was zo’n
goed mens’. Paulus maakt glashelder dat eeuwige behoudenis niet wordt
verkregen op grond van iets dat in de mens is. Als het geloof een daad zou
zijn van gerechtigheid, zou er logischerwijs een beloning op volgen, want dat
is de eer voor de werker. Geloven is geen daad, maar keuze om het van Hem
te verwachten en van niemand anders omdat men inziet dat men het zelf niet
kan! Abraham had immers een ‘afgestorven lichaam’ (vs19). Toen Abraham
God geloofde, deed hij het enige dat een mens kan doen zonder iets te doen.
Zijn geloof was geen daad, maar een houding. God vervulde zijn belofte,
Abraham deed niets door dit te geloven. In hoofdstuk 3 lag de nadruk in het
geloof in Jezus Christus en Diens verzoenend werk, hier in hoofdstuk 4 ligt het
accent op geloof in God.

Vers 5
Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de Goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid;
‘Hem die niet werkt’ is het goddelijke principe. De mens moet dus afzien
van iedere vorm van werken om gered te worden; zoeken, huilen, belijden,
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voortdurende bekering, oprecht bidden, vragen etc. Hij moet eenvoudig
geloven dat zijn zonden zijn gedragen door een Ander.
Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God
van de zijne. Hb4:10

Het geloof zelf is daarom ook niet een daad van gerechtigheid, maar is
eenvoudig eer geven aan Hem die de waarheid spreekt, een vertrouwen
hebben in zijn woord. Dit terwijl de gelovige weet dat hij schuldig is en zelf
daar niets aan kan veranderen. Dus hoewel dit geloof in zichzelf niet een
daad van gerechtigheid is, wordt het de gelovige gerekend tot gerechtigheid.
De grondslag die God hiervoor heeft is niet het geloof, maar het volbrachte
werk van zijn Zoon op het kruis. Zo is er in iedere tijd voor iedere gelovige
dezelfde grondslag voor de rechtvaardiging, hoewel het voorwerp waarin men
geloofde, verschilde.

Geloven in

Op grond van

Resultaat

Abraham

De belofte

Het kruis

Gerechtvaardigd

David

De offers

Het kruis

Gerechtvaardigd

Wij

Jezus’ offer

Het kruis

Gerechtvaardigd

De ‘grote’ Abraham stond dus op precies dezelfde grond voor God als iedere
zondaar (Rm3:23). Dit is nogal schokkend voor de Jood. God verklaart immers
de goddeloze rechtvaardig, niet de goede of de rechtvaardige. Als God
de godvrezende mens rechtvaardig zou rekenen, op welke grond zou dat
dan zijn? Als dit op grond van diens gerechtigheid zou zijn, zouden we het
bloed van Christus buiten beschouwing laten en dus zou deze zogenaamde
‘godvrezende’ mens geen zondaar zijn, wat Rm3 juist wél beweert. Er is geen
enkel onderscheid voor een heilig God! Keurige mensen en misdadigers zijn
beiden zondaars. Er is niet één rechtvaardige (Rm3:10), ook Abraham dus niet.
Nu gaat Paulus spreken over die andere ‘geloofsheld’ in de ogen van de Joden.
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Vers 6
zoals ook David de mens gelukkig noemt wie God gerechtigheid toerekent,
zonder werken:
David heeft daar trouwens ook al iets van begrepen. Hij schreef dit namelijk al
op in Psalm 32:1-2.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens
geest geen bedrog is.

Die mens is ‘zalig’, gezegend, gelukkig, die weet dat zijn zonden zijn bedekt.
Niet op grond van werken, maar uit genade.

Vers 7
‘Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden
bedekt zijn.
De mens die gelooft, mag weten dat al zijn wetteloosheden zijn vergeven en
zijn zonden zijn bedekt. Vergeven gaat verder dan vrijspraak, want vergeving
spreekt van het hart van de Rechter. Hier in Ps32 spreekt David nog over
‘bedekt’ (Hebr. Kaphar), maar in het Nieuwe Testament gaat het verder, de
zonden zijn vergeven en weggedaan (zie Hb10:3-4,10-14).
Maar nu is Hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de
zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. Hb9:26b

Vers 8
Gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent’.
Na vergeving en bedekking noemt David het geenszins toerekenen van de
zonde tot in eeuwigheid. Het overspel, de hypocrisie en moord van David
werden hem niet toegerekend. Er was tuchtiging in zijn leven op grond van zijn
zonden, maar ze werden hem, wat de eeuwigheid betreft en wat betreft de
heilige God, niet toegerekend.
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Vers 9
Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers:
aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend.
Paulus spreekt tot de Joden die hun afkomst en godsdienstige positie als
iets rechtvaardigs voor God beschouwden. Zo zijn er ook onder belijdende
christenen mensen die menen dat de (kinder-)doop voor God als een
rechtvaardige grondslag wordt beschouwd. De besnijdenis was echter een
uiterlijk teken voor het natuurlijke nageslacht van Abraham (zie vs11).

Vers 10
Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden?
Niet besneden, maar onbesneden.
De besnijdenis werd ingevoerd in Gn17 ná het rechtvaardig verklaren van
Abraham in Gn15.
Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al
wie mannelijk is bij u moet besneden worden. Gn17:11

Door het teken van de besnijdenis stelde God dit volk apart van de overige
volken, maar het had niets te maken met de grondslag van de rechtvaardiging
uit Gn15, want toen bestond de besnijdenis nog niet eens! Abraham was
dus onbesneden toen hij gerechtvaardigd werd. Dus draait Paulus de Joodse
roem om. Het is niet de heiden die tot de Joodse besnijdenis moet komen
om behouden te worden, maar de Jood moet tot het heidense geloof van
Abraham komen om behouden te worden. Abraham was immers nog geen
Jood toen hij geloofde.

Vers 11
En hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van
het geloof, dat hij had in de onbesneden staat, opdat hij vader zou zijn van
allen die in onbesneden staat geloven, opdat ook hun de gerechtigheid zou
worden toegerekend;
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De besnijdenis was een teken van Abraham aan de wereld om hem heen
dat Hij behoorde bij God die hem had gerechtvaardigd (toen hij dus nog
onbesneden was) en dat hij niet bij deze wereld meer hoorde. Zo is het ook
met de doop. Dit is een teken dat een gelovige bij de verhoogde Heer hoort
en niet meer bij deze wereld. Voor de wereld is de gedoopte in de dood van
Christus. Hem hebben zij verworpen en zo kiest de gedoopte gelovige voor
de ‘smaad’ van Christus. Maar de doop brengt een gelovige niet in de gunst
bij God! De doop bepaalt onze plaats op aarde, namelijk aan de zijde van een
verworpen Christus. Abraham is dus een ‘vader’ van en het model voor hen
die geloven in God zonder besneden te zijn. Dit zijn de heidenen die geloven
in God en zichzelf als zondaar op Hem verlaten. Hun is de gerechtigheid op
dezelfde wijze toegerekend als aan Abraham destijds. God verandert niet en
zijn wegen met de mens ook niet. Niet doop of avondmaal of iets anders geeft
ons een rechtvaardige plaats voor God. Het evangelie zegt niet: ‘Wees eerst
een goed mens en geloof dan in Hem’, maar ‘geloof als een goddeloze’.

Vers 12
en opdat hij vader van de besnedenen zou zijn, niet alleen voor hen die
besneden zijn, maar ook voor hen die wandelen in de voetstappen van het
geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat had.
Abraham is de vader van de besneden Joden als deze als goddelozen tot God
komen zoals Abraham dit deed als onbesnedene, los van werken en los van
inzettingen door God Zelf.
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De apostel Paulus heeft een bijzondere bediening van de Heer ontvangen.
Hij was een dienaar van de gemeente (Ko1:25) om deze te wortelen in het
verlossingswerk van Christus. Als wij geloven wat God in zijn woord zegt
aangaande zijn Zoon, wat Hij heeft volbracht op het kruis, rekent Hij dat ons toe
als gerechtigheid. Zijn eigen gerechtigheid zorgt ervoor dat wij gerechtvaardigd
zijn, geheel buiten de wet om (3:21-26). In Christus zijn we bovendien levend
gemaakt voor God en staan wij volkomen buiten de verantwoordelijkheden
van de oude mens en de wet die deze aansprak. Dit was en is voor de Jood
en ook voor de godsdienstige christen moeilijk te verteren. De Jood beroemt
zich immers in de wet en de (traditionele) christen in de belijdenisgeschriften
(en ook vaak in de wet die voor Israël bedoeld is). Paulus toont dan aan dat de
vader van alle Joden ook werd gerechtvaardigd uit het geloof alleen (Gn15:6)
en niet door werken van de wet. Hij was immers nog niet onder de wet en hij
was ook nog niet besneden toe hij gerechtvaardigd werd door God. Alles was
gegrond in zijn geloof in de beloften van God.

Vers 13
Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij
erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof.
Abraham was weliswaar in natuurlijke zin de vader van het volk Israël, maar in
geestelijke zin de vader van allen die leven vanuit het principe van geloof. God
beloofde Abraham dat Hij hem ‘dit land’ zou geven (Gn15:7), dat is Kanaän.
De diepere lading ligt hem hierin dat allen die geloven ‘erfgenamen van de

97

Het Evangelie van God

wereld’ zijn en Abraham is hier de eerste van, de ‘vader’. Allen die geloven
zullen met Christus over de aarde heersen. Deze zegen is er niet vanwege het
onderhouden van de wet, maar vanuit het geloof zoals ook Abraham deze
belofte geloofde, terwijl hij nog niet onder de wet was. God beloofde Abraham
dat diens nageslacht zou zijn als de sterren (Gn15:5) welke lichtdragers zijn
boven de aarde.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Mt15:5

Het ware nageslacht van Abraham zijn niet de letterlijke Israëlieten, maar allen
die geloven op dezelfde wijze als hij dit deed, in het woord van God.
Erkent dan, dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn. De
Schrift nu, die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen,
verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap: ’In u zullen alle volken
gezegend worden’. Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige
Abraham gezegend. Gl3:7-9

Vers 14
Want als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder
inhoud gemaakt en de belofte te niet gedaan.
De Joden die menen dat het onderhouden van de wet zegen voortbrengt,
zijn zeker geen erfgenamen. Ook de ‘christenen’ die zich voor God beroepen
op hun kinderdoop, lidmaatschap van een kerk, verbintenis met de
belijdenisgeschriften of hun trouwe kerkgangzijn niet de erfgenamen. Zij
missen de zegen juist, want de Schrift maakt glashelder dat alleen op grond
van het geloof in de belofte Abraham gezegend werd. Als er door prestaties
van de mens zegen zou zijn, is het geloof inhoudsloos geworden en de belofte
van God van zijn kracht beroofd.

Vers 15
Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding.
Ieder mens die zich onder de wet stelt, de zegen van God wil verdienen door
eigen inspanningen, bewerkt juist toorn omdat niemand de wet kan houden.
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Het vlees is krachteloos (Rm8:3) en kan alleen maar falen in het licht van
Gods volmaakte wet. Werken van de mens plaatsen de mens op zijn eigen
voorwaarden voor God, terwijl dat wat God heeft gedaan hierdoor ontkend
wordt! Maar als er geen wet is, dan is er dus ook geen overtreding. Er is wel
zonde, maar de wet noemt pas iets een overtreding. De gelovige is gestorven
voor de wet en dus geldt deze niet meer voor de gelovige als een eisend
systeem buiten hem.

Vers 16
Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat
de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet alleen dat wat uit de
wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van
ons allen
Nu de zegen via de wet volkomen uitgesloten is, moet het voor ieder duidelijk
zijn dat de belofte zal worden uitgevoerd door de genade van God voor ieder
die gelooft. Dit geestelijke nageslacht van Abraham wordt gevormd door hen
die ‘uit de wet’ zijn, dus gelovige Israëlieten en ‘dat wat uit het geloof van
Abraham is’, de gelovigen uit de volken. Zo is Abraham een vader van beide
groepen, de gelovige Joden en de gelovige heidenen. Zoals de Heer Zelf al had
aangekondigd:
En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik
toebrengen, en zij zullen naar mijn stem horen; en zij zullen één kudde, één
herder worden. Jh10:16

Vers 17
(zoals geschreven staat: ’Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld’) voor
het aangezicht van God die hij geloofde - die de doden levend maakt en de
dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn -,
Paulus citeert hier Gn17:5 waar God de belofte aan Abraham doet dat deze
een vader is van vele volken. Ieder die uit het geloof in het woord van God is,
‘voor het aangezicht van God die hij (Abraham en ook wij) geloofde’, behoort
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tot dit nageslacht van Abraham, tot welk natuurlijk volk men ook behoort. Dit
zijn de ‘families’ bij de Vader horen:
…de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar Wie elke familie in hemelen en op
aarde wordt genoemd, Ef3:14b,15

Gezien de wedergeboorte van alle gelovigen uit alle tijden is God de Vader
van allen, maar wat betreft onze relatie t.o.v. de families van hen die geloven,
is Abraham onze vader. Hij geloofde en sloot ons allen in dat geloof erbij.
Wie is God in wie Abraham geloofde? Het is de God ‘die de doden levend
maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn’. Abrahams lichaam was
verstorven (vs19), dood om leven voort te brengen, maar de belofte wees op
zijn nageslacht en God deed wat Hij had beloofd. Zo roept Hij vanuit onze,
van nature dode staat, ‘leven’ tevoorschijn doordat Hij ons in Christus levend
heeft gemaakt en de dingen die wij niet bezaten van nature, ons bezit worden;
eeuwig leven en de erfenis.
En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en volgens belofte
erfgenamen. Gl3:27

Zoals Abraham geloofde in wat God zou doen, terwijl het er nog niet was, zo
geloven wij in wat Hij gedaan heeft in Christus, in zijn volbrachte werk. Dat Hij
ons zal verheerlijken als Christus komt, is nog toekomst, maar Hij zal het doen.

Vers 18
die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken
zou worden, volgens wat gezegd was: ’Zo zal uw nageslacht zijn’.
Als Abraham zich op zijn eigen lichaam had geconcentreerd, had hij het geloof in
Gods belofte van ‘veel nageslacht’ verloren. Hij was immers negenennegentig
jaar oud! Naar de mens gesproken was het dus onmogelijk om nog vader te
worden. Maar Abraham geloofde God op zijn woord ‘tegen hoop op hoop’ dat
het zou gebeuren. Het woord van God had namelijk geklonken toen God hem
de sterren van de hemel liet zien en zei: ‘Zo zal uw nageslacht zijn (Gn15:5)’.
Zo is onze eigen natuur ook dood, er woont niets rechtvaardigs of goeds in
(Rm7:18), maar door geloof weten we dat God door zijn Geest onze levens zal
maken tot een kostbare vrucht van gerechtigheid (Fp1:11).
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Vers 19
En niet zwak in het geloof lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam,
daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en niet op het afgestorven zijn van
de moederschoot van Sara;
Hoewel Abraham momenten kende van zwakheid, zoals ook wij, was zijn
basisvertrouwen in de belofte van God. Paulus benoemt de zwakheden niet
maar legt de nadruk op het geloof van Abraham. Hij lette niet op wat hij zelf
had, namelijk een ‘al afgestorven lichaam’. Ook twijfelde hij niet toen hij op de
afgestorven moederschoot van Sara lette, maar hij leunde op Gods belofte.
Zo leren ook wij in niets op onze eigen bronnen te vertrouwen, maar in alles
door het geloof op te zien naar God. Door het geloof in het geschreven woord,
terwijl wij in niets op onszelf vertrouwen zullen we vrede en leven kennen.

Vers 20
en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd
gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf
In een wereld waarin de mensheid, na de zondvloed, trachtte een eigen
godsdienst op te richten via de torenbouw van Babel (Gn11), waar de mensheid
na het oordeel zich over de aarde verspreidde terwijl het afgoden aanbad en
demonendienst vervulde, was daar Abraham. Hij geloofde als enkeling in de
belofte van God. Hij gaf God heerlijkheid door zijn geloof waarin hij werd
gesterkt.

Vers 21
en ten volle verzekerd was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te
doen.
Hoewel God Abraham ten minste nog dertien jaar liet wachten op de vervulling
van de belofte, bleef Abraham ten volle verzekerd in zijn geloof in God omdat
Hij erop vertrouwde dat deze zou doen wat Hij had beloofd en er de macht
toe had.
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Vers 22
Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend.
Doordat Abraham geloofde in God die bij machte is te doen wat Hij belooft,
werd het hem tot gerechtigheid gerekend. God veranderde de naam Abram
(‘hoge vader’ maar eenzaam, als een hoge bergtop) naar Abraham (‘vader van
een menigte’), zie Gn17:5. Ons verstand en geweten zeggen dat ‘goed leven’
beter is dan ‘goed geloven’, maar Gods woord zegt het tegenovergestelde! Deze
dingen moeten voortdurend herhaald worden omdat onze arglistige harten
steeds weer één of andere oorzaak proberen te vinden in onszelf waardoor we
gerechtvaardigd worden bij God.

Vers 23
Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd
toegerekend,
Deze geschiedenis in Gn15 is niet zomaar opgeschreven in de Bijbel. Paulus
zegt dat deze woorden zijn opgeschreven ‘niet alleen ter wille van hem’. Het
toerekenen van gerechtigheid uit God is niet iets dat alleen voor Abraham gold.

Vers 24
maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven
in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt,
Het is ook ter wille van ons geschreven. Wij geloven immers in God die de Heer
Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hiermee bewijzend dat het werk op het
kruis voor Hem volkomen aanvaard was. De opwekking van de Heer Jezus door
God is het openlijke, publieke zegel dat de verzoening op het kruis door Hem
is aanvaard en zal worden toegerekend aan ieder die gelooft in Hem. Het is
satans doel iedere gelovige weg te houden bij het volbrachte werk van Christus
en bij zijn Persoon. Talloze demonen en gevallen engelen vullen de lucht om
ons heen om ons af te trekken van de volheid van God (zie Ef3:19).
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Vers 25
die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging.
Hij is overgegeven om overtredingen op het kruis (zie 8:32) en werd opgewekt
om onze rechtvaardiging, op grond van ons geloof. De opgewekte Christus is
niet alleen het bewijs van onze rechtvaardiging, maar ook onze totaal nieuwe
levensatmosfeer. We zijn verlost van onze schuld en zijn voor God geplaatst
in de opgewekte en verheerlijkte Heer. Hij is ons leven en onze gerechtigheid
en we hebben voor eeuwig niets meer van onszelf nodig. Dit alles heeft God
gedaan toen wij nog goddelozen waren, op grond van Christus’ werk.

103

Het Evangelie van God

104

Romeinen 5:1-11
Paulus heeft veel ruimte in zijn brief genomen om de toestand van de mens te
schetsen zoals deze van nature is tegenover een heilig God. De conclusie is dat
allen, Jood én heiden hebben gezondigd en te kort komen aan de heerlijkheid
van God (Rm3:23). Het maakt dus niet uit of men een heiden is of een Jood
want er is geen aanzien des persoons bij God (Rm2:11). Geen vlees, dat is de
oude mens zoals deze van Adam afstamt, zal ooit op grond van eigen prestaties
of afkomst voor Hem gerechtvaardigd worden (Rm3:20). Met het woordje
‘maar’ in Rm3:21 begint dan Paulus’ uiteenzetting van ‘het evangelie van de
genade van God’(Hd20:24). God heeft de goddeloze mens gerechtvaardigd als
deze uit het geloof in Jezus is. In het offer van de Heer Jezus heeft God een
volmaakt heilige grondslag gevonden om ieder die gelooft op grond van dit
vergoten bloed rechtvaardig te verklaren. Deze rechtvaardiging is uit God en
heeft geen enkele grond in de mens. De wet heeft hier dus ook niets mee te
maken, zoals hoofdstuk 4 aantoont waar Abraham werd gerechtvaardigd nog
voordat hij werd besneden en voordat er een wet was.

Vers 1
Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door
onze Heer Jezus Christus,
Paulus vat samen wat hij vanaf 3:21 heeft betoogd. ‘Wij’, de gelovigen, zijn
gerechtvaardigd door God op basis, niet van iets aantrekkelijks in ons, maar op
basis van ons geloof in de feiten van het evangelie. ‘Gerechtvaardigd’ (niet de
huidige staat, want dat is de heiliging, maar een feit uit het verleden) betekent
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dat God een mens rechtvaardig verklaart terwijl deze mens goddeloos is en
onveranderd (Rm4:5) op basis van diens geloof in het bloed van Christus (zie
vs9). God geeft deze mens leven en de Heilige Geest, maar dit is alles niet
verbonden met de reden tot rechtvaardiging. De gerechtvaardigde mens
ontvangt vervolgens deze dingen. De gerechtvaardigde mens heeft dus vrede
met God, want hij is nu door deze heilige Rechter rechtvaardig verklaard in
zijn positie voor Hem. Dit alles is door onze Heer Jezus Christus, door zijn
volbrachte werk op het kruis.
Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2Ko5:21

‘Gerechtigheid van God in Hem’ betekent verder dat God de goddeloze met
de opgestane Heer verbindt waardoor deze in Hem, in de verheerlijkte Heer in
de heerlijkheid, dezelfde acceptatie heeft voor God als Christus, ‘aangenaam
gemaakt in de Geliefde’ (Ef1:6). De zonden zijn weggedaan en de gelovige is
één met Christus voor Gods aangezicht en dit voor eeuwig. Velen kijken naar
hun eigen geestelijke conditie en voelen zich ver van God vandaan. Ze proberen
van alles om hun relatie met Hem te verbeteren (vandaar uitdrukkingen als
‘raak mij aan’ of ‘God zoeken’), maar werkelijke en blijvende vrede komt door
de erkenning en acceptatie van de feiten! Duizenden jagen naar innerlijke
vrede, maar rusten nooit een moment daar waar God zelf rust vindt, in het
volbrachte werk van de Heer Jezus.

Vers 2
door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze
genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van
God.
Naast vrede met God hebben we, door het geloof, toegang gekregen tot een
staat, een positie waarin we door genade zijn gebracht. Door de heerlijkheid
van God staan we voor Hem als één met Christus, aangenaam als geliefden
en heiligen. We hebben door Hem toegang tot de Vader (Ef2:18)! Wij roemen
daarnaast ook nog in de hoop op de heerlijkheid van God. Als Christus komt,
zullen we namelijk met Hem verheerlijkt worden.
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…die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan
het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om
ook alles aan Zich te onderwerpen. Fp3:21
…waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2Ts2:14

De gerechtvaardigde gelovige vindt in Christus niet alleen zijn rechtvaardiging,
maar ook zijn positie voor God in Christus en de komende resultaten daarvan,
het ingaan in de heerlijkheid waar Christus is (8:17; Ko3:4). ‘Roemen’ is
hier niet het uiterlijke ‘opscheppen’ tegenover anderen, maar de innerlijke,
vreugdevolle zekerheid van de feiten.

Vers 3
En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten
dat de verdrukking volharding werkt,
Naast al deze geweldige zegeningen noemt Paulus er nog iets bij: de
verdrukkingen. De innerlijke mens verheugt zich in de heerlijkheid van Gods
genade, maar is er ook ten volle van verzekerd dat de verdrukkingen (moeiten,
strijd, beproevingen) ertoe bijdragen dat Christus in ons gevormd wordt.
Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht
van Christus op mij woont. Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in
smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. 2Ko12:9b-10

Verdrukkingen zijn niet alleen vervolgingen vanwege Christus, maar allerlei
beproevingen. Deze bewerken allemaal immers ‘volharding’, blijven zien op
Hem ondanks dat we niet altijd zien dat er zegen is. Door deze volharding
ontstaat er een vrucht:
Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen vreugde maar voor
droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een
vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hb12:11

Aan het einde van deze brief lezen we over Apelles ‘de beproefde in Christus’
(Rm16:10).
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Vers 4
en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop;
Door vast te houden aan het woord van God in moeilijkheden ontstaat er
volharding en deze bewerkt beproefdheid. De gelovige blijkt door beproefdheid
dat de Heer Jezus voor zijn ogen blijft staan als zijn hulp. De hoop ziet op zijn
uitredding als Hij komt, wat het resultaat weer is van beproefheid.

Vers 5
en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is
uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.
Dat Hij komt om ons tot Zich te nemen (Jh14:2), is niet ijdele hoop, maar
zekerheid van het hart, omdat het kruis het bewijs is van zijn liefde voor ons.
Hier wordt de Heilige Geest voor het eerst genoemd in Paulus’ betoog over
de verlossing. De Heilige Geest deelt ons de feiten mee van de verlossing en
richt de ogen van het hart op Christus (Ef3:17). De liefde van God is hier het
kennen van Gods voorziening op Golgotha. Het is niet de ervaring van onze
liefde tot anderen, maar de erkenning dat God op het kruis zijn grote liefde
heeft bewezen.
Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. 1Jh4:10

Vers 6
Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor
goddelozen gestorven.
Deze liefde wordt door Paulus nog eens extra toegelicht. Allereerst waren
wij krachteloos, hopeloos en niet in staat om enig goed te doen of om God
te kennen. We waren goddelozen en toch stierf Christus voor ons. In onze
goddeloze staat stierf de Heer Jezus voor ons, wat de geweldige liefde van God
laat zien. Geen antwoord wordt van ons geëist, het is pure genade dat God dit
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in Christus heeft gedaan. De liefde van God is niet een vage liefde, maar een
liefde die Hij bewezen heeft door zijn Zoon te geven voor ons.

Vers 7
Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; immers,
voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven.
De liefde van de mens zou het nog kunnen opbrengen om het eigen leven te
geven voor een rechtvaardige, een goed (in onze ogen) mens. Dit vereist veel
moed, maar het is niet geheel onmogelijk.

Vers 8
Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren.
God heeft zijn liefde tot ons bewezen! Het is niet een liefde alleen in woord,
maar ook in daad, namelijk dat Hij zijn Zoon zond om te sterven voor zondaars.
Er was niets aantrekkelijks in ons, maar zijn liefde jegens ons is vanwege
Hemzelf die liefde is.
Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, onze Heiland,
verschenen is, heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid,
die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de
wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons
heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, door zijn genade
gerechtvaardigd, erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven.
Tt3:4-7

Vers 9
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door
Hem behouden worden van de toorn.
Er volgt nu viermaal een ‘veel meer’ (vs9,10,15,17). De liefde van God is
volmaakt zodat de gelovigen alle geestelijke zegeningen ontvangen in Christus
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(Ef1:3). Hij zal ons, nu wij gerechtvaardigd zijn op basis van het bloed van zijn
Zoon, volmaakt behouden van ‘de toorn’. Dit is Gods oordeel over de zonde.
Straf is persoonlijk tegenover de zondaar, wraak is Gods houding tegenover de
zonde zelf. Deze ‘komende toorn’ zal beginnen tijdens de ‘dag van de Heer’, in
de grote verdrukking over alle levenden en deze toorn zal voor de grote witte
troon over alle doden gaan (Op20:11-15).
…en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt,
Jezus, die ons redt van de komende toorn. 1Ts1:10

De gelovige is ‘in Christus’ en deelt diens leven waardoor er nooit wraak kan
zijn over hem. Probeer niet ‘waardig’ voor God te zijn voor deze dingen, want
dit is een belediging van de genade van God.

Vers 10
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood
van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden
door zijn leven.
Als wij al toen wij vijanden waren door God zo rijk gezegend zijn, hoeveel
te meer niet als we verzoend zijn. De dood van Christus was nodig om onze
overtredingen weg te nemen (Rm4:25). Nu we verzoend zijn met God, delen
we in het leven van Christus omdat we immers in Hem voor Gods staan in dit
opstandingsleven. Hierdoor worden wij behouden, dat is bewaard voor de ure
van verzoeking die over de hele wereld komen zal (Op3:10).
Hierin is de liefde bij ons volmaakt (opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag
van het oordeel), dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld. 1Jh4:17

Verder worden wij behouden van ieder gevaar hierbeneden door zijn leven
(Hb7:25).

Vers 11
En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus,
door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
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Al deze geweldige feiten zijn uit God. Het is zijn eigen voornemen geweest
deze zegeningen uit te delen (zie Ef3:11). Hij heeft daarvoor in Christus
een rechtvaardige grond gevonden om zo te handelen tegenover zondaars,
vijanden. Lazen we nog in Rm3:19 dat de hele wereld voor God strafschuldig
is geworden, hier roemen mensen die van oorsprong zondaars zijn, in God
vanwege de verzoening met Hem door onze Heer Jezus Christus. Daarom is
niet het ontdekken van ‘onze identiteit in Christus’ onze roem of onze kracht,
maar God Zelf! Geen vijanden meer, maar vrede met God, liefhebbers van
Hem, verzoend met Hem. Wat een genade, wat een heerlijkheid aan Hem
alleen!
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Paulus is de dienaar van het evangelie en van de gemeente (Ko1:23-25). Hij,
geroepen door de verheerlijkte Heer Jezus (Gl1:12) om het woord van God te
voleindigen, was het rentmeesterschap toevertrouwd van de waarheden die
gebaseerd zijn op het werk dat Christus volbracht heeft op het kruis. Het is ‘zijn
evangelie’ (Rm16:25) dat de volgende leerstellingen bevat en onmisbaar zijn
voor het verstaan van het evangelie van de genade van God:
1.

De ongerechtigheid van alle mensen voor een heilig God.

2.

De onmogelijkheid om op grond van werken gerechtvaardigd te worden.

3.

Het Schriftuurlijke feit van gerechtigheid op basis van een vrije gift, dat is,
van een gerechtigheid uit God, los van alles wat mensen doen, verleend
aan de mens als een vrije gave van God.

4.

Verzoening: Het verwijderen, door de dood van Christus voor mensen, van
het grote obstakel tot gerechtigheid vanwege de zonde van de mens naar
God toe.

5.

Rechtvaardiging: Gods raad om de gave van gerechtigheid aan die mens te
verlenen die op grond van geloof is, zonder onderscheid des persoons. De
verandering van de staat van een mens t.o.v. God van die van veroordeling
tot die van gerechtvaardigd. Negatief is het de verlossing van de schuld op
basis van het vergoten bloed van Christus en de bevrijding vanuit de oude
schepping door de identificatie van de gelovige met Christus op het kruis.
Positief is het de nieuwe positie van de gelovige in de opgestane Christus
voor God.
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6.

Verlossing: Het terugkopen van de ziel door het bloed van Christus van de
zonde; van de vloek van de wet, zelfs de dood, welke scheiding met God
is, onder de straf uit, van de macht van de dood, welke in de macht van de
vijand ligt en van alle ongerechtigheid.

7.

Identificatie: Het grote feit dat zij die in Christus zijn met Hem verenigd zijn
op het kruis door Gods soevereine, ondoorgrondelijke handeling. Ze zijn
met Hem gekruisigd zodat hun geschiedenis in Adam nu is geëindigd voor
God. Toen Christus opstond als de eerstgeborene van de nieuwe schepping
zijn zij met Hem opgewekt en hun geschiedenis begon als nieuwe mensen
voor Gods aangezicht in Christus, de laatste Adam.

8.

Ingelijfd: Deze weergaloze leer die alleen Paulus vermeldt en hij maakt
dit praktisch tot het fundament van al zijn oproepen aan de heiligen met
het oog op hun levens. Met ‘ingelijfd’ bedoel ik het grote feit dat allen die
worden gered en die nieuwe mensen zijn geworden in Christus onderdeel
zijn geworden van een nieuw organisme, welke nog reëler is dan de aarde
waarop we wonen, genoemd ‘het lichaam van Christus’: Christus Zelf in de
hemel het hoofd van zijn lichaam en iedere echte gelovige een lid daarvan.

9.

Inwoning: Het heerlijke feit dat het lichaam van Christus en ieder
individueel lid daarvan inwonend de Heilige Geest bezit. Dit geheimenis
is een geweldige, dat we gered zijn en deelgenoten zijn geworden van het
goddelijke leven van de Heer in de heerlijkheid en dat de Heilige Geest in
ons woont.

10. Goddelijke tentoonspreiding: Dit is, dat door de gemeente in de komende
eeuwen, tentoon zal worden gesteld wat de rijkdommen en de heerlijkheid
van zijn genade.
Deze brief toont ons niet al deze punten, maar wel de meeste en wij doen er
goed aan op te groeien in deze genade opdat de Zoon in ons openbaar wordt.

Vers 12a
Daarom,
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In de hoofdstukken 1t/m3 hebben we het grote feit gezien van de menselijke
schuld t.o.v. een heilig God waardoor alle mensen de heerlijkheid van God
missen. We zagen ook hoe Christus door God als een genadetroon is voorgesteld
tot verzoening door zijn bloed. We zagen dat gelovigen gerechtvaardigd
worden en verbonden zijn met een opgestane Christus in hoofdstuk 4. Dan, in
het eerst deel van dit hoofdstuk 5 zagen we de gezegende resultaten van dit
‘gerechtvaardigd door het geloof’. Vanaf vs12 komen we bij een nieuwe kijk op
onze verlossing. Paulus stelt de twee ‘hoofden’ van de twee ‘mensensoorten’,
Adam en Christus voor onze aandacht met elk hun daad en de gevolgen
daarvan. Het gaat nu niet meer om wat wij gedaan hebben, onze zonden, maar
om de ene overtreding van Adam.
Die ene daad maakte ons zondaren en zo is die ene daad van die andere
Adam datgene wat ons tot rechtvaardigen maakt (zie vs19). Tot aan vs11
van dit hoofdstuk ging het over onze zonden, maar nu komt het element
zonde aan de orde. Het is niet voldoende onszelf als rechtvaardigen te zien in
verbinding met de vergiffenis van onze overtredingen, want dit zou inhouden
dat we onschuldig waren voordat we zondigden. Schuld voor God zou dan pas
ontstaan als we onze eerste zonde begaan hebben. Maar dit zou het grote feit
over het hoofd zien dat wij zondaren werden door de daad van Adam, niet
onze eigen daden. Het betekent ook niet dat we ‘een zondige natuur’ van onze
voorouders Adam en Eva hebben overgeërfd, maar dat wij schuldig werden
door deze ene daad! We zijn zo verbonden met de eerste Adam dat we niet
hoefden te wachten om geboren te worden om schuldig te zijn ook om een
zondige natuur te ontvangen. Maar toen aan het begin, voordat wij geboren
waren Adam, ons hoofd, handelde, handelden wij in hem!

Vers 12b
zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de
dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd
hebben...
‘Daarom’, terugziend op de hele verlossing van Rm1-5:11, toont ons vervolgens
het principe van het hoofd en de gevolgen van diens handelen voor de
nakomelingen van dit hoofd. De ene mens Adam zondige tegen God en omdat
Adam al zijn nakomelingen representeert, zondigden allen. De dood is het
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gevolg van de zonde in Adam en deze is daarom tot alle mensen doorgegaan.
De dood betekent het einde van het leven op aarde, het ingaan in het dodenrijk
(Gr.hades) en het wachten om openbaar te worden voor de grote witte troon
voor allen die niet geloven in het aanbod van Gods genade. ‘Allen hebben
gezondigd’ betekent niet dat allen zondigen tijdens hun leven, maar dat zij dit
deden toen Adam zondigde, in hem, en dus zijn allen onderworpen aan het
loon van de zonde en dat is de dood (Rm6:23).

Vers 13
(want tot aan de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet
toegerekend als er geen wet is;
De wet toont niet aan dat er zonde is, want zonde (‘wetteloosheid’, het weigeren
gecontroleerd te worden door een algemene standaard) was er ook voor 2500
jaar voordat de wet kwam. De wet stelt duidelijk wat een overtreding is zodat
de zonde ook daadwerkelijk ‘wettelijk’ kan worden toegerekend. Dit woord
‘toegerekend’ (zie Fm18) betekent ‘een daad op iemands rekening schrijven’.

Vers 14
toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet
gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van
Hem die zou komen.
De dood heeft, ondanks dat er geen wet was, toch geregeerd van Adam tot
Mozes. De straf van de dood was op Adam gelegd, want hij overtrad een
direct gebod van God, dat wat de vele anderen tussen Adam en Mozes niet
specifiek hadden gedaan. Zij hadden wel gezondigd, maar niet ‘overtreden’
zoals Adam want als er geen wet is, is er ook geen overtreding (Rm4:15). Toch
stierven zij allen, niet omdat zij persoonlijk gezondigd hadden, maar vanwege
de overtreding van Adam! Zijn overtreding van Gods directe gebod betrok het
hele menselijke ras in de gevolgen ervan, de dood. Hierin, in de ene daad die
gevolg heeft voor het hele ras dat uit zijn lendenen ontstond, is Adam een
voorbeeld van Hem die zou komen, Christus.
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Vers 15
Maar de genadegave is niet zoals de overtreding. Want als door de
overtreding van de ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van
God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig
geweest over de velen.
Er is overeenkomst tussen de beide ‘Adams’ in hoe de gevolgen van de ene daad
van het hoofd gevolgen heeft voor een ieder die uit dit hoofd voortkomt, maar
er is ook verschil. De genadegave is positief overvloedig terwijl de overtreding
negatief is in de dood van de velen. Het is de ‘gave in genade’ die overvloedig
is geweest over de velen die geloven. ‘Veel meer’ wil zeggen dat de nadruk
komt te liggen op God Zelf die betrouwbaar is in zijn beloften en waar we van
kunnen verwachten dat de resultaten van Christus’ offer overvloedig zullen
zijn! Deze resultaten zijn overvloedig over ‘de velen’, niet over allen, want niet
allen worden uiteindelijk behouden.

Vers 16
En de gave is niet zoals het zondigen van de ene. Want het oordeel was uit
één daad tot veroordeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot
rechtvaardiging.
Toen Adam zondigde, was er veroordeling vanwege de daad van overtreding.
Maar de gave van genade is dat door vele overtredingen die op Christus werden
gelegd, rechtvaardiging openbaar wordt voor ieder die gelooft. Er was geen
veroordeling ondanks de vele overtredingen, maar een vrije gave van genade
tot een ieder die gelooft, de velen. Niet allen worden rechtvaardig, hoewel de
gave aan allen aangeboden wordt (zie vs18). Deze gave is de overvloed van
genade, die ons toont Wie God werkelijk is, namelijk liefde.

Vers 17
Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die
ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der
gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de Ene, Jezus Christus.)
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In dit vers worden twee koninkrijken tegenover elkaar geplaatst. Paulus
vergelijkt de gevolgen van de ene overtreding met de gevolgen van de gave
van genade. De dood regeerde over allen doordat Adam zondigde en dus
allen in hem zondigde. Er was niet aan te ontkomen, de dood heerste als een
koning. Zij die de overvloed van de genade hebben ontvangen en de gave van
gerechtigheid zullen regeren in het leven door de Ene, Jezus Christus. Dit is
het andere koninkrijk; vrije genade en de gave van gerechtigheid door Hem!
Zij die deze feiten geloven en Hem daarvoor prijzen worden vaak aangekeken
alsof zij ‘heel bijzonder heilig en toegewijd’ zijn, maar ze zijn net zo zondig als
iedereen, alleen hebben ze de feiten geloofd en dus de gave der gerechtigheid
ontvangen! Zij regeren straks met Hem, maar nu al doordat de genade in hun
levens heerst. Dit ‘heersen’ uit dit vers wordt door sommigen uitgelegd als
heersen over ziekte en tegenslag maar daar gaat het in dit gedeelte helemaal
niet over. Het gaat over gelovigen die leven uit genade. Ze zijn in Christus,
de machtige Overwinnaar. Iedere gelovige is in Hem en bezit de ‘complete
Christus’.

Vers 18
zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot de veroordeling strekt,
zo ook strekt het door één gerechtigheid tot alle mensen tot rechtvaardiging
van het leven.
Paulus contrasteert de twee uitdrukkingen ‘één overtreding’ en ‘één
gerechtigheid’. De ene overtreding van Adam strekte zich uit tot alle mensen
tot de veroordeling van de dood. Het is een negatieve daad met negatieve
gevolgen. Zo heeft de ene positieve daad van God ervoor gezorgd dat de
gave van genade tot alle mensen is uitgegaan. Niet ieder zal deze daad van
rechtvaardiging aannemen tot diens behoud, maar de ene gerechtigheid
wordt aan allen aangeboden. In zijn grote liefde veroordeelde Hij alle mensen
opdat Hij ook aan allen de redding in Christus zou kunnen aanbieden. Deze
aanbieding is de ‘rechtvaardiging van het leven’ want het houdt niet alleen
het negatieve in, de vergeving van de zonden, maar ook het positieve, dat
de gelovigen in Christus de opgestane, een nieuwe plaats hebben, één van
leven. We zijn voor God in Christus, aangenaam en levend gemaakt in Hem
(zie Rm6:11).

118

Romeinen 5:12-21

Vers 19
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot
zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de
velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
De ene mens was ongehoorzaam aan het gebod van de HEERE en het gevolg
was dat ‘de velen’ (want Christus uitgezonderd) tot zondaars zijn gesteld, zij
zondigden immers in Adam. Hier schiet menselijke logica tekort. De mens die
voordat deze geboren is, zondigde in zijn federale hoofd Adam wordt hiervoor
verantwoordelijk gehouden. Het hele menselijke ras werd zo tot zondaars
gesteld, wat niets te maken heeft met eeuwige veroordeling want dat volgt op
de afwijzing van het licht, terwijl men de duisternis liever heeft. Zo is er door
de gehoorzaamheid van de Ene, Christus op het kruis, ook een effect voor de
velen die in Hem zijn geplaats door God. Ze zijn gesteld tot rechtvaardigen
en dit, terwijl zij goddelozen waren (Rm4:5)! Christus, de opgestane is onze
gerechtigheid (2Ko5:21).

Vers 20
Maar de wet is daarbij gekomen, opdat de overtreding zou toenemen; maar
waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden;
De gelovige is in Christus, gestorven voor de wet. Maar de wet is daarbij
gekomen (bij de zondigende mensheid tot aan de wet) opdat zou blijken hoe
ernstig de zonde was in Gods ogen. De overtreding nam toe omdat de wet
duidelijk aangaf wat er werd overtreden. Dus ‘nam de zonde toe’, het werd
duidelijk wat zonde precies is, namelijk het overtreden van Gods heilige
eisen die in de wet zijn vormgegeven. Maar ondanks dat is de genade veel
overvloediger geworden. God vaagde Israël niet weg na hun overtredingen,
maar handelde in genade met hen. Toen zij hun eigen Messias kruisigden
waren zijn woorden: ‘Vader, vergeef het hen’ (Lk24:34). Saulus, de vervolger
van de gemeente, vond overvloedige genade in Christus.
…mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is
barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; en
de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde,
die in Christus Jezus is. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat
Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te behouden, van wie ik de
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voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus
Jezus aan mij, de voornaamste, al zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld
voor hen die in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 1Tm1:13-16

Vers 21
opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou
regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze
Heer.
Daar waar de dood een koninkrijk heeft , zo heeft ook de genade een
koninkrijk. Het eerste koninkrijk zal ten einde komen, waar het tweede een
eeuwig koninkrijk zal zijn. De zonde heerste in het koninkrijk van de dood,
maar Gods wil is het dat de genade zou heersen door gerechtigheid totdat het
eeuwige leven openbaar wordt. Dit alles is door Jezus Christus onze Heer. Onze
rechtvaardiging is in dit geweldige gedeelte, niet verbonden met onze zonden,
maar met onze positie in Adam. Nu we zijn vrijgesproken van de schuld in
Adam, zijn we met Hem verbonden op het kruis en delen we nu zijn leven.
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Het doel van God vandaag de dag met zijn volk, de gemeente, is dat Zijn Zoon
in iedere gelovige openbaar wordt (Gl1:15). In hoofdstuk 16 zullen we daar
praktische voorbeelden van zien. We hebben gezien dat God de oude mens,
met Adam aan het hoofd, heeft vervangen door een nieuwe mens, met Christus
aan het hoofd. De eerste mens heeft namelijk gezondigd en is sindsdien
hopeloos verdorven en niet in staat tot het doen van goede werken (Rm3:919). God heeft nu ieder die gelooft gerechtvaardigd opdat een Ander in de
gelovige zichtbaar wordt: Jezus Christus, de tweede mens en de laatste Adam.
De grote vraag is: Hoe gaat God dat in een mens bewerken? Het antwoord is:
Door geloof, niet door werken. De gelovige heeft de verantwoordelijkheid om
eenvoudig de feiten te geloven van het woord van God. Deze feiten zijn:
•

Ik ben van nature onverbeterlijk slecht.

•

God heeft mij gerechtvaardigd als goddeloze door het geloof in het bloed
van Christus.

•

Mijn verbinding met en geschiedenis in Adam is voorgoed tot een einde
gekomen.

•

God heeft mij in Christus voor Zijn aangezicht geplaatst.

•

Ik sta dus voor eeuwig in zijn genade, aangenaam geworden in de Geliefde.

•

Ik ben voor eeuwig verbonden met mijn nieuwe hoofd: Christus.

Pas als de gelovige door inzicht in het woord en ervaring door het leven tot
erkenning is gekomen dat er in hem niets goeds woont, is de weg vrij voor het
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leven van de Heer Jezus om door de Heilige Geest te gaan werken. Maar de
mens wil nu eenmaal niet graag horen dat hij niet deugt, ook niet nadat hij tot
bekering is gekomen. Vandaar ook dat Paulus schrijft dat zijn evangelie niet
naar de mens is en dat hij niet was geroepen om mensen te behagen.
Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te
behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want
ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is
naar de mens. Gl1:10-11

De goddelijke volgorde is: eerst het kruis voor de dood van de oude mens
en dan het leven van Jezus door de Heilige Geest. Eerst leren uit Romeinen 6
voordat we in Romeinen 8 komen.

Vers 1
Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt?
Vanaf dit hoofdstuk gaan we ons dieper bezig houden met een onderwerp
dat voor heel veel gelovigen onbekend terrein is: onze identificatie met
Christus. Het feit dat de hele beweging van de Reformatie deze waarheden
niet heeft gezien heeft ervoor gezorgd dat de wet gezien werd als een middel
om de dankbaarheid te betuigen naar God. Maar de wet is nooit aan een
‘Adam’ gegeven. Niet aan de eerste en niet aan de laatste Adam. We zullen
dat verderop gaan zien, vanaf vs14. Hier in dit hoofdstuk stelt Paulus twee
vragen aan de orde die altijd weer wordt gesteld door mensen die worden
geconfronteerd met het principe van vrije genade. Ze kunnen zich niet indenken
dat het ‘zo makkelijk’ gaat. Hij gaat eigenlijk in op twee tegenwerpingen van
zijn tegenstanders:
1.
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Als de zonde toeneemt, waardoor de genade van God nog overvloediger
zichtbaar wordt (5:20), dan kunnen we beter zondigen, want dan wordt
Gods genade groter (vs1-14). Veel gelovigen zijn bang voor de vrijheid
onder de absolute genade. ‘Geef ons regels, dan voelen we ons tenminste
veilig’.

Romeinen 6:1-7

2.

Als we niet meer onder de wet zijn (6:14), maar onder de genade, dan
kunnen we maar beter zondigen, er is toch ‘niets’ meer wat ons in
bedwang houdt (vs15-23).

Het onderwerp wat nu ter sprake komt is hoe een gelovige een heilig leven
leidt, terwijl hij toch niet onder de wet is.

Vers 2
Volstrekt niet! Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn,
nog daarin leven?
Paulus maakt met het uitgesproken ‘volstrekt niet’ duidelijk dat deze vraag
een onzinnige is. Hij wijst vervolgens op de positie van de gelovige. Deze is
wat de zonde betreft gestorven. Dit is een feit in de verleden tijd. De gelovige
hoeft dus niet ‘te sterven aan zichzelf’, maar is reeds gestorven! Voor ons is
het van groot belang dat we dit gaan geloven. Maar het betekent niet dat de
zonde in mij is gestorven (want die aanwezigheid ervaar ik nog regelmatig),
maar dat ik wat God betreft voor de zonde ben gestorven. De gelovige is nu
niet meer in het vlees voor Gods aangezicht, maar in de Geest. De mens in
het vlees (Rm8:9) heeft nog een relatie met de zonde, maar de mens in de
geest niet meer. Hij is immers wat God betreft gestorven voor de zonde. Dit
is ‘ten opzichte van de zonde’. Een gelovige zondigt nog wel soms, maar hier
gaat het om positie. Je kunt niet ergens in leven waarvoor je gestorven bent.
Als ik zou komen te overlijden heb ik geen verplichtingen meer als burger en
inwoner van Harderwijk. Ik ben voor alle Nederlandse wetten gestorven en
zo is het hier ook. Paulus vraagt de gelovigen hier niet om te stoppen met
zondigen, maar vraagt hoe iemand kan leven in iets waarvoor hij gestorven is.
Het is alsof iemand zou vragen: ‘Hoe kan iemand die in Harderwijk is gestorven
daar nog rondlopen’? Paulus laat dus zien welk feit er heeft plaatsgevonden op
Golgotha wat God betreft. Het betreft onze relatie tot de zonde. We moeten
dit dus niet verwarren met ons bewustzijn van de zonde in onze eigen natuur!
Meer daarover in Rm7.

123

Het Evangelie van God

Vers 3
Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood
gedoopt zijn?
Paulus spreekt nu de gelovigen aan op hun geestelijke inzicht met ‘weet u
niet’? Maar waar hij in vs2 spreekt over de nieuwe positie waarin de gelovige is
gebracht door God vanwege de identificatie met Christus (zie vs5-11), spreekt
hij hier over de waterdoop die de gelovigen (blijkbaar allen, het hoorde erbij)
hebben ondergaan. God heeft de gelovigen met Christus één gemaakt in diens
dood en opstanding, ongeacht wat de gelovige daar zelf van heeft begrepen,
maar de doop is iets wat de gelovige zelf heeft ondergaan om uitdrukking te
geven aan diens begrip van die dood.
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam
van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige
Geest ontvangen. Hd2:38

Nu zegt Paulus: ‘Kijk eens naar je doop, wat heb je toen hierin uitgebeeld?
Het is immers een doop tot zijn dood’? Dit betekent dat je jezelf in dat water
symbolisch deed ondergaan in de dood van Christus. Je hebt dus aangegeven
deze dood zelf te verdienen. Je bent dus gestorven want dat heb je zelf in de
doop laten zien. Sommigen blijven leren dat het hier over de doop met de
Heilige Geest gaat, maar dat is nooit ‘tot zijn dood’, maar ‘tot één lichaam’
(1Ko12:13). De doop in water en de doop in de Heilige Geest zijn twee totaal
verschillende zaken. Door de waterdoop wordt een gelovige formeel door
God ‘tot Christus’ gedoopt, zoals het volk Israël ‘tot’ Mozes werd gedoopt en
formeel onder het mozaïsche systeem van de wet werd gesteld.
Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze vaderen allen onder de
wolk waren, allen door de zee zijn heengegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in
de wolk en in de zee, 1Ko10:1-2

De doop heeft dus te maken met een positie op aarde. We zijn ‘tot zijn dood
gedoopt’ op aarde om daar, op die aarde waar Hij werd verworpen, zijn
volgelingen te zijn. We zien hier ook dat de gelovigen die waren gedoopt, later
onderwijs kregen over de diepere betekenis ervan. Vandaag zien we vaak het
omgekeerde. Men geeft eerst ‘doopstudies’ en dan besluiten mensen zich wel
of niet te laten dopen. Dit is niet de orde van God. Deze is: bekering, doop,
onderwijs.
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Vers 4a
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals
Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader,
De doop spreekt naast een ‘tot zijn dood’ gedoopt zijn ook van een begrafenis
met Christus.
met Hem begraven in de doop. Ko2:11

God is het die ons wat de oude mens betreft met Christus heeft meegekruisigd
(zie vs6), maar het is door de doop dat we met Hem (symbolisch) zijn begraven
en dit ‘tot de dood’. We zijn met Christus gestorven door het geloof. We zijn
met Hem begraven in de doop. Dood voor de zonde en begraven met Christus,
dát is wat de waterdoop uitbeeldt! We begraven onszelf tot zijn dood voor
deze wereld waar we niets meer van verwachten. Dit alles ‘opdat’, want het
nieuwe leven, dat van Jezus, moet in ons zichtbaar gaan worden. Paulus laat
zien dat Christus nu uit de doden is opgewekt en dus in een nieuwe atmosfeer
is gekomen, dat van de opstanding. De heerlijkheid van de Vader heeft dit
bewerkt, want ‘heerlijkheid’ spreekt over het wezen, het karakter van de
Vader. Christus had in alles God verheerlijkt (Jh13:31-32) en de Vader heeft als
antwoord Hem uit de doden opgewekt. Veertig dagen lang verscheen de Heer
op aarde in ‘nieuwheid van leven’. Hij werd de laatste Adam, de eerstgeborene
uit de doden (Ko1:18; Op1:5), die een levendmakende geest werd (1Ko15:45;
terwijl hij vlees en beenderen bleef houden), de tweede mens (1Ko15:47), een
nieuw startpunt voor een nieuwe mensenras.

Vers 4b
zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
Zoals Christus is opgewekt in een nieuwe atmosfeer van leven, zo behoren ook
wij in deze nieuwheid van leven te wandelen. Het is leven, niet een ‘manier’
van leven. Dit leven is iets totaal nieuws, tegengesteld aan het leven van de
oude mens uit Adam. Zoals Noach en de zijnen na de zondvloed op een nieuwe,
gereinigde aarde leefden (zie 1Pt3:20-21) , zo leeft een gelovige ook na diens
doop op een nieuw terrein, dat van de opstanding onder het gezag van een
verhoogde, maar onzichtbare Heer. Dit totaal nieuwe leven was onbekend
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voordat Christus opstond uit de doden. Allen die Hij uit de dood had opgewekt
keerden terug in het oude leven van Adam. Maar Hij heeft zijn bloed gestort
waarin het oude leven van Adam is (Lv17:11, hoewel in Hem geen zonde was
uiteraard). Nu is Hij in een nieuw leven opgestaan, een leven dat wel vlees
en beenderen kent (Lk24:39), maar geen bloed dat bij de aarde hoort. Hij is
nu de Hemelse (1Ko15:48), in de hemel, maar met een opstandingslichaam.
De gelovige deelt nu in dit leven dat een hemels leven is. Zijn lichaam is nog
onderworpen aan de vergankelijkheid en zal gelijkvormig worden aan het
lichaam van de Heer als Hij komt (Fp3:20-21).
Nu leeft de gelovige dit nieuwe leven want hij is één geest met Christus
(1Ko6:17) en Christus leeft in hem. Dit nieuwe leven begint formeel als de
dopeling uit het water komt. Vanaf dat moment betreedt hij het gebied op
aarde waar wat hem betreft alleen nog maar het gezag van de Heer, via het
woord bepalend is. De geestelijke groei begint na de wedergeboorte, maar
het punt dat Paulus hier maakt is dat, omdat de Romeinse gelovigen gedoopt
zijn, zij destijds daarmee formeel aangaven onder de Heer te willen leven. Hij
herinnert hen dus aan hun eigen formele besluit zoals dat ook bijv. geldt bij de
huwelijksbelofte die iemand uitspreekt. Daarop kan iemand dan vervolgens
ook op worden aangesproken als hij het met zijn huwelijkstrouw niet zo nauw
neemt.

Vers 5
Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan
zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding;
Dit vers is de kerntekst van onze identificatie met Christus. Paulus redeneert
dat als het negatieve waar is, is ook het positieve waar. Als wij door God ‘één
plant’ (letterlijk) zijn geworden in de gelijkheid van de dood van Christus (wat
wij beleden in onze doop), dan zullen wij dat ook net zo zijn in de gelijkheid
van zijn opstanding. Dit laatste is het wandelen in nieuwheid van leven
alsmede het uiteindelijk ook lichamelijk delen in de opstanding (Fp3:10). We
zijn één gemaakt met een opgestane Christus in de hemelse gewesten door
Gods genade. Daarom is onze dagelijkse wandel en hoop in deze sfeer van
de opstanding waar de doop een formeel begin van is. Paulus beschrijft dit
elders als ‘te leven is mij Christus’ (Fp1:20), ‘de innerlijke mens wordt van dag
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tot dag vernieuwd’ (2Ko4:16), ‘voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God’ (Gl2:20). We delen in de effecten van het
volbrachte werk van Christus:
*Heeft Hij onze zonden gedragen op het kruis? Dan zijn ze er niet meer.
*Werd Christus tot zonde gemaakt voor ons? Dan is zijn relatie tot de zonde
die van ons.

Vers 6a
daar wij dit weten, dat onze oude mens
Het woord ‘weten’ dat hier wordt gebruikt betekent ‘te weten komen’, ‘in
de wetenschap van iets komen’, ‘vertrouwd worden met een bepaald feit’.
Het wordt ook vertaald met ‘erkennen’ (Jh7:26), ‘onderkennen’ (1Jh2:5) of
‘begrijpen’ (Mt21:45). Het ‘weten’ in vs9 betekent iets heel anders namelijk
‘een duidelijk, puur mentaal inzicht in contrast met een vermoeden en de
kennis via anderen’. Het is bewuste, innerlijke kennis over iets hebben. Hier
gaat het dus om het leren onderkennen van het feit dat onze oude mens met
Christus is meegekruisigd. De ‘oude mens’ is onze oude ik, zoals we in en uit
Adam waren waarin we onze eigen wil deden. Deze staat in contrast met de
nieuwe mens (Ko3:9-10), wat we zijn en hebben in Christus. De oude mens is
niet hetzelfde als ons vlees, de oude natuur die nog in ons is. De oude mens is
de mens uit Adam die overeenkomstig Adam denkt, voelt en leeft, vanuit de
oude natuur. Het is Adam die keer op keer wordt ‘herhaald’.
Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal
uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt
uitgedaan. Ko3:9-10

Tegen de nieuwe mens, zij die een nieuwe schepping zijn in Christus, wordt
gezegd de daden van de oude mens af te leggen omdat de oude mens
uitgedaan is. Dit gebeurde toen we tot kennis kwamen van het feit dat deze
oude mens is meegekruisigd met Christus.
…dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten
verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, Ef4:22
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Het gaat in dat wat God gedaan heeft aan de oude mens niet meer om wat we
hebben gedaan, onze zonden, maar wat we zijn. Velen brengen een boodschap
dat God ons als uniek en waardevol ziet, maar Paulus leert anders. Niemand zal
van nature willen instemmen met de wetenschap dat we zo vreselijk slecht zijn
dat we gekruisigd moesten worden! Nu is dit precies wat God gedaan heeft! We
hoeven niet onszelf te kruisigen, we hoeven niet te sterven aan dit of dat, nee,
we zijn gestorven (zie vs7 en Ko3:3). Dit behoort onze voortdurende houding
te zijn door het geloof in de feiten (zie vs11). We hoeven niet te bidden en
te smeken om overwinning, we worden hier opgeroepen te geloven. Satans
werk is het de gelovige te misleiden door hem te laten vragen en zoeken naar
zaken die allang zijn volbracht. Als wij onszelf rekenen als dood voor de zonde,
gestorven in de dood van Christus, zal alles eenvoudig en simpel zijn! Maar
hoe moeilijk is dit voor velen. Deze waarheden bestuderen is dan ook hard
werken en het inzicht in deze zaken komt ons niet zomaar aanwaaien. Het is
een kwestie van veel studeren in de Bijbel en veel bidden om geestelijk inzicht.

Vers 6b
met Hem gekruisigd is,
God heeft op Golgotha onze oude mens met Christus meegekruisigd. De oude
mens is daar in de dood geplaatst. Dit is een goddelijk feit. Zij die dit geloven
hebben de oude mens afgelegd en dit in hun doop beleden. De oude mens
bestaat nog steeds op deze wereld want hij ‘gaat ten verderve’, dat is nog
toekomst. Wij hebben de verantwoordelijkheid, door te zien op het kruis, om
deze oude mens af te leggen, dat is, diens eigenschappen. Hoe meer wij zien
hoe God de oude mens heeft behandeld op het kruis, hoe meer wij de daden
van de oude mens wegdoen. Maar omdat ons bewustzijn van aanwezige zonde
in onze oude natuur het zo moeilijk maakt dit feit te geloven, struikelen velen
in een poging te strijden tegen het vlees. We worden echter niet opgeroepen
om te strijden maar om te geloven.

Vers 6c
opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer
de zonde dienen.
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God heeft iets op het kruis gedaan wat voor ons grote gevolgen heeft. Hij heeft
de oude mens met Christus meegekruisigd ‘opdat’ het ‘lichaam van de zonde
te niet gedaan zou zijn’. Dit woordje ‘lichaam’ betekent ons aardse bestaan in
een lichaam waarin het vlees nog actief is. Dit oude bestaan waarin we onze
eigen wil deden is ‘te niet gedaan’, van zijn kracht ontnomen. Nu God de oude
mens heeft meegekruisigd, is het ‘juridische deel’ een voldongen feit. Maar wij
hebben nog het vlees, de oude natuur (Rm7:18). Daarvan lezen we:
Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de
begeerten gekruisigd. Gl5:24

De gelovigen erkennen het oordeel over het vlees omdat zij weten wat God
met de oude mens heeft gedaan. Dit vlees, met zijn eigen vijandige wil en
begeerten en lusten, wordt door de gelovige die deze feiten ‘weet’ gekruisigd.
Het oordeel over dit vlees wordt door het geloof erkend. Het vlees is de
manifestatie van zonde in onze sterfelijke lichamen. Alleen de Heilige Geest
heeft kracht om dit vlees werkeloos te houden (zie Rm8:13; Gl5:16-17). Als wij
leren geloven in het volbrachte werk van Christus en dat God ons daar heeft
meegekruisigd wat de oude mens betreft, leren we ons aan de Heilige Geest
toe te vertrouwen die de werkingen van het lichaam zal doden en zo teniet zal
doen wat dit lichaam wil. Zijn wij vervuld met Christus en niet meer met onze
eigen pogingen een beter mens te worden, dan wandelen wij door de Geest
(zie Rm8:13). Dit is het grote geheim van geestelijke groei.

Vers 7
Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde.
We zijn niet alleen gerechtvaardigd van onze zonden door de vergeving van
onze overtredingen, maar we zijn ook gerechtvaardigd van de zonde. Het
bewustzijn van ‘zondig zijn’ weerhoudt vele heiligen ervan het overwinnende
leven van Paulus te leven. Hij had geen enkel besef meer van gebondenheid
voor God omdat hij wist dat hij was gerechtvaardigd van alle schuld en van de
zonde zelf als een kwaad element in deze wereld. Hij wist zichzelf in Christus
te zijn ook al was hij zich bewust van de aanwezigheid van zonde in zijn vlees.
Hij was niet bezig met zichzelf om gerechtigheid voort te brengen voor God.
Hij wist dat de zonde juridisch volkomen rechtvaardig en voorgoed was
veroordeeld. Zijn vroegere relatie tot zonde was daarom volkomen verleden
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tijd. Hij leefde als gevolg een hemels leven. Hij was gestorven wat betreft de
oude Saulus. Het bewustzijn van de aanwezige zonde in zijn vlees (Rm7:18)
bracht geen enkele zelfveroordeling, maar zorgde voor een groot verlangen
naar de toekomstige verlossing van het lichaam (Rm8:23). Hij leefde nu als
Paulus door het geloof in de Zoon van God (Gl2:20), niet door de wet, door
inspanning, maar door het geloof, uit genade. Alles wat hij nodig had kwam
rechtstreeks uit de hemel, van Christus (Fp4:13). Het kende niet de gedachte
dat hij langzaam maar zeker geschikt werd gemaakt voor de hemel. Hij was
het, want hij was een nieuwe schepping. Hij kende ook niet het ‘ik ellendig
mens’ leven wat zovelen leiden, voortdurend ziende op hun eigen verdorven
ik en hieronder tranen latend, terwijl ze onvoldoende weet hebben van hun
volmaakte staat in Christus die ten opzichte van de zonde gestorven is.
…want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als
kinderen van het licht. Ef5:8
…terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan
het erfdeel van de heiligen in het licht; Ko1:12
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Het kruis van onze Heer Jezus Christus is het centrale punt van Gods handelen
met de mens. Niet alleen droeg Hij daar onze zonden in Zijn lichaam (1Pt2:24),
maar God heeft op het kruis de oude mens tot een einde gebracht. Christus is
het hoofd van een nieuw mensenras, dat niet door de zonde wordt beheerst,
maar hemels van natuur is. Zo zijn er nu twee mensensoorten in deze wereld,
zij die uit Adam zijn en zij die uit Christus zijn. De eersten leven vanuit hun
zintuigen, de laatsten uit geloof. De daad van ongehoorzaamheid van Adam
bracht de zonde in de wereld, het ik-gerichte leven wat enkel en alleen voor
verdriet, pijn en veel ellende heeft gezorgd. Maar Christus was volmaakt
gehoorzaam aan God. Zijn ene daad van gehoorzaamheid aan het kruis brengt
rechtvaardiging door het geloof voor de zijnen en de mogelijkheid om een leven
te leiden dat wordt geregeerd door overwinning over de zonde. Dit betekent
niet dat gelovigen nooit meer zondigen, maar dat het patroon van enkel en
alleen leven voor jezelf, de ‘wetteloosheid doen’ (1Jh3:4) is doorbroken.
En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 2Ko5:15

Om voor Hem te leven en niet voor onszelf is het nodig om uit de heerschappij
van de macht van de zonde te komen, het onderwerp van dit hoofdstuk. We
hebben gezien dat geloven dat we daaruit zijn verlost cruciaal is.

Vers 8a
Als wij nu met Christus gestorven zijn,
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Het eerste dat helder voor ons geloofsoog moet zijn is dat wij met Christus
gestorven zijn.
Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ko3:3

Dit is de ‘identificatie’ met Christus op het kruis, wat we ook in de verzen
3-7 hebben besproken. De heilige God heeft ons in de dood van Zijn Zoon
weggedaan wat de oude mens betreft welke met Hem is meegekruisigd (vs6).
Dit is wat wij eerst moeten leren door het begrijpen van het woord van God
en door ervaring met onze onverbeterlijk slechte natuur. God gebruikt onze
mislukkingen en teleurstellingen om ons bij deze identificatie-waarheden te
brengen. Onze kennis van de waarheid en ons geloof erin zorgt ervoor dat we
steeds meer en meer ons onderwerpen aan deze dingen.

Vers 8b
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven,
We zullen met Hem leven als Hij komt, maar dit vers spreekt ook over ons
leven op aarde totdat Hij komt in nieuwheid van leven (vs4,13). Wat de zonde
betreft heeft God ons in Zijn Zoon de dood doen sterven. We zijn dus juridisch
gezien gestorven voor de zonde. Als het om de manier van leven gaat die de
nakomelingen van Adam kenmerken, dan zijn wij daarvoor gestorven. Als het
om het leven van Christus gaat, dan is dit steeds meer mogelijk als wij ons
volkomen afhankelijk van Hem als ons hoofd opstellen. Hij leefde met ons (de
evangeliën) opdat wij met Hem zouden leven (de brieven) in de nieuwe sfeer
van de opstanding. Dit zal voor eeuwig zo zijn en niet worden voltooid tijdens
dit leven. Als Hij komt om ons tot Zich te nemen zal het volmaakt zijn (de
Openbaring).

Vers 9
daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft:
de dood heerst niet meer over Hem.
We weten dat Christus na Zijn opstanding, nu leeft in de sfeer van die
opstanding en dat is dat alles wat met de dood te maken heeft, niet meer
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voor Hem geldt nu Hij in de hemel is verheerlijkt. De dood heeft niet over Hem
geheerst zoals bij ons, maar enkel toen Hij voor ons tot zonde werd gemaakt.
Nu Hij is opgewekt is dit verleden tijd, Hij is aan de andere kant van de dood.
In zijn hemelse positie heeft Hij voorgoed afgedaan met de zaken van de aarde
en de zonde. Hij heeft alles volbracht. Deze kennis maakt het voor ons zeker
dat ook wij, omdat wij immers met Hem zijn verenigd in Zijn opstanding, niets
meer te maken hebben met de dood en de zonde.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood
geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. Jh8:51

De gelovigen zijn één met Christus in Zijn opstanding, dus zullen zij nooit iets
merken of ‘aanschouwen’ van de lichamelijke dood. Zij zullen ontslapen en
ogenblikkelijk met Christus zijn (Fp1:23).

Vers 10
Want wat Hij is gestorven, is Hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde
gestorven, maar wat Hij leeft, leeft Hij voor God.
De dood van Christus maakte een einde aan Zijn verbinding met de zonde
hier op aarde. Hij was zelf zonder zonde, maar op het kruis moest Hij ermee
afrekenen. Het gaat hier niet om Zijn verzoenende lijden, gestorven voor de
zonde, maar om Zijn relatie met de zonde, gestorven ten opzichte van de
zonde! Ten opzichte van de zonde maakte Zijn dood voorgoed een einde aan
dat wat Hij met de zonde en de dood te maken had. Zo geldt dat ook voor ons,
die door God met Hem één zijn gemaakt in zijn dood en in zijn opstanding
(zie vs5). Zoals Hij nu leeft, voor God alleen, zo is ook ons leven nu. De sfeer
van de opstanding is een leven dat enkel en alleen voor God leeft (2Ko5:15).
Dat ‘leven voor God’ dééd Hij al voor Zijn dood, maar de apostel gebruikt
Zijn verbinding met de zonde (als zoenoffer) om onze verbinding ermee (als
zondaren) ermee te vergelijken. Zoals Hij voor het ene is gestorven zo zijn wij
het ook. Zoals Hij nu leeft voor God, is ook ons leven nu. Om hierin echter
te groeien in de praktijk is het nodig deze waarheden ons eigen te maken.
God heeft ons volmaakt verlost van onze verbinding met Adam in wie wij een
verantwoordelijkheid hadden onze eigen gerechtigheid voor God te tonen
als moreel verantwoordelijke schepsels! Deze relatie met Adam is voor de
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gelovige voorgoed voorbij! Het is nu niet meer: inspannen om iets voort te
brengen, maar geloven om iets te zijn.

Vers 11
Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor
God levend in Christus Jezus.
‘Zo ook u’. Paulus toont dat wat voor Christus geldt, ook voor de gelovigen
geldt naar Gods heilige, rechtvaardige standaard. Wij hebben te ‘rekenen’. Dit
betekent ‘innerlijk voor waar aannemen en erop vertrouwen’. Gods weg is
niet om de oude mens te verbeteren, maar om iemand van die oude mens te
verlossen door het kruis tot de dood. Niemand die ‘in Adam’ is kan behouden
worden. Daarom hebben we het voor waar te houden dat wat Gods zicht op
ons betreft, Hij ons als dood voor de zonde ziet en als levend voor Zichzelf
in Christus Jezus. Niet: de zonde is dood en de oude mens is weg, maar: wij
zijn dood voor de zonde en onze oude mens is met Christus meegekruisigd.
Al het kwaad dat onze oude mens heeft bedreven, samen met al zijn
verantwoordelijkheden, zijn voor God compleet verdwenen en in de dood
geplaatst. Ons ‘rekenen’ moet gebaseerd zijn op de feiten van Gods woord.
In de praktijk is dit verre van eenvoudig omdat wij altijd weer geneigd zijn ons
geloofsleven te baseren op onze ervaringen i.p.v. op Gods woord. Hierdoor
kennen velen de gevoelens van wanhoop omdat ze denken dat dit rekenen
niet ‘werkt’ voor hen. Al deze ervaringen horen erbij. De Vader laat ons een
tijd worstelen om ons voor te bereiden op een dieper wortelen in de waarheid.
Ons aanvankelijk enthousiasme over deze dingen is niet genoeg voor Hem. Hij
wil ons in diepere en hogere waarheden funderen en dat kost nu eenmaal veel
tijd en zelfs een eeuwigheid.
…opdat u niet traag wordt maar navolgers van hen die door geloof en geduld de
beloften beërven. Hb6:12

Uiteindelijk zullen we de verschillende fasen van het geloof doorlopen. Eerst
het weten en het rekenen, dan het blijven en rusten in de waarheid en tenslotte
de afhankelijkheid van Christus en onze wandel in Hem. Al deze zaken groeien
als wij in intieme relatie met onze Bevrijder leven. We geloven in het woord,
blijven in de Heer Jezus en wandelen zo in de Geest. Hierbij is het van groot
belang dat onze motieven niet ik-gericht zijn. Velen geloven in het kruis voor
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hun vrijheid, blijven in Hem voor hun groei en wandelen in de Geest voor hun
kracht en vrucht. Maar het is Gods verlangen dat onze motieven tot Zijn eer
zijn. Christus openbaar in ons, tot eer van de Vader, is het juiste motief.

Vers 12
Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten
te gehoorzamen.
‘Laat dan’, ‘dus’. Nu komt de praktische toepassing. Het uiterlijke handelen van
de gelovige volgt altijd op het innerlijke geloof van het hart. Het kennen van
onze positie bewerkt onze verantwoordelijkheid. Pas als we ‘rekenen’ op de
feiten, en dit met onze innerlijke mens, dan pas hebben we de kracht om ook
in onze praktische levens hier vorm aan te geven. Nu we hebben gezien hoe
God heeft gehandeld in Zijn Zoon ten opzichte van de zonde en hoe Christus
nu leeft, volgt de consequentie. De zonde mag niet meer regeren in onze
sterfelijke lichamen. De begeerten van de zonde zijn altijd via het lichaam. Het
lichaam kent allerlei begeerten en zijn op zichzelf niet allemaal zondig. Als aan
deze natuurlijke verlangen wordt overgegeven voor de wetteloosheid en het
eigen ik, spreken we van zonde. Gezien onze nieuwe positie voor God kunnen
we niet meer leven zoals we dat deden toen we nog ‘in Adam’ waren, maar
hoe ‘doen’ we dat dan praktisch? We zijn dan wel ten opzichte van de zonde
gestorven (wat God betreft), de zonde is nog steeds in onze lichamen aanwezig
(Rm7:18). In Rm8:13 staat het zo:
want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de
werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.

De Geest richt onze aandacht op Christus. Als we met Hem vervuld zijn,
regeert de zonde niet meer in onze lichamen (hoewel we nooit zonder zonde
zullen zijn uiteraard, zie 1Jh1:8). We nemen dezelfde houding aan als God ten
opzichte van de zonde. We kiezen Zijn kant als we deze haten en verafschuwen.
Maar de kracht is alleen vanuit de verheerlijkte Christus, waar de Heilige Geest
onze harten op richt, de ‘dingen die boven zijn’ (Ko3:1-2). We zijn immers in
de opstandingssfeer, daar waar Hij is. Dáár is ons leven nu (Ko3:3) en dus is
dáár onze aandacht en onze liefde. Dit is geloof, dat handelt tegen onze eigen
waarneming in. Immers is de zonde nog in ons vlees en vraagt God van ons
tegen deze ervaring in op Hem te vertrouwen. Onze ervaring is: ‘De zonde
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leeft’. God zegt: ‘Je bent gestorven voor de zonde, reken jezelf er dan ook dood
voor’. Gelovige zielen gaan dit ‘beloofde land’ binnen en ervaren de bevrijding.
Twijfelende zielen vallen terug op gevoelens en ervaringen en keren zich tot
smeekbeden, worstelingen terwijl ze het geloof negeren.

Vers 13
En stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid,
maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden
voor God tot werktuigen van de gerechtigheid.
We worden niet opgeroepen om de zonde in ons voor dood en verdwenen
te rekenen, maar om deze af te leggen. Onze leden kunnen de oude mens
dienen of de nieuwe. Er is een verantwoordelijkheid om onze leden te stellen
tot werktuigen van óf de ongerechtigheid, óf de gerechtigheid. Door het geloof
in de feiten van Gods verlossing op het kruis is het hart veranderd. Daardoor
weet de gelovige dat hij ‘als uit de doden levend geworden’ is, hoewel zijn
gevoel vaak anders zegt. Zijn positie is voor God niet meer die van een dode
zondaar, maar die van een levende heilige. Zó stelt hij zich dan ook op voor
God als een eenmalige keuze en dus zijn leden voor Hem als werktuigen van de
gerechtigheid. Eerst is er dus het geloof met het hart, dan de actie van de wil.
Het eerste ‘stelt’ is een voortdurende zaak. Iedere keer weer opnieuw maken
we keuzes op grond van het geloof dat in ons is. Het is in de kracht van het
geloof dat God heeft afgerekend met alles wat we waren, dat het mogelijk is
dat we de om kunnen gaan met de uitingen van het ik-gerichte leven. Al onze
eigen bronnen heeft God veroordeeld en dus zien we daar van harte van af.
Het eerste moeten we zien met de verlichte ogen van het hart alvorens we de
toepassing kunnen maken met onze wil.

Vers 14
Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar
onder de genade.
Zoals de zonde heerst over allen die onder hun hoofd Adam zijn, zo mag dit
niet gelden voor hen die onder hun hoofd Christus zijn. Dit zou hun positie
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voor God immers tegenspreken die hen ten opzichte van de zonde heeft doen
sterven. Ze staan levend voor God in Christus en dus zal de zonde over hen
niet heersen. Paulus introduceert nu ‘wet’ in deze hele verhandeling over een
leven dat voor God waardevol is. Het gaat niet om de wet in de zin van de
tien geboden maat om ‘wet’, de uiterlijke eisen van een heilig God voor een
schepsel. De wet geldt voor de onrechtvaardigen (1Tm1:9), niet om hen tot
een heilig leven te brengen, maar om hen te maken tot overtreders. De wet
vraagt verplichting met als beloning de zegen, maar de mens is krachteloos
deze verplichting na te komen. De gelovige in Christus is nu op het gebeid van
de opstanding. Daar geldt niet ‘wet’, maar genade, het beginsel waaronder hij
is gesteld. Eerst de zegen, dan het leven. De zonde heerst over hen onder ‘wet’,
terwijl het leven heerst over hen onder genade. Wettische principes toepassen
op gelovigen zal immers weer leiden tot zonde, zoals Rm7 zal aantonen. Toch
kan Paulus zeggen dat hij wettelijk is onderworpen aan Christus.
En ik ben de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen; hun die onder
de wet zijn, als onder de wet (hoewel ik zelf niet onder de wet ben), om hen die
onder de wet zijn te winnen; hun die zonder wet zijn, als zonder wet (hoewel ik
niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), om
hen die zonder wet zijn te winnen. 1Ko9:20-21

Israël dat onder de wet was, dacht dat hun gedrag dat door de wet werd
bepaald invloed had op hun relatie tot God. Maar de wet geschreven op stenen
tafels was buiten hen en niet in hen. Gods Geest was niet in hen en hun relatie
met God was dan ook een uiterlijke. Zo is het ‘proberen goed te zijn’ voor God
door de niet wedergeboren heidenen ook onder ‘wet’ zijn. Maar de relatie van
de gelovige met God is totaal anders. Alle heilige voorwaarden zijn in Christus
door God reeds volbracht. De Geest van het zoonschap is in het hart van de
gelovige uitgestort waardoor hij roept: ‘Abba Vader’ (Gl4:6). Hij is volmaakt
geaccepteerd door God los van zijn gedrag. Wij dienen Hem nu in nieuwheid
van Geest en niet in de oudheid van de letter (Rm7:6). De wet van Mozes heeft
niets te zeggen tegen een gelovige! Wij zijn wettelijk onderworpen aan onze
Heer in de hemel, door de Geest die in ons woont. Genade regeert in onze
harten doordat we vrijwillig en vol vreugde Hem dienen die ons eerst heeft
liefgehad, wetende dat in ons niets goeds woont, dat is in ons vlees (Rm7:18).
Niet gedrag, maar geloof is Gods weg. Geloof in het feit dat wij, door de Heilige
Geest in de verheerlijkte Christus zijn gezet. Gedrag volgt op geloof. We leven
nu naar dat wat we zijn. Verantwoordelijkheid in de Bijbel is altijd vanuit de
relatie waarin men is gebracht.

137

Het Evangelie van God

Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping.
En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over
hen en over het Israël van God. Gl6:15-16
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Paulus is de geroepen apostel om het evangelie van de genade van God aan
de volken te verkondigen (1:1,5). Niet alleen was hij hier vanwege de genade
die hem was gegeven uitermate geschikt voor (hij was immers de vervolger
van de gemeente en door God vergeven), maar ook zijn achtergrond als
wetsgetrouwe Jood maakt van hem de ideale persoon om dit evangelie te
verkondigen. Hij heeft als geen ander ervaren wat het is om niet meer onder
de wet te zijn, maar onder de genade (6:14). De ‘eerste’ uit Adam, heeft een
morele verantwoordelijkheid als schepsel om gerechtigheid voor God voort
te brengen. Maar door de zonde is dit onmogelijk geworden. Onder ‘wet’,
het principe van werken voor de zegen, wordt de mens enkel en alleen
veroordeeld. Israël was onder de wet, de tien geboden (en de hele mozaïsche
Thora), maar faalde ook. Nu is de genade van God verschenen (Tt2:11) wat
inhoudt dat God het werk van Christus aan de gelovige toerekent, waardoor
deze is gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten (Ef1:3).
Wet eist prestatie om de zegen van God te verkrijgen, genade geeft vrijelijk
de zegen waardoor vrucht volgt. Proberen goed gedrag te vertonen om door
God geaccepteerd te worden is ‘wet’. Niet gedragingen zijn Gods manier, maar
geloof. Gedragingen volgen op geloof. Geloof in Christus, Hem ‘aanschouwen’
is leven door de Geest.
Maar als u door de Geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Gl5:18
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Vers 15
Wat dan? Zouden wij zondigen, omdat wij niet onder de wet maar onder de
genade zijn? Volstrekt niet!
De gelovige is niet onder uiterlijke bepalingen, regels of voorwaarden gesteld.
Hij heeft een eeuwige staat voor God in genade, volmaakt in de gunst bij God
gebracht door diens soevereine handeling op het kruis. Niet alleen wordt
het werk van Christus aan de gelovige toegerekend, maar ook is de gelovige
met de huidige staat van Christus’ acceptatie voor de Vader ééngemaakt. In
de verheerlijkte Christus gezet is onze wandel nu door de Geest in nieuwheid
van leven. Zou de gelovige dan misbruik maken van deze vrijheid van genade
waarin hij is gezet en een leven leiden in zonde omdat hij niet meer onder
de wet is? Volstrekt niet! Zonde is onafhankelijkheid van de Schepper. De
verleiding dit te doen is ook aanwezig in de gelovige, want het vlees is nog
in hem en daarom wordt hij aangespoord keuzes te maken ‘als uit de doden
levend geworden’ (Rm6:13). God heeft de gelovigen immers vrijgemaakt van
de wet om Hemzelf te dienen!

Vers 16
Weet u niet, dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven
bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de
gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Weer spreekt Paulus de Romeinen aan op de kennis van hun geloof. ‘Weet
u niet’? We dienen óf God die ons heeft vrijgemaakt en gezegend óf we
dienen de zonde. Omdat het woord van God tegen de gelovige zegt ‘Je bent
niet onder de wet, maar onder de genade’ is het duidelijk welke ‘meester’ er
moet worden gediend. Zonde is een macht waaronder de gevallen mens leeft
ondanks zijn geweten en moreel besef. En ook ondanks de vele problemen
die erdoor ontstaan, de tragische voorbeelden van ellende en de dood die
erop volgen, blijft de gevallen mens leven in de slavernij van de zonde. Hij
kan niet anders en wil niet anders. Hoewel wij als gelovigen onszelf niet
hiervan kunnen bevrijden of onze staat voor God kunnen veranderen, hebben
we toch wel degelijk een verantwoordelijkheid. Als zondaren hebben we de
verantwoordelijkheid om als verloren mensen tot de Verlosser te komen. Als
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gezegend in Christus hebben we de verantwoordelijkheid onze leden aan Hem
ter beschikking te stellen als instrumenten voor de gerechtigheid. In beide
gevallen wetend dat we uit onszelf niets kunnen voortbrengen van wat Hij ons
vraagt. Daarom is de gehoorzaamheid die van het geloof, zoals we lezen in 1:5
en in het volgende vers.

Vers 17
Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam
bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent.
De eerste mens, zonder God, leeft in de zonde en is een slaaf ervan. Zo waren
ook wij vroeger slaven van de zonde. Maar toen het woord van God aangaande
Gods genade tot ons kwam, hebben wij dit woord gehoorzaamd.
Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het
evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en
groeit, evenals ook onder u, van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade
van God in waarheid hebt erkend. Ko1:5-6

De gelovigen zijn door Gods genade aan de inhoud van het evangelie
overgeleverd. Zij hebben deze waarheid van de genade van God in zijn
soevereine ontferming gehoorzaamd. Deze leer die onderwijst dat we in
Christus gestorven zijn aan de wet en in Hem bij God in een eeuwige, volmaakte
gunst zijn gekomen, is ons onderwezen door de apostel Paulus.
Maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem
bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is: dat u, wat uw vroegere wandel
betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn
bedrieglijke begeerten, en vernieuwd bent in de geest van uw denken, en de
nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware
gerechtigheid en heiligheid. Ef4:20-24

De Romeinse gelovigen hadden dit evangelie begrepen en gehoorzaamd,
hoewel ze nog veel moesten leren over hun behoudenis, wat Paulus tot hun
versterking wilde komen onderwijzen (Rm1:11; 15:29).

141

Het Evangelie van God

Vers 18
En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden.
Na Paulus’ uiteenzetting van de feiten aangaande de gelovige ten opzichte van
een heilig God, volgt hier de eerste keer een beschrijving van de praktische
ervaring van de gelovigen. Ze waren nu slaven van de gerechtigheid geworden
omdat ze het evangelie hadden gehoorzaamd. God had hen en heeft ons
vrijgemaakt van de zonde. Dit betekent niet dat we geen zonde meer kennen,
want in ons vlees woont nog steeds niets goeds (Rm7:18) en als we naar het
vlees gaan leven, sterven we (Rm8:13). Vrijgemaakt wil zeggen onder de macht
van de zonde vandaan genomen zoals God de dingen beziet. De gelovigen zijn
niet meer in het vlees wat hun positie voor God betreft (Rm8:9), maar het
vlees is nog wel in hen wat de praktijk betreft.

Vers 19
(Ik spreek menselijkerwijs, om de zwakheid van uw vlees.) Want zoals u uw
leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot
de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot
heiliging.
Paulus gebruikt de termen ‘slaven’ en ‘slavernij’ menselijkerwijs. Men kende
in de tijd van de Romeinen de slavernij maar al te goed (zie ook hoofdstuk 16).
Vrijheid was een zeldzaam goed en niet eenvoudig te verkrijgen (Hd22:28).
Vanwege de ‘zwakheid van het vlees’ van de lezers gebruikt Paulus de termen
want gebondenheid is een kenmerk van het menselijke vlees, of aan de zonde,
of aan God. Van nature is de mens zonder kracht zodat óf de onreinheid
(innerlijke leven) en de wetteloosheid (uiterlijk gedrag) óf door de Heilige Geest
de gerechtigheid tot heiliging wordt gediend. De mens haat dit feit en roemt in
zijn onafhankelijkheid, vooruitgang, vrije wil, vrije expressie, vrije democratie,
etc. Het is slechts een illusie. De gelovigen, in vrijheid gebracht voor een
heilig God, worden opgeroepen hun leden in slavernij van de gerechtigheid te
stellen, zodat heiliging volgt. Doordat zij zijn vrijgemaakt hebben ze nu ook de
kracht om dit te doen. Als ze dit doen, zijn ze waarlijk vrij!
Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent
u waarlijk mijn discipelen;
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en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u
zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. Jh8:31-32,36

Vers 20
Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de
gerechtigheid.
Met enige ironie zegt Paulus dat toen zij (en wij) vroeger zonder God leefden
was de enige vrijheid die we kenden die ten opzichte van de gerechtigheid.
Zoals de Heer Jezus in Jh8:34 tegen de Joden zegt dat zij slaven van de zonde
waren, zo zegt Paulus dat hier tegen de heidenen. Zowel Joden als heidenen
zijn van nature ‘onder de zonde’ (Rm3:9).

Vers 21
Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt?
Immers, het einde daarvan is de dood.
Onder de macht van de zonde is er dan ook geen enkele vrucht dan dat
waarvoor wij ons nu schamen. Het einde van een leven in zonde is de dood.
De eeuwige dood is het gevolg van de zonde. Het is het ‘loon van de zonde’
(Rm6:23).
Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volwassen
geworden is, brengt zij de dood voort. Jk1:15

Vers 22
Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw
vrucht tot heiliging, en het einde het eeuwige leven.
Maar door het evangelie was alles nu anders geworden! De gelovigen zijn
vrijgemaakt van de macht van de zonde zodat zij niet meer leven als wetteloze
en ongehoorzame mensen. Ze zijn nu slaven van God geworden i.p.v. slaven
van de zonde. De vrucht die er eerst niet was, is er nu overvloedig in een heilig
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leven, afgezonderd van kwaad en toegewijd aan God. Het einde is niet de dood,
maar het eeuwige leven. Wat een contrast! Dit leven dat nu al wordt genoten
in de harten van de gelovigen (Jh17:3) zal ten volle gekend en genoten worden
als de behoudenis volmaakt is en wij bij Hem zullen zijn. Onder de genade
gekomen dienen de gelovigen van harte de Vader, uit innerlijke liefde voor
Hem i.p.v. de uiterlijke ‘verplichtingen’ na te komen die de wet gaf. De Vader
heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef1:3) en vanuit die kennis
van Hem volgt een groot verlangen Hem te dienen. Kent u deze vrijheid?

Vers 23
Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het
eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.
Het leven onder de macht van de zonde levert de dood op, de eeuwige
scheiding van God waarvan de fysieke dood een beeld en een voorloper is.
De mens probeert de dood te bagatelliseren, te verzachten in filosofische
beschouwingen, maar de dood blijft ‘de koning van de verschrikkingen’
(Jb18:14). Christus Jezus, onze Heer, is in de dood gegaan, heeft het oordeel
voor ons gedragen en de dood heeft voor eeuwig geen macht meer over
ons! Halleluja! Nu is er de genadegave van God welke is het eeuwige leven in
Christus Jezus, onze Heer. Zijn genade heeft ons dit geschonken zonder dat wij
iets hoefden of konden presteren om dit te verdienen. Zijn soevereine genade
heeft ons alles geschonken betreffende het eeuwige leven. Onze zonden heeft
Hij gedragen en de schuld weggedaan, en meer! Eeuwig leven zoals God de
Gever eeuwig is, en meer! Leven in Christus Jezus, delend in zijn leven die de
Geliefde van de Vader is, deze liefde delend. Zo is de dood het loon van hem
die in de zonde ‘werkt’, maar is het eeuwige leven een vrije gave van God die
in ontferming naar ons heeft omgezien geheel volgens zijn eigen natuur van
liefde.
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God heeft een volmaakt werk in zijn Zoon volbracht op het kruis. Dit is wat we
in de hoofdstukken hiervoor hebben geleerd. De mens is van nature onder de
macht van de zonde, een vijand van God en niet in staat voor God iets goeds
voort te brengen. Toch is het Gods verlangen om die mens te maken tot een
monument van zijn genade door zijn Zoon in die mens te openbaren. Hiervoor
was het werk aan het kruis noodzakelijk om de mens met God te verzoenen.
Ieder die gelooft in het evangelie van de genade van God is vanaf dat moment
een mens geworden in wie God zijn Zoon gaat openbaren. Eerst in deze tijd van
duisternis en later in volmaaktheid tot in eeuwigheid. Om vandaag het leven
van Jezus in onze sterfelijke lichamen te vertonen zijn er twee grote obstakels
die dit in de weg staan:
1.

De macht van de zonde

2.

De wet

In Rm6 hebben we gezien dat het kruis de oplossing is voor de macht van de
zonde. We zijn met Christus meegekruisigd ‘opdat het lichaam van de zonde
te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen’ (Rm6:6). Door
geloof vereenzelvigen wij ons met dit oordeel over de oude natuur die nog
in ons is (zie Gl5:24). In het hoofdstuk dat nu voor ons ligt, gaat Paulus in op
de plaats van de wet. In het eerste deel, vs1-6 handelt over de plaats van de
gelovige die niet meer onder de wet is. In het tweede deel vs7-25, spreekt
Paulus over zijn eigen ervaring als wedergeboren Israëliet, worstelend onder
de wet en nog onwetend over de grote feiten van het kruis. ‘Ik’, ‘mij’, ‘mijn’ etc.
komen 47 keer voor in Rm7, terwijl in Rm8 het steeds over ‘wij’ en ‘ons’ gaat
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en waar de Geest centraal staat. De strijd onder de wet is een eenzame, terwijl
de Geest ons leert wat de zegeningen van alle heiligen zijn!

Vers 1
Of weet u niet, broeders (ik spreek immers tot hen die de wet kennen), dat de
wet heerst over de mens zolang hij leeft?
Paulus pakt de draad weer op van zijn opmerking in 6:14,15 dat de gelovigen niet
meer onder de wet zijn, maar onder de genade. Zoals ik daar al had opgemerkt
staat er ‘wet’ en niet ‘de wet’. Het gaat dus niet over ‘de wet’ bestaande uit
de tien geboden en de hele mozaïsche sfeer van de Thora, maar om ‘wet’ als
een principe. De heidenen hadden een morele verantwoordelijkheid t.o.v.
God als kinderen van Adam, hoewel niet onder ‘de wet’, de tien geboden zoals
Israël. Beiden kenden het principe echter van prestatie opdat God zegent. De
heidenen via het geweten dat het werk van de wet voortbracht zodat men
vanuit eigen geweten ging presteren. Als men zich onder dit principe stelt
van presteren zodat God zegent, dan komt men in de sfeer van de zonde en
de dood terecht (zie ook Rm6:16,20,21,23). Hier spreekt Paulus de (Joodse)
gelovigen aan, zij die dit principe van wet kennen. ‘Weet u niet?’ is Paulus’
manier om te zeggen: ‘U weet niet’ (zie Rm6:3; 11:25; 1Ts4:13, etc.). De wet
heerst over een mens zolang hij leeft. Hier spreekt Paulus over de menselijke
wetten, zoals in de volgende verzen blijkt. Iemand die is overleden is niet meer
onder menselijke wet. Je geeft zo iemand niet een bekeuring net zomin als dat
je van een gestorvene belasting eist. Dit is een eenvoudig te begrijpen principe
voor de gelovigen in Rome en ook voor ons.

Vers 2
Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens
leven; maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar
aan de man bond.
Paulus gebruikt hier zijn eigen voorbeeld van het huwelijk. Het voorbeeld is
briljant gekozen, omdat iedereen het begrijpt en het de kern van de zaak raakt,
namelijk de nieuwe relatie waarin de gelovige is geplaatst. Door de menselijke
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wet is de vrouw verbonden met de man zo lang als zij leeft. Als de man is
gestorven valt zij niet meer onder de wet van het huwelijk. Ze is dus niet meer
gebonden aan deze man door de huwelijkse voorwaarden die immers alleen
gelden voor levende mensen. Paulus maakt duidelijk dat alleen de dood een
wettelijke claim verbreekt.

Vers 3
Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd, als zij bij het leven van
haar man de vrouw van een andere man wordt; maar als de man gestorven
is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is, als zij de vrouw van
een andere man wordt.
De wet bepaalt dat de vrouw een overspeelster is als ze tijdens het leven
van haar eigen man de vrouw van een ander wordt. De illustratie is duidelijk.
Alleen de dood zet haar vrij van de verbinding met haar man. Als ze trouwt
met een andere man na de dood van haar eerste man, is er geen wet die haar
een overspeelster noemt. Ze heeft immers geen man meer naar de wet bezien,
want deze is overleden.

Vers 4
Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van
Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan Hem die uit de doden is
opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen.
Nu maakt Paulus de toepassing op de (Joodse) gelovigen, daar hij spreekt
over ‘de wet’. De heidenen wisten dat de dood van Christus betekende dat zij
uit de macht van de zonde waren bevrijd, (hoewel ‘zonder wet’ toch moreel
verantwoordelijk via het geweten) maar voor de Jood kwam er nog een
dimensie bij. Hij was van jongs af aan opgevoed onder de wet, gegeven door
Jehova aan zijn volk. Hun gehoorzaamheid aan de wet bepaalde hun relatie
met Jehova. Maar Paulus stelt hier dat de gelovige Jood gestorven was ten
opzichte van de wet, dood voor haar opdat zij een Ander zouden toebehoren:
Christus de opgewekte uit de doden. God wil dat we vrucht voor Hem dragen.
Onder de wet is het onmogelijk voor God vrucht te dragen. De Joodse gelovige
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(en vandaag ook zoveel christenen die zich onder de tien geboden plaatsen)
moesten leren dat ze voor de wet gedood waren door het lichaam van
Christus. Hun morele verantwoordelijkheid als onder Adam was voorbij. Nu
zijn ze verbonden met een opgewekte Christus op een heel nieuw terrein, dat
van de opstanding. God dienen gebeurt door de Geest (Gl5:16; Fp3:3) en niet
meer door het onderhouden van de wet. Doordat wij onder de genade zijn en
ons verheugen in dat wat God vrijelijk heeft geschonken in Christus, dragen wij
vrucht, onze heiliging (6:23). Dit gebeurt door:
1.

Geloof en niet in prestaties

2.

De kracht van de inwonende Geest en niet in uitwendige geboden

3.

De oefening van een rein geweten ten opzichte van God en de mensen

Vers 5
Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden
die door de wet gewekt worden, in onze leden om voor de dood vrucht te
dragen.
Paulus spreekt over zichzelf en de Joden toen zijn nog ‘in het vlees waren’.
Dit is de positie van geestelijke doden, niet-wedergeboren mensen voor God,
zonder leven, zonder de Heilige Geest.
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees
maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u woont; maar als iemand de
Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Rm8:8-9

Hoewel formeel onder de wet geplaatst waren de Joden ‘in het vlees’, dood
voor God (zie ook Ef2:1-3). De wet wekte de hartstochten van de zonden op,
zodat de dood werkte in hun leden. Al die tijd dacht Paulus dat hij onberispelijk
leefde voor God (Fp3:6), maar hij was in het vlees en kon God niet behagen!
Hij werd ondanks zijn godsdienstige leven, gecontroleerd door zijn gevallen
natuur en dit resulteerde in dreigingen en moord (Hd9:1).
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Vers 6
Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij
gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in
oudheid van de letter.
Paulus spreekt nog steeds over de gelovige Joden. Hun nieuwe positie is dat
zij zijn vrijgemaakt van de wet, gestorven aan dat waarin zij gevangen waren.
God heeft hen in de dood van zijn Zoon onder de wet vandaan gehaald. Ze zijn
ten opzichte ervan dood. Als ongelovigen waren ze dood voor God en levend
voor de wet, nu als gelovigen zijn ze levend voor God en dood voor de wet. Het
woord ‘vrijgemaakt’ is letterlijk ‘tenietgedaan’ (zie ook 6:6). De wet die hen
ooit gevangenhield, heeft niets meer met hen te maken. Dezelfde God die hen
(zondaars zoals allen) ooit onder de wet bracht, verklaart nu dat ze ervoor zijn
gestorven! Nu dienen ze niet meer in de oudheid van de letter, het gebod dat
buiten hen was en eiste van de oude mens. Nu dienen ze in nieuwheid van de
geest, van binnenuit, door geloof. Dit wordt tegen de gelovige Joden gezegd
die onder de wet waren. Hoe droevig is het dat er vandaag zoveel gelovige
heidenen zijn, die zich onder dezelfde wet willen stellen waarvan Paulus hier
zegt dat deze de oudheid van de letter is. Het was: ‘Er wordt van mij verwacht
dat ik…’ en het is: ‘Ik verlang ernaar te doen’. Paulus wist dat hij was gestorven
voor de hele wettelijke sfeer, voor de positie in Adam, de mens in het vlees aan
wie de wet op de Sinaï was gegeven (Gl2:19).
Wat is dit onderwijs ook voor de heidense gelovigen een geweldige boodschap!
Want onze arme gewetens zijn er altijd weer happig op -helaas- om het oor te
neigen tot weer een nieuwe verplichting, een ‘weg van overgave’ of sterven
aan dit of dat (aan ‘jezelf’ maar al te vaak!). Niet tevreden met Gods duidelijke
claim dat we gestorven zijn voor ‘wet’ er niet meer onder zijn! We hoeven
onszelf ook niet aan Christus ‘over te geven’, want de Schrift zegt:
…maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden. Rm6:13

We behoren ons voor God voor te stellen als in Christus, door geloof, iets heel
anders.
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Vers 7
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Maar ik zou de
zonde niet gekend hebben dan door de wet; want ook de begeerte zou ik niet
gekend hebben, als de wet niet gezegd had: ’U zult niet begeren’.
Paulus gaat nu beschrijven wat zijn strijd is geweest met de macht van de
zonde die in hem werkt. Het gaat dus niet om zijn gedane zonden als een
gevaar want hij wist dat hij gered was. Paulus strijd tegen zijn vlees waarin
geen goed woont met de wet als uitgangspunt voor een heilig leven was een
verloren strijd. Proberen om het vlees gehoorzaam aan de wet te maken is
een weg van dood en teleurstelling. De Heilige Geest, onze enige krachtbron
ten opzichte van het vlees, wordt niet genoemd in dit hoofdstuk. Daarom is
dit hoofdstuk niet een voorbeeld voor een ‘normaal’ christelijk leven (zoals
velen zeggen), maar een waarschuwing om niet te leven in dat waarvoor je
gestorven bent. De kennis van de feiten van vs4 en 6 zijn de sleutel tot vrijheid
in deze specifieke strijd.
De vijanden van dit onderwijs van de genade zullen Paulus beschuldigen
dat hij beweert dat de wet zonde is, omdat hij immers leert dat we ervoor
gestorven zijn. Paulus antwoordt met ‘volstrekt niet!’ De wet heeft mij de
zonde leren kennen. Want hoewel Paulus uiterlijk gezien ‘onberispelijk’ was
naar de wet (Fp3:6), was er wel degelijk begeerte in zijn hart waar de wet ook
een oordeel over geeft (Dt5:21). Het schepsel dat immers iets buiten Gods
eer begeert, zondigt. Paulus leerde dit nadat hij tot geloof was gekomen en
zijn ogen opengingen voor zijn eigen nadruk op de uiterlijke gehoorzaamheid
aan de wet. Waarschijnlijk heeft hij deze ervaringen in Arabië gehad (Gl1:17).
De wet leert dus de krachteloosheid van de mens. De wet doet zonde kennen
(Rm3:20).

Vers 8
Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke
begeerte opgewekt; want zonder wet is de zonde dood.
Ondanks zijn vernieuwde wil was er geen kracht in de opnieuw geboren Paulus.
De wet kwam na zijn bekering op een geheel nieuw wijze tot hem, geestelijk.
Het maakte hem duidelijk hoe zijn natuurlijke hart ervoor stond. De begeerte
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was er en werd door de wet opgewekt, aangewezen. De wet brengt aan het
licht wat Gods eisen zijn en de zonde in de mens maken de mens bewust van
deze eis waardoor er een conflict binnen in hem ontstaat om in opstand te
komen tegen deze eisen. De zonde begint te leven door de wet.

Vers 9
Ik nu leefde vroeger zonder wet; maar toen het gebod kwam, leefde de zonde
op, maar ik stierf.
Dit is op het eerste gezicht lastig te begrijpen. Paulus die in Fp3 beschrijft
hoe hij vanaf zijn jeugd af aan onder de wet is opgegroeid, zegt hier dat hij
vroeger zonder wet leefde. Toen Paulus nog Saulus was, een mens in het
vlees, kwam de wet niet tot hem als een geestelijk beginsel. De verheerlijkte
Heer Jezus verscheen hem en zijn uitroepen van ‘Wat wilt U dat ik doen zal,
Heer’ gebeurde niet door de wet, maar door de genade van God. Hij had een
Persoon ontmoet en niet een eisenpakket. De genade vult het hart van Paulus
en hij getuigt vrijelijk dat Jezus de Zoon van God is (Hd9:20). Maar het moment
dat de wet tot hem kwam op een nieuwe, geestelijke wijze, was nog niet
aangebroken. Dan gaat hij naar Arabië (Gl1:17) waar God hem leert, niet over
zijn zonden, want die zijn vergeven, maar over de macht van de inwonende
zonde. ‘Ik leefde vroeger zonder wet’ is Paulus’ tijd vóór Arabië, want in het
vlees ‘leefde’ hij niet, maar was hij dood. ‘Zonder wet’ (zie 3:21 ‘buiten de wet
om’) is zijn tijd waarin hij niet geestelijk was verbonden met de wet, slechts
uiterlijk. ‘Maar toen het gebod kwam’ (tot mijn geweten) slaat niet op zijn
leven als Jood waarin hij de gemeente vervolgde, want toen had hij geen
kennis van inwonende zonde. Sterkt nog, hij was ervan overtuigd dat hij gelijk
had. De niet-wedergeboren Jood houdt zich bezig met uiterlijke zaken en rust
daar. Als hij ritueel rein was, de feesten en de sabbat onderhield was er geen
strijd in zijn ziel. De zieken en bezetenen hielden hem niet bezig, als hij maar
de sabbat kon houden naar de letter. Er is niets zo genadeloos als zelfgerichte
godsdienst. Saulus blies dreiging en moord in zijn uiterlijke onderhouding
van de wet terwijl zijn geweten onaangetast bleef (Hd9:1; 26:9; 2Tm1:3).
Toen de wet tot zijn geweten kwam, leefde de zonde op maar Paulus stierf.
De wet in zijn geestelijke kracht bracht een volkomen einde aan Paulus eigen
mogelijkheden. Het betekende de dood voor iedere hoop in hemzelf, in zijn
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vlees. Dit is het punt waar God ons wil hebben: totale afkeer van het vlees en
afhankelijkheid van Hem.

Vers 10
En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn.
De wet was gegeven ten leven, niet om in de hemel te komen. ‘Doe dit en gij
zult leven’ (Lv18:8; Lk10:28). Maar Paulus leerde dat dit gebod ten dode was.
De eisen van de wet brachten de krachteloosheid van het vlees in hem naar
boven zodat hij zich daarvan bewust werd. De opnieuw geboren Paulus leerde
door de wet in zijn geestelijke kracht dat er in hemzelf niets goeds woonde.

Vers 11
Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en
door het gebod gedood.
De zonde wordt hier als een persoon voorgesteld die Paulus aanspoort de wet
te houden zoals deze geestelijk is bedoeld. Paulus was niet meer onder de wet
wat God betrof. Hij had Paulus in Christus op een nieuw terrein gebracht. God
liet echter toe dat via de wet Paulus ontdekte dat al zijn eigen bronnen om voor
God vrucht te dragen volkomen krachteloos waren door de zonde. Dit liet Hij
toe opdat Paulus nu God zou leren dienen door de Geest van God, volkomen
afhankelijk van de Heer Jezus door het geloof en volkomen zijn eigen bronnen
wantrouwend en negerend. De zonde heeft via het gebod Paulus ‘gedood’ dat
is hem volkomen gedood voor de hoop in hemzelf.
We weten hoeveel gelovigen er zijn die zich allerlei (oprechte) voornemens
en besluiten vormen om betere christenen te worden door te stoppen met
deze of die zonde of slechte gewoonte, maar wat een falen en wanhoop volgt
er op het vertrouwen op onze eigen wil! Hierdoor komen talloze welwillende
en oprechte gelovigen in de neerwaartse spiraal terecht die dit hoofdstuk
beschrijft. Maar deze ervaring van Paulus is die van een wedergeboren mens
voordat deze weet heeft van:
1.
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2.

Het gestorven zijn voor de wet

3.

De Heilige Geest als enige krachtbron

Deze zaken zijn tot groot nut en onmisbaar voor iedere gelovige die vrucht wil
dragen voor God naar diens orde.
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De brief aan de Romeinen handelt over de volmaakte verlossing die God
heeft gewerkt in zijn Zoon. Het is het evangelie van God (Rm1:1) dat Paulus
uiteenzet. God heeft in dit evangelie de goddeloze geschikt gemaakt om
Christus te vertegenwoordigen, nu in deze wereld en tot in alle eeuwigheid.
Dit alles is uit God en er is niets van de mens bij, opdat geen vlees zou roemen.
Hierin toont God ons zijn heerlijkheid. Zijn volmaakte wezenskenmerken
komen in het evangelie openbaar. We hebben gezien dat de Heer Jezus niet
alleen onze zonden heeft gedragen, maar ook dat Hij voor ons tot zonde is
gemaakt (2Ko5:21). Als drager van de zonden was Hij alleen, maar toen
God ons wat betreft de oude mens met Hem mee heeft gekruisigd, niet. Nu
behandelt Paulus de belangrijke kwestie van het leven van de gelovige. Welke
plaats heeft de wet? Geen één, zoals hij duidelijk maakt. De leiding door de
Heilige Geest is door het geloof. Toen Paulus tot levend geloof kwam, brak
er een periode aan waarin het gebod begon te leven. Er werd een claim op
zijn geweten gelegd door de wet, maar zelf begon hij te sterven vanwege de
onmogelijkheid in zichzelf om te voldoen aan deze claim van de wet.

Vers 12
De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
Betekent dit dat Paulus negatief is over de wet? Integendeel. Het ligt helemaal
niet aan de wet dat hij niet kon voldoen aan diens eisen. Het gebod dat
geestelijk tot de opnieuw geboren Paulus kwam is juist heilig, rechtvaardig en
goed. De heilige rechtvaardige eisen die op Paulus werden gelegd hadden wel
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fatale consequenties voor hemzelf en voor de hoop die hij in zichzelf had. Dit
was niet vanwege de wet, maar vanwege de zonde.

Vers 13
Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde,
opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt,
opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod.
Het lijkt hopeloos. De goede wet, door God gegeven betekent de dood voor
Paulus, maar dit was niet vanwege de wet van God maar vanwege de zonde in
Paulus. Het kenmerk van de gelovige is dat hij God eert en zichzelf veroordeelt
wat betreft zijn eigen oude natuur. Deze is ‘verkocht onder de zonde’ (vs14) en
niet in staat iets goeds voor te brengen. De goede eisen van de wet die nu in
de wedergeboren Paulus een verlangen opwekte om God te dienen, bewerkte
juist de dood in hem. Hij kwam langzaam tot het besef dat er in hem geen
enkele hoop was vanwege de zonde. Het gebod kwam en toonde hem hoe erg
het gesteld was met de zonde in hem. Zo moeten wij leren dat regels buiten
ons de dood tot gevolg hebben omdat we in onze eigen kracht aan het werk
zijn om met behulp van deze regels God te behagen.

Vers 14
Want wij weten dat de wet geestelijk is; maar ik ben vleselijk, verkocht onder
de zonde.
Deze verzen, t/m vs17 laten zien dat Paulus dat deed wat hij juist haatte,
hoewel hij het goede wilde doen. De verzen 18 t/m 21 laten zien dat het goede
dat hij wilde doen, mislukte vanwege de zonde. De wet is geestelijk, door God
gegeven die een geest is (zie Jh4:24) en doet een beroep op de geest van de
mens die in hem is (1Ko2:11). De geboden zijn dan ook enkel te verstaan door
geestelijk mensen. Zij begrijpen dat de morele eisen ten diepste van geestelijke
aard zijn. Paulus weet echter inmiddels, door zijn falen zelf aan deze eisen te
voldoen, dat hij vleselijk is, verkocht onder de zonde. Hij spreekt hier over zijn
oude natuur, het vlees. Dit kan alleen de gelovige beamen, want de ongelovige
kent zijn eigen verdorvenheid niet die er in zijn vlees is. Let ook op dat Paulus
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hier zegt dat ‘wij’ weten dat de wet geestelijk is (alle christenen), maar dat ‘ik’
vleselijk ben, dus Paulus’ pogingen God te behagen onder de wet. Niet alle
christenen zijn immers in die staat, zie 1Ko3:1-3.

Vers 15
Want wat ik doe, weet ik niet; want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik
haat, dat doe ik.
Hoewel dit in de tegenwoordige tijd staat betekent dit niet dat Paulus hier een
beschrijving geeft van zijn normale christelijke leven. Het is de ervaring die hij
heeft gehad als een wedergeboren gelovige terwijl hij nog niet van de Heilige
Geest wist als een inwonend Persoon en kracht tegenover de zonde die in hem
woonde. Deze ervaring beschrijft hij hier als een wetmatigheid voor een ieder
die in dezelfde situatie terechtkomt. Deze ervaring liet God toe in het leven
van Paulus (en van ons) om ons alle feiten van onze verlossing te leren kennen.
Onze volkomen machteloosheid tegenover de inwonende zonde moet eerst
ervaren worden, alvorens we volkomen leren te vertrouwen op de Heilige
Geest. Als we uiterlijk eisen gaan navolgen om ‘betere mensen’ te worden,
treedt de wet van de zonde in werking. Niet dat wat we willen doen we, maar
dat wat we haten. De zondige natuur is krachtiger dan de wil die door het
nieuwe leven in ons is gewerkt.

Vers 16
Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is.
De ongelovige doet wat hij wil, maar hier is de wedergeboren christen degene
die doet wat hij niet wil. Door te ‘willen’ stemt hij echter ermee in dat de wet
goed is. De wil is dus goed maar de uitvoering ervan niet omdat er nog wordt
vertrouwd op eigen bronnen.

Vers 17
Maar dan ben ik het niet meer die het doe, maar de zonde die in mij woont.
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Een geweldige ontdekking is als we zien dat niet wijzelf, als opnieuw geboren
gelovigen, kiezen voor de zonde, maar de oude natuur in ons. Deze wil de oude
mens weer tevoorschijn halen, die wij hebben afgelegd (zie Ef4:22; Ko3:9). Dus
ik, een gelovige die in Christus geliefd is, mijn echte ‘zelf’ doet dit niet (want
ik ‘wil’ iets heel anders!), maar er is een kwaad in mij dat dit bewerkt dat in
mij woont. Dit ontslaat mij uiteraard niet van mijn verantwoordelijkheid als ik
zondig, want ik heb zelf de keuze deze oude natuur wel of niet te gehoorzamen.

Vers 18
Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het
willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet.
Paulus moest tot de conclusie komen waartoe wij allen moeten komen dat er
in onszelf geen goed woont, dat is in ons vlees. Deze Paulus die kon roemen in
het vlees als geen ander, moest deze les eerst leren voordat hij door de Heer
gebruikt kon worden.
…hoewel ik reden heb op vlees te vertrouwen. Als iemand anders meent op vlees
te kunnen vertrouwen, ik nog meer: Fp3:4

Saulus de ongelovige had de wet eerst als een uiterlijke set van geboden en
zag daarin zichzelf als ‘onberispelijk’ (Fp3:6). Paulus de gelovige zag de wet
als geestelijk, de heilige eis voor zijn leven en kwam tot de conclusie dat er in
hem geen goed woonde. Hij kon namelijk het goede dat de wet van hem als
wedergeboren christen vroeg, niet doen. Integendeel, hij deed juist wat hij
haatte. Hij en wij moeten leren dat we afhankelijk zijn van de Heilige Geest
voor kracht, evenals we dat zijn van Christus als het gaat om gerechtigheid.
Het leven van een christen is volmaakte afhankelijkheid, maar dat komt pas
als we hebben gezien hoe het werkelijk gesteld is met onze eigen bronnen.
Helaas worden (vooral jonge) gelovigen voortdurend geleerd om zich over
te geven aan Christus met alles dat ze hebben en dat alle zegen afhangt van
hun overgave. Dit is vertrouwen op vlees dat juist in dit gedeelte als volkomen
waardeloos wordt weggezet. Alleen het kennen van de grote feiten van het
evangelie leidt tot overgave en een leven vol vrucht. Dan stellen we onszelf
voor God als uit de doden levend geworden (Rm6:13). Pas na alle feiten
van Gods genade te hebben genoemd, vraagt Paulus op basis hiervan onze
lichamen tot een levend offer te stellen! (Rm12:1).
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Vers 19
Want het goede dat ik wil, doe ik niet; maar het kwade dat ik niet wil, dat
bedrijf ik.
Er wordt vandaag vaak een beroep op de wil gedaan zonder dat men de
gelovigen laat zien wat ware schuld is en wat de inwonende zonde is. Paulus
kwam tot het punt dat hij wel het goede wilde doen, maar het kwade dat hij
niet wilde juist wel deed. Deze wanhoop kennen veel gelovigen, misschien u
ook wel. Leer van Paulus dat er in uw vlees geen goed woont en stelt u uzelf
voor de volle 100% afhankelijk op van de Heilige Geest.

Vers 20
Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die
in mij woont.
Paulus herhaalt nog eens dat hijzelf deze dingen niet meer deed als een
opnieuw geboren kind van God, maar dat een andere macht hiervoor
zorgde die in hem woonde. Er wordt vandaag veel gesproken over meditatie,
contemplatie, de stilte zoeken of Gods stem verstaan. Maar wat geeft satan
daarom? De ware macht tegenover hem is het woord van het kruis (1Ko1:18)
dat radicaal afrekent met alles wat de oude mens is.
…maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot
vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden
als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; 1Ko1:23-24
Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij
ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen; 2Tm4:17

Vers 21
Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen: dat het kwade bij mij
voorhanden is.
De gelovigen die nog niet het leven uit geloof ten volle kennen, zullen steeds
onder deze wetmatigheid leven en teleurstelling op teleurstelling incasseren.
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Het goede is aanwezig in hun wil, voor de Jood (en traditionele christen) in
de geschreven wet, voor de heidenen in hun ontwaakte gewetens om God te
dienen. Maar het kwade neemt het over zodra de gelovige zelf zijn bronnen
aanspreekt om deze macht van de zonde te overwinnen.

Vers 22
Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens;
De wedergeboren mens verlustigt zich in dat wat God verlangt van een mens.
Dit is in de innerlijke mens, zijn geest die leven uit God kent. Saulus van Tarsus
hielp om Stefanus te stenigen omdat hij alleen een uiterlijke wet navolgde
die hem uiterlijke gerechtigheid voor de mensen gaf. Hij zocht niet naar ware
heiligheid en kende de liefde al helemaal niet.

Vers 23
maar ik zie in mijn leden een andere wet, die strijd voert tegen de wet van
mijn denken en mij tot gevangene maakt door de wet van de zonde die in
mijn leden is.
Naast een vernieuwd verlangen, kent de wedergeboren gelovige ook een
nieuw onderscheidingsvermogen. Hij ontdekt dat er in zijn leden, in zijn
lichaam (zie Rm8:13) een wetmatigheid is. De macht van de zonde is te sterk
voor hem. Hij leeft in een sterfelijk lichaam (Rm6:12) waarin begeerten zijn.
Hij heeft een andere bron buiten hem nodig om hem hierin bij te staan.
Zijn denken is weliswaar vernieuwd maar zijn doen is nog steeds onder de
macht van de zonde. Daardoor is hij een gevangene door deze wetmatigheid
geworden. Hij wil, maar kan niet. Deze les moet iedere gelovige leren kennen
door ervaring anders zal er nooit een volkomen wantrouwen zijn van het vlees
en een volkomen vertrouwen op de Heilige Geest. Het is omdat gelovigen niet
de totale verdorvenheid van hun vlees erkennen dat Christus niet hun alles is.
Het vlees verbetert nooit en kan nooit God dienen, daarom moet het oordeel
daarover (zie Rm8:3) worden erkend door de gelovige.
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Vers 24
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?
Tenslotte is er de totale verslagenheid die de gelovige moet leren erkennen.
Zijn lichaam is in zichzelf nog steeds krachteloos en dus van de dood. Het is
‘sterfelijk’ vlees (2Ko4:11), een ‘sterfelijke lichaam’ (Rm6:12; 8:11), een ‘lichaam
van de vernedering’ (Fp3:21). Paulus roept uit: ‘Wie zal mij verlossen?’, niet
‘wat’. Er is geen proces dat mij verlost maar een Persoon. Er is geen overgave,
toewijding, ervaring, regel of stappenplan dat mij verlost. Het is Christus.

Vers 25
God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer!
De brief aan de Romeinen is die van de complete, totale verlossing. Net zoals
wij volkomen afhankelijk zijn van Christus voor onze verlossing van schuld, zo
behoren wij dat ook te zijn voor onze bevrijding van onszelf. God heeft ons
door Jezus Christus, in wie wij voor de zonde en de wet zijn gestorven verlost
van alle schuld. Door het werk van onze Heer heeft God ons bovendien een
inwendige krachtbron gegeven, waarover we in het volgende hoofdstuk veel
zullen leren. Maar de gelovige is niet verlost van de macht van de zonde door
wat Christus op dit moment voor hem doet, maar door de openbaring in
diens ziel van de identificatie met Christus’ dood op het kruis. Het woord van
het kruis is immers de kracht van God! De Heilige Geest zal deze volmaakte
verlossing die ons deel is, in ons gaan uitwerken. Ons aandeel is geloof in de
feiten, dat is alles.

Vers 26
Dus ikzelf dien wel met het denken de wet van God, maar met het vlees de
wet van de zonde.
Samengevat leren we dat onze innerlijke mens na de kennis van de verlossing
wel God wil dienen, maar in het vlees blijft de zonde even krachtig en
overheersend als voor de verlossing. De wetmatigheid is dat als ik mij laat
leiden door uiterlijke regels en bepalingen die mijn eigen bronnen aanspreken,
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ik ga zondigen ondanks dat ik innerlijk God liefheb en wil dienen. Het kost in de
regel veel tijd en geestelijke oefening om uiteindelijk in de rust van Romeinen
8 thuis te raken.
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Paulus heeft in hoofdstuk 7 beschreven wat zijn eigen ervaringen zijn geweest
op het moment dat het gebod tot hem kwam als een opnieuw geboren
gelovige. Het resultaat was dat hij vanuit zijn eigen bronnen probeerde aan
het gebod te voldoen maar dat de zonde die in hem woonde ervoor zorgde
dat hij deed wat hij niet wilde. Het gevolg was dat hij wegzakte in zelfverwijt
en diepe teleurstelling. Het is één ding te weten dat je bent verlost van je
zonden en bent vergeven, het is een heel ander ding om vervolgens te leven
naar de geboden van de Heer. Maar de sleutel tot beiden is het geloof in het
werk op het kruis. Voor het eerste weten we via de Schrift dat de Heer Jezus
onze zonden heeft gedragen op het kruis (1Pt2:24) en voor het tweede weten
we dat wij met Hem zij meegekruisigd. God heeft dat wat de Bijbel ons vlees
noemt, geoordeeld op het kruis (zie Rm8:3). Door het geloof mogen we dan
ook dat vlees, de oude natuur als volkomen waardeloos beschouwen en leven
we in afhankelijkheid van een totaal andere bron, de Heilige Geest die in ons
woont. In Romeinen vinden we zijn fundamentele werk als gevolg van het
fundamentele werk van Christus. Romeinen 8 is het grote sluitstuk van Gods
verlossingswerk aan en in ons, één van de machtigste hoofdstukken uit de
Bijbel en geliefd door vrijwel alle gelovigen.

Vers 1
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn;
Dit vers sluit via het woordje ‘dan’ aan op het voorgaande waarin Paulus
zichzelf veroordeelde (7:25). Er is echter geen veroordeling meer voor hen
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die in Christus Jezus zijn (zie 1Ko1:30). We hoeven onszelf niet te veroordelen
omdat de zonde nog aanwezig is. God heeft de zonde veroordeeld, dat hoeven
wij niet meer te doen! We hebben de zonde enkel te belijden (1Jh1:9), maar
onszelf veroordelen is niet gezond. De verheerlijking van Christus is onze
zekerheid hiervan. Het gaat hier in Rm8 echter niet meer om het werk van
Christus voor ons, maar om het werk van de Geest in ons. Het leven dat de
Geest werkt, zorgt ervoor dat we onder de wet van de zonde, welke in Rm7
gezien is, uit zijn gekomen. Als er geen leven was in ons, zou er niets dan
veroordeling zijn, want het vlees is onverbeterlijk slecht en niet in staat voort
te brengen wat God van ons vraagt. De opnieuw geboren gelovige heeft geen
enkele kracht buiten de Heilige Geest.

Vers 2
want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt
van de wet van de zonde en de dood.
De reden voor ‘geen veroordeling’ wordt hier genoemd. Het is vanwege ‘de
wet’ van de Geest van het leven. We moeten hier ‘wet’ opvatten als een
‘wetmatigheid’. Het is een algemeen principe dat hier wordt beschreven. Er
is een wetmatigheid van de zonde en van de dood welke we in Rm7 hebben
gezien. Dit zorgde voor veroordeling. Maar de Geest is de Geest van het
leven. We delen in het opstandingsleven van de Heer Jezus en de Geest is
de krachtbron van dit leven. Het vlees dat ons tergt vanuit de wetmatigheid
van de zonde, is veroordeeld op het kruis! Als het leven door de Geest in ons
werkzaam is, zorgt dit ervoor dat de wetmatigheid van de zonde is doorbroken.
We zijn dus vrijgemaakt van de ervaring van Rm7 en het verlossingswerk van
Christus wordt nu ook onze ervaring. Het antwoord op Paulus’ noodkreet van
7:25 vinden we dus hier. Het is de Geest van het leven die in ons werkt op
grond van het verlossingswerk van Christus. Stap voor stap is deze wet van het
leven werkzaam in ons zodat we niet meer onder de wet van de zonde staan.
Het leven van Jezus is de enige macht die sterker is dan de wet van de zonde
en de dood. Dit leven is in ons en door de Heilige Geest worden de werkingen
van het lichaam hierdoor gedood (zie verder bij vs13).
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Vers 3
Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos
was - God heeft, doordat Hij zijn eigen Zoon in een gedaante gelijk aan het
vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees
veroordeeld;
De Geest zorgt voor datgene dat voor de wet onmogelijk was. Het vlees is te
allen tijde krachteloos en daarom is het voor de wet onmogelijk mensen te
veranderen naar het beeld van Christus. Maar God heeft het vlees, dat wat
zonde is, veroordeeld in het lichaam van zijn Zoon dat uiterlijk gelijk was aan
het vlees van de zonde. Hij kwam in een lichaam zoals dat van ons maar waarin
het vlees niet was (Hb4:15).
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke
wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de
macht over de dood had, dat is de duivel, Hb2:14

Toch heeft God, toen Hij het oordeel op het lichaam van zijn Zoon liet komen,
daarmee de zonde in dat lichaam veroordeeld. Alles wat Adam representeert,
de vijandschap van het vlees (zie vs7), de oude natuur is door een heilig God
in de dood geplaatst. God heeft op een volmaakt rechtvaardige wijze dus
afgerekend met de zonde zoals deze is verbonden met het menselijke vlees,
de oude natuur, zodat deze geen recht meer zou hebben in de lichamen
van de gelovigen. Het gaat hier om de zondemacht zelf en niet, zoals in de
hoofdstukken 3 t/m 5 over de schuld van de zonden. Hier zien we dat onze
geschiedenis ‘in het vlees’ voor God is beëindigd (zie vs9). Zodoende heeft de
verheerlijkte Christus een rechtvaardige basis om in onze sterfelijke lichamen
te leven via de Geest. Van ons wordt gevraagd om volkomen af te zien van
onze eigen bronnen en de Geest in alles te vertrouwen hierin.

Vers 4
opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het
vlees wandelen, maar naar de Geest.
Pas op het kruis werden zonden gedragen en pas op het kruis werd de
zonde juridisch veroordeeld. De zonde heeft nu net zoveel recht op ons als
straks in onze verheerlijkte lichamen. Dit alles heeft God gedaan is opdat de
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rechtvaardige eis van de wet, die blijft staan, wordt vervuld in ons (let op
de passieve vorm ‘vervuld wordt’). Hoe? Doordat wij wandelen, niet meer
naar het vlees, maar naar de Geest. Het leven van Christus is meer dan de
rechtvaardige eis van de wet, want het is dat wij zouden wandelen ‘heilig en
onberispelijk voor Hem in de liefde’ (Ef1:4). Ons deel is onze wil. Kiezen we
voor dit leven door onze aandacht te richten op Christus, door het geloof en
af te zien van onszelf?
Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins
volbrengen. Gl5:16

Vers 5
Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij
die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest;
Paulus beschrijft twee soorten mensen, zij die ‘naar het vlees’ zijn en ‘zij die
naar de Geest’ zijn. Tot de eerste soort behoren zij die geen leven hebben uit
God en voor Hem ‘in het vlees’ zijn (vs9). Zij worden gekarakteriseerd door het
vlees en ze bedenken ook de dingen van het vlees, welke de begeerten zijn van
het vlees. Ze leven voor zichzelf en niet voor God.
…waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze
wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu
werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen vroeger
verkeerden in de begeerten van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en
van de gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de
overigen. Ef2:2-3

Zij die ‘naar de Geest’ zijn, de kinderen van God, worden door de Geest
gekarakteriseerd die in hen woont. Zij vormen de minderheid, de ‘kleine
kudde’ (Lk12:32) tegenover de massa die naar het vlees is. Ze bedenken de
dingen van de Geest; het verlossingswerk, de gemeenschap der heiligen, de
dingen van de Bijbel. Hoewel wij daarin vaak tekort schieten, bedenken we
toch, in zekere mate, de dingen van de Geest.
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Vers 6
want wat het vlees bedenkt, is de dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven
en vrede;
Het denken van het vlees is de dood, terwijl het denken van de Geest leven
en vrede is. God spreekt hier niet over mensen maar over twee totaal
tegengestelde machten.
Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze
staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Gl5:17

Leven van de opgestane Christus en de vrede van Christus (Jh14:27) zal
diegene kenmerken die naar de Geest wandelt, terwijl de ongelovige wordt
gekenmerkt door de dood.

Vers 7
omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt
zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
Het vlees bedenkt de dood omdat het vijandschap tegen God bedenkt. God
heeft het vlees daarom volkomen opgegeven en veroordeeld op het kruis.
Er is nooit iets goeds meer te verwachten van het vlees zoals het altijd heeft
bewezen. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God en het kan dit zelf
niet eens. Deze tekst bewijst eens te meer hoe verderfelijk het vlees is. Het is
daarom van het grootste belang dat de gelovige dit vlees, dat nog in hem is,
volkomen wantrouwt en leert zien als een veroordeelde vijand.

Vers 8
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
‘Zij die in het vlees zijn’, zijn de ongelovigen. Ze kunnen God niet behagen
hoeveel ‘goede dingen’ ze ook naar menselijke maatstaven doen. Ze kunnen
zelf in hun vleselijke godsdienst tot God denken te naderen, zoals Kaïn deed,
maar ieder die niet in Christus is door het geloof kan God niet behagen omdat
men door het vlees wordt beheerst dat zij niet hebben geoordeeld.
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Vers 9
Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in
u woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem
niet toe.
De gelovigen echter zijn niet in het vlees voor Gods aangezicht. Ze zijn in
Christus en Gods Geest woont in hen. Ze zijn van een heel andere orde, ‘in de
Geest’. Iedere christen wordt gekenmerkt doordat de Geest van God in hem
woont. De Geest is het element waarin de gelovige nu leeft. Helaas zijn veel
oprechte gelovigen nog in de staat als waar zij uit Hd19 in waren, nog niet zich
bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ze zijn wel tot besef van
hun schuld gekomen, maar bevinden zich niet in de christelijke positie.
Paulus echter zei: Johannes doopte met een doop van bekering, terwijl hij tot het
volk zei dat zij moesten geloven in Hem die na hem kwam, dat is in Jezus. Hd19:4

Hoewel geestelijk tot het besef gekomen van bekering, zijn ze nog onder het
besef van ‘plicht’ en is in hun denken geen plaats voor Christus en de Heilige
Geest. Als iemand nog niet de Geest van Christus heeft, behoort hij Hem nog
niet toe en is hij nog niet op de christelijke bodem van de verlossing gekomen.

Vers 10
Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde,
maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.
Als de Geest in iemand woont, is Christus in iemand (zie Jh17:23; 2Ko13:5) en
dan is zo iemand, hoewel in een sterfelijk lichaam, levend ten opzichte van
God vanwege de inwonende Geest. De gerechtigheid van God t.o.v. het kruis
heeft ons de Geest gegeven welke het leven is in ons. Het is de Geest van het
leven. We zijn in Christus en Christus is in ons (Ko1:27), de twee kanten van de
verlossing compleet!
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Vers 11
En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont,
dan zal Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont.
Hoewel onze lichamen nog steeds ‘dood’ zijn, sterfelijk en vergankelijk, zal de
Geest die in ons woont ervoor zorgen dat deze levend worden gemaakt bij zijn
komst. Het is immers dezelfde Geest waardoor God Jezus uit de doden heeft
opgewekt. Onze lichamen zijn sterfelijk, hoewel we zelf in Christus levend zijn
gemaakt voor God. Op grond van het verlossingswerk zullen we ooit eens
volkomen worden verlost (zie vs23). Dan zal het sterfelijke het onsterfelijke
hebben aangedaan en het vergankelijke onvergankelijkheid (1Ko15:54).
Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus
als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot
gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de
macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen. Fp3:20-21
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We kunnen niet vaak genoeg herhalen dat het grote plan van God inhoudt
dat gelovigen gaan lijken op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We zullen nooit
op aarde helemaal volmaakt op Hem lijken uiteraard, maar de rechtvaardige
eis van de wet wordt vervuld in ons door de Heilige Geest (vs4). Het is een
proces van groei dat ons hele leven in beslag neemt. God heeft hiervoor alles
beschikbaar gesteld: een volmaakte verlossing en de Heilige Geest in ons als
krachtbron. Zoals ik al meerder malen heb benadrukt is het zeer belangrijk
om te weten dat ons geloof de enige voorwaarde van onze kant is opdat de
Geest zijn werk kan doen. Dit geloof in het woord van God weet enerzijds
dat er in ons niets goed woont (Rm7:18) en anderzijds dat in Christus alle
zegen te vinden is. Beiden vinden hun grond en basis in het kruis. Dáár werd
zichtbaar hoe een heilig God heeft gehandeld t.o.v. de mens (zie Rm6:6 en 8:3)
en dáár werd zichtbaar hoe Gods gedachten zijn over zijn Zoon. De brief aan de
Romeinen heeft als hoofdthema de verlossing. We zijn verlost uit onze zonden,
God heeft ons verlost van de macht van de zonde én verlost ons van onze eigen
krachteloze pogingen om Hem te behagen via (de) wet. Dit heeft God allemaal
gedaan op het kruis, via zijn Zoon. Ons aandeel is om te groeien in het geloof
in dit volbrachte werk.

Vers 12
Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om naar het
vlees te leven;
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‘Daarom’ verwijst naar het voorgaande gedeelte vanaf Rm6:1. Hierin zien we
duidelijk dat God in alles voorziet voor de gelovigen om naar de Geest te leven.
Er is geen veroordeling want we zijn in Christus (vs1), met Hem meegekruisigd
(Rm6:6) en de zonde is als macht volkomen geoordeeld (vs3). Alle rechten
die de zonde over ons had, verbonden met het vlees, de eerste mens, zijn
op het kruis teniet gedaan. We zijn dus niet meer in het vlees (hoewel onze
lichamen dood zijn voor God) maar in de Geest voor Gods aangezicht (vs9),
levend als uit de doden levend geworden (Rm6:13) en Hij zal onze sterfelijke
lichamen, waar het vlees nog in is, levend maken bij zijn komst (vs11). We
zijn ‘daarom’ schuldenaars t.o.v. God, Christus en de Heilige Geest om in de
kracht van al deze waarheden te leven, niet naar het vlees om aan dit vlees een
schuldenaar te zijn. Het is immers in al zijn boosheid geoordeeld door God. De
mens werd na de zondeval een slaaf van zijn lichaam terwijl ziel aan het vlees
onderworpen werd. Nu is de gelovige met diens geest onderworpen aan God.

Vers 13a
want als u naar het vlees leeft, zult u sterven;
De gelovige heeft nog steeds de keuze om óf naar het vlees te leven en aan
diens begeerten te gehoorzamen, óf om naar de Geest te leven en God te
gehoorzamen. Paulus waarschuwt dat iemand die belijdt een gelovige te
zijn, maar consequent naar het vlees leeft, de eeuwige dood zal sterven.
We moeten hier, net als in 1Ko15:2 en Ko1:23 goed begrijpen dat het gaat
over verantwoordelijkheid. Als iemand onder Gods volk (uiterlijk gezien) een
vleselijke weg kiest (ik bedoel niet tijdelijk worstelen met zonde) dan gaat zo
iemand verloren omdat dit bewijst dat hij/zij innerlijk geen deel heeft aan de
verlossing. Zie ook Hb6:4-6
Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse
gave geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en
het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd
hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor
zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken.

Deze nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere belijder van de naam van
Jezus vinden we voortdurend in de Bijbel. Zij die Hem belijden maar een leven
van zonde leiden zijn zij die niet ‘in Hem blijven’ en worden buitengeworpen
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(Jh15:6). Het zijn zij die geen dader van het woord zijn, maar alleen hoorder
(Jk1:23), ‘bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven’(Jd:12).

Vers 13b
maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.
Dit geweldige vers is de weg tot geestelijke groei. Wij hebben de
verantwoordelijkheid om de werkingen van het lichaam te doden. Het lichaam
is nog steeds dood (vs10) vanwege de zonde. God vindt onze lichamen, hoewel
nog niet verlost, erg belangrijk aangezien zij leden van Christus zijn (1Ko6:15).
Het vlees is echter nog in het lichaam en dit lichaam is waar de begeerten uit
voortkomen.
Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te
gehoorzamen. Rm6:12

Hoe doden wij de werkingen van het lichaam? Door onszelf over te geven? Door
verplichtingen op ons te nemen? Nee, door de Geest. Hoe geven we de Geest
de ruimte hiervoor? Door zonde te belijden en verkeerde zaken weg te doen?
Nee, door het geloof. Hoe ontvangen wij dit geloof? Door het woord van God
betreffende zijn Zoon (Rm10:17). Hoe meer wij vol zijn van Christus hoe meer
we vervuld zijn van de Geest. Het is onze keuze steeds weer opnieuw waarmee
we onze gedachten voeden. Als de Geest de leiding krijgt, zullen we leven.
Dit is het leven van Christus (zie 2Ko4:10-11). Een heilig leven is te leven door
ons, hoewel we geen kracht ervoor hebben, maar ons volkomen afhankelijk
opstellen van de Heilige Geest. Het is de Geest die ervoor zorgt dat we zonde
belijden en verkeerde zaken wegdoen. Het is de Geest die voor overgave zorgt.
Door verantwoordelijkheden op de gelovige te leggen om ‘meer van de Geest’
te krijgen is een subtiele vorm van hem weer onder de wet te stellen. Hij is
immers krachteloos zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. De wet
stelt ‘Doe dit en gij zult leven’ (Lv18:5), de genade stelt ‘Als u door de Geest de
werkingen van het lichaam doodt, zult u leven’. Het verschil is de Geest.

Vers 14
Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God.
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Geleid worden door de Geest van God, hier moreel bedoeld (dus niet de
specifieke leiding in de omstandigheden), betekent dat dit het kenmerk is van
de zonen van God, volwassen kinderen. Zonen van God worden geleid door
de Geest van God, wat niet inhoudt dat ze de controle over zichzelf verliezen
of iets dergelijks, maar dat zij een morele verantwoordelijkheid bezitten om
te kiezen voor de weg van het licht en niet die van de duisternis. Het geleid
worden door de Geest gaat altijd gepaard met zelfbeheersing zoals Gl5:22
ons leert. De gelovige kiest voor deze weg en wordt in diens intellect, gevoel,
emotie en gedachten door de Geest geleid. De vraag is wat wij willen: een
leven geleid door de Geest of door het vlees.

Vers 15
Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,
maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen:
Abba, Vader!
Israël was onder de wet en ontving een geest van slavernij. Als ze de wet
overtraden zou er vloek volgen wat leidt tot angst en onzekerheid. Alles hing
van hen af. Jehova was gehuld in duisternis en er was voortdurende afstand
tussen hen en God. Hij leerde een zondig geslacht wat Zijn heiligheid (en dus
afstand) inhield en hoe men alleen tot Hem kon naderen via offers. Maar toen
Christus kwam veranderde alles. Hij bewerkte een volmaakte verlossing (zie
Hb10:10,14) en God plaatst de gelovige in Hem volkomen afgesneden van de
eerste mens Adam. Alles is nu rust en vrede in Hem. Wij hebben nu een geest
van het zoonschap ontvangen waardoor wij tot God komen als onze Vader.
Wat een genade en vreugde!

Vers 16
De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.
De Heilige Geest die in ons woont communiceert met onze geest aan ons dat wij
kinderen van God zijn. Het is een groot mysterie hoe dit allemaal plaatsvindt.
De Geest getuigt niet aan onze geest, maar met onze geest. Een kind van God
is in zijn geest zich bewust van de relatie die hij heeft tot zijn hemelse Vader en
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de Heilige Geest getuigt dit met zijn geest. Een kind weet wie zijn familie is nog
voordat hij kan praten. Zo weet een kind van God dat God zijn Vader is. In de
gebeden spreekt hij dan ook over ‘Vader’ en niet over ‘God’.

Vers 17
En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook
met Hem verheerlijkt worden.
Nu wij kinderen van God zijn, uit Hem geboren en zijn natuur deelachtig (2Pt1:4)
volgt daaruit dat wij dan ook erfgenamen van God zijn. Wat een gedachte!
Als we dit zouden begrijpen zouden aardse zaken tot niets ineenkrimpen.
Alleen een kind kan de erfgenaam zijn van diens vader. Relatie van leven is de
voorwaarde, niet zoals de rijke jongeling zei:
Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Mk10:17

Zoals Christus God zijn Vader noemde en de Erfgenaam is van alles (Hb1:2),
zijn wij zijn mede-erfgenamen, wij die God ook onze Vader noemen. Eeuw na
eeuw van nooit ophoudende zegen voor altijd en eeuwig ligt in het verschiet
voor alle gelovigen. Paulus introduceert hier het onderwerp van het lijden.
Als wij met Hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Lijden
vanwege Hem is ons deel hoewel het een groot verschil tussen gelovigen in
de wereld is in hoe groot dit lijden is. Hoewel alle kinderen van God medeerfgenamen zijn en allen lijden in deze wereld vanwege de zonde en de macht
van satan, zijn niet allen bestemd om ook vervolging te verdragen vanwege
de naam van Jezus in dezelfde mate. De beloning hiervoor zal zijn tijdens het
duizendjarig rijk, de regering van Christus.

Vers 18
Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken
te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal
worden.
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Het lijden van de tegenwoordige tijd is het deel van al Gods kinderen, hetzij in
verschillende mate. Paulus leed bovenmate (2Ko11), maar ieder kind van God
lijdt in deze ‘boze’ wereld (Gl1:4) waarvan satan de overste is. Paulus ‘acht’
(zelfde woord als ‘rekent’ in Rm6:11) dat dit lijden niets voorstelt vergeleken
met de toekomstige heerlijkheid die aan al Gods kinderen geopenbaard zal
worden. Deze heerlijkheid wordt niet alleen aan ons, maar ook in ons (2Ts1:10)
en door ons aan het heelal getoond! Gods plan is om vele zonen tot deze
heerlijkheid te leiden tot zijn eigen heerlijkheid (Hb2:10).

Vers 19
Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van
God.
De wereld is volkomen onwetend aangaande deze dingen en probeert
krampachtig zijn eigen heerlijkheid op te richten. De filosofie en wetenschap
spreken voortdurend over ‘evolutie’, ‘ontwikkeling’ en ‘beschaving’, maar
ze weten niets. De hele schepping wacht in spanning, ‘reikhalzend’ op het
moment dat de zonen van God openbaar zullen worden. Nu zijn zij nog in
sterfelijke lichamen en uiterlijk gelijk aan de ongelovigen, maar bij de komst
van Christus worden de gelovigen geopenbaard in heerlijkheid (Ko3:4).
Dit vers wordt regelmatig misbruikt door charismatische leraren om te leren
dat vandaag de dag de zonen van God openbaar moeten worden in een
bovennatuurlijk leven, maar dat is niet wat dit vers betekent.

Vers 20
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig,
maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),
Nu is er geen heerlijkheid te bespeuren in de schepping. Het leven op aarde
is onderworpen aan de vruchteloosheid. Alles leidt uiteindelijk tot verval en
dood. God heeft dit zo besloten in zijn wijsheid en onderwierp de schepping
hieraan. Er kan ook gedacht worden aan Adam die de schepping onderwierp
aan de vruchteloosheid door zijn overtreding. Het boek Prediker beschrijft
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dit. Mensen zonder God hebben alleen deze vergankelijke schepping en hun
sterfelijke lichamen; geen hoop en geen leven.

Vers 21
in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij
van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen
van God.
De toekomstige heerlijkheid is voor Gods kinderen, maar de hele schepping
zal delen in deze zegen. Dat is onze hoop die levend is. De vergankelijkheid
die het gevolg is van de zonde zal plaatsmaken voor onvergankelijkheid en
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Als Christus komt
en de zonen van God openbaar worden, zal de hele schepping uiteindelijk
worden vrijgemaakt van de vergankelijkheid. Kunnen we ooit bevatten welke
onnaspeurlijke rijkdommen ons ten deel zijn gevallen?
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de
eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (…) En Hij zal elke
traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch
geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En
Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. Op21:1,4-5a
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De brief van Paulus aan de Romeinen is de brief van de volkomen verlossing.
Gods heerlijkheid komt aan het licht in deze verlossing die Hij heeft volbracht
door zijn Zoon Jezus Christus. Hoe meer wij deze verlossing gaan begrijpen in
alle wijsheid en geestelijk inzicht, des temeer gaan we Gods heerlijkheid zien.
Dit is dan ook het doel van deze brief.
O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God! Hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Rm11:33

Als de gelovigen deze diepte van rijkdom gaan kennen, zal dit hun leven
bepalen. Maar zoals iemand eens schreef:
We kunnen niet worden wat we al zijn in Christus, voordat we weten wat we
waren in Adam. Miles Stanford

Daarom begint deze brief met de diepte van de zonde. Allen hebben
gezondigd, maar worden gerechtvaardigd als zij geloven. Bovendien heeft God
de zonde in het lichaam van zijn Zoon geoordeeld én de gelovige de Heilige
Geest gegeven opdat deze zou leven. Onze lichamen zijn nog dood vanwege
de zonde en de begeerten die daarin huizen (Rm8:13), maar wij hebben door
de Geest de werkingen van het lichaam te doden. We zijn kinderen van God en
mede-erfgenamen van Christus ook al lijden wij nu. Ondanks het lijden in deze
tegenwoordige wereld, wacht ons een heerlijkheid die we ons niet kunnen
voorstellen.
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Vers 22
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in
barensnood is tot nu toe.
Wij weten door het woord van God. Christelijke kennis van de dingen van God
komt door het woord van God. Ook wat betreft de huidige schepping ‘weten’
we door Gods woord dat het een schepping is die zucht onder de gevolgen van
de zonde. De mens zonder God spreekt graag over ‘vooruitgang’ en ‘evolutie’
terwijl zij lijden onder de gevolgen van de zonde, maar de kinderen van God
weten wat de gevolgen van de zonde zijn in deze wereld. Een liedje zegt: ‘What
a wonderful world’, en dat terwijl allen sterven! Wat een blindheid voor de
realiteit. De schepping ‘zucht’ en is in ‘barensnood’ tot nu toe, wachtend op
het moment dat er een geboorte gaat plaatsvinden.
Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de
wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn
heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israël
te oordelen. Mt19:28

Vers 23
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben,
ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de
verlossing van ons lichaam.
In deze schepping die zucht onder de vloek van de zonde, bevinden zich de
kinderen van God, ‘wijzelf’. Zij hebben de eerstelingen van de Geest, hebben
inwonend al iets van de nieuwe schepping door deze Geest. Tegelijkertijd zijn
we in sterfelijke lichamen, dood vanwege de zonde, (Rm8:10) vurig verlangend
om met onze woning (het verheerlijkte lichaam) die uit de hemel is ‘overkleed’
te worden (2Ko5:2). Dit is de verwachting van het zoonschap, de verlossing
van dit sterfelijke lichaam. Terwijl wij dit verwachten zuchten ook wij in deze
schepping en in dit sterfelijke lichaam. Zuchten is de ellende voelen volgens
Gods gedachten. Ons zuchten is niet objectief, want we zijn betrokken in deze
gevallen schepping door onze lichamen die sterfelijk zijn. We zien uit naar
dat wat komt, het volmaakte, terwijl wij leven in het onvolmaakte. Dit is de
christelijke hoop.
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Vers 24
Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet, is
geen hoop; want wie hoopt er op wat hij ziet?
De behoudenis is nauw verbonden met de hoop. De christelijke hoop is niet
het sterven en naar de hemel gaan, maar de verlossing van onze lichamen bij
de komst van de Heer.
Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk
worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke
moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen.
1Ko15:51-53

We zien dit uiteraard nog niet, want we leven nog in deze gevallen schepping
in sterfelijke lichamen, maar hoop is weten door het geloof wat gaat komen.

Vers 25
Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met
volharding.
De hoop op het volmaakte terwijl alles nu onvolmaakt is hier beneden, maakt
dat we geduldig volharden en wachten. Een vrucht van de Geest is geduld,
ziende op wat Gods woord aankondigt over de toekomst.

Vers 26
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar
behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met
onuitsprekelijke verzuchtingen.
Evenzo, op dezelfde wijze als wij zuchten, komt de Geest onze zwakheid (let
op het enkelvoud, wij kennen niets dan zwakheid) te hulp. We weten niet wat
wij naar behoren zullen bidden. Niet prachtige en mooie gebeden kenmerken
de christen, maar zwakke uitingen van nood naar zijn God terwijl hij zucht te
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midden van zwakheid. Maar de Heilige Geest die in ons is en alles van ons weet
wat betreft onze zwakheid, bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Dit is niet tongentaal want de Geest bidt voor ons niet door ons. Naast de
Voorspraak in de hemel (1Jh2:1) hebben we een Voorspraak op aarde. Hij woont
in ons en kent onze diepste noden en worstelingen! Hij kent onze zwakheid
binnen in ons en de moeilijkheden buiten ons en Hij weet wat de wil van God
is aangaande ons. Hij bidt voor ons overeenkomstig deze volmaakte wil. Hij
houdt Zich voortdurend met ons bezig met verzuchtingen die wij niet kunnen
begrijpen. Het is goddelijke liefde die voor Zijn onuitsprekelijke verzuchtingen
zorgen, want de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is als een
drievoudig snoer dat niet verbroken kan worden (Pr4:12). De verzuchtingen
van de Geest voor ons zullen niet falen. Ze zullen dagelijks antwoord krijgen
vanuit de hemel totdat de verlossing compleet is en de gelovigen in het huis
van de Vader de volmaakte vertegenwoordigers zullen zijn van Zijn liefde en
genade.

Vers 27
En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want
Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen.
God de Vader is het die de harten van de mensen doorzoekt. Hij weet wat
de bedoeling is van de Geest die in ons voor ons bidt. Deze bedoeling is de
gelovige te vormen naar het beeld van Christus zodat de verlossing openbaar
wordt. God de Vader is de bron van de volkomen verlossing, terwijl de Zoon
het middel is en de Geest de vertegenwoordiger. De Geest bidt voor ons geheel
in overeenstemming met de natuur en het karakter van God. We worden
heiligen genoemd vanwege onze positie. Nu wil de Geest ons te midden van
alle onheiligheid en zwakheid richten op Christus opdat deze heiligheid ook
praktisch wordt.

Vers 28
Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten
goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen.
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Dit is één van de meest bekende en geliefde teksten uit het Nieuwe Testament.
Het heeft velen getroost in hun lijden. Dit vers werd door broeder R.A.Torrey
‘een zacht kussen voor een vermoeid hart’ genoemd. Wij weten, ondanks dat
wat we om ons heen zien in de gevallen schepping en ondanks onze zwakheid,
dat alle dingen meewerken ‘ten goede’. Dit ‘goede’ is dat Christus gevormd
wordt in onze levens. Nu gebeurt dit ten dele en straks volmaakt wat zal zijn tot
in eeuwigheid. Dat is het ‘goede’ wat hier wordt bedoeld (zie onder vs29). We
weten nu niet waarom bepaald lijden of bepaalde verzoekingen, beproevingen
ons overkomen, maar we weten dat God dit in zijn wijze regering toestaat
en het doet meewerken totdat uiteindelijk in de heerlijkheid zichtbaar zal
worden welk doel God ermee had. Hij heeft ons geroepen naar zijn eeuwige
voornemen omdat Hij ons bij Zich wilde! Wat een genade.
…die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in
Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, 2Tm1:9

Christus bidt voor ons in de hemel dat wij hier op aarde in die sfeer blijven,
terwijl de Geest op aarde voor ons bidt in overeenstemming met onze noden
in een gevallen schepping.

Vers 29
Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om
aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene
zou zijn onder vele broeders.
We hebben aan het begin van dit hoofdstuk gezien dat de menselijke wil
aangesproken wordt om de Geest toestemming te geven diens leven te leiden.
Maar vanaf nu is het alles God dat het thema is (hoewel deze beide kanten
even belangrijk zijn). Alles is uit Hem en door Hem! De kinderen van God zijn
door Hem ‘tevoren gekend’. Dit duidt op voor de grondlegging van de wereld
(Ef1:4), ‘voor de tijden van de eeuwen’ (zie boven). Deze voorkennis is niet
zomaar ‘weten wat er gaat gebeuren’, maar spreekt van het kennen van
personen. Zoals God zijn Zoon als het Lam kende voor de grondlegging van de
wereld (1Pt1:20), zo kende Hij ons ook toen al! Wat een duizelingwekkende
gedachte dat de eeuwige God ons persoonlijk heeft gekend nog voordat Hij de
aarde schiep! Maar nog meer dan dat heeft Hij ons toen al bestemd om het
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beeld te dragen van zijn Zoon. Alles werkt toe naar dit openbaar worden van
de zonen van God. We zullen straks met Christus zijn en aan Hem gelijk!
…in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren
bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van
zijn wil, Ef1:11

Dan zal blijken dat Christus de eerstgeborene is onder vele broeders!
Want en Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom
schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en zegt: Hb2:11

God is het die ‘vele zonen’ tot heerlijkheid leidt (Hb2:10). Hiervan is Christus
de eerstgeborene, de eerste maar ook de hoogste onder hen.

Vers 30
En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die
Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft
gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt.
Gods raad, dat wat Paulus aan de Efeziërs verkondigde (Hd20:27) wordt hier
door hem beschreven. Er is een gezelschap mensen dat voordat er een wereld
was, door God is bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon.
Dezen heeft Hij ook geroepen toen zij het evangelie hoorden en het aannamen
als de waarheid.
…waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2Ts2:14

Onwaardig in zichzelf als zij waren, heeft God hen vervolgens gerechtvaardigd,
wat we hebben gezien in Rm3 en 4. Daar gaat het over de rechtvaardiging op
grond van geloof van de mens, maar hier zien we dat zij van eeuwigheid af al
als rechtvaardigen voor Hem zijn, in zijn raad. Eenmaal gerechtvaardigd zijn ze
ook verheerlijkt, dat is met de verheerlijkte Christus eengemaakt. Maar naar
zijn raad was dit voor zijn oog als zo van eeuwigheid af! God heeft hen immers
voorgekend in Christus. Geen van hen is nog verheerlijkt in het openbaar, dat
gaat nog komen (Ko3:4), maar waar het de eeuwige raad van God betreft,
waren zij al verheerlijkt toen zij voorgekend waren, van eeuwigheid af. De ware
steun voor de ziel in moeilijkheden is dit woord van God. Zijn we verheerlijkt,
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dan zullen we ook in die heerlijkheid komen. Laat deze woorden van genade
een zacht kussen zijn voor uw ziel zolang u nog in deze wereld bent.
De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid
in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken,
bevestigen, versterken, grondvesten. 1Pt5:10
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In de voorgaande hoofdstukken heeft Paulus, geïnspireerd door de Heilige
Geest, ons de zegeningen getoond die er beschikbaar zijn in de volkomen
verlossing die God heeft bewerkt door zijn Zoon. Al deze zegeningen vinden
hun oorsprong in God Zelf, terwijl Hij de Zoon voor ons heeft overgegeven
aan de dood, opdat wij deze verlossing te leren kennen en hierdoor het hart
van God. Hij heeft ons die vijanden van Hem waren, in de zonde levend,
voorgekend, voorbestemd, gerechtvaardigd en verheerlijkt (Rm8:29-30). Alles
is volbracht om ons straks, bij de verlossing van onze lichamen, als Christus te
laten zijn in deze schepping. We zullen zijn beelddragers zijn en zó zal alles in
de hemelen en op de aarde weer beantwoorden aan het wezen van God. Deze
geweldige zegeningen zijn beschikbaar voor ieder mens die gelooft en erkent
dat hij/zij van nature de eeuwige dood verdient vanwege de zonde. Ieder die
gelooft, zowel Jood als Griek (Rm1:16) heeft deel aan deze verlossing. Maar dit
brengt Paulus op het onderwerp Israël. Want als ieder, Jood of heiden onder
de zonde is en verlossing nodig heeft op dezelfde wijze, zonder onderscheid
(Rm2:11), hoe zit het dan met de beloften die God aan Israël heeft gedaan? De
hoofdstukken 9-11 handelen dan ook over Gods wegen met dit volk. Daarbij
ligt de nadruk in hoofdstuk 9 op het verleden, in hoofdstuk 10 op het heden en
in hoofdstuk 11 op de toekomst van Israël. Verder:
•

Leert Rm9 dat alleen soevereine genade toereikend is voor zegen voor
zowel heidenen als voor Israël.

•

Leert Rm10 dat de val van Israël zegen voor de heidenen betekent.

•

Leert Rm11 dat de verwerping van Gods genade door de heidenen de weg
bereidt voor het herstel van Israël.
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Vers 1
Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten meegetuigt
door de Heilige Geest,
Paulus heeft in deze brief duidelijk gemaakt dat er geen onderscheid is bij
God. Alle hebben gezondigd en allen worden alleen gerechtvaardigd uit het
geloof. Maar hoe dit te verenigen met wat God heeft geopenbaard in het Oude
Testament, dat er in de onderhouding van de wet zegen lag? Had Israël immers
niet door de besnijdenis en de tempeldienst de aanwezigheid van Jehova in
hun midden? Betekende de wet niet de afscheiding van Israël van de andere
volken? Hadden zij niet de beloften van God? Hoe vallen deze dingen te rijmen
met het betoog van Paulus dat ook zij onder de zonde zijn? Om te beginnen
stelt Paulus plechtig vast dat hij de waarheid spreekt en niet liegt en in zijn
geweten door de Heilige Geest als hij aan dit volk denkt.

Vers 2
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Als hij denkt aan dit volk dan overvalt grote droefheid hem en heeft hij
een onophoudelijke smart in zijn hart. Dit is volkomen tegengesteld aan
het christendom dat zichzelf presenteert in deze wereld als enig object
van aandacht door God. Gods plannen met Israël houdt veel christenen
totaal niet bezig. Het zelfvertrouwen straalt af van de christenheid met zijn
staatskerken, enorme kathedralen en kerkgebouwen, prachtige koormuziek,
zelfbedachte feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Het is een religie op
zichzelf geworden in deze wereld i.p.v. de nederige, zelfbewuste en liefdevolle
houding die we hier bij Paulus vinden. Als we deze hoofdstukken echt gaan
begrijpen, zal alle trots wijken uit onze harten en zullen we net als Paulus een
hartzeer hebben voor het ongelovige Israël. Maar zoals wij door genade zijn
behouden, zo zal ook Israël dat zijn straks, door diezelfde genadige God! Wie
zijn wij dan om een plaats in deze wereld in te nemen alsof wij de enigen zijn
waar Gods genade naar uitgaat? Tot nu toe hebben we over genade gehoord,
maar vanaf nu zullen we ook over ontferming horen. Gods ontferming gaat
uit naar verloren zielen, terwijl zijn genade volgt in vrijspraak om zo zijn
goedertierenheid (goedheid) te bewijzen.
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Vers 3
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter
wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees.
Hoewel Paulus zojuist, in 8:39 duidelijk heeft gemaakt dat niets hem meer kon
scheiden van de liefde van God, wenst hij dat hier toch. Deze liefde tot zijn
eigen broeders, zijn verwanten naar het vlees, is enorm. Wij kunnen dit niet
bevatten, zoals Mozes deze ook had toen hij zei:
Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij
alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. Ex32:32

Terwijl Paulus enkel haat ervoer van de kant van de Joden, uitgezonderd
enkelen, was zijn liefde voor hen onmeetbaar groot. Hun beschuldiging aan
zijn adres was:
Mannen van Israël, helpt! Dit is de mens die allen overal leert tegen het volk en
de wet en deze plaats; Hd21:28a

Zijn wij net zo begaan met dit volk dat in ongeloof is als Paulus dit was? Zijn wij
vaak niet oppervlakkig en ongevoelig t.o.v. Israël? Paulus deelt zijn gevoelens
opdat wij door de Heilige Geest hierin zouden meegaan.

Vers 4
Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden,
de wetgeving, de dienst en de beloften;
Hoewel Israël net zo in de zonde van God gescheiden is als de heidenen, zijn er
toch acht oorzaken waardoor zij van hen te onderscheiden zijn. Van hen is ten
eerste het zoonschap.
Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Ex4:22b

God koos hen uit boven alle andere volken (Dt7:6; Am3:2) en doordat Hij dit
deed, is van hen het zoonschap. God is hun oorsprong, hun Vader (anders dan
het zoonschap in Ef1:5 overigens) en verlangde Zichzelf in dit volk terug te zien.
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Ten tweede is de heerlijkheid van hen. Dit is de aanwezigheid van God in hun
midden in de wolk en het vuur, toen in de tabernakel en uiteindelijk in de
tempel (Ex25:8,21,22; 2Kr5:13,14).
Ten derde zijn de verbonden van Israël. Met Abraham sloot God een verbond
(Gn15:5,18; 17:4-8) dat in diens nageslacht (‘zaad’ in Gl3:16, dat is Christus)
werd bevestigd in Gn22:18. Met David sloot God een verbond betreffende het
koningschap op aarde (2Sm7:13; zie Lk1:32-33). In de toekomst zal het nieuwe
verbond met het huis van Israël en van Juda worden gesloten (Jr31:31v.;
Ez36:24-27) in welke wij nu gezegend zijn door het bloed van Christus
(1Ko11:25; Hb13:20).
Ten vierde kende alleen Israël de wetgeving waarvan de sabbat het teken was.
Hoewel andere naties waarschuwing ontvingen via Israël, kende allen dit volk
de directe openbaring van Gods wil vervat in de wet.
Ten vijfde is daar de dienst in het heiligdom van eerst de tabernakel en later de
tempel. Deze uiterlijke dienst waarin alles zichtbaar en hoorbaar was behoort
enkel Israël toe en niet het christendom. Dit weer te implementeren in het
christendom is een terugkeer naar het heidendom (Gl4:9-10).
Ten zesde zijn daar de beloften voor hen alleen. Gods verlossingsbeloften
zijn aan Abraham, zijn koninkrijks-beloften aan David. Het evangelie vandaag
kent geen beloften, maar proclameert de feiten, niet aan volken, maar aan
individuen. Israël kent beloften, gedaan aan de hele natie. Hoewel Israël
vandaag aan de kant is gezet als kanaal van Gods zegen aan de wereld, kennen
zij al deze voorrechten boven de volken die geen deelhadden en hebben aan
deze zaken.

Vers 5
tot hen behoren de vaderen, en uit hen is naar het vlees de Christus, die God
is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.
Ten zevende behoren de vaderen tot hen. Dit zijn Abraham, Izaäk en Jakob
en ook de zonen van Jakob, Jozef en Juda als kanaal van koninklijke beloften
(Gn49:8,10; Hb7:14) in het bijzonder. Ook Mozes, Samuël, David en de profeten
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kennen de status als ‘vaderen’, maar Abraham als de vader van het geloof is
de grootste door wie wij ook gezegend zijn wat we in Rm4 hebben overdacht.
Ten achtste is daar de Christus, geboren naar het vlees uit Israël (zie Rm1:3),
de grootste van alle voorrechten uiteraard. Als mens geboren uit een Joodse
vrouw is Hij ook God over alles. God die mens werd is naar het vlees als een
Israëliet gekomen. De gedachte hieraan doet Paulus uitroepen in lofprijzing.
Hij is de Schepper van alles en dus over alles gesteld terwijl Hij tevens tot in alle
eeuwen gezegend is. Precies deze belijdenis van Paulus de Jood is wat Israël
niet wilde zien, ze struikelde over Hem (zie vs32).

Vers 6
Maar het is niet zo, dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen
zijn Israël die uit Israël zijn;
Dit vormt de kerntekst van dit hele gedeelte en van ons begrip van Gods trouw
aan Israël. Gods woord betreffende de gezegende toekomst van Israël (o.a.
Js66:22) is niet vervallen, maar Paulus maakt duidelijk dat met ‘Israël’ niet het
hele volk wordt bedoeld dat Israël is naar het vlees, naar hun afkomst. Wat
God betreft wordt met ‘Israël’ dát volk bedoeld dat Hem trouw is en aan Hem
gehoorzaam is. Het merendeel wees Christus af en haatte Hem, maar er is een
‘rest’, een ‘overblijfsel’ (Rm11:5) dat Hem liefheeft en Hem zal liefhebben in de
toekomst. Dat is het ‘ware Israël’ wat God betreft.

Vers 7
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar ’in
Izaäk zal uw nageslacht worden genoemd’;
Alle Israëlieten komen weliswaar voort uit Abraham naar het vlees en dus zijn
zij wat dat betreft zijn kinderen, God heeft het ware nageslacht van Abraham
volgens de lijn van Izaäk bepaald zoals Gn21:12, hier geciteerd, zegt en dat
is de lijn van de belofte. Ismaël werd verworpen, de natuurlijke lijn, via Izaäk
bevestigde God zijn verbond (zie ook Gn17:19-21). De Heer zei tegen de Joden:
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Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent; maar u tracht Mij te doden, omdat
mijn woord geen ingang bij u vindt. Wat Ik bij mijn Vader gezien heb, spreek Ik;
u doet evenzo wat u van uw vader hebt gehoord. Zij antwoordden en zeiden tot
Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zei tot hen: Als u kinderen van Abraham was,
zou u de werken van Abraham doen; maar nu tracht u Mij te doden, een mens
die de waarheid tot u heeft gesproken die Ik van God heb gehoord; dat deed
Abraham niet. Jh8:37-40

Zij achtten religieus voorrecht als geestelijk voorrecht wat een dodelijke
desillusie is. De ware zonen van Abraham worden in Gl3:7 benoemd:
Erkent dan, dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn.

In de context van dit gedeelte echter is het punt niet dat zij die geloven de
ware kinderen van Abraham zijn, maar dat Gods soevereine verkiezing achter
alles zit.

Vers 8
dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen
van de belofte worden als nageslacht gerekend.
Paulus legt dat hier uit. Niet de natuurlijke nakomelingen van Abraham zijn de
kinderen van God, ook niet zij die de belofte geloven, maar de belofte (van de
Vader aan de Zoon) kenmerkt de kinderen van God.
Paulus, slaaf van God alsook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de
uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in
de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de
tijden van de eeuwen; maar op zijn eigen tijd heeft Hij zijn woord geopenbaard
door de prediking…Tt1:1-2

Zie ook Ef3:6 waar over ‘de belofte in Christus’ wordt gesproken.

Vers 9
Want dit is het woord van de belofte: ’Omstreeks deze tijd zal Ik komen en
Sara zal een zoon hebben’.
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Hier citeert Paulus Gn18:10. Izaäk, het kind dat in dit gedeelte nog niet geboren
was, geloofde niet in de belofte dat hij geboren zou worden! Hij kon dit immers
niet, want hij was er nog niet. Maar God beloofde Izaäk door ‘het woord van
de belofte’ aan Abraham en hield Zich aan deze belofte. Daarom was Izaäk
het kind van de belofte, een beloofd kind, volgens Gods soevereine wil! Zo
heeft God de Vader aan de Zoon een gezelschap beloofd dat zou delen in het
eeuwige leven met Hem en met Hem zou zijn verenigd tot in eeuwigheid. Dit
gezelschap is ‘naar de belofte’, vanuit het hart van God ontstaan, niet vanwege
hun eigen werken of kwaliteiten.
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Zij die zich hebben bekeerd van hun zonden en geloven in de Heer Jezus
(Hd20:21) zijn gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten in
Christus (Ef1:3). Zij groeien op in de kennis van God de Vader die hen tot deze
zegeningen heeft gebracht. De Heer Jezus zegt:
Er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over
de Vader zal verkondigen. Jh16:25
En Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de
liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen. Jh17:26

Dit bekend maken van de naam van de Vader gebeurt via het Nieuwe
Testament waaronder ook Rm8:29-30. God de Vader heeft ons voorgekend,
voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Beetje bij beetje
wordt ons het hart van de Vader geopenbaard. In Rm9:8 hebben we gezien
dat de gelovigen kinderen van de belofte zijn. Deze belofte vond plaats voor
de tijden van de eeuwen (2Tm1:1; Tt1:2) en betrof het eeuwige leven dat zou
worden gegeven aan allen die Christus zouden aannemen in de tijd van zijn
verwerping. Abraham wordt in Rm4 gezien als een typ van ieder die gelooft
in de feiten die God meedeelt. Izaäk wordt in Rm9 gezien als een type van de
gelovige die op basis van de belofte wordt aangenomen. Het vlees heeft hierin
volkomen afgedaan, want Ismaël, de natuurlijke zoon van Abraham, had geen
deel aan de beloften. Zo maakt Paulus duidelijk dat alle zegen vanuit God is,
zonder enige inbreng van de mens.
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Vers 10
En niet alleen zij, maar ook Rebekka die zwanger was van één: onze vader
Izaäk;
De belofte die Sara kreeg aangaande Izaäk is een duidelijk voorbeeld van de
verkiezende genade van God. Maar bij Rebekka wordt het nog duidelijker.
Waar Abraham nog een andere zoon had bij een slavin, was er bij Rebekka
sprake van twee zonen van dezelfde vader, namelijk Izaäk.

Vers 11
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads
bedreven hadden, (opdat het voornemen van God naar verkiezing zou
blijven, niet op grond van werken, maar uit Hem die roept,)
Voordat deze twee zonen Jakob en Ezau geboren waren en nog geen
verantwoordelijkheid hadden getoond in het doen van goed of kwaad,
had God al bepaald via welke van de twee Hij zijn zegen zou brengen. Dit is
opgeschreven opdat wij zouden beseffen dat God op basis van verkiezing
handelt, vanuit zijn eigen voornemen en niet vanwege prestaties van mensen.
God, die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar
onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is
in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, 2Tm1:9

Bovendien handelt dit voorbeeld niet enkel en alleen over de geboorte, maar
ook over de bestemming van de kinderen.

Vers 12
werd tot haar gezegd: ’De oudste zal de jongste dienen’;
Dit citaat is uit Gn25:23 waar staat:
De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties
zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het
andere en de meerder zal de mindere dienen.
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Het citaat toont aan dat God van tevoren in zijn raad al had bepaald wie de
ander zou gaan dienen. Israël zal als Christus komt, Edom overheersen.
Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij
zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom
zal zijn bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht
uitoefenen. Nm24:17-18

Zie ook Ob:18.

Vers 13
zoals geschreven staat ’Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat’.
Dit citaat is uit Ml1:2-3. Nadat beide mannen al meer dan 1500 jaar dood
waren, kon God zeggen dat Hij de één had liefgehad en de ander gehaat.
Dit geldt bovendien voor de volken die uit hen zijn voortgekomen, Israël en
Edom. Waar Paulus in Rm3:9-19 overduidelijk heeft gemaakt dat alle mens
onverbeterlijke zondaars zijn maakt hij hier duidelijk dat God van zijn eigen
soevereine verkiezing ‘gebruik’ maakt om nog enigen te behouden, om te
handelen zoals Hij wil. Hoewel God Esau heeft gehaat is het niet vanwege
werken dat hij niet de zegen miste en Jakob deze wel ontving. We moeten
goed leren begrijpen in onze harten dat net zoals God de mens rechtvaardigt
vanuit zijn eigen genade en niet vanwege onze werken, Hij dit net zo doet
met betrekking tot zijn roeping wat betreft verkiezing. Met andere woorden:
De liefde van God voor de kinderen van de belofte (zij die zijn gegeven aan
Christus) wordt niet veroorzaakt door hun reactie op Gods genade, maar
eerder omgekeerd, dat hun reactie op Gods genade er is omdat zij door de
Vader aan Christus zijn gegeven!
zoals U Hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat U Hem hebt
gegeven, Hij hun eeuwig leven geeft. Jh17:2
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld hebt
gegeven. Zij waren de uwen en U hebt ze Mij gegeven; en zij hebben uw woord
bewaard. Jh17:6
Ik vraag voor hen; niet voor de wereld vraag Ik, maar voor hen die U Mij hebt
gegeven; want zij zijn de uwen. Jh17:9
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En Ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige
Vader: bewaar hen in uw naam die U Mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals
Wij. Jh17:11
Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam. Hen die U Mij hebt gegeven,
heb Ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het
verderf, opdat de Schrift vervuld werd. Jh17:12
Vader, wat U Mij hebt gegeven - Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat
zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, Jh17:24a

Zeven keer wordt van de gelovigen in Jh17 gezegd dat zij door de Vader aan de
Zoon zijn gegeven. Dit is niet op basis van onze keuze voor Hem, maar op basis
van de verkiezende genade van God.

Vers 14
Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
Wat Paulus nu gaat uitleggen veroorzaakt de grootste rebellie van het
menselijke hart omdat het ons mensen als schepselen op de juiste plaats zet
voor God, niet als een automaat of als een voorwerp van dwang want anders
was er geen moraal en geen appèl door het evangelie. Het is daarom onze enige
veilige route om wat volgt te ontvangen precies zoals het geschreven staat. Is
er onrechtvaardigheid bij God omdat Hij verkiest wie Hij wil? Paulus antwoordt
in duidelijke taal: Volstrekt niet! Hij hoeft aan niemand verantwoording af te
leggen en is bovendien altijd volkomen rechtvaardig in wat Hij doet.

Vers 15
Want tot Mozes zegt Hij: ’Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij
ontfermen over wie Ik Mij ontferm’.
Dit citaat is uit Ex33:19. Om de context goed te begrijpen moeten we de
voorgeschiedenis van Israël tot op dat punt een beetje in kaart brengen. Ze
hadden God ingeruild voor een gegoten beeld (zie Ex32:1-4; Ps106:20). Gods
reactie op hun zonde is:
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Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen
vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. Ex32:10

Mozes pleit vervolgens voor het volk bij God (Ex32:30-32). Op grond van dit
pleiten van Mozes en diens vragen om zijn heerlijkheid te tonen zegt God
uiteindelijk:
Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw
aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn
voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen
zal. Ex33:19.

Als het niet was vanwege deze genadige ontferming van de HEERE Zelf, zou
Israël voor eeuwig zijn weggevaagd en dat geldt voor ieder mens. Er was geen
enkele bron in de mens zelf die zijn redding van het oordeel kon bewerken,
alles is uit God. Israël moest alles laten aan de soevereine verkiezing (en niet
aan hun eigen Joodse afkomst) anders zouden ze hun beloften verliezen. Meer
nog, ze hadden te erkennen dat dezelfde soevereine wil ook de heidenen zou
binnenlaten in de zegen, want als het van herkomst af zou hangen, zouden
ook de Arabieren (Ismaël was immers ook een zoon van Abraham) deelhebben
aan de beloften. Maar het is alles op grond van genade en de ontfermende
verkiezing van God.

Vers 16
Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan
de Zich erbarmende God.
Er is waarschijnlijk geen Bijbelvers dat van de natuurlijke mens zó compleet
en volkomen niets maakt als deze. Hij is tot een einde gebracht voor God. De
mens denkt dat hij ‘wil’ en ‘besluit’ wat het evangelie betreft en dat hij ‘loopt’
en volhoudt, maar deze twee zaken ‘willen’ en ‘lopen’ worden in dit vers totaal
verworpen als de redenen voor de verlossing. Het is de Zich erbarmende
God die de Bron van alle verlossing is. De mens is volkomen verloren dus
‘moest’ God handelen op basis van Wie Hijzelf is. Hij heeft Zich als het ware
‘teruggetrokken’ in zijn eigen ontferming toen de mens alles verbruid had.
Menselijke verantwoordelijkheid wordt niet ontkend in dit vers, de mens wordt
verondersteld te ‘willen’ en te ‘lopen’, maar omdat allen zondaars zijn kán de
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mens beide niet, tenzij God ons tegemoetkomt in soevereine erbarming. En dit
hééft Hij gedaan op Golgotha!

Vers 17
Want de Schrift zegt tot Farao: ’Juist hiertoe heb Ik u doen opstaan, opdat
Ik in u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele
aarde’.
Farao vervulde de wegen van God juist door zijn verharding tegenover Hem.
Paulus citeert Ex9:16 om aan te tonen dat deze verharding tot een getuigenis
zou zijn op de aarde van Gods oordelen. God gebruikte (niet bepaalde) het
leven van Farao om Zich te verheerlijken.
De volken hebben het gehoord, zij sidderen…Ex15:14
Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn
dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben, bij de
woestijn. 1Sm4:7,8

Vers 18
Daarom dan, Hij erbarmt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.
Dit gedeelte over de verharding van Farao’s hart heeft ertoe geleid dat velen
geloven dat God vooraf heeft bepaald dat sommigen niet tot redding kúnnen
komen. Maar als we het verband bestuderen, leren we dat dit niet zo is. Farao
weigerde van het begin af de HEERE te erkennen (Ex5:2). God had gezegd het
hart van de Farao te verharden (Ex4:21; zie ook 7:3,4). Het is nu absoluut niet
juist God de auteur te maken van de ongehoorzaamheid van Farao, net zomin
het juist is de liefde van God te gebruiken om te beweren dat ‘dus iedereen
behouden zal worden’. In Ex7:13 lezen we: ‘het hart van Farao verhardde
zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had’.
Letterlijk staat er dat zijn hart ‘sterk’ was. In vers 14 staat dat God zegt dat het
hart van farao ‘onvermurwbaar’ is (lett: ‘zwaar’ of ‘zwaar beladen’). God liet
het hart van Farao dus zoals het al was, namelijk opstandig. God was volkomen
rechtvaardig Farao te laten in zijn verharde toestand, waar we allen zonder
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Zijn erbarming zouden zijn gebleven. Hij doet zoals Hij wil, de mens heeft geen
enkele inbreng.

201

Het Evangelie van God

202

Romeinen 9:19-29
Het laatste vers van het vorige gedeelte zegt: ‘Daarom dan, Hij erbarmt Zich
over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil’. Paulus maakt in dit gedeelte
duidelijk dat het uit God is dat er nog enigen behouden worden, vandaar ook
‘het evangelie van God’ (Rm1:1). Het is ook daarom dat God zijn beloften aan
Israël zal vervullen, ondanks de hardheid van hun harten. Hij heeft hiervoor
geen enkele reden in de mens, maar alle redenen in Zichzelf. Hij is soeverein.
Hij had het volmaakte recht om toe te staan dat Farao bleef (waar allen zonder
de goddelijke ontferming zouden blijven) in een ongehoorzame, God-vijandige
staat. Bovendien verhardde God uiteindelijk dit verharde hart opdat de wegen
van God zouden worden vervuld in Farao. Onze harten zijn nooit volkomen
onderworpen aan God als wij niet Rm9:18 ten volle accepteren.

Vers 19
U zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie
heeft zijn wil weerstaan?
Zodra het onderwerp van de soevereine verkiezing van God aan de orde
komt, zien we vaak dat de menselijke logica gaat protesteren. Als God
immers sommigen heeft uitgekozen naar zijn soevereine wil dan zullen er ook
mensen zijn die zijn voorbestemd om verloren te gaan, want wie kan zijn wil
weerstaan? Als ik niet ben uitverkoren, kan God mij niet veroordelen want
alles is al voorbestemd. Maar uitverkiezing is Gods kant van de zaak, de mens
wordt opgeroepen zich overal te bekeren en als hij dit niet wil, komt dat niet
omdat hij niet is uitverkoren, maar omdat hij de zonde liefheeft.
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Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de
mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft
bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die
Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door
Hem uit de doden op te wekken. Hd17:30-31

‘Laat hij die wil’, Op22:17. De mens heeft te maken met zijn verantwoordelijkheid,
God met de uitverkiezing naar zijn soevereine wil.

Vers 20
Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Zal het
maaksel tot zijn maker zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?
De mens die met logica God ter verantwoording denkt te roepen beseft niet
de onmetelijke afstand tussen het schepsel en de Schepper. Tegenover Gods
soevereine wil is dit soort redenering in het geheel niet gepast en irrelevant.
De mens heeft nog het recht nog de positie om God zó ter verantwoording te
roepen. Alsof Gods verharding een ziel de behoudenis ontneemt. Alsof zonder
Gods uitverkiezende ontferming alle mensen dezelfde kansen zouden hebben
om behouden te worden. Dit is volstrekt onjuist. Als God niet had uitverkoren
zou niemand worden behouden, want ‘er is geen rechtvaardige, ook niet
één, er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij
afgeweken’ (Rm3:10-12a). De mens is niet verloren omdat hij is verhard, maar
hij is verhard omdat hij verloren is, en hij is verloren omdat hij heeft gezondigd.
God is niet verplicht er één te redden, maar als Hij dit doet is dit een daad
vanuit zijn soevereine barmhartigheid. Het maaksel kan zijn Maker niet ter
verantwoording roepen. De enige juiste houding van het maaksel is die van
geloof en niet van aanklacht.

Vers 21
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te
maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer?
Paulus refereert aan het beeld van een pottenbakker uit Jr18:
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Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de
draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het
maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan
weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te
maken. Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Zou Ik met u niet kunnen
doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de
klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël.
Jr18:3-6

Wat heeft het schepsel, stof uit de aarde, op te nemen tegen de Schepper?
Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt – een potscherf tussen aarden
scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? Js45:9a

‘God is liefde’, zeker, maar God is God en daarom soeverein. ‘Zie, de volken
worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de
weegschaal’ (…) ‘Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem
beschouwd als minder dan niets en als leegheid’ (Js40:15,17). Wij hebben
God niet en nooit te beoordelen, Hij is rechtvaardig en alles wat Hij doet is
rechtvaardig. Zij die Hem vrezen buigen hiervoor en bewonderen dit. Een
pottenbakker maakt uit dezelfde klomp zowel vaten tot eer als vaten tot oneer.
Dit voorbeeld is om aan te geven dat God soeverein is, niet om aan te geven
dat God precies zó als de pottenbakker heeft gehandeld (Hij heeft namelijk
geen vaten tot oneer gemaakt!). Hoe God wel heeft gehandeld lezen we in
de volgende verzen. Laten we hier zeer zorgvuldig lezen opdat we niet in de
valkuilen trappen van het inlezen van onze eigen logica.

Vers 22
Als nu God, daar Hij zijn toorn wilde betonen en zijn macht bekend maken,
met veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toorn, tot het
verderf toebereid;
‘Als God nu’…de Schepper die handelt is dus het onderwerp. Hij wil zijn toorn
betonen over alle goddeloosheid en zijn macht bekend maken. Voordat het
zover is heeft Hij met veel geduld de vaten van de toorn verdragen. Paulus
spreekt in deze verzen over twee soorten vaten, de vaten van de toorn en de
vaten van de barmhartigheid. Over de eerste komt de toorn van God en over
de tweede is Gods barmhartigheid bewezen. Het meest moeilijke zinnetje is
‘tot het verderf toebereid’. Er staat niet ‘Door God tot het verderf toebereid’,
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Hij heeft hen namelijk verdragen met veel geduld. Ze hebben zichzelf tot het
verderf toebereid. Maar in dit verderf betoont God zijn toorn en maakt Hij zijn
macht bekend. Meerder teksten laten zien dat dit zo is:
De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, zelfs de goddeloze voor de
dag van het onheil. Sp16:4
Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook
bestemd zijn. 1Pt2:8

God heeft niemand voorbestemd om verloren te gaan want Hij is niet de
Auteur van het kwaad (Jk1:13-18). De mens die zondigt is voorbestemd om
verloren te gaan, niet door God, maar door zichzelf.

Vers 23
-en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van
de barmhartigheid, die Hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid...
Wij die geloven zijn ‘vaten van de barmhartigheid’, maar als het niet vanwege
zijn ontferming was geweest over ons, waren we nét zo goed ‘vaten van de
toorn’ gebleven. Over alle die geloven wordt de rijkdom van zijn heerlijkheid
bekend gemaakt straks in de heerlijkheid die komt (Rm8:21).
…opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus
hebben gehoopt; Ef1:11
…opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ef2:7

Christus zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen (2Ts1:10). Waar de rijkdom
van Gods heerlijkheid zal worden gezien ‘naar zijn welbehagen’ (Ef1:5,9) is de
betoning van zijn toorn een ‘vreemd werk’ waarin God Zich niet verheugt (zie
Ez33:11). Genade en barmhartigheid is naar zijn eigen hart en voor zijn eigen
vreugde! En dit alles is ‘tevoren’ in God zelf opgekomen (Ef3:9,11; 2Tm1:9),
door Hem zelf uitgevoerd naar zijn raad. Over de vaten van de barmhartigheid
staat dan ook dat ‘Hij’ die tevoren tot heerlijkheid heeft bereid, terwijl in het
vorige vers niet staat dat Hij hen tot verderf heeft voorbereid. Paulus maakt dit
onderscheid heel bewust.
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Vers 24
Ons die Hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de
volken?
Dit geldt voor allen die zijn geroepen uit zowel het Joodse volk als uit de
heidenen.
…toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen
bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe
mens zou scheppen, vrede makend, en die beiden in één lichaam met God zou
verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft.
Ef2:15-16

Vers 25
Zoals Hij ook in Hosea zegt: ’Ik zal niet-mijn-volk mijn volk noemen, en de
niet-geliefde geliefde’.
Hier citeert Paulus Hs2:22 en past dit toe op de volken. Zij zijn van nature ‘nietmijn-volk’ maar worden nu het volk van God genoemd (Hd15:14). Anderzijds
is het ook zo dat de geroepenen uit de Joden nu ook tot dat volk van God
behoren, terwijl zij voor hun bekering bij het natuurlijke Israël hoorde, ‘nietmijn-volk’. Petrus past Hs2:22 net zo toe op de gelovige Joden:
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige
natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die
u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, u die vroeger geen
volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar
nu barmhartigheid hebt verkregen. 1Pt2:9-10

Vers 26
‘En het zal zijn op de plaats waar tot hen gezegd werd: U bent mijn volk niet,
daar zullen zij zonen van de levende God worden genoemd’.
Paulus citeert weer uit Hosea en nu uit 1:10 om de roeping van de heidenen
toe te lichten. Zowel gelovigen uit de Joden als uit de volken behoorden beiden
van nature niet tot Gods geestelijke volk, maar door zijn soevereine ontferming
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zijn zij nu zonen van de levende God en beiden door één Geest tot één lichaam
gedoopt (1Ko12:13).

Vers 27
En Jesaja roept over Israël uit: ’Al was het getal van de zonen van Israël als
het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden.
Dit citaat is uit Js10:22, en wordt door Paulus gebruikt om aan te tonen dat
vanuit een massa Israëlieten, God enkel een overblijfsel behoudt. God zal de
Israëlieten naar het land brengen, de opstandelingen uitroeien en hen daar
zegenen (Ez20:33-36). Zo is er ook nu een overblijfsel dat wordt behouden,
zowel uit de Joden als de heidenen.

Vers 28
Want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde’.
Gods wegen zijn onze aandacht meer dan waard. Hij is geduldig maar ineens
is daar zijn toorn en doet Hij ten einde toe met haast ‘een zaak’ op aarde
(Js10:23). Deze komende toorn (1Ts1:10) zal Hij uitoefenen na de opname
van de gemeente (zie hierover uitgebreid mijn boek ‘De Heer komt!’). Tijdens
deze grote verdrukking zal het overblijfsel van de Joden worden behouden
ondanks het schrikbewind van de antichrist. Dat de gelovigen daar geen deel
aan hebben is vanwege zijn ontfermende wil die in het offer van Christus een
rechtvaardige grond hiervoor heeft gevonden.

Vers 29
En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd: ’Als de Heer Zebaoth ons geen
nageslacht had gelaten, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan
Gomorra gelijk gemaakt’.
Tot slot citeert Paulus hier Js1:9 om definitief aan te tonen vanuit de Schriften
van Israël dat het Gods soevereine genade is die ervoor zal zorgen dat een
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rest uit Israël zal worden behouden zoals dat ook nu al is met hen die geloven
in Christus. Israël is hiermee een voorbeeld voor het hele menselijke ras. Als
het niet Gods eigen ingrijpen zou zijn geweest, vanuit zijn eigen ontferming
en gefundeerd op het kruiswerk van zijn Zoon, was iedereen onder hetzelfde
oordeel terecht gekomen als dat Sodom en Gomorra heeft getroffen.
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Het evangelie van God begint met de toestand van de mens. Paulus toont in
deze brief feilloos aan hoe het met die toestand gesteld is. Als een chirurg legt
hij pijnlijk bloot dat alles aan de oude mens verdorven is vanwege de zonde,
ongeacht de afkomst of status. Dit zorgde bij de Joden voor een enorme haat
richting Paulus wat we op diverse plaatsen in de Bijbel kunnen lezen. Vanaf
hoofdstuk 9 legt hij uit hoe het nu zit met Gods beloften aan Israël zoals deze
zijn opgetekend in het Oude Testament. Deze zullen worden vervuld maar niet
vanwege het feit dat men uit Israël is, want ‘niet allen die uit Israël zijn, zijn
Israël’ (9:6). God handelt vanuit zijn eigen ontferming ondanks hun ongeloof
zoals dat eigenlijk geldt voor alle handelen van God met de mens. Dat wil niet
zeggen dat de mens geen verantwoordelijkheid heeft om het evangelie aan te
nemen. Beide is waar: Christus stierf voor alle mensen zodat het aanbod van
genade naar allen uitgaat en God ontfermt Zich over wie Hij wil zodat alleen
zij die Hij aan de Zoon heeft gegeven behouden worden. Beide kanten moeten
onvervalst gepredikt worden ondanks onze onmogelijkheid ze logisch met
elkaar te rijmen.

Vers 30
Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken, die niet naar gerechtigheid
jaagden, gerechtigheid verkregen hebben, maar een gerechtigheid die op
grond van geloof is.
De conclusie van Paulus’ uiteenzetting van Gods soevereine verkiezende
genade is dat heidenen, dus niet-Joden, die nooit naar gerechtigheid jaagden
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(want ze hadden geen geopenbaarde wet) deze gerechtigheid toch hebben
verkregen. Dit is niet een gerechtigheid op grond van werken, maar op grond
van geloof zoals duidelijk in Rm3 al was uitgelegd.
Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden
werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen
gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van
Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had
en zonder God was in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger
veraf was, nabijgekomen door het bloed van Christus. Ef2:11-13

De volken dienen de afgoden, welke demonen zijn waaraan zij offeren
(1Ko10:20, zie ook Hd17:22 waar Paulus zegt dat de Atheners de demonen
bijzonder toegewijd zijn). Zoeken naar gerechtigheid voor een heilig God
wilden ze niet.

Vers 31
Maar Israël, dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet
gekomen.
Israël jaagde ook niet naar gerechtigheid, net zoals de heidenen, maar naar
‘een wet van gerechtigheid’. Door deze wet na te jagen hoopten ze een eigen
gerechtigheid hierdoor te verkrijgen. Het ging hen dus om henzelf, om door
de wet goedkeuring te ontvangen van God. Ze geloofden echter niet, zoals
de volken (de gelovigen uit de volken) het evangelie van de ‘God van alle
genade’(1Pt5:10). Als ze hun eigen wet goed hadden gelezen hadden ze
geweten dat vanwege hun zondige vlees, zij de wet nooit konden houden.
Zegt mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Gl4:21

Paulus wilde ooit onder de wet zijn, maar toen hij luisterde naar de wet, zoals
we in Rm7 hebben gelezen, wist hij dat de zonde te sterk was en dat alles
afhing van de genade van God in Christus Jezus. Zo kwam Israël, terwijl het
roemde in de wet, niet tot de essentie ervan.
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Vers 32
Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van
werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
Ondanks de vele voorbeelden van mannen en vrouwen in het Oude Testament
die eenvoudig vertrouwden op Gods voorzienende genade door het geloof,
kwam Israël daar niet aan toe. Zij hielden vast aan de eigen gerechtigheid die
men wilde oprichten via de wet. Toen Christus kwam en openlijk tegen hen zei
dat niemand van hen de wet hield, kruisigden ze Hem!
Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom
tracht u Mij te doden? Jh7:19a

Zo zijn er vandaag velen die zich christen noemen maar op dezelfde wijze een
eigen gerechtigheid willen oprichten via de wet die aan Israël gegeven is.

Vers 33
zoals geschreven staat: ’Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots
der ergernis’; en ’wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.
Paulus citeert hier Js8:14 en 28:16 om aan te tonen dat in de wet van Israël al
staat geschreven dat zij zich zouden stoten aan Hem die in Sion (Israël) hen de
waarheid sprak over hun staat waardoor zij zich ergerden en Hem doodden.
Ook wijst de wet op geloof en geloof alleen. Ieder die eenvoudig gelooft in
God, dat Hij zal voorzien in een gerechtigheid die wij niet kunnen bewerken,
zal niet beschaamd uitkomen. Hem kennen door het geloof is wat God al had
gezegd in zijn woord tegen Israël!
Door de kennis van Hem, zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig
maken. Js53:11

Hoofdstuk 10 vers 1
Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij
behouden worden.
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Paulus toont waar zijn hart zo naar verlangt en dat is de behoudenis van het
volk Israël. Hierin mogen wij hem volgen aangezien zijn hart het hart van
Christus is (zie 1Ko2:16). Daar waar het hart vol van is vindt altijd zijn weg
in gebed tot God bij hen die geestelijk zijn (1Ko2:15). Alle verloren mensen
behoren wij zo op te dragen in gebed tot God (1Tm2:1).

Vers 2
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.
Paulus kan getuigen van hun ijver voor God zoals hij deze zelf ooit ook had.
Het is alleen een ijver ‘niet met verstand’, dat is het inzicht in de dingen en de
gedachten van God. Religie is altijd ijver voor een godheid maar dan zonder
inzicht in de dingen van de waarachtige God. Dit zien we bijv. bij veel Moslims
die ijverig hun verplichtingen uitvoeren en waarvan enkelen zelfs hun eigen
leven geven in terrorisme, maar: ‘Er is niemand die verstandig is; er is niemand
die God zoekt’ (Rm3:11). IJver in godsdienst is iets anders dan inzicht in de
dingen van de ware God. Dit laatste kan alleen door de Heilige Geest via de
Bijbel.

Vers 3
Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid
trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet
onderworpen.
Ondanks het ijverig bestuderen van de Thora kennen ze Gods gerechtigheid
niet. Is dit vanwege hun gebrek aan intelligentie? Nee, het is een morele
kwestie. Ze trachten immers hun eigen gerechtigheid op te richten via de wet.
De Heer Jezus legt dit bloot in de Bergrede waar Hij zegt:
Past er echter voor op dat u uw gerechtigheid niet doet voor het oog van de
mensen, om door hen te worden gezien; anders hebt u geen loon bij uw Vader
die in de hemelen is. Mt6:1

Hij noemt hen die dit doen ‘huichelaars’ (Mt6:5). Vol van hun eigen gerechtigheid
zochten zij roem voor zichzelf en dus hebben zij zich niet onderworpen aan
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de gerechtigheid van God die de goddeloze rechtvaardigt door het geloof in
Jezus. De ‘armen van geest’ waar de Bergrede meer begint (Mt5:1) toont de
gezindheid die hiervoor nodig is. Voor de vrije gave van de gerechtigheid die
uit God is op basis van het werk van Christus op het kruis, hadden zij geen oog.

Vers 4
Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
Toen Christus kwam die de gerechtigheid van God is, was de wet ten einde die
gerechtigheid eiste van de mens voor hen die onder de wet waren, de Joden.
Door zijn dood werden de overtredingen vergeven en kwam gerechtigheid van
God aan het licht door een ieder rechtvaardig te verklaren door het geloof in
zijn bloed (Rm3:21-26). De gelovige is dus dood voor (de) wet (Rm7:4). Voor
hem is de wet ten einde (zie ook Gl4:4).
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek
te worden. Gl3:13

Toen Paulus dit ontdekte terwijl hij bezig was zijn eigen gerechtigheid op te
richten zei hij:
Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Jazeker, ik
acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus
Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis
acht, opdat ik Christus mag winnen en in Hem bevonden word, niet in het bezit
van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in
Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof; Fp3:7-9

In zekere zin is de Israëliet in een nog diepere staat van ellende dan de heiden,
want naast het feit dat beiden blind zijn voor hun eigen zondige staat, beroemt
de Jood zich op zijn valse rechtvaardige staat voor God naar de wet, niet
wetende dat deze is afgeschaft (Hb7:18).

Vers 5
Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is: ’De mens
die deze dingen heeft gedaan, zal daardoor leven’.
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Paulus citeert Lv18:5 om aan te tonen wat het principe van de wet is, namelijk
prestatie als voorwaarde voor de zegen. Als een mens zich houdt aan alle
geboden van de wet, zal hij daardoor leven. Maar Jakobus schrijft:
Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden
aan alle. Jk2:10

Bovendien zagen we in Rm7:7 dat de wet de zondige natuur activeert. Daarom
kan geen mens de wet houden en dit was ook waarom de wet is gegeven
(Rm5:20). Zie ook Gl3:21. Waarom heeft God het dan zó gezegd in Lv18:5?
Om de Jood te laten inzien dat hij zondig is en zodoende hij tot Christus komt
(Gl3:24). Vóór de wet kwam handelde Hij in genade met het volk door hen te
verlossen uit Egypte en te voorzien van alles in de woestijn. Dit zou iedere Jood
moeten tonen op welke grondslag God handelt met hem.

Vers 6
Maar de gerechtigheid op grond van geloof is, spreekt zo; Zeg niet in uw
hart: ’Wie zal in de hemel opklimmen?’ - dat is Christus doen afdalen;
Om het evangelie van God aangaande de rechtvaardiging aan te tonen, citeert
Paulus uit de wet van Israël om de Joden aan te tonen dat zij dit hadden moeten
weten. Het evangelie van God is immers ‘tevoren beloofd door zijn profeten in
heilige Schriften (Rm1:2). Het citaat is uit Dt30:12-14 waar men verlangde naar
een Mozes die voor hen zou opklimmen naar de hemel (de berg op) of naar de
overzijde van de zee zou gaan (Dt30:13). Maar er zit meer in dit vers. Niemand
kan namelijk uit eigen kracht in de hemel opklimmen (hier citeert Paulus niet
‘voor ons’) door diens eigen gerechtigheid, zeg dit dan niet in je hart. Christus
is namelijk afgedaald om te sterven voor een zondig geslacht.
…want als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden
gestorven. Gl2:21

Vers 7
of ’Wie zal in de afgrond neerdalen?’ - dat is Christus uit de doden doen
opkomen.

216

Romeinen 9:30 - 10:10

Zou er iemand zelf de afgrond willen ingaan als een soort van boetedoening
voor de zonden? Christus is uit de afgrond, het dodenrijk opgewekt om onze
rechtvaardiging (Rm4:25).

Vers 8
Maar wat zegt zij? ’Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’. Dit is
het woord van het geloof dat wij prediken:
Het woord van Dt30:14 is in feite al helemaal het evangelie van God aangaande
de rechtvaardiging. Niet uit werken van de wet, maar door eenvoudig geloof in
het woord van God volgt de vrije gave van de gerechtigheid die uit God is. Het
is zó dichtbij. Het enige wat er moet gebeuren is geloof in het hart en belijdenis
in de mond van dat geloof. Dát is wat Paulus predikte, de gerechtigheid die op
grond van geloof is.
U zij dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden wordt
verkondigd en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de
wet van Mozes, in Deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Hd13:38-39
Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond
van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. Gl3:22

Maar voor de mens is ‘geloof alleen’ een moeilijke boodschap. De Joden bleven
maar vragen aan Jezus hen een teken ‘uit de hemel’ te tonen (Mt16:1; zie
ook 12:38; Jh2:18; 6:30). Zo neemt de roep om zichtbare tekenen binnen de
christenheid ook steeds meer toe. Als iemand een genezingsdienst aankondigt
zit het vol. Is er een Bijbelbespreking over de brief aan de Romeinen, is er een
handjevol geïnteresseerden. De geschiedenis is vol met geestelijke schipbreuk
veroorzaakt door ‘zie hier of daar’ (Lk17:21).

Vers 9
dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.
Als nu de Jood (en een ieder uiteraard, maar hier gaat het over de Jood) met de
mond Jezus zal belijden als Heer (en dat in de doop, zie Hd2:36,41 tegenover
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andere Joden) over alles (terwijl zijn volksgenoten Hem hebben verworpen) en
met het hart zal geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt vanwege
het werk op het kruis voor zondaren volbracht, dan zal hij behouden worden
buiten de wet om. Hem belijden als Jood was geen eenvoudige opgave.
Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in Hem; maar om de farizeeën
beleden zij Hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen; want zij
hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Jh12:42-43

Vers 10
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt
men tot behoudenis.
Geloof leidt tot gerechtigheid die ons wordt toegerekend door God op basis
van Christus’ bloed, terwijl belijdenis leidt tot behoudenis. Deze ‘behoudenis’
is niet enkel de eeuwige redding van onze zielen maar de complete verlossing
als Christus komt (zie Rm13:11; 1Pt1:9). Zij die daarom in hun leven vasthouden
aan de belijdenis van Christus, zijn zij die ook behouden worden bij zijn komst.
De uitdrukking ‘Ik werd toen en toen gered’ is dus minder Bijbels dan ‘toen
werd ik rechtvaardig verklaard door het geloof’. Sommigen geloven maar laten
hun belijdenis los (zie Lk8:13: ‘Zij geloven voor een tijd’; 2Pt2:20; Hb6:14;
10:23). Daarom steeds de vermaning om vast te houden aan de belijdenis (zie
1Ko15:2; Ko1:23; Hb6:14). Dit is geen leer tegen de goddelijke verkiezing of de
zekerheid van het behoud van ware gelovigen, maar is een waarheid die we
ons eerlijk voor ogen moeten stellen.
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Dit gedeelte vanaf Rm9:1 behandelt de vraag hoe het nu precies zit met alle
beloften van God door de profeten over de toekomst van Israël. Als Paulus in
deze brief alle mensen, Joden en heidenen ‘onder de zonde’ heeft verklaard
en zij dus op dezelfde schuldige voet staan voor God, hoe kan het dan dat God
beloften heeft gedaan aan Israël? Gaan die dan nog wel in vervulling? Paulus
laat zien dat niet alle Joden tot het ‘Israël van God’(Gl6:6) behoren. De massa
van het volk heeft, ondanks duidelijke oproepen, o.a. in Dt30, niet op basis van
geloof geleefd, maar op basis van eigen werken van gerechtigheid die zij via de
wet dachten te kunnen bewerkstelligen. Hierdoor hebben zij zich ‘gestoot aan
de steen des aanstoots’ (9:32) en zich niet onderworpen aan de gerechtigheid
van God die een ieder rechtvaardigt die uit het geloof is in zijn woord zoals bij
Abraham al het geval was, de vader van alle Israëlieten (Gn15:6; Rm4:13-17).
Dit principe blijkt voor mensen heel moeilijk te zijn, getuige het feit dat ook de
harten van de christenen vaker vervuld zijn met wat zij voor God behoren te
zijn dan met wie de Heer Jezus is.

Vers 11
Want de Schrift zegt: ’Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.
Paulus had hiervoor aangetoond uit Dt30 dat met de mond wordt beleden tot
behoudenis en met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid. Hier citeert hij
weer het Oude Testament (uit de ‘Septuaginta’, een Griekse vertaling), deze
keer weer uit Js28:16, hetgeen hij ook al in Rm9:33 had gedaan. Het verband in
Js28 is dat in de eindtijd Israël een verbond zal sluiten met de ‘dood’ (Js28:15),

219

Het Evangelie van God

dat is de antichrist, het beest uit de aarde (Op13:11), de komende valse koning
van Israël. Toch zullen er ook in Israël rechtvaardigen zijn die op de HEERE
zullen vertrouwen in deze tijd en daar doelt Jesaja op. ‘Zij die geloven haasten
niet’ komt hier vandaan. Er staat eigenlijk ‘zullen niet weghaasten’, dus niet
schuilen bij de verkeerde koning. Net als zij straks zal een ieder die gelooft
in het evangelie van God niet beschaamd worden. Dit is de belofte die ‘de
Schrift’ doet, het woord van God waarop het geloof is gebaseerd. De Joden
hadden dus ook in via dit Schriftwoord kunnen weten wat de weg van Gods
gerechtigheid is tot behoudenis, namelijk het geloof.

Vers 12
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van
allen is rijk jegens allen die Hem aanroepen:
De Gerechtigheid van God door het geloof kent geen onderscheid tussen Jood
en Griek, wat Paulus al eerder in deze brief een paar keer had benadrukt (2:11;
3:9,22,29). De Heer Jezus is bovendien ‘Heer van allen’. God heeft Hem tot
Heer en tot Christus gemaakt in de hemelse gewesten (Hd2:36).
Het woord dat Hij aan de zonen van Israël heeft gezonden, toen Hij vrede
verkondigde door Jezus Christus - Deze is aller Heer – Hd10:36

God heeft Hem tot Heer van alle volken gemaakt en het oordeel is aan Hem
gegeven (Jh5:22; Hd17:31). Hij heeft allen gekocht (zie 2Pt2:1) en zal ook een
iedere oordelen naar diens werken (Mt16:27). Hij is rijk in genade tegenover
ieder die in geloof Hem aanroept, of deze nu een Jood beof niet.

Vers 13
‘want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden’.
Om de Joden duidelijk te maken hoe belangrijk geloof is tegenover eigen
werken citeert Paulus veelvuldig uit hun eigen Thora. Dit citaat komt uit Jl2:32.
Daar gaat het over het aanroepen van de HEERE ten tijde van de ‘dag van de
HEERE’ en omdat Paulus dit toepast op de Heer Jezus, bewijst de Schrift dat
in de verheerlijkte mens Jezus de genade van God volkomen is bewezen. Hij is
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God en de naam van de HEERE aanroepen in geloof is precies hetzelfde als de
naam van de Heer Jezus aanroepen. Hem de eer geven is het bewijs van waar
geloof.

Vers 14
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe
zullen zij geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij
horen zonder iemand die predikt?
Zo is er voor de Joden vandaag in deze wereld niet een ‘speciaal voorrecht’
of iets dergelijks. Zij moeten net als alle anderen geloven in een verworpen
Messias in Wie de genade van God openbaar is geworden. Geloof volgt op
horen en horen op wat er wordt gepredikt. Dit ‘behouden worden door geloof’
is de boodschap die nu gepredikt wordt en waarin ieder wordt opgeroepen te
geloven, Jood én heiden.
laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn, dat door de naam
van Jezus Christus de Nazoreëer, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft
opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Deze is de steen die door
u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En in niemand
anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder
de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Hd4:10-12

Hoewel een ‘ieder’ duidelijk de taal van de Schrift is, werden Paulus en de
apostelen niet ontvangen door Israël. Paulus werd verweten ‘tegen het volk en
de wet’ te prediken (Hd21:28).

Vers 15
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
’Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het
goede verkondigen’.
Zij die het evangelie van de genade van God brengen komen met ‘goed nieuws’,
‘woorden van leven’ in contrast met de woorden van de wet die veroordeling
en dood (2Ko3:7,9) inhielden. Paulus citeert nu Js52:7 waar staat:
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Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die
vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat
horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.

‘Verkondigen’ is in dit vers van Rm10 ‘evangeliseren’. ‘Het goede’ boodschappen
of evangeliseren is wat de apostelen deden in het boek Handelingen, ze
boodschapten Christus. Zij worden ‘lieflijk’ genoemd en dat geldt voor een
ieder die het evangelie brengt.

Vers 16
Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: ’Heer,
wie heeft onze prediking geloofd?’
Helaas verwierp het merendeel van het volk Israël het evangelie. Dit is de
reactie op het getuigenis van Paulus (nadat zij Stefanus hadden gestenigd in
Hd7):
Zij nu hoorden hem aan tot dit woord toe en zij verhieven hun stem en zeiden:
Weg van de aarde met zo iemand; want hij behoort niet te blijven leven. Hd22:22

De mens wil alleen ‘goed nieuws’ als het hem zelf wat oplevert. Zie wat er in de
politiek, zakenwereld, entertainmentindustrie etc. gebeurt. Maar het goede
nieuws van de eeuwige redding vindt bij maar weinigen ingang wat we ook
vandaag pijnlijk zien. Vandaar dat Paulus verzucht, met een citaat uit Js53:1:
‘Wie heeft onze prediking geloofd’? In Mt13:15 had de Heer het al voorspeld.
Het zaad zou voor een groot deel vallen naast de weg, tussen de dorens en op
rotsachtige bodem (Mt13:18-23).

Vers 17
Dus is het geloof uit de prediking, en de prediking door het woord van
Christus.
Geloof wordt niet gevormd d.m.v. dromen, visioenen of ervaringen maar
d.m.v. de prediking van Christus als Verlosser. Dit is het ‘woord (‘uitspraken’)
van (betreffende) Christus. Een prediking die niet Christus centraal stelt is geen
evangelieprediking. Er is dus een prediker en een boodschap nodig.
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Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij
bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. 2Ko5:20

Er is dus geen andere weg dan via het horen van de waarheid. Tegen Cornelius
wordt gezegd dat Petrus tot hem zal komen ‘die woorden tot u zal spreken
waardoor u behouden zult worden (Hd11:14). En het heeft God behaagd ‘door
de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven (1Ko1:21)’.

Vers 18
Maar ik zeg: Hebben zij niet gehoord? Zeker wel: ’Hun geluid is uitgegaan
over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk’.
Er is een verschil tussen het ‘horen’ in vs14 en het ‘horen’ in dit vers. In het
eerste geval bedoelt Paulus dat ze geloven, maar hier is het alleen het kennis
nemen van het evangelie. Paulus citeert opmerkelijk Ps19:4 waar het eigenlijk
gaat over het getuigenis van de schepping zodat ieder mens weet kan hebben
van God, zoals ook al in Rm1:20 werd aangemerkt. Aangezien Christus als
de eeuwige Zoon tevens de Schepper is, is deze Psalm, die toebehoort aan
het Joodse volk, een getuigenis aangaande Hem. Ze hebben dus wel degelijk
‘gehoord’.

Vers 19
Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: ’Ik
zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is; door een onverstandig
volk zal ik uw toorn opwekken’.
Het getuigenis dat aan het volk Israël is gegeven is enorm (zie ook Rm9:15). Hebben ze het dan niet begrepen dat het altijd al Gods weg is geweest
om door het geloof behouden te worden? Paulus citeert Dt32:21 en geeft
hiermee aan dat Israël door een volk wat geen volk is, een onverstandig volk
(de heidenen) tot jaloersheid en toorn zal worden opgewekt. Dat Israël het
‘door geloof alleen’ ondanks het getuigenis van hun eigen Schriften verwierp
betekent dat God hen die wél dit principe geloven gebruikt om ongelovig Israël
de les te lezen.
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Vers 20
Maar Jesaja waagt het te zeggen: ’Ik ben gevonden door hen die Mij niet
zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen’.
Ook dit citaat uit Js65:1 laat zien dat ‘hen die Mij niet zochten’ en ‘hen die
niet naar Mij vroegen’, namelijk de heidenen, wél geloofden in het evangelie
(uiteraard niet allemaal, maar God heeft een getuigenis uit de volken voor
zijn naam in de tijd van Israëls verwerping). Er is, zoals we hebben gelezen
‘niemand die God zoekt’ (Rm3:11). De gelovige heiden deed dit ook niet, maar
geloofde dat wat hem werd verteld door het evangelie van zijn zonde, schuld
en redding. God zocht hém! Dit vers zou toch een geweldig effect moeten
hebben op het geweten van iedere Jood die dit leest.

Vers 21
Maar tot Israël zegt Hij: ’De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een
ongehoorzaam en tegensprekend volk’.
Het citaat gaat verder met Js65:2. Deze hartverscheurende woorden van de
HEERE tot zijn volk Israël geven weer hoe het met dit volk was en is gesteld tot
de huidige dag.
Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal
trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij
verontreinigden het huis van de HEERE, dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
2Kr36:14

Ze worden een ‘ongehoorzaam’ en tegensprekend’ volk genoemd. Is het
de christenheid niet precies zo vergaan? Zijn ook zij en ‘alle leiders’ niet
ongehoorzaam aan het woord door een sociaal evangelie te brengen? Hebben
zij niet alle inzettingen van de apostel Paulus vervangen door eigen inzichten
en zo het huis van God ‘verontreinigt’? God strekt ‘de hele dag’ zijn handen
uit, ook naar hen. Het evangelie van redding en behoudenis is nog steeds voor
‘ieder die gelooft’.
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Paulus toont in dit gedeelte een grote liefde voor zijn broeders naar het vlees,
het volk Israël. Ondanks het grote getuigenis uit hun eigen geschriften, ons
Oude Testament, waarin het geloof als enige voorwaarde wordt gesteld tot
behoudenis, hebben zij toch vertrouwd op het vlees. Hun eigen gerechtigheid
was voor hen belangrijker dan de gerechtigheid die uit God is. Daarom heeft
God zijn heil naar de heidenen doen uitgaan (Rm10:19) om zo de jaloersheid
en de toorn van Israël op te wekken. Israël bewijst hiermee dat de mens ook
met een volmaakte wet volkomen vijandig is richting God. Zowel voor de Jood
als voor de heiden geldt dan ook dat alleen door het geloof in het bloed van de
Heer Jezus er zegen is. Er is geen andere weg dan die van het geloof.
Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneïsche mannen, die in
Antiochië kwamen en ook tot de Griekssprekenden spraken en hun de Heer
Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal
geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Hd11:20-21

Toch is het ongeloof van de mens geen reden voor God om alles los te laten.
Zijn eigen ontferming en ook zijn regering zorgen ervoor dat toch nog enkelen
behouden worden, zowel uit de Joden als uit de heidenen. Nu is dat om
gevoegd te worden in het lichaam van Christus, een hemels volk, maar straks
zal ook ‘heel Israël’ behouden worden.

Vers 1
Ik zeg dan: Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook
een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin.
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Uit het voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat God zijn aardse
volk heeft verstoten aangezien zij door ongeloof buiten het heil staan. We
zagen al in Rm9:6 dat het woord van God niet vervallen is aangaande Israël.
Alle beloften van God zullen vervuld worden aan het aardse Israël in hun
aardse land. Het feit dat Paulus, ook een Jood uit het geslacht van Abraham
(geen proseliet want uit de stam van Benjamin) nu al tot bekering is gekomen
bewijst al dat God de Israëlieten niet heeft opgegeven.

Vers 2
God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren heeft gekend. Of weet u
niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij Israël bij God
aanklaagt:
Paulus is duidelijk: God heeft volstrekt niet zijn volk verstoten. Hij heeft het van
tevoren gekend nog voordat zij een natie werden. Aan hen heeft Hij Zich als
enige bekendgemaakt.
Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Am3:2

Hij werd dan ook niet ‘verrast’ door hun ongeloof. Hun ongeloof heeft er juist
voor gezorgd dat God rijkere bronnen van zijn genade kon aanboren zoals we
zullen zien. Paulus haalt de geschiedenis van Elia aan die we in 1Kn18 en 19
vinden. Daar denkt Elia dat hij de enige is die de HEERE nog trouw dient terwijl
het vol de Baäl dient.

Vers 3
‘Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen en ik ben
alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven’.
In zelfbeklag keert Elia zich tot God en denkt dat hij de enige nog is die Hem
trouw dient. Vandaag is deze tendens er ook onder christenen die het verval
in de christenheid zo sterk benadrukken dat zij de enigen zijn die nog ‘zuiver’
het woord vasthouden.
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Vers 4
Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tot hem? ’Ik heb Mij zevenduizend
mannen doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben’.
Het antwoord van God is dat in zijn genade Hijzelf ervoor heeft gezorgd dat er
zevenduizend mannen zijn overgebleven die Hem trouw zijn gebleven. Het was
niet de trouw en de inspanning van deze mannen zelf, maar de verkiezende
genade van God Zelf. Overigens is deze zevenduizend m.i. letterlijk op te vatten
zoals ook de 144.000 uit Op7.

Vers 5
Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing
van de genade.
Net zoals in de dagen van Elia is er ook in onze tijd een ‘overblijfsel naar de
verkiezing van de genade’ hoewel het volk Israël als geheel de Heer heeft
gekruisigd en het getuigenis van diens apostelen heeft weerstaan, een stuk
erger nog dan de dienst aan Baäl in de dagen van Elia! In het lichaam van
Christus is een deel van nature Israëliet hoewel in Christus nog Jood nog Griek
is (Gl3:28). In het boek Handelingen zijn de eerste gelovigen allemaal Joden
totdat het evangelie naar de heidenen gaat. In deze begintijd stond God het in
zijn geduld toe dat zij de Joodse gebruiken nog onderhielden zoals de feesten
en de tempeldienst. Maar de waarheid dat de gemeente een hemels volk is
moest overduidelijk worden en dus werd na de verwoesting van de tempel
in 70n.Ch. het uiterlijke Jodendom opzij gezet, hetgeen in Gods gedachten
allang een feit was. Vandaag vinden we nog steeds Joden die in de Heer Jezus
geloven en zij vormen het ‘Israël van God’ (Gl6:16).

Vers 6
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders
is de genade geen genade meer.
Iedere gelovige Israëliet heeft zijn nationale hoop verruild voor een hemelse
hoop (Hb3:1) en ze geloven in de Heer als een zondaar zoals alle mensen! Door
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genade zijn zij behouden en niet door werken of door het feit dat zij tot Israël
behoren. Genade is het werk van God vanuit Zichzelf en op grond van Wie Hij
is terwijl werken de mens probeert aangenaam te maken voor een heilig God
hetgeen onmogelijk is. Zie ook Gl2:15,16,21
Nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te
leggen, dat noch onze vaderen noch wij in staat zijn geweest te dragen? Maar
door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde
wijze als ook zij. Hd15:10-11

Vers 7
Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de
uitverkorenen hebben het verkregen; en de overigen zijn verhard,
Israël zoekt eigen gerechtigheid zoals Paulus in Rm9:31 heeft gezegd. Ze
hebben dus de gerechtigheid die uit God is niet verkregen, want alles is door
het geloof en uit genade. De uitverkorenen hebben het wel verkregen terwijl
de overigen zijn verhard onder de regering van God.

Vers 8
zoals geschreven staat: ’God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap,
ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’.
Vanwege hun eigen zonde heeft God hen verhardt en hen een geest van
diepe geestelijke slaap gegeven. Paulus citeert hier uit Js29:10 en Dt29:4.
Hun zelfvertrouwen heeft ervoor gezorgd dat God hen heeft verhard en zij
ziende niet zien en horende niet horen. Ook binnen de christenheid bevinden
zich duizenden mensen die vertrouwen op hun kinderdoop, belijdenis,
lidmaatschap of goede werken terwijl ze geen levende verbinding hebben met
de Vader.
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Vers 9
En David zegt: ’Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een
aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
Dit is een citaat uit Ps69:23. David spreekt daar over ‘hun tafel’, dat is het
altaar. De Israëlieten aten daar met hun God. In Ex24:11 lezen we dat zij aten
en dronken terwijl zij de HEERE zagen. De priesters aten voor God (Lv6:16;
7:18,20) en de overigen tijdens hun vredeoffers (Lv7:18,19; 23:6) alsook tijdens
de feesten zoals beschreven in Lv23:6 en Nm15:17-21; 18:26,30,31; Dt12:7,18;
14:23 en 27:7. Aan de ‘tafel’ van Jahweh verbond Hij Zich met het volk. Maar
zoals Israël deze tafel verachten (Ml1:7) zo zien we vandaag massa’s mensen
aan het avondmaal gaan zonder een levende verbinding met de Heer van deze
tafel. Dan is de tafel van de Heer hen tot een strik, een aanleiding tot vallen en
een vergelding geworden.

Vers 10
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor
altijd krom zijn’.
Hier citeert Paulus Ps69:24. Geestelijke blindheid en lamheid zal Israël als
volk kenmerken. Nadat Paulus in Hd28:25-28 de deur naar het volk officieel
en formeel heeft gesloten is in onze tijd alleen redding voor de Jood als hij
zijn Joodse hoop opgeeft en zich als zondaar richt tot de Heer. Niet de Joodse
Messias is zijn hoop, want die is verworpen door Israël, maar de hemelse Heer
opdat hij ook een deelgenoot wordt van de hemelse roeping (Hb3:1). De Jood
staat nu voor God op dezelfde basis als de heiden, als een zondaar!

Vers 11
Ik zeg dan: Zijn zij gestruikeld, opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet! Maar
door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun
jaloersheid op te wekken.
Na deze citaten over de verharding van Israël en de oordelen over hen maakt
Paulus overduidelijk dat het toch ook niet zo is dat het volk hiermee definitief
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‘gevallen’ is wat betreft de aan hen gedane beloften. Juist hun ongeloof en de
verharding door de HEERE heeft de deur geopend naar de volken zoals ook
Paulus zegt in Hd28:28:
Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden; zij
zullen ook horen.

Het doel hiervan is om ‘jaloersheid’ op te wekken van Israël zodat zij ook naar
deze behoudenis gaan verlangen. Helaas heeft de christenheid er niet voor
gezorgd dat dit is gebeurd, eerder het tegendeel.

Vers 12
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom
van de volken, hoeveel te meer hun volheid!
Door de ongehoorzaamheid van Israël kwam de zegen van de genade van
God tot alle volken! Uit ieder volk verzamelt God zijn kinderen om hen tot
één lichaam te dopen door de Heilige Geest (zie Hd15:14; Rm1:5; 16:26 en
1Ko12:12-13). Bovendien is de ware geestelijke dienst aan God niet meer
gebonden aan Jeruzalem maar in de geest tot de Vader (Jh4:24)! Deze grote
rijkdom voor de gelovigen uit de volken is dus vanwege de overtreding van
Israël, wat zal dan hun ‘volheid’, d.i. hun bekering betekenen? Zie onder vs15.

Vers 13
Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening,
Paulus spreekt nu tot de volken op deze wereld. Zij hebben geen wet ontvangen
met de vele geboden zoals Israël dat had, maar God geeft hen Paulus, de
apostel van de volken en de boodschap van de vrije genade. Door deze te
geloven zouden zij de bediening van Paulus verheerlijken.
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Vers 14
of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten
naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Zoals Paulus zich in Christus verheugde en alle heidense gelovigen dat ook
doen, zou er een uitwerking vanuit kunnen gaan tot de Joden om hen zo tot
jaloersheid te wekken.

Vers 15
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun
aanneming anders zijn dan leven uit de doden?
De verwerping van Israël van hun Messias zorgt voor verzoening voor hen
die geloven, niet dat de hele mensenwereld wordt verzoend uiteraard. Het
behoud wordt aan de wereld aangeboden en alles zal tot God verzoend
worden (Ko1:20), met uitzondering van de ongelovigen. Hun bekering zal leven
zijn uit de doden zoals Ez37:1-14 laat zien. De dode uiterlijke dienst aan God
wordt een levende relatie met Hem.

231

Het Evangelie van God

232

Romeinen 11:16-36
Veel Bijbeluitleggers denken dat het onderwerp van deze hoofdstukken
9-11 Israël is, maar het onderwerp is niet Israël, maar Gods uitverkiezende,
ontfermende genade (zie vs33-36). Gelovigen horen op te groeien in kennis
van God (Ef1:17; Ko1:10) en deze hoofstukken helpen ons hierbij. Als onze
harten bezig zijn met Israël zullen we niet opgroeien, maar als we vervuld zijn
met de ‘volheid van God’ (Ef3:19) dan zullen we ‘in alles opgroeien tot Hem
die het Hoofd is’ (Ef4:15). Als we dit niet onderscheiden, komen we tot allerlei
verkeerde uitleggingen van dit hoofdstuk 11. Paulus spreekt hier over het
beeld van de olijfboom en de natuurlijke takken daarvan en de niet-natuurlijke
takken van een wilde olijfboom die op de olijfboom zijn geënt. Er zijn zoveel
uitleggingen over dit gedeelte dat het goed is nauwkeurig te lezen en te
onderzoeken wat de Heilige Geest nu zeggen wil. Die uitleg die het meest recht
doet aan de genade van God is de juiste, het gaat hier immers erover wie Hij is.

Vers 16
Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig
is, dan ook de takken.
Paulus gaat een belangrijke vergelijking opschrijven en voor hij dat doet
vermeldt hij een eenvoudig principe. Alles wat voortkomt uit iets anders heeft
vanzelfsprekend dezelfde status. Dus als de eerstelingen van de oogst heilig
zijn, dan zijn het deeg wat daarvan wordt gemaakt. Als de wortel heilig is, dan
ook de takken van de boom. Het is belangrijk om te zien dat de wortel in de
komende vergelijking Abraham is en de beloften aan hem gedaan. De olijfboom
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is de zegen van God in deze wereld vanuit deze beloften die aan het zaad van
Abraham zijn gedaan, dat is Christus. Iedere zegen komt voort uit Christus.
De takken aan de olijfboom stellen niet Israël voor, maar zijn die Israëlieten
die door geloof deel kregen aan de beloften aan Abraham. Zij vormden een
getuigenis op aarde. Als dit een heilig deel is, dan zal dat wat eruit voortkomt,
namelijk het hele volk, ook deel krijgen aan deze heiligheid. Het feit dat er dus
gelovige Joden zijn vandaag en door de eeuwen heen, bewijst dat Israël niet
is afgeschreven.

Vers 17
En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was,
daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid
van de olijfboom bent geworden,
Maar het ongelovige deel van Israël, dat uiterlijk deelhad aan de zegeningen,
‘enkele van de takken’, zijn door hun ongeloof afgebroken van de boom en dus
van de wortel. Deze wortel is immers de gelovige Abraham en de belofte aan
hem. De gelovige heidenen, van nature een wilde olijfboom, zijn tussen de
natuurlijke takken (gelovige Joden) op de wortel van de zegeningen geënt om
vrucht te dragen hetgeen de afgebroken takken niet deden. Heidenen die in de
Heer Jezus geloven zijn dus op de plaats gebracht van zegen die ooit het deel
was van Israël. Paulus schrijft iets soortgelijks in Ef2:
…dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en
vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder
God was in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was,
nabijgekomen door het bloed van Christus. Ef2:12-13

Gelovige heidenen zijn nu mededeelgenoot van ‘de wortel en de vettigheid
van de olijfboom’. Zij zijn dus op grond van geloof gezegend met de gelovige
Abraham (Gl3:9). Vandaag is het getuigenis op aarde de gemeente van God.
Als deze is weggenomen van de aarde, zal God het overblijfsel van Israël weer
terug in hun eigen olijfboom enten. Goddelijke zegen op aarde zal het aardse
karakter hebben voordat de gemeente werd gevormd: Israël in het land,
Jeruzalem als hoofdstad en de tempeldienst hersteld.
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Vers 18
beroem u dan niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de
wortel, maar de wortel u.
Wij als gelovige heidenen mogen ons dus niet beroemen, verheffen tegenover
de afgebroken natuurlijke takken, Israël naar het vlees. We moeten goed
bedenken dat wij gedragen worden door de wortel, dat zijn de beloften aan
Abraham. Doordat wij geloofden in het evangelie van God, zijn we zonen
van Abraham (Gl3:7). Zo is de zegen van Abraham tot de volken gekomen,
de belofte van de Geest (Gl3:14). Deze wordt gegeven aan ieder die gelooft
(Jh7:39; Ef1:13). Geloof is dus de voorwaarde om deel te krijgen aan de wortel,
de beloften aan Abraham in tegenstelling tot de werken van de wet, waardoor
een deel van de natuurlijke takken zijn afgebroken van die wortel. Zie vs20.

Vers 19
U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt.
Hoogmoed sloop al snel de christenheid binnen doordat men Israël ging
verafschuwen. ‘Zij hebben gefaald en nu hebben wij de zegen van God’ werd
een veelgehoorde gedachte. Het wordt dan volkomen vergeten dat het uit
Gods genade is dat wij erbij zijn gevoegd.

Vers 20
Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof.
Wees niet hoogmoedig, maar vrees;
Hoewel het inderdaad zo is dat het ongelovige Israël is afgebroken van de
zegen van God door hun ongeloof, en de gelovige heidenen staan door het
geloof, mogen we nooit hoogmoedig worden tegenover Israël. Laten we meer
ontzag hebben voor God die in zijn grote genade in het ongeloof van Israël
reden heeft gevonden de heidenen te zegenen.
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Vers 21
want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet
sparen!
Paulus spreekt hier tegen heidenen die deel uit zijn gaan maken van de
christenheid, het huidige getuigenis van God op aarde. God spaarde de
natuurlijke takken niet vanwege hun ongeloof. Er was geen vrucht en hun
getuigenis was er niet. Ze hebben de Zoon van God gekruisigd en dus heeft
God zijn zegen gegeven aan de gelovige heidenen.
Daarom zeg Ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en
aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Mt21:43

Maar als dit getuigenis óók de Zoon zal gaan loochenen in hun leer en gedrag,
zal God niet aarzelen ook hen niet te sparen en hen af te houwen van de wortel.
Uiteindelijk zal er een groot christelijk systeem op aarde zijn, waar de Zoon van
God buiten staat (zie Op3:20) dat God zal oordelen (zie Op17 en 18). Dit is de
afval (2Ts2:3). Paulus spreekt dus, net als in 8:13 de verantwoordelijkheid aan
van hen die belijden te geloven. Dit hele gedeelte gaat niet over de gemeente,
maar over de positie van de Jood en de heiden in Gods werk op aarde. Zie vs13
waar Paulus de heidenen in het algemeen aanspreekt. In de gemeente is nog
Jood, nog Griek (Ko3:11), dus hier gaat het niet over de gemeente, en als we
dit er toch in lezen raken we hopeloos verward.

Vers 22
Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over
hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u, als u in de
goedertierenheid blijft; anders zult ook u worden afgehouwen.
God is altijd zegenend naar hen die geloven zowel zij uit Israël als zij uit
de volken. Zo is Gods strengheid evenredig over hen die het van zichzelf
verwachten en daarom heeft Hij Israël terzijde gesteld omdat zij het van de
werken van de wet verwachtten (Rm9:31-33). Zo is Gods goedertierenheid
nu uitgegaan naar de volken. Het evangelie van de genade van God is dat zij
in Christus hun gerechtigheid hebben en alles wat ze nodig hebben. Maar
tegen hen zegt Paulus (niet tegen de individuele gelovige) dat zij moeten
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blijven in deze goedertierenheid anders zullen zij worden afgehouwen van
de zegen en het getuigenis op aarde. De geschiedenis en het heden leren
dat de christenheid ernstiger heeft gezondigd dan Israël ooit gedaan heeft.
Zie 2Tm3:1-5 en de brief van Judas. Christus is verloochend en het eigen ik is
gaan regeren in menselijke godsdienst en valse leer. Wat is de erfenis van het
christelijk getuigenis:
•

Na tweeduizend jaar christelijk getuigenis weet vandaag bijna niemand
iets over Christus. *In plaats van bekering en redding door de genade van
God, wordt er een sociaal evangelie gebracht. ‘Wees goed en het komt
goed’.

•

In plaats van eenvoudig samenkomen rondom de Heer in afhankelijkheid
van de Geest zijn er pompeuze gebouwen, menselijke liturgieën en
aangestelde leiders.

•

Er worden kruizen om de nek gedragen en neergezet op podia in plaats
van het woord van het kruis te brengen.

•

Er is sprake van talloze denominaties, scheuringen en sekten, allemaal
rondom een favoriet persoon of eigen leer verzameld.

Dit alles zal ervoor zorgen dat het bekeerde Israël weer Gods getuigenis op
aarde zal vormen en niet de heidenen.

Vers 23
En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden; want
God is machtig hen opnieuw te enten.
Israël is dus niet voor altijd verstoken van de zegen van God. Er komt een tijd
dat hun ongeloof voorbij zal zijn als zij zien op Hem die zij doorstoken hebben
(Zc12:10). In Zc13:8-9 zien we dat dit één derde deel zal zijn. God zal hen weer
enten op de stam en zij zullen deel krijgen aan de zegen, de beloften aan
Abraham. Zie ook Jr31:23-40.
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Vers 24
Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de
natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen, die
natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!
De volken horen van nature niet op de plaats van Gods zegen op aarde. Zij zijn
van nature ‘de wilde olijfboom’. Tegen hun natuur in zijn zij nu op de edele
olijfboom geënt. Let op, dit betekent niet dat heidenen bij Israël zijn gevoegd,
maar bij de zegeningen van God! Het is Israël die Hij daarvoor oorspronkelijk
had uitgekozen (Dt7:6). Zij zijn de natuurlijke takken en zij zullen in de toekomst
dan ook weer op hun eigen olijfboom worden geënt. Israël zal dus weer het
getuigenis op aarde zijn van God, geheel volgens zijn eigen beloften.

Vers 25
Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u
niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is
gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan;
Paulus gaat nu spreken tegen ‘broeders’, gelovigen in Christus. Er is namelijk
sprake van een ‘verborgenheid’ of een ‘geheimenis’. Dit is iets wat in het Oude
Testament onbekend was maar nu openbaar is geworden. Paulus wil dat iedere
gelovige ‘niet wijs is in eigen ogen’ maar weet heeft van deze verborgenheid
welke is: Israël is deels verhard (want er zijn vandaag gelovigen uit de Joden)
totdat de volheid van de volken is ingegaan. Wat bedoelt Paulus met dit
laatste? De volheid van de volken is het totaal aantal gelovigen uit de volken.
Als zij is ‘ingegaan’, dat is in de behoudenis, als Christus komt om hen te halen,
dan zal God verder handelen met het aardse Israël.

Vers 26
en zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat ’Uit Sion zal de
Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden.
Zó, dus langs diezelfde weg van volheid van genade (zie Jh1:16), zal ook heel
Israël, dat zijn alle twaalf stammen, behouden worden. Dit is blijkens Zc13:8238
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9 een derde deel van het dan levende volk. De verharding over een deel van
Israël was dus nodig opdat de genade zou uitgaan tot de volken. Paulus citeert
Ps14:7 en Js27:9 om te bewijzen dat God dit heeft opgetekend in zijn woord
aan Israël.

Vers 27
En dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal
wegnemen’.
Hier citeert Paulus Jr31:33-34. God zal met Israël het nieuwe verbond sluiten
dat in het geheel is gebaseerd op Christus’ werk en de genade van God. De
zonden van Israël zullen worden weggenomen. Dán zullen zij weer Gods
getuigenis op aarde vormen in het beloofde land. Dit is hun hoop, terwijl
onze hoop is dat Christus komt en ons zal nemen tot in het huis van de Vader
(Jh14:1-3).

Vers 28
Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de
verkiezing betreft, geliefden ter wille van de vaderen.
Twee dingen moeten we daarom dus goed onthouden. Ten eerste zijn
Israëlieten vijanden wat het evangelie betreft. Ze hebben dit altijd tegengestaan
wat met name in het boek Handelingen duidelijk naar voren komt. Ten tweede
zijn zij geliefden wat de verkiezing betreft omdat de beloften aan hun vaderen
zijn gedaan. God heeft dat volk lief ondanks hun ontrouw en verzet tegen het
evangelie.

Vers 29
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
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Gods genadegaven en roeping zijn onomkeerbaar. Zijn zegen zal Israël bereiken
vanwege zijn eigen ontferming en zijn eigen roeping. Het heeft niets te maken
met de keuze of het gedrag van de mens.

Vers 30
Want evenals u voorheen niet in God geloofd hebt, maar nu barmhartigheid
hebt verkregen door het ongeloof van dezen,
De gelovige heidenen hadden voor hun bekering niet in God geloofd. Ze
dienden de afgoden maar door het evangelie van Gods genade hadden zij
barmhartigheid verkregen. Dit was nooit mogelijk geweest als Israël niet zou
zijn verhard in ongeloof.

Vers 31
zo hebben nu ook dezen niet geloofd dat u barmhartigheid verkregen hebt,
opdat ook zij nu barmhartigheid verkrijgen.
Toen Israël het aanbod van God als natie verwierp, zagen zij dat het heil naar de
heidenen was gegaan. Maar in plaats van zich hierover te verblijden kwamen
ze hiertegen in opstand en werden ze vijanden ter wille van de volken. In deze
situatie kan iedere Israëliet vandaag barmhartigheid verkrijgen door te geloven
in het evangelie zoals dit in de eerste hoofdstukken van Handelingen blijkt.

Vers 32
Want God heeft allen onder het ongeloof besloten, opdat Hij aan allen
barmhartigheid zou bewijzen.
God heeft in zijn raad allen onder het ongeloof besloten. Ieder mens is van
nature ongelovig en onverstandig zoals we in Rm3:9-19 hebben gelezen.
Maar dit was voor Hem geen reden hen allen te verstoten maar om aan allen
barmhartigheid te bewijzen. Aan de volken vanwege het ongeloof van Israël en
aan de Israël straks na het ongeloof van de volken.
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Vers 33
O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God! Hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Al deze heerlijke zegeningen voor de mens die gelooft ondanks de opstand
van het menselijke hart in ieder volk zijn afkomstig van God. Welke een diepte
van rijkdom als je bedenkt dat niemand rechtvaardig is! Welke een wijsheid
van God om tóch uit de Joden en de heidenen mensen te laten delen in zijn
zegeningen en hen die van nature vijanden waren, in zijn eigen heerlijkheid
toe te laten. Zijn oordelen zijn met recht ondoorgrondelijk en zijn wegen
onnaspeurlijk. Zo zien we dat dit hele gedeelte vanaf hoofdstuk 9 gaat over
wie God is. In Hem moeten we opgroeien.

Vers 34
Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman
geweest?
Als God dit niet had geopenbaard aan ons via de Schrift had nooit iemand het
denken van de Heer gekend. Niemand heeft Hem over zijn plan raad gegeven.
Alles is uit Hem en tot zijn eigen eer.

Vers 35
Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem vergolden worden?
God is volkomen onafhankelijk in zijn handelen. Niemand zal dan ook een
vergelding van Hem ontvangen omdat deze Hem iets heeft aangedragen.

Vers 36
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid
tot in eeuwigheid! Amen.
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Alle zegen is uit Hem. Alles is uitgevoerd door Hem via zijn Zoon. Tot Hem zijn
alle dingen. De hele schepping zal delen in zijn heerlijkheid. Hij komt toe alle
eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.
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Nadat Paulus, een geroepen apostel, niet door een mens maar door Jezus
Christus en God de Vader (Gl1:1) elf hoofdstukken lang uitgebreid de
ontfermingen van God heeft beschreven, volgt nu het praktische deel van
de brief. Welk gedrag hoort nu bij hen die in deze God geloven en door Hem
geroepen zijn? Hij heeft hen gerechtvaardigd door het geloof en nu hoort
daar een leven bij in gerechtigheid (Rm14:17). Anders gezegd: God heeft
ons verbonden met zijn Zoon, ons levend gemaakt in Hem. Nu is het onze
verantwoordelijkheid om het leven van Jezus uit te leven in onze sterfelijke
lichamen (zie 2Ko4:10-11). Het is hierbij uiterst belangrijk dit te doen volgens
het woord van God en niet volgens menselijke gedachten. Waar mensen
gelovigen dwingend oproepen zichzelf over te geven aan God, heeft God een
andere methode zoals we zullen zien. Niet ‘overgave’ is het uitgangspunt,
maar geloof.

Vers 1a
Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God,
Vanuit apostolisch gezag, naar de bevelen van de verheerlijkte Heer (zie 1Ts4:2)
worden wij vermaand, opgeroepen in onze verantwoordelijkheid tot een
reactie op wat Paulus heeft geschreven. En waarop is deze verantwoordelijkheid
gefundeerd? ‘Door de ontfermingen van God!’ Onze overgave aan God is
gebaseerd op de ontfermingen van God, op de heerlijkheid van zijn genade! Hoe
meer wij door het geloof, in onze harten, gevuld raken van deze heerlijkheid,
hoe meer wij vanuit deze genade onze levens beschikbaar zullen stellen aan
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Hem. Gedrag volgt op genade. Wat zijn, samengevat, nu deze ontfermingen
van God die Paulus in de voorgaande hoofdstukken heeft beschreven?
1.

Rechtvaardiging. De vergeving van de zonden, het verzoenen van de
schuld. Onze positie in Christus waar wij gerechtigheid van God zijn
geworden in Christus.

2.

Identificatie. Uit Adam genomen doordat we gestorven zijn met Christus,
dood voor de zonde en dood voor de wet en nu in Christus.

3.

Onder genade en niet onder wet. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat
we vrucht kunnen dragen voor God tot heiliging wat onder (de) wet niet
mogelijk was.

4.

De Geest inwonend. Geen veroordeling voor hen die in Christus zijn.
Bevrijd van de wet van de zonde, onderpand van ons zoonschap en onze
erfenis.

5.

Hulp in zwakheden. In iedere huidige beproeving ontvangen we goddelijke
bijstand terwijl we op weg zijn naar de publieke heerlijkheid van Christus.

6.

De komende heerlijkheid. Een eeuwige toestand in de heerlijkheid van
God, ver uitgaand boven wat we vandaag aan lijden kennen.

7.

Geen scheiding ooit mogelijk. God heeft ons lief in Christus en niets kan
ons daar ooit van scheiden tot in alle eeuwigheid.

8.

Vertrouwen in Gods trouw. Zijn beloften en plannen met Israël zullen
exact zo vervuld worden zoals Hij heeft gezegd in zijn woord.

Vers 1b
dat u uw lichamen stelt
God wil zijn Zoon zien in lichamen die ooit instrumenten voor de zonde waren.
Onze lichamen zijn nu leden van Christus. We zijn niet meer van onszelf.
Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? (…) Of weet u niet, dat uw
lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat
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u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in
uw lichaam! 1Ko6:15+19-20

Deze tekst wordt vaak gebruikt om gelovigen op te roepen hun lichamen over
te geven aan God. Maar de geest van deze passage is juist dat wij worden
vermaand ons te laten overtuigen door de ontfermingen van God! Overgave
prediken zonder deze ontfermingen eerst te leren aan gelovigen brengt hen
ertoe hun eigen wil aan te spreken om zo zich over te geven aan Hem. Maar er
ligt geen kracht in onze wil. Daarom moeten we geloven dat deze goddelijke
ontfermingen, aan ons persoonlijk volbracht, een werkende, overtuigende
kracht over onze wil uitoefenen! Wij kunnen onze eigen wil niet bewegen
hiertoe, maar het geloof in de aan ons bewezen ontfermingen (dus vanuit het
liefdevolle hart van God) is de kracht hiervoor. Het is de goedheid van God
dat ons in beweging zet, als we werkelijk in onze harten geloven dat wij de
ontvangers ervan zijn.

Vers 1c
tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke
eredienst.
Het is in onze lichamen, waarin de oude natuur, het vlees is, waarin wij God
behoren te verheerlijken. Het lichaam dat begeerten kent, maar ‘door de
Geest’ worden deze werkingen gedood (Rm8:13). God had kunnen zeggen:
‘Kom, dien Mij, het is je plicht’. Dit is de wet. Maar nu is het de genade die
regeert over ons en in ons. Er is namelijk een grote overtuigende kracht in
weten dat een Ander ons heeft liefgehad tot het einde.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1Jh4:19

Onze lichamen behoren een ‘levende offerande’ te zijn, niet zoals Israël die
dode offers kende. De dienst aan God is leven, niet dood. Het zal ook een heilig
leven moeten zijn wat in ons lichaam openbaar wordt, voor God welbehaaglijk
en niet voor mensen. Dit is onze ‘redelijke’ of ‘verstandige’, ‘intelligente’ of
‘geestelijk nuchtere’ eredienst als een contrast met de uiterlijke religieuze
eredienst van Israël welke slechts een schaduw was van de toekomstige dingen.
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Vers 2a
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
Hoewel wat God betreft, de Heer Jezus ons heeft getrokken uit deze
tegenwoordige boze eeuw (Gl1:4), zijn we nog in deze wereld die gekenmerkt
wordt door de overste van de wereld, de duivel. De wereld is onder het
oordeel omdat zij Hem, de Geliefde van de Vader niet heeft gekend (Jh1:10;
12:31) en Hem naar een kruis heeft verwezen. De wereld is het systeem dat
nu bestaat en wordt geregeerd door de geest van deze wereld (zie Ef2:2). Zij
leven zonder God en willen het hier, waar zij de Zoon hebben gekruisigd, zo
comfortabel mogelijk maken voor zichzelf terwijl zij de wereldse begeerten
(Tt2:12; 1Jh2:15) najagen.
De wereld kent, net als in de tijd van Kain, zijn filosofie (de verklaring der
dingen volgens de mens, altijd weer veranderend), zijn wetenschap (altijd
pogend het bovennatuurlijke uit te sluiten), zijn regering (waarin de mens
zichzelf verhoogt), zijn amusement (ontworpen om de realiteit van denken uit
te wissen) en zijn religie (om het geweten van de mens te sussen en de angst
voor het oordeel weg te nemen). Wij mogen dus niet gelijkvormig worden
(Grieks metamorphosis; uiterlijk veranderd worden naar de wereld) aan dit
systeem dat Christus heeft verworpen.

Vers 2b
maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Dit niet gelijkvormig aan de wereld worden doen wij niet door elkaar geboden
op te leggen van wat ‘niet mag’, maar door ons denken te vernieuwen. We zijn
reeds een nieuwe schepping wat God betreft, in onze geest vernieuwd (Ef4:25),
maar nu moet ook ons denken, dat is in de ziel, worden vernieuwd opdat onze
lichamen wat betreft het handelen daarvan gelijkvormig worden aan Christus.
Het leven van de ziel is wat Adam in contact bracht met de geschapen wereld
om hem heen, dat hij via zijn lichaam ervoer met zijn zintuigen. Zijn vermogen
om de dingen te beoordelen, te ervaren, te beschouwen, te waarderen en te
interpreteren zijn allen zaken van de ziel. Ook verbeelding en herinneringen
horen hierbij. Dit alles behoort vernieuwd te worden in ons opdat we de zaken
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bedenken zoals God ze bedenkt. Ook herinneringen aan zonde en duisternis
behoren door de Heilige Geest verdreven te worden opdat deze geen invloed
meer op ons hebben. De hele ziel wordt zo gebracht in het denken van het feit
dat wij een totaal nieuwe schepping zijn waarin wij alles beoordelen vanuit
Gods woord. Zo beproeven we de goede, welbehaagelijke en volmaakte wil
van God. Alleen een wil die is overgegeven aan God, is in staat Zijn wil te
ontdekken.
Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en
de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van
Hem die hem geschapen heeft. Ko3:9-10

Vers 3
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is,
dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij
bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft
toebedeeld.
Paulus vermaant ons door de genade die hem is gegeven als apostel (zie Ef3:2).
De allereerste vermaning aan ons is dat wij niet hoger over onszelf moeten
denken dan het behoort. Als we dit doen, zijn we ontvankelijk voor de rest van
de vermaningen die gaan volgen. Overschatting van onze belangrijkheid onder
de heiligen is een fatale misleiding! Iedere afzonderlijke gelovige heeft van
God een maat van geloof toebedeeld gekregen om een werktuig te zijn van de
Heilige Geest in de gemeente. Laten we daarom bescheiden denken en onszelf
niet te belangrijk vinden. Als we Gods goede, welbehaaglijke en volmaakte wil
kennen, zal dat het gevolg zijn.

Vers 4
Want zoals wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle
dezelfde werking hebben,
Paulus illustreert dit aan de hand van zijn voorbeeld (dat hij vaker gebruikt,
zie 1Ko12:12) van het menselijke lichaam. Dit lichaam kent vele leden, maar
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die hebben niet allemaal dezelfde werking. Paulus’ bediening is het openbaar
maken van de waarheid van het lichaam van Christus (zie Ef3:1-11).
En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. 1Ko12:27

Vers 5
zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus, en elk afzonderlijk leden van
elkaar.
Zo zijn de gelovigen één lichaam in Christus. De nadruk ligt hier niet op het
lichaam van Christus, maar op het lichaam in Christus. De verhouding tot elkaar
is hier het thema, niet de verhouding tot Christus. We zijn wel één lichaam,
maar ook elk individueel leden van elkaar. We zijn dus met elkaar verbonden
in een organisch geheel, tot één lichaam gedoopt door de Geest (1Ko12:13).
Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, want
wij zijn leden van elkaar. Ef4:25

De Bijbel kent dus niet leden van een kerk of leden van een plaatselijke
gemeente. We zijn leden van elkaar omdat we allen leden van het lichaam van
Christus zijn. Dit behoort onze motivatie te zijn om elkaar lief te hebben.

Vers 6
Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons
gegeven is,
Ieder afzonderlijk lid van het lichaam ontvangt leven en sturing vanuit het
hoofd. Zo heeft ook iedere gelovige van de Heer een genadegave ontvangen
‘naar de genade die ons gegeven is’ en is zich hier bewust van nadat hij zijn
lichaam aan God heeft overgegeven (zie vs1). Ieder lid van het lichaam heeft
echter een verschillende genadegave ontvangen ten opzichte van de andere
leden (zie 1Ko12:4-11) teneinde de ander op te bouwen in het geloof.
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Vers 7
hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof; hetzij dienst, in het
dienen; hetzij wie leert, in het leren;
Paulus noemt een aantal specifieke gaven van genade. Allereerst profetie. Dit is
het spreken vanuit de tegenwoordigheid van God (1Pt4:11). De eerste profeten
legden zo het fundament van de gemeente (Ef2:20) daar het woord van God
nog niet compleet was (zie Hd15:32). Dan zijn er nog bijzondere profeten in
de geschiedenis opgestaan die op een bijzondere, krachtige wijze hebben
gesproken (J.N. Darby bijvoorbeeld). Zulke personen hebben we voortdurend
nodig. Tenslotte zijn er nog profeten die ons de gedachten van God bekend
maken tijdens de samenkomsten. Alles gebeurt ‘naar gelang van het geloof’,
de mate van de persoonlijke omgang met God. Vervolgens noemt Paulus de
dienst, de praktische hulp aan gelovigen (1Ko16:5) en ook het onderwijzen. Dit
‘leren’ is niet enkel het geven van Bijbelstudies, maar het uitleggen en plaatsen
van waarheden op de harten van de hoorders. De kern van dit onderwijs moet
altijd Christus zijn (zie Gl1:16). Laat ieder in die genadegave blijven die hem is
gegeven en niet zich richten op iets anders.

Vers 8
hetzij wie vermaant, in het vermanen; wie meedeelt, in eenvoudigheid; wie
leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.
Dan is er nog de gave van het vermanen (of ‘vertroosten’). Dit is het doorgeven
van Gods gedachten en deze op de wil van de ander leggen. Dit kan ook door
dezelfde persoon gebeuren als de leraar, maar hoeft niet altijd. Degene die
vermaant spreekt de wil aan, degene die leert het verstand. Wat hebben we
deze gave nodig om harten te overtuigen zich meer te richten op de wil van
God! Hij die vermaant behoort uiteraard zelf in zijn leven een voorbeeld te zijn
van datgene waartoe hij oproept.
Dan volgt de gave van het meedelen. Dit zijn zij die de gave ontvangen om hun
goederen uit te delen ten behoeve van anderen. Dit behoort in eenvoudigheid
(naar God toe) te gebeuren, zonder bijbedoelingen. Zie ook 1Tm6:19.
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Zij die geroepen zijn om leiding te geven worden vermaand dit in ijver te doen
en niet gemakzuchtig. Het is allereerst een genadegave en vervolgens een
ambt (1Tm3:4,12). Dezen behoren te waken over de zielen en de gemeente
van God te hoeden (Hd20:28). Het opzienerschap is iets waarnaar gestreefd
kan worden, terwijl de overigen zulke broeders behoren te erkennen (1Ts5:12).
Tenslotte noemt Paulus hen die anderen barmhartigheid bewijzen en helpen
en hierin blijmoedig navolgers zijn van God die zijn barmhartigheid aan ons
heeft bewezen in Christus.
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We hebben in de eerste elf hoofdstukken van deze brief de indrukwekkende
ontfermingen van God mogen zien die Hij heeft getoond richting de gevallen
mens. Zij die geloven in het verzoenende werk van Christus op het kruis leren
via deze brief hoe iedere zegen die naar hen is toegekomen vanuit het hart van
God is ontstaan. Hierdoor staan zij in een onaantastbare nieuwe positie voor
Hem. Onder deze grote genade gekomen vraagt God van hen dat zij een leven
van heiliging leiden opdat Christus in hen gezien zal worden. Dit wandelen door
de Geest (Gl5:16,25) is alleen mogelijk door het geloof, niet door het opleggen
van verplichtingen aan het adres van de gelovige. Waarom zou immers van
een gelovige zaken gevraagd worden om vervuld ter worden door de Geest,
die alleen door die Geest gewerkt kunnen worden? Als de gelovige vervuld is
van de hele volheid van God (Ef3:19), de ontfermingen vanuit het hart van de
Vader, zal hij een steeds groter wordend verlangen krijgen én de kracht om te
leven naar Gods wil. Om te weten hoe die wil er dan praktisch uitziet, hebben
we vele directe geboden en inzettingen in het Nieuwe Testament, waarvan dit
vervolg van Rm12 een mooi voorbeeld is.

Vers 9
De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het kwade; weest gehecht aan
het goede.
De wereld kent overdreven uitbundige uitingen van wat zij liefde noemt. Helaas
is dit onder christenen soms ook het geval. Dan hebben we wel emotioneel
geladen woorden, overdreven omhelzingen en mooie beloften terwijl de ware

251

Het Evangelie van God

goddelijke liefde in het hart ontbreekt. Onze liefde behoort echt te zijn, vanuit
het hart en in daden.
Kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de
daad en in waarheid. 1Jh3:18

De ware liefde vloeit uit het leven van Jezus dat in ons is, niet uit onze eigen
pogingen lief te hebben. Verder roept de apostel ons op om een afkeer te
hebben van het kwade dat in deze wereld overvloedig aanwezig is (zie Ps97:10),
en ons te hechten aan het goede. Voor de natuurlijke mens onmogelijk, maar
voor hen die vers 1 van dit hoofdstuk hebben gehoorzaamd een heilig instinct.
Dit goede is te vinden in het woord van God in de persoon van Christus, het is
zijn leven dat hier wordt beschreven in al deze regels.

Vers 10
Wat de broederliefde betreft, weest hartelijk voor elkaar; gaat elkaar voor
in eerbetoon.
De liefde onder broeders (en zusters uiteraard) is hét kenmerk van het
christelijke leven (zie Jh13:34-35). Deze liefde komt tot uiting in het ‘hartelijk’
zijn tot elkaar. Dit is de innige ontferming, het medeleven vanuit het hart
waardoor de ander eer ontvangt boven ons.
Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook
God in Christus u vergeven heeft. Ef4:32

Vers 11
Weest niet traag in de ijver; weest vurig van geest; dient de Heer.
Gelovigen horen niet lui en gemakzuchtig te zijn, maar ijverig in hun
verantwoordelijkheden en vooral in hun taken binnen de gemeente. Ze zijn
‘vurig’ van geest en niet koud, afstandelijk en onpersoonlijk. We zien dit
geïllustreerd in Apollos:
Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde
hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van
Johannes kende. Hd18:25
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Als we de Heer Jezus kennen worden we vurig van geest als we ook ‘machtig in
de Schriften’ zijn (Hd18:24). Het één leidt tot het ander. Zo dienen wij de Heer,
ijverig en vurig van geest.

Vers 12
Verblijdt u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het
gebed.
Een gelovige behoort zich ook te verblijden in de hoop. Te midden van het
kwaad in deze wereld verwachten wij de Zoon van God uit de hemelen
(1Ts1:10), onze Heer. Er is verdrukking maar we komen niet in opstand want
we zijn geduldig, wetend dat Hij staat te komen!
Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en
volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Jk1:4

Tenslotte doen we dit wakend, terwijl we volharden in het gebed (Ko4:2),
compleet afhankelijk van Hem. Waar zijn zij die vandaag volharden in gebed?

Vers 13
Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid.
Een volgend belangrijk kenmerk van een gelovige is dat hij van zijn bezit (dat
niet van hem, maar van de Heer is) meedeelt aan de armen onder de heiligen,
zoals ook in de eerste gemeente te zien was (Hd2:44-47). Niemand zei toen
dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was (Hd4:32) wat resulteerde in
‘er was ook niemand noodlijdend onder hen’ (Hd4:34). Zie ook 1Tm6:17-19.
Bezit is Bijbels, geven ook, maar in alle nuchterheid opdat men niet zelf alles
weggeeft.
Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor
hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? 1Jh3:17

Verder is gastvrijheid (letterlijk ‘vreemdelingenliefde’) een prachtige deugd.
Zie ook Hb13:1.

253

Het Evangelie van God

Vers 14
Zegent wie u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
Zoals de Heer Jezus aan zijn discipelen had opgedragen in Mt5:43-44 en Lk6:2728 om voor de vijanden te bidden i.p.v. zich op hen te wreken en zo zonen van
de Vader in de hemelen te zijn, zo zien we dit ook hier. De nadruk ligt op de
innerlijke houding t.o.v. hen die ons het leven moeilijk maken. Het leven van de
Heer Jezus is een leven van zegening en niet van vervloeking. Oordeel en toorn
is een ‘vreemd’ werk van God (Js28:21), zijn natuur is liefde en licht.

Vers 15
Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden.
Goddelijke empathie is een volgend kenmerk van hen die hun lichamen stellen
tot een levend offer aan God (vs1). Het is geen natuurlijk vermogen om ons
in de ander te verplaatsen, maar een werk van de Heilige Geest. Het is geen
zeldzaamheid dat er helaas gelovigen zijn, vol van kennis van de Heer, ijverig in
het getuigen, maar zonder enige vorm van sympathie en empathie.

Vers 16
Weest onderling eensgezind; streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u
bij de nederigen. Weest niet wijs in uw eigen ogen.
Onderlinge eensgezindheid ontstaat als er een gemeenschappelijke liefde,
verlangens en hoop zijn.
Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als
er enige gemeenschap van de Geest, als er enige genegenheid en ontferming
is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u
dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Fp2:1-2

Vers 5 van Fp2 roept ons op de ander uitnemender te achten dan onszelf en
hier in Rm12 staat dat we niet naar ‘hoge dingen’ moeten streven, dat zou
immers de eensgezindheid ernstig ondermijnen. Er vormen zich regelmatig
exclusieve groepjes rond bepaalde personen die hoog geacht worden om hun
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gaven, waarbij een troste geest zorgt voor een kille afzondering van de rest.
Nederigheid is de juiste houding van de gelovige, zoals ook zijn Heer is. Laten
we ons bewaren voor eigen wijsheid en onze trots daarop (zie 11:25) en met
de nederigen omgaan.

Vers 17
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; behartigt wat goed is voor alle mensen.
We zullen in aanraking komen met hen die ons kwaad doen. Onze reactie
behoort waardig de Heer te zijn in alle barmhartigheid en liefde. Zo doen we
goed aan allen.

Vers 18
Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen.
Zowel Paulus als de Heer Jezus zorgde voortdurend voor onrust overal waar ze
gingen. Maar de oorzaak daarvan waren nooit hun eigen zelfgerichte acties,
maar het brengen van het confronterende evangelie aan de gevallen mens.
Het is niet mogelijk voor de gelovige die het woord van het kruis uitdraagt,
dat een onherroepelijk oordeel over deze wereld inhoudt, om vrede met alle
mensen te bewaren. Er is altijd conflict waar het licht de duisternis ontmoet.
Maar de gelovige is een liefhebber van vrede en hij jaagt ernaar voor zover het
van hemzelf afhangt. Hij zoekt niet zijn eigen recht of eer, maar staat voor een
Heer die is verworpen in deze wereld.

Vers 19
Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat
geschreven: ’Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’.
De wereld kent de wraak, zoals we het vanaf het begin al zien in Lamech:
Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van
Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond

255

Het Evangelie van God

en een jongen om mijn striem! Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar
Lamech zeventig maal zevenmaal. Gn4:32-24

Maar de toorn van een man bewerkt niet Gods gerechtigheid (Jk1:20).
Gelovigen zijn niet geroepen om zoals de wereld te handelen, maar geduldig
te volharden te midden van het onrecht, vergevend, terwijl zij de Heer
verwachten die zal toornen over alle onrecht (zie ook Rm2:5). Paulus citeert
hiervoor Dt32:35. Ieder moment kan deze ‘komende toorn’ (1Ts1:10) over
deze wereld losbarsten.
Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God! Hb10:31

Zie ook 2Ts1:6-10.

Vers 20
‘Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef
hem te drinken; want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen’.
Paulus vervolgt met een citaat van Sp25:21. Voor de derde keer (na vs14 en
17) in dit gedeelte worden we opgeroepen in de geest van de Heer te reageren
op vijanden. Door de liefde te tonen die de HERE God naar ons heeft getoond
toen wij nog vijanden van Hem waren (zie Rm5:10) hopen we ‘vurige kolen’
op hun hoofden. Dit heeft de betekenis van het laten smelten van het hart van
de vijand. Er zal sneller een dergelijke reactie ontstaan door een liefdevolle
houding dan één die hij is gewend in deze wereld. Als de vijand zich niet
bekeert zullen de vurige kolen het oordeel zijn dat hij zal ondergaan, zie Ps11:6;
140:10. Hij heeft namelijk de goedheid van de gelovigen geproefd, maar zich
niet bekeerd.

Vers 21
Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het
goede.
Het ‘kwade’ is de verkeerde reactie van vs20. Onze emoties kunnen ons in
verleiding brengen om onszelf te wreken in woord of in daad. Maar we behoren
dit kwade te overwinnen door het goede. Al het kwade dat in de wereld is,
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mag (zie vs9) geen enkele ingang in onze levens hebben. Hoe meer we vervuld
zijn van het goede, dat is de Heer Jezus zelf, hoe minder dit kwaad ingang kan
vinden bij ons. Regels opleggen die zeggen dat we geen kwaad mogen doen
helpen niets. Oproepen tot het goede is de weg van de genade. Zie Fp4:8 en
Ef4:28-29 waar het positieve wordt benadrukt.
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Nadat Paulus als geroepen apostel (1:1) het evangelie van God in elf
hoofdstukken heeft uiteengezet, verbindt hij er, namens God, een vermaning
aan. Deze is dat ieder die de ontfermingen van God door het geloof heeft
leren zien, zijn/haar lichaam stelt tot een levend en heilig offer aan God
(Rm12:1). Dan zal langzaam maar zeker in sterfelijke, vernederde lichamen
het leven van Jezus openbaar worden (zie 2Ko4:10-11). Dit is de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Rm12:3). De wil van de gelovige
kan hij zelf niet beïnvloeden in het gehoorzamen van God, maar als het hart
Gods ontfermingen gaat zien en als de gelovige deze heerlijkheid van Gods
genade gaat ontdekken, zal dit een kracht op de wil uitoefenen van binnenuit.
Het is daarom nodig mensen te onderwijzen in het evangelie van de genade
van God i.p.v. hen allerlei geboden en verplichtingen op te leggen. Vanaf vs9
van Rm12 wordt dit leven van Jezus concreet gemaakt in allerlei voorschriften.
Dit zijn geen geboden aan de oude mens, maar aan de nieuwe. Hier gaat de
apostel mee verder in hoofdstuk 13. Waar het in Rm12 gaat om ons gedrag in
de christelijke gemeenschap, gaat het in Rm13:1-7 om ons gedrag tegenover
de wereld waarin we zijn geplaatst. Vanaf vers 8 is het algemener, tegenover
gelovigen én ongelovigen.

Vers 1
Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig; want er is geen
overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld.
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‘Elke ziel’ is ‘elke gelovige’ aangezien deze brief is geschreven aan gelovigen
(zie 1:7). Iedere gelovige dient aan de aardse overheden die over hem zijn
gesteld, gehoorzaam te zijn. De overheid heeft gezag van God ontvangen wat
niet wil zeggen dat de personen uit wie de overheid bestaat God behagen
of dat hun beleid Hem welgevallig is. In Gn9:6 is de overheid ingesteld door
God om het kwaad te beteugelen (waar de doodstraf aan de overheid is
gegeven). De overheden die er zijn, zijn dus een instelling van God. Gelovigen
zijn vreemdelingen en pelgrims in deze wereld op weg naar Gods wereld. Het
is niet hun zaak de wereld die Christus heeft verworpen te verbeteren, de
overheid te bestrijden of te bepalen wie er plaatsneemt in de overheid die in
hun ogen het beter zou doen. Onze enige taak is onderdanig zijn aan de door
God ingestelde overheid.
Weest aan elke menselijke instelling onderdanig om ‘s Heren wil; hetzij aan een
koning als hoogste, hetzij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing
van boosdoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. 1Pt2:13-14

Vers 2
Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God; en zij
die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen.
Een gelovige mag zich dus niet verzetten tegen de overheid, omdat deze dan de
instelling door God gegeven weerstaat. Zonde is de wetteloosheid zegt 1Jh3:4.
Het weigeren van gezag boven iemand is de essentie van zonde. Weersta ik
de overheid, dan val ik onder Gods tuchtigende oordeel. Er is echter wel een
principe dat hier bovenuit gaat en dat is de gehoorzaamheid aan God, maar
altijd als lijdend en nooit als in een geest van verzet.
Petrus en Johannes echter antwoordden en zeiden tot hen: Of het recht is voor
God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen; Hd4:19
Petrus en de apostelen echter antwoordden en zei- den: Men moet God meer
gehoorzamen dan mensen. Hd5:29

Als de overheid dus dingen vraagt van een gelovige die ingaan tegen het woord
van God, zal de gelovige in dat geval moeten kiezen voor ongehoorzaamheid
aan de overheid. De overheid heeft geen recht over ons geweten te heersen
wat betreft geestelijke aangelegenheden. Als ik wel over deze grens ga, verraad
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ik de waarheid. Zo bleef Daniël trouw aan God ondanks dat de overheid hem
verbood te bidden (zie Dn6).

Vers 3
Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede, maar voor het kwade
werk te vrezen. Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede, en u zult
lof van haar hebben,
De overheidspersonen zijn pas te vrezen als ze ‘kwaad’ werk uitvoeren, dat is
straf op overtreding. Hoe slecht of goddeloos deze personen ook in zichzelf
zijn, het gezag dat zij bekleden is door God ingesteld. Onze Heer zei dit ook
tegen Pilatus over hem:
Jezus antwoordde hem: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet
van boven was gegeven; Jh19:11

Als het gaat om onderdanigheid, benadruk Paulus hier het goeddoen, opdat er
geen straf vanuit de overheid komt.

Vers 4
want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar als u het kwade doet, vrees dan;
want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een
wreekster tot straf voor hem die het kwade bedrijft.
De algemene regel is dat de overheid Gods dienares is opdat het kwaad
in de maatschappij beteugeld wordt en hier zullen de gelovige zich aan
moeten onderwerpen zodat zij bekend staan als trouwe burgers hoewel hun
burgerschap in de hemelen is. Als gelovigen wetten overtreden dan krijgen
zij met deze dienares te maken die namens God het kwade wreekt, hoe
onvolmaakt ook.
Maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als
bemoeial. 1Pt4:15

Door de genade van God zijn de meeste overheden, hoe slecht ook in zichzelf,
er om het kwaad tegen te gaan in hun land.
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Vers 5
Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om
het geweten.
Naast de dreiging van straf bij overtreding van wetten, is het voor de gelovige
ook belangrijk een goed geweten te hebben (zie ook 1Pt3:16).
Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk geweten te hebben tegenover
God en de mensen. Hd24:16

Vers 6
Want daarom betaalt u ook belasting; immers, zij zijn dienaars van God, juist
daarin voortdurend werkzaam.
Een voorbeeld van het goeddoen onder de overheid is het betalen van
belasting. De ontvangers van belasting zijn immers dienaars van God.

Vers 7
Geeft aan allen wat hun toekomt: belasting, aan wie belasting; tol, aan wie
tol; vrees, aan wie vrees; eer, aan wie eer toekomt.
Het is dus goed naar Gods gedachten als zijn kinderen datgene geven aan hen
die dit toekomt, dus belasting, tol, vrees en eer. Overheidspersonen dienen wij
dus met respect en eer te behandelen.

Vers 8
Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander
liefheeft, heeft de wet vervuld.
Paulus gaat verder in het beschrijven van dat gedrag wat wenselijk is voor
gelovigen. Vanaf dit vers tegenover alle mensen, gelovig of ongelovig. Omdat
het ons gedrag betreft tegenover allen, wordt de wet ingevoerd en niet de
christelijke standaard van de liefde die uit God is. Paulus refereert nog aan het
262

Romeinen 13

betalen van belasting door te zeggen dat we dus aan niemand iets schuldig
moeten zijn, wat belasting of geld betreft, dan in alleen elkaar lief te hebben.
Deze liefde, die ook in de wet is voorgeschreven betreft de algemene, publieke
wandel en dus niet de liefde binnen de gemeente.

Vers 9
Want dit: ’U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen,
u zult niet begeren’, en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord
samengevat: ’U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.
De liefde zorgt er namelijk voor dat wij de wetten die de overheid heeft
ingesteld niet overtreden. Paulus noemt doden, stelen, welke onder iedere
overheid strafbaar zijn. Hij voegt het begeren toe, wat de grondslag is voor het
stelen. Elk ander gebod (uit de tien geboden) er ook is, wordt samengevat is:
‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Dit is nogmaals iets anders dan dat de
Heer Jezus heeft gezegd in Jh13:34-35:
Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat
ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u
liefde onder elkaar hebt.

De naaste liefhebben als uzelf betekent de naaste zo behandelen als ik mijzelf
behandel. Het heeft niets met de psychologische ‘liefde voor onszelf’ te maken,
maar met hoe we voor onszelf zorgen (zie Ef5:29).

Vers 10
De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van
de wet.
Wat de wet vraagt van een mens, zowel de wet van God als die van een
overheid, wordt vervuld door diegene die liefheeft.
Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen
zulke dingen is geen wet. Gl5:22-23
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Vers 11
En dit te meer omdat wij de tijd kennen, dat het uur voor u al daar is om uit
de slaap te ontwaken; want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot
geloof kwamen.
Deze liefde is des temeer nodig aangezien de ‘tijd’ gekend wordt om uit de
slaap te ontwaken. Dit is de geestelijke slaap waarin velen zijn gesukkeld en zijn
vergeten hun leven in te richten naar Gods gedachten. Maar de behoudenis is
nu nog dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. Deze behoudenis is de
verlossing van onze lichamen als de Heer komt (zie bij 8:23). Deze komst van de
Heer wordt door de apostelen voortdurend aan de gelovigen voorgehouden
om hun levens te heiligen en klaar te maken voor zijn komst.
om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de
dag van Christus, Fp1:10
…dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van
onze Heer Jezus Christus, 1Tm6:14

Vers 12
De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de
duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.
De tijd van de afwezigheid van onze Heer in deze wereld is de ‘nacht’.
Ik moet de werken werken van Hem die Mij heeft gezonden, zolang het dag is; de
nacht komt wanneer niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het
licht van de wereld. Jh9:4-5

Deze nacht is ver gevorderd en de dag, de komst van Christus, de ‘zon der
gerechtigheid’ (Ml4:2) is nabij (zie ook Jk5:8; 1Pt4:7). De mens die de zonde
liefheeft heeft het licht van de wereld gekruisigd. Nu in deze tijd van duisternis
zijn de gevolgen immens. Maar de dag komt dat Christus deze wereld zal
oordelen en rechtvaardig zal regeren. Het is daarom belangrijk klaar te zijn
voor zijn komst en Paulus doet daarom een moreel beroep op de gelovigen om
alles van de duisternis af te leggen en de wapens van het licht (het is immers
een strijd tussen duisternis en licht) aan te doen.
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Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent,
onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht,
waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Fp2:14-15

Waar de aanhangers van het ‘Kingdom Now’-evangelie de nadruk leggen op
de uiterlijke kenmerken van dit komende koninkrijk (wonderen, tekenen etc.)
legt Paulus de nadruk op de morele aspecten ervan.

Vers 13
Laten wij, als op de dag, welgevoeglijk wandelen, niet in zwelgpartijen en
dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en
jaloersheid;
De nacht is het moment waarop mensen dronken zijn en feestvieren. Gelovigen
moeten zich gedragen ‘als op de dag’ en niet meegaan in de kenmerken van
de nacht zoals ontuchtigheden, uitspattingen, twist, jaloersheid, etc. De eerste
twee zijn uiterlijke, de rest meer innerlijke zonden.

Vers 14
maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om
aan begeerten te voldoen.
God verlangt ernaar dat wij de Heer Jezus Christus ‘aandoen’, zoals op een
andere plaats staat:
Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige
ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid,
elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde,
dat is de band van de volmaaktheid. Ko3:12-14

Het vertonen van de komende Koning in onze levens is wat Paulus verlangt van
de gemeenten. Dit noemt hij ‘het woord van het leven’ (Fp2:16). We leven in
de nacht in een duistere wereld. Laten we dan Hem vertonen, de vrucht van de
Geest (Gl5:22), van gerechtigheid (Fp1:11) en geen aandacht besteden aan het
vlees en dit ik-gerichte vlees wil, de werkingen van het lichaam (zie Rm8:13).

265

Het Evangelie van God

266

Romeinen 14:1-12
Paulus roept de gelovigen in Rome (en ons) op te ‘wandelen waardig onze
roeping’ (Ef4:1). Onze lichamen zijn nu niet meer van onszelf, om maar te
doen wat we zelf willen, maar behoren nu toe aan God. Door onze lichamen
te stellen voor God als een levende offerande (Rm12:1) en Christus Jezus ‘aan
te doen’ (Rm13:14) zullen we schijnen als lichten in deze wereld (Fp2:15).
Het is hiervoor nodig in ons denken veranderd te worden (Rm12:2) door ‘de
ontfermingen van God’ (Rm12:1) in onze harten op te nemen en zo door de
kennis van God op te groeien. In hoofdstuk 12 gaat het over ons gedrag als
leden van het lichaam van Christus, in hoofdstuk 13 om ons gedrag in relatie
tot de wereld om ons heen. In het hoofdstuk dat voor ons ligt gaat Paulus in
op de specifieke situatie in Rome. Dan gaat het om onze relatie tot de Heer
en dus ons gedrag in zijn koninkrijk. Hij spreekt de ‘sterken’ in het geloof aan
en spoort hen aan de ‘zwakken’ te verdragen’. De ‘sterken’ die leven door het
geloof, zonder extra ‘hulpmiddelen’ zoals wettische bepalingen omtrent eten,
drinken of bepaalde ‘heilige’ dagen, zouden moeten leren hun geloof voor God
te leven, zonder het aan de ‘zwakken’ te willen opdringen. De geest waarin we
met elkaar omgaan bepaalt uiteindelijk de gerechtigheid, vrede en blijdschap
binnen de gemeente als onderworpen aan de Heer in het koninkrijk van God
(Rm14:17).

Vers 1
Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan; niet om te beslissen
over twijfelachtige vragen.
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Dit gedeelte wordt vaak verkeerd gebruikt om anderen, als ze maar een christen
zijn ‘aan te nemen’ in de ‘gemeenschap van zijn Zoon’ (1Ko1:9), wat hun
geestelijke conditie ook maar mag zijn. Wat iemand verder ook doet of denkt,
het maakt dan niet uit, als we de ander maar aanvaarden en ontvangen binnen
de gemeente. Daar gaat het hier echter helemaal niet over. In het omgaan met
elkaar, moeten we onthouden dat we allen onderdanen zijn van het koninkrijk
van God (vs17). Ieder is verantwoordelijk in zijn/haar keuzes aan de Heer, als
het niet morele zaken betreft of ongehoorzaamheid aan het woord van God!
Buiten deze gebieden heeft ieder zijn verantwoording naar de Heer zonder
bemoeienis van anderen. De ‘zwakken in het geloof’ zijn dus niet zij die moreel
kwaad toelaten in hun leer of leven, maar zij die andere uiterlijke zaken nodig
hebben om hun geloof te beleven. Dit waren in Rome de Joodse gelovigen die
nog met de Oud Testamentische wetten vertrouwd waren. Ze stonden (nog)
niet in de christelijke vrijheid. Toch moesten de ‘sterken’ hen aannemen en
niet met hen twisten over deze kleine zaken. De ‘zwakken’ moesten echter
niet denken dat hun aanneming hetzelfde was als de aanneming van hun visie.

Vers 2
De één gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten.
De één, hier dus de ‘sterke’ gelooft alles te mogen eten. De Heer zelf heeft al
het voedsel rein verklaard (Mk7:19) en Paulus schrijft:
Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met
dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en
door gebed. 1Tm4:4-5

Ook schrijft hij dat alles wat in de vleeshal werd verkocht, gegeten mocht
worden (1Ko10:25). God heeft het zelf bevolen (Gn9:3; Hd10:12). Er is dus niets
in het eten op zichzelf dat de ‘sterke’ in zijn geweten aanklaagt bij God, hij staat
in de christelijke vrijheid op grond van het volbrachte werk van Christus. Wie
‘zwak’ is, kent deze vrijheid nog niet en ‘eet alleen groenten’. De overtuigde
christelijke vegetariër is dus een ‘zwakke’. Vandaag vinden we dit specifieke
onderscheid van eten niet of nauwelijks, maar wel andere persoonlijke
manieren om het geloof te beleven die de ‘zwakken’ kunnen kenmerken.
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Vers 3
Laat hij die eet, niet hem minachten die niet eet; en laat hij die eet, niet hem
oordelen die eet, want God heeft hem aangenomen.
De christelijke vrijheid houdt geen rekening met de restricties die behoren tot
het Jodendom betreffende eten of ‘heilige’ dagen, tenzij het is vanwege het
geweten van de ‘zwakken’. De ‘sterken’ moeten dus ervoor waken niet in hun
harten de ‘zwakken’ te minachten en de ‘zwakken’ moeten niet in hun harten
de ‘sterken’ oordelen. De ‘zwakken’ moeten leren dat God de ‘sterken’ heeft
aangenomen en niet andersom! De ‘sterken’ weten dit wel van de ‘zwakken’,
maar juist een oordelend hart, dat voortkomt uit het bezig zijn met wettische
principes, schrijven de ander sneller af wat zijn behoud betreft. Het is voor
mensen veel moeilijker een ander als behouden te zien die in de vrijheid leeft
dan iemand die zich aan allerlei uiterlijke zaken houdt.

Vers 4
Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat
zijn eigen heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is
machtig hem staande te houden.
Paulus gaat verder om te spreken over het oordelen van de ‘zwakken’ over
de ‘sterken’. We worden hier gezien als discipelen van de Heer, levend in het
koninkrijk van God. Iedere discipel staat onder het gezag van diens eigen Heer.
Paulus vergelijkt het met huisknechten die onder gezag staan van een heer.
De zwakke gelovigen hoeven deze knechten niet te oordelen, want dat is aan
de heer van die knechten. Bovendien zal de Heer Jezus door zijn macht ieder
van zijn discipelen staande houden en ervoor zorgen dat deze niet zal vallen
(=verloren gaan).

Vers 5
Want de één stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle
dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd.
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Naast eten en drinken is er ook het stellen van de ene dag boven de ander. Zodra
heidenen deze dagen wilden gaan onderhouden die voor de Joden bedoeld
waren, was Paulus fel en duidelijk: Dat is een terugkeer naar ‘elementen van
de wereld’ (zie Gl4:8-11). Hier gaat het dan ook om Joodse gelovigen die daar
nog niet los van waren. Vandaag zien onder christenen dit fenomeen bijv. bij
Kerst, Pasen, Pinksteren etc. Voor sommigen zijn dit toch meer bijzondere
dagen dan voor anderen. Zij beleven dan een dienst op een ‘feestdag’ ook
anders dan een ‘normale’ dienst. De ‘sterken’ weten dat de ‘dag van de Heer’
(Op1:10), de zondag, de dag is die bijzonder is, maar niet boven de andere
dagen staat als zijnde ‘heilig’ zoals wel in vele kerken vandaag wordt beleden.
Hoewel de zondag zijn plaats heeft in de schrift als de dag waarop wij behoren
(niet ‘moeten’) brood te breken (Hd20:7), heeft het niet de ‘status’ van de
sabbat met zijn strikte beperkingen en heilige karakter. Wij zijn gestorven voor
zulke ‘elementen van de wereld’ die de ene dag boven de andere dag willen
stellen, zoals in alle religies gebeurt (Ko2:20). Zie ook Ko2:19 betreffende de
sabbatten. Maar als er gelovigen zijn die toch vasthouden aan dit soort ‘dagen’
geldt het principe van de vrijheid die we in Christus hebben. Ieder zij voor zijn
eigen geweten ten volle verzekerd dat wat het leven voor de Heer betreft,
dit de juiste keuze is. Zodra zij echter hun ‘zwakke’ overtuiging aan de hele
gemeente willen opdringen, moeten de ‘sterken’ dit voorkomen.

Vers 6
Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet
voor de Heer, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na voor de Heer,
en hij dankt God.
Het gaat de Heer om het motief van de ‘zwakke’. Als deze een bepaalde dag
boven de ander stelt, doet hij dit voor de Heer. Hij denkt dat zijn Heer dit van
hem vraagt. Hetzelfde geldt voor het eten. Zowel de ‘zwakken’ als de ‘sterken’
danken God in hun wel of niet eten van bepaald voedsel. De één laat het na
om de Heer en de ander eet het om de Heer. Het motief is dus bepalend.

Vers 7
Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf;
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Paulus gaat uit van zuivere motieven. Er is niemand onder de ‘zwakken’ en
onder de ‘sterken’ die zomaar voor zichzelf leeft en dit soort keuzes maakt
voor zichzelf. Paulus spreekt over ‘ons’ en stelt de motieven van de ‘zwakken’
aan die van hemzelf gelijk. Ook het sterven is niet voor onszelf, maar voor de
Heer. Alles in ons leven staat immers onder zijn heerschappij!

Vers 8
want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer; hetzij wij sterven, wij sterven
voor de Heer; hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.
Paulus spreekt namens de ‘sterken’ en de ‘zwakken’, vandaar het ‘wij’. Ons
leven is voor de Heer.
…daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Een voor allen gestorven is; dus zijn zij
allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor
zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 2Ko5:15

Het woord ‘Heer’ is een cruciaal woord in dit hoofdstuk. Het gaat niet om
leden van het lichaam, maar om onderdanen van een koninkrijk. Alles wat wij
doen, leven of sterven, is voor de Heer van dit koninkrijk. Dit doen wij niet uit
verplichting, maar omdat het ons voorrecht is, vanuit een nieuw verlangen,
omdat wij Hem liefhebben. Wij zijn in zowel leven als in sterven van de Heer.
Ieder is van Hem en dus behoren wij niet een ander te behandelen alsof wij
zijn Heer zijn!

Vers 9
Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij zou
heersen zowel over doden als over levenden.
Christus is Heer over allen (Hd10:36). Hij heeft van de Vader macht ontvangen
over alle vlees (Jh5:22,26-27; 17:2; Hd17:31) omdat Hij is gestorven en levend
geworden. Hij zal heersen over doden en levenden, dus wij hebben deze
positie overduidelijk niet om te heersen over een andermans geweten.
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Vers 10
Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw
broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden;
Paulus spreekt eerst de ‘zwakke’ aan die oordeelt over zijn broeder en
vervolgens de ‘sterke’ die zijn broeder minacht. Beiden handelen op die
manier niet vanuit de liefde en zijn dus beiden niet geestelijk. Als het om onze
motieven gaat zullen we allemaal voor de rechterstoel van God (door Christus)
gesteld worden. Dit zal zijn na de opname van de gelovigen en voordat de Heer
terugkomt met de zijnen. De bruid zal zichzelf hebben gereedgemaakt en zal
‘gegeven’ zijn bekleed te zijn met rein, fijn linnen (Op19:7-8).
Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de
duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten
openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. 1Ko4:5
Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus,
opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven,
hetzij goed hetzij kwaad. 2Ko5:10

De gelovigen zullen voor deze rechterstoel niet staan als zondaren, maar als
heiligen. Ieder motief en iedere daad zal door Hem worden beoordeeld, opdat
wij volkomen één zullen zijn met Gods gedachten over ons. Zeker zal ook onze
minachting of oordeel over anderen aan bod komen! Wij zijn geen rechters,
alleen Hij is dat!

Vers 11
want er staat geschreven: ’Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie
zich buigen en elke tong zal God belijden’.
Paulus zet zijn argument kracht bij door Js49:18 en 45:23 te citeren. We zien
dat Paulus dit gedeelte ook in Fp2:10-11 gebruikt waar het voornamelijk gaat
over ongelovigen. Hier past hij het toe op gelovigen.
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Vers 12
Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Als wij straks, ‘ieder van ons’, dus individueel voor Gods rechterstoel zullen
staan en rekenschap zullen moeten afleggen van onze keuzes, dan zal
deze gedachte ons hopelijk vandaag al bepalen bij onze houding t.o.v. van
onze broeders en zusters. Zij handelen uit hun eigen geweten bij bepaalde
persoonlijke keuzes. Zolang deze niet ingaan tegen de gezonde leer, hebben
wij de ander hierin te aanvaarden.
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Paulus, de door God geroepen apostel had een bediening om het evangelie
van de genade van God te verkondigen (zie Ko1:23). In deze brief wordt dit
‘evangelie van God’ uiteengezet. Het houdt de totale verwerping in van de
mens onder of uit Adam en het plaatsen van de gelovige, levend voor God in
de laatste Adam, Christus. Deze positie van de gelovige voor God, die volkomen
gescheiden is van de oude mens, is gebaseerd op het offer van Christus aan het
kruis. Het toont ons de ‘ontfermingen’ van God t.o.v. de goddeloze mens die
zich bekeert. De verantwoordelijkheid die de gelovigen nu hebben, is los van
Adam, maar nu gefundeerd in hun nieuwe betrekking tot ‘de zich erbarmende
God’ (Rm9:16). Elders schrijft Paulus dat iedere gelovige door de Vader in een
nieuwe sfeer op aarde is gebracht:
…die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het
koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Ko1:13

In dit koninkrijk geldt de Zoon als norm. Niet iedere gelovige is in zijn begrip
hiervan even ver, en dus spreekt Paulus in dit hoofdstuk over ‘sterken’ en
‘zwakken’. De sterken zijn zij die in de christelijke vrijheid staan en zich door
geen uiterlijke zaken laten leiden terwijl de zwakken dit soort uiterlijke
‘grenspaaltjes’ nodig hebben. Paulus roept op ieder hierin in diens geweten
aan de Heer van dit koninkrijk over te laten.

Vers 13
Laten wij dan niet meer elkaar oordelen; maar komt liever tot dit oordeel,
dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst, of een aanleiding tot vallen.
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Sprak de apostel eerder nog over het minachten door de sterken en het
oordelen door de zwakken, hier roept hij beide partijen op niet de ander meer
te oordelen. Het oordeel moet juist over onszelf worden uitgevoerd! Laten we
onszelf beoordelen of wij geen struikelblok, een kwetsing vormen voor onze
broeder of zuster op het gebied van de christelijke vrijheid.
Voedsel maakt ons echter niet aangenaam bij God; eten wij niet, wij zijn er niet
minder om; en eten wij wel, wij zijn er niet beter om. Maar kijkt u uit, dat dit
recht van u niet misschien een struikelblok wordt voor de zwakken. Want als
iemand u, die kennis hebt, in een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten,
daar hij zwak is, niet aangespoord worden om de afgodenoffers te eten? Want
de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis
verloren. Maar door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten
te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als voedsel mijn broeder een
aanleiding tot vallen geeft, zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, om mijn broeder
geen aanleiding tot vallen te geven. 1Ko8:8-13

Het kan zelfs ‘een aanleiding tot vallen’ zijn voor een broeder of zuster zoals
Paulus ook in het bovenstaande citaat schrijft. Dan valt de ander door onze
vrijheid in zonde omdat hun geweten zwak is. De sterke weet bijv. dat hij best
een weinig wijn kan drinken (1Tm5:23), maar zodra hij alcohol aanbiedt aan
een ex-verslaafde kan zo iemand weer terugvallen in de zonde van alcoholisme
en ‘verloren gaan’. Zie vers 15.

Vers 14
Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus, dat niets op zichzelf onrein is;
alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein.
Paulus, die ons voorbeeld is van een discipel binnen het koninkrijk van God
die volkomen leefde in de christelijke vrijheid, stelt hier duidelijk dat hij niets
onrein achtte als het om voedsel ging. Hij wist dit in de Heer Jezus, maar kende
dit ook in zijn geweten. Niets kan ons immers scheiden van de liefde van God
(Rm8:39). Het is het geweten van de gelovige dat bepaalt of iets onrein is of
niet.
Voor de reinen is alles rein, maar voor de besmetten en ongelovigen is niets rein,
maar zowel hun verstand als hun geweten is besmet. Tt1:15
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Onderscheid in voedsel of in dagen, zoals in het Jodendom is volkomen
verdwenen in Christus. Maar pas als het geweten vrij is (en ware vrijheid
hierin is zeldzaam) is niets uiterlijks verkeerd voor de gelovige. Het geweten
kan echter niet gecommandeerd worden, het moet worden overtuigd door de
Heilige Geest, ‘in de Heer Jezus’. Wanneer iemands geweten is vrijgezet, is de
wandel niet geforceerd, maar blij en vanzelfsprekend.

Vers 15
Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet
meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus
gestorven is.
De vrijheid die de sterke in diens geweten bezit betekent niet dat hij te allen
tijde praktisch in deze vrijheid kan leven.
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles
bouwt op. 1Ko10:23

De broeder of zuster die deze vrijheid namelijk niet bezit, kan worden bedroefd
doordat de sterke bijv. voedsel tot zich neemt dat in de ogen van de zwakken
onrein is. Dit is niet wandelen naar de liefde omdat er met de gevoelens van de
zwakken geen rekening wordt gehouden. Het gaat niet zomaar om voorkeuren
of beledigingen, maar om het wel of niet te gronde richten van de zwakken!
Als een zwakke de sterke iets ziet eten wat zijn eigen geweten veroordeeld, is
hij bedroefd, maar als hij door dit gedrag zelf gaat doen wat zijn eigen geweten
veroordeelt, dan is hij moreel te gronde gericht. Het werk dat Christus voor
zo iemand heeft volbracht is tenietgedaan. Blijven bij het geloof is immers
voorwaarde om behouden te worden.
Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook
hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt (als
u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt
geloofd. 1Ko15:1-2

Ware gelovigen kunnen niet verloren gaan hebben we overduidelijk in Rm8:3639 gelezen, maar hier gaat het om de wandel van de gelovigen, want wij weten
immers niet of onze broeder of zuster het ook tot het einde volhoudt.
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Vers 16
Laat dan van wat voor u goed is, geen kwaad gesproken kunnen worden.
Zij die sterk staan in het geloof en in hun geweten de vrijheid genieten die
past bij Christus de Heer, weten dat dit ‘goed’ is voor hen. Maar zodra zij deze
vrijheid gebruiken ten overstaan van een zwakke en deze wordt te gronde
gericht dan zal er van dit goede kwaad gesproken worden. De zwakken moeten
dus niet hun vrijheid opgeven, maar deze wijs gebruiken zodat zij geestelijke
sterken zullen zijn.

Vers 17
Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid,
vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
Het koninkrijk van God is een uitgebreid thema. Kort gezegd is dit vandaag
het terrein waarin gelovigen zichzelf hebben onderworpen aan het gezag van
een onzichtbare Heer. Israël verwachtte een zichtbaar koninkrijk in macht en
majesteit, maar na de verwerping van de Heer Jezus is dit koninkrijk uitgesteld
en is deze in een andere vorm begonnen (zie Mt13:11). In het boek Handelingen
wordt dit huidige koninkrijk dan ook steeds meestal bedoeld.
Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk
van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt,
zowel mannen als vrouwen. Hd8:12
En nu, zie, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te
prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Hd20:25
Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem
in zijn verblijf, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij
hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit
de profeten, van ‘s morgens vroeg tot de avond toe. Hd28:23

Dit koninkrijk van God, onder het gezag van de Heer aan Gods rechterhand
bestaat niet uit uiterlijke bepalingen. Het openbaart zich in de levens van
gelovigen allereerst in rechtvaardigheid, dat is aan ieder doen toekomen wat
hij/zij verdient. Ten tweede uit vrede tussen gelovigen wat niet gebeurt als de
vrijheid verkeerd wordt gebruikt. Ten derde blijdschap. Gerechtigheid en vrede
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brengen ware blijdschap. Dit alles is in de Heilige Geest. In het koninkrijk van
God is alles door de Heilige Geest en niets uiterlijks door mensen opgelegd.
Dit sluit alle zaken uit die gerelateerd zijn aan ceremoniën, onrein voedsel,
‘heilige’ dagen, mystieke gebruiken of andere godsdienstige verplichtingen.

Vers 18
Want wie Christus daarin dient, is voor God welbehaaglijk en bij de mensen
beproefd.
Wij leven in een koninkrijk en dus dienen wij een Heer. Dit dienen zal blijken
uit onze mate van de liefde die Hijzelf heeft voorgeschreven (zie Jh13:34-35).
Als wij zó de Heer dienen, zijn wij voor God welbehaaglijk. Hoewel wij wat onze
positie betreft ‘aangenaam zijn in de Geliefde’ is er ook nog een welbehaaglijk
voor Hem zijn wat betreft onze wandel. Het koninkrijk van God wordt in onze
wandel zichtbaar, in gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dan zullen we ook bij
mensen beproefd zijn omdat er niets kwaads gezegd kan worden van ons. De
ongelovigen zullen zij die zo wandelen ook bewonderen.

Vers 19
Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient.
Als we willen leven ‘waardig de Heer’ (Ko1:10) behoren we rekening te houden
met elkaar. Paulus roept ons dan ook op om te jagen naar de vrede en de
onderlinge opbouwing i.p.v. het afbreken van elkaar.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer
zal zien, Hb12:14

Als we echt begrijpen wat de ander nodig heeft op geestelijk gebied, behoren
we na te jagen dit aan hen te bedienen en hen zo op te bouwen zodat de ander
langzaam maar zeker ook groeit in de christelijke vrijheid.

279

Het Evangelie van God

Vers 20
Breek ter wille van voedsel het werk van God niet af. Alle dingen zijn wel rein,
maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt.
God is een werk begonnen in ieder mens die het evangelie van God
gehoorzaamd heeft. Dit werk is door de Heilige Geest opdat Christus zichtbaar
zal worden in die persoon. Als wij door in onze vrijheid voedsel te gebruiken
die de ander nog niet in diens geweten heeft toegelaten, dan breken we het
werk van God af. Uiterlijke zaken behoren geen discussiepunt te worden in
de gemeente van God. Alle dingen zijn rein in Christus. We zijn immers tot de
werkelijke vrijheid gebracht wat onze positie betreft.
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer
onder een slavenjuk binden. Gl5:1

Als we de vrijheid gebruiken om vleselijk ten opzichte van een broeder of
zuster te wandelen, is ons gebruik van rein voedsel een kwaad geworden
omdat het voor de ander een struikelblok vormt. Hij/zij die eet met een slecht
geweten is het een kwaad geworden wat voor ons goed is. Dit eten is niet
in dankzegging (1Tm4:3), maar tot veroordeling van het eigen geweten. Laat
zo iemand wachten op God tot zijn geweten vrijkomt in de ware christelijke
vrijheid. ‘Alles is u rein’ heeft de Heer immers gezegd (Lk11:42).

Vers 21
Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, of iets te doen waardoor uw
broeder struikelt of ten val gebracht wordt of waarin hij zwak is.
Als we dus in gezelschap zijn van zwakke broeders of zusters is het goed geen
vlees te eten (wat op zichzelf wel goed is voor God) of wijn te drinken (wat op
zichzelf ook goed is voor God, verbod op alcohol voor christenen komt van
de zwakken). Iets doen waardoor de ander geestelijk ten val gebracht wordt
moeten we dus te allen tijde vermijden. Laten we in daarom wachten totdat
onze zwakke broeders of zusters geestelijk verder zijn gekomen. Het is dan ook
niet goed als de zwakken bepalen wat de norm wordt bijv. m.b.t. de sabbat of
de zondagsrust. Ze kunnen niet zeggen: ‘Omdat ik zwak ben, moet iedereen
deze dagen onderhouden’. De vrijheid is de norm, maar deze moet in liefde

280

Romeinen 14:13-23

worden uitgeleefd in zaken als deze. Doordat er weinig gezond onderwijs is,
bestaan gemeenten tegenwoordig uit meer zwakken dan uit sterken waardoor
er in de praktijk de normen van de zwakken worden gehanteerd wat niet zo
zou moeten zijn.

Vers 22
Hebt u geloof? Heb het bij uzelf voor God. Gelukkig hij die zichzelf niet
oordeelt in wat hij voor goed houdt.
Heeft de sterke het geloof dat alles in zichzelf rein is en dat hij voor Christus
geen enkele belemmering kent in deze uiterlijke zaken? Zijn alle dagen voor
diens geweten gelijk? Geniet hiervan voor het oog van God. Het is meer
zegenrijk onze vrijheid te kennen voor God dan om deze te gebruiken t.o.v.
de zwakke broeder of zuster. Waar geestelijk geluk is het kennen van deze
christelijke vrijheid in welke er geen zelfveroordeling is in het gebruik van
uiterlijke zaken als voedsel en dagen.

Vers 23
Maar wie twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat het niet op grond van
geloof is; en alles wat niet op grond van geloof is, is zonde.
Het is alles een zaak van het geweten. Hij/zij die deze ware christelijke vrijheid
niet kent in zijn/haar geweten en dus twijfelt als hij/zij iets eet, is veroordeeld
door dit geweten en dus niet vrij. Er is sprake van een voortdurend belast
geweten als zo iemand deze zaken doet. Hij/zij eet dus niet op grond van
geloof omdat de vrijheid en dus het evangelie van God nog niet goed gekend
wordt. Er wordt wel gegeten maar niet vanuit de overtuiging of het de wil van
God is. Als we iets doen dat buiten de wil van God gaat, is het zonde.
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Door de genade van God zijn we geroepen tot een geweldige positie voor Hem
in Christus, gerechtvaardigd van al onze zonden en in een levende hoop op de
heerlijkheid van God. Dit was voor de tijden van de eeuwen al het voornemen
van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus (2Tm1:9).
Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door
onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door
het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de
heerlijkheid van God. Rm5:1-2

Daarnaast zijn wij ook geroepen tot één lichaam (Ef4:4; Ko3:15). Allen die
geloven zijn leden van het lichaam van Christus en leden van elkaar (Ef4:25).
We zijn ‘één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar’ (Rm12:5).
Deze eenheid behoort tot uitdrukking te komen in de vrede en eensgezindheid
onderling (Rm12:16). Paulus behandelt in Rm14 de verschillen die er bestaan
tussen gelovigen wat betreft hun invulling van de christelijke vrijheid. Op dit
gebied moet de vrede en eenheid worden nagestreefd.

Vers 1
Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen
en niet onszelf te behagen.
Paulus maakt onderscheid tussen de sterken en de zwakken (of de nietsterken). De zwakken in het geloof leggen zichzelf bepaalde uiterlijke restricties
op in hun beleving van het geloof (zie 14:2). Paulus schaart zichzelf onder de
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sterken, ‘wij die sterk zijn’. Hij was overtuigd dat niets in zichzelf onrein was
op het gebied van dagen of voedsel (zie 14:14). In Rm13:8 schreef hij dat we
niemand iets schuldig moeten zijn dan elkaar lief te hebben. Hier schrijft hij dat
de sterken het (letterlijk) verschuldigd zijn de zwakheden van de niet-sterken
te dragen. De liefde verdraagt de zwakheden van de ander en draagt dit mee
zonder de eigen belangen te willen behartigen en de christelijke vrijheid ten
koste van de ander uit te leven.
Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. Gl6:2

Kijk hoe onze Heer de zwakheden van onwetendheid, ongeloof, zelfvertrouwen
en onderlinge jaloezie van zijn discipelen heeft verdragen. Deze liefde in ons
in het verdragen van de ander is de uitdrukking van Christus in de gemeente.
De sterken die in zichzelf sterk in het geloof zijn, worden de dienaren van de
zwakken. Dit is de ware liefde, die alles verdraagt (1Ko13:7).

Vers 2
Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouwing.
We worden opgeroepen om onze naasten te behagen. Dit is niet anderen naar
de mond praten om er een voordeel uit te halen, want dit was niet Paulus’
manier van doen.
Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te
behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Gl1:10

Het aardig doen en mensen ‘pleasen’ om eigen voordeel is niet naar Gods
gedachten. Het behagen van de naasten betekent de ander in diens geestelijke
staat te accepteren en geen aanstoot te vormen opdat zij geestelijk opgebouwd
worden.
Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van
God; evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken,
maar dat van de velen, opdat zij behouden worden. 1Ko10:32-33
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Vers 3
Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat:
’De smaadheden van hen die U smaden, zijn op mij gevallen’.
De Heer Jezus is hierin ons grote voorbeeld, Hij die Zichzelf nooit behaagd heeft.
Zijn hele leven was één grote dienst aan anderen, van de vroege ochtend tot
de late avond of nacht. Paulus citeert Ps69:10 om aan te tonen hoe bijzonder
deze goddelijke liefde is die Zichzelf nooit behaagde. Hij werd voortdurend
gesmaad, gehoond en verworpen (zie voor ‘smaad’ Ps69:8,10,20,21) en toch
gaf Hij Zichzelf voortdurend aan anderen. Zullen wij dan ook niet voorbij onze
eigen belangen zien?

Vers 4
Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij
door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben.
Ps69 beschrijft de gevoelens van de Heer opdat wij erdoor zouden worden
gesticht. Dit vers toont ons duidelijk dat alles wat is geschreven in het Oude
Testament tot onze lering is geschreven. Ieder woord, iedere zin, ieder
hoofdstuk is voor ons en tot ons geestelijke nut! We hebben volharding in het
geloof nodig, terwijl we vertroost worden door de Schriften en zo de hoop
hebben op God die werkt. We wachten op Hem die in en door ons werkt terwijl
wij ons bezig houden met de Schriften en heel in het bijzonder met Hem die
daarin wordt voorgesteld: Christus.

Vers 5
Moge nu de God van de volharding en de vertroosting u geven onderling
eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,
Geven de Schriften ons volharding en vertroosting, dan komt dit doordat de
God van de volharding en de vertroosting hierin geopenbaard wordt. Hij is
Degene die door zijn Geest de Schriften heeft geïnspireerd. Wat de Schriften
leren, leert God. Paulus bidt dat die God ons het geduld en de vertroosting
geeft om met elkaar onderling eensgezind om te gaan. Dit is immers in
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overeenstemming met Christus die nooit Zichzelf behaagde. Deze liefdevolle,
vredevolle eensgezindheid is het meest nodig vandaag onder gelovigen!
En tenslotte, weest allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde,
welgezind, nederig, 1Pt3:8

Ware eenheid is ondanks dat er verschillen van inzicht zijn in de uitleg van
de Bijbel, men één van ziel is in het denken aan en liefhebben van Christus.
De onderlinge verschillen tast de eenheid hierin in het geheel niet aan.
Men verdraagt elkaar en beleeft de gezamenlijke eenheid in Christus die de
gedachten beheerst (zie Fp2:1-2).

Vers 6
opdat u eendrachtig, uit één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus verheerlijkt.
God wil dat we Hem als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus
verheerlijken ‘uit één mond’. Niet verdeeld en elkaar oordelend of minachtend,
maar als eensgezind elkaar verdragend en vergevend. Nieuwe ‘bewegingen’,
nieuwe ‘Bijbelscholen’, ‘Christelijke stichtingen’ etc. wat zijn deze waard als
de christenen daarbinnen verdeeld zijn? Twist over allerlei onderwerpen is
niet naar Gods gedachten. Ik hoef niet met alle christenen het eens te zijn in
hun visies. Er zijn vele gemeentelijke dwalingen waarin de orde van Gods huis,
zoals in de Schrift neergelegd met voeten getreden worden. Ik hoef niet mee
te gaan in allerlei vormen van gemeente-zijn. Maar ik heb de ander wel te
aanvaarden als een broeder of zuster mits deze niet is verbonden met moreel
of leerstellig kwaad, want dat zijn de enige oorzaken voor het ‘onttrekken’ van
elkaar (2Tm2:19-22).

Vers 7
Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen tot
heerlijkheid van God.
De onderlinge liefde bestaat in het aanvaarden van elkaars eigenaardigheden
en verschillen. We (de sterken én de zwakken) behoren daarom elkaar aan

286

Romeinen 15:1-13

te nemen als ieder onder het gezag van diens Heer. Paulus stelt wederom
Christus als voorbeeld die ons, terwijl we vijanden waren, heeft aangenomen
tot heerlijkheid van God. Dit is de ware Bijbelse eenheid tot heerlijkheid
van God, niet de menselijke pogingen om uiterlijke organisaties die allemaal
verschillende namen dragen, op te richten. Ook de zogenaamde oecumenische
beweging die een uiterlijke eenheid op wil richten tussen allerlei verschillende
kerkverbanden is niet de ware, Bijbelse eenheid.

Vers 8
Want ik zeg, dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis geworden
is terwille van de waarheid van God, om de beloften van de vaderen te
bevestigen,
Christus kwam tot de zijnen (Jh1:11), tot het huis van Israël (Mt15:24) en werd
hierin een dienstknecht van de besnijdenis (het Jodendom). Hij diende hen
om het woord van God, de waarheid waarin de beloften aan dit volk werden
gegeven te bevestigen. God beloofde hen een Messias en Hij kwam als de
Messias. Nu is Hij overigens verheerlijkt en hebben wij een andere relatie tot
Hem, namelijk als de verheerlijkte Heer, het hoofd van zijn lichaam.
Wij kennen dus van nu aan niemand naar het vlees; en als wij al Christus naar het
vlees hebben gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. 2Ko5:16

Heeft Christus zijn volk gediend ter wille van God? Laten wij dit dan t.o.v. elkaar
doen!

Vers 9
en opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals
geschreven staat: ’Daarom zal ik U belijden onder de volken en uw naam
lofzingen’.
Israël verwierp hun Messias zoals we ook hebben gezien in de hoofdstukken
9-11. Hierdoor is de barmhartigheid van God tot de volken gekomen waardoor
nu ook zij Hem verheerlijken. In Js49:6 staat:
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Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen
van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U
ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het
einde der aarde.

Paulus citeert hier Ps18:50 waaruit ook blijkt dat het hart van God toen al naar
de volken uitging. Paulus citeert uit de wet, de Psalmen en de profeten en zo
uit heel Gods getuigenis aangaande de Heer Jezus (zie Lk24:44b).

Vers 10
En verder zegt hij: ’Weest vrolijk, volken, met zijn volk’.
Dit citaat is uit Dt32:43. Nu mogen wij als gelovigen uit de volken Hem
verheerlijken samen met de gelovigen uit de Joden. Uiteindelijk zal het
herstelde Israël en de bevrijde volken gezamenlijk Hem loven. Nu al moet hier
iets van te proeven zijn in de gemeente.

Vers 11
En verder: ’Looft de Heer, alle volken, en laten alle naties Hem prijzen’.
Hier citeert Paulus Ps117:1. Nu in de gemeente loven de gelovigen uit alle
volken Hem, straks in het vrederijk zullen alle volken Hem loven.

Vers 12
En verder zegt Jesaja: ’Er zal zijn de wortel van Isaï, en Hij die opstaat om
over de volken te heersen; op Hem zullen de volken hopen’.
Dit citaat in uit Js11:10. Ook uit de profeten blijkt duidelijk dat de volken
zouden delen in de resultaten van de verlossing. Zij zullen hopen op de wortel
van Isaï, dat is Christus (Op22:16).
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Vers 13
Moge nu de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het
geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige
Geest.
Wij leven nu in de tijd van de verwerping door de volken en van het geloof.
Paulus wenst dat de God van de hoop op al deze dingen ons vervult met alle
blijdschap en vrede in het geloven terwijl we niet zien en leven in een wereld
die Hem verloochent. Zo zullen we overvloedig zijn in de hoop, vooruitziend
naar de komende heerlijkheid, niet uit onszelf, maar door de kracht van de
Heilige Geest die ons innerlijk richt op Christus via de Schriften door geloof.
We kunnen niet onszelf veranderen, het is de God van de hoop door de Heilige
Geest! Vol blijdschap, vrede en hoop is de geestelijke staat naar de wil van
God.
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Het woord van God is volmaakt. Er is een goddelijke orde ook in de volgorde
van de boeken van het Nieuwe Testament. De geweldige diepte en rijkdom van
het evangelie van de genade van God wordt ons stap voor stap geopenbaard,
te beginnen bij deze brief van Paulus aan de Romeinen. We leren in deze
brief dat wij geen positie voor God hebben van nature, maar door zijn
ontfermingen in de levende Christus zijn gerechtvaardigd (3:23-26). Het kruis
heeft een volkomen einde gemaakt aan onszelf zoals we verbonden waren
met Adam, de oude mens opdat God in zijn genade kan tonen wat Hij heeft
geschapen in zijn Zoon Jezus Christus. Paulus is de geroepen apostel (1:1) die
deze bijzondere diepten van het evangelie mocht openbaren (Zie Ef3:1-3). Wij
zullen nooit iets van onszelf hebben dat waarde heeft voor God. Gerechtigheid,
heiliging, goedheid, heerlijkheid; het is alles Christus die openbaar wordt in
ons. De meeste gelovigen zijn tevreden dat ze vrede, rust en verlossing hebben
gevonden in Christus, maar het totale, volkomen afstand nemen van zichzelf
opdat een ander Persoon zijn heerlijkheden kan etaleren, zijn wil, zijn wijsheid,
zijn volkomenheid is iets totaal anders!
Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en
door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, opdat
ik Hem onder de volken verkondigde, Gl1:15-16

Na Romeinen komt 1 Korinthiërs dat ons leert dat wij geen wijsheid bezitten.
Dan volgt 2 Korinthiërs dat ons leert dat wij geen kracht bezitten en dan volgt
Galaten om ons te leren dat wij geen werken kunnen doen die God behagen.
Het is alles Christus in en door ons wat God behaagt.
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Vers 14
Maar, mijn broeders, ook ikzelf ben van u overtuigd, dat u ook zelf vol
goedheid bent, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen.
Paulus had de gelovigen in Rome opgeroepen elkaar aan te nemen (15:7)
gezien de mogelijke spanningen tussen de zwakken en de sterken onder hen.
Hier schrijft Paulus dat hij ervan was overtuigd dat zij vol goedheid waren,
vervuld met alle kennis om elkaar ook terecht te wijzen. Hun geloof werd
immers rondverteld in de hele wereld (1:8)! Dit geweldige getuigenis was tot
stand gekomen zonder dat een apostel hun het evangelie had gebracht. Maar
het evangelie dat aan Paulus alleen was toevertrouwd hadden zij net zo nodig
als alle andere gelovigen (zie 16:25), vandaar dat hij hen in deze brief ook deze
bijzondere bediening gaat toelichten.

Vers 15
Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, als om u eraan te
herinneren, krachtens de genade die mij door God gegeven is,
Hij heeft hen nogal vrijmoedig geschreven om hen eraan te herinneren (zie
2Pt1:12,13,15) wat zijn bediening inhield. Hem is een speciale genade door
God gegeven (zie ook 12:3) en alle verwarring vandaag de dag komt voort uit
het niet juist verstaan van de speciale bediening en de boodschap die aan
Paulus is toevertrouwd. Laten we dus dieper onderzoeken wat er zo bijzonder
is aan het evangelie dat Paulus ‘mijn evangelie’ noemt.

Vers 16a
dat ik een dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken, om het evangelie
van God priesterlijk te bedienen,
Paulus noemt zich een ‘dienaar van Christus Jezus voor de volken’. Dit woord
‘dienaar’ is een ‘beheerder die officieel is aangesteld’. Hij, als Jood van
geboorte kreeg het evangelie van God toevertrouwd waar niets Joods aan
is (zie Hd10:35)! Zijn bekering was niet in Jeruzalem maar bij de heidense
stad Damascus. Waar de twaalf apostelen ooggetuigen waren van het leven
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sterven en de opstanding van de Heer Jezus, ontving Paulus zijn evangelie
van de verheerlijkte Heer rechtstreeks uit de hemel, ver buiten Jeruzalem en
onafhankelijk van de twaalf apostelen en van het Jodendom. Dit ‘evangelie
van God’, dat dus geen enkele connectie meer heeft met het Jodendom was
na zijn drie dagen blindheid voor hem een voortdurende, niet ophoudende
hemelse heerlijkheid. Het licht dat hem omstraalde bij Damascus ‘sterker dan
de glans van de zon’ (Hd26:13) was zijn levenssfeer vanaf dat moment in de
verheerlijkte Heer. Alle kracht die hij nodig had kwam voortdurend vanuit de
hemel (en niet van de wet of religieuze verplichtingen op aarde), van Hem
zoals dit voor alle gelovigen geldt. Al de openbaringen van de Heer die volgden
waren vanuit de hemel en hij ging niet te rade bij de twaalf apostelen die hem
ook niets konden leren (Gl2:6). Hij bediende dit evangelie van de heerlijkheid
van Christus (2Ko4:4) ‘priesterlijk’ aan de volken, terwijl de twaalf apostelen
de behoudenis predikte aan de Joden.
integendeel echter, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen
was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen (want Hij die in
Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder
de volken), Gl2:7-8

Vers 16b
opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door de
Heilige Geest.
Paulus was dus niet zomaar ‘een apostel’ of één van de twaalf en niet Matthias,
maar een unieke apostel, met een bijzonder evangelie toevertrouwd dat veel
verder gaat dan vergeving van zonden alleen. Hij bediende dit evangelie
‘priesterlijk’ door dat ene offer van Christus centraal te stellen dat de oude mens
heeft weggedaan en waardoor God verzoening aanbiedt aan de hele wereld
en niet alleen aan de Joden. Daar waar de twaalf nog (tijdelijk) verbonden
bleven aan het Jodendom was Paulus ‘uit het volk’ genomen (Hd26:17) om
aan Joden en dus vooral heidenen deze volheid van genade te brengen opdat
er vrucht zou zijn onder de volken geheiligd door de Heilige Geest. Deze vrucht
of ‘offerande’ is niets anders dat het openbaar worden van de Zoon in hen, de
vrucht van de Geest los van menselijke prestaties want God accepteert alleen
dat wat van zijn Zoon in ons openbaar is! Maar let op: Alleen door geloof in
het evangelie dat Paulus bracht (en brengt via zijn brieven vandaag) is deze
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volkomen acceptatie van deze offerande in onze levens mogelijk. Dit houdt
in: Geen vermenging van wet en genade en dus geen nadruk op prestaties
van de mens als voorwaarde voor welke zegen dan ook. Israël had de wet met
al de bijbehorende vormen en plichten. De volken hadden niets en zo kwam
het evangelie van Paulus tot hen als niets hebbend, maar alles aanbiedend.
Waar horen wij vandaag nog het onversneden, onvermengde evangelie zoals
Paulus dit heeft gebracht? Dit wilde hij aan de gelovigen in Rome schriftelijk en
persoonlijk meedelen (1:11).

Vers 17
Ik heb daarom de roem in Christus Jezus in de dingen die God betreffen.
Paulus roemde alleen in Christus Jezus (zie Fp3:3) in de dingen die God
betreffen. Hij leed vreselijk vanwege zijn evangelie en wilde geen roem
van mensen (zie Gl1:10-11). Vandaag wordt zijn evangelie van heerlijkheid
verdraaid, afgewezen en bespot en zien we velen die het Jodendom tot iets
bijzonders maken waar wij als gelovigen mee bezig zouden moeten gaan, met
als gevolg roem van mensen vanwege het uiterlijke religieuze systeem dat
het natuurlijke hart zo aanspreekt. ‘Het evangelie is Joods’ of ‘Jezus was een
Jood’ zijn de kreten die massa’s gelovigen weer terugtrekken in een dergelijke
aardse godsdienst, denkende dat Israël en het Jodendom iets speciaals zijn,
terwijl God heeft gezegd in zijn woord: ‘Er is geen onderscheid’ (3:22). God zal,
als de tijd rijp is, de ‘vervallen tent’ (Hd15:16) van David weer oprichten, maar
tot die tijd: Luister naar Paulus!

Vers 18
Want ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt
heeft, om de volken tot gehoorzaamheid te brengen, door woord en werk,
Het vereist echter geestelijk onderscheidingsvermogen om Paulus’ plaats en
bediening te verstaan. Wij leven in een tijd waar dit helaas nauwelijks nog
gebeurt getuige de nadruk op de uiterlijke religieuze zaken. Maar Paulus’ werk,
bediening én strijd had tot doel onder de gelovigen uit de volken een offerande
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te bewerken door de Heilige Geest; Christus in hen (zie Ko1:27). Hiertoe sprak
hij wat Christus in hem werkte en niets anders.
Maar sta op en ga op je voeten staan; want daartoe ben Ik je verschenen, om
je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige zowel van wat je van Mij hebt
gezien als van dat waarin Ik je zal verschijnen, Hd26:16

Alles wat Paulus onderwees en deed kwam rechtstreeks van de verhoogde
Heer (zie 1Ko11:23; 1Ts4:2). Het doel was om de volken tot gehoorzaamheid
te brengen in woord en in werk. Gehoorzaamheid aan wat? Aan het geloof (zie
1:5; 6:17; 16:26), de gezonde leer die hij predikte en niet aan regels, wetten of
religieuze inzettingen.

Vers 19a
in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van Gods Geest;
Het bijzondere evangelie dat Paulus bracht, los van het Jodendom, werd door
God bevestigd door tekenen en wonderen. Paulus schrijft in 2Ko12:12:
De tekenen van de apostel zijn onder u met alle volharding verricht, door tekenen,
wonderen en krachten.

Een voorbeeld van deze tekenen en wonderen vinden we in Hd19:11-12 waar
we lezen dat God ‘buitengewone krachten deed door de handen van Paulus’.
In Hd28:5 ondervindt Paulus niest van de beet van een giftige slang en in vs8
geneest hij de vader van Publius. Al deze wonderen waren tekenen in de kracht
van Gods Geest dat dit evangelie daadwerkelijk van God was. Vandaag hebben
wij aan het woord van God voldoende dat nu compleet is en waar Paulus ieder
aan opdraagt na zijn vertrek (Hd20:32).

Vers 19b
zodat ik, van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe, de verkondiging van het
evangelie van Christus heb voleindigd,
‘Van Jeruzalem af en tot Illyrië toe’. Illyrië was de provincie ten oosten naast
Italië. Tussen Jeruzalem en Illyrië lag de provincie Syrië met Damascus als
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hoofdstad, maar met Antiochië als geestelijk centrum. Daarnaast lag de
provincie Cilicië met Tarsus als centrum, Paulus’ eigen woonplaats waarnaartoe
hij was gestuurd door de broeders na de vervolging in Jeruzalem (Hd9:30).
Hiernaast ligt de provincie Pamfylië met de steden Perge en Attalia. Daarboven
ligt Pisidië met een andere Antiochië, dan Lycaonië met daar weer boven het
grote en moeilijke Galatië met al de gemeenten die Paulus daar had gesticht.
Ten westen ligt Asia met als hoofdstad Efeze waar het machtige werk gedaan
werd evenals het vechten tegen ‘wilde dieren’ (1Ko15:32). In Troas kwam de
roep vanuit Macedonië met de steden Filippi, Berea en Thessalonika met de
heiligen die Paulus zo na aan het hart lagen. Dan de provincie Achaje, ten
zuiden met als hoofdstad Korinthe van waaruit hij deze brief aan de Romeinen
schreef en dan tenslotte Illyrië. In al deze gebieden heeft deze ene man ‘de
verkondiging van het evangelie van Christus voleindigd’.

Vers 20
en er een eer in heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar Christus
nog niet genoemd was, opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen,
In vs23 zien we dat hij in deze streken ‘geen plaats meer had’ omdat hij
verder wilde om in andere plaatsen dit evangelie te brengen waar dit nog niet
was gebeurd. Paulus wilde niet op het fundament van een andere prediker
bouwen, maar het evangelie prediken ‘daar waar Christus nog niet genoemd
was’. De gelovigen die door een ander tot Christus waren gebracht hadden
echter wel het apostolische onderwijs van Paulus nodig, zoals in het geval van
de gemeente in Kolosse die door Epafras was gesticht maar door Paulus verder
werd opgebouwd in de hemelse Heer (zie Ko2:1-4).

Vers 21
maar zoals geschreven staat: ’Zij aan wie niet van Hem verkondigd was,
zullen zien, en zij die niet gehoord hebben, zullen verstaan’.
Met een citaat uit Js52:15 past Paulus toe wat hij in het vorige vers schrijft. De
hoogste, diepste geest van liefde en toewijding aan God zien we hier. Paulus’
grote verlangen, gewerkt door de Heilige Geest, was dat alle gebieden van
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de volken waar Christus nog onbekend was, deze verkondiging gebracht zou
worden. We missen deze grote passie vandaag, terwijl velen klagen dat de
ongelovigen niet naar hun gebouwen komen en naar hun kerkdiensten. Laten
we er net zo’n eer in stellen als Paulus om dit evangelie van de genade van
God uit te dragen aan ieder aan wie Christus nog onbekend is. Hoe de wereld
Christus nodig heeft beseffen we ons te weinig. Paulus niet, alles gaf hij ervoor
op omdat hij had gezien welke rijkdom er in Christus is (zie Ef3:8).
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We leven in de laatste dagen welke ‘zware tijden’ zijn (2Tm3:1). Om in deze
tijd van afval staande te blijven is het noodzakelijk de gezonde woorden van
Paulus ‘tot voorbeeld’ te houden (2Tm1:13). Dit ons ‘toevertrouwde pand’
(2Tm1:12,14) is hét grote hulpmiddel in deze laatste dagen. ‘Tot voorbeeld
houden’ is een beeld dat betrekking heeft op een schilder die een voorbeeld
nauwkeurig naschildert. Om dit ‘voorbeeld’ voor ons geloofsoog te kunnen
‘zien’ behoren we de gezonde woorden wel eerst te kennen. Het is daarom
belangrijk de leer van Paulus, het ‘evangelie van God’, de ‘hele raad van God’
(Hd20:27) na te gaan waarvan we de basis in deze brief vinden.
Saulus van Tarsus was een Joods man, opgevoed ‘aan de voeten van Gamaliël’
onderwezen naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet, en ik was een
ijveraard voor God (Hd22:3). Op weg naar Damascus omstraalde hem een
licht uit de hemel ‘sterker dan de glans van de zon’ (Hd26:13). De Heer Jezus
verscheen hem en zei: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ (Hd9:4). Saulus
was drie dagen blind en daarna ‘vielen hem als het ware schubben van de
ogen en hij kon weer zien’. Hij stond op en werd gedoopt (Hd9:18). Vanaf dat
moment bestond het leven en de prediking van Paulus uit deze onafgebroken
heerlijkheid van de hemelse mens Christus Jezus (wiens glans sterker is dan de
zon) en was hij voorgoed (net zoals Christus Zelf na drie dagen in het graf te
hebben gelegen) uit de oude schepping verlost wat zijn innerlijke levenssfeer
betrof. Zijn complete oude leven waarin eigen gerechtigheid door de wet
centraal stond, achtte hij alles vuilnis (Fp3:7-8) en dat werd door zijn doop
duidelijk. Alles wat hij voortaan nodig had en ontving kwam rechtstreeks
uit de hemel. Zijn innerlijke leven was voortdurende heerlijkheid, terwijl zijn
uiterlijke leven uit lijden bestond; een schat in een aarden vat (zie 2Kor4:7).
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Vers 22
Daarom ben ik ook vele malen verhinderd geweest tot u te komen.
Paulus werd ‘vele malen’ verhinderd zijn gezonde leer te brengen in Rome
vanwege zijn vele werk van Jeruzalem tot Illyrië. Maar dit ‘verhinderen’ gebeurt
ook vaak in onze levens! We hebben een gezond geestelijk leven nodig, maar
Paulus’ onderwijs bereikt velen niet vanwege de listen van de duivel. De
gezonde leer is de boodschap van het kruis t.o.v. het vlees en de verheerlijkte
Christus t.o.v. de nieuwe mens. Het kruis heeft de oude mens uit Adam
voorgoed voor Gods heilige aangezicht weggedaan. De verantwoordelijkheid
die wij in Adam hadden om gerechtigheid voor God voort te brengen (wat
onze gewetens aangeven) konden wij niet dragen, want allen zondigden,
Joden én heidenen (Rm3:9,19,23). Daarom is het evangelie dat Paulus brengt
dat de mens in zichzelf geen plaats heeft voor God, geen wijsheid, geen kracht
en geen werken die Hem kunnen behagen. De gelovige in Christus is daarom
tot een nieuwe schepping gemaakt in Christus, hemels van aard en natuur
terwijl nieuwe principes en verbindingen hem nu leiden. Niet meer de wet, of
het geweten, of menselijke inzettingen, religieuze verplichtingen, feestdagen
of rituelen, maar een hemelse Christus is nu zijn leven.
Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en
wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20

God wilde zijn Zoon in Paulus openbaren (Gl1:15). Niet Paulus’ gerechtigheid
of wetsbetrachting, maar Christus in Hem is waar God alleen vreugde
aan beleeft. De gezonde woorden van Paulus leren dat wij nooit iets van
onszelf hebben wat voor God welbehaaglijk is. De eerste grote les die wij
moeten leren (en die bijna nergens meer wordt verkondigd) is dat het
menselijke ras een verloren, verdoemd en geruïneerd ras is, onverbeterlijk
slecht en volkomen corrupt, onder het eeuwige oordeel blootgesteld aan Gods
wraak. Gerechtigheid, heiligheid, heerlijkheid, het is alles Christus die in ons
openbaar wordt. Er is geen plaats meer voor zij die uit Adam zijn alsmede voor
de oude mens die uit Adam is, niet in de weg van de gerechtigheid, niet in
wijsheid, niet in kracht. Alles is van Christus in ons (Ko3:11).
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Vers 23
Maar nu ik in deze streken geen plaats meer heb en sinds vele jaren groot
verlangen heb tot u te komen,
In al deze streken had Paulus ‘geen plaats’ meer. Was iedereen bekeerd?
Nee. Waren dan alle heiligen volwassen in hun geloof? Nee. Ondanks dat
was er een groot verlangen in Paulus’ hart om te gaan naar die plaatsen waar
het evangelie nog niet gebracht was. Ons land is inmiddels bereikt met het
evangelie evenals vele andere landen waar we nog steeds zendelingen heen
sturen! Hoe we ons moeten verootmoedigen over onze lauwheid vergeleken
bij deze geest van Christus in deze apostel. In plaats van uit te gaan naar die
plaatsen waar het evangelie nog niet gebracht is, vragen we van mensen naar
onze samenkomsten en bijeenkomsten te komen. De gelovigen in Jeruzalem
hadden een vervolging ‘nodig’ om uit te gaan!
Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord.
Hd8:4

Paulus had een groot verlangen naar de heiligen in Rome te reizen om hen
verder in het geloof te grondvesten (zie Rm1:11-12, zie ook vs29). Hij was,
naast prediker, ook een apostel en een leraar (2Tm1:11). Ook wij behoren en
dergelijk verlangen te kennen onze broeders en zusters te ontmoeten, hen op
te bouwen en door hen opgebouwd te worden.

Vers 24
zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis. Want ik hoop op de doorreis u
te zien en door u daarheen voortgeholpen te worden, wanneer ik eerst
enigermate van u genoten heb.
Zoals de Heer Jezus ‘zijn gezicht vastbesloten wendde om naar Jeruzalem te
gaan’ (Lk9:51) en zei te moeten ‘voortgaan’ (Lk13:33) en er tenslotte er staat
geschreven: De Zoon des mensen ‘gaat wel heen zoals bepaald is’, zo vinden we
hier bij Paulus eenzelfde soort verlangen en vastberadenheid. Zijn koers was
Rome en in Spanje was het evangelie nog niet gebracht dus kon hij dit wellicht
combineren. De heiligen in Rome zouden hem kunnen voorthelpen via gebed,
financiën en wellicht ook vergezellende broeders nadat hij ‘enigermate’ (want
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hij kon niet lang blijven) van hen ‘genoten’ had. Wat een zegen zó denken over
de broeders en zusters als mensen die ons iets kunnen geven ter geestelijke
verkwikking.

Vers 25
Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen.
Paulus had zich voorgenomen altijd de armen in Jeruzalem te gedenken.
…alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb
te doen. Gl2:10

Vers 26
Want Macedonië en Achaje hebben goed gevonden een zekere bijdrage te
doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn;
Over deze collecte lezen we ook in Hd24:17; 1Ko16:1-4; 2Ko8,9. ‘Handreiking’
is letterlijk ‘Gemeenschap (Gr. koinoonia)’. Heel fijngevoelig spreekt Paulus
over de totstandkoming van deze collecte (‘hebben goedgevonden’). Hij
verzwijgt wijselijk de vele vermaningen die hij de heidenen moest geven
voordat de collecte een feit was. ‘De heiligen’ is een benaming die wordt
gebruikt specifiek voor hen in Jeruzalem (vs31; 1Ko16:1; 2Ko8:4; 9:1,12). Deze
daad van liefde namens de heidense gelovigen aan Jeruzalem is de vervulling
van het woord in Jh13:35:
Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar
hebt.

In 2Ko8:1-6 zien we dat deze gelovigen in Macedonië eerst zichzelf gaven (in
gebed en samenkomsten) en ‘uit eigen beweging met veel aandrang smeekten’
deze gunst aan de heiligen in Jeruzalem over te dragen. Hier zien we de orde
en bedoeling van God als het gaat om zending. De genade van God werkt op
een grote wijze in de harten van de bekeerlingen zodat zij erop aandringen
een dankoffer van geld te sturen tot hen van wie het evangelie is uitgegaan.
Vandaag zien we het omgekeerde, namelijk de vraag ‘ondersteund’ te worden
door het ‘thuisfront’.
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Vers 27
want zij hebben het goed gevonden, en zij zijn hun schuldenaars; want als
de volken aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook
schuldig hen met de stoffelijke te dienen.
Wij als gelovige heidenen behoren nooit te vergeten dat ‘de behoudenis’ uit
de Joden is (Jh4:22, wat niet betekent dat onze roeping aards is of verbonden
met Israël). Zoals destijds de gelovigen uit Macedonië en Achaje hun liefde
betoonden door hun giften aan de heiligen in Jeruzalem te zenden, zo behoren
wij de Joodse gelovigen te ondersteunen in alles. Het is niet zo dat Israël
nationaal gezien erkend worden door God als zijn volk, maar wij zijn wel hun
schuldenaars. De gelovigen destijds ‘hebben het goed gevonden’, het was een
vrijwillige gift en tegelijk zijn zij ‘schuldenaars’ vanwege het deel hebben aan
de ‘geestelijke goederen’. Algemeen gesproken behoren wij hen stoffelijk te
ondersteunen die ons geestelijk verrijken in hun dienst.
En laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle
goede dingen meedelen. Gl6:6

Zij die zaaien in geestelijke dingen mogen ook oogsten in de stoffelijke (zie
1Ko9:11).

Vers 28
Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via
u naar Spanje gaan.
Paulus gaat uit van een rijke opbrengst die hij zal afdragen aan de heiligen in
Jeruzalem. Dan was zijn plan om door te reizen via Spanje naar Rome. Het is
niet bekend of Paulus dit heeft volbracht, in elk geval niet zoals hij het zelf had
bedacht.

Vers 29
En ik weet, dat als ik tot u kom, ik in een volheid van zegen van Christus zal
komen.
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Paulus zou uiteindelijk in Rome aankomen, hij ‘wist’ dit, maar dan als
gevangene wat hij niet wist. Hij was ervan overtuigd ‘met een volle zegen van
Christus’ bij hen te komen, met de openbaring van de ‘hele raad van God’
(Hd20:27), de ‘verborgenheid’ (Rm16:25). In Fp1:12-14 zien we dat het Gods
plan was dat via Paulus gevangenschap de mensen aan het hof in Rome het
evangelie te horen kregen:
En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering
van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele pretorium en aan alle
overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus’ wil; en
dat de meesten van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen door
mijn gevangen- schap, om des te overvloediger het woord van God zonder vrees
te durven spreken.

Bovendien lezen we in Fm:10 dat hij daar Onesimus heeft ‘verwekt’.

Vers 30
Maar ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de
liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;
Paulus spoort de gelovigen aan voor hem te bidden. Hij spreekt naast onze Heer
Jezus Christus ook over de ‘liefde van de Geest’ welke de aansporing geeft. De
gelovigen worden opgeroepen te ‘strijden in de gebeden’ (zie 2Ko1:11; Fp1:27;
Ko4:12; 2Ts3:1) tot God voor de reis die Paulus zou maken naar Jeruzalem.
‘Strijden’ is worstelen, het is geen gemakkelijke bezigheid. (Zie Ko1:29; 2:1).
Er is tegenstand. Gebed verandert zaken! Het behoort beschouwd te worden
als de krachtbron van de gemeente. Hoeveel verslapping en gemakzucht is er
helaas in de gebeden.

Vers 31
opdat ik verlost word van de ongehoorzamen in Judea en mijn dienst aan
Jeruzalem de heiligen welgevallig is,
Paulus werd voortdurend belaagd door de ‘ongehoorzamen in Judea’.
Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in
Judea zijn in Christus Jezus, omdat ook u van uw eigen landgenoten hetzelfde

304

Romeinen 15:22-33

hebt gelden zoals ook zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als de profeten
gedood en ons verdreven hebben. Ook behagen zij God niet en zijn tegen alle
mensen, terwijl zij ons verhinderen tot de volken te spreken opdat zij behouden
worden; zodat zij altijd de maat van hun zonden vol maken. Maar de toorn is
over hen gekomen tot het einde toe. 1Ts2:14-16

Paulus vraagt gebed om van deze Joden verloste te worden en tevens dat zijn
dienst, het overbrengen van de giften van de heidense gelovigen, de heiligen
te Jeruzalem welgevallig zullen zijn. Wegens vooroordelen en trots zou dit wel
eens niet het geval kunnen zijn.

Vers 32
opdat ik door de wil van God met blijdschap tot u kom en mij met u verkwik.
Als God deze gebeden zou verhoren, zou Paulus met blijdschap bij de
gelovigen in Rome komen en zich met hen verkwikken. God verhoorde deze
gebeden. Paulus kwam inderdaad in Rome, maar dan als gevangene en na
een schipbreuk. Welke kracht er in gebed is! God verhoort, niet zoals wij vaak
denken, maar Hij verhoort als we bidden naar zijn wil, in de Geest.

Vers 33
De God nu van de vrede zij met u allen! Amen.
Paulus sluit af met een zegenbede voor de gemeente in Rome. God is een God
van vrede. Als Hij met ons is en wij in zijn wil wandelen, kennen we niet alleen
vrede in ons hart, maar vooral ook vrede onderling.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd
opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de
bijstand van de heilige Geest. Hd9:31

Veel vrede wordt gemist door ons gebrek aan gebed, waartoe Paulus alle
gemeenten (behalve die in Galatië) toe oproept, ‘opdat wij een rustig en stil
leven’ mogen leiden (zie 1Tm2:1-2).
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We naderen het einde van deze indrukwekkende brief over ‘het evangelie
van God’ (Rm1:1), ‘het evangelie van de genade van God’ (Hd20:24). God
rechtvaardigt de goddeloze in dit evangelie (Rm4:5) en dat niet alleen, Hij
geeft de gerechtvaardigde goddeloze ook zijn Geest inwonend opdat er een
rechtvaardig leven zal zijn op aarde (Rm14:17). Dit rechtvaardige leven is niets
anders dan het leven van de Heer Jezus dat openbaar wordt door de Heilige
Geest.
Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goed- heid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gl5:24

Zoals deze brief begon met de beschrijving van de goddeloze daden van de oude
mens (Rm1:29-31), zo eindigt deze met de beschrijving van de rechtvaardige
daden van de nieuwe mens. Paulus’ hart vult zich met grote dankbaarheid
voor de heiligen die hem hebben versterkt en bemoedigd, en dit hoofdstuk is
daarom ook de meest intieme, liefdevolle en uitgebreide uiting van het hart
van deze apostel. Hij brengt de groeten over aan hen in Rome en doet dat
met grote liefde voor hen. Laten ook wij voor anderen zó tot troost zijn en
ervoor zorgen dat we ons omringen met hen die ons kunnen versterken en
vertroosten door de Heilige Geest.

Vers 1
Ik beveel nu Febe aan, onze zuster, die ook een dienares is van de gemeente
die in Kenchreeën is,
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Van sommigen heiligen noemt Paulus bijzonderheden, van anderen niet
en noemt hij alleen hun namen. Iedere broeder of zuster met wie we ons
verbonden weten heeft weer een andere specifieke gave waarvoor we
dankbaar zijn. Anderen zijn wat meer op de achtergrond maar ook hen
waarderen wij. Febe (=stralende, reine) is de eerste die wordt genoemd. Ze
was een ‘dienares’ of ‘diaken’ in de gemeente in Kenchrea, een havenstadje
zes kilometer ten oosten van Korinthe. Zij heeft waarschijnlijk de brief van
Paulus naar Rome gebracht. Zij vervulde niet het ambt van diaken (aangezien
1Tm3:12 zegt dat alleen mannen hiervoor in aanmerking komen). Ze had zaken
te doen in Rome en was vanwege haar betrouwbaarheid uitermate geschikt de
brief veilig in Rome te bezorgen.

Vers 2
opdat u haar ontvangt in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en haar
bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig mocht hebben; want ook zijzelf heeft
bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.
Deze vrouw, ‘onze zuster’, had aan velen bijstand verleend en ook aan Paulus
zelf. Vaak wordt er negatief gedacht over de dienst van zusters omdat zij in de
publieke samenkomsten behoren te zwijgen (1Ko14:34), maar hier zien we, in
dit hoofdstuk, hoeveel vrouwen er van grote waarde waren voor de apostel!
Febe was zo’n zuster. Zij droeg zelfs de brief bij zich die nog meer rijkdommen
openbaart dan al de boeken van Mozes bij elkaar! Daarom beveelt Paulus haar
in Rome aan opdat zij haar ontvangen ‘in de Heer, op een wijze de heiligen
waardig’. Ook vraagt hij hen haar bij te staan in alles wat ze nodig zou moeten
hebben. Wat een prachtig verzoek en hoe behoren we ook elkaar op een
dergelijke wijze ‘te ontvangen’. Haar bijstand aan velen is niet vergeten door
de Heer. Ze staat hier opgeschreven in het woord zoals allen ‘opgeschreven’
staan en in de dag van de Heer beloond zullen worden.

Vers 3
Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus
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Prisca of Priscialla (Priscilla=oudje) en Aquila (=arend) hebben hun leven
gewaagd voor Paulus en worden ‘medearbeiders’ genoemd. Zie verder
Hd18:2,18, 26; 2Tm4:19 en 1Ko16:19. Uit deze laatste tekst blijkt dat de
gemeente van Efeze in hun huis samenkwam; in Rome bleek hetzelfde. Ze
waren beiden goed onderlegd in de ‘weg Gods’ (zie Hd18:26). Het is prachtig als
echtparen meearbeiden om het evangelie van de Heer Jezus te ondersteunen
op welke wijze dan ook.

Vers 4
(die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben; niet ik alleen dank hen, maar
ook alle gemeenten van de volken),
Uit Hd18:1-3 blijkt dat Paulus bij hen gelogeerd heeft en dat dit voor hen niet
zonder risico was aangezien Paulus zijn leven niet zeker was.
Daarna vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. En hij vond een Jood genaamd
Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italie was gekomen, met zijn
vrouw Priscilla (omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten
vertrekken) en hij ging naar hen toe; en omdat hij van hetzelfde beroep was,
bleef hij bij hen en werkte, want zij waren tentenmakers van beroep. Hd18:1-3

Ze hadden hun leven gewaagd voor Paulus, blijkens 1Jh3:16 de ultieme uiting
van de goddelijke liefde. Alle gemeenten die er destijds waren konden dankbaar
zijn voor de dienst van dit echtpaar omdat Paulus door hen voortgeholpen
werd en zijn bediening kon voortzetten ten behoeve van al die gemeenten.

Vers 5
en de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn geliefde, die de eersteling
van Asia is voor Christus.
Er was een gemeente die samenkwam in hun huis in Efeze (1Ko16:9). Epenetus
(=die te prijzen is) was de ‘eersteling’ in Asia, kennelijk de eerste gelovige in Asia
‘voor Christus’, waarschijnlijk tot bekering gekomen onder Paulus’ prediking
tijdens de drie jaren in Efeze. Deze noemt Paulus ‘mijn geliefde’. Als we iemand
tot de Heer brengen heeft deze een bijzondere plaats in onze hart omdat het
voor Hem is, zeker als het een eerste is ergens in een familie of een plaats.
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Vers 6
Groet Maria, die veel voor u gearbeid heeft.
Maria (= van Hebreeuwse Mirjam, wat weer uit het Egyptisch kwam: ‘geliefd
door’), had zich veel moeite gegeven voor de gemeente. Dit is in de voltooid
verleden tijd, dus ze was gestopt met deze activiteit. Kopiaô, is ‘moeite’, wat
ook als ‘arbeiden’ wordt vertaald. Paulus gebruikt dit woord vijf keer voor zijn
eigen bediening en drie keer voor die van anderen, voor dienstknechten van de
Heer (1Ko16:16), leidinggevenden (1Ts5:12) en oudsten (1Tm5:17). De arbeid
in het koninkrijk van God gaat altijd gepaard met moeite, maar zal worden
beloond. Het woord komt in dit hoofdstuk ook nog voor in vs12.

Vers 7
Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, die
vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus zijn geweest.
Andronikus (=verwoesting van het volk) en Junia (=jeugdig), waarschijnlijk een
echtpaar dat al vóór Paulus ‘in Christus’ was en verwanten van Paulus waren (zie
ook vs11 en 21). Zij waren ‘onder de apostelen in aanzien’ wat voor sommige
uitleggers reden is hen als apostelen te beschouwen, maar daar kan ik niet
in mee gaan. Het betekent dat de apostelen hen zeer waardeerden. Ze zaten
kennelijk ook in de gevangenis met Paulus. Het is bijzonder om familieleden te
hebben die ook in de Heer geloven en tot de gemeente behoren.

Vers 8
Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Heer.
Ampliatus (=vergroot, verbreid) was waarschijnlijk een bekeerling van Paulus
en voor grote waarde voor zijn hart ‘in de Heer’.

Vers 9
Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachys, mijn geliefde.
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Urbanus (=stedeling) kwam uit Rome (zie naam) en had met Paulus en anderen
mee gearbeid. Stachys (=aar, zaad) was erg geliefd door Paulus.

Vers 10
Groet Apelles, de beproefde in Christus. Groet hen die tot de huisgenoten van
Aristobulus behoren.
Appeles had een beproeving ondergaan, maar was in Christus gebleken
welbeproefd te zijn. Zo wordt iedere gelovige beproefd maar ‘in Christus’
voor zijn doel. Als de beproeving in Christus (want Hij is ook de kracht om
vol te houden) doorstaan wordt zijn we bruikbaar (zie 2Ko8:22). De Heer
weet de beproevingen die Paulus dan ook niet bij name noemt. Aristobulus
(=de beste raadgever) wordt niet gegroet, maar wel degenen die behoren tot
zijn huisgenoten. Was hij overleden omdat deze Aristobulus zelf niet gegroet
wordt? Was hij de beroemde zoon van Mariamne en kleinzoon van Herodes de
Grote, de broer van Herodes Agrippa? Dan zijn deze huisgenoten de bedienden.

Vers 11
Groet Herodion, mijn verwant. Groet hen die de huisgenoten van Narcissus
in de Heer zijn.
Herodion (=heldhaftig) was familie van Paulus en mogelijk ook verwant met
Herodes. Narcissus (=bedwelmende geur) behoorde bij een kring waarbij er
mensen waren die ‘in de Heer’ waren, er waren dus ook ongelovigen, maar
die groet Paulus niet.

Vers 12
Groet Tryfena en Tryfosa, die in de Heer arbeiden. Groet Persis, de geliefde,
die veel gearbeid heeft in de Heer.
Tryfena en Tryfosa (weelderig of voortreffelijk; of ook: week) waren vrouwen
(zussen waarschijnlijk) die zich veel moeite hadden gegeven in hun arbeid
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voor de Heer. Niet iedere gelovige arbeidt in de Heer. Sommigen menen dat zij
slavinnen waren. Persis (=Perzische) wordt apart genoemd van de vorige twee
vrouwen. Zij had ‘veel’ moeite getoond in het werk van de Heer. Bovendien
wordt zij ‘de geliefde’ genoemd. Over broeders kan Paulus zeggen ‘mijn
geliefde’, maar van de zusters ‘de geliefde’. Hij is zorgvuldig in deze zaken. De
moeite van Persis is afgelopen blijkens de verleden tijd van het werkwoord.

Vers 13
Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne.
Rufus (=roodharige, rooie) en zijn moeder. Rufus kan heel goed de zoon zijn
geweest van Simon van Cyrene die het kruis van onze Heer had gedragen
(Mk15:21). Rufus’ moeder had blijkbaar een dienst van moederlijke zorg voor
Paulus verricht. Zo wordt het woord van Christus waar uit Mk10:29,30:
Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder,
vader, kinderen of akkers heeft verlaten ter wille van Mij en ter wille van het
evangelie, die niet honderdvoudig ontvangt, nu in deze tijd: huizen, broeders,
zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomstige
eeuw eeuwig leven.

Het is heel bijzonder als christenmoeders naast hun eigen gezin hun
moederlijke zorg uitbesteden aan andere gelovigen, heel in het bijzonder aan
hen die arbeiden voor Christus.
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Paulus, de door Christus geroepen apostel, sluit deze brief af met het
overbrengen van groeten aan de gemeente in Rome. Vele heiligen, mannen
en vrouwen worden door hem met naam en toenaam op de voorgrond gezet
vanwege hun dienst aan de Heer. We mogen weten dat onze Heer elk van
zijn discipelen ziet en hun trouw opmerkt en zal belonen als Hij komt. Al deze
gelovigen zijn stuk voor stuk bewijzen dat het evangelie van God daadwerkelijk
vrucht draagt in de hele wereld en mensen verandert van goddeloze vijanden
tot mensen in wie Christus openbaar wordt door de Heilige Geest.

Vers 14
Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen.
Paulus noemt vijf broeders bij name die samenkwamen in Rome. Asyncritus
(=onvergelijkelijk, of: niet-mede-oordelend), Flegon (=vurig), Hermes (naam
van een afgod, zie Hd14:12), Patrobas (misschien ‘vaderlijk’) en Hermas
(variant op Hermes) en de broeders die bij hen vergaderd waren tot de naam
van Christus. Men kwam in dezelfde stad op verschillende plaatsen samen en
niet in één grote kerk o.i.d. Zie ook volgende vers en vs5.

Vers 15
Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen
bij hen.
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Weer noemt Paulus een groep die samenkwam in Rome. Het zijn Filologus
(=liefhebber van het woord, geleerd) Julias (=mannelijk) of Julia (=vrouwelijk,
‘jong, jeugdig’; wellicht de vrouw van Filogus), Nereus en zijn zuster (kinderen
van Filologus en Julia?) en tenslotte Olympas (=geschenk van Olympus,
hemels) had zijn naam aan een heidense afkomst te danken, maar behoorde
nu tot een gezelschap van heiligen net als Hermes in vs14. ‘Al de heiligen bij
hen’ is de gemeente die met hen samenkwam. Paulus, in al zijn strijd, lijden en
zorg voor de gemeenten (2Ko11:28) kent al de gelovigen bij name! Hij droeg
allen op zijn hart.

Vers 16
Groet elkaar met een heilige kus. Al de gemeenten van Christus groeten u.
De heilige kus was de christelijke groet en wordt behalve hier ook aanbevolen
in 1Ko16:20; 2Ko13:12; 1Ts5:26 en in 1Pt5:14 (‘liefdeskus’). De eenvoudigheid
en warmte van deze begroeting wordt vaak gebagatelliseerd door onze
nuchtere, koude Westerse houding en afgedaan als een ‘culturele gewoonte’.
Maar zie hoe deze heiligen elkaar liefhadden! We zouden ons moeten
schamen voor het gebrek hieraan. Viermaal in dit gedeelte gebruikt de apostel
het woord ‘geliefde’. Al de gemeenten waren in liefde met elkaar verbonden,
in tegenstelling tot vandaag waar de gemeenten onafhankelijk van elkaar
opereren!

Vers 17
En ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen
tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen.
Het tegenovergestelde van die warme en mooie eenheid die we hiervoor
tegenkwamen is de kille tweedracht die lieden uit vs16, 17 veroorzaken. Ga
ze uit de weg! Een scheiding van gelovigen kan soms nuttig zijn vanwege de
leer (Gl1:6-10). Deze mensen brengen scheiding tegen de leer vanwege hun
sektarische houding. Het zijn vleselijke (Gl5:20), egoïstische mensen (Fl3:19),
die de Geest niet hebben (Jd:19). Ze ondermijnen de leer van Paulus over de
vrije genade van God. Het zijn ‘valse broeders’ (Gl2:4).
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Het is soms best lastig om in de praktijk zulke mensen te herkennen! Kijk naar
hun vruchten, het zijn werkers van de ongerechtigheid (zie 2Ko11:13-15).
Paulus wenst de gelovigen toe ‘onbesmet’, argeloos, onbedorven te zijn van
het kwaad. Je hoeft er niet van alles over te weten.
Zie voor het onderwerp ‘uit de weg gaan’, vooral nog de volgende passages:
1.

2Ts3:6: Je onttrekken aan elke broeder of zuster die zich ongeregeld
gedraagt.

2.

2Ts3:14: Iemand ‘tekenen’ die niet wil luisteren naar de gezonde leer. Niet
voor een vijand houden, maar terecht wijzen als een broeder/zuster.

3.

1Tm5:20: Oudsten die in zonde leven, in tegenwoordigheid van allen
bestraffen.

4.

1Tm6:2b-11: Mensen die zich niet voegen naar de gezonde woorden van
de Heer Jezus en de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen, moet
je ‘ontvluchten’.

5.

2Tm2:25: met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffen.

6.

Tt3:10: Een mens die scheuring maakt, na hem een en andermaal terecht
te hebben gewezen, ontwijken.

7.

2Pt2: waarschuwing tegen dwaalleraars, zie ook Jd:3-16

8.

2Jh9-10: Iemand die niet de leer van Christus brengt niet ontvangen en
hem niet groeten.

Vers 18
Want zulke mensen dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik; en
door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen.
Dit vers lijkt op Fl3:18-19:
Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg,
dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; hun einde is het verderf, hun
God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande; zij bedenken de aardse
dingen.
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De ‘buik’ is de plek van de lusten, en Paulus bedoelt dat deze mensen alleen
aan hun eigen voordeel denken. Ze zijn gericht op de dingen hier beneden
(aardsgezind) om zodoende hun eigen lusten na te streven.
Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Fp2:21

Ze zijn ‘vijanden van het kruis’ wat wil zeggen dat ze niet hun eigen leven in
de dood brengen, maar juist hun leven hier op aarde zo comfortabel mogelijk
willen leiden. Ze verleiden anderen (argelozen; letterlijk: ‘onschuldigen’ of
‘eenvoudigen’) dit ook te doen, door met mooie praatjes (‘vleitaal’) ze van de
waarheid af te trekken. ‘Vrome taal’ is letterlijk ‘goede woorden’ dat op alle
andere plaatsten in de NT wordt vertaald met ‘zegenen’.

Vers 19
Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij
daarom over u; maar ik wil dat u wijs bent jegens het goede, maar rein
jegens het kwade.
De Romeinen hadden, in tegenstelling tot de verleiders, een goede naam
als het ging om de gehoorzaamheid van het geloof (zie Rm1:8). Daarom kon
Paulus zich over hen verblijden. Paulus wenst de gelovigen toe ‘onbesmet’,
argeloos, onbedorven te zijn van het kwaad. Je hoeft er niet van alles over
te weten. Wel moeten we waakzaam zijn om het kwaad te herkennen en
te weerstaan. Daarom behoren wij ‘wijs jegens het goede’ te zijn door de
constante studie van Gods woord. ‘Rein jegens het kwade’ volgt dan, afstand
nemen van dwaalleer (en niet zoals sommigen er onderzoek naar doen om
‘ertegen te waarschuwen’).
Broeders, weest geen kinderen in uw overleggingen, maar weest kleine kinderen
in de boosheid, en wordt in uw overleggingen volwassenen. 1Ko14:20
Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat
rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige
lof is, bedenkt dat. Fp4:8
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Vers 20
De God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u!
De ‘boze mensen en bedriegers’ (2Tm3:13) zijn handlangers van de satan. Nu
behoren wij waakzaam te zijn en hen uit de weg te gaan. Uiteindelijk zal ‘de
God van de vrede’ de satan, de veroorzaker van al deze onrust en tweedracht,
spoedig ‘onder uw voeten’ vertreden, bij de komst van Christus. Paulus verbindt
de komst van dwaalleraren aan de ‘listen’ van de duivel (2Ko11:14-15; Ef6:12).
Wij hebben uiteindelijk deel aan de uitvoering van het oordeel over satan. Hij
zal op aarde worden geworpen na de opname van de gemeente waarna de
grote verdrukking zal aanvangen. Christus zal na zijn komst en duizendjarige
regering satan werpen in de poel van vuur (Op20:10). Het tweede deel van
dit vers wordt in sommige handschriften herhaald in vs24 en komt zeven keer
voor in de brieven. Deze genade, welke zijn oorsprong vindt in de Vader en
aan ons wordt gecommuniceerd door de Geest, is afkomstig van Christus en
hebben we dagelijks nodig!

Vers 21
U groeten Timotheüs, mijn medearbeider, en Lucius, Jason en Socipater, mijn
verwanten.
Een aantal medearbeiders van Paulus brengen hun groeten over aan de
gemeente van Rome. Het is heel goed mogelijk dat deze groep in het huis
van Gajus (zie vs23) samen aan deze brief hebben meegewerkt. Eerst wordt
Timotheüs genoemd waarover Paulus schreef:
En u kent zijn beproefdheid, dat hij, zoals een kind zijn vader, met mij in het
evangelie heeft gediend. Fl2:22

Lucius is waarschijnlijk Lucius van Cyréne uit Hd13:1. ‘Mijn verwanten’ houdt
in dat Jason en Sosipater (Hd20:4) familie van Paulus waren. Jason (Hd17:5-9)
is de Griekse verbastering van het Hebr. Jesjoea (Jozua, Jezus).
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Vers 22
Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer.
Tertius (=de derde) heeft de brief geschreven terwijl Paulus hem dicteerde.
Zijn naam lijkt heel toepasselijk te zijn als je bedenkt dat de eerste ‘schrijver’
de heilige Geest is, de tweede Paulus en Tertius de derde. Paulus schreef zijn
brieven niet zelf (Ko4:18), misschien vanwege een oogkwaal (Gl4:15; 6:11).

Vers 23
U groet Gajus, de gastheer van mij en van de gehele gemeente. U groet
Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus.
Gajus (Hd19:29; 1Ko1:14) was de man bij wie Paulus logeerde, die door hem
was gedoopt en die tevens de gemeente in Korinthe gastvrij huisvestte. Het is
mogelijk dat dit dezelfde persoon is als Titius Justus in Hd18:7 (die dan als volle
Romeinse naam Gaius Titius Justus droeg). Erastus (2Tm4:20) had een hoge
functie in Korinthe; hij was een soort wethouder van financiën. Quartus is ons
verder niet bekend, wellicht een inwoner van Rome gezien zijn naam.

Vers 24
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Niet alle handschriften hebben dit vers. Het komt ook voor in vers 20.

Vers 25
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,
Paulus wenst dat de gelovigen in Rome ‘bevestigd’ worden in ‘zijn evangelie’
(zie ook Rm1:11). Dat is de specifieke openbaring aan hem van ‘de openbaring
van de verborgenheid’. In de Efezebrief en die aan Kolosse gaat hij hier verder
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op in. Denk aan unieke plaats van de gemeente, de mens Christus die in de
hemel verheerlijkt is, Christus die door de Heilige Geest in onze harten woont,
dingen die de oudtestamentische profeten nooit gezien hadden. Het zijn
alle waarheden die zijn verbonden met de hemelse positie van Christus, het
hoofd van de gemeente. De heiligen, leden van Christus, zijn geroepen tot
de heerlijkheid van God Zelf (zie ook Jh17:22; 1Pt5:10). De Korinthiërs waren
vleselijk en aan hen bracht Paulus ‘Christus en die gekruisigd’ (1Ko2:2). Maar
aan volwassen gelovigen, geestelijke mensen, kon hij de verborgenheid kwijt
wat hij ook de Romeinen toewenst. Deze verborgenheid behoort een reactie
op te wekken in ons, opdat we in alle delen onberispelijk zijn bij de komst van
de Heer (1Ts3:13; 5:23).

Vers 26
maar die nu is geopenbaard en door profetische Schriften, naar het bevel
van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend
gemaakt,
Nu zijn deze dingen geopenbaard door profetische schriften, de brieven van het
Nieuwe Testament waarin de hemelse roeping van de gemeente verbonden
met de verheerlijkte mens in de hemel, worden ontvouwd. Dit zijn dingen die
de oudtestamentische profeten nooit gezien hadden. Niemand van hen wist
dat er een gezelschap zou komen die geschikt zou worden gemaakt om voor
eeuwig bij de Vader en de Zoon te zijn in het licht, in het huis van de Vader.
Israël wist dat ze de heerlijkheid van God zouden zien (Js33:17), maar niet dat
mensen deel zouden hebben aan deze heerlijkheid! God wil echter aan alle
volken een gehoorzaamheid door het geloof in deze dingen aanbieden via de
bediening van Paulus opdat zij die geloven hemels gezind zouden zijn.

Vers 27
de alleen wijze God, door Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid tot in alle
eeuwigheid! Amen.
Alle lof aan ‘de alleen wijze God’, omdat alles uit Hem is en Hij door Jezus
Christus zijn plan zal voleinden naar zijn grote wijsheid. Christus Jezus zij de
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lof en de dank en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. De Vader zal in de
Zoon verheerlijkt worden voor eeuwig. Zo sluiten we deze geweldige brief af
waarin we het volle zicht hebben gekregen op het evangelie van God. Ik bid
dat de waarheden die ons door God zijn gegeven via deze brief, in uw en mijn
harten bewaard worden opdat onze levens ‘de Heer waardig’ zullen zijn totdat
Hij komt.
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