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Inleiding. 

 

De Brief aan de Romeinen die in de kanon (de volgorde der Schriftboeken) aan het hoofd der Zendbrieven is 

geplaatst, is naar zijn historisch ontstaan zeer waarschijnlijk de laatste van het eerste zevental door Paulus 

gedurende de Handelingentijd geschreven. Hij was vooraf gegaan door 1 en 2 Thessalonicensen, 1 en 2 

Korinthe, Galaten en Hebreeën (dat we ook aan Paulus toekennen) en wordt geacht in de lente van het jaar 

58 vanuit Korinthe te zijn geschreven, kort na zijn vertrek uit Efeze (Handelingen 20). Hij werd door Febé, 

een dienares der gemeente te Kenchrea, de voorhaven van Korinthe, naar Rome gebracht. (Rom. 16: 1). 

Daar was een gemeente die van gezicht aan Paulus niet bekend was. Ze bestond volgens sommigen uit een 

ongeveer even groot aantal Joden als Heidenen; anderen menen dat het aantal Jodenchristenen overheer-

send was. Hoe dan ook, beide groepen met zijn evangelie bekend te maken is het oogmerk van zijn Brief ge-

weest; de naaste aanleiding was wel het tot dan toe verhinderd zijn om persoonlijk naar Rome te komen. 

 

De Schrift vermeldt ons niet wanneer en door wie die gemeente te Rome is gesticht. In de Romeinenbrief 

wordt er nergens op gezinspeeld. Mogelijk heeft zij haar ontstaan mede te danken aan het wereldverkeer 

zoals de gemeente te Alexandrië, Handelingen 18: 24-36, Antiochië, 11: 19, Efeze, 19: 1-7 maar vooral aan 

de buitenlandse Joden en Jodengenoten die naar Jeruzalem zijn gegaan tot bijwoning van de feesten en 

daar met het evangelie in aanraking zijn gekomen. Zeer waarschijnlijk is de gemeente een van de eersten 

die buiten Israël gesticht zijn. Toen Paulus aan de gelovigen daar zijn Brief schreef kon hij getuigen dat het 

geloof van haar leden in de gehele wereld verkondigd werd. Rom. 1: 8. Voorts blijkt dat velen geestesgaven 

bezaten. En tevens dat hun gehoorzaamheid tot kennis van allen was gekomen. 16: 19. De faam van deze 

gemeente was Paulus al lang ter ore gekomen; hij had daarom al vele jaren een groot verlangen tot hen te 

komen, 15: 23. Hieruit blijkt dat het evangelie al vroeg te Rome bekend was, waarschijnlijk het meest door 

hen die naar Petrus’ rede op de Pinksterdag geluisterd en wiens prediking zij aanvaard hadden, er waren 

immers “buitenlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten”, Handelingen 2: 10. Deze, weer te Rome 

teruggekeerd, hebben aan hun medeburgers in de stad het evangelie gepredikt en enigen bekeerd. Gaan-

deweg verbreidde de boodschap van het heil zich verder, het eerst onder de proselieten, zij die de afgoden 

al verlaten en Israëls God als de ware beleden hadden zonder geheel tot het Jodendom toe te treden - dat 

waren de proselieten der poort - en daarna onder de Romeinse afgodendienaars die zich ook in een zeer 

waarschijnlijk niet klein aantal tot Christus wendden. Dat allerwegen van het geloof der Romeinse gelovigen 

gesproken wordt, wijst op een grote, krachtige en levende gemeente. 

 

Een der grote thema’s die in Romeinen behandeld worden is wat Paulus noemt „het evangelie der voorhuid” 

of “mijn evangelie”. Dit beantwoordt de vraag: Op welke grond kan een zondaar rechtvaardig zijn voor God. 

Noch het streven van de Heiden geleid door zijn geweten, noch het zoeken van de Jood eigen gerechtigheid 

op te richten door nauwgezette wetbetrachting kan baten. Allen hebben gezondigd, zijn voor God veroorde-

lenswaardig en derven daarom Zijn heerlijkheid. Zij hebben een andere gerechtigheid nodig: de Goddelijke; 

deze is gegeven in Christus Jezus. 

 

Echter, hierbij blijft het niet bij. Aan deze gerechtigheid ligt iets anders ten grondslag: een verzwegen verbor-

genheid. Op grond hiervan wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Dit nu is het tweede thema van Romei-

nen. 

 

De Brief aan de Romeinen is van het grootste belang voor de gelovige die voort mag gaan op de weg der 

behoudenis. Zijn geloof in Christus moet meer gaan omvatten: de toerekening van een gerechtigheid die 

buiten hem ligt; deze is gebaseerd op de verzoening met God welke Adams zonde ver in heil overtreft. 
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Het is geen wonder dat deze Brief in alle tijden de gelovigen zeer bekoord heeft en dat de verzamelaars der 

N.T.-geschriften hem aan het begin van al de Brieven geplaatst hebben. Hij geeft leerstellig, praktisch en 

bedelingonderricht en spreekt het hart voortdurend met klem toe. Hij moge dit opnieuw doen bij de uiteenzet-

ting die wij er in dit boekwerk van willen geven. 

 

HOOFDSTUK  2 

 

“Mijn evangelie” en de openbaring der verzwegen verborgenheid 

 

De Romeinenbrief bevat twee thema's die Paulus aan het slot samenvat en ons als sleutel ter opening in 

handen geeft:  

 

“Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking ener verborgenheid die 

de tijden der eeuwen (Gr.: de aionische tijden) verzwegen is maar nu geopenbaard is en door de pro-

fetische schriften naar het bevel des eeuwigen (aionischen) Gods tot gehoorzaamheid des geloofs 

onder de Heidenen bekend gemaakt is, Hem, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwen der 

eeuwen (aionen der aionen)”. Rom. 16: 25-27. 

 

In dit gedeelte is niet alleen sprake van „mijn evangelie”, genoemd in hfdst. 2: 16 en 16: 25 (dit is het evan-

gelie der Voorhuid van Gal. 2: 7), maar nog van iets anders, dat nog niet vermeld is: de prediking van een 

verborgenheid; deze is in de vroegere eeuwen (aionen) verzwegen geweest maar in Paulus’ dagen geopen-

baard en bekend gemaakt. 

 

Velen die al bekend zijn met de bedelingplaats van Efeze, menen dat Paulus hier doelt op de grote verbor-

genheid, ons in de Efeze Brief bekend gemaakt. Navolgers van Dr. Bullinger menen dat Paulus deze verzen 

aan de Romeinenbrief toegevoegd heeft toen God hem de Efezer verborgenheid geopenbaard had. Wij ge-

loven dat dit niet juist is en dat de verzwegen verborgenheid niet slaat op wat aan Paulus pas na het schrij-

ven van Romeinen gegeven is. En wel hierom niet:   

 

Ten eerste is hier geen sprake van een verborgenheid verborgen in God, maar van een die verzwegen is 

geweest. Ze kan zeer goed aan enkelen bekend geweest zijn, zij het dan min of meer omsluierd, maar 

niemand mocht er over schrijven.  

 

Ten tweede werd deze verborgenheid niet alleen door Paulus bekend gemaakt zoals die van Efeze, maar 

ook door anderen: door profetische Schriften, de geschriften van (meerdere) N.T. profeten. 

 

We geloven dat we de verzwegen verborgenheid in Romeinen zelf moeten zoeken. Elke Brief is een geheel 

op zichzelf, en moet uit dit oogpunt bekeken worden. Dit kan met deze gegevens heel goed. 

 

Romeinen loopt op twee personen terug: op Abraham en op Adam. In de eerste is besloten het „mijn evan-

gelie”, in de tweede “de verzwegen verborgenheid”. 

 

Met dit voor ogen kunnen we Romeinen in drie hoofddelen indelen met als sluitstuk een samenvatting. Van 

de drie hoofddelen zijn er twee buitendelen en is er een binnendeel.  

 

Het eerste buitendeel loopt van Rom. 1: 1 - 5: 11; hierin lezen we van zonden, (meervoud) wet van Sinaï, 

Abraham, Israël, Jood en Heiden; het geeft ons de leerstellige waarheid.  

 

Het tweede buitendeel omvat 9: 1 - 16: 24; ook dit vertoont dezelfde trekken als het eerste deel maar nu ge-

zien vanuit het bedelingstandpunt en de toepassing voor het praktische geloofsleven.  

 

Het binnendeel is vervat in 5: 12 - 8: 39; hier lezen we van de zonde (enkelvoud), van de wet der zonde, en 
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van Adam; niet van Abraham, Jood of Heiden. Dit handelt dan over de verzwegen verborgenheid.  

 

In 16: 25-27 hebben we tenslotte de samenvatting van en tevens sleutel tot al het vorige; dit kan men opvat-

ten als vierde deel. We hebben dus: 

 

 

Hoofddeel I  1: 1 - 5: 11 „Mijn evangelie”. 

 

Hoofddeel II   5: 12 - 8: 39 „Verzwegen verborgenheid”.  

 

Hoofddeel III  9: 1 - 16: 24 „Mijn evangelie”. 

 

Sluitdeel IV  16: 25-27 Samenvatting (Sleutel). 
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Het evangelie van tevoren beloofd. - Rom. 1: 1- 18. 

 

Dit gedeelte bestaat weer uit enige onderdelen, n.l.  

 

- vs. 1 - 7: aanhef en zegengroet,  

- vs. 8 - 15: Paulus’ begeerte Rome te bezoeken,  

- vs. 16 en 17; het evangelie Gods een kracht tot behoudenis. 

 

Aanhef en zegengroet. 

Rom. 1: 1-7. 

1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, 

(2 dat Hij te voren beloofd heeft door Zijn profeten in (de) heilige Schriften), 

 

3 aangaande Zijn Zoon, 

(die naar Zijn menselijke aard geboren is uit nakomelingschap van David, 4 die naar Zijn  

geestelijke heilige aard als Zoon van God in kracht is gesteld blijkens Zijn opstanding uit  

de doden), 

 

Jezus Christus onze Here, 

(5 door Wie wij (de) genade en (het) apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid  

des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder alle volken, 6 tot welke ook gij behoort, 

 geroepenen van Jezus Christus) 

 

7 aan allen die te Rome zijt, geliefden van God, geroepen heiligen: 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Here Jezus Christus. 

 

Zoals elders in zijn Brieven, treffen we ook hier bij Paulus tussenzinnen aan; we hebben die door inspringing 

aangegeven. Als we ze weglaten, vinden we als hoofdzin:  

 

„Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie 

Gods - aangaande Zijn Zoon - Jezus Christus onze Here -, aan allen die te Rome zijt, beminden van 

God, geroepen heiligen: Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Here Jezus Christus”.  

We gaan eerst deze zin na. 

Rom. 1: 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evange-

lie Gods, 
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Paulus. We vinden deze naam het eerst in Handelingen 13: 9 waar gezegd wordt dat Saulus ook Paulus 

genoemd wordt. Zijn naam Saulus vinden we negen maal in Handelingen, eenmaal bij de naamswisseling 

van 13: 9, twee maal in de verbinding „Saul, broeder”, 9: 17 en 22: 13, en voorts drie maal in de dubbelvorm 

„Saul, Saul”, 9: 4; 22: 7; 26: 14. De naam Paulus komt veel vaker voor: in Handelingen 132 maal, in Paulus’ 

Brieven 29 maal en 1 maal bij Petrus (2 Petr. 3: 15). 

Saul, Hebr. of Saulus, Grieks betekent de Kleine. Mogelijk heeft zijn vader zijn kleine zoon tegelijk de andere 

naam gegeven; dit geschiedde meer bij Joden die in den vreemde woonden en het Grieks spraken. Hij heeft 

dit dan waarschijnlijk gedaan als herinnering aan het feit dat hij Romeins burger was; het burgerschap heeft 

hij wellicht verkregen door persoonlijke en belangrijke diensten aan een hoge Romein bewezen. 

 

Opgemerkt zij dat het Grieks niet heeft Paulus maar Paulos. Dit woord komt in het Latijn niet voor. Wel Paulo 

dat „kleinigheid” betekent. Hiervan is dan Paulus gevormd. Beiden, zowel de Hebr. als de Griekse naam 

betekenen dan ongeveer hetzelfde: de Kleine. 

 

Sommigen willen er een Griekse naam in zien. Nu bestaat het woord Paulos niet in het Grieks, maar wel 

Paula; dit betekent: rust, ophouden. Zij zeggen nu: Paulus is de mannelijke vorm van Paula en dat woord 

betekent ook pauze, tussentijd. Dit is een passende naam voor deze apostel: God laat in de tussentijd dat de 

betrekking tussen God en Israël verbroken is een nieuwe boodschap prediken waarvan Paulos de drager is; 

hij draagt zijn naam daarom met het oog op die tussentijd. 

 

Wij kunnen dit niet als juist erkennen. Paulus heeft tot op Handelingen 28 de band met Israël bewaard; tot 

die tijd was hij dienaar van het Nieuwe Verbond; pas daarna komt de tussenperiode waarin het Lichaam van 

Christus gevormd wordt. We blijven daarom bij de Latijnse naam; zijn vader gaf hem als Romeins burger 

immers geen Griekse maar een Latijnse, d.i. Romeinse naam, die hetzelfde betekende als de Hebreeuwse: 

de Kleine. 

 

Saulus-Paulus. Saulus „uit de stam van Benjamin”, welks voorvader de laatste zoon van Jakob was. Het was 

een kleine stam die in de loop der geschiedenis afhankelijk werd van Juda, zozeer dat hij als het ware niet in 

tel was en bij de deling van het Rijk gesproken wordt van „een stam”, 1 Kon. 11: 36 en die in Ps. 68: 28 “de 

kleine” heet, maar waarvan ook staat dat hij mocht heersen. Ter herinnering aan de eerste koning over Israël 

heeft Sauls vader hem tot diens naamgenoot gemaakt, zeker om de eerste koning te eren. De Kleine scheen 

zijn voorvader eer aan te doen, evenals deze David vervolgde, vervolgde Saulus de door God gestelde Ko-

ning en Diens volgelingen. Maar ’s mensen wegen zijn niet Gods wegen: de Kleine die door zijn Jodendom 

wilde heersen over het Goddelijke, werd van vervolger tot verbreider gemaakt, maar zo tot de minste der 

apostelen, niet waardig „een apostel genaamd te worden”. Echter, Gods genade maakte deze Kleine groot: 

„hij arbeidde overvloediger dan zij allen” en na Christus is Paulus de grote figuur van het N.T. Van hem die 

toenam in het Jodendom boven velen van zijn leeftijd werd hij een dienstknecht, een slaaf, van de aan hem 

verschenen Heer. Ja meer dan dat: een geroepen apostel. En nog dieper: een ingeleide in openbaringen 

des Heren, een mysticus als geen ander, een ingewijde in de betekenis van Christus’ kruis, dood, opstan-

ding, zetting in Gods Rechterhand. 

 

De vervolger is de navolger geworden, de laatste tot de eerste, de man zonder mededogen tot de drager van 

barmhartigheid, de vervolgende zoon van het Jodendom tot de troostende liefdevolle vader van Joden- en 

Heidendom, de zoon der smart als vervolger tot de zoon der rechterhand als begenadigde; de Kleine tot de 

Grote. Zo is geweest het welbehagen van Hem die deze Saulus-Paulus reeds vanaf zijn geboorte af-

gezonderd heeft en geroepen naar Zijn voornemen en genade. Eenmaal zal deze Kleine als ster der 

eerste grootte schitteren aan het firmament der genade Gods. De grootste maat van de uitnemende rijkdom 

der genade Gods zal hem toegemeten worden en hij zal in de toekomende eeuwen als een wondervol or-

nament van Gods alles te bovengaande liefde en barmhartigheid aanschouwd worden en tevens het instru-

ment zijn om het welbehagen des Heren, gegrond in Christus Jezus zijn Heer, op heerlijke wijze te doen 

voortgaan. Ook van deze Kleine geldt: „O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods !”  
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Rom. 1: 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evange-

lie Gods, 

 

„Dienstknecht” betekent „slaaf”. In onze oren heeft dit laatste woord geen beste klank: in Israël was de 

toestand van slavernij echter niet zo verschrikkelijk als die waarvan wij door de gruwelen der slavernij van 

latere eeuwen hebben gehoord. Er waren ook goede heren. Soms wilde men „eeuwig” slaaf blijven, Ex. 21: 

6. Zulk een slaaf is nu ook Paulus geweest. Na zijn roeping altijd in dienst van de voortreffelijkste Heer. 

 

Hierbij is nog iets op te merken. Een slaaf was het eigendom van een heer die hem gekocht had. Ook dit 

was met Paulus het geval geweest. Christus had hem gekocht en betaald met de prijs van Zijn bloed, Zijn 

geofferde leven. Zo werd Hij zijn Meester, Zijn Heer, de Kurios, d.i. Bezitter. 

 

„Van Christus Jezus”. In de S.V. staat: Jezus Christus. De betere tekst is echter: „Christus Jezus”. Deze 

benaming komt uitsluitend bij Paulus voor. Geen der andere Briefschrijvers gebruikt ze; Paulus echter 90 

keer. 

 

In de benaming Christus Jezus gaat de ambtstitel voorop: „Christus” is immers geen eigennaam, maar bete-

kent: Gezalfde. De titel “Christus”, alleen staande komt zowel in de Evangeliën als in de Brieven voor, in de 

Evangeliën meer dan 50 keer, in Paulus Brieven meer dan 200 keer. 

 

T.o.v. Israël is onze Here als gezalfde de profeet, de priester en koning. Hij is echter nog meer: Middelaar 

Gods en der mensen. Voorts ook: Hoofd van het Lichaam. Zo is de titel verdiept en verbreed en is hij de 

ambtsaanduiding in alle sferen van zegening van Hem die God gegeven heeft om alle dingen te vervullen. 

De Christus is de Mens die tot volmaaktheid gekomen is om het schepsel hiertoe te leiden, de laatste vol-

eindigde, verheerlijkte, verhevene Adam aan wie gegeven is alle macht in alle sferen en in Wie al de volheid 

der Godheid lichamelijk woont. Met het oog daarop gebruikt Paulus deze titel voor de naam Jezus, wat is de 

naam der vernedering, gedragen in de dagen Zijns vleses. 

 

De omgekeerde volgorde Jezus Christus wordt in de Evangeliën  4 maal gebruikt, in Handelingen 7 maal, 

door Paulus 33 maal gebruikt, in de Algemene Zendbrieven en Openbaring 30 maal. Men ziet dat de eerste 

die niet in de Evangeliën voorkomt en slechts 2 maal in Handelingen ver de overhand heeft. 

 

“Een geroepen apostel”. Dit betekent zijn Goddelijke aanstelling. Hij was niet door mensen geroepen of 

gezonden, maar door Jezus Christus en God de Vader, Gal. 1: 1. Hij is gesteld tot prediker, apostel en leraar 

der Volken. 1 Tim. 2: 7. 

 

Een apostel is een gezondene die met gezag bekleed is. Wie hem verwerpt, verwerpt tevens zijn Lastgever. 

Christus heet ook een apostel, Hebr. 3: 1, wie Hem verwierp, verwierp Zijn Zender. Luk. 10: 11. 

 

„Afgezonderd tot het evangelie Gods”. Paulus’ afzondering begon al vanaf zijn geboorte. Gal. 1: 15, 16. 

Alles heeft ertoe moeten meewerken om hem te vormen tot hetgeen hij geworden is: zijn strenge opvoeding 

als Farizeeërs zoon, zijn Romeins burger zijn door geboorte, de Helleense omgang; dan zijn roeping op de 

weg naar Damascus. Maar boven alles de afzondering door de Heilige Geest in Handelingen 13: 2: “Zon-

dert Mij af Barnabas en Saulus”. 

 

„Het evangelie Gods”. 

Evangelie betekent naar men weet, blijde boodschap, goede tijding of goed nieuws. Het Gr. woord is euag-

gelion, samengesteld uit eu = goed en aggelia, boodschap. 

 

De term “evangelie Gods” komt zeven maal voor, hier in Rom. 1: 1, voorts in 15: 16, 2 Kor. 9: 7, 1 Thess. 2: 

2, 8, 9 en 1 Petr. 4: 17; dus bijna uitsluitend bij Paulus. Als hij uitsluitend bij de laatste was voorgekomen, 

zouden we het evangelie Gods bijzonder voor het Paulinische kunnen houden, nu is het in het algemeen een 



De Brief aan de Romeinen Pagina 6 
 

goede boodschap van God, wat ook de inhoud mag zijn. 

 

Rom. 1: 3. “Aangaande Zijn Zoon”. 

 

De inhoud van het evangelie betreft Gods Zoon. Zonder nadere openbaring zouden we noch van God noch 

van Zijn Zoon iets weten. In het O.T. zien we de openbaring van God in de Evangeliën die van zijn Zoon. 

Maar in de Zoon zijn vele beloften vervat; ze komen alleen door Hem tot verwezenlijking. Er zijn in Hem nati-

onale beloften maar ook voornationale; men denke aan de moederbelofte, en bovennationale: een zaad als 

de sterren des hemels. Er zijn in Hem verlossings- en verheerlijkingbeloften, bijv. Jes. 53 en Ps. 21. Deze 

allen en nog meer liggen vast in en door de Zoon „Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem 

(Christus) ja, daarom is ook door Hem het amen, Gode tot heerlijkheid door ons”. 2 Kor. 1: 20. 

 

Rom. 1: 7. „Aan allen die te Rome zijt, beminden van God; geroepen heiligen: genade zij u en vrede 

van God onze Vader en de Here Jezus Christus”. 

Tot de volken voor welke Paulus afgezonderd is, behoren ook de Romeinen. Zij zijn geroepen van Christus 

Jezus. We zagen reeds hoe dit mogelijk geweest kan zijn. Ze waren het niet door Paulus. Zij zijn tevens 

beminden of geliefden van God. 

„Genade en vrede”.  

Dit is de Griekse en de Hebreeuwse groet. De Griek groette met het woord charis d.i. blijdschap; dit heeft 

ook de betekenis van genade gekregen; in het oude Grieks betekende het lieftalligheid, innemendheid, aller-

eerst door lichamelijke schoonheid, welwillendheid, voorts gunst, erkentelijkheid, dank, gunstbetuiging, wel-

daad uit behagen, liefdegunst, genoegen, vreugde, verering. In het N. T. houdt het zeker meer in dan: on-

verdiende gunst ten opzichte van zondaars; het is veeleer en veelmeer Gods welgevallen jegens de mens al 

is deze zondaar, Zijn vrije gunstbetuiging jegens hem. Tevens het hem toebrengen van alle goeds.  

Het Hebr. vrede heeft mede een brede betekenis; het betekent zeker niet het afwezig zijn van oorlog, maar 

drukt een aanwezig zijn van goed voor het persoonlijke, huiselijke, maatschappelijke en hogere leven. Beide 

woorden behelzen positief goed. 

„Van God de Vader en de Here Jezus Christus”.  

Voor God gebruikt Paulus hier de Vadernaam. God is op verschillende wijzen Vader. Hij is de Vader van 

Christus, dit is in meer eigenlijke zin. Hij is de Vader uit Wie alle dingen zijn, 1 Kor. 8: 6. Hij is ook de Vader 

van allerlei hemelse en aardse geslachten, Ef. 3: 15. Dit is in geestelijke zin. Het duidt de nieuwe geestelijke 

verhouding aan waarin de behouden mens nu tot Hem komt te staan. 

“(De) Here Jezus Christus”.  

Het Grieks heeft hier geen lidwoord; dit kan besloten zijn in het voorzetsel „van”. In deze vorm komt deze 

volledige benaming twaalf maal voor, alleen bij Paulus. 

De naam Here (Kurios) werd ook aan de Keizer gegeven om hem Goddelijke eer toe te brengen. Hij wijst 

hier terug op de O.T. Jahweh en geeft zo Christus’ Goddelijkheid aan. Jezus is de naam van Zijn vernede-

ring, Christus Zijn ambtstitel. 

 

En de Vader èn de Zoon schenken de Romeinse gelovigen Hun genade en vrede. 
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We komen nu tot de tussenzinnen. 

 

Rom. 1: 2 „Dat Hij te voren beloofd heeft door zijn profeten in (de) heilige Schriften”. 

 

De Schrift kent meer dan één evangelie, goede boodschappen die God de mens heeft laten verkondigen. Zo 

is bijv. er het evangelie aan Abram gegeven en het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Hier spreekt 

Paulus van een aan de profeten beloofd evangelie inhoudende een goede tijding aangaande Zijn Zoon. De 

prediking van het evangelie in het algemeen begon reeds in de Hof van Eden. De Profeten hebben mede 

over Christus gesproken; als we het echter goed bekijken bedoelt Paulus dit echter niet: hij zegt immers dat 

het evangelie dat hij op het oog heeft, te voren beloofd is, aangekondigd. We menen dat hij in het bijzonder 

“zijn” evangelie bedoelt, dat der rechtvaardiging des geloofs. En dit was nog door niemand zo voorgedragen 

en uitgewerkt als Paulus gedaan heeft. 

 

God heeft tevoren over Zijn Zoon en Diens volkomenheid gesproken. We geloven dat in het evangelie be-

treffende die Zoon hier bijzonder Zijn rechtvaardigheid of gerechtigheid in het oog valt. De Zoon heeft Gods 

gerechtigheid geopenbaard door het geloof; hierop wijst Rom. 3: 22. Hij was de rechtvaardige Spruit die aan 

David verwekt zou worden, Jer. 23: 5, Hij wordt rechtvaardig genoemd in Zach. 9: 9. En als Paulus het 

woord van Hab. 2 citeert: “de rechtvaardige zal leven door zijn geloof”, geldt dit in diepste wezen Hem. 

Hij is de absoluut Rechtvaardige die geleefd heeft door geloof en door Wiens gerechtigheid in geloof ons 

deel kan worden. Al wat de Profeten van Zijn volkomenheid betuigen, wordt in het bijzonder door Paulus in 

de diepte uitgewerkt. 

 

Men lette er op dat de Schriften der Profeten heilig genoemd worden; dit is: het zijn dus geen menselijke 

schriften. 

 

Rom. 1: 3 „Zijn Zoon die naar Zijn menselijke aard uit nakomelingschap van David (is)”. 

De S.V. heeft hier naar men weet: „Die uit den zade Davids is naar het vlees”. 

 

Christus is het vleesgeworden Woord. Hij heeft zich ontledigd en is in Maria’s schoot ingedragen. Uit Maria 

werd niet een Kindje geboren dat als zodanig niet bestond, maar een dat een voorbestaan had en in haar 

schoot nu de menselijke ontwikkeling doorliep. En als geborene uit de lijn van Davids geslacht, ja uit de eni-

ge erfdochter (waarom zij met een man mede uit dat geslacht moest huwen om het erfdeel te bestendigen, 

Num. 27: 8 en 36: 7-9), heet Hij “uit den zade Davids”. 

 

Wij vinden deze term slechts driemaal in de Schrift en wel in het N.T., n.l. in Joh. 7: 42 en tweemaal bij Pau-

lus, in Rom. 1: 3 en in 2 Tim. 2: 8. 

 

HOOFDSTUK  6 

 

Als we het getuigenis van Petrus en van Paulus met betrekking tot David in de Handelingen nagaan, zien we 

een groot verschil. Petrus ziet Christus als Zaad van David opgewekt uit de doden om te zitten op Davids 

troon, Handelingen 2: 30. Paulus ziet Christus opgewekt uit de doden om Behouder te zijn voor Jood en 

Heiden; hij spreekt als zodanig van Hem in de lijn van zijn evangelie 2 Tim. 2: 8 en laat een hogere recht-

vaardiging doorschemeren dan de wet kan geven, Handelingen 13: 38, 39.  

 

Dat Paulus Christus ook in deze lijn ziet, is niet vreemd: want aan David is de belofte der opstanding ge-

daan, Handelingen 13: 32, 33 en zonder deze opstanding zou Paulus’ evangelie geen kracht hebben; Chris-

tus is immers opgewekt vanwege onze rechtvaardiging, zegt hij. Zonder de opstanding zou de leer der 

rechtvaardiging ijdel zijn. 

 

Waar in Rome’s gemeente het Joodse deel ruim vertegenwoordigd is geweest, begint Paulus als aanloop 

van zijn Brief met Christus naar het vlees „geworden uit een vrouw, geworden onder de wet”, Gal. 4: 4. 
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Als we hierbij nemen Gal. 3: 16: Christus als Zaad van Abraham, vinden we in deze twee brieven drie grote 

pijlers waarop het evangelie in brede zin rust:  

Christus is het Zaad der vrouw, het Zaad van Abraham, het Zaad van David. 

 

„Naar het vlees”. Wij zetten: „naar Zijn menselijke aard”. Als zodanig is Hij verbonden met Israël, zie Rom. 

9: 4, 5. In de dagen Zijns vleses was Zijn zending beperkt tot Israël Mt. 12: 24; Hij was een dienaar der Be-

snijdenis om de beloften der vaderen te bevestigen, Rom. 15: 8. Eerst door Paulus’ roeping en zijn zending 

tot de Volken konden de eerstelingen ervan God verheerlijken voor Zijn barmhartigheid. Eerst in de toeko-

mende eeuw komt de volle zegening tot de Volken en zullen zij vrolijk zijn met Zijn Volk; dan zal de Wortel 

van Jesse opstaan om over de Volken te gebieden. Rom. 15: 9-12. 

 

Rom. 1: 4 „Die naar Zijn heilige aard als Zoon van God in kracht is gesteld blijkens Zijn opstanding 

uit de doden”. 

 

De S.V. zet: „Naar de geest der heiligmaking”. Nu is hier met „geest” niet de Heilige Geest bedoeld, zoals 

zal blijken en is „heiligmaking” een geheel onjuiste overzetting want ten eerste is Christus niet heilig ge-

maakt. Hij is immers steeds de Heilige Gods geweest, ten tweede, wat heeft die „heiligmaking” met de op-

standing der doden te maken. 

 

Wat staat er dan wel? Het Grieks heeft twee woorden die de S.V. beiden door „heiligmaking” heeft vertaald 

maar die moeten worden overgezet door „heiliging” en „heiligheid”. Dit laatste woord nu staat hier; het komt 

verder nog voor in 2 Kor. 7: 1 en 1 Thess. 3: 13; het wijst niet op uitwerken van iets, op een heiligen, maar 

op een innerlijke gesteldheid, op een levensbeginsel, op een totale instelling. In 2 Kor. 7: 1 en in 1 Thess. 3: 

13 is het het streven om heilig, onberispelijk, voor God te zijn; daartoe moet er reiniging zijn van alle besmet-

ting naar vlees en geest; in Rom. 1: 3 is het de gehele toewijding van Christus aan God, het zich Hem met 

alle begeerte en kracht ten dienste stellen, Zijn heilige aard. De „geest van heiligheid” is niet de Heilige 

Geest maar Christus’ innerlijke begeerte en wil om ’s Vaders wil te doen. Joh. 3: 34; 5: 30; 6: 38; Hebr. 10: 9. 

 

Vanwege Zijn heilige aard is Hij als Zoon van God in kracht gesteld en dat blijkt uit Zijn opstanding. De 

Schrift zegt dat Hij gekruist is door zwakheid, maar dat Hij leeft door de kracht Gods, 2 Kor. 13: 4. Het eind 

der zwakheid was het kruis, het begin der kracht was de opstanding. We onderscheiden dus tussen de Zoon 

Gods in zwakheid, in de dagen Zijns vleses, en de Zoon Gods in kracht, die van en na Zijn opstanding. We 

volgen daarom de S.V. niet die van de woorden „in kracht” „krachtiglijk” d.w.z. een bijwoord maakt alsof er 

staat dat Christus op krachtige wijze bewezen heeft Gods Zoon te zijn, maar dat Hij gesteld is als Zoon van 

God in kracht. De Griekse woorden staan vlak achter „Gods Zoon” en niet bij het werkwoord „stellen”. Ze 

zien daarom niet op de wijze van stellen van Gods zijde - deze was op zichzelf wel het laten inwerken van 

„uitnemende grootheid Zijner kracht naar de werking der sterkte Zijner macht”, Ef. 1: 19 - maar op de 

staat waarin Christus kwam door Zijn opstanding.  

 

HOOFDSTUK  7 

 

„Blijkens Zijn opstanding uit de doden”. Dit is geen zuivere vertaling; het Grieks heeft slechts: „uit op-

standing van doden”. Voor „opstanding” staat dus niet het woord „zijn”, voor „doden” niet het lidwoord „de”. 

De uitdrukking is vaag gehouden. 

 

Wat is er onder te verstaan? Hierover zijn drie meningen.  

1. Sommigen denken dat Christus Zijn Zoonschap bewezen heeft door anderen op te wekken; die anderen 

zijn dan de ontslapen heiligen van Mt. 27: 52, 53. Dit zou kunnen en men kan de woorden vertalen door: „uit 

een opstanding van doden”.  

2. Anderen nemen aan dat het nog breder gezien moet worden en dat Christus’ opstanding eenmaal voert 

tot de opstanding van allen; zij willen dus lezen: “blijkens de opstanding van de doden” ; zij voegen dus 

twee maal het bepaalde lidwoord in.  
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3. Nog weer anderen zien in deze woorden Christus’ eigen opstanding uitgedrukt en lezen dan: „blijkens 

Zijn opstanding uit de doden”. 

 

Wij geloven dat deze laatste visie de juiste is. Ze volgt o.i. uit het verband. Christus is als Zoon van God in 

kracht gesteld niet door de toekomstige opstanding der doden, noch ook door die der heiligen die na Zijn 

opstanding verrezen maar door Zijn eigen opstanding. Het gaat niet over anderen maar over Hemzelf. Pau-

lus is hier kort in zijn bewoording omdat hij meent dat het logisch is ze zo te nemen. We lezen dus: Blijkens, 

Gr. ek, d.i. uit hoofde van, voortvloeiend uit de opstanding uit de doden. Wij voegen hier dus „de” in, en 

laten het „ek” ook slaan op „doden”, terwijl we in het „ek” het lidwoord mee ingesloten zien. Vrijer vertaald 

wordt het dan: „Blijkens Zijn opstanding uit de doden”. 

 

Rom. 1: 5 „Door Wie wij (de) genade en (het) apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid 

des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder alle volken.” 

 

Van Christus wege heeft Paulus ontvangen de “genade”, n.l. op de weg naar Damascus, en het „apostel-

schap” bij de afzondering in Antiochië. 

 

Men moet wel in het oog houden dat zijn apostelschap niet op dezelfde lijn ligt als dat van de twaalf. Hij is 

noch de twaalfde apostel, waarvoor men hem wel houdt, daarbij aannemende dat de keus van Matthias 

voorbarig geweest is (wat onjuist is), noch ook de voortzetter van het werk der Twaalf. De Twaalf zijn de 

apostelen van en voor het Koninkrijk der hemelen; zij moesten Christus persoonlijk naar het vlees gekend 

hebben en hun opdracht was om getuigen te zijn van Zijn opstanding in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot 

aan het uiterste des lands (niet: der aarde), Handelingen 1: 8; zij predikten het evangelie der besnijdenis, 

Gal. .2: 7-9. Paulus daarentegen is de prediker, apostel en leraar der Heidenen, der Volken d.i. Natiën, 

2 Tim. 1: 11. Zijn apostelschap is tot geloofsgehoorzaamheid onder al de Volkeren. 

 

Men lette op dit „onder” (Gr. „en”). Er staat niet: tot gehoorzaamheid des geloofs der Volken, alsof de Volken 

massaal tot Christus gebracht zouden worden. Zo heeft Augustinus en de Roomse Kerk het opgevat; zo ook 

Karel de Grote. Zij wilden de Volken als zodanig kerstenen. Het gevolg is geweest dat men „Christelijke” 

Volken kreeg waarvan velen heidens bleven of naamgelovigen werden en die gaandeweg zo ongeveer met 

het Christendom gebroken hebben of er althans geheel van vervreemd zijn. Paulus heeft zeer goed gezien 

dat er geen massale bekering zou komen; zijn opdracht was daartoe ook niet; pas later zullen de Volken 

vrolijk zijn met Gods Volk. Hij ontving de opdracht Christus te prediken „onder”, te midden van de Volken, 

voor de eerstelingen, niet om, zoals Israëls apostelen later zullen doen, al de Volken tot discipelen maken, 

Mt. 28: 19; dit is massaal bedoeld. 

 

Rom. 1: 6  „Tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus.” 

 

Tot die Volken behoren ook de Romeinen en aan degenen onder het Romeinse volk die geroepenen van 

Jezus Christus zijn, schrijft de Apostel in de Brief. Hoe zij geroepen zijn, meldt de geschiedenis niet. Paulus 

was daartoe niet het instrument geweest. We zagen reeds dat de gemeente te Rome ontstaan kan zijn door 

hen die als buitenlandse Romeinen, Joden en Jodengenoten, Petrus hebben gehoord op de Pinksterdag. 

Priscilla en Aquila woonden er, toen Paulus dit schreef, Rom. 16: 3 en zij waren mensen die de weg Gods 

nauwkeurig konden uileggen, Handelingen 18: 26. Mogelijk zijn zij met andere predikers en prediksters de 

grondleggers geweest van de gemeente te Rome. Paulus kent vele medearbeiders te Rome: hij zendt hun 

immers zijn groet. Zij hebben zeer waarschijnlijk zijn evangelie voorbereid. 

 

„Geroepenen van Jezus Christus”. Het evangelie is een roepstem die uitgaat: „Komt tot Mij”. Wie deze 

roepstem leert verstaan en er gehoor aan geeft, is een geroepene en behoort aan Christus. Tevens is hij dan 

een geliefde van God; zoals uit vs. 7 blijkt. 
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ROM. 1. 8-15. 

1 Thess. 1: 10). Met deze term wordt Gods liefde tot de Eniggeborene uitgedrukt; er ligt tevens in opgesloten 

dat de Vader alles door Hem tot stand brengt. 

8 Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen dat uw geloof in de gehele wereld ver-

kondigd wordt. 9 Want God (die ik in mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon) is mijn getuige 

dat ik zonder ophouden aan u denk, 10 altijd smekende in mijn gebeden of ik op enige wijze en te 

eniger tijd door de wil van God gelegenheid moge hebben tot u te komen. 11 Want ik verlang u te 

zien opdat ik u enige geestelijke gave moge mededelen tot uw versterking, 12 dat wil zeggen opdat ik 

in uw midden mede bemoedigd word door ons gemeenschappelijk geloof, het uwe en het mijne. 

13 Ik wil echter, broeders, u er niet onkundig van laten dat ik meermalen het voornemen heb opgevat 

tot u te komen, maar tot nog toe ben ik verhinderd, om ook onder u enige vrucht te mogen oogsten, 

evenals onder de andere naties. 14 Zowel ten opzichte van Grieken als Barbaren, van wijzen als on-

wetenden ben ik een schuldenaar, 15 vandaar het verlangen bij mij ook onder u, in Rome, het evan-

gelie te verkondigen. 

 

Het tweede onderdeel loopt van vs. 8-15, hierin zien we hoe de Apostel staat in de liefde van Christus tot de 

heiligen en tot alle mensen.  

 

We kunnen drie gedeelten onderscheiden:  

vs. 8-10  Paulus’ gebedsleven,  

vs. 11-13  zijn geestelijke liefde en zijn verlangen,  

vs. 14, 15  het geheim van zijn grote zendingsgeestdrift. 

 

Rom. 1: 8 Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen dat uw geloof in de gehele 

wereld verkondigd wordt. 

 

Paulus dankt God. Een zeer duidelijke trek in het voorbeeld van de Apostel is zijn grote gebedswerkzaam-

heid. Hij leeft voor God in gebed, smeking, dankzegging en pleiting. Voorop staat de dankzegging. 

 

“Mijn God door Jezus Christus”. Wij kunnen tot God eerst zeggen „mijn God” en Hem eerst met recht 

danken door Jezus Christus. Deze toch is de Enige om tot God te naderen en in Wie God tot ons nadert. Het 

„mijn God” is de taal van het persoonlijke geloof. De Psalmist laat zien hoe de gang hierin is: van het „O 

God” is hij gekomen tot het „mijn God”. „God! Gij zijt mijn God”. Ps. 63: 2. We merken hierbij terloops op 

dat hier in het Hebr. voor God twee woorden gebruikt worden: Elohim en El: Elohiem, gij zijt mijn El; Elohim 

is God als Schepper, El is God als de Almachtige, de Allerhoogste. Gen. 14: 18, 19, 22. Het is hier een ver-

dieping en een toe-eigening van de grote God. 

 

Voor Paulus was er veel reden tot dank t.o.v. de Romeinse gelovigen. In de gehele wereld werd over hun 

geloof gesproken. Rome werd voortdurend door vele vreemdelingen uit de provincies bezocht, door gelovi-

gen en niet-gelovigen; van de eersten zal Paulus van de geestelijke binnenzijde van der Romeinen geloof 

vernomen hebben, van de laatsten ging mede een roep over hen uit n.l. dat zij een nog ander geloof hadden 

dan de Joden, aangezien zij spraken over de opstanding van zeker iemand die zij Jezus Christus noemden. 

Dit was voor de Heidenen iets geheel nieuws en wonderlijk vreemd. Waar de Romeinen groep niet klein was 

en ongetwijfeld zeer ijverig om het evangelie te verbreiden, was het geen wonder dat over hun geloof overal 

gesproken werd, iets waarvoor Paulus God dankt want zo werd het evangelie van Gods Zoon in brede krin-

gen en in vele streken vernomen. 

 

Rom. 1: 9 Want God (die ik in mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon) is mijn getuige dat ik 

zonder ophouden aan u denk,  

 

Rom. 1: 10 altijd smekende in mijn gebeden of ik op enige wijze en te eniger tijd door de wil van God 

gelegenheid moge hebben tot u te komen. 
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Vs. 9, 10 Paulus roept God nu aan tot een getuige over wat hij nu gaat schrijven, n.l. dat hij voortdurend aan 

hen denkt en dat hij smeekt om een goede gelegenheid om bij hen te komen. 

 

De Apostel heeft God meermalen als getuige aangeroepen. In 1 Thess. 2: 5 is het om te bewijzen dat hij 

geen pluimstrijkende (vleiende) woorden had gebruikt noch een mantel van vrome woorden had omgeslagen 

om zijn begeerte naar hun geld te bedekken; in 2 Kor. 1: 23 is het dat hij om geen enkele andere reden nog 

niet naar Korinthe was gekomen dan om hen te sparen; in Fil. 1: 8 is God zijn getuige dat hij zo zeer naar 

hen verlangde. Hier is het om als voor God staande uit te drukken dat zij, het Joodse deel, niet moeten den-

ken dat hij, waar hij der Heidenenapostel is, de liefde voor zijn eigen volk zou hebben verloren. Paulus wist 

dat zijn vijanden bezig waren kwade geruchten over hem te verspreiden. Wat hij in 1 Tim. 2: 7 zegt dat hij de 

waarheid spreekt in Christus en niet liegt, geldt ook hier. Dat die geruchten zich verbreid hadden, bewijst 

Rom. 9: 1 waar hij weer dat “ik lieg niet” herhaalt. Zijn ijver als heiden apostel had men verkeerd uitgelegd; 

daarom spreekt hij in Rom. 9: 1 openlijk uit dat hij grote droefheid en voortdurende smart had over zijn broe-

deren naar het vlees, iets wat zeker niet zou voorkomen als de praatjes van zijn vijanden waar waren. Hier in 

1: 9 betuigt hij dit zijdelings met niet zoveel woorden t.o.v. gelovige Israëlitische broeders. Zij kunnen verze-

kerd zijn dat hij voortdurend aan hen denkt. Ook de Heidengelovigen die allang van hem gehoord hebben 

maar zich hebben verwonderd dat hij ook niet tot hen is gekomen. Beide groepen mogen weten dat hij tot nu 

noch uit afkeer van zijn volk noch uit mindere genegenheid tot een gemeente die hij niet gesticht heeft, niet 

tot hen gekomen is, maar dat hij verhinderd is geweest. Echter, hij smeekt of het hem gegeven mag worden 

Rome te bezoeken; hij doet dit voortdurend („altijd”) en zoekt naar tijd en gelegenheid om tot hen te komen. 

Tot op heden echter heeft God hem nog niet getoond dat het Zijn wil was te gaan. Pas daarna, toen hij in de 

handen van de Romeinse legeroverste was, beloofde de Here hem dat hij ook te Rome zou getuigen en 

kreeg hij het antwoord op zijn smeken. Handelingen 23: 11. 

 

Rom. 1: 9 Want God (die ik in mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon) is mijn getuige dat ik 

zonder ophouden aan u denk, 

 

In vs. 9 vinden we weer een tussenzin, Paulus diende God. Voor „dienen” staat hier „latreuó”. Dit wordt bijna 

alleen gebruikt met betrekking tot God: het is een Hem vereren, bidden, aanbidden, danken met woord en 

daad. Zacharias spreekt van het God dienen zonder vrees, Lk. 1: 74; Anna diende Hem nacht en dag met 

vasten en bidden, Lk. 2: 37. Christus zegt tot Satan dat men God alleen moet dienen, Mt. 4: 10; Lk. 4: 8. In 

Handelingen 7: 7 vinden we in onze Bijbels tweemaal het woord „dienen”; het Grieks heeft echter twee ver-

schillende woorden: in de zinsnede: „het volk dat zij (de Israëlieten) dienen zullen” vinden we: douleuo, d.i. 

als slaaf dienen, in de volgende „zij zullen Mij dienen in deze plaats” staat „latreuo”: op godsdienstige wijze 

dienen, d.i. vereren. Later diende Israël het heer des hemels, Handelingen 7: 42. De overige teksten met dit 

woord zijn: Handelingen 24: 14; 26: 7; 27: 23; Rom. 1: 23; Fil. 3: 3; 2 Tim. 1: 3; Hebr. 8: 5; 9: 9, 14; 10: 2; 12: 

28; 13: 10; Op. 7: 15; 22: 3. Dit zijn met Rom. 1: 9 mee alle 21 teksten met dit woord. Wie ze nagaat, zal zien 

dat het steeds een godsdienstige verering uitdrukt hetzij met of zonder ceremoniën. Paulus’ dienen van God 

is het ware dienen. 

 

„In mijn geest”. Sommigen vertalen dit door „geestelijk”, d.i.: op geestelijke wijze. Omdat er echter een be-

zittelijk voornaamwoord bij staat, hebben we dit niet zo vertaald. In Fil. 3: 3 vinden we hetzelfde werkwoord 

maar spreekt Paulus over het „in geest” dienen. Hier wijst het woord het instrument aan. In Rom. 1: 9 wordt 

dit meer persoonlijk uitgedrukt: in mijn geest d.i. in mijn verstand en wil. Paulus wil zeggen dat hij God niet 

op rituele wijze dient noch in oudheid der letter maar in nieuwheid van de geest. Het is geen uitwendig die-

nen maar een inwendig, een naar zijn vernieuwde inwendige mens. 

 

„Het Evangelie van Zijn Zoon”. Van dit evangelie is alleen hier sprake. De Zoon is hier niet het voorwerp 

maar het onderwerp. Het is het in vs. 1 en 2 reeds genoemde evangelie Gods aangaande Zijn Zoon, de 

goede boodschap die God aangaande Deze geeft. Dit houdt meer in dan alleen Christus’ leven in de dagen 

van Zijn omwandeling, het spreekt ook van Zijn opstanding en hemelvaart. En niet minder van wat De Zoon 

voor ons verworven heeft. 
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De term „Zijn Zoon” vinden we alleen bij Johannes (3: 17; 1 Joh. 1: 7; 4: 10; 5: 9, 10b, 11) en bij Paulus 

(Rom. 1: 9; 5: 10; 8: 29; Gal. 1: 16; 4: 4, 6; 
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Rom. 1: 11 Want ik verlang u te zien opdat ik u enige geestelijke gave moge mededelen tot uw ver-

sterking, 

 

De Apostel verlangt de Romeinse geliefden van God te ontmoeten om hun enige geestelijke gave tot hun 

versterking te kunnen meedelen. Daartoe is zijn smeekgebed. Hij voelt dat, bij al de band die zij met hem in 

Christus hebben, hij hun nog iets te geven heeft, een gave. Hij drukt dit zeer bescheiden uit door het woord 

„enige” maar vestigt er tevens de aandacht op door het woord „geestelijke”. 

 

Het woord „charisma”, gave komt meermalen voor. Volgens 1 Kor. 12: 4 is er verscheidenheid van gaven. 

De Korintiërs bezaten alle gaven die toen door de Geest gegeven werden, 1 Kor. 1: 7; we vinden ze ge-

noemd in hfdst. 12: 8-10, het zijn er negen. Het woord charisma betekent echter niet uitsluitend de bijzonde-

re gave die in de Handelingentijd gegeven werden. In 2 Kor. 1: 11 wordt Paulus’ verlossing uit de dood ook 

een gave genoemd (verkregen door het gebed van velen). In 1 Tim. 4: 14 en 2 Tim. 1: 6 spreekt Paulus van 

de gave die in Timotheus is; deze had hij verkregen door oplegging der handen door Paulus; nadat aan deze 

hierover een profetie aangaande Timotheus gegeven was. Paulus kreeg een bijzondere inspiratie om dit te 

doen. We geloven niet dat dit een „pinkstergave” geweest is; ze is zeer waarschijnlijk die geweest welke in 2 

Tim. 1: 7 genoemd wordt, n.l. de geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Die schijnt Timotheus zeer nodig 

gehad te hebben daar hij ouderling, presbyter moest zijn en een leidende functie moest bekleden. Dat een 

„gave” niet steeds iets buitengewoons was, blijkt uit 1 Kor. 7: 7 waar Paulus zegt dat in het natuurlijke elk 

een gave heeft; deze is hem door geboorte geworden. In 1 Petr. 4: 10 is weer sprake van later ontvangen 

gaven. Dit zijn al de teksten buiten Romeinen met het woord „charisma”. 

 

In Romeinen zelf komt het woord zes maal voor: 1: 11; 5: 15, 16; 6: 23; 11: 29; 12: 6. In 12: 6 ziet het op de 

geestesgaven van de bedeling; in 11: 29 gaat het over Gods gave (S.V. „genadegift”) t.o.v. Israël als heer-

lijkheid, verbonden, wetgeving, dienst en beloftenissen (9: 4); in 6: 23 is de gave het aionische leven, in 5: 15 

en 16 is het die der rechtvaardiging. 

 

De term „geestelijke gave” komt slecht één maal voor en wel in Rom. 1: 11. Mogelijk verwijst men naar 1 

Kor. 12: 1: „En van de geestelijke (gaven), broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt”;  „gaven” staat 

echter niet in de grondtekst, de S.V. zet het daarom cursief; er staat: „van de geestelijken”; men kan even-

zo goed lezen: van de geestelijke dingen. Maar zelfs als men het op de geestelijke gaven van vs. 8-10 be-

trekking wil zien, dan nog is de „geestelijke gave” van Rom. 1: 11 iets heel anders. 

 

Wat is dan de „geestelijke gave” die Paulus wil meedelen. Het is niet een der gaven die in hfdst. 12: 6-8 ge-

noemd worden en die zij reeds bezaten. Het is iets, dat daar boven uitgaat. Is het niet de uiteenzetting van 

Paulus’ bijzondere evangelie en de openbaring van een verborgenheid, dus al hetgeen hij schrijft in de Ro-

meinenbrief? Dit gaat al het andere verre te boven. Achteraf bekeken is dan de verhindering die Paulus ge-

had heeft een voor hem en voor ons zeer gelukkige geweest, daaraan toch danken we de Brief die alles 

overtreft wat Paulus tot dusver geschreven had. 

 

„Tot uw versterking”. Het versterken van vs. 11 is iets anders dan het bevestigen van 1 Kor. 1: en 2 Kor. 1: 

21; het zijn in het Gr. geen gelijke woorden; in de Korinthe brieven staat „bebaio”, in Rom. “Stèriro”. Bebaio 

betekent: een nadere bevestiging van iets geven. Het woord werd bevestigd door tekenen die daarop 

volgden. Mk. 16: 20. God had reeds Zijn beloften gegeven; die lagen vast door Zijn waarachtigheid. Christus 

kwam voor de Besnijdenis om die beloften nader te bevestigen. Rom. 15: 8. Het getuigenis van Christus 

werd nader bevestigd in Korinthe door het schenken van geestesgaven. 1 Kor. 1: 6. God zou hen verder be-

vestigen, vs. 8, 2 Kor. 1: 20. Dat doet Hij ook voor de gelovigen van de bedeling der verborgenheid, Col. 2: 

7. De te voren door de Heer Jezus verkondigde behoudenis werd nader bevestigd door Zijn leerlingen, Hebr. 
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2: 3. Het hart moet verder bevestigd worden, nader verzekerd. Hebr. 13: 9. Dit zijn de teksten met „bebaio”.  

 

„Sterizo” drukt uit: iets zo vaststellen dat het boven alle twijfel verheven is, dat het onwrikbaar wordt; 

het heeft dus het idee van het eens voor al, in zich. Christus richtte Zijn aangezicht naar Jeruzalem. Lk. 9: 

51; hier staat „sterizo”: Zijn besluit was eens en voor altijd genomen en kon door niets veranderd worden. Er 

was een grote kloof tussen Lazarus en de rijke man gevestigd, Lk. 16: 26; ze was onwrikbaar vast en ono-

verkomelijk. Petrus moest zijn broederen dusdanig sterk maken in het geloof dat zij niet als hij zouden wan-

kelen. Lk. 22: 32. Dan vinden we het woord in Rom. 1: 11 en 16: 25, voorts in 1 Thess. 3: 2, 13; 2 Thess. 2: 

17; 3: 3; Jak. 5: 8; 1 Petr. 5: 10; 2 Petr. 1: 12 en Op. 3: 2: In 2 Petr. 3:17 staat het zelfstandig naamwoord 

“stèrigmos”, vertaald in de S.V. door „vastigheid”, maar nu zouden we zeggen: „standvastigheid”. Hieruit zien 

we te meer de betekenis van het werkwoord: “sterizo” is het standvastig maken, het onwrikbaar doen vast-

staan. 

 

Ook de Romeinse gelovigen hadden dit nodig. Ze moesten naar twee zijden versterkt, meer, vastgesteld 

worden: t.o.v. de Heidenen en t.o.v. de Joden. 

 

Rom. 1: 12 dat wil zeggen opdat ik in uw midden mede bemoedigd word door ons gemeenschappelijk 

geloof, het uwe en het mijne. 

 

Om alle gedachten aan verheffing af te snijden, verzacht hij als het ware het vorige en schrijft: „dat is te 

zeggen: om samen getroost te worden”. Zij moeten vooral niet denken dat de hun onbekende apostel van 

wie zij al veel gehoord hebben, ja wiens naam alom in Heiden- en Jodenwereld genoemd werd, tot hen wil 

komen als de man aan wiens voeten zij zich maar hebben neer te zetten om stil te luisteren. Hij wil niet de 

meester zijn, de alleen gevende, hij wil ook ontvangen. De troost die hij al doorleefd heeft, wil hij met hen 

nogmaals doorleven, het geloof dat bij hen tot in Christus is, wil hij uitbreiden in Deze. Maar niet als wegwij-

zer die alleen de richting aangeeft maar als gids die meegaat. Zo zal hij zijn geloofservaringen andermaal en 

dan met hen beleven en dat zal ook hem versterken en bemoedigen. Als apostel moge hij boven hen staan 

krachtens zijn roeping, als medeontvangers van Gods heil zijn zij zijns gelijken. Paulus vermijdt alle uit de 

hoogte optreden, hij weet dat zij vatbaar zullen zijn voor zijn evangelie dat in hem het geloof ervoor aanwezig 

is, dat hij slechts behoeft nat te maken; dan zullen zij met hem een gemeenschappelijk geloof hebben waarin 

zij elkaar wederzijds kunnen versterken en bemoedigen. 

 

HOOFDSTUK  10 

 

Rom. 1: 13 Ik wil echter, broeders, u er niet onkundig van laten dat ik meermalen het voornemen heb 

opgevat tot u te komen, maar tot nog toe ben ik verhinderd, om ook onder u enige vrucht te mogen 

oogsten, evenals onder de andere naties. 

 

 Paulus is reeds menigmaal voornemens geweest naar Rome te gaan. Hij zoekt de grote steden met veel 

vreemdelingenverkeer om daarvan gebruik te maken ter verbreiding van het evangelie: Thessalonica, 

Korinthe, Efeze. De vreemdelingen die er komen zullen het woord Gods, indien het hun treft, alom verbrei-

den. Geen wonder dat hij ook vooral naar Rome wil. Van Aquilla en Priscilla, uit Rome verdreven Joden 

heeft hij van de Romeinse gelovigen gehoord. Nu het onder Keizer Nero de Joden weer vergund is er terug 

te keren, ziet Paulus in de hoofdstad van het Rijk een machtig centrum voor de verdere verbreiding van het 

evangelie der voorhuid. Priscilla en Aquilla zijn met vele anderen teruggekeerd (Rom.16); dit wakkert te meer 

zijn verlangen aan. Echter, telkens is er verhindering; het waardoor deelt hij niet mee. Soms verhinderde 

Satan zijn plannen, 1 Thess. 2: 18, soms de Heilige Geest, Handelingen 16: 6, 7. De verhindering om Rome  

te bezoeken heeft een positieve uitwerking gehad: we danken er de Brief aan de Romeinen aan, evenals we 

aan Satans tegenwerking de Brieven aan de Thessalonicensen danken. 

 

Paulus’ voornemen is niet zo spoedig vervuld als hij toen hoopte: het heeft nog een paar jaar geduurd voor 

hij er kwam: de tweejarige gevangenschap te Caesarea ligt er zeker tussen. Toch heeft hij het plan niet naar 

het vlees of lichtvaardig genomen, 2 Kor. 1: 17. God heeft het in vervulling doen gaan al is het anders ge-
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weest dan Paulus gedacht heeft. 

De bewoordingen “ik wil niet dat (het) u onbekend is” of „dat gij onwetende zijt” treffen we meer aan bij 

Paulus. Zie Rom. 11: 25, 1 Kor. 10: 1; 12: 1; 2 Kor. 1: 8; 1 Thess. 4: 13. Hiermee leidt de apostel telkens een 

nieuw punt in dat hij dan uitlegt. Als we dit in het oog houden is dit ook in vs. 13 het geval. Het „onder u” van 

vs. 11 en dat van vs. 13 zijn nog niet hetzelfde. In vs. 11 gaat het over het meedelen van enige geestelijke 

gave onder de gelovigen, in vs. 13 betekent het: onder uw stadgenoten. In het eerste vers ziet hij hen dus 

als gelovigen, in het tweede als stadgenoten van anderen. Het vervolg van het vers wijst daar ook op: hij 

wenst onder de nog niet gelovige Romeinen ook enige vrucht te hebben zoals onder de andere Heidenen. 

Waar hij niet op iemand anders fundament wenste te bouwen, Rom. 15: 20, volgt daaruit dat Petrus toen 

zeker nog niet in Rome gearbeid heeft (als hij het al ooit gedaan heeft); dit blijkt ook hieruit dat Paulus hem 

geen groeten zendt in het slothoofdstuk. 

 

„De andere natiën”. Het woord dat wij door „natiën vertaalden is door de S.V. door „Heidenen overgezet. 

Dit heeft bij ons de betekenis verkregen van „afgodendienaars”. Die betekenis ligt door het O.T. voor de 

hand. Het N.T. kent echter gelovige heidenen: Handelingen 10: 45: 1 Thess. 1: 4; Gal. 2: 12: Ef. 3: 1. Enz. 

 

Het Griekse woord voor „heidenen” is „ethnoi”, enkel woord „ethnos”. Een ethnos is een gemeenschap van 

mensen op eenzelfde grondgebied met eigen zeden, onder eigen althans over hen heersende regering. Het 

is hierin onderscheiden van „laos” dat „volk” betekent maar verstrooid kan worden (volk des eigendoms, 

Gods volk). Israël heet een ethnos in Mt. 21: 43; Lk. 7: 5; 23: 2: Joh. 11: 48-52: 18: 33; Handelingen 10: 22: 

24: 3, 10, 17; 26: 4; 28: 19: 1 Petr. 2: 9. Het meervoud wordt gebruikt voor de natiën buiten Israël. „Ethnos” 

en „ethnoi” geven dus veelal de nationaliteit aan. In enkele plaatsen wordt het gebruikt om de tot de afgoden 

gekeerden aan te duiden bijv. 1 Kor. 12: 2; Ef. 2:11. Dit omdat de natiën steeds afgodendienaars waren. 

„Heidenen” heeft dus tweeërlei betekenis: het wijst afkomst en godsdienst aan. In het eerste geval zetten we 

„natiën”, in het tweede „heidenen”. Paulus gebruikt het hier in de eerste zin. 

 

Rom. 1: 14 Zowel ten opzichte van Grieken als Barbaren, van wijzen als onwetenden ben ik een 

schuldenaar,  

 

Paulus noemt zich een schuldenaar. Hiermee spreekt hij zijn verantwoordelijkheid uit. Niet alleen is hij van 

Godswege geroepen tot de prediking van het evangelie der voorhuid, Gal. 2: 7; 1 Kor. 9: 16, 17 en is hij een 

slaaf van Christus, maar ook de inhoud van het evangelie: de gerechtigheid Gods noopt hem te spreken. Hij 

voelt zich een schuldenaar van allen: van Grieken en Barbaren, van wijzen en onwetenden. Hij wil onder alle 

natiën vrucht verkrijgen, vrucht tot heiliging, Rom. 6: 22, vrucht voor God, 7: 4. 

 

„Grieken en Barbaren”. De Grieken waren het volk van wetenschap en kunst, van cultuur en filosofie. Het 

Grieks was de taal der beschaving geworden en werd overal gesproken. De „Griek” is de aanduiding van de 

man of vrouw van ontwikkeling. Zij die de Griekse taal niet kenden heetten Barbaren, stamelaars. Dit woord 

drukte toen niet uit wat wij er nu onder verstaan: wrede onbeschaafden (of zij die zich zo gedragen). Voor de 

Romeinen waren Scythen, Gothen, Germanen, enz. Barbaren, ook al hadden ook deze een zekere bescha-

ving. Ook de bewoners van Milete (Malta) heetten zo. Handelingen 27. 

 

„Wijzen en onwetenden”. De wijzen waren de filosofen en geleerden, de onwetenden zij die van ontwikke-

ling verstoken waren. 

 

Rom. 1: 15 vandaar het verlangen bij mij ook onder u, in Rome, het evangelie te verkondigen. 

 

Waar Paulus weet dat hij vele groepen in Rome zal vinden, wenst hij sterk Rome te bezoeken. Maar dit niet 

alleen, hij wenst ook de gelovigen te evangeliseren, zoals er staat. 

 

Tegenwoordig heeft het woord evangeliseren een andere betekenis, n.l. prediking aan hen die onbekend zijn 

met God en Goddelijke dingen. In die zin gebruikt Paulus het niet, het evangeliseren is bij hem niet alleen 

prediking tot bekering van afgoden en het doen kennen van de ene ware God en van Christus maar ook het 

aanbrengen van diepere kennis van Gods Zoon, zoals in de Romeinenbrief wordt gedaan. 
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Paulus heeft hierin een zware taak. Niet alleen moet hij de onbekende God verkondigen die alles geschapen 

heeft, maar ook spreken van een andere Koning dan de trotse Keizer (Handelingen 17: 7) die eenmaal het 

vermalende ijzeren koninkrijk teniet zal doen. Hij moet betuigen dat de wereld voorbijgaat met haar begeer-

ten en tegenover de zinnenbekoring moet hij het leven door het geloof stellen dat zich Gode ten dienste stelt. 

Hij moet de Gekruisigde prediken iets wat de Griek dwaasheid vindt en bij de Jood ergernis opwekt die hem 

tot toorn drijft, in een woord: hij moet tegenover de wereld die in de Boze ligt stellen het zuiver Goddelijke 

waarin Gods gerechtigheid uitschittert. 

 

HOOFDSTUK  11 

 

Rom. 1: 16 Ik schaam mij immers niet voor het evangelie, want het is een kracht Gods tot behoudenis 

voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.  

 

Paulus schaamt zich niet voor het evangelie, n.l. voor dat van Gods Zoon. Deze staat immers als de ver-

heven Zondeloze in een wereld verloren in zonde en schuld. Waar allen gezondigd hebben, wat blijkt uit het 

feit dat allen Gods heerlijkheid missen, kan hij Hem prediken als Jezus Christus de Rechtvaardige aan Wie 

God door de dood heen eer en heerlijkheid gegeven heeft. Meer nog, als Degene die op grond van Zijn ge-

rechtigheid anderen wil vrij maken van zonde en dood en tot heerlijkheid leiden. Zou hij zich voor zulk Een 

moeten schamen? 

 

“Een kracht Gods”. Het evangelie aangaande de Zoon Gods is een kracht tot behoud(enis). Een kracht is 

een in werking zijnde macht. De kracht Gods is een wijze van Zijn persoonlijke werkzaamheid. Het evangelie 

aangaande Zijn Zoon is zulk een kracht, het werkt in op het leven van de zondige mens, en wekt reactie; 

men kan het verwerpen en men kan het aannemen. In dit geval is het een kracht tot behoudenis. Deze be-

gint bij het ontkomen aan de toorn Gods en loopt uit op een ongekende heerlijkheid. Het is een reddingsboot 

die veilig aan land zet allen die er zich aan toevertrouwen, want achter het gehoorde woord van het evange-

lie staat Hij die niet liegen kan en Zijn beloften houdt. 

 

De kracht Gods is drieledig: ze behoudt van de straf der zonde, dat is toen wij voor het eerst geloofden in het 

verleden, ze verlost van de macht der zonde, door ons te doen opwassen in de kennis en genade des Heren 

in het heden, ze verlost van het gevolg der zonde, door ons uit de dood op te wekken en een lichaam te 

geven dat vrij is van alle zonde en haar gevolgen. 

 

„Voor ieder die gelooft”. Geloof is vertrouwen hebben in de Waarachtige, de Geloofwaardige. Geloof 

schept niets, doet niets, verdient niets en heeft geen uitwerking zonder het Voorwerp des geloofs. Op zich 

zelf brengt het geen behoudenis maar vertrouwt zich toe aan de Behouder. 

 

„Eerst de Jood, maar ook de Griek”. Uit deze woorden blijkt de bedelingvoorrang die Israël toen nog had. 

In de Evangeliën was het alleen de Jood (d.i. Israël), in de Handelingentijd is het: eerst de Jood; de Heiden 

komt op de tweede plaats. En dat de Heiden er is, komt omdat God door hem Israël tot jaloersheid wil wek-

ken. Dit leert ons duidelijk Rom. 11: 11: De Heiden wordt te midden van de takken ingeënt (niet zoals de 

S.V. zegt: in hun plaats). Het Nieuwe Verbond was begonnen te werken: daarin werden de natiën gezegend 

door Israël; echter werkte het nog slechts in zijn beginstadium. In dit Verbond zal Israël de lichtdrager zijn; 

door Israëls onbekeerlijkheid werden nu de Heidenen mede lichtdragers met de gelovigen uit Israël (uit de 

vrucht van de olijfboom werd de olie ter verlichting van het Heilige geperst; de olijfboom is daarom symbool 

van de geestelijke verlichting). Omdat het Nieuwe Verbond nog werkte, had de Jood voorrang en was Chris-

tus de Middelaar van dat Verbond. Sinds lang is dit opgehouden; deze bedeling is vervangen door die van 

het algemeen geloof waarin Christus is de Middelaar Gods en der mensen, Tit. 1: 3, 1 Tim. 2: 5 terwijl daar-

boven gegeven is de bedeling die bijzonder voor de Heidengelovigen in Christus is (Ef. 1: 1, 2: 1) In beiden 

kan de Jood wel deelgenoot worden maar heeft hij geen enkele bevoorrechting. Deze was er, toen Paulus 

de Romeinenbrief schreef, wel; van daar ging hij steeds eerst naar de synagoge, d.i. naar de Jood. 
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Rom. 1: 17 Want Gods gerechtigheid wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven 

staat: De rechtvaardige zal leven uit geloof. 

 

Dat is de kern van het „mijn evangelie” van Paulus. 

 

Men lette op het „want” waarmee het opent: het evangelie van Gods Zoon is een kracht Gods, want Gods 

gerechtigheid wordt er in geopenbaard. We hebben hier om het goed te verstaan wel een en ander te onder-

zoeken. 

 

„Gods gerechtigheid”. De gerechtigheid die de mens mist, is het diepste wezen der behoudenis. Het hele 

O.T. en eveneens de Evangeliën eisen gerechtigheid. En deze wordt gegeven in het evangelie van Gods 

Zoon. 

 

Als we het woord „gerechtigheid” nagaan, blijkt dat het 36 maal voorkomt in de Brief, rechtvaardigen 15 

maal, rechtvaardiging 2 maal, rechtvaardig 7 maal. D.w.z. vaker dan in al de andere brieven van Paulus. 

Daarom is „gerechtigheid” en wat er mee samenhangt de kern van het „mijn evangelie”. Is Gods genade de 

bron en het middel tot behoud, de gerechtigheid is datgene wat het evangelie openbaart. De genade heerst 

alleen door gerechtigheid (Rom. 5), ze is Gods onfeilbaar middel om de gerechtigheid te verzekeren.  

 

HOOFDSTUK  12 

 

Wat is Gods gerechtigheid? Deze term heeft een dubbele betekenis:  

 

ten 1e drukt hij uit Zijn rechtvaardig oordeel en  

 

ten 2e Zijn „persoonlijke” eigenschap.  

 

De term heeft dus een objectieve en een subjectieve zijde. In 1: 18 - 3: 20 wordt Gods objectieve gerechtig-

heid openbaar als leidend ter veroordeling van zowel Jood als Heiden, in 3: 21 - 5: 11 wordt deze gerechtig-

heid voor het geloof openbaar als rechtvaardigende de goddeloze. De subjectieve vinden we in de objectie-

ve verweven. Ze wordt genoemd in dit vers, 1: 17a, en 3: 25, 26a en geopenbaard door Christus in Diens 

geloof, 3: 22 en toegerekend door geloof 1: 17b, 3: 26b, 30. 

 

Dat dit de subjectieve zijde is, Gods „persoonlijke” gerechtigheid volgt uit andere verbindingen. Gods toorn is 

Zijn eigen toorn, 1: 18, Gods kracht Zijn eigen kracht, 1: 16 en Gods wil die van Hemzelf, 1: 10. Dat ze per-

soonlijk is blijkt ook uit de tegenstelling in Fil. 3: 9: het „mijn gerechtigheid” staat tegenover Gods gerechtig-

heid. Deze wordt in Rom. 3: 5 gesteld tegenover onze ongerechtigheid. Waar de rechtvaardigheid uit de wet 

en onze ongerechtigheid persoonlijk zijn, is de gerechtigheid Gods ook een eigenschap of deugd van Hem-

zelf, dus is ze subjectief. Ze kan echter meegedeeld worden door geloof en is dan de gave der rechtvaardig-

heid, Rom. 5: 17. 

 

Gods gerechtigheid als deugd vinden we geopenbaard in de voorgaande Schriften. Hier rijst een grote moei-

lijkheid t.o.v. de rechtvaardiging van zondaars want zoals ze daar openbaar wordt, veroordeelt ze de zon-

daar en houdt de schuldige geenszins onschuldig, Ex. 34: 7; ze biedt daarbij geen grond van hoop, is geen 

blijde boodschap. Maar God heeft deze Zijn gerechtigheid niet alleen geopenbaard door Zijn oordeel en 

bedreiging met straf maar, en dat is het verhevene, als gave. Eerst als persoonlijke gave in Christus, de 

Rechtvaardige, dan als toegerekende gave waardoor we kunnen worden rechtvaardigheid Gods in Hem, 1 

Kor. 1: 30; 2 Kor. 5: 21. 

 

Deze gerechtigheid is geopenbaard. Openbaren, “apokatalupto,” is in de Schrift steeds een onthullen van 

Gods zijde. De mens kan dit gewaar worden door geloof. Openbaren wordt dan ook alleen gebruikt als de 

waarheid door de mens wordt waargenomen, erkend; het verschilt van het „openbaren” van vs. 19 waar 

“faneroo” staat d.i. aan het licht brengen, zichtbaar maken. 
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De typen en schaduwen konden niet ten volle worden verklaard. Pas toen Christus Zichzelf Gode had geof-

ferd, kon de volle openbaring worden gegeven en werd de gerechtigheid Gods geopenbaard in Zijn Zoon. 

 

„De rechtvaardige zal leven uit geloof”.  

Dit is een citaat van Hab. 2: 4 dat echter in de aanhaling verschilt van de Hebr. tekst. Deze heeft: „De recht-

vaardige zal door zijn geloof leven”. Paulus laat het „zijn” weg en citeert dit vers niet om hiermee de 

rechtvaardiging door het geloof te bewijzen. Wie dit er in wil zoeken, maakt een fout. We vinden in Habakkuk 

nergens een spoor van het bijzondere Paulinische onderwijs. Wat is dan de bedoeling? Dit: deze woorden 

zijn om op de waarde van het geloof de klemtoon te leggen. De rechtvaardige die Habakkuk op het oog heeft 

zal leven door de dreigende storm van geweld en verderf van de zijde der Chaldeeën heen. Paulus geeft 

aan deze woorden een bredere toepassing. De wereld heeft een oordeel te wachten, 1: 18; 2: 5, daarbij zijn 

er allerlei gevaren op aarde die de gelovige bedreigen, niettemin zal hij leven als hij in het geloof staat. 

 

Paulus citeert de woorden van Habakkuk nog twee maal. In Gal. 3: 11 wordt het geloof in tegenstelling tot de 

werken der wet geplaatst; de wet zegt dat men leven zal door het doen van werken, Lev. 18: 5, het geloof 

schenkt een hoger leven door toerekening. In Hebr. 10: 38 worden ze geciteerd in verband met het zich ont-

trekken ten verderve. Al deze teksten leggen de klemtoon op het leven door geloof. 

 

Het citaat in Romeinen omvat het gehele leven van de gerechtvaardigde. Het geloof is het vermogen dat de 

hand legt op al wat in Gods behoudenis is vervat en hoewel het leven des geloofs er een is van gevaar daar 

het bedreigd wordt door de wereld, het vlees en Satan; het is toch een leven dat overwint door de kracht 

Gods. Hij die Paulus’ onderricht aangaande rechtvaardiging, geloof en leven vat met als tegenpool zonde, 

ongehoorzaamheid en dood, zal de basis van Paulus’ evangelie verstaan. En tevens dat Paulus dit wil ver-

kondigen in de gehele wereld. 

 

„Uit geloof tot geloof”.  

De gerechtigheid Gods is er een uit geloof tot geloof. Dit wordt nader toegelicht in het verdere van de Brief. 

Deze gerechtigheid is geopenbaard door het geloof van (niet: in) Christus, Rom. 3: 22. Hij is de bron ervan 

en heeft Gods gerechtigheid geopenbaard, onthuld. Ze was reeds in Hem als de aan de vaderen verschenen 

Jahweh maar is in Hem als mens openbaar geworden. Als Zoon uitgezonden, leefde Hij uit het geloof aan de 

Vader en beantwoordde ten volle aan Gods maatstaf; Hij is de Rechtvaardige bij uitnemendheid. Uit dat 

geloof spruit nu de gerechtigheid voort. God rechtvaardigt hem die uit het geloof van Jezus is, Rom. 3: 26. 

Dat is „tot geloof”. 

 

Het „uit geloof tot geloof” geeft mede een voortschrijden aan; een toenemend geloof. Eerst is er geloof tot in 

(eis) Christus, d.w.z. Christus wordt als voorwerp des geloofs bereikt, in Hem vindt men zijn Behouder. Dan 

komt er geloof in (en) Hem, d.w.z. als voorwerp des geloofs wordt Hij nader en meer volkomen be- en ge-

kend. Dit laatste voert tot rechtvaardiging. Dan is men der zonde gestorven en heeft toegang tot Hem als 

gerechtvaardigde. 

 

Niet elk gelovige is hiertoe direct gekomen. De rechtvaardiging is een proces, een ontwikkelingsgang van het 

“uit” tot het „tot”. De geestelijke verwekking tot kinderen Gods is aller deel, het ontvangen der gerechtigheid 

Gods betreft slechts een deel hunner. Van Gods zijde is dit een voorverordinering, Rom. 8: 29, 30. 
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Rom. 1: 18  -  3: 20. 

 

Het tweede hoofddeel loopt van 1: 18 - 3: 20. Het kan in vieren verdeeld worden: 

 

A1 / 1: 18 - 32.        De Volken, onderwezen door natuur en geweten, schieten te kort. 

B1 / 2: 1  -  16.        Wie ook zondigt, hetzij Jood of Heiden, valt onder het oordeel.  

      Er is alleen bevrijding door gerechtigheid. 

A2 / 2: 17 - 3: 8.      De Joden, hoewel ze de wet bezitten, zondigen en schieten te kort, 

B2 / 3: 9 - 20.        De gehele wereld strafschuldig voor God. Niemand rechtvaardig.  

      Bevrijding alleen door de verlossing in Christus Jezus. 

 

Deel A 1. 

 

Hfdst. 1: 18 - 3: 20 is een breed gedeelte van de Brief. Het is hoofdzakelijk gewijd aan het grote gemis en 

tevens de diepe behoefte van alle mensen en wil aantonen dat de in het Paulinische evangelie aangeboden 

genade het enige middel is om daarin te voorzien. Het opent met het getuigenis der schepping en de dingen 

die de mens aangaande God kan weten, het sluit met het getuigenis der wet en de kennis der zonde. Maar 

de mens heeft meer nodig dan kennis: hij heeft de kracht nodig om te volbrengen. En die mist hij. Daardoor 

beantwoordt hij niet aan Gods maatstaf, de gerechtigheid. Waar men op aarde rondkijkt, allen hebben ge-

zondigd. Daardoor derven Heiden en Jood de heerlijkheid (3: 19). Dit gaan we nu van stuk tot stuk na. 

 

Rom. 1: 18 - 32. 

18. Want Gods toorn wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid 

van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. 19. Want hetgeen men van God kan 

kennen, is hen openbaar, want God heeft het voor hen kenbaar gemaakt. 20. Want Zijn onzichtbaar 

Wezen, Zijn immerdurende kracht en goddelijkheid, worden vanaf de schepping der wereld aan uit 

Zijn werken geestelijk verstaan en doorzien zodat zij niet te verontschuldigen zijn; 21 daarom, omdat 

zij God kennende Hem niet als God verheerlijkt hebben, maar zij zijn in hun overleggingen tot 

dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd; 22 bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwa-

zen geworden 23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God veranderd in de uitbeelding 

van een vergankelijk mens en van vogels en viervoetig gedierte. 

24. Daarom heeft God hen naar de lusten van hun hart overgegeven aan onreinheid om hun lichamen 

onder elkander te onteren; 25 de Waarheid Gods hebben zij vervangen door de leugen en het schep-

sel goddelijk vereerd in plaats van de Schepper die te prijzen is in de eeuwen. Amen. 

26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten; want hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke; 27 evenzo zijn de mannen, nalatend de natuur-

lijke omgang met de vrouw, verhit geworden in hun lusten tot elkander, mannen met mannen ontucht 

bedrijvend en zij hebben de bij hun dwaling passende vergelding in zichzelf ontvangen. 

28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft de volle kennis van God te bewaren, zo heeft God hen 

overgegeven aan een verkeerde gedachte om te doen wat onbehoorlijk is, 29 vervuld met alle onge-

rechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moordzucht, twist, list, bedrog, 30 oorblazers, 

achterklappers, haters van God, overmoedig, trots, aanmatigend, verzinners van kwaad, ongehoor-

zaam aan de ouders, onverstandig, onbarmhartig, 31 onverstandigen, verbondbrekers, zonder na-

tuurlijke liefde, onverzoenlijken, ombarmhartigen, 32 (mensen) die het recht Gods kennend, dat wie 

zulke dingen in praktijk brengen des doods waardig zijn, ze niet alleen doen maar ook hen toejuichen 

die ze in praktijk brengen. 

 

De Volken schieten te kort. 

 

Rom. 1: 18. Want Gods toorn wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerech-

tigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. 
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Het „want” van dit vers verbindt het met Vs. 17a, de gerechtigheid Gods. Dit is dan de objectieve: Gods eis 

t.o.v. het schepsel. Wordt hieraan niet voldaan, dan komt Gods gerechtvaardigde verontwaardiging. Op 

menselijke wijze wordt dit uitgedrukt door het woord „toorn”. Deze toorn is geen hartstocht in God maar de 

uiting ervan wordt door de zondaar die gestraft wordt als zodanig gevoeld. In wezen is de toorn Gods ingaan 

tegen de ongerechtigheid, Zijn Zich verzetten tegen de leugen, Zijn diepe afkeer tegen de zonde, de liefde-

brand tegen wat Zijn schepping ontsiert, ontheiligt en verderft. Dit heilig en rechtvaardig misnoegen open-

baart zich door strafgericht. 

 

Gods misnoegen is er steeds waar zonde is, omdat Hij onveranderlijk en onwrikbaar rechtvaardig is. Hij gaat 

nooit van Zijn eisen af. Hij is niet wraakgierig maar wel een wreker. In de toorn handhaaft God straffend Zijn 

gerechtigheid. Hij haat de ongerechtigheid, Heb. 1: 9. Voor we waarlijk kunnen beseffen wat genade is, zul-

len we geestelijk onder de klem moeten komen van het feit van Gods heiligheid, Zijn afgescheidenheid van 

de zonde, en van Zijn gerechtigheid, Zijn rechtmatige norm. Deze richten zich ook tegen onze eigen zonden. 

 

In het kruis heeft God deze ten volle gehandhaafd en dat in de persoon van Christus. In Hem is al Zijn toorn 

als golven der zee heengegaan. Het hoogtepunt was de Godverlatenheid. 

 

Het woord „toorn” komt twaalf maal voor in Romeinen, zeven maal in het eerste buitendeel, vijf maal in het 

tweede. We vinden het niet in het binnendeel 5: 12 - 8: 39. Het wordt dus niet gebruikt met betrekking tot 

Adam en diens zonde of de mens bezien in Adam. T.o.v. deze wordt wel gesproken van oordeel, veroorde-

ling en dood maar we lezen niet dat deze vergezeld gaan van toorn. We vinden ook geen toorn en wraak 

vermeld met betrekking tot de poel des vuurs en de witte troon; daar is alles kalm: boeken worden geopend 

en elk wordt geoordeeld naar zijn werken. Dit is opmerkelijk. Het is ook begrijpelijk: bij de rechtsoefening 

past geen toorn; deze komt bij de strafoefening. 

 

Het eerst is van ’s Heren toorn sprake in Ex. 4: 14: de toorn des Heren ontstak tegen Mozes. Merkwaardi-

gerwijze tegen een die pas tot verlosser van Israël was geroepen. In de woestijn ontstak Zijn toorn ook me-

nigmaal over het volk of sommigen hunner, Num. 11: 1, 10, 12: 9. Hebr. 3:11 zegt dat Hij in Zijn toorn ge-

zworen heeft dat Israël het Land niet zou ingaan. In het N.T. vinden we dat de toorn zou komen over de on-

gelovige Joden, 1 Thess. 2: 15 - 17. Hij zal ook komen over de Beestaanbidders, Op. 14: 10. Hij vindt zijn 

voleindiging in de zeven schalen, 15: 1, 6, 16: 1 - 21. Hierin is het rijk van het Beest en Babylon betrokken. 

Uit dit alles blijkt dat God oudtijds zo nu en dan Zijn toorn heeft geopenbaard maar dat Hij deze pas in de 

toekomst ten volle zal uitgieten. Persoonlijk blijft hij rusten op allen die de Zoon ongehoorzaam zijn, Joh. 3: 

36. 

 

We noemen nu de teksten met „toorn” in Romeinen. 

 

De eerste zeven in Rom. 1 - 5 zijn: 

A1  1:18     Toorn geopenbaard tegen alle ongerechtigheid. 

     B1  2: 5     Toorn vergaderd door hardigheid. „Werken”. Vs. 6. 

       C1  2: 5     De dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel. 

             D  2:8, 9     Toorn over Jood en Heiden beide. 

       C2  3: 5     Is God onrechtvaardig als Hij toorn brengt? 

B2  4:15    De wet werkt toorn. „Geloof”. Vs. 14 en 16.  

A2  5: 9      Behouden van de toorn door rechtvaardiging. 

 

De andere vijf zijn: 

E1  9: 22    Toorn bewezen. 

F1  9: 22    Vaten des toorns. 

       G  12: 19    Geef de toorn plaats. 

F2  13: 4 Toorn (S.V.: straf) over wie kwaad doet.  

E2  13: 5    Onderworpen om des toorn (der straffe) wil. 

 

Geopenbaard. Hier staat het werkwoord “apokalupto”; dit betekent letterlijk: het wegnemen van een deksel, 



De Brief aan de Romeinen Pagina 20 
 

het onthullen van iets. Het wordt steeds gebruikt i.v.m. een Goddelijke daad; het is het door Hem wegnemen 

van bedekselen die het licht der waarheid beletten tot iemands geest door te dringen. Het onthulde is er, 

maar wordt nog niet gezien. Zo is de toorn van God tegen de zonde er, maar hij wordt pas door strafgericht 

openbaar. 

 

HOOFDSTUK  14 

 

In Vs. 19 - 32 gaat de apostel nu na hoe het Heidendom zich, bijzonder na de Vloed, geopenbaard heeft. Vs. 

19 en 21 beginnen beide met het woord „want” en er wordt in aangetoond hoe zij de waarheid onderdrukt 

hebben. 

 

Rom. 1: 19. Want hetgeen men van God kan kennen, is hen openbaar, want God heeft het voor hen 

kenbaar gemaakt.  

  

Hetgeen zij van God kennen. Sommigen lezen hier: Hetgeen van God kenbaar is; de zin is echter niet: dat-

gene wat zij van God kunnen kennen maar: datgene wat zij van Hem kennen. De vorm van het tegenwoor-

dige deelwoord vinden we ook in Joh. 18: 15: Johannes was kennende de hogepriester; ook in Handelin-

gen 1: 19 en 28: 22, waaruit we zien dat het woord geen mogelijkheid maar een feit uitdrukt, iets wat werke-

lijk gekend wordt. Zo ook in Rom. 1:19. 

 

De kennis van God is die welke onder hen openbaar is. God heeft het hun geopenbaard, zegt de S.V. Hier 

staat echter niet het werkwoord “apokalupto”, onthullen, wat op een onmiddellijke openbaring wijst, maar 

“faneroo”, wat betekent: aan het licht brengen zodat het algemeen kan waargenomen, gekend en begrepen 

worden, een doen schijnen. 

 

Rom. 1: 20. Want Zijn onzichtbaar Wezen, Zijn immerdurende kracht en goddelijkheid, worden vanaf 

de schepping der wereld aan uit Zijn werken geestelijk verstaan en doorzien zodat zij niet te veront-

schuldigen zijn; 

 

Dit zichtbaar maken of doen schijnen wordt nu verklaard: het is door de uitwendige wereld. Deze spreekt van 

Gods kracht en goddelijkheid; Zijn scheppingswerken, Gr.: maaksels, getuigen dat er achter deze een Maker 

moet zijn. Buiten de bijzondere openbaring die aan Israël gegeven is, kunnen de mensen aan een hoger 

Wezen geloven want God maakt hun dit door en uit Zijn werken bekend. Enige eigenschappen van God, 

ondanks dat ze voor het oog onzichtbaar zijn, worden uit de schepping door het verstand verstaan en door-

zien. Zo blijft er geen verontschuldiging over. God is er, al is Zijn Wezen onzichtbaar. Hij openbaart zich in 

kracht en goddelijkheid. 

 

Kracht is het eerste wat ons treft bij de studie der geschapen wereld. Reeds de onmetelijke zee en het 

hooggebergte getuigen ervan. Ook in planten- en dierenwereld vinden we uitingen van kracht. Nog meer de 

zon en de sterrenwereld. Hoe meer de wetenschap doordringt in de kennis der ons omringende wereld, des 

te meer leert ze de kracht kennen, de energie die het wezen der stof is of waaruit zij althans voortkomt. Wijst 

Jes. 40: 26 niet op de grootheid Zijner krachten, uitkomend in het sterrenheer? 

 

Die kracht is steeds werkend. De eeuwige God wordt niet moe noch mat, Jes. 40: 28 en daarom is Zijn 

kracht in de energie der schepping altijd durend. 

 

De S.V. zette voor dit woord “eeuwig”. Dit doen ook andere vertalingen. Er staat echter niet „aionios” maar 

„aidios”. Sommigen zien in dit woord een samenstelling van het voorvoegsel a, „niet” en het woord “idios”, 

een afleiding van “idein”; „zien”; „aidios” is dan: onzienlijk, onzichtbaar. Anderen menen dat het afgeleid is 

van „aie” d.i. „altijd”, voortdurend. Hoewel voor de eerste mening veel te zeggen valt juist omdat het over 

Gods onzichtbare eigenschappen gaat, hebben we in verband met het volgende woord „goddelijkheid” ons 

bij de tweede mening aangesloten en vertaald: altijd durende kracht. 
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Goddelijkheid. Er is verschil tussen “theiotès”, goddelijkheid en “theotès”, Godheid; het laatste woord drukt 

Gods Wezen uit, Col. 2: 9, het eerste Gods eigenschappen. Rom. 1: 20 spreekt van twee van dezen. 

 

De goddelijkheid komt in de schepping uit in de verhevenheid, de grootheid der dingen. Job wordt 

opgeroepen om op vele vragen in de natuur te antwoorden, maar hij kan het niet, hfdst. 38, 39. Dit is omdat 

het Gods eer is een zaak te verbergen, Spr. 25: 2, ook in de natuur. Vaak ontdekt de mens slechts met 

moeite haar geheimen. Ook hierin ligt de goddelijkheid. Maar bijzonder spreekt de glans der hemelen ervan. 

De hemelen vertellen Gods heerlijkheid (grondtekst) en het uitspansel verkondigt Zijner handen 

werk, Ps. 19: 1. Hij breidt die hemel en spant de aarde uit door Zichzelve, Jes. 44: 24. 

 

De moderne wetenschap heeft de laatste tientallen jaren enorme ontdekkingen gedaan welke de grootheid 

Gods nog veel heerlijker aan het licht hebben doen treden voor wie er oog voor wil hebben. Ons zonnestel-

sel met zijn 80.000 lichtjaren in de lengteas en zijn 12.000 in de breedteas is slechts een klein deel van het 

universum dat oneindig veel groter is dan men ooit had kunnen denken. Maar ook in de wereld van het klei-

ne spreekt Gods goddelijkheid. De bouw van het atoom, die van de cel en daarbij vele dingen in de planten- 

en dierenwereld getuigen ook in die gebieden ervan. De goddelijkheid van de macrokosmos  -  de wereld 

van het grote, het universum -  is voor het verstand verbijsterend, de microkosmos  -  de wereld van het klei-

ne  -  is ontzagwekkend. Beiden bewijzen de uitnemende grootheid Gods. 

 

Rom. 1: 21 daarom, omdat zij God kennende Hem niet als God verheerlijkt hebben, maar zij zijn in 

hun overleggingen tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd;  

 

God kennende. Het Grieks heeft: de God kennende, de God der schepping en der openbaring. We hebben 

hier te denken aan de kennis die er door het Adamietische geslacht van voor en na de Vloed aangaande 

God was. Deze kennis had door de mensen die in Vs. 22 „wijzen” genoemd worden verder gedragen en 

verbreid moeten worden maar zij hebben die ten onder gehouden omdat zij de duisternis liever hadden dan 

het licht. En dat niet alleen, zij veranderden de waarheid in de leugen, Vs. 24. 

 

Deze verandering schijnt al spoedig na de Vloed gekomen te zijn. De torenbouwers van Babel wilden al voor 

zich een naam maken, Gen. 11: 4. De leider was Nimrod, zoon van Kusch en kleinzoon van Cham. Zijn 

naam betekent: Laat ons afvallen of rebelleren. Hij behoorde met anderen, mogelijk allereerst Chamieten, tot 

de mensen die de waarheid ten onder hielden. Zij kenden God wel, de God van de schepping en van de 

Zondvloed maar verheerlijkten en dankten Hem niet als God. 

 

God verheerlijken is een hoge gedachte van Hem hebben, met eerbied over Hem spreken, Hem openlijk 

erkennen als Maker, Bestuurder en Onderhouder en Hem in Zijn scheppingsmacht en -kracht aanbidden. 

Maar dit heeft men niet gedaan; integendeel, men heeft zich van Hem afgewend, is verdwaasd door zijn 

overleggingen en zo is het onverstandige hart, de zetel van het verstand en de gevoelens, verduisterd ge-

worden. Steeds verder ging de vatbaarheid voor het hogere licht achteruit. Toen was er nog maar één stap 

nodig om van de Schepper af te dalen tot het schepsel, Vs. 23 en om voor de onzichtbare God een zichtbare 

gedaante in de plaats te stellen en de onvergankelijkheid te vervangen door het vergankelijke schepsel. 

 

In Vs. 21 heeft de S.V. het werkwoord „verijdelen”. Een ander werkwoord is in een tekst ook zo vertaald, in 

andere teksten door „ijdel worden” of „ijdel maken”. Het verschil tussen beiden is dat het laatste wijst op een 

leeg maken m.b.t. de inhoud, het eerste, dat alleen in Rom. 1: 21 voorkomt, wijst op een ijdel, een onnut, 

een leegmaken m.b.t. de gevolgen. De betekenis is in Vs. 21: verdwaasd worden, tot dwaasheid vervallen. 

De Nwe Vert. zet: zij hebben zich in hun overleggingen verloren. 

 

Overleggingen. Dit woord heeft de betekenis van: overlegging, gedachte, denkbeeld, mening, bedenking in 

de zin van twijfel of tegenspraak. In dit vers betekent het de meningen of gedachten die de wijzen er op na 

hielden; deze waren nutteloos, zinledig. 

 

Dat ze dit waren blijkt uit Ef. 4: 17, 18: „De Heidenen (Volken) wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, 

verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is door 

de verharding huns harten.” 
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Rom. 1: 22 bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwazen geworden. 

 

Uit Vs. 22 blijkt dat Paulus hier een bijzondere groep op het oog heeft: zij die zich voor wijzen hebben uitge-

geven. Het waren degenen die vroeger kennis van de ware God hebben gehad maar omdat zij de ongerech-

tigheid en de leugen liever hadden, deze kennis hebben ondergehouden en in plaats van God te verheerlij-

ken en te danken meenden de verering van het schepsel er voor in de plaats te moeten stellen. Omdat zij dit 

deden werden zij tot dwazen gemaakt en het gevolg was onwetendheid en hardigheid van hart bij de Volken. 

 

HOOFDSTUK  15 

 

Een en ander willen we nog nader bekijken. 

 

Als we de tijdrekening van de Companion Bible nemen die de Massoretische tekst volgt, blijkt dat de Zond-

vloed was in 2348 - 2347 voor Christus (d.i. 1656 jaar na Adams schepping). Het krijgen van een zoon ge-

beurde na de Vloed veel eerder dan vroeger: Sem kreeg een zoon toen hij 100 jaar oud was, twee jaar na de 

Vloed, dus in 2346; maar zijn zoon Arpachsad kreeg er een toen hij 35 jaar was, dus in 2311. Deze zoon, 

Selah, kreeg er een, Heber, toen hij 30 jaar oud was, dus in 2281, Heber een, Peleg, toen hij 34 jaar was, 

dus in 2247. Hiermee zijn we een eeuw na de Vloed. Zie Gen. 11: 11 - 45. Nemen we in de lijn van Cham nu 

twee geslachten dan komen we bij Nimrod uit, Gen. 10: 6 -  8. Deze leefde zeker wel in Pelegs tijd, een 

eeuw na de Vloed. Met hem begint het verlaten van de Heerlijkheid Gods. In die tijd leefde Noach nog,   

deze stierf in 1998, twee jaar voor Abrams geboorte (in 1996) en ook Sem, die 150 jaar Abrams tijdgenoot 

was want hij stierf in 1846. (Misschien was hij Melchizedek want dit behoeft geen eigennaam te zijn: het 

betekent koning der gerechtigheid). Uit dit overzicht blijkt dat reeds kort na de Vloed de „wijzen” zich van 

God hebben afgewend hoewel ze God, de God van Noach en Sem, kenden en ze zeker gehoord hebben 

van Zijn grote daden in schepping en strafgericht. 

 

Voor de Vloed lezen we niets van afgoderij; uit Joz. 24 blijkt dat Terach andere goden diende, hoewel God 

niet geheel onbekend was. Hier was het centrum van de maangodsdienst. Hiermede zijn we dan een paar 

eeuwen na de Vloed. (Terach is geboren in 2126). 

 

De eersten der „wijzen” zijn wellicht Chamieten geweest. Zeker is dat Nimrod een voornaam leider hierin 

geweest is. Maar mogelijk had hij reeds voorlopers. Van Cham stammen af de Kanaänieten en de Egyptena-

ren (Mitsraïm), Gen. 10: 6 van wie Israël later veel afgoderij overnam. 

 

Al deze volken zijn Adamieten. We geloven dat er ook Pre-Adamieten zijn, rassen voor Adam. Mogelijk be-

horen daartoe het zwarte, het bruine en het gele ras. Deze hebben, als ze al een openbaring van God gehad 

hebben, Hem ook verlaten. Indien niet, dan zijn zij mogelijk mede door Satan verleid om te zondigen. 

 

Satan heeft eenmaal een rijk op aarde gehad, Ez. 28. Als overdekkende cherub was hij eenmaal in een 

Eden met allerlei kostelijk gesteente. Er waren muziekinstrumenten, dus ook muzikanten, en daarmee zeker 

ook anderen toen hij geschapen werd, Ez. 28: 13. Mogelijk werd hij de leider der Volken ten kwade n.l. door 

zijn leugenarij en ongerechtigheid en zijn zij niet door hem tot God geleid maar verleid. Daardoor zijn dan de 

godsdiensten ontstaan die er reeds waren toen Abram nog geboren moest worden, ja voor de Vloed. (Deze 

is niet de aarde omvattend geweest). Hoe dan ook, als we voor-rassen aannemen  -  en dat moeten we als 

we de tijdrekenkunde van de Schrift willen handhaven  -  moeten we ook aannemen dat zij op andere wijze 

zijn gaan dwalen dan de Adamieten waarover Paulus het heeft. Deze hebben de ware God gekend maar 

Hem de rug toegekeerd, zij waren mensen zonder die hogere openbaring en zijn o.i. door Satan verleid. 

 

Rom. 1: 23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God veranderd in de uitbeelding van 

een vergankelijk mens en van vogels en viervoetig gedierte. 

 

In dit vers vinden we de korte beschrijving van het verval tot afgoderij: de heerlijkheid van de onvergankelijke 
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God is veranderd in (of verruild voor) de afbeelding van een schepsel. Eerst was dit een mens en hiermee 

bleef men nog bij de afbeelding van de afbeelding van het Beeld Gods, maar later nam men daar een dier 

voor. 

 

Heerlijkheid. Dit woord komen we in de gehele Brief tegen; we vinden het 16 maal: 1: 23; 2: 7, 10; 3: 7. - 23; 

4: 20 (eer); 5: 2; 6: 4; 8: 18, 21; 9: 4, 23, 23; 11: 36; 15: 7; 16: 27. 

 

De Heerlijkheid Gods. We geloven dat we hier niet aan een der eigenschappen Gods moeten denken maar 

dat er het Beeld Gods mee bedoeld wordt. In 1 Kor. 11:7 heet Christus het Beeld en de Heerlijkheid Gods en 

o.i. wordt Hij in Rom. 1: 23 aangegeven door „Heerlijkheid Gods.” Men kan zo ook te beter het woord „ver-

anderen” begrijpen. Men heeft geen eigenschap Gods veranderd in de gelijkenis van een beeld maar het 

Beeld Gods in een ander beeld dat er op moest lijken. Daarvoor koos men dan ook eerst de mens vorm, 

later, toen ook dat idee verzwakt was, ging men over tot die van een dier. 

 

Dat de uitbeelding niet volkomen was (en kon zijn) wordt weergegeven door het woord gelijkenis; dit drukt 

slechts zekere overeenkomstigheid uit. 

 

Er is hier een dubbele zonde: men drukte het onvergankelijke uit door het vergankelijke en het zuivere Beeld 

door een zekere gelijkenis. Men ziet de verdwazing; ze uitte zich door het Wezen te verlaten en een zekere 

vergankelijke vorm te gaan vereren. 

 

Rom. 1: 24 – 31  Daarom heeft God hen naar de lusten van hun hart overgegeven aan onreinheid om 

hun lichamen onder elkander te onteren; 25 de Waarheid Gods hebben zij vervangen door de leugen 

en het schepsel goddelijk vereerd in plaats van de Schepper die te prijzen is in de eeuwen. Amen. 

26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten; want hun vrouwen hebben de 

natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke; 27 evenzo zijn de mannen, nalatend de natuur-

lijke omgang met de vrouw, verhit geworden in hun lusten tot elkander, mannen met mannen ontucht 

bedrijvend en zij hebben de bij hun dwaling passende vergelding in zichzelf ontvangen. 

28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft de volle kennis van God te bewaren, zo heeft God hen 

overgegeven aan een verkeerde gedachte om te doen wat onbehoorlijk is, 29 vervuld met alle onge-

rechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moordzucht, twist, list, bedrog, 30 oorblazers, 

achterklappers, haters van God, overmoedig, trots, aanmatigend, verzinners van kwaad, ongehoor-

zaam aan de ouders, onverstandig, onbarmhartig, 31 onverstandigen, verbondbrekers, zonder na-

tuurlijke liefde, onverzoenlijken, ombarmhartigen, 

 

Vs. 24 - 31. De Volken hebben, zeker op het voetspoor van hun leiders, God niet verheerlijkt of gedankt, 

hoewel Hij genoegzaam bekend was. Het heeft hun niet goed gedacht Hem in erkentenis te houden, d.i. de 

volle kennis, de epignosis, van Hem te bewaren en daarom heeft God hen overgegeven. En dat drievoudig: 

  

.     Omdat zij de Heerlijkheid van God veranderd hebben heeft Hij hen overgegeven tot onreinheid,  

      Vs. 24,  

.    omdat zij de Waarheid Gods vervangen hebben door de leugen heeft Hij hen overgegeven aan  

     schandelijke hartstochten, Vs. 26,  

.    omdat zij het natuurlijke gebruik veranderd hebben heeft Hij hen overgegeven aan een verkeerde  

     gedachte, Vs. 28. 

 

Rom. 1: 24 Daarom heeft God hen naar de lusten van hun hart overgegeven aan onreinheid om hun 

lichamen onder elkander te onteren; 

 

Het prijsgeven van de Heerlijkheid Gods, de Uitbeelding van Gods Wezen, leidde al snel tot het onteren van 

hun lichaam. Het afvallen van God gaf zedelijke ontaarding. 

 

Rom. 1: 25 de Waarheid Gods hebben zij vervangen door de leugen en het schepsel goddelijk ver-

eerd in plaats van de Schepper die te prijzen is in de eeuwen. Amen. 
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De Waarheid Gods. We geloven dat we deze hier concreet moeten nemen voor het Beeld Gods. Hij is de 

waarheid, Joh. 14: 6. Dat we het o.i. zo moeten nemen volgt uit wat er verder staat:  

 

het vervangen der Waarheid door de leugen. Met „leugen” is niet het abstracte liegen bedoeld maar aller-

eerst de afgod. Zie Jer. 13: 25, 16: 19, 51: 17. In 1 Thess. 1: 9 staan de afgoden tegenover de waarachtige 

God. De zonde der Volken was het laten varen van de ware God, die Zich geopenbaard had in Zijn beeld, de 

Waarheid; in Diens plaats hebben zij afgoden gesteld. 

 

De „leugen” heeft echter nog een diepere ondergrond. Ze is afkomstig van de vader der leugen, Joh. 8: 44. 

Deze heeft haar aan de wijzen ingeblazen. Op de achtergrond staat dus Satan. De Waarheid Gods staat hier 

tegenover. In de eindstrijd zal de leugen andermaal verkozen worden boven de waarheid, omdat de mens 

verblind zal worden door de wonderen ervan, 2 Thess. 2: 9 - 12. 

 

Voor „veranderen” staat “metallatto”; dit staat ook nog in Vs. 26: de vrouwen vervingen de natuurlijke om-

gang voor iets anders. 

 

Het slot van Vs. 25 is een lofprijzing voor God. Hierin ligt niet alleen eerbiedige lof voor de Schepper aller 

dingen maar ook dat er een omkeer zal komen. Eenmaal zullen de Volken de Here loven, alle natiën Hem 

prijzen, Ps. 117: 1. 

 

Dat zal echter pas beginnen in de toekomende eeuw en steeds toenemen. David wekt hiertoe op: „Geeft de 

Here, gij geslachten der Volkeren, geeft de Here eer en sterkte. Geeft de Here de heerlijkheid (S.V.: 

eer, Heb.: heerlijkheid) Zijns naams” 1 Kron. 16: 28, 29.  
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Rom. 1: 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten; want hun vrouwen 

hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke; 27 evenzo zijn de mannen, nalatend 

de natuurlijke omgang met de vrouw, verhit geworden in hun lusten tot elkander, mannen met man-

nen ontucht bedrijvend en zij hebben de bij hun dwaling passende vergelding in zichzelf ontvangen. 

 

Op het overgegeven worden der Volken wordt nogmaals gewezen. Dan wordt de onreinheid of nader aan-

gegeven of haar verergering aangewezen: het gebruik tegen nature door de beide geslachten bedreven. 

Onreinheid is geen hoererij. In Gal. 5: 19, Ef. 5: 3, Col. 3: 5 wordt ze ervan onderscheiden. Als we in Rom. 1: 

26 de uitwerking van Vs. 24 zien, kan men er de tegennatuurlijke geslachtelijke omgang door zien aange-

duid. Het zich afkeren van God heeft het zich afkeren der geslachten van elkaar mede ten gevolge. En dat 

door „oneerbare bewegingen”, d.w.z. schandelijke hartstochten. 

 

Rom. 1: 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft de volle kennis van God te bewaren, zo heeft 

God hen overgegeven aan een verkeerde gedachte om te doen wat onbehoorlijk is, 29 vervuld met 

alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol nijd, moordzucht, twist, list, bedrog, 30 

oorblazers, achterklappers, haters van God, overmoedig, trots, aanmatigend, verzinners van kwaad, 

ongehoorzaam aan de ouders, onverstandig, onbarmhartig, 31 onverstandigen, verbondbrekers, 

zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, ombarmhartigen, 

 

Ten derde male klinkt het refrein van het overgeven der Volken, nu uitgewerkt in een reeks van meer dan 

twintig ondeugden, van onbetamelijke dingen die naast de onreinheid op sexueel gebied de ongerechtigheid 

in het algemeen bevatten. 

 

Rom. 1: 32 (mensen) die het recht Gods kennend, dat wie zulke dingen in praktijk brengen des doods 

waardig zijn, ze niet alleen doen maar ook hen toejuichen die ze in praktijk brengen. 

 

Dit vers geeft het toppunt aan waartoe men komt als men zich afkeert van God: het welbewust ingaan tegen 

Gods recht. 
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Het „weten” is het ten volle kennen. Het Gr. heeft hier “epiginoosko” Zij weten beslist dat wie al het voorge-

noemde doet, des doods schuldig is. Niettemin doen zij een of meer of vele van de ondeugden en hebben 

tevens een welgevallen in anderen die ze ook doen. 

 

Het Grieks heeft twee werkwoorden voor doen: “poeió” en “prasso”, d.i. doen en geregeld doen, steeds in 

praktijk brengen. Het laatste wordt in Vs. 32 gebruikt, beide keren. 

 

De dood waardig. Dit is niet de dood die aller lot is als uit Adam geborenen maar de strafdood. Deze zal 

hun lot zijn als God over hen zal toornen en Christus hen zal oordelen. Hoewel zij ervan overtuigd zijn dat zij 

die waardig zijn, breken zij hun zonden niet af maar zetten ze geregeld voort. En mogelijk uit vrees dat zij 

alleen zouden staan, keuren zij soortgelijke praktijken als zij doen bij anderen goed, vinden er voldoening in, 

wellicht menende dat hoe meer de ondeugd hoogtij viert, zij des te meer op het algemene verschijnsel kun-

nen wijzen om hun zonden goed te praten. 

 

Dit gedeelte nog eens overziende, willen we enige punten naar voren of ter sprake brengen. 

 

1° Paulus beschrijft het begin- en eindpunt van het overgeven der natiën. Hij begint van de tijd na de Vloed 

en beziet dan de gevolgen tot in zijn dagen. Dit wil echter niet zeggen dat alle natiën alle even ver zijn voort-

geschreden op de weg van God af. Er waren onder de natiën nog goede dingen en vele individuele perso-

nen waren zedelijk hoogstaande mensen die dikwijls de Besnijdenis beschaamden (2: 27). Men denke aan 

O.T. voorbeelden als de koningin van Scheba, de weduwe van Zarfath en anderen. Velen hebben zich ten 

bate van anderen opgeofferd. Maar al waren de volken in totaal nog niet zo ver voortgeschreden als Vs. 32 

aangeeft, velen onder hen, en dat waren vaak de toonaangevers, deden zulke dingen. Men lette er op dat 

Paulus steeds een bepaalde groep op het oog heeft: mensen (niet: volken) die de waarheid in ongerechtig-

heid onder houden, de „wijzen”, zij die vervuld zijn met alle ongerechtigheid, zij die de slechte dingen in prak-

tijk brengen, d.i. geregeld doen. Hiermee laat hij de weg open voor hen die de wil Gods door traditie niet 

geweten hebben en dingen doende die slagen waardig zijn niet behoeven te vallen onder het oordeel des 

doods maar onder dat van de weinige slagen. 

 

2° Wat de ontaarding aangaat, hoererij en sodomie maakten vaak deel uit van de eredienst der afgoden. Te 

Korinthe bijv. was, volgens Strabo, een schrijver, een tempel van Venus waar meer dan duizend personen 

van beiderlei sexe hun lichamen prijs gaven ter ere van deze „godin”. Daardoor was de stad zeer druk en 

dankte er veel welvaart aan. Zo was er ook een tempel van Venus te Cnidos. Sodomie was vaak een deel 

van heidense godsdiensten. Griekse filosofen van grote vermaardheid maakten zich, volgens betrouwbare 

schrijvers der oudheid, aan hoererij en sodomie schuldig. Evenzo vooraanstaande Romeinen. Zulk een we-

reld vond Paulus en deze beschreef hij mede in Rom. 1. De „Jood” laat hij hier nog buiten, anders had hij 

kunnen wijzen op Israëls zonde bij Sittim en de schandejongeren in Israël, Num. 25; 2 Kon. 23: 7. 

 

3° God geeft niemand over voor deze Hem heeft prijsgegeven. Als echter de mens niet stilstaat, komt hij 

noodzakelijk van het een tot het ander. Wat Paulus zag van al de wandaden werd door geen godsdienst of 

wet der Volken verboden. Zij werden zelfs „gewettigd” door de erediensten. De goden deden naar de mening 

der mensen evenzo. Al de ondeugden die zij eerst in hen geprojecteerd hadden, konden zij ook doen. Man-

nen van naam deden dit dan ook. Zij ontvingen in zichzelf de vergelding van hun dwaling. Deze leidde er toe 

dat zij zichzelf onteerden. En dat niet een enkele keer bij wijze van misstap maar als doorgaande praktijk. 

 

4° Deze wereld die God overgegeven heeft staat vijandig tegenover Hem. Men heeft het recht Gods ten 

volle geweten maar er zich tegen verzet. Wat heeft God daartegen gedaan? Iets groots en ongedachts. Hij 

heeft in Christus deze wereld met zichzelven verzoend, heeft laten zien dat Hij haar vijand niet was, maar 

haar tegemoet trad met het evangelie des vredes en der verzoening. Hij betuigde dat Hij de zonden niet 

wilde toerekenen als men zich met Hem liet verzoenen. Daartoe predikte Paulus dat men zich zou bekeren 

van de duisternis tot het licht, van de macht des satans tot God opdat zij vergeving zouden ontvangen, Han-

delingen 26: 18. 

 

5° Deze prediking geldt nog voor het „blinde Heidendom” van de niet-Christelijke Volken, maar eveneens 



De Brief aan de Romeinen Pagina 26 
 

voor het moderne Heidendom in Christelijke landen dat steeds toeneemt. Het laatste komt aan twee zijden 

op: onder hen die geheel ontkerstend zijn, „de zonen der verloren zonen”, de brede massa en in de weten-

schappelijke wereld die door de feiten gedwongen een hogere macht te erkennen dit niet doen maar spreken 

van een „creatief beginsel” in de schepping waarmee zij een persoonlijk God buitensluiten. Allen hebben zich 

te bekeren niet alleen tot God (pros) maar op (epi) de God en te geloven tot in (eis) God, de God der schep-

ping en der openbaring. 
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Het oogmerk van Paulus in dit deel, 2: 1- 6, is om elke valse grond ter rechtvaardiging voor God weg te 

doen. Een van de moeilijkste punten van tegenstand die hij had weg te nemen was de trots en het vooroor-

deel van de Jood. In Rom. 9 zien we hoe Israël zocht gerechtvaardigd te worden: uit de werken der wet. 

Maar rechtvaardiging naar het vlees kan voor God niet bestaan. Dit toont hij aan in dit gedeelte, 2: 1 - 16. 

 

Hij begint dit punt zeer voorzichtig door te spreken van “een mens”; hiermee bedoelt hij wel de Jood, althans 

allereerst maar noemt hem niet. Deze „mens” is de achtenswaardige godsdienstige mens die zich zeker 

voelt door zijn kennis maar toch dezelfde dingen doet. Daarom is het oordeel hetzelfde. De vrijwaring voor 

het oordeel zit niet in de kennis maar in het hebben of verkrijgen van gerechtigheid. 

 

Rom. 2: 1 - 16. 

1.Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie dan ook, die oordeelt, want waarin gij de an-

der oordeelt, veroordeelt gij u zelf, want gij die oordeelt, bedrijft hetzelfde. 

2.En wij weten dat Gods oordeel overeenkomstig de waarheid is over hen die zulke dingen bedrijven. 

3.En meent gij, o mens, die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze (zelf) doet, dat gij aan het 

vonnis van God zult ontkomen? 

4.Of denkt gij gering van de rijkdom van Zijn goedheid en verdraagzaamheid en weet gij niet dat 

Gods goedheid u tot bekering wil leiden (eig.: leidt). 

5.Maar met uw hardheid en onbekeerlijk hart spaart gij u toorn op tegen de dag des toorns en der 

openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 

6.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7.hun die volhardend in goed werk, heerlijkheid en eer 

en onvergankelijkheid zoeken aionisch leven, 

8.maar voor hen die twistgierig, loondienaars zijn en aan de waarheid ongehoorzaam maar de onge-

rechtigheid gehoorzaam zijn toorn en verbolgenheid; 9.verdrukking en benauwdheid over elke men-

senziel die het kwade uitwerkt, eerst de Jood maar ook de Griek,  

10.en heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood, maar ook de Griek. 

11. Want er is geen aanneming des persoons bij God. 12. Want zovelen als er zonder een wet zondi-

gen, zullen ook zonder een wet verloren gaan en zovelen als er onder een wet zondigen, zullen door 

een wet geoordeeld worden (nu Vs. 16) 

(13.want de hoorders ener wet zijn niet rechtvaardig maar de daders ener wet zullen rechtvaardig ver-

klaard worden; 14.want wanneer de natiën die geen wet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn 

zij die geen wet hebben zichzelve een wet: 15.zij bewijzen het werk der wet geschreven in hun harten 

waarbij hun geweten mede getuigt en de gedachten die onderling beschuldigen of ook verontschul-

digen)  

16.in de dag dat God het verborgene des mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig 

mijn evangelie. 

Wie zondigt valt onder het oordeel. 

 

Rom. 2: 1. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie dan ook, die oordeelt, want waarin gij 

de ander oordeelt, veroordeelt gij u zelf, want gij die oordeelt, bedrijft hetzelfde. 

 

Paulus begint te spreken over de mens die oordeelt. Dit was in zijn dagen de Joodse mens. Als voormalig 

Farizeeër was hij volkomen bekend met de be- en veroordeling van de heidense godsdiensten en zonden 

door het Jodendom. De Jood schaarde zich bij de Rechter; hij vindt daarvoor grond in zijn kennis der wet. 
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Deze veroordeelt al wie niet in haar inzettingen blijft. De Jood ziet bij de Heiden veel afwijkingen of overtre-

dingen van Gods wet en daarom veroordeelt hij hem. Hiervoor meent hij alle recht te hebben. Maar nu komt 

Paulus en vraagt: Zijt ge nu zelf te verontschuldigen. Is het niet zo dat waarin gij een ander oordeelt gij mede 

u zelf moet oordelen want gij doet dezelfde dingen en dat maar niet zo nu en dan maar geregeld. (Gr.: “prat-

to”). Heeft de Heiden de Waarheid Gods verzaakt, hebt gij niet evenzo gedaan door de Here die deze Waar-

heid is, te miskennen? De enige Rechter is de Zondeloze en zijt gij dat? Of is het zo dat, waar het voor elk 

die alleen kennis der wet heeft of meent te hebben, onmogelijk is zichzelf van oordelen te onthouden en 

daarom anderen veroordeelt zichzelf daarmee ook oordeelt omdat hij zelf ook niet aan de maatstaf beant-

woordt die God stelt. Zo vraagt Paulus. Het antwoord is zeker ’s Heren woord: Oordeelt niet opdat gij niet 

geoordeeld wordt. 

 

Rom. 2: 2. En wij weten dat Gods oordeel overeenkomstig de waarheid is over hen die zulke dingen 

bedrijven. 

 

Paulus geeft in dit vers een stelling die iedere Jood zou onderschrijven: Gods uitspraak over wat hij in 1: 29 - 

32 gezegd heeft, is rechtvaardig. Hij gebruikt hier het woord „krima”, oordeelsuitspraak, d.i. vonnis. We vin-

den dit woord ook in 3: 8; daar vertaalt de S.V. het echter door „verdoemenis”. Dit is onjuist: er staat niet 

“katakrima”, maar „krima” wat we moeten vertalen door „vonnis”, het uitspreken van een oordeel. Voor 

„doen” heeft hij weer “pratto”, (of “prasso”) geregeld doen. 

 

God oordeelt overeenkomstig de waarheid. Dit is een zuiver beginsel, ’s Mensen oordeel kan verduisterd 

zijn door vooroordeel, door haat of hoogmoedige gevoelens. Bij God is dit nooit zo, Hij oordeelt naar waar-

heid en weet al de waarheid t.o.v. iedereen. Hij weet ook hoeveel waarheid ieder heeft geweigerd aan te 

nemen. Niemand kent al de waarheid aangaande zichzelf omdat niemand ten volle zijn hart kent (1 Kon. 8: 

39), maar als hij door geboorte van Boven de waarheid in beginsel lief heeft, zal hij door haar be- en geoor-

deeld willen worden, al zal hij in het begin terugschrikken voor haar openbaring. Maar met David zal Hij in de 

hand des Heren willen vallen, wetend dat Zijn barmhartigheden groot zijn. 2 Sam. 24: 14. 

 

Rom. 2: 3.En meent gij, o mens, die oordeelt hen die zulke dingen bedrijven en ze (zelf) doet, dat gij 

aan het vonnis van God zult ontkomen? 

 

De Jood was streng in zijn oordeel over hen die de zonden bedreven in Rom. 1 beschreven. Maar meent ge, 

o mens, zegt Paulus, dat gij het vonnis van God zult ontlopen. Gij doet evenals zij. 

 

Paulus legt hier t.o.v. de Jood een sterkere maatstaf aan: hij spreekt niet van “pratto”, het geregeld in praktijk 

brengen, maar gebruikt “poieoo”, doen. Hij veroordeelt hiermee ook het zo nu en dan eens doen, dus alles 

wat niet aan de norm beantwoordt. Ook de mens die een of meer dingen, ja al was het maar een enkele 

afwijking doet, valt eenmaal onder Gods vonnis. Als een overtreder daaraan zou ontkomen, zou dit een 

blaam zijn voor God. 

 

De Jood wilde aan Gods oordeel ontkomen, niet door vrijspraak, maar door vrijstelling. Hij was godsdienstig 

bevoorrecht en verwachtte daardoor begunstiging bij Gods gerechtshof. Johannes de Doper bestreed deze 

zelfmisleiding, Mt. 3: 8, 9. Het baatte niet: de Jood kon zich niet voorstellen dat hij geen voordeel had t.o.v. 

de zondaars uit de natiën. 

 

Ook nu zijn er nog velen die menen omdat zij „ieder het zijne geven”, omdat zij trouwe kerkgangers zijn of 

om andere redenen, dat zij als de Farizeeër God moeten danken dat zij niet zijn als de tollenaar. Zij zien niet 

dat het verschil tussen het pratto van de laatste en het poieo van hen voor God slechts gradueel is en dat 

niet het betrekkelijk goede kan rechtvaardigen als God Zijn maatstaf aanlegt: deze is absoluut en naar waar-

heid. 

 

We vinden in dit vers een belangrijk woord voor deze Brief: „logizomai”, dat we hier vertaald hebben door 

„denkt”. Het komt niet minder dan 19 maal voor, meer dan in al de andere Brieven van Paulus samen. Het 

betekent: tellen, rekenen tot, Mk. 15: 28, Lk. 22: 37, houden voor, Rom. 8: 36 (achten), voor iets rekenen, 2: 

26, 4: 3 e.a., in bredere zin: menen, denken. 
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De Jood „rekende” erop, dat zijn afkomst van Abraham zijn besnijdenis, zijn verbondsvoorrechten hem voor 

God konden doen staan als rechtvaardige. Dit wordt ineens verworpen. Maar hiertegenover plaatst de apos-

tel in Vs. 26 iets wat de Joodse gevoelens moest kwetsen: dat de voorhuid, als zij de gerechtigheid der wet 

bewaarde, tot besnijdenis gerekend zou worden. Dit was iets wat de zo ingebeelde zekerheid van de Jood 

ondersteboven wierp. 

 

Rom. 2: 4. Of denkt gij gering van de rijkdom van Zijn goedheid en verdraagzaamheid en weet gij niet 

dat Gods goedheid u tot bekering wil leiden (eig.: leidt). 

 

De Jood moet niet denken dat, omdat God hem nu niet oordeelt, dit een toegeeflijkheid is t.o.v. Zijn geliefde 

volk. Hij moet daar niet gering over denken. Zo kunnen we het Gr. woord in alle teksten er mee vertalen. Zie 

Mt. 6: 24, 18: 10, Lk. 16: 13, Rom. 2: 4, 1 Kor. 11: 22, 1 Tim. 4: 12, 6: 2, Heb. 12: 2, 2 Petr. 2: 10. Iets sterker 

is: niet tellen, niet geven om, verachten. 

 

Denkt u, zegt de apostel, gering van de rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid. Weet dan 

dat dit geen toegeeflijkheid is maar dat ze dient opdat u aan Zijn toorn kunt ontkomen, dat ze u tot bekering 

wil leiden. Hij is traag tot toorn en wil ze tijd geven deze af te wenden door u te bekeren. 

 

Rijkdom. De Schrift wijst op meerdere rijkdom van God. Er is rijkdom Zijner heerlijkheid, Rom. 9: 23, Ef. 1: 

18, 3:16, Col. 1 :27, rijkdom van wijsheid en kennis, Rom. 11: 33, rijkdom van genade, Ef. 1: 7, 2: 7, rijkdom 

Zijner goedertierenheid, Rom. 2: 4. Goedertierenheid is vriendelijkheid, welwillendheid. Deze leidt of wil lei-

den tot bekering, zegt Paulus. Wat moet haar rijkdom dan anders zijn dan een betonen van al Zijn goedheid. 

 

HOOFDSTUK  18 

 

Bekering. De S.V. heeft twee verschillende zelfst. naamwoorden vertaald door „bekering”, n.l. “metanoia” en 

“epistrofè”. Epistrofè komt slechts één maal voor, n.l. in Handelingen 15: 3: Paulus en Barnabas verhalen de 

bekering der Heidenen; „bekering” is hier de omkering en drukt een geheel veranderde wandel uit. Het ande-

re woord, “metanoia”, komt meerdere keren voor; het eerst in Mt. 3: 8 waar Johannes spreekt over het voort-

brengen van vruchten der bekering waardig. Verder nog 15 maal in de Evangeliën en Handelingen Bij Pau-

lus vindt men het in Rom. 2: 4, 2 Kor. 7, 9 en 10, 2 Tim. 2: 20, Heb. 6: 1 en 6, 12: 17. Voorts nog in 2 Petr. 3: 

9. Dit woord betekent: verandering van gedachten, van inzicht, tot inkeer komen. Hij zegt dus in Rom. 2: 4: 

Gods goedheid moet u leiden tot verandering van gedachten, tot inkeer. Zo men wil: tot berouw, 

daarom moet gij ze niet gering achten. Deze verandering van gedachten, de inkeer, kan leiden tot ver-

andering van wandel, de omkeer, en beoogt die zeker ook, maar hierover spreekt Paulus in dit vers niet. 

Metanoia is een inwendige verandering, epistrofè een uitwendige; de eerste moet de oorzaak zijn tot de 

tweede, het gevolg. 

 

De bij deze naamwoorden behorende werkwoorden zijn „metanoeo” en epistrèfo”. Het eerste vinden we 

vaak in de Evangeliën (o.a. Mt. 3: 2, 4: 17; Lk. 15 ; 7, 10) en Openbaring. In Handelingen wekt Petrus op 

zich te bekeren, 2: 38, 3 ; 19 (betert u). Bij Paulus vinden we dit in Handelingen 17: 30, 26: 20 en 2 Kor. 12: 

21. Het tweede wordt in letterlijke zin gebruikt en dan vertaald door “omkeren” (bijv. Mt. 9: 22, Handelingen 

16: 18, Op. 1: 12) of door „wederkeren” (bijv. Mt. 12: 44, Handelingen 15: 36) en in figuurlijke zin; betekent 

het een zich omkeren op zijn levensweg. In Handelingen 2: 19 vinden we het als tweede werkwoord (bekeert 

u). Bij Paulus vinden we het woord zes maal: Handelingen 16: 8, 26: 18 en 20, 28: 27, 2 Kor. 8:16, Gal. 4: 9, 

1 Thess. 1: 9. 

 

Als we alles nader bezien, blijkt dat “metanoeo” en “metanoia” gebruikt worden t.b.v. drie groepen:  

 

1° Israël: in de Evang. en Handelingen 2: 38, 3: 19, 5: 31, 13: 14, 14: 4, Heb. 6: 1,6 en Openb.;  

2° de Heidenen: Handelingen 11: 18, 17: 30, 26: 20;  

3° gelovigen die zich misgaan hebben: 2 Kor. 7: 9 en 10, 2 Tim. 2: 25.  
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De twee andere woorden “epistrèfo” en “epistrofè” worden eveneens zo gebruikt, dus t.b.v.  

1° Israël in de Evang., in Handelingen 3: 19, 9: 35, 11: 21, 1 Petr. 2: 25;  

2° de Heidenen: Handelingen 15: 3 en 19, 26: 18 en 20, 1 Thess. 1: 9;  

3° gelovigen in Jak. 5: 19 en 20, 1 Petr. 2: 25. Het doel van de inkeer en omkeer is ter vermijding van straf: 

Mt. 3: 2, 7: 12, Lk. 13: 3, Mt. 11: 20 en 21, Handelingen 2: 38, 3: 19 - 23, 17: 31, 1 Kor. 4: 4 en 5, 1 Kor. 11: 

21, 29 en 30. 

 

T.o.v. Handelingen 3: 19 en 26: 20 merken we terloops. op dat hier beide werkwoorden voorkomen; de S.V. 

vertaalt hier „metanoeo’’ door „beteren” en „epistrèfo” door „bekeren” eigenlijk precies omgekeerd als men 

zou verwachten: het „bekeren” moet tot „verbeteren” leiden. De Nwe Vert. heeft in 3: 19: „Komt dan tot 

berouw en bekering” en in 26: 20 dat zij zich met berouw zouden bekeren tot God. O.i. had men wel kun-

nen zetten: Komt tot inkeer of: tot berouw en: keert om (of: weer)? Of desnoods: Bekeert u en betert u. 

Sommigen zeggen dat Paulus de mens niet opwekt zich te bekeren maar alleen te geloven. Wie echter 

Handelingen 17: 30 en 26: 20 naleest zal zien dat dit onjuist is. Men zie: „betuigende beiden. Joden en 

Heidenen, de inkeer tot God” 7: 30; „en hen om te doen keren van de macht des Satans tot God”, 26: 

20. Uit 1 Thess. 1: 9 blijkt dat Paulus’ woord hierin voor de Thessalonicensen vrucht heeft gedragen: zij had-

den zich afgekeerd van de afgoden en gekeerd tot God. 

 

Zowel Israël als de Heidenen moesten tot inkeer komen, van gedachtewereld veranderen en zich omkeren 

om tot iets anders te komen. Dezelfde eis gaat door: zowel de godsdienstige mens als de wereldse hebben 

beiden een verandering van denkwijze nodig en een omkeer tot God. Beiden zijn uit vlees geboren en daar-

om vlees, hoe dan ook getint en gezind; beiden hebben „bekering” en „betering” nodig. 

 

Rom. 2: 5. Maar met uw hardheid en onbekeerlijk hart spaart gij u toorn op tegen de dag des toorns 

en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 

 

Waar ge vrijstelling verwacht van het oordeel, verhardt ge u in wezen. God roept u in Zijn goedertierenheid 

tot bekering maar gij verzet u er tegen. Daardoor spaart ge toorn op. Zo het Grieks. Waar „opsparen” bij ons 

slechts een goede betekenis heeft, is het „vergadert gij als een schat” van de S.V. zeer aanvaardbaar. De 

Nwe Vert. heeft: ophopen. 

 

De dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dit betekent niet dat er twee „da-

gen” zijn: een voor de toorn en een voor het oordeel; het Grieks verbindt de woorden door voor het woord 

openbaring geen lidwoord te zetten: de dag des toorns is tevens die van het rechtvaardig oordeel. Gods 

toorn is, naar we reeds zeiden, geen blinde hartstocht of woede uitbarsting maar in de toorn gaat het ook 

volgens het zuiverste recht. 

 

Rom. 2: 6. Die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 

 

God zal vergelden naar ieders werken. Dit is een citaat aan het O.T. ontleend, zie Job 34: 11, Ps. 62: 13b en 

Spr. 24: 12. Het geeft ons een tweede beginsel van Gods oordeel aan (het eerste is de zuiverheid van Zijn 

oordeel). 

 

Sommigen hebben in dit woord een tegenspraak gezien t.o.v. de rechtvaardiging door het geloof en ge-

vraagd hoe deze dingen met elkaar te rijmen zijn. Zij hebben vergeten dat Paulus hier niet over de behou-

denis spreekt maar over het oordeel, niet over genade maar over recht. 

 

Het oordeel is overeenkomstig ’s mensen daden, naar zijn werken. „God zal ieder werk in het gericht 

brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad”, Pred. 12: 13. Zie ook 11: 9. Tevens 

Openbaring 20: 12. Ook het werk der gelovigen komt voor de Rechterstoel, 2 Kor. 5: 10. En al willen wij daar 

niet mee zeggen dat deze dezelfde is als de Witte Troon, in één ding stemmen ze overeen: de beoordeling 

naar de werken. 

 

In elk oordeel handelt God naar dit beginsel. Of dit nu het oordeel over de Volken is, Mt. 25: 35 - 46 (zie ook 
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Mt. 10: 42) of over hen die voor de Witte Troon zullen verschijnen, Openbaring 20: 12, 13, er is steeds spra-

ke van beoordeling naar de werken. Dit behoeft niet steeds veroordeling te zijn; in Mt. 25 is er ook loon dat 

weggedragen wordt en in Openbaring 20 leven dat verkregen wordt. 

 

Ook het werk van de gelovigen wordt be- en ook veroordeeld voor de Rechterstoel van Christus, 2 Kor. 5. 

Hier is het oordeel een aanvulling op de behoudenis door genade; de gedane goede werken verkrijgen Gods 

goedkeuring, de gedane kwade daden worden veroordeeld. De eerste geven loon, de laatste verlies 

 

HOOFDSTUK  19 

 

Vs. 7 - 10. Het beginsel van Vs. 6 wordt in de volgende drie verzen nader uitgewerkt door er twee klassen 

aan te geven.  

Hun die met volharding in goeddoen heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken zal God aionisch le-

ven geven.  

Hun die de waarheid opgehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn zal toorn vergolden worden 

naast verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade uitwerkt. 

 

Rom. 2: 7. hun die volhardend in goed werk, heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken aio-

nisch leven, 

 

Dit is een vers van de allergrootste betekenis. We merkten reeds op dat het in het gericht brengen van alle 

werken nog niet wil zeggen dat alles reeds van te voren veroordeeld is of gestraft zal worden. Er is straf, 

maar ook loon. Paulus ziet ongetwijfeld meerdere categorieën, velerlei soorten mensen. Die bespreekt hij 

niet allen maar neemt de twee uiterste klassen: er zijn er die volhard hebben in goed werk, er zijn er die 

moedwillig de waarheid ongehoorzaam, de ongerechtigheid gehoorzaam zijn geweest. Deze verschillen 

bestaan en zijn niet uit te wissen. Heeft God voor beiden nu een uniforme straf, de Hel van het ultra Protes-

tantisme? Dit zou zeer onrechtvaardig zijn. De Schrift leert echter wat anders. Als er zijn die gevoeld hebben 

dat zij de heerlijkheid derven, de eer missen, van de onvergankelijkheid verstoken zijn en er naar streven, 

deze in de weg van goeddoen zoeken, dan zal God hen hierin tegemoet komen en hun aionisch leven ge-

ven. Want alle ziel die Hem  -  ook al kent hij Hem nog maar ten dele -  vreest en gerechtigheid werkt, is 

Hem aangenaam. Handelingen 10: 35. Mogelijk dacht Paulus aan zulken als Cornelius en aan andere edele 

Heidenen. Hij zegt niet dat ze voor God gerechtvaardigd staan, want uit de werken van wet zal geen enkel 

vlees gerechtvaardigd worden. Hij bewijst er echter zijdelings de rijkdom van Gods goedertierenheid mee, 

Zijn grote goedheid: Zulken krijgen aionisch leven. Het leven in de toekomende eeuw. Dan zal het evangelie 

aangaande Christus buiten Wie niemand behouden kan worden, dit is leven in zichzelf kan verkrijgen, hen 

bereiken en zullen zij het vollere aionische leven verkrijgen: de onvergankelijkheid in zichzelve; dan zullen zij 

verheerlijkt worden en eer verkrijgen (door Gods beloning). Deze zijn er alleen door Christus’ behoudenis. 

Maar deze komen hier niet ter sprake, hier gaat het er alleen over wat God met zulken doen zal. Diegenen 

hunner die gestorven zijn, worden opgewekt, zij die nog leven gaan in tot het leven der toekomende eeuw. 

Reeds zij die de vervolgde broeders des Heren Jezus, de Joden, in hun verdrukking gedenken door hun 

spijs of drank of kleding te geven en die in het geheel Christus nog niet kennen, gaan in in het aionische 

leven, Mt. 25: 35 - 40, hoeveel te meer zal God dan aan hen gedenken wier leven zich gekenmerkt heeft 

door goeddoen. 

 

Wij vinden hierin nog meer in de Schrift. 

 

“De ziel die zondigt, die zal sterven”. Dit is: die blijvend zondigt. „Maar wanneer de goddeloze zich be-

keert van al zijn zonden die hij gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en ge-

rechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Zou Ik lust hebben aan de dood des godde-

lozen? spreekt de Here; is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?” Ez. 18: 20, 21, 23; 

zie ook Vs. 27, 28. 
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Er is rijkdom van goedertierenheid. In het bovenstaande zien we daar al drie klassen deelgenoot van wor-

den: die onder Israël zich bekeerden, zij die onder de Heidenen in goeddoen naar iets zochten, zij die in de 

eindtijd Israël gedenken (waarbij we kunnen insluiten hen die dit in de loop der eeuwen gedaan hebben). 

Aan al dezen zal God Zijn grote goedheid betonen. 

 

Voor we over Vs. 7 nog verder spreken eerst iets over de woorden. 

 

Heerlijkheid is hier wellicht de goedkeuring over de goede daden en de lof die ervan zal uitgaan. Eer is de 

achting toegekend aan de deugdzame persoon door hen die hij gediend heeft of door anderen die ervan 

horen. Onvergankelijkheid is het geven van onsterfelijkheid na opwekking of van onverderfelijkheid aan 

hen die bij Christus’ komst nog leven. In Vs. 10 wordt in plaats van dit woord van vrede gesproken. Deze zal 

zeker de onvergankelijkheid inhouden. Zoeken betekent het begeren iets te vinden dat men kwijt is, Mt. 18: 

12, Lk. 2: 48, 15: 8 e.a. of om iets te verkrijgen, 1 Thess. 2: 6, Openbaring 9: 6. Hier is het beide: er is een 

(meer intuïtief) besef dat men iets mist en tevens de drang het te verkrijgen. 

 

Bezien we nu Vs. 7 nog wat nader. Het stelt ons voor meerdere vragen. Bijv. deze: Waar er alleen behou-

denis is door Christus, hoe kunnen zij die nooit van Hem hoorden  -  en over dezen gaat het hier toch  -  

niettemin aionisch leven verkrijgen: dit berust toch op het kennen van God en van Christus?, Joh. 17: 3. 

 

We antwoorden hierop dit. 

  

Ten eerste blijkt hieruit Gods rijkdom van goedheid. Zulken zouden Christus zonder twijfel aangenomen 

hebben als zij van Hem gehoord hadden en zij zullen dit zeer zeker doen in de opstanding. (Men denke ook 

aan ’s Heren woord in Lk. 10: 12 - 14). Zij die Rom. 2: 7 op het oog hebben, zijn zulken die het verderf dat zij 

voelen dat er is, willen ontvluchten maar zij weten de juiste weg niet. Zij zoeken die. En waar God in Ez. 18 

die gewezen heeft aan hen, die Zijn openbaring hadden, n.l. dat wie recht en gerechtigheid doet, zal leven, 

doet Hij dit ook ten opzichte van hun. En dat niet alleen, maar Hij prijst hen om hun zoeken en geeft hun eer.   

 

Ten tweede dat de term aionisch leven meer dan één betekenis heeft die men moet onderscheiden.  

1 ° is het aionisch leven een kennis hebben van God en van Christus, Joh. 17: 3, 3: 36;  

2° is het de vrucht van het zaaien in de geest, Gal. 7: 8;  

3° is het het onvergankelijke lichamelijke leven dat bij de opstanding verkregen wordt, Mk. 10: 30, Lk. 18: 30;  

4° is het een sfeer, een nieuwe staat van zaken die aionisch duurt; hiervan is sprake in Mt. 25: 46: de recht-

vaardigen uit de Heidenen die iets voor de Joodse broeders des Heren gedaan hebben gaan in in het aioni-

sche leven; er staat niet dat zij dit ontvangen in zichzelf maar dat zij er in gaan zoals de bokken in de aioni-

sche pijn, de toestand van vergelding der toekomende eeuw. We geloven dat de groep van Rom. 2: 7 het 

dichtst staat bij die van Gal. 6: 8. Hoe dan ook, laat ons de Schrift geloven. God zegt het en zal ook dit woord 

vervullen. We kunnen daarbij nog wijzen op het feit dat Christus’ gehoorzaamheid meer uitwerking zal heb-

ben dan Adams zonde en dat ook de behoudenis van de groep van 2: 7 in geen andere is dan in Hem, al 

kennen zij Hem nog niet. Het gaat hierbij niet om de kennis maar om de gezindheid. Hier zal God zeker het 

woord van Jes. 52: 15 toepassen: 

 “want dewelken het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, die 

zullen het verstaan”. 

 

Rom. 2: 8. maar voor hen die twistgierig, loondienaars zijn en aan de waarheid ongehoorzaam maar 

de ongerechtigheid gehoorzaam zijn toorn en verbolgenheid; 

 

Nu komt de andere groep, ook weer een uiterste: de twistgierigen, de ongehoorzamen aan de waarheid  -  

zij kennen deze dus, anders konden zij niet ongehoorzaam zijn  -  de ongerechtigen. 

 

De twistgierigen zijn niet de ruziemakers. Paulus bedoelt er wat anders mee. De Nwe Vert. heeft: „die zich 

zelve zoeken”. Maar dat is o.i. niet de vertaling van “eritheia”; dit betekent twist, twisting, zie 2 Kor. 12: 20, 

Gal. 5: 19, Fil. 1: 16, 2: 3, Jak. 3: 14 en 16. We geloven dat hier bedoeld zijn of de partij zuchtigen  of zij die 

verkeerde beginselen verbreiden en deze door scherpzinnige disputen verdedigen. Dit was een kwaad onder 

Joden en Heidenen, al waren hun beginselen dan ook verschillend. Als we de volgende woorden als verkla-
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ring mogen aanmerken, zijn het de ongehoorzamen aan de waarheid die zij bestrijden en de gehoorza-

men aan de ongerechtigheid die zij dienen. 

 

Toorn en verbolgenheid. De S.V. keerde ten onrechte de woorden om: het woord dat zij elders door „toorn” 

vertaalde, gaf ze hier weer door „verbolgenheid”. De tekst luidt: „toorn en verbolgenheid”. Voor dit laatste 

woord kan men lezen: gramschap. Hiermee wordt op menselijke wijze Gods haat tegen de ongerechtigheid 

uitgedrukt. 

 

 

 

Rom. 2: 9. verdrukking en benauwdheid over elke mensenziel die het kwade uitwerkt, eerst de Jood 

maar ook de Griek, 

 

Wie kwaad uitgewerkt heeft, en daardoor anderen benauwd of verdrukt, zal alzo weder vergolden worden. 

„Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen die verdrukken”,  2 Thess. 1: 6. Zo ook 

benauwdheid, het in de engte brengen. We vinden de verbinding van verdrukking en benauwdheid ook in 

Rom. 8: 35. 

 

Verdrukking is het komen in moeilijke omstandigheden waarin lichamelijke, ziellijke of geestelijke spannin-

gen zijn die als druk worden ondervonden; benauwdheid is sterker en is een overstroming van tegenstrijdig-

heden. 

 

Paulus predikt het recht. Met de maat waarmee men meet zal men wedergemeten worden. Hij predikt 

geen vernietiging, maar vergelding. 

 

In Vs. 9 en 10 staan voor „werkt” twee verschillende werkwoorden: “katergazomai” en “ergazomai”, uitwer-

ken en werken of verrichten. Het eerste wordt in Vs. 9 gebruikt: die het kwade uitwerkt: in Vs. 10 staat: die 

het goede, werkt, verricht. Het eerste geeft een welbewust handelen naar vaste lijn aan, het tweede eenvou-

dig een doen. 

 

Rom. 2: 10. en heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood, maar ook 

de Griek. 

 

Vrede. Zij die heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zochten, Vs. 7, ontvangen die niet alleen maar nog een 

goed daarbij: vrede. Dit woord drukt in de Schrift allerlei zegeningen uit: persoonlijke, huiselijke, maatschap-

pelijke, lichamelijke, geestelijke. Dat deze groep vrede ontvangt, bewijst dat zij met God verzoend zijn en 

daarom Christus zullen aanvaarden als zij van Hem horen. 

 

Deze ontvangt ook de Jood die nooit van Hem hoorde maar een hoger iets zocht. En mede de Griek die dit 

deed en doet.   

 

HOOFDSTUK  20 

 

Rom. 2: 11. Want er is geen aanneming des persoons bij God. 

 

Bij God is geen aanneming des persoons; Gr.: aangezichts. Dit is een echt O.T. uitdrukking doorgaande in 

het N. T. Zie Deut. 10: 17, 28: 50, Job 13: 10, 32: 21, Mal. 1: 8, 2: 9, Mt. 22: 16, Handelingen 10: 34, Ef. 6: 9, 

Col: 3: 25, Jak. 2: 1, 9. God kent geen enkele bevoorrechting of achteruitzetting om des persoons wil. Noch 

zijn staat noch zijn rijkdom of macht komt in aanmerking. Hij vraagt naar ras noch sekse, naar klasse noch 

kleur. Hij legt alleen de maatstaf van het recht aan en vraagt niet of men Jood of Griek is. Hij heeft geen 

lievelingen die Hij vrijstelt van het oordeel. Loon en straf komt er voor de werken, ongeacht de persoon. 

 

De uitspraak van dit vers kan misbruikt worden en is dit ook als een argument tegen het feit van de verkie-
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zing naar genade. Kan men niet vragen of God niet partijdig is. Hij toch verkoos Israël. Maar de wedervraag 

is: Heeft dit feit Israël behouden van bezoeking met Zijn toorn of zal het dit doen? En het antwoord is Am. 

3:2: Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend, daarom zal Ik uw ongerechtig-

heden over u bezoeken. God is nooit partijdig in het oordelen van de zonden van Zijn volk. Juist omdat zij 

Zijn volk zijn, zijn zij het eerst onderworpen aan Zijn tuchtiging. God trekt in dit opzicht niemand voor. Ook 

over de gelovigen in Christus komt eenmaal de beoordeling hunner daden en de bepaling van het loon. 

Hoewel zij behouden zijn ten leven komen hun werken na hun geloven in de Goddelijke weegschaal. Zie 2 

Kor. 5:10, Col. 3: 24 en 25. 

 

Het woord „aanzien des persoons” is in vier teksten verbonden met Goddelijk of menselijk oordeel: Jak. 2: 

1, 9, Rom. 2: 11, Ef. 6: 9, Col. 3: 25. 

 

Rom. 2: 12. Want zovelen als er zonder een wet zondigen, zullen ook zonder een wet verloren gaan 

en zovelen als er onder een wet zondigen, zullen door een wet geoordeeld worden.  

 

Dit vers geeft ons de norm aan van Gods gerechtigheid: de wet. 

 

Wet. Het is opmerkelijk hoe vaak Paulus dit woord in Romeinen gebruikt. Vinden we het bij hem in 1 Cor., 

Ef., Fil., 1Tim. en Hebr. samen 29 maal, in Galaten, nauw verwant aan Romeinen, komt het reeds 32 maal 

voor en in Romeinen niet minder dan 75 maal. Van al deze keren heeft het niet vaak het bepaalde lidwoord; 

in dit hoofdstuk alleen in Vs. 14 en 20. Voor het „onder de wet” der S.V. staat „in wet”, zonder lidwoord; het 

betekent: in de sfeer der wet staande. Voor „door de wet” staat er „door wet”. Beide voorzetsels („en” en 

„dia”) kunnen het lidwoord in zich dragen. 

 

Wat is er onder het „zonder wet” te verstaan. Velen vatten dit op als de wet van Mozes; we geloven echter 

dat dit de bedoeling van Paulus’ woorden niet is. Het woord „wet” heeft n.l. verschillende betekenissen. We 

willen die in het kort aangeven. 

 

Wet duidt aan: 

1° de eerste vijf boeken der Schrift aan; deze heten dan de wet van Mozes: bijv. Lk. 24: 44, Mt. 7: 12, 12: 5, 

22: 36 - 40, Rom. 3: 21;  

2° het gehele O. T.: bijv. Joh. 10: 34 (Ps. 82: 6), 12: 34 (Dan. 7: 14), 15: 25 (Ps. 69: 5, 109: 3), 1 Kor. 14: 21 

(Jes. 28: 11, 12), 14: 34 (Gen. 3: 16), Gal. 4: 21, 22 (Gen. 16: 15);  

3° heeft het andere betekenissen: er is de wet van Christus, Gal. 6: 2, de wet van de Geest des levens, 

Rom. 8: 2, de wet der vrijheid, Jak. 1: 25, de wet der zonde, Rom. 7: 21, de wet des geloofs, Rom. 3: 27, de 

wet des gewetens, Rom. 2: 14. e.a. 

 

Welke betekenis heeft het woord nu in Rom. 2: 12. Niet die van wet des gewetens, want onder deze leven 

alle mensen. God heeft deze allen ingeschapen en al kan men ze verkrachten, dan bewijst dit juist dat ze er 

is. We geloven daarom dat we hier onder „wet” en onder „zonder wet” moeten verstaan de bijzondere God-

delijke openbaring, dus punt 2, het geheel van de woorden Gods. Zovelen nu als er zonder de openbaring 

van Gods woord gezondigd zullen hebben, zullen ook zonder het oordeel mede in die openbaring vervat, 

verloren gaan, d.i. niet tot aionisch leven komen, maar hun oordeel zal licht zijn, zie Lk. 12: 48 en zovelen als 

er „in wet”, in de sfeer van die openbaring geleefd hebben, zullen daar zij de wil des Heren geweten en die 

niet gedaan hebben hun schuld verzwaard zien, Lk. 12: 47, en door de openbaring geoordeeld worden. Het 

zal gebeuren niet vlak na hun sterven zoals de leer der bewust voortlevende ziel wil maar in de dag des 

oordeels en dat door Christus, Joh. 5: 27, 2Tim. 4:1, Rom. 2: 16. 

 

Rom. 2: 16. in de dag dat God het verborgene des mensen zal oordelen door Jezus Christus over-

eenkomstig mijn evangelie. 

 

In Vs. 13 - 15 vinden we weer een lange Paulinische tussenzin; we verbonden daarom Vs. 12 aan Vs. 16. 

Het oordeel vindt plaats in de dag dat God de verborgen dingen des mensen zal oordelen door Jezus Chris-

tus. Het geweten en de rede zullen dan ontwaken. Het licht dat de mensen zo vaak vrezen zal de meest 
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verborgen schuilhoeken van het hart ver- en doorlichten. Dan brengt God „aan het licht wat in de duister-

nis verborgen is en (zal) openbaren de raadslagen der harten”, 1 Kor. 4: 5. Zo zal een ieder voor zich-

zelve Gode rekenschap geven, Rom. 14: 12, een ieder „van ons”, gelovigen, een ieder der zovelen die 

zonder of in „wet” (openbaring van Gods wil) gezondigd hebben. Ieder zal met dit oordeel instemmen, in zijn 

geweten voelende dat het recht is. 

 

Dit oordeel is naar „mijn evangelie” zegt Paulus. Er behoort toe dat God al ’s mensen werk ja zelfs ge-

dachten zal oordelen. God zal alle werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of 

het zij kwaad, Pred. 12: 14. Wie lof heeft verdiend, zal die ontvangen, 1 Kor. 4: 5, wie de ongerechtig-

heid heeft gehoorzaamd, toorn en gramschap, wie heerlijkheid eer en onvergankelijkheid gezocht 

heeft, aionisch leven en vrede, wie het kwade heeft uitgewerkt verdrukking en benauwdheid. Dit is 

recht en zo zal het zijn in Gods oordeel. 

 

Nu de tussenzin van Vs. 13 - 15. 

 

Rom. 2: 13. want de hoorders ener wet zijn niet rechtvaardig maar de daders ener wet zullen recht-

vaardig verklaard worden;  

 

Dit vers geeft het beginsel aan dat aan elke wet ten grondslag ligt. Niet de hoorders maar de daders zijn 

rechtvaardig. Zo ook voor Gods wet. 

 

Rom. 2: 14. want wanneer de natiën die geen wet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij die 

geen wet hebben zichzelve een wet: 

 

Vele heidenen die geen kennis hebben van Gods geopenbaarde wil betonen door hun gedrag een instinctie-

ve kennis der zedelijke wet te hebben. Zij vervullen geen wet maar hebben lief en doen de dingen door de 

innerlijke zedelijke kracht die na de val nog is gebleven, de geslachten door. De zedelijke instincten van de 

mens vallen het recht toe. Daden uit de zedelijke instincten voortkomend worden als recht erkend en worden 

een regel die door velen wordt gehouden. Zo zijn de zedelijke standaards gekomen onder de volken. In oude 

tijden was daar de wet van Chammoerabi  -  wellicht de Amrafel van Gen. 14 - deze stond zo dicht bij de wet 

van Mozes dat sommigen hebben gedacht dat deze er aan ontleend was. Zo hebben ook andere volken 

ondanks verblinding en verdwazing nog veel zedelijks behouden en zijn zo zichzelve tot wet. 

 

Rom. 2: 15. zij bewijzen het werk der wet geschreven in hun harten waarbij hun geweten mede ge-

tuigt en de gedachten die onderling beschuldigen of ook verontschuldigen 

 

Ook in de Heidenwereld wordt met goed en kwaad gerekend. Zeker, er is veelal grote duisternis maar on-

danks deze is er kennis van goed en kwaad. Hoe meer de heidenen doen wat met Gods wet samenvalt, d.i. 

hoe meer zij de hun onbekende God als hoogste Wezen eren en de liefde tot de naaste betrachten, des te 

meer handelen zij in overeenstemming met wat Gods geopenbaarde wil vraagt. Er is een innerlijk zedelijk 

besef. Dit is de bron van veler hoogstaand leven dat gevonden wordt bij heidenen en tevens bij vele on-

gelovigen in onze dagen. 

 

Het ingeschapen zedelijk beginsel vindt zijn rechter in het geweten. Dit geeft getuigenis over hun daden. Het 

kan beschuldigen van verkeerde daden, het kan dingen die gedaan zijn verontschuldigen. 

 

Het „geweten” komt vaak voor in Paulus’ Brieven. Van de 32 keer in het N. T. gebruikt Paulus het 26 maal. 

Het Griekse woord betekent: „samen weten”. Het betekent  

 

.  1° het bewustzijn, 1 Kor. 4: 4,  

.  2° het zedelijk besef. In deze zin gebruikt Paulus het hier. 

 

In het getuigenis van het geweten ziet Paulus mede het bewijs dat de heidenen zichzelf tot een wet zijn. 

Kunnen we hun min of meer zedelijke wetten de objectieve maatstaf noemen, het geweten is de subjectieve 

in dezen. 
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Het geweten staat steeds aan de kant van Gods wil voor zover die bekend is. Het spreekt met Goddelijk 

gezag en oefent dit uit. Het „getuigt mede” en is duidelijker hierin dan het verstand. 

Aan het getuigenis van het geweten wordt de rede toegevoegd. Na een daad komen de overleggingen. Die 

worden met anderen besproken en daardoor komt de beschuldiging of sterker naar voren of er worden mo-

tieven aangevoerd ter verontschuldiging. Dit alles is een bewijs dat de Volken zichzelf ten wet zijn. 

 

Vs. 16 bespraken we reeds. 

 

HOOFDSTUK  21 

 

Rom.  2:17  Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, 

 

Gij noemt u een Jood. Met de mens die oordeelt duidde Paulus de Jood aan. Pas hier noemt hij openlijk zijn 

naam. Of eigenlijk ook hier duidt hij hem nogmaals aan: gij noemt u een Jood. Hij zegt niet: Gij die een Jood 

zijt. De reden hiervoor is te begrijpen als we in het oog houden wat de naam betekent. Toen Juda geboren 

werd, zei zijn moeder Lea: Ditmaal zal ik Jahweh loven. Juda betekent lover en Jood is Jehudi is Godlover. 

En als Paulus nu zegt: Gij noemt u een Jood, bedoelt hij de Joden de betekenis van hun naam indachtig te 

maken door in de vorm waarin hij het doet te vragen: Zijt ge nu ook een echte Godlover? 

 

De naam Jood is een supra-stamnaam. Joden zijn geen Judaieten. Alle Israëlieten heten Joden. Het is de 

aanduiding naar hun godsdienstige gesteldheid. Evenmin als met „Griek” de nationaliteit wordt aangegeven, 

geschiedt dit met „Jood” t.o.v. de stamnaam. De Jood was eerst de Israëliet die zich rondom de tempeldienst 

schaarde, later in de verstrooiing de mens die het evangelie tegenstond, weer later en tot in onze dagen de 

naam voor allen die uit Israël zijn gesproten. 

 

De Jood, type van het volk Israël naar het vlees, was in die dagen trots op zijn naam, hij liet gaarne uitkomen 

dat hij Jood was. Het was een dubbele trots: nationaal en religieus. Nationaal voelde hij zich verheven boven 

de Heidenvolken door zijn afstamming uit Abraham en doordat alleen Israël Gods volk was; religieus was 

zijn volk het enige dat vrijgesteld was van de godsdienstige verering van de keizer. Hij telde dus mee in de 

Romeinse wereld en onderscheidde zich ook zo van de andere volken. Paulus maakt echter door te schrij-

ven als hij doet een zeker voorbehoud waarin de vraag besloten is: Gij wordt nu wel zo genoemd maar zijt 

ge het ook in werkelijkheid. Het antwoord geeft hij in Vs. 28. 

 

Wat waren nu de kenmerken van de Jood. Die vinden we in Vs. 17b - 20. In 17b vinden we er twee: het 

steunen op de wet en het roemen in God. 

 

Steunen op de wet. De Jood stelde zijn betrouwen op het bezit der wet en meende dat dit hem beschermde 

tegen Gods toorn. Elk Joods kind leerde op school de wet en Israël had wet- en schriftgeleerden om het volk 

te onderwijzen. De Jood zag niet in dat de wet de bediening van veroordeling en dood was, 2 Kor. 3: 7 - 9, 

hij wilde er zijn eigen gerechtigheid door oprichten, Rom. 9: 32. 

 

Roemen in God. God was hun God, alleen aan Israël had Hij zich geopenbaard. Daardoor meende de Jood 

iets te bezitten wat geen ander volk had. Het was echter het ware roemen niet, het Hem prijzen en danken 

voor Zijn grote goedheid maar alleen maar het pralen met iets dat hem naar eigen gedachten boven anderen 

verhief. 

 

Rom. 2:18 En gij weet [Zijn] wil, en beproeft de dingen, die [daarvan] verschillen, zijnde onderwezen 

uit de wet; 

 

In dit vers vinden we nog een drietal gronden voor het zelfbehagen van de Jood.  

Voor we daar bij stilstaan, eerst enige taalkundige opmerkingen. 

 

Het „beproeven der dingen die verschillen” („daarvan” staat er niet bij, evenmin als in Fil. 1: 10), wordt 
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verschillend vertaald. Sommigen zetten: gij beproeft wat uitmunt of: waar het op aankomt, waarbij men dan 

kan denken aan de wet zelf: anderen: goed en kwaad onderscheidende. Wij hebben ons aan de S.V. ge-

houden (met weglating van „daarvan”, want in de vier andere keren dat we het bij Paulus vinden, n.l. 1 Kor. 

15: 41, Gal. 2: 6, 4: 1 en Fil. 1: 10, heeft het ook de betekenis van „verschillen’’.) Het woord „gedaante” der 

S.V., Gr. “morphosis”, wordt ook verschillend vertaald; we vonden: de vorm, inbegrip, regel, maatstaf. Het 

komt alleen nog voor in 2 Tim. 3: 5 (gedaante van godzaligheid), het werkwoord „morphomai” vindt men 

alleen in Gal. 4: 19: „een gestalte krijgen”, dat is: een vormgeving. Het leek ons het beste toe het door 

„belichaming” te vertalen. 

 

We vinden in Vs. 18 drie verdere gronden van zelfbehagen voor de Jood: Hij kende de wil, zoals er staat, 

Gods geopenbaarde wil en dit maakte hem tot de mens die het wist, hij beproefde de dingen die verschilden, 

d.i. hij toetste nauwkeurig de heidense filosofieën en kon door de wet het goed en kwaad er in onderschei-

den en was onderwezen uit de wet, ook hier wel de hele Gods openbaring die verre uitging boven elke hei-

dense godsdienst. 

 

Rom. 2:19 En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duis-

ternis zijn; 20 Een onderrichter der onwijzen, [en] een leermeester der onwetenden, hebbende de 

gedaante der kennis en der waarheid in de wet. 

 

Nu somt Paulus op wat de Jood zo al meende te kunnen zijn. Die mening had hij vooral gekregen door de 

Verstrooiing. Van de afgoderij was hij door de wegvoering genezen. In de Heidenlanden meende hij nu ge-

roepen te zijn tot leidsman voor de blinde Heiden, tot licht voor hen die in de duisternis der afgoderij zaten, 

tot onderrichter van onverstandigen, tot leermeester voor onmondigen, zij die pas bekeerd waren tot Israëls 

Gods. 

Nu is niet te ontkennen dat Israël in de Verstrooiing de kennis van de enige ware God verbreid heeft en zo 

meegewerkt heeft, ondanks zichzelf, om later het evangelie der voorhuid allerwegen bij de proselieten een 

aanknopingspunt te doen vinden. Maar Israël was niet rijp (en is het nog niet) om het grote heil te ontvangen 

in Christus gegeven. Het zag niet dat dit het einddoel der wet was. Zeker, Israël was geroepen de Volken te 

onderwijzen en te leiden, het moest een koninklijk priesterdom zijn. Maar daartoe moest het een Koning 

hebben die tegelijk Priester was. Daar zag het niet naar uit, en toen Hij verscheen, die het zou zijn als Hij 

eerst zichzelf geofferd had, toen verwierp het de Profeet - Priester - Koning. Het ging prat op Zijn wet maar 

zag niet in dat die wet door zijn offers wees op een Offer dat ook hun zonden moest wegnemen en hen 

moest heiligen voor de taak die hun beschoren was. 

 

De belichaming der kennis en der waarheid in de wet. Hier gebruikt Paulus voor de tweede maal het 

lidwoord bij wet; daarmee de O.T. Godsopenbaring aanwijzend. De belichaming wil zeggen: dat de Jood 

meende dat al de kennis en al de waarheid in de wet reeds gegeven was. Hij zocht het in de vorm, het uit-

wendige, evenals dit, doen degenen die Paulus in 2 Tim. 3 op het oog heeft, zij die een gedaante van god-

zaligheid hebben. Dat is intellectuele orthodoxie waaraan de Geest des levens vreemd is, en daaraan maak-

te de Jood zich ook schuldig. 

 

Rom. 2:21 Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt 

gij? 22 Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel 

hebt, berooft gij het heilige? 23 Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? 24 

Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. 

 

Nu komt Paulus tot de praktijk van hen die zich Joden noemden. Weer moeten we zeggen dat, evenmin als 

alle Heidenen zich aan de grove zonden van Rom. 1 overgaven, alle Joden deden wat Paulus nu nagaat. 

Maar de gedragingen van zeer velen hunner in de Heidenwereld verschilden zeer van de norm die zij in hun 

orthodoxie aanlegden. 

 

Die onderwijst, onderwijst gij u zelf niet? D.i. brengt gij het in toepassing? Of is zeggen en doen twee? 

Die predikt, niet te stelen, steelt gij niet? D.i. verrijkt gij uzelf niet op de een of andere vaak slinkse wijze? Die 

leert niet te echtbreken, verlaat gij niet uit allerlei oorzaak uw vrouw? Die de afgoden verfoeit, begaat gij 

geen tempelroof door u tempelschatten toe te eigenen? Tempelroof was in Paulus’ dagen zeer in zwang, 
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Handelingen 19: 37; er werd veel goud en zilver aan de afgoden gegeven en in tempels bewaard; dit wekte 

de begerigheid van de Jood op. De wet verbood dit echter, Deut. 7: 25, 26. 

 

Aan al het genoemde stond de Jood schuldig en had hij een kwade naam onder de Heidenen die het ver-

schil tussen leer en leven zeker opmerkten. En dit niet alleen, maar Gods naam werd er door gelasterd: De 

Heiden kon veel beter de zonden in zijn afgoden verdragen dan de leer aangaande een ware God wiens 

volgelingen er zulke praktijken op na hielden. In plaats van voorbeelden te zijn ter ere Gods, deed hun wan-

del de Heidenen de naam Gods lasteren. 

 

Rom. 2:25 Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der 

wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. 26 Indien dan de voorhuid de rechten der wet be-

waart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? 27 En zal de voorhuid, die uit de 

natuur is, als zij de wet volbrengt, u [niet] oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder 

der wet zijt? 28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die 

het in het openbaar in het vlees is; 29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnij-

denis des harten, in den geest, niet [in] [de] letter, [is] [de] [besnijdenis]; wiens lof niet is uit de men-

sen, maar uit God. 

 

Er was nog iets anders, waarop de Jood trots was: zijn besnijdenis: Deze was het uiterlijke teken dat Israël 

Gods volk was. Israël heeft dit teken niet verstaan, niet begrepen dat het een symbool was van de besnij-

denis van het hart, Deut. 10: 16, dat is, het opgeven der verharding in het God lief hebben van ganser harte 

en van ganser ziel. Het onbesneden hart moet neergebogen worden, Lev. 20: 41, zonder dat blijft de 

voorhuid des harten, Jer. 9: 26. De voorhuid van het vlees is symbool van die van het hart en daarmee van 

het gehele vleselijke streven. Dit moet worden prijsgegeven. Het kan dit alleen doordat Christus geestelijk 

besneden is aan het kruis. Col. 2: 11 en God door de Geest het hart besnijdt, Deut. 30: 6. 

 

De uitwendige besnijdenis is wel nuttig, zegt Paulus, als gij de wet in praktijk brengt (het „houdt” van de S.V. 

is hier te zwak, het Gr. heeft hier weer “pratto”), want het is het teken van Gods verbond en tevens het zegel, 

de waarborg, van zekere onvervreemdbare zegeningen zoals Paulus zal aantonen in 3: 1 en hfdst. 9 - 11; 

indien gij een overtreder zijt staat ge gelijk met een onbesneden heiden, omdat ge de wet veronachtzaamt; 

dan wordt uw besnijdenis zelfs versnijding, Fil. 3: 2. Zij die als onbesnedenen door natuurlijke rede de rech-

ten, de rechtmatige eisen, der wet bewaren en onderhouden, zullen hun onbesnedenheid tot besnijdenis 

zien gerekend en delen in de zegeningen aan het houden der wet verbonden. Daarbij zal de Voorhuid uit de 

natuur, d.i. de lichamelijk onbesneden „Griek”, hen oordelen die en krachtens de letter, d.i. krachtens het 

hebben der wet, de gehele Godsopenbaring 2 Kor. 3: 6 en 7, en krachtens de besnijdenis, het zijn in het 

verbond, een overtreder der wet is. Men denke hierbij aan de mannen van Tyrus en Sidon, van Nineveh en 

aan de inwoners van Sodom en Gomorra. Mt. 11: 21 - 23. De Jood met zijn „letter”, de Godsopenbaring, en 

zijn verbond der besnijdenis van Gen. 17, wordt een overtreder, de Heiden zonder wet en zonder besnijdenis 

volbrengt door zijn daden de vorderingen der wet. Dit veroordeelt Israël en laat zien dat de „Jood” nog niet 

de rechte Jood is, hij wiens hart besneden is. Pas deze Jood is gekomen op de plaats waar God hem heb-

ben wil. 

 

Het ware Jood zijn berust niet op het hebben van een uiterlijk teken dat in het vlees is aangebracht maar in 

de innerlijke besnijdenis. Dit is die geestesgesteldheid waarvan Jes. 57: 15 spreekt: het hebben van een 

verbrijzelde en nederige geest. Wie deze heeft wordt levend gemaakt en bij zulk een Jood zal lof komen van 

God. 

 

Is de uiterlijke besnijdenis nodig voor het koninkrijk, Ez. 44: 9, de innerlijke is nodig ter rechtvaardiging. Dit is 

die welke verkregen wordt door met Christus gekruisigd te worden zoals Paulus zal leren in 6: 6. Deze gees-

telijke besnijdenis behoort tot Abrams geestelijk zaad, Gal. 3: 7, 29 en zal lof hebben van God die hen er-

kennen zal als zonen der belofte en hen zal zegenen met de gelovige Abraham. 

 

Meerderen willen het vers over de innerlijke besnijdenis van de Jood toepassen op zichzelf en zich de ware 

Joden noemen. Abraham is echter de vader van vele volken, van velerlei geestelijke zonen uit allerlei volken. 

De geestelijke betrekking tot Abraham wist de nationale scheiding niet uit die God gesteld heeft en onder-
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houdt. In Vs. 29 wordt de Jood van nature vergeleken met de geestelijk besneden Jood, niet de van nature 

Jood met de geestelijk besneden Heiden. Paulus vergelijkt Joden met Joden, niet met gelovigen uit de Hei-

denen. Zich geestelijke Jood te noemen is meer te zeggen dan de tekst doet, wat 3: 1 en 2 bewijst waar 

wordt aangetoond dat de Jood velerlei met een voordeel heeft. 

 

Een illustratie. Niet die is een Nederlander die uit Nederlandse ouders geboren is maar die uit de geest van 

de Vader des vaderlands leeft. Dit sluit niet uit dat velen in andere volken uit dezelfde geest van vrijheid en 

verdraagzaamheid kunnen leven maar beperkt dit tot Nederlanders. Zo beperkt Rom. 2: 29 zich tot de Jo-

den. Het gaat niet over anderen uit andere volken 

 

HOOFDSTUK  22 

 

Rom. 3: 1 - 8. 

1 Wat is nu het voorrecht van of wat is het nut der besnijdenis? 2 Veel, op alle manier. 2 Vooreerst 

dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. 3 Want hoe (is het): al zijn sommigen ontrouw gewor-

den, zal hun ontrouw dan de trouw van God buiten werking stellen? 4 Volstrekt niet. maar het zij: 

God (is) waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: 

Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en zult overwinnen wanneer Gij geoordeeld wordt. 

5 Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen. 

(Toch) niet dat God onrechtvaardig is als Hij de toorn doet komen? (ik spreek als mens). 6 Volstrekt 

niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? 

7 Indien dan Gods waarheid door mijn leugen overvloediger wordt tot Zijn heerlijkheid, waarom word 

ik dan als een zondaar nog geoordeeld 8 en is het niet  -  gelijk men van ons lastert en gelijk sommi-

gen beweren dat wij zeggen  -: laat ons het kwade doen opdat het goede moge komen? Hun vonnis is 

rechtvaardig. 

 

Het voorrecht der Besnijdenis. 

 

Rom. 3: 1. Wat is nu het voorrecht van of wat is het nut der besnijdenis? 2. Veel, op alle manier. 

Vooreerst dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. 

 

Nadat Paulus de Jood alle reden tot roem en zelfverheffing uit de hand heeft geslagen en aangetoond dat 

Verbonds- en openbaringsvoorrechten hem niet vrijwaren voor het oordeel en dat hij in dezen niet boven de 

Heiden staat, kon de vraag bij de Jood opkomen: Wat nut heeft het dan nog een Jood te zijn en betekent de 

besnijdenis wel iets. Immers, een heiden die de rechten der wet houdt is beter dan een Jood die de wet 

breekt. Waarom heeft God dan een volk verkoren en afgezonderd en gaf Hij het reeds in en door Abraham 

het verbond der besnijdenis. Als alleen de Jood die inwendig besneden is lof van God krijgt en er een inner-

lijke besnijdenis van hart en geest is die ook het deel kan zijn van hen die niet uiterlijk, naar het vlees besne-

den zijn, wat voor nut heeft dan het hele Jodendom. 

 

De Jood die deze vraag zou stellen, zou door Paulus gewezen hebben kunnen worden op het oordeel dat 

over Israël gekomen was. De besnijdenis had hem niet bewaard voor het nationale oordeel der Ballingschap 

en Verstrooiing en dit kon een aanwijzing zijn dat hij ook niet gevrijwaard zou zijn voor het toekomende oor-

deel. Maar Paulus doet dit niet. Evenmin zegt hij, zoals zovelen van vroeger en later tijd hetzij in de geest 

hetzij letterlijk hebben geoordeeld: De Jood heeft geen enkel voorrecht meer, hij heeft dat verbeurd door de 

kruisiging van Christus en heeft afgedaan. Hij zegt: Ge vraagt naar het voorrecht van de Jood en het nut der 

besnijdenis? Welnu, dat is: Veel, op alle manier. Niemand kende beter de voorrechten dan hijzelf. Zij waren 

waarborg van een onvoorwaarlijk verbond. Hoe zou de apostel dan deze voorrechten miskennen. 

 

Het Griekse woord „proton”, „ten eerste”, wordt als regel gebruikt in een zin waarin minstens van nog iets 

anders sprake is, iets dat een „ten anderen” is of dat duidelijk op te maken is. Hier echter helt het sterk over 

naar „allermeest”. Wil men het toch als een „ten eerste” nemen, dan moet men het vervolg ervan in hfdst. 9: 

1 - 5 zoeken. 
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De woorden Gods. Zo noemt Paulus de O.T. Geschriften. Dit zijn geen Joodse letterkundige voortbrengse-

len die mooie gedeelten bevatten waaruit we nu nog nuttige lessen kunnen putten, maar die we, nu we veel 

meer ontwikkeld zijn, niet beslist nodig hebben, maar het zijn de woorden Gods. Paulus, de wel onderwezen 

Jood en tevens de beschaafde Griek, die vele eeuwen na Mozes leefde, noemt ze zo en erkent als zodanig 

de Wet, de Profeten en de Psalmen waarin het Joodse O.T. verdeeld was (en is). Lk. 24: 44. 

 

Toebetrouwd. Deze woorden Gods waren aan Israël toebetrouwd. Ze waren Israëls eigendom niet, geen 

schat die het zelf verworven had of een bolwerk om er zich veilig door te gevoelen. Ze waren het goed waar-

van Israël de rentmeester mocht wezen, dat het mocht beheren om anderen er mee te dienen. Dit schiep 

verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid. 

 

Toch blijft de zaak hiertoe niet beperkt. Israël is niet alleen bewaarder der Goddelijke openbaring, het bete-

kent ook  -  en dat bovenal - dat eenmaal de dag komt dat al de beloften erin vervat Israëls onvervreemdbaar 

bezit zullen zijn en aan dat volk vervuld zal worden wat nu nog toekomstige voorzeggingen zijn. Wat aan 

Israël gegeven is, kan niet in de „Kerk” vervuld worden. De woorden Gods zeggen geen enkel woord over de 

tegenwoordige bedeling der genade Gods. Zij spreken van vier reële en nationale dingen: van land en stad, 

van troon en tempel. En wat het geestelijke betreft van een nieuw verbond waarin niet slechts vergeving van 

zonden wordt gegeven maar sprake is van een nieuw hart en een nieuwe geest. Tevens van het “een Ko-

ninklijk Priesterdom zijn” t.o.v. de Volken. Noch in het Paulinisch evangelie der eerste bediening, noch in dat 

der tweede (de Verborgenheid) zijn deze dingen vervat. Zo blijkt dat dit een voorrecht van en voordeel voor 

de Jood was. 

 

Als we alleen denken dat Israël bewaarder was van de woorden Gods  -  iets wat de natiën nu met hen delen  

-  heeft Paulus’ woord weinig zin, maar als we op de inhoud der woorden Gods letten kan het „ten tweede” 

en „ten derde” achterwege blijven tot hfdst. 9: 4 en 5 en hfdst. 11 en kan hij een volgende tegenwerping 

neerleggen. 

 

Rom. 3: 3.  Want hoe (is het): al zijn sommigen ontrouw geworden, zal hun ontrouw dan de trouw van 

God buiten werking stellen?  

 

Heeft Israël dit alles beseft? Paulus moet iets anders constateren: sommigen zijn ontrouw geworden. Dit 

„sommigen” is een verzachtende uitdrukking: de geschiedenis immers leerde anders. Bij Sinaï beloofde het 

volk: „Alles wat de Here gesproken heeft zullen wij doen.” Ex. 19: 8 en 24: 3. Dit was vlak voor de tien 

woorden Gods. Ook daarna bij de verbondssluiting, 24: 3. Maar weldra was het verbond verbroken. En dat 

niet alleen, maar heel Israëls geschiedenis is er een van ontrouw. Van de ene afgoderij vervielen zij in de 

andere. Israël was een veelal overspelige vrouw wier lust als het ware in geestelijke ontucht bestond (ge-

paard gaande met letterlijke). Sommigen ontrouw? Maar Ps. 12:2 zegt dat de getrouwen weinig waren in 

den lande. In Elias tijd slechts zeven duizend. Paulus had dus zeer goed kunnen schrijven: de meesten. 

Maar als een wijs leermeester stoot hij niet af maar gaat verder en vraagt of de woorden Gods afhankelijk 

zijn van de trouw of de ontrouw van het geloof of het ongeloof van het volk, of dat zij rusten in de getrouw-

heid van God. 

 

De trouw Gods. De S.V. zet: „het geloof Gods” en voor „ontrouw” „ongelovigheid”. Het Gr. woord „pistis” kan 

zowel „geloof” als „trouw” betekenen. Dit hangt van het verband af. Geloof is het aanvaarden van wat een 

ander zegt, trouw is het bewijzen dat men waar maakt wat een ander aanvaard heeft; geloof is het zich ver-

laten op eens anders woord, trouw is het bevestigen van het gegeven woord of het leven uit een geloofd 

woord. Waar nu van God niet gezegd kan worden dat Hij geloof heeft, past hier de vertaling „trouw”. En als 

tegenstelling „ontrouw”. In andere gevallen kan voor „apistia” „ongeloof” gezet worden. 

 

Buiten werking stellen, letterlijk neerwerken, d.i. van kracht ontdoen. De vijgenboom besloeg onnut de 

aarde, Lk. 13: 7, haalde er de bestanddelen uit en ontdeed ze van haar voedingskracht, maar leverde geen 

vrucht op. De S.V. vertaalt dit woord in andere teksten meestal door „teniet doen”. Dit wekt de idee van: ver-

nietigen; dit is echter niet juist, het is: van kracht ontdoen, zijn kracht doen verliezen, buiten werking stellen. 
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Door Israëls ontrouw kon God Zich ontslagen rekenen van de vervulling Zijner beloften, die vaak voorwaar-

delijk waren gegeven door een „indien”. Hij kon het verbond nu Zijnerzijds ook opzeggen. Hij deed en doet 

dit niet en blijft ook hierin de Onveranderlijke. Paulus drukt dit hier uit als volgt: God is waarachtig, de mens 

leugenachtig. Waarachtig is: in overeenstemming met het wezen van iets, voorts: geloofwaardig, dan: ge-

stand doende. Leugenachtig is hier: niet in overeenstemming met het wezen, niet geloofwaardig, niet ge-

standdoende. 

 

Het citaat van Vs. 4 is aan Ps. 51: 6 ontleend. Paulus citeert hier echter niet de Hebr., maar de Griekse tekst 

van de Septuagint, de Gr. vertaling van het Hebr. David belijdt: „opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw 

spreken en het wint wanneer men met u voor het gericht gaat.” David bedoelt: God is rechtvaardig en ik 

val Hem bij als Hij bij monde van Nathan het oordeel over mij uitspreekt. Paulus bedoelt: Er is een geding 

tussen God en de mens; de mens waagt het God voor zijn menselijk gericht te dagen, vraagt Hem reken-

schap van Zijn daden, wil Zijn doen aan het menselijk oordeel onderwerpen. Welnu het zij zo. God zal Zich 

rechtvaardigen door Zijn trouw en het winnen als men Zijn doen gaat beoordelen. God „onderwerpt” Zich in 

dezen aan ’s mensen verwaandheid en verwatenheid. Hij vreest die niet en de afloop zal zijn dat Zijn trouw 

en waarheid te meer ’s mensen ontrouw en leugen aan het licht zullen brengen. De critici zullen ontnuchterd 

staan en in schaamte wegzinken. En aan het eind der eeuwen zal Zijn voornemen en de uitwerking ervan 

ten volle alle eer en aanbidding worden toegebracht. 

 

De overzetting: „als Gij oordeelt” in de S.V. is onjuist; ze klopt niet met het eerste deel: „als Gij gerechtvaar-

digd wordt”, dat in de lijdende vorm staat en is geen getrouwe weergave van het Grieks dat ook in het twee-

de werkwoord de lijdende vorm heeft, dus: „als Gij ge- of beoordeeld wordt.” 

 

HOOFDSTUK  23 

 

Israëls ontrouw kan Gods trouw niet krachteloos maken of buiten werking stellen. Dit zal blijken in de toeko-

mende eeuw; dan zal Israël Zijn boodschapper zijn tot aan de einden der aarde en alom Zijn lof verkondigen. 

Het is Zijn eer en Zijn macht te na Zijn beloften niet te vervullen. Waar Hij vele dezer beloften onvoorwaarde-

lijk heeft gegeven en ze niet van een „indien” afhangen, is er ruimte voor de vervulling ervan door de verhe-

ven „Ik ben die Ik ben” en heeft Hij ze voor Zijn rekening genomen. Zo kan Hij Zijn trouw bewijzen en doen 

uitschitteren dat Hij Zichzelf niet verloochenen kan. 2 Tim. 2: 13. 

 

Rom. 3: 4.  Volstrekt niet. maar het zij: God (is) waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals 

geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en zult overwinnen wanneer Gij 

geoordeeld wordt. 

 

Met dit voor ogen laat Paulus in Vs. 4 het krachtige „Dat zij verre” op de in Vs. 3 gestelde vraag horen. 

Deze term die vijftien maal voorkomt vinden we, buiten Lk. 20: 16 veertien maal bij Paulus; hiervan vier maal 

buiten Romeinen: 1 Kor. 6: 15; Gal. 2: 17; 3: 21; 6: 14 en tien maal in Romeinen: 3: 4, 6, 31; 6: 2, 15; 7: 7, 

13; 9: 14; 11: 1, 11. De Griekse woorden betekenen: moge het niet worden of: moge het daartoe niet komen, 

maar zijn in wezen een der krachtigste ontkenningen, een: „Beslist niet”. 

 

Rom. 3: 5. Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeg-

gen. (Toch) niet dat God onrechtvaardig is als Hij de toorn doet komen? (ik spreek als mens). 

 

De gevatte Jood die in de zonde wil voortgaan en nochtans het oordeel wil ontgaan kan nog een argument 

opwerpen, n.l. dit: Als onze ongerechtigheid des te meer Gods gerechtigheid en onze leugen Zijn waarheid 

bevestigt, dan doen we Hem juist een dienst. Is het nu niet onrechtvaardig als Hij desondanks toorn over ons 

brengt? Of m.a.w.: God is rechter; een rechter moet rechtvaardig zijn en God is dit, maar hoe kan Hij dan 

straffen als ik Zijn rechtvaardigheid bevestig en zo tot Zijn verheerlijking bijdraag? Er wordt een negatief 

antwoord verwacht maar de vraagsteller brengt zijdelings naar voren dat het onrechtvaardig is zonde te 

straffen die de rechtvaardigheid van de Rechter prijst. Hij verwart echter de persoonlijke deugd van de rech-

ter met het objectieve recht dat deze moet handhaven. 



De Brief aan de Romeinen Pagina 41 
 

 

 

De uitdrukking „wat zullen wij zeggen” is Paulus eigen; men zie Rom. 4: 1; 6: 1, 7; 8: 31; 9: 14, 30. Het “ik 

spreek naar de mens” is hier een spreken op een wijze die van God voor een ogenblik iets aanneemt dat 

Hem vreemd is en alleen van mensen kan gezegd worden, 

 

Rom. 3: 6 Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? 

 

Op het argument van de Jood laat de apostel een krachtig „Beslist niet” horen. Als het was zoals de vrager 

meent te moeten redeneren, hoe zou God dan de wereld kunnen oordelen. Als het een feit was dat God de 

zonde niet kan straffen omdat deze Zijn gerechtigheid des te meer doet uitkomen, zou alle oordeel onmoge-

lijk zijn. Maar zo is het niet. Zijn persoonlijke gerechtigheid voert juist de objectieve, Zijn recht om te oorde-

len, mede. Hij zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij 

kwaad. Pred. 12: 14. Paulus keert het argument tegen de vrager. God is niet onrechtvaardig als Hij toorn 

brengt. Het gaat niet om wat uw ongerechtigheid voor God brengt: het uitschitteren van Zijn gerechtigheid, 

om de gevolgen ervan dus, maar om het feit van uw ongerechtigheid en leugen. God is niet onrechtvaardig 

als Hij de wereld oordeelt al hebben haar bewoners slechts het licht der natuur en Hij is evenmin onrecht-

vaardig als Hij u oordeelt die het licht der wet hebt. Ge vergist u dus met uw vraag: Zo argumenteert de 

Apostel. 

 

Rom. 3: 7 Indien dan Gods waarheid door mijn leugen overvloediger wordt tot Zijn heerlijkheid, 

waarom word ik dan als een zondaar nog geoordeeld  

 

De Jood is nog niet tevreden. Hij komt terug en formuleert nu zijn vraag t.o.v. de waarheid. Goed. zegt hij, 

onze ongerechtigheid bevestigt Gods gerechtigheid, maar hoe nu met mijn leugen. Als daardoor Gods eer 

wordt bevorderd, waarom word ik ook daarom als zondaar geoordeeld. Vs. 7 loopt parallel met Vs. 5 maar 

de vraag naar Gods rechtvaardigheid is nu losgelaten en nu is een andere gedachte naar voren gebracht, 

een die betrekking heeft op de mens. Daarom formuleert de Apostel dit door het woord „mijn”. 

 

Rom. 3: 8. en is het niet  -  gelijk men van ons lastert en gelijk sommigen beweren dat wij zeggen  -: 

laat ons het kwade doen opdat het goede moge komen? Hun vonnis is rechtvaardig. 

 

Dit vers is wat duister. Maar de moeilijkheid verdwijnt als men het ziet als een voortzetting van Vs. 7 met een 

tussenzin aan Paulus zo eigen. We kunnen Vs. 7 en 8 zonder tussenzin aldus lezen: „wat word ik nog als 

zondaar geoordeeld en (waarom is het) niet: laat ons het kwade doen opdat het goede kome”: In de 

tussenzin laat Paulus dan uitkomen hoe men zijn evangelie lastert en hem zo’n leer toeschrijft. Het geheel 

wordt dan: „en waarom is het niet - zoals men van ons lastert en zoals sommigen beweren dat wij 

zeggen  -  laat ons . ..” enz. 

 

Deze redenering wordt door Paulus vierkant afgewezen: het oordeel van hen die zo redeneren is rechtvaar-

dig. Paulus zet „oordeel” maar bedoelt: „veroordeling”; hij verzacht echter dit woord. Als God er over zal oor-

delen zal niemand de rechtvaardigheid betwisten. 

 

Als we dit gedeelte nogmaals nagaan, blijkt het dat Paulus elke grond die de Jood  -  dat is Israël naar het 

vlees  -  aanvoerde om zich te vrijwaren voor het oordeel doet wegzinken en elk argument ontzenuwt. Ook 

de Jood schiet te kort en valt onder het oordeel. in het volgend gedeelte zal hij dit nog nader aantonen. 

 

Wat Paulus hier aangevoerd heeft, waren de overleggingen van zijn dagen. Maar hij heeft als toen ook nu 

zijn tegenstanders. De les die er voor heden uit te putten is, is deze: ook de godsdienstige wereld, het puur 

belijdend christendom, vrijwaart niet voor het oordeel; met of zonder deze argumenten zijn van nature allen 

schuldig voor God. 

 

Als we Rom. 2: 1 - 3: 9 overzien, blijken er merkwaardige tegenhangers te zijn: meerdere gelijke woorden 

komen er in voor die de delen met elkaar doen balanceren. Men zie: 
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In 2: 1 vinden we drie maal het woord “krino”, oordelen; evenzo in 3: 4 -  7. In 2: 2 staat “krima”, vonnis; 

evenzo in 3: 8, 9. In 2: 3 vinden we “logizomai” (denken) en “pratto” (geregeld doen); evenzo in 2: 25 -  27 

maar nu eerst pratto, en dan logizomai, (gerekend worden). In 2: 9 - 14 vinden we twee maal de Jood en 

verder: van nature; evenzo in 2: 27 - 29 waarin eerst: van nature staat, daarna twee maal Jood. In 2: 15, 16 

is sprake van het hart en de verborgen dingen des mensen; evenzo in 2: 29; maar hier gaat hart voorop en 

volgen dan de verborgen dingen. Ten slotte vinden we in 2: 17 - 25 het wordt „nuttig zijn”, als ook in 3: 1. 

Wijst ook dit niet op de Inspirator achter de schrijver? 

 

HOOFDSTUK  24 

 

In Vs. 9 - 20 wordt de conclusie getrokken uit al het voorgaande en het eerste deel afgesloten. 

 

Rom. 3: 9-20 

9. Wat dan? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht. Wij hebben immers te voren Joden zo-

wel als Grieken beschuldigd dat zij onder de zonde zijn. 10. Zoals geschreven is: Er is niemand 

rechtvaardig, ook niet één. 11. Hij niet die verstaat, hij niet die God uitvorst. 12. Allen zijn afgeweken, 

samen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die het goede doet, er is er niet tot één toe. 13. Hun 

keel is een geopend graf, met hun tong bedriegen zij, slangenvergif is onder hun lippen. 14. Hun 

mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 Snel zijn hun voeten tot bloed vergieten, 16 Vernieling en 

ellende is in hun wegen 17 en een weg van vrede kennen zij niet. 18. Er is geen vreze Gods voor hun 

ogen. 19. Nu weten wij dat al wat de wet zegt zij dat spreekt tot hen die in (de sfeer van) de wet zijn 

opdat iedere mond gestopt worde en de gehele wereld onder het recht van God komt. 20. Daarom, 

dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de 

volle kennis van zonde. 

 

Zowel Jood als Heiden wacht het oordeel. 

 

Vs. 9. Dit vers heeft de uitleggers veel moeite gegeven en doet dit nog. Dit blijkt uit de uiteenlopende 

vertalingen. Het bestaat in het Grieks slechts uit vijf woorden die vertaald kunnen worden door: Wat dan. Wij 

hebben voor of: Hebben wij voor. Niet geheel of: Geheel niet. 

 

Het Grieks van het N.T. werd in zijn oudste vorm alleen met hoofdletters geschreven en had geen leeste-

kens. Uit de zin moest dus opgemaakt worden of er een vraag bedoeld werd. Waar de persoonsvormen als 

regel door de werkwoordsvormen werden uitgedrukt en dit ook hier gebeurt, kunnen zij ons evenmin ophel-

dering geven aangaande de al of niet vragende vorm. 

 

De S.V. heeft van de vijf Griekse woorden drie zinnetjes gemaakt waarvan de eerste twee vragend terwijl het 

derde dan een antwoord geeft. Meerdere uitleggers kunnen zich hierin naar deze vertaling niet voegen en 

maken er bezwaar tegen. Zij zeggen: Als we aannemen dat in Vs. 9 de Jood in het “Wat dan” aan het woord 

is en verder vraagt, dan zou het slot: „ganselijk niet” in tegenspraak komen met Vs. 1 en 2 waar juist de voor-

rechten van de Jood worden aangewezen, voorts zou in 9 b: „wij hebben te voren beschuldigd .. .” het on-

derwerp ineens veranderen en niet meer de Jood maar Paulus het woord voeren. Ook is de vertaling „gan-

selijk niet” onjuist, deze zou moeten luiden: „niet geheel” zoals dit ook in 1 Kor. 5: 10 het geval is; de S.V. zet 

de woorden „ou pantos” om en maakt er „pantos ou” van zoals 1 Kor. 16: 12 heeft, maar als we de vertaling 

„niet geheel” nemen, past ze niet en sluit niet aan op Vs. 10 e.v. Uiteindelijk is de vertaling „zijn wij uitne-

mender” onjuist, de vorm van het werkwoord “proecho” betekent niet „uitmunten” maar: iets voor zich houden 

om zich te verdedigen. Men ziet, heel wat bezwaren. 

 

Rom. 3:9. Wat dan? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht. Wij hebben immers te voren Jo-

den zowel als Grieken beschuldigd dat zij onder de zonde zijn. 

 

We geven nu, voor we verder gaan, enige vertalingen. 

 

Brouwer. Welnu dan, hebben wij (Joden) iets boven anderen voor? In genen dele, want.. . 
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Leidse Vert. Maar hoe? Hebben wij een voorrang? Niet in ieder opzicht, want. . . 

Nwe Vert. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht, wij hebben immers . .  

Albracht. Hoe staat het nu? Munten wij (Joden door ons gedrag werkelijk boven de Heidenen) uit? 

Niet in het minst. 

Van Leeuwen-Jacobs. Wat moeten wij dan tot onze verdediging aanvoeren? Hebben wij niet zo juist 

Joden zowel als Grieken geheel beschuldigd dat zij onder de zonde zijn... 

 

Het werkwoord „proecho” dat in Vs. 9 staat, komt slechts eenmaal voor, hier. In het ongewijde Grieks heeft 

het in de overgankelijke vorm de betekenis van: iets voor zich houden, meest ter verdediging of iets op ie-

mand voor hebben, in de onovergankelijke vorm: op de voorgrond treden, de voorrang hebben. Waar we in 

Rom. 3: 9 geen voorwerp vinden, achten we het onovergankelijk gebruikt en is er o.i. sprake van een voor-

rang of uitnemender zijn. We achten de vertaling: “in genen dele” of “in geen enkel opzicht” onjuist, dit be-

wijst 1 Kor. 5: 10: we lezen dus: „niet geheel” of: „niet in ieder opzicht”. 

 

Wij menen Vs. 9 als volgt te kunnen zien. In het eerste gedeelte, 9 a en b, is de Jood weer aan het woord. 

Ongeduldig vraagt hij: Wat dan? Hebben we (nu) een voorrang? Dan antwoordt de apostel: Niet in ieder 

opzicht. Wel t.o.v. het feit dat aan de Jood de woorden Gods zijn toebetrouwd, maar niet t.o.v. het feit dat hij 

onder de zonde is, evenals de Heiden. We sluiten ons hier bij de Leidse Vertaling aan. Of met een correctie 

van Vs. 9 c desgewenst bij de S.V. al zouden we Vs. 9 b dan het „uitnemender zijn” liever vervangen door: 

„de voorrang hebben” wat past bij Rom. 1:16: „eerst de Jood”. 

 

In de volgende verzen 10 - 18 haalt Paulus, om de Jood van Vs. 5 - 8 nader te beantwoorden, zeven uit-

spraken aan. Alleen de eerste ervan is algemeen, de andere zes maakt Paulus door Gods Geest algemeen. 

 

Rom. 3: 10. Zoals geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.  

 

De eerste uitspraak is: „Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één”. Deze is ontleend aan Ps. 143: 2 waar 

staat: „Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht recht-

vaardig zijn”. David zegt dit èn van zichzelf èn van al wie leeft, d.i. van alle mensen van voor, tijdens en na 

hem. Hiermee zet hij èn de gerechtigheid uit de wet èn die uit de natuur terzijde. Men lette er op dat hij niet 

zegt dat er geen rechtvaardigen kunnen zijn. Zelf heeft hij dikwijls op zijn eigen zaaksrechtvaardigheid ge-

wezen; bovendien erkent de Schrift van Noach, Zacharias en Elisabeth en anderen dat zij rechtvaardig wa-

ren en Christus zegt dat God regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Mt. 5: 45. In dezen geldt dan 

de betrekkelijke, de relatieve gerechtigheid. David echter heeft de absolute op het oog: die in Gods oog, 

„voor Uw aangezicht”. Om voor hem te kunnen staan is meer nodig dan de rechtvaardigheid uit de natuur 

of uit de wet, n.l. die van volkomen zondeloosheid. 

 

Rom. 3: 11. Hij niet die verstaat, hij niet die God uitvorst. 

 

Vs. 11 is een citaat van Ps. 14: 2. In deze psalm gaat het over de dwaas die in zijn hart zegt dat er geen God 

is. Deze verderven het gruwelijk en doen onrecht. Maar in vs. 3 wordt het algemeen en is het dat God uit de 

hemel neerziet op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig is die God zoekt. Hij vindt er geen: 

„zij zijn allen afgeweken, tesamen zijn zij stinkende geworden, daar is niemand die goed doet, ook 

niet een”. Paulus wijzigt deze woorden door de Geest, hij zet voor „goed” „rechtvaardig”, welk woord in zijn 

betoog beter past en gaat tot de wortel van het goed doen: alleen hij kan waarlijk goed doen, die rechtvaar-

dig is; die dit niet is moge nog betrekkelijk goed kunnen doen maar geen absoluut dat voor Gods maatstaf 

kan bestaan. Hij wijzigt nog meer en zegt letterlijk dit in vs. 10 en 11: „niet is rechtvaardig, ook niet één, 

niet is (het) de verstandige, niet is (het) de uitzoekende de God”. Er staat dus dat niemand rechtvaardig 

is, de dwaas vanzelf niet, maar ook niet de verstandige (de Jood onderwezen uit de wet), noch ook hij die 

God uitzoekt, Hem tracht uit te vorsen (de Heiden die heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoekt). Hier-

mee bevestigt hij dan Vs. 9: Jood en Heiden zijn onder de zonde. 

 

Rom. 3: 12. Allen zijn afgeweken, samen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die het goede doet, er 

is er niet tot één toe 
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Vs. 12 is verder citaat van Ps. 14, n.l. vs. 3 en leert dat allen zijn afgeweken. Afwijken is: ter zijde buigen, 

iemand of iets ontwijken, mijden: het komt alleen nog voor in Rom. 16: 17 en 1 Petr. 3: 11. Allen zijn van God 

afgebogen, mijden Hem in hun diepste wezen. Allen zijn onnut geworden, niet een die het goede doet, ook 

niet één. 

 

Rom. 3: 13. Hun keel is een geopend graf, met hun tong bedriegen zij, slangenvergif is onder hun 

lippen. 

 

Vs. 13 is citaat van Ps. 5: 10 c en d iets gewijzigd en Ps. 140: 4. Hun keel is een geopend graf; evenals dit 

niet dan stank verspreidt zo komt uit de mond der bozen niet dan walgelijke taal. Met hun tongen plegen zij 

bedrog of vleien zij. Hun daden zijn geheel anders. 

 

Hoe treffend zijn deze woorden ook voor onze tijd. Naast de zedeloze en walgelijke woorden van velen is er 

de misleidende vleierij en de gladde tong. 

 

Slangenvenijn onder hun lippen. Moge de vleierij zoete woorden weten te gebruiken, men hoede zich voor 

deze; achter de lippen zit het slangenvenijn gereed voor het gebruik bij het geringste verschil. Bovendien 

wordt het gebruikt om te lasteren hen die zij niet mogen. 

 

Rom. 3: 14. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,  

 

Vs. 14 is citaat van Ps. 10: 7. Zij vloeken God en de mensen. Dit alles wordt gezegd van de man van alle 

geweld, de goddeloze. 

 

Rom. 3: 15. Snel zijn hun voeten tot bloed vergieten, 16 Vernieling en ellende is in hun wegen 17 en 

een weg van vrede kennen zij niet. 

 

Vs. 15 - 17 is citaat van Jes. 59: 7 en 8. Ook hier geldt het weer de goddelozen. Hoe velen hebben niet snel 

bloed vergoten uit wraak, haat of om aan de macht te komen. Het pad van vrede is onbekend, zachtmoedig-

heid wordt als onmannelijk aangemerkt. Dit alles is omdat er geen vreze Gods is, iets wat het begin der wijs-

heid is. 

 

Rom. 3: 18. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 

 

Vs. 18 is citaat van Ps. 36: 2 b. Ook daar spreekt David over de goddelozen in tegenstelling tot de oprechten 

van hart die God kennen. 

 

Rom. 3: 19 Nu weten wij dat al wat de wet zegt zij dat spreekt tot hen die in (de sfeer van) de wet zijn 

opdat iedere mond gestopt worde en de gehele wereld onder het recht van God komt. 

 

De verzen 10 - 18 zijn een antwoord aan de Jood, d.i. Israël dat de wet der rechtvaardigheid uit de werken 

zoekt.  

Zij mochten menen dat de genoemde zonden die der Heidenen waren. Paulus zegt: Dit wordt gezegd tot hen 

die in de wet zijn (niet: onder), d.i. in de sfeer der wet, die behoren tot het volk aan hetwelk de openbaring 

gegeven is. Hij wil hiermee echter niet zeggen dat er geen rechtvaardigen in Israël waren; Lk. 1: 6 en vele 

O.T. teksten leren wel anders. Het gaat hier om de vraag of de Jood voor het oordeel gevrijwaard is door het 

bezit en het doen der wet; Paulus toont nu aan dat de wet veroordeelt. God stelt ook de verborgen zonden in 

Zijn licht, Ps. 90: 8. Zo wordt aller mond gestopt en is èn Heiden èn Jood, d.i. de gehele wereld, strafschuldig 

voor God. 

 

Door de wet is de kennis der zonde, zet de S.V. We vonden echter in 2: 15 dat het geweten mede getuigt en 

de gedachten kunnen beschuldigen. Hieruit blijkt dus ook kennis van zonde. Hoe dan met de woorden der 

S.V.? De oplossing is eenvoudig: Paulus schrijft niet: „kennis” maar „volle, diepere kennis”, „epignosis”. Zo 

vervalt de moeilijkheid. De wet is een spiegel waarin men wat vaag in geweten en verstand kan zijn, duidelijk 

kan waarnemen; de zonde kan zo des te beter herkend worden want in klare taal laat God horen het „Gij 
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zult niet”. Hij geeft een onbuigbare en absolute maatstaf van het recht en maakt het beantwoorden daaraan 

tot een voorwaarde voor leven. Lev. 18: 5. Echter, de wet is niet ten leven gegeven, Gal. 3: 11, maar besluit 

alles onder de zonde, vs. 22. De wet drukt de zonde uit maar neemt ze niet weg. 

 

 

Rom. 3: 20. Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor Hem; 

want door de wet is de volle kennis van zonde. 

 

Uit de werken der wet zal geen vlees, geen enkel mens, zich voor God kunnen rechtvaardigen, allen schie-

ten daarin te kort. Dit vers beklemtoont hiermee ’s mensen hopeloze staat. Als iemand overtuigd is van enige 

schuld, zal hij proberen de werken der wet te gaan doen ter goedmaking. Als hij ernstig is, zal hij spoedig 

zien dat de wet hem hierin niet steunt want die vordert te blijven in al Gods eisen en ze biedt nergens het 

enige wat de overtuigde zondaar zou kunnen helpen: gerechtigheid. Ze kent alleen een van de twee: of ten 

volle voldoen of veroordeling. Want wie in het minste zondigt wordt schuldenaar t.o.v. de gehele wet. Waar 

niemand aan het eerste voldoet, volkomen wetvolbrenging, rest hem alleen het andere, schuld en daarmee 

veroordeling. 

 

Met bovenstaande heeft Paulus het eind van dit gedeelte bereikt. Hij heeft aangetoond dat het beter is zede-

lijk dan onzedelijk te zijn, 2: 6, 26 en 27, maar tevens dat allen gezondigd hebben en dat uit de werken der 

wet niemand gerechtvaardigd kan worden voor God. Een ieder die min of meer naar wetten leeft zal er wel 

bij varen, maar dit maakt hem niet van zondaar tot rechtvaardige voor God. Paulus heeft nog niet gehandeld 

over het doorgaan van zonde en dood tot alle mensen, over de „erfzonde”, dat doet hij in hfdst. 5 maar a l-

leen over de werken. Geen ervan kan iemand tot absoluut rechtvaardige maken. 

 

De volle diepere kennis der zonde is heilzaam. Waar deze er niet is, kan geen behoudenis zijn, waar geen 

toorn verwacht wordt, kan over geen bevrijding worden gejuicht: waar niets te veroordelen is, is geen be-

hoefte aan rechtvaardiging. Als iemand zich rechtvaardig waant, heeft hij geen behoefte aan de rechtvaar-

digheid van God die Hij als geschenk wil geven.  

 

HOOFDSTUK  25 

 

We komen nu tot het derde deel, 3: 21-31, waarin Paulus Gods gerechtigheid ziet verschenen in Je-

zus Christus en waarin hij aantoont dat God in Hem een gerechtigheid heeft geopenbaard op grond 

waarvan Hij rechtvaardigen kan, buiten de wet om en wel door het geloof van Christus, iets wat ver-

der reikt dan het geloof in Hem. Twee maal komt een „zonder” voor, vs. 21: zonder wet, vs. 27-28: 

zonder werken der wet, twee maal: Gods (Zijn) gerechtigheid, vs. 21 en 25, twee maal het geloof van 

Jezus (Christus), vs. 22 en 26, terwijl in het midden staat de rechtvaardiging door het geloof in Zijn 

bloed, vs. 24. 

 

Rom. 3: 21-31. 

21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt door de Wet en 

de Profeten) 22 namelijk Gods gerechtigheid door het geloof van Christus voor allen en over allen die 

geloven, want er is geen onderscheid. 23. Allen toch zondigden en missen de heerlijkheid Gods 24 en 

worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die (gegeven is) in 

Christus Jezus. 25. Hem bestemde God tot verzoening  middelaar, door geloof in zijn bloed, ter beto-

ning van Zijn rechtvaardigheid door het ongestraft laten der zonden die te voren geschied zijn in de 

verdraagzaamheid Gods (en) 26 ter betoning van Zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, op-

dat Hij zou zijn rechtvaardig en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. 

27.Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Die van werken? Neen, maar door een 

wet des geloofs. 

28.Wij houden het er namelijk voor dat een mens door (het) geloof gerechtvaardigd wordt zonder de 

werken der wet. 29. Of is God alleen de God der Joden (en) niet ook der Heidenen? Ja ook der Heide-



De Brief aan de Romeinen Pagina 46 
 

nen. 30. Indien er althans één God is. Hij zal de Besnijdenis rechtvaardigen uit (het) geloof en de 

Voorhuid door het geloof. 31. Heffen wij dan door het geloof de wet op? Volstrekt niet maar wij be-

vestigen de wet. 

 

 

Rom. 3: 21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt door 

de Wet en de Profeten) 

 

Nu echter. Deze woorden geven een keerpunt aan. Is in het voorgaande aangetoond dat naar Gods recht 

niemand rechtvaardig is en allen strafschuldig zijn, nu wordt de weg gewezen om toch voor God als recht-

vaardige gesteld te kunnen worden. 

 

Nu. Sommige uitleggers zien in dit „nu” geen tijdsbepaling maar houden het voor een bijwoord dat een log i-

sche tegenstelling aangeeft tussen wat gegeven is en wat nu volgt. Het geeft een verschil aan in omstandig-

heid menen zij, zoals Paulus op andere plaatsen ook doet, bijv. Rom. 6: 22; 7: 6, 17; 15: 23;1 Kor. 5: 11; 12: 

18; 13: 13 e.a. Anderen nemen het echter als tijdsbepaling, zien er dus een tegenstelling van tijd in: vroeger 

was dit evangelie niet bekend, in het Oude Verbond vindt men het niet, evenmin in de prediking van Chris-

tus, ook niet in die der Twaalven, ja zelfs in Paulus’ voorafgaande Brieven 1-2 Thess. en 1-2 Kor. wordt het 

niet gevonden en Galaten geeft er slechts de inleiding van, moge Paulus al iets van het thema laten horen in 

Handelingen 13: 38 en 39 als hij in de synagoge van Antiochië in Pisidië zegt dat door Christus vergeving 

van zonden verkregen kan worden ook van datgene waarin de wet van Mozes niet voorzag; de volle rijkdom 

geeft hij echter pas in Romeinen. Aldus de tweede groep. 

 

Als we het woord “nu” (Gr.: “nun”, “nuni”, “ta nun”) nagaan, blijkt het 164 maal voor te komen; hiervan heeft 

het zeker voor drie kwart, wel 123 keer, een tijdskarakter; het betekent dan echter niet slechts het tegen-

woordige tijdstip of ogenblik maar als regel een langere tijdsruimte die aan het verleden of de toekomst te-

genover gesteld wordt; in de overige gevallen is het óf een overgangswoord (“en nu”, Joh. 17: 5, Handelin-

gen 3: 17; 7: 34) of een soort tussenwerpsel („welaan nu”, Jak. 5: 1, „nu dan”, Handelingen 15: 12) is het in 

ieder geval in betekenis verzwakt of doet het dienst om het verschil in omstandigheden aan te geven. Men 

kan dus niet zeggen dat „nu” steeds een tijdsbepaling aangeeft, al doet het dit wel overwegend. 

 

Wat nu Rom. 3: 21 aangaat menen we dat het een dubbele betekenis heeft en is bijwoord van tijd en van 

omstandigheid. „Nu” als tijdsbepaling betekent „thans”, en drukt uit het verschijnen van Christus in de volheid 

des tijds; „nu” als omstandigheidbepaling geeft drieërlei aan:  

1° dat de gerechtigheid Gods verschenen is zonder wet,  

2° dat ze is door de mens Jezus Christus,  

3° dat ze is door Zijn geloof. 

 

Gods gerechtigheid. Dat God rechtvaardig is wordt telkens in het O.T. beleden. De eerste die dit deed was 

Farao, Ex. 9: 27. Na hem anderen: Ezra 9: 15; Neh. 9: 8; Ps. 116: 5; 119: 137; 129: 4; 145: 7; Jes. 45: 21; 

Klaagl. 1: 18; Dan. 9: 14. Van zijn gerechtigheid is sprake in Ps. 22: 32; 36: 7; 51: 16; 71: 19, 24; 88: 13; 89: 

17; 98: 2; 103: 17; 119: 142; 145: 7; Mich. 6: 5; 7: 9 e.a.  

Vele O.T. gelovigen hebben deze gerechtigheid begeerd: „Here, leid mij in Uw gerechtigheid”, bidt David, 

Ps. 5: 8. Er is gerechtigheid van de God des heils, 24: 5. God moge deze uitstrekken over de op-

rechten, heeft Ps. 36: 11. 

 

Van Gods (Zijn) gerechtigheid spreekt het N.T. ook: Mt. 6: 33, Jak. 1: 20; 2 Petr. 1: 3. De overige keren vindt 

men het bij Paulus: 2 Kor. 5: 21; 9: 9; Rom. 1: 17; 3: 5, 21, 25, 26; 10: 3, 3; hiervan is Romeinen met zijn 

zeven maal het meest voorkomend. 

 

Wat is nu te verstaan onder Gods gerechtigheid. Over deze uitdrukking is verschillend geoordeeld. Luther 

meende dat het de gerechtigheid des mensen was die wel buiten hem in Christus is maar door hem in het 

geloof tot de zijne wordt gemaakt; hij vertaalde dan ook: „de gerechtigheid die voor God geldt.” Zo meen-

den ook Calvijn en de Kanttekenaars der S.V.; anderen menen, dat het een door God ingestorte gerechtig-
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heid is die van Hem afkomstig is, in de zin waarvan naar hun gedachte Fil. 3: 9 spreekt (echter ten onrech-

te). Bavinck meent dat het de eigenschap of liever die handelwijze Gods is waarnaar Hij rechtvaardig oor-

deelt en vrij spreekt die uit het geloof van Jezus is (Geref. Dogm. IV, blz. 167). In de beide eerste meningen 

wordt bij de gerechtigheid Gods gedacht aan iets dat voor de gelovige mens geldt en niet aan iets dat van 

God gezegd wordt; Bavinck denkt aan Gods objectieve gerechtigheid. Maar dit is niet wat hier bedoeld 

wordt: het is Gods subjectieve gerechtigheid, de gerechtigheid die Hij zelf bezit, de onderwerpelijke deugd 

„dat Hij rechtvaardig is”, vs. 26a. Hier kan eenvoudig niet gedacht worden aan een aan de gelovige ge-

schonken of toegerekende gerechtigheid maar aan de gerechtigheid Gods die Hij bezit en tentoonspreidt. 

Het is de gerechtigheid van Zijn „Persoon”, de volle harmonie van Zijn Wezen en de rechte verhouding Zijner 

deugden. Deze is wel naar buiten de juiste voorwerpelijke maatstaf om alles zuiver te beoordelen maar naar 

binnen de volkomen wetmatigheid van het Goddelijk Zijn. 

 

Verschenen. Gods gerechtigheid is verschenen. De S.V. heeft: geopenbaard; er staat echter niet “apocalup-

to” maar “fanaroo”, verschijnen, aan het licht brengen of in het licht doen treden zodat het voorwerp ervan 

waargenomen kan worden. 

 

Deze verschijning had plaats toen afdoende gebleken was dat niemand de gerechtigheid kon opbrengen die 

door God geëist werd (en wordt) om tot Hem te kunnen naderen in volkomenheid en voor Hem te staan in de 

plaats Zijner heiligheid. Dit kan alleen degene die zuiver van hart is, d.i. die boven de uitwendige wet een 

gerechtigheid bezit die uit het binnenste opkomt. 

 

Het is Jezus Christus die deze heeft tentoongespreid. Hij is immers de Rechtvaardige, 1 Joh. 2: 1, de ge-

rechtigheid Gods,1 Kor. 1: 30. Waar Hij optrad in de volheid des tijds, is het „nu echter” een tijdsbepaling. 

 

Dat God deze Zijn gerechtigheid in Christus liet verschijnen had tot hoogheerlijk doel om de mens eerst door 

toerekening, later door volle bekleding daarmee te begiftigen. 

 

Zonder wet. “Zonder” betekent hier niet het niet nakomen van de geopenbaarde wet maar: buiten om, afge-

scheiden van, boven uit. Christus spijzigde vijf en vier duizend mannen zonder de vrouwen en kinderen, Mt. 

14: 21, 15: 8, de laatsten waren er bovendien ook nog bij. Welnu, in die zin heeft Christus ook zonder wet 

Gods gerechtigheid ten toon gespreid. 

 

Christus heeft, geworden onder de wet, van het Oude Verbond, Gal. 4: 4, deze volkomen nageleefd. Hij 

heeft in al de geboden en inzettingen gewandeld. Het verwijt dat Hij de sabbat niet hield, hield geen steek 

want dat deed Hij wel maar Hij overtrad alleen de inzettingen der Ouden die God niet geboden had. Terecht 

kon Hij dan ook vragen: “Wie van u overtuigt mij van zonde?”, Joh. 8: 46. Voor de wet was Hij volkomen 

onberispelijk, zelfs zo dat Hij nooit voor Zichzelf heeft moeten offeren. Deze onberispelijkheid was veel 

glansrijker dan die van wie ook, en ging dus ook uit boven die van Paulus die ondanks zijn volmaaktheid 

voor de wet zondige begeerte voelde, Rom. 7, iets wat van Christus niet kan gezegd, ja zelfs niet mag ver-

ondersteld worden. Wat Paulus alleen door wedergeboorte en bekering verkregen heeft, een vermaak Gods 

naar de inwendige mens, was Christus van geboorte af eigen: Gods wet was in Zijn binnenste geschreven, 

Ps. 40: 8 b. Maar dat maakte dat Hij een andere gerechtigheid ten toon kon spreiden, niet een die in uiterlijk 

gebod tot Hem kwam maar die Zijn lust was van binnen uit. „Ik heb lust, o mijn God, om Uw welbehagen 

te doen”, Ps. 40: 8 a. Dit is het eerste toestandelijke verschil, dat in het „nu echter” begrepen is. 

 

Het tweede gaat nog dieper en betreft het wezen van Zijn Persoon, iets waaruit het pasgenoemde voort-

vloeide. De verschijning van Gods gerechtigheid was alleen mogelijk doordat Hij naar Zijn Wezen zelf God 

was al had Hij Zich ontledigd, d.i.: was van bestaanswijze veranderd en mens geworden. Is Hij naar Zijn 

Wezen niet Jahweh, de Here, onze gerechtigheid?, Jer. 33: 15 Wat nu de mens niet kon, ondernam God 

in de Persoon van Christus: Hij liet Zijn gerechtigheid verschijnen in het mens zijn, beeld van wat de eerste 

Adam had moeten verwerven maar door diens val door de laatste Adam moest worden getoond. En dat niet 

om de mens daardoor te veroordelen, al deed en doet ze dit wel naar het tekort dat hij moest en moet voe-

len, maar om hem te behouden. Zoals nader wordt uitgewerkt. Dit is het tweede toestandelijke verschil van 

het „nu echter”: Gods gerechtigheid verschenen in de mens Jezus Christus, die is gerechtigheid Gods,1 

Kor. 1: 30, de Rechtvaardige, 1 Joh. 2:1. 
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HOOFDSTUK  26 
 

Rom. 3: 21. Nu echter is, zonder wet, Gods gerechtigheid verschenen (waarvan getuigd wordt door 

de Wet en de Profeten)  

 

Getuigd door de Wet en de Profeten. Hier staat twee maal het lidwoord. We geloven dat Paulus hier de eer-

ste twee delen van de Hebr. Bijbel mee aangeeft, het derde deel, de Psalmen, noemt hij er niet bij maar hij 

bedoelt ongetwijfeld al de O.T. Schriften. 

 

We houden dit gedeelte voor een tussenzin te meer omdat de apostel dit niet nader uitwerkt. Hij laat dit aan 

de Schriftonderzoeker over. Wij stippen er iets van aan ter aanvulling van wat we er al over schreven. 

Gods gerechtigheid is afgeschaduwd in de „verschillende wassingen en rechtvaardigmakingen des vle-

ses” van de schaduwdienst, voorts in de priesterkleding en de volkomen offers die gebracht moesten 

worden.  

 

Maar dit niet alleen, ze blijkt uit het welgevallen dat God heeft in de rechtvaardigen;  

zij zijn het wier weg de Here kent, Ps. 1: 6,  

die Hij wil zegenen, 5: 13,  

die Hij ondersteunt, 37: 17,  

die de aarde zullen beërven, 37: 29,  

die Hij behouden zal, 37: 39,  

die bloeien zullen, 92: 13, 14,  

voor wie het licht gezaaid is, 97: 11,  

die de Here liefheeft, 146: 8.  

 

Maar die gerechtigheid was geen inherente, lag van nature niet in henzelf daar zij naar geboorte vlees uit 

vlees waren en onreinen, al is iedere mens die Hem vreest en gerechtigheid werkt Hem aangenaam, Hande-

lingen 10: 35. Boven hen uit belooft Hij dat Hij verwekken zal een Rijsje wiens gordel gerechtigheid 

zou zijn, Jes. 11: 5, een rechtvaardige Spruit (Spruit der gerechtigheid), Jer. 33: 15, en dat Hij dit zelf zou 

zijn, „de Here onze gerechtigheid”, Jer. 23: 6. In het Rijsje en de Spruit liggen Zijn menswording vervat en 

ook daarom kan Paulus wijzen op het getuigenis van Wet en Profeten. 

 

Rom. 3: 22. namelijk Gods gerechtigheid door het geloof van Christus voor allen en over allen die 

geloven, want er is geen onderscheid.  

 

Namelijk Gods gerechtigheid. Er staat in het Grieks een klein woordje dat vaak een zekere tegenstelling 

vormt met het voorgaande. Hier is het een soort verbijzondering; een openbaring van Gods gerechtigheid op 

bijzondere wijze n.l. op die welke Paulus nu aangeeft. 

 

Het geloof van Jezus Christus. De gerechtigheid Gods die in Hem als Volheerlijke niet voor het oog van de 

mens kon worden waargenomen, heeft Hij op bijzondere wijze laten zien. Niet in die van schittering in heer-

lijkheid maar in die van afhankelijkheid en geloof. Er is hier een transformatie, een omvorming: de gerechtig-

heid Gods in Zijn Wezen wordt nu openbaar in die van de Mens Gods die gelooft. 

 

Van de drie grote vertalingen van de Hervorming: de Lutherse, de Engelse en de Staten Vertaling, heeft al-

leen de laatste het geloof van. De andere hebben: het geloof in. 

Alleen de S.V. is hier juist. „Jezus Christus” staat hier in de tweede naamvalsvorm en de apostel bedoelt niet 

het geloof in zijn Persoon maar van die Persoon zelf. Om ons te beperken tot de tweede naamvallen die in 

Romeinen t.a.v. Christus gebruikt worden vinden we dat daar o.a. is  

 

de Geest van Christus, 8: 9,  

de liefde van Christus, 8: 35,  

het evangelie van Christus, 15: 19,  
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de zegening van Christus, 15: 29,  

dat Paulus is een dienaar van Jezus Christus, 15: 16  

de prediking van Jezus Christus, 16: 25  

en dat er is de genade van onze Here Jezus Christus, 16: 27.  

 

Zo zouden we voort kunnen gaan met Paulus’ andere Brieven maar we menen met bovenstaande plaatsen 

te kunnen volstaan om aan te tonen dat we, evenmin als we in deze zeven teksten kunnen lezen bijv. zege-

ning in, dienaar in, prediking in genade in Christus, in Rom. 3: 24 moeten lezen en vertalen: geloof in Jezus 

Christus. Het gaat hier niet over iets wat van ons, mensen, tot Hem uitgaat maar wat in Zijn Persoon op aar-

de Was. Evenals in vs. 22 Gods gerechtigheid die van Zijn Wezen is, is het geloof van Christus dat 

van Zijn Persoon. En niet in Hem. 

 

Het geloof van Christus wordt behalve hier, Rom. 3: 22 nog genoemd in 3: 26 en buiten Romeinen in Gal. 2: 

16,20; 3: 22; Ef. 3: 12; Fil. 3: 9 en alleen in Ef. 3:12 heeft de S.V. “in” en niet „van”; men leze ook daar van, 

dus: “het geloof van Hem”. Met de twee teksten van Rom. 3 mee een achtvoudig getuigenis van wat in 

Christus op aarde is geweest: het leven des geloofs, iets wat alleen door Paulus wordt vermeld. 

 

Het is zeer te betreuren dat de volgende vertalingen „het geloof in Jezus Christus” zetten: de Nieuwe Verta-

ling, Voorhoeve, Van Tichelen, de Leidse, die van Bakels, de Miniaturbibel, de Parallelbibel, de Franse Sy-

nodale, die van Second, de Oude en de Herziene Engelse. Al dezen zijn onjuist en ze getuigen ervan dat 

zij de Persoon des Heren niet recht verstaan noch consequent zijn in de vertaling. Want geen van hun zet 

in de teksten waarin een ander woord dan „geloof” staat “in”. 

 

Indien de Heilige Geest had willen zeggen: het geloof in Jezus Christus, had Hij het voorzetsel „eis” gebruikt, 

zoals Hij elders doet. Evenals Abrahams geloof in Rom. 4: 16 Abrahams persoonlijke geloof is en niet het 

geloof van anderen in hem, zo is in Rom. 3: 22 en 26 en elders het geloof van Christus Zijn eigen persoonlij-

ke geloof en niet dat van anderen in Hem. Wie anders vertaalt, verstaat niet wat de basis van de recht-

vaardiging is, Zijn geloof, noch ook dat Hij als mens de Voleinder des geloofs geworden is. Hij bederft te-

vens de door de Geest gegeven Schrift. 

 

Christus heeft geloofd. Hij heeft geleefd door geloof.  

 

Hij heeft geloofd dat God Zijn Vader was,  

dat Hij de O.T. Jahweh was o.a. aan Abraham verschenen,  

dat Hij het Lam was dat de zonde der wereld zou wegnemen,  

dat Hij de wereld zou overwinnen,  

dat Hij uit de doden zou opstaan,  

dat Hij zou zitten in Gods Rechterhand.  

Ook geloofd dat Hij de losprijs zou en, kon betalen die vereist werd tot vrijkoping van de schepping  

en dat Zijn bloed zou dienen tot vergeving der zonden, tot rechtvaardiging, tot volle verzoening aller  

dingen.  

 

Aan het geloof in God, in Zijn zending, in alles wat van Hem geschreven was heeft Hij vastgehouden, ook 

toen Hij van God verlaten was. God mocht Hem verlaten, Hij verliet God niet. Deze bleef Zijn God. Daarom 

riep Hij niet: „O God”, maar: „Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.” Hij is door Zijn geloof gehoorzaam 

geweest tot de dood ja tot de dood des kruises. En ook na Zijn opstanding heeft Hij geloofd in Zijn zetting in 

Gods Rechterhand. Deze is Hem geworden en zo heeft Hij het geloof vervolmaakt, is Hij de Voleinder des 

geloofs geworden. En het is door dit geloof dat we gerechtvaardigd kunnen worden. 

 

Dit geloof had een bron en een openbaring, een wortel en een kroon. De bron en wortel was de liefde, het 

was geloof door de liefde werkende; de openbaring en kroon was Zijn trouw. Christus is te allen tijde in de 

liefde van de Vader gebleven, Joh. 15: 10 en Hij heeft steeds liefgehad. En dat niet alleen de Zijnen, Joh. 13: 

1, maar evenals God de wereld. Uit kracht dezer liefde heeft Hij Zichzelf als volle losprijs gegeven, 2 Kor. 5: 

14, 1 Tim. 2: 6: Uit deze liefde vloeide Zijn geloof voort, het vaste vertrouwen in Zijn Vader en tevens Zijn 

trouw èn jegens Zijn Vader èn jegens de Zijnen èn t.o.v. Zijn gehele zending, Heb. 3: 2. 



De Brief aan de Romeinen Pagina 50 
 

 

Welk een woord: gebleven in de liefde Zijns Vaders. En welk een bron van weldaden geeft het. Een ervan, 

een zeer voorname, is de rechtvaardiging. 

 

Tot en over allen. Twee der oudste handschriften, de Alexandrinus en de Vaticanus, hebben de tweede 

zinsnede „en over allen”, niet, het derde, de Sinaïticus, had ze eerst ook niet maar kreeg haar door een cor-

rector. Indien ook deze zich vergist zou hebben, zou er alleen moeten staan: “tot allen die geloven”; we 

zullen echter het „over allen” er bij nemen en de corrector dus volgen al laat Nestle’s Gr. Testament het in de 

hoofdtekst weg. De Nwe Vert. doet dit ook maar andere vertalingen hebben deze woorden weer wel. De 

tekst wordt er niet eenvoudiger door maar toch is hij ook dan wel te verklaren. 

 

Het „tot allen” duidt de Griek aan, het „over allen” de Jood. We vinden hetzelfde verschil door andere 

voorzetsels uitgedrukt in vs. 30: de Besnijdenis wordt uit, de Voorhuid, de Volken, door het geloof ge-

rechtvaardigd. In vs. 22 gaat dan de Voorhuid voorop, in vs. 30 de Besnijdenis. 

 

Vs. 22. tot allen, de Voorhuid vs. 30: de Besnijdenis uit over allen, de Besnijdenis. de Voorhuid door het 

geloof. 

 

Die geloven. Dit woord drukt niet uit: die op zekere tijd of moment tot geloof komen maar: die al gelovende 

zijn. Wij worden niet gerechtvaardigd door alleen tot in (eis) Christus te geloven, dit geeft vergeving van 

zonden, maar door te gaan geloven in Zijn bloed, zoals vs. 25 leert. Petrus geloofde in Christus maar was 

wars van het aangekondigde lijden, Mt. 16: hij had toen nog geen begrip van de verzoening. Vele gelovigen 

hebben dit naar de geest nog niet, zij zijn wel kinderen Gods, maar nog jonge onmondige kinderen die nog 

niet overgegaan zijn tot de vaste spijs. En Romeinen behoort tot deze vaste spijs. Het leert dat de basis der 

rechtvaardiging is het geloof en de trouw des Heren Jezus tot aan het kruis en de persoonlijke rechtvaardi-

ging door geloof in Zijn bloed, iets wat veel meer inhoudt dan men veelal meent. Zoals men verderop zal 

zien. 

 

Rom. 3: 23. Allen toch zondigden en missen de heerlijkheid Gods. 

 

Allen zondigden. Het Gr. woord „zondigen” is afgeleid van „meros” dat „deel” betekent. Het wil naar de afle i-

ding zeggen: zijn deel missen. Het werd oorspronkelijk gebruikt van hen die de wedloop wegens gebrek aan 

kracht niet vol konden houden, die dus achter bleven en daarmee hun doel en tevens hun deel, de prijs, 

misten. In Richt. 20 wordt het Hebr. woord voor „zondigen” in zijn oorspronkelijke betekenis gebruikt, n.l. 

„het doel missen” of „missen, ontbreken”. Daar lezen we dat uitgelezen Benjaminieten een steen tot op 

een haar konden slingeren en zij het doel niet misten, Hebr.: niet zondigden. In Job 5: 24 is het vertaald door 

falen, in Spr. 19: 2 betekent het: struikelen. In zedelijke zin gebruikt duidt het woord in beide talen een dwa-

len en tekortschieten uit dat echter niet steeds iets opzettelijks behoeft te zijn; waar dit wel het geval is drukt 

het een verkeerd handelen uit, een ongeoorloofd doen. 

 

Rom. 8: 3 leert dat het vlees krachteloos is door de zonde. Hieruit blijkt dat deze verzwakt heeft. Door 

Adams oorspronkelijke zonde heeft hij de dood doen inkomen en is hij van levende stervende ziel 

geworden; hiermee miste hij zijn doel en ;zijn deel. En hierdoor is de zonde doorgegaan tot allen. 

 

Het „derven” van de S.V. is Oud Nederlands voor „tekortkomen”; het woord is in Joh. 2: 3 en Mt. 19: 20 

vertaald door „ontbreken”. 

 

Welke grote dingen had God met de mens voor: deze had een gerechtigheid als die van God kunnen berei-

ken, volmaakt in alle dingen. En wat heeft hij gemist. God echter laat het werk Zijner handen niet varen 

en heeft een andere en hogere weg geopend waardoor Zijn voornemen toch verwezenlijkt wordt. 

 

Heerlijkheid. Als we dit woord nagaan in O. en N.T. blijkt het dat het een veelzijdige inhoud heeft. Het bete-

kent bij, mensen de verheven, meestal regeerderpositie: Gen. 45: 13, Mt. 6: 29, de rijkdom aan bezit die 

hij heeft, Gen. 31: 1.  
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Bij God is het de glans die Hij uitstraalt, Num. 14: 10, de macht die Hij openbaart, Ex. 24: 16; 14: 7, 10; 

Num. 14: 22, Deut. 5: 24, 1 Kon. 8: 11, de naam die van Hem uitgaat, 1 Kron. 16: 24, Ps. 96: 3; de pracht 

dat Hij het geschapene geeft, Ps. 19: 1, de luister die Hij Zelf heeft, Mk. 8: 38; de lof die Hem wordt 

toegebracht, Lk. 2: 14, 1 Tim. 1:17, Op. 4: 9, 11; 5: 12, 13; 7: 12; 11: 13. Van Christus staat dat Hij eenmaal 

zal wederkomen in de heerlijkheid des Vaders, Mt. 16: 27, met grote kracht en heerlijkheid, 24: 30 en zal 

zitten op de troon Zijner heerlijkheid, 25: 31. In een woord alles samen vattend, betekent het heerschap-

pij, macht, kracht, luister, glans, verhevenheid, majesteit, onvergankelijkheid. Dit alles had de mens 

kunnen verkrijgen in de weg van het geloof maar hij mist alles omdat hij zondaar, d.i. doelmisser, dwaler, 

overtreder is geworden. Echter, God heeft een nieuwe weg gebaand en brengt de mens door de zonde 

heen toch tot de heerlijkheid. En dat door het geloof van de laatste Adam. 

 

HOOFDSTUK  27 

 

Rom. 3: 24. en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die (ge-

geven is) in Christus Jezus. 

 

Om niet. Het Gr. woord „dorean” is afgeleid van het werkwoord „didomi”, „geven”. „Dorean” betekent daarom 

eigenlijk „te geef”. Het komt negen maal voor en is vaak vertaald door: „om of voor niet”. Mt. 10: 8: Gij hebt 

het om niet ontvangen, geef het om niet: 2 Kor. 11: 7: het evangelie Gods om niet verkondigd: 2 Thess. 

2: 8: geen brood gegeten voor niet; Op. 21: 6: Ik zal de dorstige geven voor niet; 22: 17: Die wil neme 

het water des levens om niet. In Gal. 2: 21 is het overgezet door: tevergeefs: Zo is dan Christus tever-

geefs gestorven en in Joh. 15: 25 door: zonder oorzaak: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. 

 

De rechtvaardiging is een gave om niet. Er was noch noodzaak bij God ze te geven noch oorzaak in de 

mens er aanspraak op te maken. Ze is bij wijze van geschenk, niet om iets dat de zondaar is of tot stand 

brengt, zonder verdienste zijnerzijds. Ze wordt hem geschonken en wel uit en door genade, het welbe-

hagen Gods. Ze is Zijnerzijds gegeven en kan van ’s mensen zijde alleen zonder oorzaak, om niet, ontvan-

gen worden. 

 

Gerechtvaardigd. Rechtvaardigen is niet: rechtvaardig maken maar: rechtvaardig verklaren. Het Hebr. 

woord “tsadaq” betekent in zijn grondvorm: rechtvaardig zijn, maar in de causale of oorzaakvorm: recht-

vaardig doen zijn. In die vorm vinden we het het pas in Deut. 25: 8: zij zullen in het gericht de rechtvaar-

dige rechtvaardig spreken, d.i. rechtvaardig verklaren en de onrechtvaardige verdoemen, Oud Hol-

lands voor: veroordelen. Hieruit blijkt duidelijk dat het een gerechterlijke term is en tevens dat het staat te-

genover veroordelen, mede zo’n term. Salomo bidt om het rechtvaardigen van de gerechtige, Hebr. de 

rechtvaardige, 1 Kon. 8: 32. In Ex. 23: 27 zegt de Here dat Hij de goddeloze niet rechtvaardigen zal. De 

rechtvaardige Knecht des Heren zal er velen rechtvaardigen, Jes. 53: 10. De S.V. zet hier: rechtvaardig 

maken, wat onjuist is; het is zeer te betreuren dat zij dit woord ook in andere teksten heeft gebruikt. 

 

Dat het woord niet rechtvaardig maken betekent blijkt ook uit het N.T. De wijsheid wordt gerechtvaardigd 

van haar kinderen, Mt. 11: 19. Uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, 12: 37. De tollenaars 

rechtvaardigden God, Lk. 7: 29. Men kan ook zichzelf willen rechtvaardigen, Lk. 10: 19, 16: 15. In geen 

dezer teksten kan men lezen: rechtvaardig maken. 

 

Buiten deze zeven teksten in de Evangeliën en Jak. 2: 21, 24, 25 en Op. 22: 11 komt het woord alleen bij 

Paulus voor. Hij gebruikt het 26 maal en wel in1 Kor. 4: 4; 6: 11; 1 Tim. 3: 16; Tit. 3: 7, in Galaten acht maal: 

2: 16, 16, 16, 17; 3: 8, 11, 24; 5: 4 en in Romeinen niet minder dan veertien maal: 2: 3; 3: 4, 20, 24, 26, 28, 

30; 4: 2, 5; 5: 1, 9; 6: 7; 8: 30, 30, 33. Ook in deze teksten kan men nergens lezen: rechtvaardig maken. 

 

De rechtvaardiging in Paulinische zin is ook een rechterlijke zaak. Hierbij wordt de al tot in God en tot in 

Christus gelovende zondaar in de geest gedagvaard om voor Gods vierschaar te verschijnen. Hierbij zetelt 

God als rechter en zijn de aanklagers de wet van het geweten, Gods geopenbaarde wil en tevens Satan. De 
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beschuldiging wordt vervat in het in het licht stellen van de gang van het vorige leven waarbij men toe moet 

geven dat er in hart en geest geen goed woont en de diepste oorzaak der zonde de begeerte is, de wil van 

het vlees. In dit proces dat Paulus uitwerkt in Rom. 7 treedt Christus als de grote advocaat of pleitbezorger 

op. Dit proces is geen stap achteruit al lijkt het dit wel voor het gevoel (Rom. 7), maar een vooruit, een over-

gang tot het in Christus zijn. 

 

We staan hier voor een wonderlijke en diep geestelijke zaak. Volgens Ex. 34: 7 rechtvaardigt God de godde-

loze niet, volgens Spr. 7: 15 is hij die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige veroordeelt een 

gruwel voor God. Evenwel heeft God dit gedaan door Christus als de Rechtvaardige te veroordelen 

en doet Hij dit door de goddeloze te rechtvaardigen. Hierin moet een geheim liggen. Het ene deel ervan 

ontsluiert Paulus in 2 Kor. 5: Christus is tot zonde gemaakt, het ander deel in Rom. 6. Hier geeft hij de 

basis aan: geloof in Christus’ bloed. 

 

Gods rechtvaardigheid naar de objectieve zijde, het doen gaan van Zijn heilig recht over de zonde, is geble-

ken door Christus’ veroordeling tot en aan het kruis. Op zichzelf brengt dit voor de zondaar nog geen recht-

vaardiging. Velen menen dat Hij daar plaatsvervanger is, maar als Hij in onze plaats gestorven is, is Hij ook 

in onze plaats opgestaan en blijven wij dus dood. Men voelt dat de zaak dieper ligt. 

 

De Schrift leert niet dat Christus in onze plaats gestorven is. Nu is het waar dat wij zo niet hadden kunnen 

sterven omdat we onvolmaakt en zondig zijn. Maar dit al maakt dat er geen zuivere plaatsvervanging is. Hier 

sterft de onschuldige voor de schuldige, iets wat veel meer is. Hij is voor ons gestorven, te onzen be-

hoeve. En daarom kon Hij ook voor ons opstaan, ook te onzen behoeve. Dit „voor” is geen plaats-

vervanging, geen „anti”, (Mt. 2: 22) maar opent juist de weg om der zonde te kunnen sterven alsmede gees-

telijk op te staan. 

 

Uit Zijn genade. Het begrip „genade” is veel te veel vernauwd tot: onverdiende gunst aan schuldigen. In de 

Schrift omvat het veel meer. Genade betekent oorspronkelijk: bevalligheid (gracie), liefelijkheid, bekoorlijk-

heid, innemendheid; het is iets dat vreugde geeft. Het woord is in het Grieks „charis”; dit is afgeleid van 

„chairo” verblijden, vergenoegd zijn. Meermalen heeft het woord in het O.T. de betekenis van „welgevallen”. 

In het N.T. vinden we dat Christus „aangename” woorden spreekt, woorden der genade, Lk. 4: 22. Ver-

der lezen we dat Hij toenam in genade bij God en de mensen, Lk. 2: 52. Hij was echter geen zondaar en 

God gaf Hem dus geen gunst als aan een schuldige; genade betekent hier dus wat anders, n.l. welgevallen; 

daarin nam Christus toe bij God en mensen. Het betekent verder: de gunstige gezindheid, de genegenheid 

en welwillendheid jegens een of meerderen, Handelingen 2: 47, 7: 10 Men kan zich ook Gods gunst verwer-

ven, 1 Petr. 2: 19, 20; Handelingen 7: 46. Het kan ook betekenen: onverplichte, neerbuigende liefde, Rom. 

11: 5, 6; 1 Kor. 15: 10; Gal. 2: 21, enz. We stippen slechts aan, kunnen hier niet in te veel groeperingen afda-

len. 

 

Van Gods zijde bezien is genade het welgevallen waarmee Hij Zijn liefde betoont en schenkt. Dit is 

voor ons wel onverdiende gunst maar waar het hier in verband met „zonder verdienste” of „om niet” gebruikt 

wordt heeft het sterk de betekenis van „uit vrije welwillende gave” in zich. Er valt hier niets te verdienen 

daar het motief loutere welwillendheid is, innerlijk welgevallen, zuivere gracie. Het is vrije gunst die God be-

woog omdat Hij zo Zijn welbehagen jegens Zijn schepsel wilde tonen, gunstbetoon dat onverplicht is, geen 

basis vindt in de mens maar alleen in Gods ondoorgrondelijke welgevallige liefde. 
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HOOFDSTUK  28 

 

Rom. 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de volkomen verlossing die (ge-

geven is) in Christus Jezus.  

 

Door de volle verlossing in Christus Jezus. Verlossing. Er zijn twee woorden die zo vertaald zijn: “lutrosis” 

en “apolutrosis”. Het eerste komt voor in Lk. 1: 68; 2: 38 en Heb. 9: 12, het tweede in Lk. 21: 28; 1 Kor. 1: 30; 

Rom. 3: 24; Ef. 1: 7; 4: 30; Col. 1: 14; Heb. 9: 35; 11: 35: In Rom. 3: 24; 1 Cor. 1: 30, Ef. 1: 7, Col. 1: 14 en 

Hebr. 9: 35 slaat het op de bevrijding van de ellende der zonde, in Lk. 21: 24 op de verlossing door de komst 

van Christus, in Heb. 11: 35 op zekere verlossing, in Ef. 1: 14 en 4: 30 op de bijzondere dag van de verlos-

sing van de leden van het Lichaam. 

 

Apolutrosis is sterker dan lutrosis. Dit laatste is mogelijk te vertalen door lossing of bevrijding, het eerste door 

algehele vrijmaking of volle verlossing; de eerste is meer relatief, het is een bevrijding van vijanden en een 

die de aioon door kan gaan; de tweede is absoluut en doet alle belemmeringen t.o.v. datgene waaruit verlost 

moet worden wegvallen. 

 

Bij de lossing moest in het O.T. een prijs betaald worden. Israëls lossing, waarvan Zacharias zong en waar 

Anna op wachtte, kostte ook een prijs. Beiden zagen en verblijdden zich in de Verlosser en spraken niet van 

de prijs. Christus noemt deze: het is Zijn ziel, d.i. Zijn persoon die Hij tot rantsoen, “lutron”, losprijs, geven 

zou. Mt. 20: 28; Mk. 10: 45. Door die losprijs verkreeg Hij een aionische lossing d.i. de hele toekomende 

eeuw door kan Hij, nu de prijs betaald is, Zijn volk vrijmaken en behouden van hun zonden, Mt. 1: 21. 

 

Hij heeft echter meer dan de losprijs hiervoor gegeven: Hij gaf een “antilutron” d.i. een volkomen rantsoen, 1 

Tim. 2: 6 en dat voor allen en kan zo een volle verlossing, een “apo-lutrosis” tot stand brengen waarbij niet 

alleen vergeving der zonden wordt verkregen maar rechtvaardiging en volle verzoening. 

 

De volle verlossing is mogelijk door de volle tegenwaarde. Deze tegenwaarde is niet minder dan Hij zelf. Hij 

heeft Zich met Zijn gehele Persoon ingezet om te verlossen, om vrij te kopen en Zijn Persoon is van een 

alles te boven gaande waarde. 

 

De vraag is: aan wie is de prijs betaald? Aan Satan? Neen, want dan zou Christus Zichzelf aan hem hebben 

overgegeven en in ruil daarvoor loskoping verkregen hebben. Dat zou zijn zo als bij Juda, die zelf slaaf wilde 

blijven als Benjamin dan maar in vrijheid kon heengaan. Hier is het anders: de prijs is betaald aan God. 

Christus heeft Zich Gode onstraffelijk geofferd. Aan Hem werd de prijs betaald. De wereld en alles was 

van God; door haar schuld op Zich te nemen kwam de mogelijkheid tot haar lossing tot stand. De losprijs 

werd betaald en nu geeft God Zijn Zoon alles over, want de tegenwaarde, die Zoon Zelf, was meer dan al het 

geschapene. Er is overwaarde, rijke en grote ja alles overtreffende overwaarde: Gods Zoon Zelf. Is de over-

waarde zelf al uitnemend groot, ze wordt in ons oog nog vermeerderd door wat Hij er door bereikt: recht-

vaardiging, verzoening, volle verlossing, verheerlijking. God krijgt ruimschoots wat Hij vraagt, ja, veel meer. 

Hij vraagt gerechtigheid, Hij verkrijgt er bij verheerlijking; het schepsel krijgt zijn overwaarde: het verkrijgt ge-

rechtigheid en daarboven heerlijkheid. Welk een verlossing in Christus Jezus! 

 

Rom. 3: 25. Hem bestemde God tot verzoening  middelaar, door geloof in zijn bloed, ter betoning van 

Zijn rechtvaardigheid door het ongestraft laten der zonden die te voren geschied zijn in de verdraag-

zaamheid Gods (en)  

 

“Voorgesteld”. God heeft Christus voorgesteld, zet de S.V. Dit zou de gedachte kunnen wekken van: aan 

ons voorgehouden, aangeboden. Dit is echter de betekenis niet, „voorstellen” is: voornemen, zich voorstel-

len iets te doen, Rom. 1: 13, Ef 1: 9. We hebben het hier vertaald door: bestemd. God stelt hier Christus 

niet aan ons voor maar heeft Hem tot iets bestemd. 

 

„Verzoening”. De S.V. vertaalde het hier gebruikte woord „hilastèrion” door „verzoening”. Dit is te zwak, het 
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woord betekent „verzoendeksel” en is zo ook overgezet in Heb. 9: 15. Er staat dus eigenlijk: Christus is 

een verzoendeksel. Dit is figuurlijke en tevens symbolische taal, wij meenden deze door een persoonsaan-

duiding te moeten weergeven en zetten: verzoeningsmiddelaar. 

 

Paulus herinnert met het door hem gebruikte woord aan de O.T. schaduwdienst. Mozes moest o.m. een 

verzoendeksel maken van louter goud waaruit twee cherubs moesten oprijzen, Ex. 25: 17, 18. Waartoe dat 

was wordt gezegd in vs. 23: „En aldaar zal Ik bij u komen en Ik zal met u spreken van boven het ver-

zoendeksel af, tussen de cherubs . . .” Het verzoendeksel was ook de plaats waarop de hogepriester één 

maal per jaar bloed sprengde, eerst dat van de var die hij voor zich en zijn huis, daarna dat van de bok die 

hij voor het volk moest offeren. Hij moest daarbij op het verzoendeksel oostwaarts sprengen en zeven maal 

voor het verzoendeksel, Lev. 16: 14, 16. 

 

Uit deze beide uitspraken blijkt de betekenis van het verzoendeksel: Het was de ontmoetingsplaats van God 

en de mens. Vanaf dit verzoendeksel sprak God tot Israël, vertegenwoordigd door Mozes en kon het volk, nu 

vertegenwoordigd door Aaron, tot Hem naderen; maar alleen op grond van het vergoten bloed. De heilige 

God spreekt van hieruit tot de zondige mens en de schuldige mens nadert tot Hem bij het verzoendeksel. 

 

Christus wordt, leert Paulus, gesymboliseerd door het verzoendeksel. Hij is degene in Wie God en mens 

elkaar ontmoeten. Hij vertegenwoordigt de Vader die door Hem spreekt; Hij bracht immers niet Zijn eigen 

leer maar die van de Vader, Joh. 7: 16 en deed steeds wat Deze welbehaaglijk was. Maar Hij vertegenwoor-

digt ook de mens wiens zoon Hij genoemd wordt. In Hem spreekt God tot de mens en deze ontmoet in Hem 

God. 

 

Maar Christus is in nog andere en diepere zin het verzoendeksel. Hij is n.l. Degene die met Zijn bloed tot 

God nadert en dit op Zich en voor Hem sprengt. In de schaduwdienst maakte alleen het bloed het mogelijk in 

het binnenste heiligdom tot God te naderen. Daar maakte het „verzoening” dit is: bedekking voor de zonden 

en zo werd de verwijdering symbolisch opgeheven. Christus bracht geen bloed van var of bok maar Zijn 

eigen bloed, Heb. 9: 12 en dit heeft oneindig veel hogere waarde. Het opent de toegang naar het heiligdom 

(Gr.: de heiligen, wat in het tekstverband is het allerheiligste, Heb. 10: 19). Daardoor kunnen we nu ingaan 

op een verse en levende weg, Heb. 10: 20. Deze weg is Hij zelf en door Hem kunnen we nu vrijmoedig 

toegaan tot de troon der genade. Heb. 4:16. 

 

Het bloed van Christus. Hierover spreekt Paulus in Rom. slechts twee maal, 3: 25 en 5: 9, beiden in ver-

band met de rechtvaardiging en voorts in1 Kor. 10: 16; 11: 25, 27; Ef. 1: 7; 2: 13; Col. 1: 14, 23, Hebr. 9: 14; 

10: 19, 29; 13: 12, 20. Dus veertien maal. Verder vinden we het in 1 Petr. 1: 9, 19; 1 Joh. 1: 7; 5: 6; Op. 1: 5; 

7: 14; 12: 11, samen zeven maal. In de Evangeliën vinden we het in Mt. 26: 28; Mk. 14: 24; Lk. 22: 20. Het 

zevenvoud bij Petrus en Johannes en het dubbele zevenvoud bij Paulus wijst er op dat het een zeer heilige 

zaak is. 

 

Het bloed van Christus is Gode geofferd leven. Er is vooral eertijds gesmaald over dit bloed. Zij die het 

predikten werden uitgemaakt voor aanhangers der bloedtheologie. Echter, de smalers aanvaardden de 

Schrift niet in haar ontvouwing van de betekenis van het bloed en zagen niets van de zelfofferande van de 

Here Jezus noch van Zijn verzoeningsdood. 

Het bloed is de ziel van alle vlees, de kracht, de levensstroom ervan. Het onderhoudt, voedt en draagt het, 

Lev. 17: 11, 14. Zonder bloed is voor de mens in zijn staat op aarde geen leven mogelijk. Christus’ bloed 

drukt Zijn leven uit dat Hij vrijwillig Gode ten offer gebracht heeft ter wegneming der zonden en ter verzoe-

ning. Het bloed van bokken en kalveren kon de zonden niet wegnemen en behaagde God niet, Heb. 10: 6, 4. 

Waarom kan het bloed van Christus dit nu wel bewerken? Hierom, omdat dit Zijn bloed èn de uitdrukking van 

het doen van Gods wil tot de dood des kruises èn van Zijn wil tot Zelfofferande is. En in de samenvloeiing 

van Beider wil ligt de behoudenis, Heb. 10: 8-10. 

Velen hebben hun bloed, d.i. hun leven, gegeven voor een zekere zaak of ter bevrijding van hun of iemand 

anders land. Dit betrof een aardse bevrijding. Men denke aan de eerste en tweede wereldoorlog. Bij Chris-

tus’ bloed gaat het echter om veel hogere dingen. Het getuigt van het oordeel Gods dat over Hem gaat, 

waarbij ziel voor ziel, d.i. leven voor leven, geëist en waarbij Gods gerechtigheid geopenbaard wordt. Hier is 

echter het wonder dat God slechts één ziel, de Zijne, vraagt. Dit kan omdat in Hem alle zielen begrepen zijn. 
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Al brengt Hij slechts één ziel ten offer, daarmee doet Hij dit voor allen. Evenals Hij voor allen stierf, 2 Kor. 5, 

zo vergiet Hij ook Zijn bloed voor allen opdat allen vrijspraak kunnen verkrijgen. Voorts koopt dit bloed vrij 

van de zonde; dit wil zeggen: het heeft naast het ondergaan van het oordeel dat de zonde wegneemt, een 

bate, een surplus gebracht dat recht geeft op het leven. 

 

Christus’ bloed is Zijn geofferde leven maar het verschilt van dat van alle anderen die hun leven geofferd 

hebben voor een zaak of ter bevrijding: het is een voor de zonde en de zonden van anderen geofferd leven. 

Dit is de grondbetekenis. Vergeving, vrijkoping, inwijding, reiniging, ze hebben allen te maken met de zonde. 

En hieruit blijkt Christus’ verhevenheid en uniekheid boven alle godsdienststichters dat Zijn dood te maken 

heeft met de zonde en haar wegneming. Terecht heet het dan ook in 1 Petr. 1: 19: het dierbaar bloed van 

Christus. 

 

HOOFDSTUK  29 

 

De dienst van het bloed. Als we de zijden van het bloed nagaan blijkt dat het een achtvoudige strekking 

heeft.  

Het dient ter vergeving van zonden en misdaden, Mt. 26: 28, 1 Joh. 1: 7, Col. 1: 14, Ef. 1: 7,  

ter reiniging van dode werken, Heb. 9: 14,  

ter verkrijging of loskoping van de Zijnen, Handelingen 20: 28,  

ter heiliging, Heb. 13: 12,  

ter inwijding van het Nieuwe Verbond, Mt. 26: 28, Mk. 14: 24, Lk. 22: 20,1 Kor. 10: 16, 11: 25, Heb. 13: 20,  

ter rechtvaardiging, Rom. 5: 9,  

ter nabijwording van de Heidenen (Natiën), Ef. 2: 13,  

ter volle verzoening aller dingen, Col. 1: 20. 

 

Uit bovenstaande blijkt welke grote kracht het bloed van Christus heeft. Het is werkzaam in alle sferen, om-

spant aarde en hemelen, ja het heelal. Het is voor individuele zonden van Israël, voor die der Natiën en ook 

voor de geestelijke wereld der hemelmachten. Dit betreft de uitdelgende macht.  

 

Tevens stelt het in verschillende posities:  

het is voor het zetten in het Nieuwe Verbond,  

voor het tot rechtvaardigen stellen,  

voor het nabij worden. 

 

Geloof in Zijn bloed. De rechtvaardiging geschiedt door geloof in Zijn bloed. Niet het geloof in Christus’ 

Persoon alleen rechtvaardigt, er is meer voor nodig. Wie tot in Christus gelooft als Zoon van de levende God 

is wedergeboren, Mt. 16: 18, 1 Joh. 5: 1 maar hiermee is hij nog niet gerechtvaardigd in de zin die Paulus 

ons leert. Daartoe is nodig geloof in Christus’ bloed. Toen Petrus zijn belijdenis deed in Mt. 16, was hij we-

dergeboren maar van Christus’ lijden wilde hij nog niet weten zoals vs. 22 laat zien, hij ge loofde nog niet in 

Christus’ bloed. Het Grieks heeft hier voor in “en” wat in dit verband betekent: in de sfeer van. Deze is die 

van het offer. Het gaat hierbij dan ook niet om de vraag wie Christus’ Persoon is maar om wat Hij aan en 

door het kruis bewerkt heeft, niet om wie de mens Jezus is maar om wat de priestermens Jezus Christus 

door Zijn offerdood heeft verworven. Geschiedt er zonder bloedstorting geen vergeving, Heb. 9: 22, het 

bloed van Christus heeft niet alleen deze kracht maar geeft ook aan degenen die mogen voortschrijden op 

de weg des heils en van de Persoon des Heren mogen komen tot Zijn volbrachte werk, zoals Paulus dit 

heeft mogen openbaren, een nog hogere en rijkere genade: het kan tot rechtvaardigen stellen, Rom. 5: 9. De 

gang daartoe ontvouwt Paulus in de volgende hoofdstukken. 

 

Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid is hier niet Zijn subjectief rechtvaardig 

zijn maar Zijn objectief uitoefenen van het recht. Deze heeft Hij betoond in de veroordeling van Christus aan 

het kruis. Hij kan de zonde niet ongestraft laten omdat ze indruist tegen Zijn Wezen. Zijn gerechtigheid eist 

tweeërlei: het volkomen beantwoorden aan Zijn norm, Zijn wet, en Zijn straf over wie daaraan niet beant-

woorden wil. 
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Over deze gerechtigheid spreekt de apostel niet rechtstreeks. Hij wijst op iets anders: op Gods rechtvaardig-

heid door niet te straffen, op het voorbijgaan aan de zonden. Dit was echter niet uit laakbare toegevendheid 

t.o.v. de zonden maar om tot Christus te leiden. Daartoe gaf Hij immers Zijn wet, die moest de tuchtmeester 

zijn tot Christus op Wie Hij de straf zou leggen die de vrede aanbrengt. 

 

Het voorbijgaan der zonden te voren geschied. God ging aan de zonden voorbij; Hij deed alsof ze er niet 

waren en liet ze ongestraft. Men zal opmerken dat er in de Schrift talrijke voorbeelden zijn waarin Gods ge-

richt over de mens in het algemeen (Zondvloed, Babel) en over Israël in het bijzonder gegaan is (o.a. de 

omzwerving in de woestijn, de vurige slangen, de Richtertijd, de wegvoering), ook over individuele Israëlieten 

(Achan, Achab, Uzzia e.a.). Hoe kan Paulus dan schrijven dat God de zonden voorbijging? 

We moeten dit voorbijgaan anders bezien. Inderdaad heeft God dikwijls gestraft en dit weet Paulus zeer 

goed maar hij bedoelt iets anders en wel het ceremonieel bedekken der zonden in de offerdienst en in het 

bijzonder op de grote verzoendag. Israëls zonden werden in wezen niet „verzoend”, zoals de S.V. vertaalt, 

maar „bedekt”. Ze bleven liggen want het bloed van bok of var kon de zonden niet wegnemen, Heb. 10: 4. 

Dit doet alleen het bloed van Christus. God leerde Israël door de offers enerzijds wel dat de schuld door een 

onschuldige gedragen moest worden maar anderzijds dat de gebrachte offers op zichzelf niet afdoende wa-

ren, immers bleef de toegang tot het binnenste heiligdom gesloten. Priester en hogepriester deden geen 

verzoening maar bedekking van de zonden en hieraan ging God ceremonieel voorbij en liet ze ongestraft. 

 

„Vergeving”. De S.V. zette voor dit voorbijgaan „vergeving”. Dit is echter onjuist, er staat niet „aphesis” (afe-

sis) zoals bijv. in Mk. 1: 4 maar „paresis” en dit betekent een voorbij  of door laten gaan. Het werkwoord “pa-

rerchomai” is merendeels vertaald door: voorbijgaan, Mt. 5: 18; 8: 28, 24: 35 e.a. 

Met bovenstaande is niet gezegd dat er voor het besef geen vergeving plaats vond. Ps. 51, 103 en andere 

teksten leren ons wat anders. En dit niet alleen maar de Here rekende veler geloof tot rechtvaardigheid. We 

lezen daarvan voor het eerst bij Abram in Gen. 15 maar we mogen zeer wel aannemen dat dit ook het geval 

geweest is met de vaderen voor en vlak na de Vloed en later met velen in Israël onder het Oude Verbond. 

Reeds daaronder heeft Abraham zonen en dochteren gehad. Van een dezer laatste lezen we tenminste in 

Lk. 13: 10 e.v. en van zijn zonen noemt Heb. 11 een rij van gelovigen wier geloof van dezelfde aard geweest 

is als dat van de vader der gelovigen. De offerdieren wezen hen typisch heen naar de bloedstorting en dood 

van Een die met God kon verzoenen. Hoe vaag dit mogelijk geweest moge zijn, God rekende het tot recht-

vaardigheid en dit op grond van het door Christus te brengen offer. Indien deze O.T. al dieper geleide gelovi-

gen het evangelie dat Paulus uiteenzet hadden ontvangen, zij zouden het geloofd hebben. Zij hadden 

slechts de kiem ervan in zich maar zullen in de opstanding snel opwassen in de kennis des Heren Jezus en 

het door Paulus hierin gepredikte evangelie verstaan. Zo zullen zij mede tot Abrahams zonen gerekend wor-

den en behoren tot de vele broederen die in de Eerstgeborene de unieke Zoon Abrahams zullen zien. 

 

Gods verdraagzaamheid. Deze is zeer groot. De Here is traag tot toorn enerzijds en zeer barmhartig an-

derzijds. Hij heeft veel van Israël en de wereld verdragen. En doet dit nog. En dit alles omdat Hij er naar Zijn 

innerlijke ontferming een doel mee op het oog heeft en zowel Israël als de wereld naar een staat van heer-

lijkheid wil voeren. Hij verdroeg Israël in de woestijn, tijdens Richteren en Koningen, Hij deed het weer in de 

volheid des tijds en in de Handelingen  periode. En zo verdraagt Hij ook eeuw na eeuw de wereld tijdens de 

bedeling der genade. Zijn verdraagzaamheid is ontzaglijk groot; waar wij mensen het al lang opgegeven 

zouden hebben en nog opgeven, daar draagt Hij, en verdraagt Hij. Ook dat is ware Goddelijkheid. 
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HOOFDSTUK  30 

 

Rom. 3: 26. ter betoning van Zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij zou zijn recht-

vaardig en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. 

 

Rechtvaardiging in de tegenwoordige tijd. We vonden al dat het rechtvaardigend geloof pas kan komen als 

de mens zijn onmacht erkent; dit moet leiden tot een vertrouwen in de Here; verder heeft het met toereke-

ning Zijnerzijds te maken, hetzij in een woord der belofte (Abram), hetzij in een van schuldvergeving (David). 

Echter zien we bij Paulus een voortschrijding: hij leert dat in de tegenwoordige tijd gevraagd wordt te zijn uit 

het geloof van Jezus, in Hem die eertijds de HERE was in Wie de O.T. gelovigen vertrouwen moesten stel-

len. Hij was het die niet alleen Zijn beloften zou vervullen maar die ook hun zonden als een nevel kon en 

wilde uitdelgen, Jes. 44: 22, 43: 25. En Deze heeft, mens geworden, in het geloof gewandeld. 

 

Uit het geloof van Jezus. We hebben al eerder gesproken over het geloof van Jezus Christus. Nu omvatte dit 

geloof tweeërlei: dat wat Zijn Persoon betrof en dat wat Zijn werk aanging. Het eerste, het geloof dat Hij van 

Zijn Persoon had n.l. dat Hij de O.T. aan de vaderen in mensengedaante verschenen Jahweh was behalve 

de Schepper van hemel en aarde, Ps. 102, Heb. 1, is zuiver en alleen het Zijne. Maar Hij heeft ook andere 

dingen geloofd en daartoe behoorde ook dat Hij door Zijn zond  en schuldoffer de losprijs zou betalen en zou 

opstaan wegens de rechtvaardiging die God de mens wilde toerekenen. En het is dit deel van Zijn geloof 

waarin we uit het geloof van Jezus kunnen zijn. 

 

Dit is niet alleen maar geloven aan Zijn opstanding, dit geloof behoudt ten leven, Rom. 10: 9, maar dat Hij is 

opgestaan om, d.i. wegens onze rechtvaardiging, Rom. 4: 25. Niet om ons rechtvaardig te maken, zoals de 

S.V. zegt, maar vanwege ons voor God rechtvaardig verklaard zijn. 

 

Er is geloof tot in (eis) Christus en geloof in (en) Christus. Het is dit laatste dat gaat zien en zich door de 

Geest mag toe-eigenen wat Hij door Zijn offerdood bewerkt heeft. En dit niet alleen, maar daar worden we bij 

ingesloten, worden we een plant met Hem gemaakt, samengeplant. Dit is het zijn uit het geloof van Jezus 

dat tot rechtvaardiging leidt. Het heeft daarom te maken met het bloed, de dood en de opstanding van Chris-

tus. 

 

Jezus. Deze naam wordt door Paulus zeer spaarzaam gebruikt. Van de 648 maal dat hij voorkomt, ge-

bruikt Paulus hem in 1- 2 Th., 1- 2 Cor., Rom. en Hebr. 24 maal, voorts 1 maal in Ef. (4: 21) en 1 maal in Fil. 

(2: 10). Niet in Gal. 1- 2 Tim., Tit. en Filemon. 

 

Jezus is de Griekse vorm voor Jozua, Hebr. “Jehoshua” (Jehoosjoea). In Heb. 4: 8 heet Mozes’ opvolger in 

de Gr. grondtekst Jezus. De naam betekent: Behoudenis van Jahweh (Jehovah) of Jahweh (Jehovah) (de) 

Behouder. 

 

De naam „Jezus” is Jahweh’s naam in de dagen van Zijn vlees. Die naam is verbonden met Zijn vernedering 

en verachting en dat om Zijn volk te behouden van hun zonden, Mt. 1: 21. 

 

Met deze naam wordt de Here slechts vier maal aangesproken n.l. door de mens met de onreine geest in de 

synagoge van Kapernaüm, Mk. 1: 24, Lk. 4: 34, door de bezetene in het land der Gadarenen, Mk. 5: 7; door 

de tien melaatsen, Lk. 17: 13 en door Bar-Timeüs in Jericho, Mk. 10: 46, Lk. 18: 38. Zijn discipelen en de in 

Hem gelovenden hebben dit nooit gedaan, zij noemden Hem “Meester” (“Didaskalos”, eig.: onderwijzer, le-

raar) en „Heer”, “Kurios” (eigenaar, gebieder, beschikker), buitenstaanders vaak ook “Rabbi” (Meester, een 

eretitel). Zie voor een en ander Mt. 8: 19, 9: 11, 12: 38, 19: 16, 22: 16, Mk. 4: 28, 9: 17, Mt. 8: 16, 9: 28, 13: 

51, 16: 22, Joh. 11: 3, 12 e.v.). 

 

Laat ons Hem, de Heer en Meester, niet noemen zoals de bezetenen of als zij die Hem van horen zeggen 

kenden maar Hem in diepe eerbied noemen. Heer Jezus, de naam die bij Zijn heerlijkheid past (bij Paulus 
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vaak Here Jezus Christus) of Here Jezus, de naam waardoor we in onze taal naast eerbied ook Zijn identiteit 

met Jahweh kunnen aangeven. De Heer getuigde van Zijn discipelen dat zij er goed aan deden Hem Mees-

ter en Heer te noemen, Joh. 13: 13, 14. Wij zullen er niet minder goed aan doen Hem, hoe na Hij ons wil 

staan, met eerbied niet alleen te naderen maar dit ook in de betiteling uit te drukken en zo ook naar buiten 

de devotie van ons hart uit te laten komen. Hij is de verhoogde Jezus door God tot een Heer en Christus 

gemaakt, Handelingen 2: 36. Moeten wij Hem dan met Zijn dienstknechtsnaam noemen? 

In Rom. komt de naam Jezus vier maal voor, 3: 26, 4: 24, 8: 11, 10: 9. Als we het verband nagaan blijkt dat 

Paulus er of mee aangeeft Zijn gesteldheid op aarde, 3: 26 of Zijn opwekking uit de dood, 4: 24, 8: 11 of om 

te zeggen dat hoewel Hij in vernedering was Hij in wezen toch Here is, 10: 9. (Men moet hier niet lezen: met 

uw mond belijden de Heer Jezus maar: Jezus is Heer of Here, zo het Grieks en ook de Nwe Vert.). In 3: 26 

blijkt dat we iets, zij het veel van het geloof kunnen hebben dat Hij op aarde gehad, beoefend en voleind 

heeft en dat Hij ons hierin ten voorbeeld is. 

 

Rom. 3: 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Die van werken? Neen, maar 

door een wet des geloofs. 

 

Waar is de roem? Deze vraag richt Paulus allereerst tot de Jood die er nog steeds is. Maar over hem heen 

tot alle godsdienstige mensen die diens geestesgesteldheid hebben, n.l. deze dat men meent in eigen ge-

rechtigheid voor God te kunnen staan en op eigen werk te kunnen vertrouwen zoals de Farizeeër in Lk. 18. 

Dit is in wezen hoogmoed. De rechtvaardiging vraagt nederigheid van geest. 

 

Hoogmoed is een gewas dat het weligst tiert in de armste grond en veel voorkomt in de godsdienstige we-

reld. Men voelt zich geestelijk verheven boven anderen en mist de ootmoedigheid. Bij de rechtvaardiging 

moet alle hooghartigheid en alle roem op wat men in zichzelf meent te hebben wegvallen; men wordt daarin 

juist tot zondaar gesteld en leert dan dat de gerechtigheid die voor God kan doen staan een toegerekende is 

voortvloeiend uit de verlossing in Christus. 

 

Door welke wet? Die van werken? We zagen al dat „wet” meer dan één betekenis heeft. Hier vinden we er 

een die we in Rom. 2: 12 nog niet genoemd hebben: de wet der werken; deze is het in praktijk brengen van 

Gods rechtmatige eis, het staan en gaan in de dingen die God opgelegd heeft, het “doe dat en gij zult le-

ven.” Maar al zou men uiterlijk alles volbrengen, zoals Zacharias en Elisabeth en Saulus, innerlijk zou er een 

tekort zijn omdat het vlees begeert tegen de Geest. En dit sluit de roem uit. 

 

Neen, maar door de wet des geloofs. Deze „wet” duidt het proces aan dat God inzet en volgt in het hart, 

de gang die God gaat om tot gerechtigheid te leiden. Hierin is Christus en Zijn geloof de basis, het zijn uit 

Zijn geloof de toeleiding, het geloof in Zijn bloed het middel, het met Christus vereenzelvigd worden, de vrij-

spraak en volle verlossing. Van deze gang gaat God nooit af, dit is Zijn vaste methode, de geregelde weder-

keer der dingen hierin. 

 

Rom. 3: 28.Wij houden het er namelijk voor dat een mens door (het) geloof gerechtvaardigd wordt 

zonder de werken der wet.  

 

Gerechtvaardigd door (het) geloof zonder de werken. Wij houden het er voor zegt Paulus, d.i. wij zijn van 

oordeel, wij besluiten dan. Hij weet dat velen met hem zullen instemmen n.l. zij die de wet des geloofs ken-

nen en overtuigd zijn dat de werken niet kunnen rechtvaardigen. Al voldoet men aan de ceremoniële wet, 

voor de zedelijke wet staan allen schuldig. Daarom is er alleen rechtvaardiging mogelijk door geloof, d.i. door 

de dingen te leggen in een Ander. 

 

Paulus’ woorden hier schijnen in scherp contrast met die van Jakobus. Deze zegt in hfdst. 2: 24 dat de mens 

gerechtvaardigd wordt door de werken en niet door het geloof alleen. Met deze tegenstelling hebben velen 

moeite gehad; Luther verwierp zelfs de Jakobusbrief in het begin geheel en al (al is hij daarvan later terug-

gekomen) en velen zullen ook nu nog een en ander niet begrijpen. Laten we er iets van zeggen. 

Paulus en Jakobus spreken over dingen die verschillen. Jakobus zou zeker voor geen moment willen verze-

keren dat iemand bij God gerechtvaardigd wordt door de werken der wet. Een dusdanige bewering is nooit 

door hem noch ook door enig andere geïnspireerde schrijver ooit gemaakt. Wat is dan het geval. Paulus 
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spreekt over de wet des geloofs, Jakobus over de daden des geloofs. Paulus spreekt over de absolute 

rechtvaardiging, Jakobus over de relatieve. Paulus bestrijdt het wetticisme, het steunen op de werken der 

wet, Jakobus het antinomianisme, de leer dat het geloof de gelovige ook ontslaat van de eisen der zedelijke 

wet: Jakobus veroordeelt een dood, een traditioneel geloof, een dat slechts gelooft dat God een enig God is, 

een universeel Wezen, maar dat verder geen invloed heeft; dat hebben de demonen ook, zegt hij, 2: 19. Zulk 

een geloof hadden Joden ook in Christus’ dagen, geloofden zelfs in Zijn naam; Joh. 2: 23, 8 ; 30, 31, maar 

achteraf bleek dat zij niet in Zijn woord bleven en dat dit geloof dat er alleen was om Zijn wonderen, geen 

vrucht droeg en zelfs snel om kon slaan. 

 

Als Jakobus zegt dat Abraham en Rachab door de werken gerechtvaardigd zijn, 2: 21-25, spreekt hij niet 

over “de werken der wet” of over werken die in zichzelf goed waren. De wet bekrachtigde Izaaks offerande 

noch rechtvaardigde ook een lichte vrouw die de toevlucht nam tot een misleiding die vaak in oorlogstijd 

voorkomt, Joz. 2: 4-6. De werken waarvan Jakobus spreekt waren in beide gevallen werken die zelf gerecht-

vaardigd moesten worden en ze werden dit alleen omdat zij bewijs waren dat Abraham en Rachabs geloof 

echt was. Als Jakobus dus over de werken spreekt bedoelt hij daarmee niet de werken die tot basis zouden 

moeten dienen ter rechtvaardiging in de Paulinische zin, n.l. het worden in Christus maar als daden van ge-

lovigen die hun geloof bevestigden. 

Paulus spreekt over het van kind van God overgaan tot zoon van God, Jakobus over de werken van in zeke-

re graad gelovenden. D.w.z. over die welke het geloof in elke sfeer, elke trap van het geloof, moeten volgen. 

God had Abrams geloof tot rechtvaardigheid gerekend, Gen. 15: 6, maar daarop heeft Jakobus niet het oog. 

Hij ziet op Izaaks offerande zo’n vijftig jaar later en noemt deze het kronende bewijs van Abrahams geloof. In 

het eerste geval staat er dat Abram in de Here geloofde, in het tweede bewijst hij dit zijn geloof. Jakobus 

voert dus een pleidooi dat vordert dat men de echtheid van het geloof bewijst en dat geloof toont uit de wer-

ken terwijl Paulus van een heel andere zijde van het geloof en tevens andere fase spreekt, n.l. hoe men voor 

God gerechtvaardigd moet worden. Deze rechtvaardiging is er alleen door genade, 3: 24, door het bloed; 

5: 9, door het geloof van Christus, 3: 22, door het zijn uit Zijn geloof, 3: 26. Hierbij komt geen enkel werk 

van ’s mensen zijde in rekening. 

 

Het sterke onderscheid dat Paulus maakt tussen geloof en werken bewijst dat men het geloof zelf niet als 

een werk moet aanmerken. Bovendien is het rechtvaardigend geloof nog van bijzondere aard, het is het 

geloof in Zijn bloed, Zijn offerdood en dit wordt ongetwijfeld ingewerkt door de Heilige Geest nadat men eerst 

geroepen is en tot in Christus geloofd heeft, Rom. 8: 30. Terecht kan Paulus schrijven dat alle roem is uitge-

sloten. 

 

HOOFDSTUK  31 

 

Nogmaals moet Paulus de eigenwaan en zelfverheffing van de Jood tegengaan. Deze wilde als kind van 

Abraham en zoon der wet niet op een lijn gesteld worden met de Volken. Maar het was geen persoonlijke 

superioriteit die de Jood van de Heiden onderscheidde maar de door God gegeven nationale beloften. T.o.v. 

de geestelijke gesteldheid en bij de rechtvaardiging voor God valt alle onderscheid weg. Allen zondigen en 

missen de heerlijkheid. En bij de rechtvaardiging geldt niet de wet der werken die de Jood meende te hou-

den maar die des geloofs. 

 

Rom. 3: 29. Of is God alleen de God der Joden (en) niet ook der Heidenen? Ja ook der Heidenen. 

 

Of is Hij alleen de God der Joden? Bij de Heidenvolken gold de leer dat elk volk zijn eigen god had en dat 

deze buiten zijn eigen gebied geen kracht bezat. Aan Israël werd geleerd dat God de God der goden was en 

boven die alle verheven was. Maar de Jood ging er prat op dat Hij toch bijzonder de God Israëls was. Paulus 

ontkent dit niet maar leert dat Hij dit was krachtens Zijn beloften aan Israël maar dat Hij in wezen en oog-

merk niet alleen de God der Joden is. Mozes immers had al geleerd dat Hij een enig God was en daarin ligt 

voor Paulus bewijs dat Hij de God van allen is. Hij is geen stamgod maar de unieke en alles omvattende 

God. Hij is ook de Ene in de weg der behoudenis. Hij stelt allen tot zondaar om allen tot rechtvaardigen te 

stellen. 
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Ook de God der Natiën. God is de God Israëls wat betreft de nationale beloften. Bij de rechtvaardiging gaat 

het om bovennationale beloften. En daarin is Hij de God van alle vlees. Daarbij legt Hij dezelfde maatstaf 

aan. 

 

Rom. 3: 30. Indien er althans één God is. Hij zal de Besnijdenis rechtvaardigen uit (het) geloof en de 

Voorhuid door het geloof.  

 

Uit en door. De toeleiding tot de genade der rechtvaardiging is tweevoudig in haar werking: de Besnijdenis 

kan later gerechtvaardigd worden uit, dit is hier: op grond van het geloof dat zij al heeft, de Voorhuid door 

middel van het geloof. Het eerste is er door de kennis der Godsopenbaring, het tweede door de prediking. 

 

Het is opmerkelijk dat bij het “uit” geen voorzetsel staat; er staat „uit geloof” en bij het “door” wel een: 

„door het geloof”. Het eerste is meer onbepaald en wijst o.i. op een zeker algemeen Godsgeloof, het twee-

de is meer bepaald: het vat krijgen op de prediking van het evangelie. Beide groepen moeten zich tot God 

bekeren, Mt. 3, Handelingen 26: 18, daarna tot in Christus geloven en dan tot rechtvaardiging komen. 

 

Ook nu is het „uit” en het „door” nog van kracht. Velen hebben van kindsbeen de Heilige Schriften gekend, 

hun is van God gesproken en zij delen een zeker geloof der ouders. God is voor hen „de God huns va-

ders”. Dit is een bevoorrechting boven anderen die deze kennis en dit godsdienstig milieu missen, evenals 

Israël bevoorrecht was boven de Natiën in de weg der kennis Gods. Maar dit is niet voldoende. Het voor-

recht geeft geen geestelijke voorsprong, zij staan geestelijk op een lijn met de anderen: zij zijn als dezen 

zondaars. Talloos velen missen het godsdienstig milieu maar worden door de prediking in evangelisatie of 

anderszins aangegrepen en komen ineens tot de kern der geestelijke dingen. Al is hun kennis van God zeer 

gebrekkig en mede die van Christus, zij grijpen door middel van het hun gepredikte God aan, geloven tot in 

Christus en kunnen zo tot de rechtvaardiging komen. 

 

Zo blijkt dat het onderscheid tussen Israël en de Natiën nog een diepere zaak aanduidt: n.l. het verschil tus-

sen hen die van huis uit, veelal in de lijn der geslachten, kennis van God hebben en zij die deze bevoorrech-

ting missen. Maar ook hier geldt dan: God is niet alleen de God der „Joden”, der van God kennis hebbenden 

maar ook der „Heidenen” de buiten die kennis opgegroeiden. Hij is één en in Hem komen zij beiden tot het-

zelfde heil. 

 

Rom. 3: 31. Heffen wij dan door het geloof de wet op? Volstrekt niet maar wij bevestigen de wet. 

 

Uit Paulus’ woorden zou een wettisch gezind Joden  Christen de conclusie kunnen trekken dat de apostel de 

waarde der wet ontkende en hij de wet terzijde schoof. Hij zou immers kunnen zeggen: Gij beweert dat men 

buiten de wet om en dan nog alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, dus heeft de wet eigenlijk geen 

waarde. Vandaar is het dat Paulus de vraag doet: Stellen wij de wet buiten werking, zetten wij die opzij. Het 

antwoord is een krachtige ontkenning: Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 

 

Bevestigen. Dit woord betekent hier: vast stellen; in stand doen blijven. Onder „wet”, het staat hier zonder 

lidwoord kan men hier verstaan: Gods rechtmatige eisen op allerlei terrein van het leven en in het bijzonder 

op geestelijk gebied: de verhouding van God tot mens en die op zedelijk gebied: die van de mensen onder-

ling. En het zijn deze die we niet verwerpen maar bevestigen. 

 

Het behoort tot de rijkdom van het evangelie dat het, hoewel het genade predikt, de wet, de eisen der ware 

verhoudingen, bevestigt. Niets stelt de wet meer vast dan Christus’ verzoeningsdood. De heiligheid der wet 

werd grootgemaakt toen Hij de vloek ervan droeg en daarin de gerechtigheid van de Wetgever handhaafde. 

Hij gaf aan de wet voor de eerste maal haar volle recht. Een verder bewijs dat wij de wet, de rechte verhou-

ding tussen God en ons en die t.o.v. de mensen, bevestigen is dat we als we naar de Geest leven, deze 

verhouding steeds meer en steeds fijner aanvoelen en tot haar recht proberen te doen komen. Zo worden 

de rechtmatige eisen van Gods normen hierin vervuld als we niet naar het vlees maar naar de Geest 

wandelen. Rom. 8. Het is dus niet de ceremoniële wet die Paulus op het oog heeft maar die der verhouding 

tot God en de naaste, de wet der liefde. En deze wordt zeer zeker door ons bevestigd. De genade in het 
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evangelie gepredikt geeft er juist de kracht toe, hoe zou ze deze wet dus terzijde kunnen schuiven. Het ge-

loof werkt door de liefde en tevens in de liefde en bemint de rechte verhouding die hier „wet” genoemd wordt 

en welker onderhouding juist de vaste gang van het nieuwe leven kenmerkt. 

 

DE VADER DER GELOVIGEN. 

 

Rom. 4: 1-25.  

Het volgende hoofddeel omvat Rom. 4. Dit laat zich in vijven onderverdelen:  

vs. 1-8:  Abraham kan niet roemen,  

vs. 9-12:  Het geloof eerder dan de besnijdenis,  

vs. 13-17:  Belofte en wet,  

vs. 18-22:  Abrahams geloof,  

vs. 23-25:  Het geloof en de opstanding.  

 

De eerste drie zijn samen te vatten onder het hoofd: Hoe Abraham niet werd gerechtvaardigd,  

het volgende onder dat van: Hoe Abraham niet is gerechtvaardigd,  

het laatste onder dat van: Hoe wij gerechtvaardigd kunnen worden. 

 

Abraham kan niet roemen. 

 

Rom. 4: 1-8. 

1. Wat zullen we dan zeggen? Dat Ahraham. onze stamvader, naar het vlees gevonden heeft? 2. Want 

indien Abraham uit (de) werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet tegenover God. 3. 

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. 4. 

Degene echter die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar schuld. 5. Maar de-

gene die niet werkt maar zijn geloof vestigt op Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof 

gerekend tot gerechtigheid. 

6. Gelijk ook David spreekt van het geluk van die mens wie God rechtvaardigheid toerekent zonder 

werken: 7. Gelukkig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn; 8 gelukkig de 

man aan wie de Here de zonden niet toerekent. 

 

Rom. 4: 1. Wat zullen we dan zeggen? Dat Ahraham. onze stamvader, naar het vlees gevonden heeft? 

 

Verkregen naar het vlees? Dit vers heeft door verschillende lezingen in de verschillende handschriften veel 

moeilijkheid gegeven. Volgens de drie grote handschriften staat er „gevonden”, wat ook door „verkregen” 

vertaald kan worden. We kunnen dus hierin de S.V. wel volgen. Maar nu verder. Moeten we nu „naar het 

vlees” bij Abraham voegen of behoort het bij het werkwoord „verkregen”. We menen het eerste, want dat 

Abraham Israëls vader was naar het vlees wordt al uitgedrukt door het Gr. woord „propater”, lett.: voorvader, 

wat we vertaald hebben door „stamvader”, waarin de afkomst naar het vlees wordt uitgedrukt. Het best doen 

we nu om van vs. 1 twee vragen te maken dus de punctuatie te veranderen. Wij zijn daarin vrij want deze is 

niet geïnspireerd en de oudste handschriften schreven alles in hoofdletters en zonder leestekens. We zetten 

achter „zeggen” een vraagteken en beginnen bij „Dat” een nieuwe zin. De hele zin is dan: Wat zullen wij 

dan zeggen? Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees gevonden (of: verkregen) heeft? Of zo 

nodig: ze (de rechtvaardiging) naar het vlees verkregen heeft. 

 

Rom. 4: 2. Want indien Abraham uit (de) werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet te-

genover God. 

 

 Wat in vs. 1 met „naar het vlees” wordt aangeduid, wordt hier omschreven door „uit de werken”. Daarom 

kunnen we in vs. 1 niet lezen: Abraham onze voorvader naar het vlees; „naar het vlees” is geen bijstelling bij 

Abraham maar een bepaling bij „gevonden” en betekent „uit de werken”. 
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Is Abraham nu uit de werken gerechtvaardigd, vraagt Paulus. Als dit zo is, dan zouden de Joden hem kun-

nen prijzen, op hem kunnen wijzen en in hem roemen. Zij zouden dan reden hebben om hem te verheffen 

als iemand die uit zichzelf Gode behaagde en daarom rechtvaardig verklaard werd. Maar naar het vlees 

heeft hij Ismaël verwekt, had Paulus al eerder geschreven, Gal. 4: 29. Dit is niet naar het geloof aan Gods 

belofte. Naar het vlees heeft hij Sara twee maal verloochend. Wie hem wil roemen, wie wil wijzen op erena-

men die hij draagt als knecht Gods, Gen. 18: 27, liefhebber 2 Kron. 20: 7, geeft hem roem voor mensen, 

maar niet bij God. 

 

Rom. 4: 3. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerech-

tigheid. 

 

Abraham geloofde God. Dat Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd is bewijst de Schrift, zegt Paulus. 

Die zegt dat Abraham God geloofde. „God geloven” staat hier in de derde naamvalsvorm en betekent meer 

dan alleen geloven wat Hij zegt: het wil zeggen: God als enige en hoogste voorwerp van het geloof hou-

den. We vinden dezelfde naamvalsvorm ook in Joh. 5: 24, Handelingen 16: 34, 27: 25, Gal. 3: 6, 2 Tim. 1: 

12, Tit. 3: 8, Jak. 2: 23. 

 

Paulus citeert hier Gen. 15: 6, waar we vinden: “En Abram geloofde in de Here en Hij rekende het hem 

tot gerechtigheid.” Als we het verband nagaan waarin deze woorden staan, leren we iets van de aard van 

het rechtvaardigend geloof. Het blijkt dat het maar niet het geloof in Gods woord is, dat had Abram al gedaan 

toen hij uit Ur en uit Haran geroepen werd, Handelingen 7; Hebr. 11:8, het was meer dan dat. Dit komt uit als 

we zien in welk probleem Abram zat: hij had geen kinderen en meende dat hij zonder die zou heengaan, 15: 

2. Hij was daarmee tot een eind bij zichzelf gekomen. Maar nu zegt de Here hem dat hij toch een zoon zal 

hebben, vs. 4. En dan moet hij nog meer doen: zich uit de tent laten leiden, opzien naar de hemel en de 

sterren tellen indien dit hem mogelijk is. En toen hem dit onmogelijk was, zei de Here: Zo zal uw raad zijn. 

“En hij geloofde in de Here en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” 

 

Abraham heeft tweeërlei nakomelingschap: als het stof der aarde en als de sterren des hemels, Gen. 13: 16 

en 15: 6. Maar evenmin als hij beide kon verwekken, evenmin kon hij beide de hun toekomende plaats ge-

ven. Plaats en positie lagen buiten hem, die kon alleen de Here geven. 

Abraham geloofde in de Here. Zeker, hij wist niets van het Paulinische evangelie van Romeinen, maar het 

beginsel des geloofs dat hij had was van dezelfde aard als dat hetwelk wij moeten hebben, zij het in meerde-

re volgroeiing. Dit beginsel is vertrouwen in God die wat Hij belooft ook waar kan maken. Dit is op zichzelf 

geen verdienste maar de hand die naar Hem uitgestrekt wordt om te ontvangen wat nodig is maar gemist 

wordt. 

 

Rom. 4: 4. Degene echter die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar schuld. 

 

Loon naar schuld. Wie werkt kan betaling vorderen, de werkgever krijgt door de arbeid van de werknemer 

een schuld aan hem. Diens loon is niet “uit genade”, naar onverplichte gave maar naar vordering, naar 

schuld. 

 

HOOFDSTUK  32 

 

Rom. 4: 5. Maar degene die niet werkt maar zijn geloof vestigt op Hem die de goddeloze rechtvaar-

digt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 

 

Geloof gerekend tot rechtvaardigheid. In dit vers zet de apostel zijn betoog van de hoofdzin voort: Die niet 

werkt wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, terwijl een tussenzin invoegt die de verre strekking van 

zijn evangelie laat zien. 

 

Loon is naar schuld. Indien iemand echter niet werkt en toch iets ontvangt, is dit „genade”, vrije, onverplichte 

gave. Abraham werkte niet toen de Here hem beloofde dat zijn nakroost zou zijn als de sterren des hemels 

maar vertrouwde op de Here. Dit volkomen vertrouwen, niet op wat hij maar op wat de Here zou doen, werd 
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aangemerkt als rechtvaardigend geloof, hem werd gerechtigheid toegekend. Evenmin als een bankbriefje op 

zichzelf het bedrag waard is dat het vermeldt, evenmin was Abrahams geloof op zichzelf gerechtigheid; maar 

evenzeer als een bankbriefje het vermelde bedrag vertegenwoordigt evenzeer werd Abrahams geloof door 

God als gerechtigheid aangemerkt 

 

De goddeloze gerechtvaardigd. Dit is een tussenzin waarin Paulus in enkele woorden zijn evangelie sa-

menvat en al het thema laat horen dat hij uitgebreid zal uitwerken. 

 

Het Gr. woord voor „goddeloze” is “asebès”; dit is afgeleid van  “sebomai”: ik vereer de goden. Een asebès 

was iemand die de goden niet (meer) eerde (dit drukt de a uit) iemand die bij de Heidenen helemaal geen 

god (meer) had; bij Paulus is het de aanduiding van alle zondaars die in wezen God niet eren omdat zij vij-

anden Gods zijn, daar het vlees zich niet aan Gods wet onderwerpt noch dit ook kan. Toch wil God hen 

rechtvaardigen maar dit kan alleen in de weg en langs de wet des geloofs. Dit wordt nader door Paulus uit-

gewerkt in zijn verdere Brief. 

 

Rom. 4: 6-8 6. Gelijk ook David spreekt van het geluk van die mens wie God rechtvaardigheid toere-

kent zonder werken: 7. Gelukkig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn; 8 

gelukkig de man aan wie de Here de zonden niet toerekent. 

 

Vs. 6-8. Davids getuigenis en gelukprijzing. In deze verzen voert de apostel David in en met hem het der-

de deel van het Hebr. O.T. met name in de „Psalmen”, de overige O.T. boeken. 

 

David, die onder de wet van Mozes stond, kon niet in positieve zin van de geloofsgerechtigheid spreken, 

niettemin spreekt hij van een toerekenen, zij het in negatieve zin, een niet toerekenen. Dit licht Paulus toe 

met een woord uit Ps. 32. David spreekt hierin van vergeving van ongerechtigheden, d.i. wetteloosheden, 

dingen waarbij men zich aan geen wet stoort en van een niet toerekenen van zonden. 

 

We vinden in dit gedeelte drie woorden die in verband met Rom. 3: 25 de aandacht verdienen: vergeven 

(“aphièmi”, het weg doen zijn van), bedekken en niet toerekenen. Voor Davids besef waren de zonden weg 

maar in wezen waren ze bedekt; God ging er aan voorbij, de vergeving, “aphesis”, was een voorbijgaan, een 

“paresis”, naar 3: 25 zegt. De wezenlijke vergeving kon pas gebeuren door de bloedstorting en wel van het 

Lam dat de zonden zou wegdragen en als een nevel zou oplossen. De mogelijkheid om tot de volkomen 

uitdelging te komen de negatieve zijde der rechtvaardiging het volkomen niet toerekenen, was echter al in 

het O.T. bekend en de positieve zijde, het kronen met goedertierenheid en barmhartigheden, werd ook ge-

zien, Ps. 103: 4. 

 

Vinden we zo bij Abraham wat de aard is van het rechtvaardigend geloof een toerekenen op grond van het 

geloof in de Here, bij David vinden we een niet toerekenen der zonden en misdaden, de negatieve kant, 

terwijl Paulus ons leert èn hoe dit kan n.l. door Christus als verzoeningsmiddelaar èn hoe positieve gerech-

tigheid te verwerven is: door het geloof van Christus als basis en door geloof in Zijn bloed als middel. 

 

„Zalig”. Tot slot een opmerking over de vertaling van dit woord en wel deze: het moest in de Ned. Bijbels 

niet voorkomen evenmin als „zaligheid” en „Zaligmaker”. Voor de twee laatste leze men: behoudenis of heil 

en Behouder, het „zalig” moet zijn: Gelukkig. Zo hebben de Eng. en Fr. bijbel het en zo moest er ook in 

Rom. 4: 7 staan: Gelukkig zij . . . gelukkig de man . . . (alsmede in de z.g. zaligsprekingen van Mt. 3). Het 

heeft niets met de volmaakte staat van het hiernamaals te doen maar is een gelukkigprijzing voor nu. 
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HOOFDSTUK  33 

 

Het geloof eerder dan de besnijdenis. 

 

Rom. 4: 9-12. 

9 Heeft deze gelukprijzing nu betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? Want wij 

zeggen dat aan Abraham het geloof is toegerekend tot gerechtigheid. 10 Hoe is het (hem) dan toege-

rekend, toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden maar onbesneden. 11 En hij ontving 

het teken der besnijding tot een zegel op de gerechtigheid van het geloof dat hij als onbesnedene 

bezat opdat hij zou zijn een vader van allen die onbesneden geloven opdat hun de gerechtigheid zou 

worden toegerekend, 12 en een vader der besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit (het volk 

van) de besnijdenis zijn maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader 

Abraham dat hij bezat toen hij onbesneden was. 

 

Rom. 4: 9 Heeft deze gelukprijzing nu betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? 

Want wij zeggen dat aan Abraham het geloof is toegerekend tot gerechtigheid.  

 

De Jood zou door de uitspraak van David weer een nieuw argument tegen Paulus’ evangelie kunnen op-

werpen. Ge haalt, zou hij kunnen zeggen, een woord van David aan, deze spreekt van “de mens”, maar dit is 

voor mij de Israëlitische mens. Voorts, wat van Abraham gezegd wordt, geldt alleen Abrahams geslacht en 

dat zijn wij. 

 

Rom. 4: 10 Hoe is het (hem) dan toegerekend, toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden 

maar onbesneden. 

 

Paulus kan deze tegenwerping zeer goed beantwoorden. Wij zeggen, betoogt hij, dat aan Abraham het ge-

loof is gerekend tot gerechtigheid; welnu, als hoedanig is het hem toegerekend, als besnedene of als onbe-

snedene? Het antwoord der Schrift hierop is zeer duidelijk: in Gen. 15 had hij de besnijdenis nog niet ont-

vangen en ondergaan, hij was dus nog onbesneden. De besnijdenis kwam pas na de toerekening, zij is dus 

geen voorwaarde ervoor maar werd alleen ter bezegeling gegeven. Abrahams geloof was dus al tot gerech-

tigheid gerekend voor de besnijdenis was ingesteld. 

 

Rom. 4: 11 En hij ontving het teken der besnijding tot een zegel op de gerechtigheid van het geloof 

dat hij als onbesnedene bezat opdat hij zou zijn een vader van allen die onbesneden geloven opdat 

hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, 

 

Het teken der besnijdenis. Uit bovenstaande blijkt dat de besnijdenis niet ter gerechtigheid kan bijdragen en 

van geen nut is ter behoudenis. Ze was een zegel op de gerechtigheid van het geloof dat er al in onbesne-

den staat was. 

 

De besnijdenis is een teken. Een teken is iets dat op een andere zaak wijst. Welke dit is, leert Col. 2: 11: de 

besnijdenis van Christus. Maar niet die ten achtsten dage maar die aan het kruis, een die zonder handen is 

geschied. De lichamelijke besnijdenis veroorzaakte een zekere pijn (Gen. 34: 25) en gaf een zekere bloed-

storting; dit zijn de symbolen van het alles te bovengaande lijden van Christus en het storten van Zijn bloed. 

Het teken wees dus heen naar de bron ter rechtvaardiging: Christus’ lijden en bloedstorting. 

 

Het zegel op de gerechtigheid. Bij Abraham was de besnijdenis niet alleen een teken maar ook een zegel. 

Ze drukte het waarmerk op de toegerekende gerechtigheid van het geloof, bevestigde Gods toerekening 

hierin evenals een zegel de echtheid bevestigt van het document waaraan het gehecht is. De besnijdenis in 

het vlees ging niet aan de toegerekende geloofsgerechtigheid vooraf, ze volgde er op. Ze bevestigde ook 

niet de geloofsgerechtigheid van de besnedene, want die was pas acht dagen oud, maar maakte hem tot 

Israëliet, deed hem komen in „het verbond der besnijdenis”. Dit was niet bij Abraham het geval, bij hem 
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was ze een zegel, een waarmerk, een ontwijfelbare bevestiging van de toegerekende gerechtigheid. 

 

Een vader van de Voorhuid, de onbesnedenen. Dat Abrahams geloof tot rechtvaardigheid gerekend is 

vóór zijn besnijdenis is van de grootste betekenis en waarde voor alle niet besnedenen. Zij behoeven zich 

niet te laten besnijden zoals een deel der Joodse gelovigen dit in Handelingen 15 wilde. Zij hebben slechts te 

geloven in de geest als Abraham dit deed. 

 

Rom. 4: 12 en een vader der besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit (het volk van) de be-

snijdenis zijn maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham dat 

hij bezat toen hij onbesneden was. 

 

Een vader van de Besnijdenis. Abraham is ook een vader voor de besnedenen, maar alleen van hen die niet 

op hun lichamelijke besnijdenis vertrouwen, Mt. 3: 9, Joh. 8: 33, 39 maar die het geloof beoefenen dat hij 

had toen hij onbesneden was. De Jood moest komen tot het geloof van Abraham voor zijn besnijdenis, dan 

zou zijn besnijdenis hem ook tot zegel worden. Zij moesten als Paulus hun besnijdenis en alle Joodse voor-

rechten in de geest verzaken om Christus te gewinnen, geen gerechtigheid der wet wensen, maar die uit 

God is door het geloof, Fil. 3: 4-9. De gerechtigheid door het geloof is daarom niet Israëlitisch noch Joods 

maar Abrahamitisch en een zegening van de onbesnedenen. Van dat geloof is Abraham de vader, dat is hier 

niet degene uit wie het zijn oorsprong heeft, maar: de voorganger. Vader Abraham leert ons hoe we in de 

Here moeten geloven. Aan hem is te voren een evangelie verkondigd n.l. dit: dat de Volken gerechtvaar-

digd kunnen worden door het geloof en dat in hem alle Volken gezegend zouden worden, Gal. 3: 8. 

 

De voetstappen des geloofs. Abraham heeft in het geloof gewandeld. Een wandel is een voorwaarts gaan 

in zekere verlustiging en naar een zeker doel. Abrahams geloof is toegenomen en heeft hem verblijd. Nu 

moeten allen voortschrijden op de weg der behoudenis in het geloof welks kern Abraham eigen was maar 

door Christus vervolmaakt is geworden. Het door Paulus verkondigde evangelie aannemende zullen zij dan 

blijken uit het geloof van Jezus te zijn, Abrahams grote Zoon (Mt. 1: 1) die als Voleinder Abrahams grote 

Meerdere is daar Hij de verzoening brengt en laat prediken. 

 

Met de laatste zinsnede schuift Paulus het pralen van de Jood op zijn natuurlijke afstamming geheel opzij. 

Wandel niet langer in de mening der Besnijdenis, n.l. dat ge de wet moet volbrengen ter rechtvaardiging, ga 

wandelen in de voetsporen van Abrahams geloof, dat hetwelk hij had toen hij nog onbesneden was. 

 

Belofte en Wet. 

 

Rom. 4: 13-17. 

13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gegeven dat hij een bezitsver-

krijger van de wereld zou worden maar door de gerechtigheid des geloofs. 

14 Want indien zij die uit de wet zijn bezitsverkrijgers zijn dan is het geloof zonder betekenis gewor-

den en de belofte krachteloos. 15 Want de wet werkt toorn. Maar waar geen wet is, is ook geen over-

treding. 16 Daarom is zij uit geloof opdat het zou zijn naar genade, opdat de belofte zou gelden voor 

het ganse nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet maar ook voor wie uit het geloof van Abraham 

is. Deze is een vader van ons allen (zoals geschreven staat: „Tot een vader van vele volken heb Ik u 

gesteld”) voor die God in Wie hij geloofde, Die de doden levend maakt. 

 

Rom. 4: 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gegeven dat hij een 

bezitsverkrijger van de wereld zou worden maar door de gerechtigheid des geloofs. 

 

De belofte is niet door de wet. Dit zette de apostel al uiteen in de Brief aan de Galaten, de wet is immers 

past 430 jaar later ingekomen, zegt hij in Gal. 3: 17 en dan vervolgt hij: „Want indien de erfenis uit de wet 

is, zo is zij niet meer uit de belofte, maar God heeft ze Abraham door de belofte gegeven”. De belofte 

was er al lang voor de wet en ook vele jaren voor de besnijdenis en Abraham verkreeg ze niet door wetsvol-

brenging maar door geloofsgerechtigheid. Niet wet en geloof gaan samen maar belofte en geloof. 
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„Erfgenaam der wereld”. Bij een „erfgenaam” in de Schrift hebben we niet te denken aan iemand die door 

de dood van een ander in het bezit van al of een deel van diens goederen kwam maar aan iemand die door 

een lotsbeschikking een bezit verkreeg zoals Israël (Joz. 14: 19) en in bredere zin iemand die zich door een 

beschikking Gods een bezit ziet toegewezen. Zo werd Abram een „erfgenaam” van Kanaän, Gen. 13: 15 en 

is Christus een „erfgenaam” van alles geworden, Heb. 1: 2. 

 

Van Abraham zegt de apostel dat hij een „erfgenaam” der wereld is geworden. Als we Genesis nagaan vin-

den we deze belofte in deze bewoordingen nergens. Daar is geen sprake van de verkrijging der wereld, van 

de kosmos. Wat wordt er mee bedoeld? 

 

Het woord „kosmos” komt in Rom. nog acht maal voor, n.l. in 1: 8, 20; 3: 6, 19; 5: 12, 13; 11: 12, 15. Het ge-

loof der Romeinen werd verkondigd in de gehele wereld; 1: 8; hier betekent het onder allerlei volken van het 

Romeinse rijk en is het beperkt tot een groot deel der aarde. In 1: 20: in: „van de schepping der wereld” 

heeft het een andere betekenis en zijn de hemelen mee ingesloten. In 3: 6 en 19 zijn het weer de volken der 

aarde, in 5: 12 en 13 betreft het de mensenwereld, evenzo in 11: 12 en 15. Het duidt in deze Brief overwe-

gend de mensenwereld aan en we menen dat deze er ook in 4: 13 mee wordt bedoeld. Dan loopt deze tekst 

parallel met Gal. 3: 8: In u zullen alle volken gezegend worden, citaat van Gen. 12: 36, 18: 18 en 22: 18. 

 

Eens zullen alle volken in Abraham gezegend worden. Dit „in” betekent: in en door zijn persoon. Het min-

dere wordt gezegend door het meerdere, waaruit volgt dat Abraham boven de Volken zal staan en daarmee 

ongetwijfeld een hemelse positie zal hebben. Krijgt Israël bijzondere nationale zegeningen, Abraham krijgt 

bovennationale en zal zeker behoren tot de vele broederen van Rom. 8 die zijn geestelijke nakomelingschap 

zijn. 

 

Van deze groep staat: „En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de belof-

tenis erfgenaam”, (bezitsverkrijger), Gal. 3: 29. Daarin is noch Jood noch Griek vs. 28; het nationale is 

dus opgeheven. Zij erven niet met Israël mee maar ontvangen een ander erfdeel, bovennationaal en bo-

venaards. 

 

Rom. 4: 14. Want indien zij die uit de wet zijn bezitsverkrijgers zijn dan is het geloof zonder betekenis 

geworden en de belofte krachteloos. 

 

Geen erfgenamen uit de wet. De wet werkt toorn. De belofte werd gegeven buiten de wet. Als het erfdeel 

verbonden zou zijn aan het doen der wet dan zou het geloof zonder betekenis zijn. Het geloof is in staat te 

ontvangen wat God belooft maar indien het bezit zou moeten worden verkregen door middel van volbrenging 

van de wet die Abraham niet had en geen van zijn kinderen naar het vlees ooit ten volle heeft kunnen hou-

den, zou het geen zin hebben geloof in de Here te hebben. Een belofte waaraan een onmogelijke voorwaar-

de verbonden is heft zichzelf op. 

 

Rom. 4: 15 Want de wet werkt toorn. Maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. 

 

De reden is dat de wet toorn werkt, teweegbrengt, uitwerkt. De wet prikkelt de inwonende zonde tot daden 

van overtreding welke God moet straffen; vandaar kan de wet niet het middel zijn waardoor God genade 

schenkt of een belofte vervult. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding, al kan er zonde zijn. De 

Toepasser van een wet heeft met overtredingen te maken maar zou onrechtvaardig zijn indien hij ging straf-

fen in gevallen waar geen wetsbepalingen waren. 

Tegenover de wet met haar eisen staat de genade met haar gaven. Zij sluiten elkaar uit. God heeft aan de 

belofte geen voorwaarden verbonden. Hij belooft vrij en de vervulling hangt niet af van een wet die vervuld 

moet worden op bedreiging met straf maar van God in zijn welgevallige gunst. De belofte moet alleen in 

geloof aanvaard worden omdat de vervulling in de toekomst ligt. 
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HOOFDSTUK  34 

 

Rom. 4: 16 Daarom is zij uit geloof opdat het zou zijn naar genade, opdat de belofte zou gelden voor 

het ganse nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet maar ook voor wie uit het geloof van Abraham 

is.   

 

Uit geloof naar genade. Omdat de wet alleen toorn kan uitwerken, komt Gods gerechtigheid uit geloof en zo 

is ze naar genade. Het geloof aan ’s mensen zijde en de genade aan Gods zijde zijn verenigbaar. Het eerste 

vernietigt het tweede niet; dit zouden werken der wet wel doen. Het geloof aanvaardt Gods gave zonder de 

glans der genade weg te nemen. 

 

Voor het ganse nageslacht. Het oogmerk van de weg des geloofs is dat de belofte voor het ganse nage-

slacht zal gelden. Dit is een dubbel nageslacht zoals al bleek uit vs. 11 en 12 en nogmaals in vs. 17 ter spra-

ke zal komen. Langs deze weg wordt de genade geschonken aan allen die uit het geloof van Abraham zijn. 

Zoals in vs. 12 degenen die uit de Besnijdenis zijn tot het geloof dat Abraham in zijn onbesneden staat be-

oefend had, moesten komen en in vs. 11 de onbesnedenen daarin moesten wandelen, vinden we hier in dit 

vers dat voor beide groepen dezelfde belofte vast is. Hieruit blijkt dat Jood en Heiden hier op één lijn staan: 

de belofte is vast “al den zade”, waaruit volgt dat het een hogere belofte moet zijn dan de Israëlitische; de 

laatste toch betreft aardse en nationale zegeningen, de eerste het bezit der wereld, iets wat het eerste te 

boven gaat. 

 

Uit het geloof van Abraham, We hebben hier een soortgelijke term als in Rom. 3: 26: uit het geloof van Je-

zus. Aan Abraham heeft de Here vele beloften gedaan, maar het zijn niet deze waarop de Apostel doelt. Hij 

heeft het oog op de gesteldheid van Abrahams geloof die haar beginpunt had in Gen. 15 en haar loop verder 

nam in zijn leven, n.l. de toerekening en in deze kan men uit het geloof van Abraham zijn. Het is die gesteld-

heid waarbij aan de mens iets wordt toegerekend waartoe hij in eigen kracht nooit kan komen. Dit is een stap 

vooruit op de weg des heils en verdieping van het geloof waarmee men begonnen is. 

 

Paulus schrijft dit gedeelte om de Romeinse gelovigen een geestelijke gave toe te brengen en om hen te 

leiden tot het zijn uit het geloof van Jezus. Bij het uit het geloof van Abraham zijn gaat het om het beginsel 

van het rechtvaardigend geloof n.l. toegerekende gerechtigheid, bij het uit het geloof van Jezus zijn om de 

Bron ervan, Christus die uit kracht Zijner tot ons afgedaalde Ikheid uit het geloof heeft geleefd, het zonder 

zonde heeft beoefend en het op verheven wijze heeft voleindigd, in één woord: op de Leidsman en Voleinder 

des geloofs. Dit geloof van Jezus is van hoger orde dan dat van Abraham omdat deze, moge hij ook al de 

vader, de voorganger der gelovigen genoemd worden, toch niet de volle drager ervan geweest is. Abrahams 

geloof is van zwakheid niet ontbloot geweest maar Christus heeft het niet alleen onberispelijk ontplooid maar 

het ook ten toppunt gevoerd en de vervulling ervan in feite verkregen door Zijn opstanding. Hierop wijst Pau-

lus dan ook in 4: 24 en 25. Het zijn uit het geloof van Abraham betreft derhalve de toerekening van iets dat 

de mens niet heeft, het zijn uit het geloof van Jezus betreft de toerekening van het geloof van onze Heer en 

rust op grond van Zijn opstanding uit de doden. Hij is als Abrahams grote Zoon in alles Abrahams verheven 

Meerdere. 

 

Rom. 4: 16c / 17 Deze is een vader van ons allen (zoals geschreven staat: „Tot een vader van vele 

volken heb Ik u gesteld”) voor die God in Wie hij geloofde, Die de doden levend maakt. 

 

Een vader van ons allen. De versindeling laat ook hier te wensen over: het slot van vs. 16 had het begin van 

vs. 17 moeten zijn. 

 

In deze versgedeelten neemt Paulus de lijn van vs. 10 op met een beroep op de Schrift. Hij wijst op Gen. 17 

waarin de Here Abram belooft dat Hij hem zeer vermenigvuldigen zal, vs. 2. Maar deze belofte wordt in 

tweeën gesplitst: in vs. 4 en 5 wordt gezegd dat hij tot een vader van een menigte der volken zal worden, tot 

een vader van menigte van volken gesteld wordt (gesteld, Hebr.: gegeven), in vs. 6-8 dat hij zeer vruchtbaar 

zal worden, tot volken zal worden en dat Hij met een daarvan Zijn verbond zal oprichten in hun geslachten. 

Hij zal hem, Abram, en zijn nakroost met wie Hij het verbond opricht, het gehele land Kanaän geven tot een 
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aionische bezitting. Dit gehele land Kanaän is dat hetwelk al beloofd was in Gen. 15, het land van de Nijl tot 

de Eufraat. 

 

We moeten vs. 4 en 5 en 6-8 goed onderscheiden. Het tot „vader stellen” betekent dat hij geen natuurlijk 

vader is van de Volken maar een geestelijke positie ten opzichte van hun inneemt, hij is hun geestelijke 

voorganger. In vs. 6 echter is sprake van het hem vruchtbaar maken; hier is de lijn van het natuurlijke na-

kroost; en met dit nakroost, waarbij wij te denken hebben aan Izaak die als het zaad erkend wordt, 17: 21 

wordt een verbond gemaakt, waarin nationale beloften gegeven worden. Als we deze dingen onderscheiden 

zullen we vs. 7 niet verkeerd toepassen en menen, dat God ook met ons en onze kinderen in een verbonds-

verhouding staat; de verbonden betreffen Israël; van hun, niet onzer, zijn de verbonden, Rom. 9, het is “in 

hun geslachten”. 

 

De wasdom van het geloof. Niet direct na de toerekening van zijn geloof tot gerechtigheid wordt Abram tot 

vader gesteld en niet terstond krijgt hij het teken der besnijdenis tot zegel. Er liggen nog vijftien of meer jaren 

tussen. In Gen. 15 stond zijn geloof in de Here nog in de kinderschoenen. Het was er in kiem en moest nog 

veel meer uitgroeien. Wel liet de Here hem bij het verbondsoffer in Gen. 15: 7-21 zien dat Hij alleen alles 

volbrengen zou, wel wees de diepe slaap op het ten volle uitgeschakeld zijn, maar Abram moest dit nog ten 

volle ervaren. In Gen. 16 zien we hem Hagar nemen en meende hij, en niet minder Sara, aldus Gods woord 

op eigen wijze te moeten vervullen. Hij had nog geen onverdeeld vertrouwen. Daarom begint Gen. 17: 1 met 

de woorden: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. De Almachtige 

is de Algenoegzame, de Allesvermogende. Dan valt Abram op zijn aangezicht, daarmee de terechtwijzing 

des Heren aanvaardend en gaat zich geheel en al op Hem verlaten. Nu wordt zijn naam veranderd: van 

Abram: verheven vader, wordt hij door toevoeging van een h Abraham: vader van vele volken, wordt hem 

voorts een zoon uit Sara beloofd die nu niet langer zal heten Sarai: mijn vorstin maar Sara: vorstin en wordt 

hem de besnijdenis gegeven als teken en zegel. In de weg der ervaring heeft hij geleerd dat het vlees, het 

toedoen van de natuurlijke mens, geheel buiten de belofte moest vallen. Abrams geloof is gegroeid, ver-

meerderd, hij is voortgeschreden. 

 

Het rechtvaardigend geloof vangt aan als men in beginsel gaat geloven dat alleen de Here de dingen die 

men al enigszins kent volbrengen zal. Maar daarbij mag het niet blijven, er moet een volkomen wandel voor 

Gods aangezicht komen, een compleet afzien van eigen kunnen en streven. Het groeiproces moet doorgaan 

en het moet worden een prijsgeven van de oude mens. Dit heeft God uitgebeeld in Abram en Sara door hun 

geslachtelijke versterving. 

 

God die de doden levend maakt. Abram heeft geloofd dat God de doden kan levendmaken. We vinden dit 

woord twaalf maal in het N.T. Joh. 5: 21; 6: 63; Rom. 4: 17; 8 ; 11;1 Kor. 15: 22, 36, 45; 2 Kor. 3: 6; Gal. 3: 

21; 1 Tim. 6: 13; 1 Petr. 3: 18. Levendmaken is iets anders dan opwekken. Dit bewijst Joh. 5: 21 waar ge-

zegd wordt dat de Vader de doden opgewekt en levend maakt. Dit blijkt verder uit 1 Kor. 15: 52 vergeleken 

met vs. 51 en 22; niet allen ontslapen maar wel moeten allen leven gemaakt worden. Voorts uit 1 Kor. 15:  23 

vergeleken met 1 Petr. 3: 18 en1 Kor. 15: 20. Christus is levendgemaakt na Zijn opstanding: in de geest, in 

Zijn opstandinglichaam; te voren was Hij opgewekt. Dan geeft ook Rom. 8: 11 bewijs: de sterfelijke lichamen 

worden levend gemaakt, niet de gestorven lichamen. Toen Paulus Romeinen schreef kon de wederkomst in 

die tijd nog verwacht worden en daarmee het niet ontslapen. Ook kan Gal. 3: 21 aangevoerd worden: de wet 

was er niet om levend te maken, indien ze dit had kunnen doen, waren het geen gestorvenen geweest die 

waren opgestaan maar levenden die aionisch leven verworven hadden. Het enige tegenbewijs zou 1 Kor. 15: 

36 kunnen zijn: Hetgeen gezaaid wordt, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. We merken hiertegen 

op dat er niet staat: “gestorven is” maar: „sterft”. Zo is dezelfde vorm vertaald in Mt. 22: 24; Mk. 12: 19; Joh. 

11: 50; 12: 24 ( en moet ook gelezen worden in Joh. 11: 25: al sterft hij ook; in 11: 26 heeft de S.V.: zal ster-

ven; lees: sterft).1 Kor. 15: 36 moet vertaald worden in overeenstemming met Joh. 12: 24: “Indien het tar-

wegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel 

vrucht voort.” Een dode korrel brengt geen vrucht voort, het is niet het dode maar het stervende graan dat 

nieuw leven geeft en dit noemt de Schrift een levendmaking. Uit dit alles blijkt dat levendmaking geen nieu-

we schepping, geen opwekking en geen opstanding is; als we het wèl zien betekent ze een tot hoger leven 

brengen. Het graan dat sterft d.i. dat inwendig dusdanige verandering ondergaat dat het van korrel overgaat 

tot nieuwe plant die èn in vorm èn in kracht hoger leven openbaart en het aandoen van onverderfelijkheid en 
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onsterfelijkheid zijn er de bewijzen voor. Christus is na Zijn opstanding ook levendgemaakt en tot andere 

bestaanswijze overgegaan. 

 

Het levendmaken van de doden is zijdelings vervat in de belofte van Gen. 15: 5: Zo zal uw nakomelingschap 

zijn. “Zo” is niet: zo veel in aantal, dit drukt het Hebr. woord niet uit, maar zo in hoedanigheid, lichtende he-

melse wezens. En daarvoor is levendmaking nodig. 

 

Abraham nu geloofde in die God die bij machte is hoger leven te geven en Sara heeft door het geloof  Izaak 

gebaard, Heb. 11: 4. 

 

Van die macht heeft hij een zekere afdruk in zich ontvangen en aan Sara zien geven. Beider jeugd is als het 

ware vernieuwd: zij hebben een zoon kunnen verwekken. Evenals Christus later hen die in alle levensfunc-

ties gestorven waren opwekte en in vorige levensstaat herstelde, zo gebeurde dit bij Abraham en Sara t.o.v. 

de geslachtsfuncties. Dit is echter geen levendmaking, deze moeten Abraham en Sara nog verkrijgen 

evenals meerdere andere beloften. Zo die van het bezit van het Land en van de Stad. Het gaat hier echter 

niet over de inhoud maar over de aard van het geloof, welke is: het hebben van vol vertrouwen in Gods be-

loften. 

 

Vs. 22. Daarom tot gerechtigheid gerekend. Het schijnt ons toe dat Paulus op iets anders doelt dan op 

Gen. 15: 6. Het gaat hier immers over het geloven op hoop tegen hoop betreffende het verkrijgen van kroost. 

En zeker, ook dit is hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hier komt een element bij n.l. het geloof dat zich 

verlaat op Hem die de doden kan levendmaken. Paulus zal in vs. 24 leren dat men moet geloven in Hem die 

de Here uit de dood heeft opgewekt en in 6: 7 dat wie gestorven is van de zonde gerechtvaardigd is. Recht-

vaardigend geloof betreft de versterving van de oude mens en de opwekking en levendmaking van de nieu-

we. Daarom wijst hij in dit gedeelte op Abrahams en Sara's versterving. 

 

Abraham en Sara hebben in hun lichaam de versterving ervaren en deze in de geest doorgemaakt. Wij be-

hoeven het eerste niet te doen, het tweede echter behoort als noodzakelijk bestanddeel tot het rechtvaardi-

gend geloof. In wezen, wat aard betreft, ligt ons geloof dan in Abrahams lijn, zijn we uit het geloof Abrahams, 

maar waar dit tenvolle uitgewerkt is in Jezus de Here, gaat het over in het geloof uit Jezus, waarop we al hier 

boven gewezen hebben. 

 

De woorden: “Roept de dingen die niet zijn alsof zij waren” kunnen betekenen: God roept in het aanzijn wat 

er nog niet is, of: God noemt dingen die er niet zijn alsof zij er waren. In het Hebr. en Gr. is „roepen” en 

„noemen” eenzelfde woord; in Mt. 1: 21-23 en elders is het door „noemen” vertaald, in 2: 7, 15 en elders door 

„roepen”. Beide zijden zijn waar: het in het aanzijn roepen leidt tot het noemen. 

 

HOOFDSTUK  35 

 

Rom. 4: 18-22. 

18 Hij heeft op hoop tegen hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden overeenkom-

stig het woord: “Zo zal uw nakroost wezen”, 19 en zonder in het geloof te verzwakken heeft hij gelet 

op zijn eigen verstorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar was, en op het verstorven zijn van 

Sara’s moederschoot 20 maar ten opzichte van de beloften Gods heeft hij niet in ongeloof getwijfeld 

maar is gesterkt in het geloof, 21 Gode eer gevend en ten volle verzekerd dat Hij ook machtig is het-

geen beloofd is te doen. 22 Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. 

 

ABRAHAMS GELOOF. 

 

Rom. 4: 18 Hij heeft op hoop tegen hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden over-

eenkomstig het woord: “Zo zal uw nakroost wezen”, 19 en zonder in het geloof te verzwakken heeft 

hij gelet op zijn eigen verstorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar was, en op het verstorven 
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zijn van Sara’s moederschoot 20 maar ten opzichte van de beloften Gods heeft hij niet in ongeloof 

getwijfeld maar is gesterkt in het geloof, 

 

Op hoop tegen hoop geloofd. God te geloven, volle vertrouwen in Hem te schenken, heeft Abraham strijd 

gekost. Het was niet zo eenvoudig als het achteraf lijkt. Er was geen schijn van hoop meer. Als hij op zijn 

eigen lichaam lette was zijn mannelijk vermogen uitgeput, als hij Sara naging was haar moederschoot ver-

storven, lett. verdord. Hij was bijna honderd,  zij een bijna negentigjarige en wat voor de Vloed wel mogelijk 

was n.l. dat een eeuw oude mensen voor het eerst kinderen kregen, gebeurde dat er na niet meer. Abraham 

was zich van zijn toestand en van die van Sara goed bewust en Sara wist het ook, Gen. 17: 17 Echter, tot 

hem was gezegd: Zo zal uw nakroost zijn en daarop steunde Abram. Dit laat zien wat mede tot de ware 

aard van het rechtvaardigend geloof behoort: steunen op Gods beloften. Het geloof op zichzelf schept de 

dingen niet, noch geeft het uit en door zichzelf de vervulling, het pleit alleen op Gods beloften. Het wordt 

daarbij soms fel bestreden maar het loopt steeds weer op de beloften terug. Er kunnen perioden van twijfel 

ja zelfs vertwijfeling wezen maar de onderstroom van het geloof is steeds sterker en daarom overwint het. 

En dit was ook bij Abram het geval. 

 

De S.V. zet: Hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. De betere teksten en ook de Nwe Vert. heeft dit 

ontkennende bijwoord niet en lezen: Hij heeft zijn eigen lichaam aangemerkt, er op gelet. En dan scheen 

alles afgesneden. Maar ondanks zijn hoge leeftijd en ondanks Sara’s verstorven moederschoot heeft hij 

vastgehouden aan de belofte en er op vertrouwd dat God machtig was ze te vervullen. De beproeving was 

er, Abram maakte zich geen illusies, maar ze voerde niet tot vertwijfeling. Hij verzwakte niet in het geloof. Hij 

gaf God de eer en was verzekerd dat de Here die man en vrouw gemaakt had hen ook kon verjeugdigen. 

 

Het ware geloof sluit de ogen niet voor de werkelijkheid maar twijfelt niet in ongeloof. Waar het op God blijft 

steunen, groeit het, wordt het gesterkt en verblijdt zich bijvoorbaat over de vervulling. 

 

Gesterkt in het geloof. De Here heeft Abram in zijn geloof niet alleen gelaten maar heeft hem er in gesterkt. 

Dat heeft Hij gedaan door de vernieuwing van Zijn belofte toen Hij bij hem kwam en at, en waar Hij hem de 

tijd voorzegde, Gen. 18: 10. En moge Sara toen al in ongeloof gelachen hebben, ook zij is met Gods belofte 

werkzaam geworden en heeft door het geloof de kracht tot zwangerschap ontvangen. 

 

Rom. 4: 21 Gode eer gevend en ten volle verzekerd dat Hij ook machtig is hetgeen beloofd is te doen.  

 

Gode eer gevend en ten volle verzekerd. Tussen het geven der belofte en haar vervulling is veel in Abraham 

omgegaan, maar dit liep hierop uit dat hij God de eer gaf. „Eer” is in het Gr. hetzelfde woord dat meestal 

door „heerlijkheid” vertaald is. Men zou het hier ook hebben kunnen doen en dan zou daardoor des te 

meer Gods grootheid die Abraham Hem toekende uitgekomen zijn en die zijnerzijds dan op diepe eerbewij-

zing uitliep. Abraham vertrouwde niet alleen ten volle op de Almachtige die alle vermogen had om Zijn woord 

te volvoeren maar zag Zijn grote luister juist daarin dat Hij dit kon doen als het bij mensen onmogelijk was. 

Ook in hem en Sara zou Zijn werk openbaar worden. Zijn grootheid van kracht gezien worden, Zijn heerlijk-

heid boven de natuur blijken. Hij was hiervan ten volle verzekerd en dit deed hem God eer toebrengen. 

 

Er is verstandelijk en vertrouwend geloof. Bij het eerste ziet men de dingen of neemt men ze althans aan 

maar ze geven degene die ze gelooft hoogstens een intellectueel genot en eindigen hiermee niet in God 

maar in de mens. Bij het vertrouwend geloof, en hierin ligt dan het onderscheid, is dit anders. Dit wordt werk-

zaam met God, ziet dat alleen Hij de vervulling kan geven en dat Hij daartoe machtig is. Tevens eert het 

Hem daarin. 

 

Het vertrouwend geloof doet ook volharden. Het loopt telkens terug op de roeping of op de daarin vervatte 

belofte. Moge het verstandelijk geloof er ook al kennis van hebben, het vertrouwend geloof heeft een ken-

merk te meer: het is ten volle verzekerd. 

 

Voor velen is deze volle verzekering er niet steeds, soms ook is ze vaag, soms als het ware geheel weg. 

Vaak is er een zekere „dodigheid” waarin alles dor is en waarin men zich zelf te zondig, te onwaardig voelt of 

meent dat men alleen een verstandelijk geloof heeft. Laat dit niet tot zekere vertwijfeling brengen en doen 
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menen dat men er eigenlijk buiten staat. Juist het wensen om meer zekerheid, meer bevestiging van de din-

gen, is een bewijs dat het niet buiten het hart om gaat. Maar men hoede zich ervoor dit proces verkeerd uit 

te leggen en zich alles onwaardig te achten. Het behoort tot de beproeving van het geloof dat God zich aan 

ons onthoudt (naar het schijnt althans); Hij doet dit opdat we evenals Abraham zullen komen tot het zien van 

Zijn heerlijkheid opdat ook wij Hem de eer geven dat wat bij ons onmogelijk is voor Hem een lichte zaak is. 

Men moet leren om  vertrouwend te wachten. 

 

Rom. 4: 22 Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. 

 

Daarom tot gerechtigheid gerekend. God schrijft aan het geloof dat Hem zo verheerlijkt en zo ten volle ver-

zekerd is de volle waarde van gerechtigheid toe. Het wordt toegerekend alsof men zelf dit ten volle had kun-

nen doen. Als men dan vraagt hoe God dit tot gerechtigheid kan rekenen hoewel het zelf geen gerechtigheid 

is noch verdienste heeft in zichzelf, dan kan dit met een wedervraag beantwoord worden, n.l. deze: Hoe kan 

God van een kinderloos man spreken als een vader van menigte van volken of van dingen die er niet zijn 

alsof ze er waren. Het antwoord voor beiden ligt in het feit dat Hij is de Almachtige en de Alkrachtige. Hij is dit 

eerste d.w.z. Hij heeft alle macht omdat Hij is het tweede, d.w.z. dat Hij de kracht heeft en geeft het alles te 

verwezenlijken. M.a.w. Hij is het die het alles uitwerkt en verwezenlijkt. Zo verwerkelijkt Hij ook de gerechtig-

heid door Zichzelf. Maar het mysterie is dat Hij dit gedaan heeft door vlees te worden en de gerechtigheid in 

geloof uit te leven, iets waarop we al gewezen hebben. 

 

Het geloof is niet alleen een verstandelijk kennen van Gods geopenbaarde woord noch ook van de roeping 

die Hij nu tot ons laat uitgaan, het is ook geen vaag vertrouwen, het is meer: n.l. het zich vastgrijpen aan de 

belofte ook al schijnt alles tegen, het op hoop tegen hoop geloven, het wel aanmerken van eigen zwakheid, 

ja eigen ongeloof en machteloosheid, maar het er, zij het na strijd, misschien hevige strijd, er boven uit triom-

feren in het ten volle verzekerd worden en zijn dat God, en Hij alleen, machtig is te doen wat Hij beloofd 

heeft. 

 

HOOFDSTUK  36 

 

Rom. 4: 23-25. 

23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem is toegerekend 24 maar ook om on-

zentwil aan wie het zal toegerekend worden, (ons) die geloven in Hem die Jezus onze Here uit de 

doden heeft opgewekt, 25 Deze is overgeleverd vanwege onze zonden en opgewekt vanwege onze 

overtreding. 

 

Om onzentwil. 

 

Rom. 4: 23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem is toegerekend 24 maar ook 

om onzentwil aan wie het zal toegerekend worden, (ons) die geloven in Hem die Jezus onze Here uit 

de doden heeft opgewekt, 

 

De bredere strekking. Abrahams geschiedenis heeft een bredere strekking en is ook te onzer lering verhaald  

Dit geloof van de versterving en de levendmaking. het mededelen van hoger leven, dat Abraham in beginsel 

had, moet het onze zijn in verbreding en verdieping, zal ook bij ons moeten zijn, zal het tot gerechtigheid 

worden gerekend  Het is geloof in Hem, in God, maar niet dat geloof waarbij we aannemen dat Hij bestaat, 

maar het is „op” Hem. Het Gr. heeft hier “epi” gevolgd door de vierde naamval van het volgende woord. 

Hiermee wordt een doel, een streven, uitgedrukt. Het vertrouwen tot in (eis) Hem, als bereikt rustpunt voor 

het hart, wordt een geloven en vertrouwen op Hem, een grond waarop de groei zich ontwikkelt. Evenals een 

zaad zijn doel bereikt als het in de aarde komt en zich daarop en daarin ontwikkelt zo ook hier. Het geloof op 

Hem geeft de ontwikkeling ervan in Hem te kennen. Ook uit het gebruik van dit voorzetsel blijkt dat het ge-

loof bepaalde inhoud heeft en verband houdt met dingen die bij de behoudenis gevoegd zijn. 
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Rom. 4: 25 Deze is overgeleverd vanwege onze zonden en opgewekt vanwege onze overtreding. 

 

Christus overgegeven. Christus is overgegeven. We vinden hier voor de vierde maal dit werkwoord. In 1: 24, 

26, 28 zagen we het overgeven van de leiders der volken, hier is het dat van Christus. Hij werd overgegeven 

tot een schuldoffer, Jes. 53: 12, Hij gaf Zichzelf over, Gal. 2: 20, Ef. 5: 2. Deze overgave was nodig om Gods 

gerechtigheid te openbaren en Hem in staat te stellen zondaars te rechtvaardigen. Hij, in Wie geen zonde 

was, nam de zonden op zich, Hij die geen schuld had, aanvaardde aller schuld als de Zijne. Door en voor 

onze persoonlijke misdaden is Christus gekruisigd, Hij is overgegeven vanwege die misdaden. 

 

Misdaden. Het Gr. heeft hier niet „zonden” (“hamartia”) maar het woord dat de S.V. veelal door misdaden 

vertaalt (“paraptoma”). Het betekent eigenlijk een terzijde vallen en daarmee uit het spoor geraken. In Rom.  

11: 11 en 12 is het vertaald door „val”. Het behoeft nog geen bepaald opzettelijke zonde aan te duiden maar 

wijst toch op het niet volgen van een aangegeven weg, een niet volbrengen, een niet blijven in het rechte 

spoor. Dit veroorzaakt dan het uit, het terzijde vallen. 

 

Christus opgewekt. Is Christus vanwege de zonden en misdaden tot zonde gemaakt, 2 Kor. 5: 21, Hij is 

opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Het „om” van de S.V. is in het Gr. „dia” gevolgd door de vierde 

naamval, eerst van misdaden, dan van rechtvaardiging; het drukt hier de oorzaak of het doel uit, Zijn overga-

ve was vanwege onze misdaden, Zijn opwekking ter wille van onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging is 

actueel en concreet en verzekerd in Christus Jezus en wordt in de geest de onze als we geloven in Zijn 

bloed, d.i. het met Hem sterven, en in de realiteit van de opstanding: d.i. als we met Hem opgewekt worden. 

Wegens onze misdaden stierf Hij, maar met het oog op, wegens, onze rechtvaardiging werd Hij opgewekt. 

Onze veroordeling voerde Hem tot het kruis, om onze rechtvaardiging stond Hij op uit de dood. Een verrezen 

Christus bewijst dat de zonde en schuld is weggenomen, Zijn opstanding verzekert ons dat Gods ge-

rechtigheid geen eisen meer op Hem heeft en stelt Hem buiten het rijk des doods. Zou God Hem een nieuw 

geestelijk lichaam geschapen hebben zoals de Jehovah getuigen leren, en zou Zijn werkelijke lichaam des 

vleses in het graf of waar dan ook gebleven zijn, dus in de greep van de dood zijn gelaten, dan zouden we 

nooit zeker zijn van de afdoendheid van Zijn offerande. Maar zo is het, Gode zij dank, niet Die nedergedaald 

is is dezelfde ook die opgevaren is, Ef. 4: 10. Zie ook Mt. 28: 5, 6; Lk. 24: 6, Joh. 20: 11 17. En dit is gebeurd 

opdat we nu tot rechtvaardigen gesteld zouden kunnen worden. 

 

De twee fasen van onze behoudenis worden getypeerd door de twee vogels die de genezen melaatse tot de 

priesters moest brengen, Lev. 14: 4-7. Een der vogels moest gedood worden en zijn bloed op de genezene 

gesprengd: de dood werd hem toegerekend, want dat is de betekenis van gesprenkeld bloed. Waar het ge-

dode dier niet weer levend werd was een tweede vogel nodig. De priester nam nu de levende, doopte deze 

in het bloed van de eerste om hem met de gedode te vereenzelvigen en liet hem daarna vrij weg vliegen 

terwijl hij sprak: rein. Dit duidt de opstanding aan. De dood en opstanding van Christus zijn het bewijs dat Hij 

rechtvaardigt in Zijn bloed en daartoe leeft en dat zij die geloven in Zijn bloed, daardoor gerechtvaardigd 

worden. We hebben dit woord te geloven en het zij nogmaals herhaald dat zeker hier het uit het geloof van 

Abraham zijn overgaat in het uit het geloof van Jezus zijn. 

 

HOOFDSTUK  37 

 

VII DE VERZOENING EN DE VREDE MET GOD. Rom. 5: 1-11. 

 

Een nieuw heil en een nieuw thema. 

 

Rom. 5: 1-11 is het laatste hoofddeel van het eerste buitendeel en tevens overgang naar het binnendeel,  

 

Rom. 5: 12 - 8: 39. Na aangetoond te hebben hoe we voor God gerechtvaardigd kunnen worden, 4: 25, wijst 

de apostel op een nieuw heil, de vrede met God. Deze vrede berust op de verzoening door Christus’ dood 

en leidt tot de hoop der heerlijkheid. Het spreken over de verzoening is tevens de schakel tot het binnenge-
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deelte van zijn Brief, in het bijzonder tot het eerste deel ervan, 5: 12-21.  

 

Zo heeft dit deel als het ware twee polen: de vrede en de verzoening, de laatste is er door de dood van 

Gods Zoon, de eerste door Zijn leven en Zijn inleiden tot God. 

 

Rom. 5: 1-11. 

1.Wij dan, gerechtvaardigd, zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus 2 

door Wie wij ook toegang verkregen hebben (in geloof) tot deze genade in welke wij staan en roemen 

in de hoop van de heerlijkheid Gods. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de ver- drukking, 

wetende dat de verdrukking volharding uitwerkt 4 en de volharding beproefdheid en de beproefdheid 

hoop 5 en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods in onze harten is uitgegoten door de 

Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog zwak waren is Christus te (rechter) tijd voor 

goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand sterven voor een rechtvaardige. 8 Maar God 

bewijst Zijn eigen liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

9 Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed, door Hem behouden worden van 

de toorn. 10 Want indien we, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn 

Zoon. veelmeer zullen wij behouden worden door Zijn leven. 

11.En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door Wie wij nu de 

verzoening verkregen hebben. 

 

Rom. 5: 1. Wij dan, gerechtvaardigd, zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus 

Christus 

 

Vrede bij God. Vrede drukt in het O.T. velerlei uit. Het Hebr. werkwoord “sjalam”  betekent niet slechts: vrede 

hebben, maar ook: voltooien, herstellen, vergoeden, betalen, belonen, volmaken; het zelfst. naamwoord 

“sjalóm”  drukt allerlei welzijn uit (zie onze aantekening bij Rom. 1: 10). „Vrede”  is in de Schrift in het alge-

meen niet het beëindigen van vijandelijkheden die elk ogenblik weer kunnen uitbreken of geen interval tus-

sen oorlogen, maar negatief het volkomen wegnemen van de aanleiding tot strijd en vijandschap en positief 

een volkomenheid en volmaking op allerlei gebied. Het staat tegenover „kwaad”  in Jes. 45: 7, Jer. 20: 11 en 

tegenover verdrukking in Zach. 8: 10, Joh. 16: 33. In Rom. 5: 1 staat het tegenover de vijandschap van 5: 10, 

maar dit wil niet zeggen dat zij tegen elkaar opwegen; de vrede is veel meer dan het wegnemen der vijand-

schap alleen, ze is toeleiding en geeft toegang tot God, wat veel meer is dan de vijandschap tegen God, 

evenveel meer als de Goddelijke gunst uitgaat boven het ijdele woelen van de mens tegen Hem. 

 

Velen zien de vrede als een vrucht der rechtvaardiging, maar wij geloven dat ze een heilsgoed is dat er niet 

rechtstreeks uit behoeft te volgen. De vrede geeft n.l. toegang tot God. Nu kan een rechter iemand vrijspre-

ken, maar daaruit volgt nog niet dat hij de vrijgesprokene nu ook thuis als vriend ontvangt, m.a.w. dat hij zijn 

huis voor hem openstelt. Dit zijn twee aparte dingen. Zo ook hier: de vrede is geen vrucht der rechtvaardi-

ging maar een nieuwe verhoging, een uitgaan boven de rechtvaardiging. 

 

Dat men de vrede als vrucht der rechtvaardiging is gaan zien, komt mede door het verschil in de spelling van 

de woorden „wij hebben” . Meerdere handschriften hebben hier de vorm van de aanvoegende wijs, d.i. die 

vorm van het werkwoord die een wens of verlangen uitdrukt. Zij zetten echômen (ô = oo) in plaats van 

echomen. Als er echômen staat moet er vertaald worden: Laten we dan vrede met God hebben. Zo doet de 

Leidse Vert., de Canisius-Vert. en Luther. Maar dit klopt niet met de vorm van „wij roemen”  van vs. 2. Dan 

zou daar moeten staan: Laten we roemen. 

 

Hierbij komt nog iets. Het vrede hebben duidt hier niet de subjectieve of onderwerpelijke gemoedsgesteld-

heid aan maar de objectieve of voorwerpelijke verhouding. De vrede wordt niet door onze houding t.o.v. de 

rechtvaardiging aangebracht, maar is een positie die God voor ons bereid heeft. Er is dus geen aanmaning 

om de vrede te bewaren en deze is geen gevolg of vrucht der rechtvaardiging maar hij is een toegang tot 

God, een nieuw heilsgoed. De rechtvaardiging verklaart vrij van schuld, is het uitgaan als rechtvaardige, de 

vrede geeft ontvangst bij God, is intiem verkeer met God. Hij verzoende eerst in Christus de wereld met 

Zichzelf en op deze verzoeningsgrond trekt Hij nu de vrede op als een paleis om ons daarin telkens te ont-

vangen. En dit alles door onze Here Jezus Christus. Hij Zelf is de vrede. 
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Het „met”  der S.V. drukt het Gr. voorzetsel “pros”  gevolgd door de vierde naamvalsvorm van “God” niet juist 

uit. „Met”  betekent hier een op-voet-van-vrede-zijn; nu is ook dit wel het geval daar de vijandschap is weg-

genomen, maar het is niet sterk genoeg. Het Gr. voorzetsel drukt een richting uit: God is het grote Voorwerp 

en Doel met Hetwelk de gerechtvaardigde in gemeenschap moet treden. Gods genegenheid houdt niet op 

met het vrijspreken van schuld en het tot rechtvaardige verklaren, Hij begeert de tegenwoordigheid van de 

gerechtvaardigde. En deze moet door het toegaan tot Hem ten volle de vrede ervaren en er in opgaan. Er 

wordt dus in wezen mee uitgedrukt een gericht zijn op God, het „bij”  is dus ook niet geheel juist maar drukt 

de gedachte toch sterker uit: vrede met iemand hebben kan nog op een afstand zijn, vrede bij hem hebben 

drukt meer de nabijheid uit en dat is hier het geval. 

 

Rom. 5: 2 door Wie wij ook toegang verkregen hebben (in geloof) tot deze genade in welke wij staan 

en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. 

 

De toegang tot deze genade. Door Hem, Christus, is er ook toegang. Dit woord vinden we alleen hier in 

Rom. en voorts nog slechts in Ef. 2: 18 en 3: 12. Het woord wordt in de Septuaginta gebruikt om het Hebr. 

woord „doen naderen”  te vertalen, n.l. tot het heiligdom; het wordt o.a. van de priester gebruikt die voor 

Gods aangezicht staat om de priesterlijke dienst te vervullen, Ex. 28: 1; 29: 48; 40: 12. Het bijbehorende 

werkwoord vinden we in Luk: 9: 41, (breng ... hier), Handelingen 16: 20 (brengen ... tot), 27: 27 (naderde) en 

in 1 Petr. 3: 18: opdat Hij ons tot God zou brengen, 

 

De toegang is een binnenleiding; deze sluit een bemiddeling van iemand in, ze is een introductie. Door een 

introductie verkrijgt men de vrijheid en gelegenheid om met een ander in aanraking te komen en met hem of 

haar kennis te maken, iets waarvoor men uit zichzelf geen gelegenheid zou hebben. De binnenleiding tot 

God is er door de Here Jezus Christus. Zij gebeurt om meer van Zijn Wezen te leren kennen, meer liefde te 

ontvangen, meer heerlijkheid te verkrijgen, om in Gods heiligdom voor Hem te staan en hogere dienst te 

ontvangen, om in Zijn dingen op te gaan. 

 

„Door het geloof.”  In de Vaticanus en de Sinaiticus staan deze woorden niet en Nestle’s Gr. N.T. zet ze tus-

sen haakjes. Ze zijn op zichzelf wel Paulinisch maar het is de vraag of Paulus ze hier heeft neergeschreven; 

zeer waarschijnlijk zijn ze later door een overschrijver ingevoegd. Indien ze er wel moeten staan is het beter 

te lezen “in geloof” , we hebben deze toegang immers verkregen door de Here Jezus Christus en mogen in 

geloof toegaan. Maar het is o.i. beter te lezen: “door Wie wij ook de toegang tot deze genade verkregen 

hebben in welke wij staan” . 

 

Deze genade is niet de rechtvaardiging, het is die der verzoening die de vrede brengt. Ze is niet het voor-

recht van een zoon die nooit de vader heeft beledigd, maar ze is een gave geschonken aan afvalligen en 

vijanden die elk recht verbeurd hebben. Het “deze genade”  heeft van doen met vijandschap, niet met onge-

rechtigheid, ze geeft vrede op de vaste grond van de dood van Gods Zoon. Als wij ze ontvangen, wordt onze 

onnatuurlijke vijandschap tegen God uitgeblust en verbannen en verheugt zich ons verzoende hart over 

Gods grote liefde, die Hij in onze harten gegeven heeft en die er tevens de basis van is. 

De vrede bij God is de vrede tot bij God en wordt verkregen door de Introduceur, de Here Jezus Christus, die 

bij de Vader binnentreedt opdat de ingeleiden zich evenals Hij zouden koesteren in de heerlijk warme stralen 

Zijner liefde. 
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HOOFDSTUK  38 

 

Roem in de hoop, 

 

De hoop is niet een verlangen naar iets dat al of niet vervuld kan worden maar een vaststaande verwachting. 

Het geloof ziet dan ook uit naar de toekomst; dan is er heerlijkheid te verwachten. Missen we deze nu, 3: 23, 

God zal ze eenmaal geven en het lichaam zal er in delen. Bij voorbaat roemt Paulus daarin en dit moeten 

zijn navolgers ook doen. De hoop erop zal niet beschaamd worden. Paulus ziet hier op wat hij in Rom. 8 zal 

uitspreken: „die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt” . Of beter: die Hij rechtvaar-

digt die verheerlijkt Hij ook. 

 

Rom. 5: 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking 

volharding uitwerkt  

 

Roem in de verdrukkingen. Hun vrucht. Een verdrukking is een nood, een benauwdheid, omknelling, beklem-

ming. Er zijn velerlei verdrukkingen: er is familiale, sociale, economische, nationale, politieke, om niet meer 

te noemen. We geloven niet dat Paulus hierop allereerst het oog heeft, al willen we ze niet geheel buiten 

sluiten; we menen echter hier dat hij zeer bijzonder denkt aan de verdrukkingen om des Woords wil, Mt. 13: 

21, om haat om Christus’ wil, Mt. 24: 9; Handelingen 5: 41; 13: 50; 1 Thess. 1: 6; 3: 3, 7: 2 Thess. 1: 4; Hebr. 

10: 33; Op. 1: 9, 2: 9, 10. Zulke verdrukkingen zijn een bewijs van ons geloof. Zij zouden er niet zijn als we 

niet geloofden; dan konden we wel op een andere wijze verdrukt worden, maar niet terwille van ons geloof. 

Paulus zou zich, als hij in het Farizeeërdom zou zijn gebleven, alleen een nationale verdrukking hebben 

gevoeld door de Romeinen, maar geen der verdrukkingen hebben gehad, die hij heeft moeten lijden om 

Christus’ wil. Deze kwamen nu vanwege zijn geloof en bediening, ze waren hem het bewijs ervoor en ver-

sterkten hem niet alleen maar hij roemde er in. En dit niet alleen omdat ze zijn geloof bevestigden maar veel 

meer om de vruchten die ze bovendien nog afwierpen. 

 

Rom. 5: 4 en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop 

 

Wij moeten roemen in de verdrukking. Dit is zeer sterk. Meestal beklagen we er ons over, maar Paulus wil 

dat we er in zullen roemen. Immers de verdrukking bewerkt iets dat de rechtvaardiging én de verzoening op 

zichzelf niet bewerken. Door verdrukking voedt God ons op, maakt Hij sterk. Ze leert te volharden, we wor-

den dan niet meer geschokt, we kunnen de slagen en moeiten opvangen en ze overwinnen. Zo krijgen we 

“bevinding” , d.i. beproefdheid. Als we de proef hebben doorstaan dan zal de hoop des te zekerder worden, 

 

„Bevinding” . De St. Ver. zet voor beproefdheid „bevinding” . Door velen en bijzonder door sommige kerke-

lijke gemeenschappen wordt dit woord onderwerpelijk genomen, d.w.z. als een ervaring die men inwendig 

heeft en opdoet, als een persoonlijk innerlijk beleven. Dit is Paulus’ bedoeling hier niet. „Bevinding”  is „be-

proefdheid” . Het woord komt in het N.T. alleen bij Paulus voor: 2 Kor. 2: 9; 8: 2; 9: 13; 13: 3 (proeve); Fil. 2: 

22, Het duidt de toestand aan van iets of iemand die de toets heeft doorstaan en is gebleken beproefd te zijn 

of er het bewijs van levert, 2 Kor. 13: 3. 

 

Rom. 5: 5 en de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods in onze harten is uitgegoten door 

de Heilige Geest die ons gegeven is.  

 

De hoop gedragen door de liefde. De hoop beschaamt niet, want ze heeft een vaste grond. Ze is geen onze-

kere verwachting, want er is een sterk onderpand voor: de liefde Gods is in het hart uitgestort. Indien Gods 

liefde ons nu al rijkelijk is toebedeeld, zal Hij dan ook straks de verheerlijking niet geven? 

 

De liefde Gods is niet de liefde van ons tot God, deze is er het gevolg van, maar de liefde van God tot ons. 

Zie vs. 8; 8: 35, 39; 2 Kor. 5: 14; 13: 13; Ef. 3: 19; 2 Thess. 3: 5. De Heilige Geest heeft ze uitgegoten of 

uitgestort, d.w.z. in zeer rijke mate gegeven. Daardoor kan men gemakkelijk de verdrukking verdragen. 
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Zodra Christus in beginsel in ons geboren wordt, zullen we iets van Gods liefde ervaren. Maar als we tot 

rechtvaardige gesteld zijn door der zonde te sterven en in Christus te komen, wordt de liefde Gods zeer sterk 

ondervonden, het hart wordt er als overvloeiende van. 

 

De Heilige Geest. Het Gr. heeft hier geen lidwoord, maar dit kan bij voorzetsels ingesloten zijn. We menen 

dat dit ook hier het geval is en we hier dus moeten lezen: door de Heilige Geest. De uitstorting van de liefde 

kan alleen zijn door de Heilige Geest als „Persoon” . 

 

Rom. 5: 6 Want toen wij nog zwak waren is Christus te (rechter) tijd voor goddelozen gestorven. 

 

Christus gestorven voor goddelozen. Paulus, en zeker ook geen der andere geïnspireerde schrijvers, ge-

bruikt de namen of betiteling van de Here zonder verdere zin. Ook al verstaan we die mogelijk niet steeds, 

toch moeten we deze gedachte voor ogen houden. Hier gebruikt hij de betiteling Christus, de Gezalfde. Dit is 

een officiële titel; deze duidt onze Here ambtelijk aan. Hij stierf niet als privé persoon, voor Zichzelf, Hij ver-

tegenwoordigde anderen. En dat in meer dan één opzicht: Hij stierf voor de Zijnen, voor Zijn volk, voor de 

wereld, voor het heelal. En dit ter verzoening om de zonden der Zijnen, die van Zijn volk, die der wereld, ja 

van het heelal weg te nemen. 

 

In dit vs. spreekt Paulus over de goddelozen, de Godlozen, in wezen allen die gezondigd hebben. Christus 

stierf voor hen toen zij zwak waren, ja meer nog toen zij strafschuldig waren en er niets in hen was dat Gods 

liefde verdiende. Hij deed dit ook toen zij zo zwak waren dat er geen enkele mogelijkheid was dat ze sterk 

zouden worden om het zelf te doen. Ondanks dit alles had God de Godlozen en goddelozen lief en wilde 

Christus voor hen sterven. 

 

Rom. 5: 7 Want nauwelijks zal iemand sterven voor een rechtvaardige. 8 Maar God bewijst Zijn eigen 

liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

 

Gods eigen liefde. Zo luidt de grondtekst. Deze liefde is niet opgewekt door iets wat in een zondaar zou zijn 

te vinden, maar is zuiver de intens grote genegenheid van Gods eigen Wezen. 

 

Bevestigen. Dit Gr. woord betekent eigenlijk: samenstellen, bij elkaar zetten, dan: hetgeen uit dit samenstel-

len volgt: bewijzen of betonen. God gaf het bewijs van Zijn liefde door de zending van Christus, Joh. 3: 16, 

17. Hij betoont die telkens weer door Zijn liefde uit te storten in het hart. 

 

Rom. 5: 9 Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed, door Hem behouden 

worden van de toorn. 

 

Hoeveel te meer. Hetzij we dit vers laten aansluiten bij vs. 6, hetzij we het zien als samenvatting van vs. 6-8, 

de conclusie blijft dezelfde n.l. een: hoeveel te meer. Eenmaal gerechtvaardigd zal God behouden van de 

toorn, de gerechtvaardigden komen niet in het toorngericht. Het bewijs ervoor wordt gegeven en Paulus doet 

het door vanuit het meerdere naar het mindere te redeneren.  

Op deze manier: Als God ons reeds liefhad toen wij nog vijanden waren en de wereld met Zichzelf verzoend 

heeft, zal Hij zeker niet minder, ja meer, doen voor hen die vrede bij Hem hebben. In vergelijking met het 

eerste is het laatste gemakkelijk, ja bijna vanzelfsprekend. God heeft meer reden om gerechtvaardigden van 

de toorn te behouden dan goddelozen lief te hebben. 

 

Gerechtvaardigd in Zijn bloed. Hier vinden we de wijze waarop we reeds wezen: de rechtvaardiging ge-

beurt alleen in Christus’ bloed. “In”  (en) is: in de sfeer van en wel door geloof in Zijn bloed, in Zijn toegepast 

offer van Golgotha. Het bloed is niet de substantie, de rode vloeistof die Christus in de aderen had, maar al 

het lijden dat Hij op Zich genomen heeft ter verzoening van de zonden. De dood van het Pascha lam in 

Egypte kwam door het doen uitvloeien van het bloed van dit dier, maar dit baatte Israël niet tenzij het aan de 

posten en bovendorpel van hun huizen gestreken werd. Zo alleen kwamen zij in de sfeer van het bloed. En 

zo nu ook bij de rechtvaardiging. Dan komen we geestelijk in, achter, onder het bloed; het is als het ware 

aan ons gestreken, maar stelt ons tevens vrij evenals Israël in diezelfde nacht Egypte verliet. 
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Rom. 5: 10 Want indien we, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn 

Zoon. veelmeer zullen wij behouden worden door Zijn leven. 

 

Verzoend door de dood van Zijn Zoon. Er is tweeërlei rechtvaardiging en verzoening; de eerste is in het 

bloed de laatste in de dood. Vijanden worden verzoend, goddelozen gerechtvaardigd. De verzoening is, 

hoewel laatst genoemd, de basis voor de rechtvaardiging, eerst door haar kan men tot rechtvaardiging ko-

men evenals eerst door de dood van het lam het bloed gebruikt kon worden. 

 

HOOFDSTUK  39 

 

God veranderde in Christus Zijn houding t.o.v. de wereld. Deze stond op voet van vijandschap met God, 

zoals Paulus in Rom. 5: 10 laat horen. Niet God was een vijand van de mens geworden, maar deze van 

God, omdat hij vlees was en het vlees zich der wet Gods niet onderwierp, niet wilde onderwerpen. Niet God 

had de mens de rug toegekeerd maar deze aan God. In die verhouding brengt God, de beledigde partij, 

verandering. De verzoening komt van Boven af. God openbaarde Zijn liefde tot de wereld door Zijn Zoon te 

zenden, Joh. 3: 17. Hij bevestigde dit door die Zoon te doen sterven. 

 

Christus’ dood, een smadelijke aan het kruis, heeft twee zijden, die van de verzoening met God, die van de 

wegneming van het rebellerende vlees. God toonde enerzijds door Christus’ dood Zijn liefde voor de mens. 

Hij trad in Hem de wereld tegemoet, zond Hem in de gelijkheid, de overeenkomstigheid van het vlees, liet 

Hem zelfs door de mens ter dood brengen; anderzijds oordeelde Hij in Christus het Hem vijandige vlees. 

Christus werd tot zonde gemaakt en in Hem werd de mens die God haatte geoordeeld. Liefde en recht wa-

ren hier in volkomen evenwicht. Zo werd door één daad, de dood, tweeërlei openbaar: Gods liefde in de 

richting van ons en het wegnemen van het zondige vlees in de richting van God. Nu kon er een nieuwe ver-

houding komen. 

 

Adams basiszonde was de begeerlijkheid, de begeerte tot zichzelf, eigenliefde. Dat was in wezen vijand-

schap tegen God. Deze begeerte deed hem dwalen, ze werd tot zonde en deze werkte ongerechtigheid uit. 

Beide zijn door Gods verzoening weggenomen. Christus’ dood bracht de verzoening, door die dood werd de 

vijandschap gedood en nam de oude mens met zijn begeerlijkheden een einde. Maar tevens nam Hij de 

zonde (als beginsel, als doelmissing) weg doordat Hij het doel bereikte en de mens in Hem zijn doel bereikte 

en nu rechtvaardig voor God gesteld kan worden. Verzoening en rechtvaardiging zijn daarom twee dingen: 

de verzoening neemt de begeerlijkheid weg doordat de oude mens sterft, de rechtvaardiging neemt de zon-

de weg omdat het doel bereikt wordt. De verzoening is dus de basis voor de rechtvaardiging en leidt tot de 

vrede, in vs. 2 genoemd. Door Christus’ dood worden we verzoend, dat is de basis, door Zijn bloed, toege-

paste dood, worden we gerechtvaardigd. De dood begraaft, het bloed doet leven. Zo vinden we dus: De 

begeerte maakt tot vijand Gods en hiervoor is verzoening en de dood nodig, de zonde maakt tot zondaar en 

hiervoor is gerechtigheid en het bloed nodig. Christus’ dood neemt de vijandschap weg, Zijn bloed neemt de 

zonde weg. Door Zijn dood bereikt Hij tevens Zijn doel en kan Hij nu doen leven. 

 

God bracht de verzoening der wereld tot stand buiten het geloof van de mens om. God heeft de wereld met 

Zichzelf verzoend. Dit is een onherroepelijk feit, want Christus’ dood is er het bewijs van en Hij sterft niet ten 

tweeden male. Maar hiermee is de wereld nog niet gerechtvaardigd. Ondanks de verzoening kan God Zijn 

toorn nog doen komen. De objectieve verzoening behoedt niet voor, noch behoudt van de toorn. Paulus 

predikt verzoening èn toorn. Aan de laatste kan men pas ontkomen, door in de door God gemaakte verzoe-

ning in te treden. Daarom zegt 2 Kor. 5: Laat u met God verzoenen, geef uw vijandschap op en God zal Zijn 

objectief gemaakte verzoening ook over u persoonlijk doen komen. Het laten verzoenen begint in principe 

door de geboorte van Boven, maar in volheid door de rechtvaardiging in het bloed. Alleen de gerechtvaar-

digden komen dus persoonlijk voor God verzoend te staan. 

 

Verzoend door de dood van Zijn Zoon. We zagen dat Christus Zijn ambtstitel is, Hij vertegenwoordigt ons 

en staat ons voor, vs. 8. Hier in vs. 10 vinden we iets anders: het is de dood van Zijn Zoon. Deze vertegen-
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woordigt God bij ons en laat de zijde der liefde zien. 

 

Behouden door Zijn leven. Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, 6: 4 en om hen die der zonde 

gestorven zijn te doen leven. Dit leven is onvergankelijk: de dood heerst niet meer over Hem. Hij is der zon-

de eenmaal gestorven en dat Hij leeft, leeft Hij Gode, 6: 10. Indien we met Hem gestorven zijn geloven wij 

ook met Hem te zullen leven, 6: 8. 

 

Rom. 5: 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Here Jezus Christus, door Wie 

wij nu de verzoening verkregen hebben. 

 

Roem in God. Dit is de derde maal dat we in dit gedeelte Paulus van roem horen spreken: er is roem in de 

hoop, vs. 2, roem in de verdrukking, vs. 3 en roem in God, vs. 11 . De roem in de hoop doet de verzoening 

ervaren, hij geeft toegang tot God, de roem in de verdrukking ziet op de praktisch vrucht, de roem in God 

gaat de twee voorgaande vooraf, want hij getuigt van de vrede. 

 

In dit vers vinden we nog iets dat herhaald wordt: het “en niet alleen dit”  van vs. 3. De verzoening is niet 

alleen uiterlijk daar gesteld, ze wordt ook innerlijk aangebracht door de toepassing van Christus’ werk door 

de Heilige Geest. Zo blijkt het evangelie van Gods Zoon werkelijk een kracht te zijn tot behoudenis. God 

heeft alles voor ons gedaan en wil het ook in ons doen. Het is niet alleen alleszins betamelijk in God te roe-

men, we kunnen door wederliefde niet anders dan Hem grootmaken. Echter ook hier is de Here Christus 

Jezus weer de bemiddelaar. Zonder Hem is het onmogelijk. Hij is de bewerker der verzoening, deze is een 

gave van Hem. Ze geeft vrede en deze is met de gerechtigheid genadegift. Alle roem van het schepsel is 

uitgesloten, alle roem komt Gode toe. Wiens liefde maat noch perk kent. Geen wonder dat Paulus bidt: Laat 

u met God verzoenen. 

 

Wie menen mocht dat met deze climax alles gegeven is aangaande de „enige geestelijke gave” , vergist 

zich, de apostel heeft nog meer van zijn Heer ontvangen. Daarover gaat hij nu verder spreken. Het hoofdmo-

tief van het schone oratorium is echter: God bevestigt Zijn liefde jegens ons. 

 

HOOFDSTUK  40 
 

 Aanhangsel. 

 

Verzoenen - Verzoening. 

 

In de S.V. is „verzoenen”  en „verzoening”  de vertaling van verschillende Gr. werk- en naamwoorden. Nu is 

het in onze taal ten dele moeilijk ze anders te vertalen omdat ze hierin aan woorden te kort schiet en men ze 

daarom zou moeten omschrijven, maar het is begrijpelijk dat de betekenis der Schrift door de gelijke verta-

ling inboet. Laten we ze nagaan. 

 

Ten eerste is er „hilaskomai” ; we vinden het in Lk. 18: 13: “O God wees mij, de zondaar, genadig”  en in 

Heb. 2:17: „Hij … een Hogepriester om de zonden des volks te verzoenen” . De bijbehorende naam-

woorden zijn „hilasmos”  dat we vinden in 1 Joh. 2: 2: „Hij is een verzoening voor onze zonden”  en ook in 

4: 10: „Zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden”  en „hilastèrion”  voorkomend in Rom. 3: 

25: „tot een verzoening door geloof in Zijn bloed”  en Hebr. 9: 5: „cherubs, die het verzoendeksel 

overschaduwen” , We hebben over dit derde woord reeds gesproken, nu bekijken we de eerste twee. 

 

In de Griekse godsverering betekende hilaskomai: de goden gunstig stemmen door gebed en offers, maar 

dit is in de Schrift uitgesloten. In de Heidenwereld trachtte men de gezindheid in de een of andere god te 

veranderen, maar dit behoeft bij God zelf niet; de mens behoeft God niet gunstig te stemmen, want niet Hij 

heeft zich van hem vervreemd en hem verlaten, maar het omgekeerde is het geval. Nooit kan de mens God 

met zich verzoenen of Hem iets ter bevrediging toebrengen; dit heeft God Zelf gedaan in een daad die zeer 

veel zijden heeft. Die welke door hilaskomai naar voren treedt is o.i. de uitdelging der zonden, in hilaskomai 
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zien we het uitdelgen, wegvagen, volgens Jes. 43: 25 en 44: 22, het geheel en al wegdoen, Ps. 103: 12. 

Zoals de O.T. hogepriester de zonden symbolisch liet wegdragen door ze op de zondebok te laden, zo 

neemt Christus die, maar nu in wezen, weg door Zijns zelfs offerande; we kunnen in Hebr. 2: 17 dan ook 

lezen: om de zonden des volks uit te delgen. Het woord hilasmos van 1 Joh. is een metonymia, een over-

noeming; de uitwerking wordt genoemd, n.l. de. uitdelging, de Bewerker wordt bedoeld; de “hilaskomenos”, 

de Uitdelger. In beide teksten, 2: 2 en 4: 10, kan men uitdelging lezen. Het “hilastèrion” is dan de plaats waar 

de uitdelging plaats vindt, Hebr. 9: 5 en staat in Rom. 3: 25 ook metonymisch voor de Uitdelger. De vertaling 

van Lk. 18: 13: „O God, wees mij zondaar genadig”  is te zwak, er moet staan: O God, wees uitdelgend 

voor mij, de zondaar . Hij pleitte op de wegvaging van Jes. 43, het wegdoen van Ps. 103. Hierop wijst ook 

Handelingen 3: 19. 

 

Ten tweede is er “diallasso” . Dit betekent eigenlijk doorveranderen. Het is ontleend aan het beeld van wisse-

laars die door ruilen of bijpassen hun rekening onderling vereffenden; het betekent daarom oorspronkelijk: 

omruilen, inruilen, vereffenen. In die laatste zin komt het voor in de enige tekst in het N.T., Mt. 4: 24: „Ver-

zoen u eerst met uw broeder” . D.i. vereffen de twistzaak met hem. 

 

Ten derde is er „katallasso” . Ook dit woord werd eertijds gebruikt bij het geld wisselen, maar verschilde hier-

in van het voorgaande dat er dan opgeld bij kwam voor de wisselaar. De partijen stonden niet gelijk, de wis-

selaar was de eiser., Letterlijk betekent het: neer-veranderen. We vinden het in 1 Kor. 7: 11, 2 Kor. 5: 18a, 

19a, 20, Rom. 5: 10, 11 en het naamwoord „verzoening”  in 2 Kor. 5: 18b, 19b, Rom. 5: 11 en 11: 15. 

Ten vierde is er nog “apokatalasso”, lett. af-neer-veranderen; het komt voor in Ef. 2: 16, Col. 1: 20, 21 en 

betekent: ten volle verzoenen. 

 

De betekenis van katallasso. We vinden het gebruikt bij het veranderen van een verhouding van mensen 

t.o.v. elkaar en wel in 1 Kor. 7: 11: „Dat de vrouw van de man niet scheide en indien zij ook scheidt, dat 

zij ongehuwd blijve of zich met de man „verzoene” . Waar hier niet „diallasso”  wordt gebruikt, het we-

derzijds verzoenen, maar katallasso, neer-veranderen, geloven we dat de vrouw hier de beledigde partij is. 

De man heeft haar verlaten, want het slot van het vers luidt: „en dat de man de vrouw niet verlate” , wel-

licht om haar geloof in Christus. Zij kan nu scheiden maar moet dan ongehuwd blijven of zij kan zich met 

hem verzoenen. Dit moet dan van haar uitgaan, zij moet de verhouding door tegemoetkoming veranderen, 

dat is de “katallagè”, de verzoening. 

 

Nu de woorden van 2 Kor. 5: 19: „Want God was in Christus de wereld met zichzelve verzoenende, hun 

misdaden (niet: zonden) hun niet (willende) toerekenen en heeft het woord der verzoening in ons 

gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege alsof God door ons bade: wij bidden van Chris-

tus wege: Laat u met God verzoenen.”  

 

Volgens de vertaling hier weergegeven, zou niemand meer veroordeeld worden en kunnen worden, immers 

er staat dat God de misdaden niet toerekent. Deze vertaling is echter niet juist, het Grieks heeft immers twee 

ontkennende bijwoorden: „ou” , het objectieve „niet” , dit ontkent een feit, en mè, het subjectieve „niet” , dit is 

het „niet”  dat afhankelijk is van voorwaarden. In 2 Kor. 5 staat dit laatste, God wil de misdaden niet toereke-

nen indien men zich met Hem laat verzoenen, anders moet Hij ze toerekenen op grond van Zijn heilig recht. 

Hij is hier, menselijkerwijs gesproken, afhankelijk van de wil des mensen. 
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HOOFDSTUK  41 

 

HET BINNENDEEL, ROM. 5: 12 - 8: 39. 

 

Algemene Inleiding. 

 

Met Rom. 5: 12 begint het binnendeel van Romeinen; dat er de centrale plaats van inneemt. Het handelt 

over dingen die Paulus in Rom. 16: 25 en 26 een verborgenheid noemt. Deze omvat het teruglopen op 

Adam en het handelen over de twee personen die de geschiedenis van het gehele geslacht radicaal beheer-

sen, Rom. 5, over de verhouding van zonde en genade en over de crisistijd van de overgang van een gees-

telijk herborene tot gerechtvaardigde, Rom. 6 en 7 om te besluiten met een machtig loflied dat doet horen 

welke middelen God gebruikt om dit alles uit te werken en juicht over de heerlijkheid der liefde van Christus, 

Rom. 8. (Zie de Structuur van de Romeinenbrief in zijn geheel). 

 

Paulus zegt dat de verborgenheid die hij hier openbaart, verzwegen is geweest gedurende de “tijden der 

eeuwen”, Gr.: „aionische tijden” . Dat „verzwegen”  is een eigenaardig woord. Het zegt dat er eertijds niets 

van is geopenbaard. De verborgenheid van Christus, genoemd in Ef. 3, is niet verzwegen geweest maar er 

is gaandeweg meer licht over gekomen, maar de in Rom. 16 genoemde verborgenheid is in haar geheel 

verzwegen geweest. We vinden daarvan dus geen spoor in het O.T., aan Israël is er niets van meegedeeld; 

ze werd pas „nu”  door de profetische Schriften geopenbaard en wel aan de Volken, de Natiën buiten Israël 

en dat tot gehoorzaamheid des geloofs. Die profetische Schriften zijn dus geen Schriften van oudtestamenti-

sche maar van nieuwtestamentische tijd. Echter buiten Paulus’ Brief aan de Romeinen hebben we geen 

ander Geschrift hierin zodat we, waar hij in 16: 25 ook spreekt over „mijn evangelie”, misschien mogen aan-

nemen dat hij zelf meerdere Brieven in de geest van Romeinen geschreven en naar vele gemeenten ver-

zonden heeft waarin hij in gelijke geest deze dingen naar hun behoeften behandeld heeft. Wil men het an-

ders opvatten en aannemen dat meerdere N.T. profeten er ook over geschreven hebben, dan willen we 

daarover niet twisten maar alleen opmerken dat Paulus niet zegt: Schriften der profeten, maar: profetische 

Schriften wat de klemtoon legt op het „profetische”  der Schriften, wat niet wil zeggen: het spreken over toe-

komstige dingen maar over het van Gods kant geopenbaarde, en niet wijst op hen aan wie het geopenbaard 

werd, eventuele N.T.-profeten. Evenals „de aionische tijden”  niet wijst op de tijden der eeuwen in het alge-

meen maar op het karakter van die tijden, zo wijst „profetische Schriften”  o.i. niet op de Schriften der Profe-

ten maar op de aard ervan en zo kunnen we ze zeer goed beperken tot Paulus’ Brieven waarvan er dan 

slechts één tot ons gekomen is. Hoe ook opgevat, Rom. 5: 12 - 8: 39 handelt over een verborgenheid die 

steeds verzwegen is geweest en pas door Paulus is geopenbaard. 

 

Inleiding tot Rom. 5: 12-21. 

 

Rom. 5: 12-21 handelt niet over de zondeN maar over de zondE, niet over de ongehoorzaamheid aan de wet 

van het geweten door de Heiden, noch aan de wet van Sinaï door de Jood maar over de misdaad van Adam 

die het falen van Jood en Heiden verklaart. We worden hier gesteld voor de diepte van de verdorvenheid der 

menselijke natuur waaruit blijkt waarom in het vlees geen goed woont en allen zijn afgeweken. De oorzaak is 

de wet der zonde en des doods. Maar, en dit is het Goddelijke, daartegenover wordt Christus’ werk gesteld 

en de heerschappij der genade. 

 

Het teruglopen op Adam brengt mee dat we de termen Jood en Heiden, Israël en de Volken, besnijdenis en 

voorhuid niet vinden. Er wordt over het gehele geslacht gehandeld in zijn grondeenheid. Het gaat verder niet 

over geredden en verlorenen, gelovigen en ongelovigen, er wordt slechts gesproken over twee personen en 

deze beheersen en beïnvloeden radicaal het gehele geslacht. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 

eerste en de laatste Adam, de eerste die meer dan allen de dood gebracht heeft en nog brengt, de laatste 

die deze dood niet alleen opheft maar over allen een genade brengt die hun leven rechtvaardigt en een over-

vloed van genade voor velen die hen doet heersen, en zo meer geeft dan wat de eerste heeft verloren doen 

gaan. In één woord, de heerschappij der zonde, veroorzaakt door Adam, wordt vervangen door de veel in-

tenser en verhevener heerschappij der genade aangebracht door Christus. 
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Adam en Christus worden met elkaar vergeleken; er zijn dus overeenkomsten en verschillen. Men zie : 

 

Overeenkomst:   12-14  Daarom gelijk...     Het „alzo” ontbreekt hier.  

Tegenstelling:     15  Maar niet gelijk...        veel meer. 

  16-17  En niet gelijk...       veel meer.  

Overeenkomst:   18  Zo dan gelijk...            alzo ook. 

  19  Want gelijk...               alzo... 

Tegenstelling:     20  Zonde meerder...         genade overvloediger. 

Overeenkomst:   20  Gelijk...                       alzo ook. 

 

Adam doodde allen. Hierin kan Christus hem niet overtreffen. Zijn redding is echter van gelijke draagwijdte. 

Wanneer de gevolgen van Christus’ werk echter in tegenstelling geplaatst worden tot Adams misdaad is er 

steeds een overtreffen en wel aan Christus’ zijde. Christus is bestemd geworden om veel meer voor elk kind 

van Adam te doen dan Adam deed. De heerschappij van dood en zonde, vs. 14, 21 wordt vervangen door 

de heerschappij der genade die veel overvloediger geworden is. 

 

Indeling en tekst. 

 

Rom. 5: 12-21 bevat vier onderdelen: 

 

A1 / 5: 12-14.    Door één mens zonde en dood. 

     B1 / 5: 15.         Genade gaat uit boven de misdaad. 

     B2 / 5: 16, 17.   Genade leidt tot rechtvaardiging. 

A2 / 5: 18.-21.  Door één mens rechtvaardigheid en leven. 

 

Elk dezer heeft nog drie zinsneden: 

 

A1 / a1 / 12.    Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ( en door de zonde de   

     dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

       b1 / 13.      want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet  

                    toegerekend als er geen wet is, 

                 c1 / 14.      maar (toch) heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet gezondigd   

     hebben in gelijke overtreding als die van Adam, die een voorbeeld is van Hem die komen  

                  zou, 

       B1 / d1 /15.    Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. 

       e1 /     Want stierven door de val van één allen,  

           f1 /       veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.1.) die van de éne  

          mens Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

   B2 / d2 / 16.   En niet gelijk (het vonnis is) door de één die gezondigd heeft, (is) het geschenk. Want het  

          oordeel over één val (leidde) tot veroordeling, maar de genadegave uit vele misstappen tot  

          rechtvaardigstelling. 

           E2 
 
/ 17     Want, heeft door de val van de éne de dood geheerst door die éne. 

               f2 /          veel meer zullen zij die de overvloed der genade en het geschenk der gerechtigheid  

   ontvangen in het leven heersen door de éne, Jezus Christus. 

A2 /a2 /18.      Zo dan, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling (is gekomen), zo (komt) het ook  

     door één (leven der) gerechtigheid voor alle mensen ten leven: 19. Want, evenals door de  

     ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden gesteld, zo zullen ook door de  

     gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. 

         b2 / 20.        Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de val groter zou worden. En waar de zonde is  

            toegenomen, is de genade overvloediger geworden,  

c2/ opdat, evenals de zonde heerst tot de dood, zo ook de genade zou heersen, door gerechtigheid 

      ten aionischen leven door Jezus Christus onze Here. 
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HOOFDSTUK  42 

 

Rom. 5: 12. Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is (en door de zonde 

de dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

 

Daarom. Schijnbaar verbindt dit voegwoord het eerste deel van het hoofdstuk met het tweede en geeft het 

de indruk uit het voorgaande een conclusie te trekken. Toch doet het dit niet maar gaat het op een geheel 

andere lijn over en leidt iets geheel nieuws in. In hfdst. 2: 1 vinden we iets dergelijks. Het is dan ook een 

overgangswoord en opent een nieuw gedeelte, n.l. dat waarin een geheel nieuw licht geworpen wordt op het 

werk van Christus. Het voert niet terug naar het voorgaande maar leidt in tot het volgende: de verzwegen 

verborgenheid. 

 

Gelijk, d.i.: evenals. We vinden er verder lezende, geen „alzo”  op volgen, de voorzin heeft geen nazin. In 

enige vertalingen heeft men die gemaakt door het tweede deel van het vers anders te lezen. Dit doet (met 

Canisius en Brouwer) de Nwe Vert.: “Daarom, gelijk … zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan” . 

Maar dit is taalkundig noch logisch verantwoord. Taalkundig staat er niet “outós kai”, „zo ook”  of „alzo” , 

maar „kai outós”  „en zo” . Logisch heeft het geen zin te zeggen: Gelijk de dood door één mens is ingeko-

men, zo is hij ook tot allen doorgegaan, want de tegenstelling zou dan niet lopen tussen Adam en Christus 

maar tussen Adam en de uit hem geborenen, iets wat Paulus juist niet wil betogen daar hij Adam en die uit 

hem geboren zijn of worden tot een groep verenigt, Anderen, die wel de zin niet zien afgemaakt, menen dat 

Paulus dit in het vuur van zijn betoog vergeten heeft. In de volgende verzen geeft hij echter duidelijke en 

rustige vergelijkingen in welker delen hij wel de nazinnen geeft, daarom kunnen we deze mening niet aan-

vaarden., Er blijft dan slechts de visie over dat de Heilige Geest het niet nodig achtte hier een „alzo”  te 

geven. Dit gebeurt ook in 2 Kron. 2: 3; Mt. 25: 14; Rom. 12: 6, 7, 8 niet. Het weglaten van het tweede lid van 

Rom. 5:12 doet te meer de grootheid van Adams zonde en haar gevolgen uitkomen. En heeft al vs. 12a dan 

geen tweede lid, het vindt zijn tegenhanger in vs. 18a. Daar vinden we dat de zonde een val wordt genoemd 

en dat ze tot veroordeling heeft geleid. 

 

Door één mens is de zonde ingekomen. Volgens Gen. 3 is niet door één mens maar door twee mensen de 

zonde in de wereld gekomen. Eva zag dat de boom goed was tot spijze, zij nam van zijn vrucht, at, gaf ook 

haar man en hij at, Gen. 3: 6. Zij was het die verleid werd en in overtreding is geweest, 1 Tim. 2: 14. Niette-

min maakt Paulus in Rom. 5 niet de tegenstelling Eva-Christus maar Adam-Christus. Nu heeft men hiervoor 

wel uitleggingen, waarbij men zegt dat het gezag en het hoofdschap niet in haar maar in Adam lag, dat hij 

alleen de zonde in de wereld kon toelaten, maar dit alles is voor ons niet in staat het besliste één te verkla-

ren. 

 

Dit „één”  wordt niet minder dan negen maal in dit gedeelte gebruikt:  

 

- door één mens kwam de zonde in, vs. 12, 16,  

- er was de misdaad van één, vs. 12, 17, 18,  

- één was ongehoorzaam, vs. 19,  

- door Eén komt de genade, vs. 15,  

- door Eén komt de overvloed der genade, vs. 17,  

- door Eén worden de velen tot rechtvaardigen gesteld, vs. 19.  

- Evenmin als nu de Eén, Christus, twee zijn,  

- evenmin is voor ons de één, Adam, twee. 

 

Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen. Niet door twee. Zonde is geen overtreding maar een 

dwaling, een doelmissing. Gen. 3 laat echter een overtreding zien wat niet hetzelfde is. Zo wordt in Rom. 5 

iets geopenbaard dat verzwegen is in Gen. 3. 

 

Adams zonde. De zonde heeft een bron waaruit ze opwelt. Die geeft Jakobus aan: het is de begeerte. „Maar 

een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid (begeerte) afgetrokken en verlokt 
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wordt, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde 

baart de dood” , Jak. 1: 14, 15. Hier wordt ons het vijfvoudige proces aangewezen:  

 

- het afgetrokken worden,  

- het verlokt worden,  

- het ontvangen der begeerte,  

- het baren der zonde,  

- het voeren tot de dood.  

 

Adam heeft deze weg als eerste mens ook doorlopen, hij werd afgetrokken of vervreemd van God, verlokt tot 

iets anders, toen schoot de begeerte wortel, deze baarde de zonde (de dwaling) en deze voerde tot de dood. 

 

Waarin bestond nu nader bezien Adams zonde? Adam is geschapen naar Gods Beeld. Dit Beeld is Hij die 

later als Christus verschenen is, 2 Kor. 4: 4. Het had de menselijke vorm en als zodanig is Adam er uiterlijk 

naar geschapen. Innerlijk kreeg hij een begaafdheid die hem boven het dier verhief en had hij verstand en 

wil. Hij was volkomen op de trap van het levende-ziel-zijn, Gen. 2: 7 maar moest om volmaakt te worden, d.i. 

vervoleindigd, toch nog een weg doorlopen. Waar het Beeld Gods noch man noch vrouw is, was Adam dit 

ook niet, hij had een hogere eenheid in zich. 

 

Hij werd geschapen buiten de Hof, 2: 8, later werd hij hierin geplaatst. Daar gaf hij de dieren namen. Toen is 

er een ogenblik gekomen waarop hij afgetrokken werd van de Here. Hij beschouwde Diens bezoeken niet 

meer als het hoogste goed, het aardse verlokte hem en er kwam een andere begeerte in hem op. Deze was 

naar een ander, een vrouwelijk wezen. Hij zag de dieren gepaard, maar vond voor zichzelf niet een mede-

genoot, Gen. 2: 19, 20. De verlokking werd nu begeerte, zijn ik-heid plaatste zich daar achter en toen had de 

geestelijke bevruchting plaats. Het gevolg was de zonde: hij ging zoeken. Dit volgt uit Gen. 2: 20: „Maar hij 

vond geen hulpe” . 

 

Het woord „vinden”  heeft u de Schrift, evenals in onze taal, in hoofdzaak twee betekenissen: het kan bete-

kenen dat men iets wenst terug te krijgen dat men mist, Mk. 1: 37 of verloren heeft, Lk. 15: 4, 9 e.a. of dat 

men iets verlangt te krijgen, te ontmoeten of te zien dat men nog niet heeft, Mt. 2: 11; 7: 8: 8: 10; 11: 29: 21: 

2 e.a. Nu had Adam de hulpe niet verloren zoals de vader de zoon in Lk. 15 en we kunnen het vinden niet 

nemen in de zin, dat er iets verloren was, het moet dus in de tweede zin genomen worden, n.l. van begeren. 

Nu kan begeren een goede neiging zijn: men kan bijv. rust (zoeken en) vinden, Mt. 11: 29, of een schat, 13: 

44 enz. maar ook een zondige neiging uitdrukken: de grote schuldenaar vond de kleine, Mt. 18: 28. We zijn 

van gevoelen dat we bij Adam een onzuivere begeerte moeten aannemen. Hij was een volkomen mens, had 

het mannelijke en vrouwelijke in een hogere eenheid in zich: het krachtige en zachte, de ware geestkracht 

en het zuivere gevoel, maar bij ontspoorde, in zijn wezen, iets onverklaarbaars maar iets dat in feite, in de 

uitwerking, uitkwam in het zoeken. Het was deze begeerte die de zonde baarde, de doelmissing. 

 

Van deze achtergrond vinden we niets in Gen. 3. Hij is juist verzwegen. Israël kon dit niet verstaan. Hun 

werd het monogame huwelijk geleerd, dat van man en vrouw. Maar dit is niet vanaf Adams schepping inge-

steld, het is, zoals ieder kan lezen, van later tijd. In Mt. 19: 18 zegt de Here dan ook niet dat het van den 

beginne is geweest, zoals de S.V. zet, maar vanaf een begin: er staat hier geen bepaald lidwoord. 

 

Het huwelijk is er door een tweede schepping. Dat blijkt duidelijk uit Gen. 1: 26: eerst schiep God de mens, 

ha adam, daarna schiep Hij weer. Waar nu scheppen is iets voortbrengen dat er als zodanig niet is, was er 

eerst geen man (en geen vrouw) maar alleen een mens, een ongedeelde mens. Daarna schiep God van die 

ongedeelde mens een man en een vrouw. Het tweevoudig “schiep”  is een bewijs voor ons inzicht. 

 

Het huwelijk heeft ten doel het menselijk geslacht in stand te houden. Dit blijkt uit Lk. 20: 34-36: “De kinde-

ren dezer eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen geacht zijn die 

eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden zullen noch trouwen noch ten huwelijk uitgegeven 

worden want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen (even) gelijk en zij zijn kinderen 

(zonen) Gods dewijl zij kinderen (zonen) der opstanding zijn.”   
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Hieruit blijkt dat het huwelijk er is omdat de mens sterft. Daar God het geslacht in stand wilde houden omdat 

Hij het werk Zijner handen niet wilde laten varen, heeft Hij het huwelijk ingesteld opdat de mens door deze 

wijze van voortplanting zou blijven. Het is een wondere schepping ter ondervanging van Adams zonde, inge-

steld om Gods plan door te voeren. Het is als het ware de eerste daad van Zijn genade t.o.v. de in wezen 

reeds gevallen mens. 

 

Buiten de zonde zou er o.i. een andere wijze van vermenigvuldiging hebben plaats gehad, een waarbij de 

mens geen mannelijk of vrouwelijk kind had voortgebracht maar een ongesplitst menskind. Verder zullen we 

moeten aannemen dat eenmaal, als God alles in allen is, de natuurlijke vermenigvuldiging ophoudt evenals 

deze ophoudt voor hen die een verheerlijkt lichaam verkregen hebben      

 

HOOFDSTUK  43 

 

Dat de eerste mensen reeds gevallen waren voor het eten van de boom der kennis blijkt uit meer dan één 

ding. Eva stond onder de invloed der zinnen, zij zag aan wat voor ogen is n.l. dat de boom goed was tot 

spijze, begeerte des vleses, dat hij een lust was voor de ogen, begeerte der ziel, ja een boom om verstan-

dig te maken en als God te zijn, grootsheid des levens. Dit alles was niet uit God maar uit de wereld, zoals 

Johannes dit later noemt, 1 Joh. 2: 16. Zij werd bovendien bedrogen door Satan die haar zeer waarschijnlijk 

als engel des lichts in een glanzende gedaante verschenen is, 2 Kor. 11: 3, en die zij niet onderkend heeft, 

wat zij als zij nog in de rechte staat geweest zou zijn, zeker zou hebben gedaan, Adam viel haar zonder enig 

verzet bij en bewees daardoor mede in die sfeer te staan. Zij bewezen zo dat zij niet meer in de ware inner-

lijke gemeenschap met God stonden. Hieruit volgt dat er reeds voor Adams verleiding en Eva’s overtreding 

iets gebeurd is en hierop wijst nu Rom. 5: 12: door één mens is de zonde in de wereld gekomen. 

 

Er komt nog iets bij. In 1 Kor. 15: 22 staat dat allen in Adam sterven. “In Adam”  wil zeggen: in zijn persoon 

en natuur begrepen. Als Eva gezondigd had na haar schepping zou zij niet in Adam gestorven zijn, dus niet 

in hem gezondigd hebben. Maar waar door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, had Eva de 

reeds gezondigd hebbende menselijke natuur ook in zich, evenals allen die in de lijn der geslachten uit hem 

en haar geboren zijn. Eva laten zondigen buiten Adam om maakt 1 Kor. 15 krachteloos. Evenmin als het “in 

Christus”  inhoudt dat buiten Hem ook nog iemand anders levend zou kunnen maken, evenmin betekent het 

“in Adam” dat Eva buiten hem gestorven is. Uit één zijn allen voortgekomen en in één zijn allen gestorven (of 

sterven allen) omdat deze éne gezondigd heeft en zijn natuur op allen overdraagt. Ook hier gold: Wie zal 

een reine geve uit een onreine. 

 

Men zal vragen hoe God hen dan toch kon zegenen als ze beide reeds zondig waren. We vragen hierop: 

Hoe kon God Noach en de zijnen zegenen die ook zondaars waren, Gen. 9: 1 en Abram, 12: 2 en Ismaël, 

17: 19 en Potifar, 39: 5 en anderen. Deze tegenwerping baat hier dus niet. 

 

Adams (en ook Satans) zonde heeft menselijkerwijs God voor een keuze gesteld, Hem als het ware ver-

zocht. Naar Zijn recht had Hij de ene mens moeten doen sterven want het wezen der zonde, wetteloosheid, 

vraagt om vergelding, naar Zijn liefde wilde Hij zijn zoon (Lk. 3: 38) sparen. God loste dit dilemma voorlopig 

op door beide te doen: de dood als oordeel maar niet meteen en het voortgezette leven door splitsing van de 

oorspronkelijke natuur om later als het Zaad der vrouw Zichzelf als de éne Mens uit het geslacht geboren te 

laten worden en in Zichzelf recht en liefde tot hun recht te laten komen door het oordeel heen de liefde als 

genade uit te delen. Ook hier geldt: O diepte der rijkdoms. 

 

Met de zonde van de éne mens komt het z.g. proefgebod in een heel ander licht. Dit gebod was niet bedoeld 

om tot een kiezen voor God te komen, zoals men leert, maar om de zonde die er reeds was, te openbaren 

en te veroordelen. 
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Rom. 5: 13. want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet toege-

rekend als er geen wet is, 

 

Vs. 13 zegt dat de zonde niet toegerekend wordt als er geen wet is. Welnu. God stelde een wet: niet eten 

van de boom der kennis. Hij wist dat Adam en Eva dit zouden doen omdat zij reeds zondaars waren. Even-

min als Israël bij Sinaï de wet kreeg opdat zij die onberispelijk zouden kunnen gaan houden maar opdat zij 

tot kennis der zonde zouden komen, „want door de wet is de (volle) kennis der zonde” , Rom. 3: 20, 

evenmin kreeg Adam het gebod opdat zo zijn trouw tegenover God geopenbaard zou worden maar opdat 

zijn ontrouw aan het licht zou komen. Door dit gebod kon God de zonde tot overtreding maken. Er was geen 

wet gegeven tegen het uitvallen uit zijn eenheid, daarom kon dit niet toegerekend worden, er werd wel een 

gebod gegeven tegen de gevolgen van het eten van de boomvrucht. Zo werd de zonde levend (Rom. 7) en 

kon de dood als oordeel volgen. Nu kon ook de Bevrijder aangeboden worden. 

 

Zonde is in wezen wetteloosheid. Ze is negatief een tekortschieten aan wat verwacht kan worden, een uitval-

len uit de loop, een niet voldoen aan Gods wet op alle gebied van het leven, in één woord: een missen van 

het doel waartoe het wezen bestemd is. Positief is ze een zoeken om iets anders hiervoor in de plaats te 

stellen, een ander doel na gaan jagen Door zijn zonde kon Adam het door God gestelde doel niet meer be-

reiken, daartoe had hij één (volkomen ongedeeld) mens moeten willen blijven. Van volkomen zou hij dan vol-

maakt geworden zijn, vervoleindigd. 

 

Dan zou hij ook Satan en diens macht over de dood hebben kunnen overwinnen, zou door God over al de 

werken Zijner handen gesteld zijn geworden en Gods Beeld gelijkvormig gemaakt zijn. Hij vervreemdde van 

God, verloor zijn eenheid en daarmee het beeld van het ware Beeld Gods zijn en werd, opdat God toch tot 

Zijn voornemen zou komen, omgeschapen tot en tweeheid waarin wel het Beeld-Gods-zijn niet verloren ging 

maar gesplitst werd en niet meer in zijn kiemvolheid aanwezig was. Daarbij werd de zonde een macht over 

hem die hem gekluisterd houdt, een binding waaruit noch hij noch de uit hem geborenen zich ooit uit zichzelf 

weer kunnen verlossen. 

 

Door de zonde de dood. Het gevolg van de zonde is de dood. Hieronder moet men niet de geestelijke dood 

verstaan. Deze dood was reeds ingetreden doordat de begeerte deed ontvangen, ja reeds toen Adam van 

God afgetrokken en verlokt werd. Toen reeds ontstond de verduistering in het verstand. Maar dit bedoelt 

Paulus hier niet, hij heeft de tijdelijke, de lichamelijke of „natuurlijke”  dood op het oog. Deze ontstaat door 

vervlokking van het eiwit. 

 

Dat Paulus hier over de tijdelijke dood spreekt, volgt uit het vers. De zonde is het gevolg van de geestelijke 

dood, de begeerte; deze voert dan niet nogmaals de geestelijke dood mee maar de tijdelijke of de lichamelij-

ke. 

 

Velen zien de dood als een natuurproces. Dit moge hij zijn in de lagere werelden van planten en dieren, hij is 

het niet in de mensenwereld. Daar is hij het gevolg der zonde en deze behoort niet tot het wezen van de 

mens; daarom kan de dood, die er het gevolg van is, niet iets natuurlijks zijn, iets dat zijn natuur eigen is. 

Wel kon hij komen omdat de mens nog niet zijn onsterfelijkheid had. 

 

De dood is niet alleen een gevolg, hij is ook een macht; hij heerst, vs. 18 en niemand kan er zich aan ont-

trekken of hem overwinnen. Dit komt omdat God hem tot een oordeel gemaakt heeft en Zijn veroordelend 

vonnis zich over allen uitstrekt, Rom. 8: 20. 
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HOOFDSTUK  44 

 

Rom. 5: 12. Daarom, evenals door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ( en door de zonde 

de dood en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan) in wie alle gezondigd hebben, 

 

En zo. Waarop duiden deze woorden? Ze kunnen vooruit wijzen zoals in 1 Kor. 9: 24 (loopt alzo), 26 (ik 

kamp alzo), 2 Kor. 9: 5; Rom. 11: 25. Indien men het „en zo”  van Rom. 5: 12 hier ook bij wil voegen zou het 

naar wat volgt moeten wijzen maar dan is het de vraag hoe men dit gedeelte moet lezen. Daarover verschilt 

men van mening. Men zou het dan zo moeten lezen: en alzo is de dood doorgegaan omdat allen ge-

zondigd hebben. Zo doet het de Elberfelder-, de Canisius, de Nwe Vert. en Brouwer. In de regel wijst het 

„alzo”  terug naar het voorafgaande zoals in 1 Kor. 7: 7 (de ander alzo); 8: 12; 11: 28 (en ete. alzo); 14: 25 

(en alzo worden de verborgen dingen openbaar). Dan blijft de vraag waarop wijst het terug, op „dood”  of op 

„mens” . M.a.w.: moet men als het op „dood”  slaat, lezen: evenals door één mens de zonde in de wereld is 

ingekomen en door de zonde de dood en zo, dus door de dood, de dood tot alle mensen is „doorgegaan of 

moet men, als het op „mens”  slaat, lezen: evenals door één mens de zonde in de wereld is ingekomen 

en door de zonde de dood, zo is ook door één mens de dood tot alle mensen doorgegaan. We menen 

dat dit laatste de bedoeling is want dit vers en de volgende verzen worden beheerst door wat de ene mens 

heeft teweeggebracht. Niet de dood is er door de dood maar de dood is er door de ene mens. 

 

In wie allen gezondigd hebben. Heel wat andere vertalingen zetten het „in welken”  der S.V. heel anders over 

en wel door „omdat”  of een gelijkbetekenend redengevend voegwoord (vermits). Zo de Leidse Vert., die van 

Obbink-Brouwer, Voorhoeve, de Canisius-Vert., de Nwe Vert., de Franse van Second en van Martin, die van 

Luther, de Parallelbibel, de Duitse Vert. van Albrecht en de Herziene Engelse. Van der Palm zet: „en door 

hem zijn allen zondaars geworden”  en Bakels. „sinds welke zij allen gezondigd hebben” . Men ziet dat 

de overgrote meerderheid „omdat”  heeft, hetzij in woord hetzij in opvatting. Wij houden ons aan de S.V. en 

willen hiervan rekenschap geven. 

 

Voor „in welken”  staat in het Grieks „eph ho” . Eph (Ef.) is de verkorte en met het oog op de volgende klinker 

wat verzachte klank van „epi”  dat letterlijk „op”  betekent en van „ho” , de derde naamvalsvorm van het 

mannelijke „hos”  of van het onzijdige „ho”  (deze zijn in het Grieks gelijk), dat „die”  of „de”  betekent. Waar 

er in het voorgaande gedeelte drie mannelijke woorden staan: mens, wereld en dood, is „eph ho”  een man-

nelijke derde naamval en moet dan letterlijk vertaald worden door „op wie”  of „op welke” . 

 

Om nu de betekenis te vinden van „eph ho” , gaan we na waar het verder voorkomt. Dat is buiten Rom. 5:12 

viermaal: Lk. 5: 25, 2 Kor. 5: 4, Fil. 3: 12, 4: 10; in de vrouwelijke vorm “eph hè”  staat het in Lk. 11: 22. Als 

we de teksten nagaan blijkt dat hierdoor geen concordante vertaling is te verkrijgen. Men zie: Lk. 11: 22: Die 

neemt zijn wapenrusting waar hij op vertrouwde, Lk. 5: 25: En opgenomen hebbende hetgeen daar hij op 

gelegen had; 2 Kor. 5:4: Nademaal wij niet willen ontkleed worden, Fil. 3:12: Waartoe ik ook van Christus 

gegrepen ben, 4:10: om aan mij te denken waaraan gij ook gedacht hebt. Kan men in 2 Kor. 5: 4 en Fil. 3:12 

„omdat”  vertalen, in Fil. 4: 10 gaat dit niet: „waaraan”  drukt geen reden of grond uit maar wijst een persoon 

aan: „aan wie gij ook gedacht hebt” . Uit dit alles blijkt dat de zaak concordanties niet voor het grijpen ligt en 

men slechts in twee van de vijf teksten buiten Rom. 5: 12 „omdat”  kan zetten.  

 

Gaat dit nu ook niet in Rom. 5:12? We geloven van niet. Als men hier „omdat”  zet, zoals ook Luther en Cal-

vijn doen, laat men Paulus dit zeggen: “en zo de dood tot alle mensen doorging omdat allen gezondigd 

hebben” . Maar dan laat men hem precies het tegenovergestelde zeggen van wat zijn betoog doet verwach-

ten. Hij wil immers zeggen dat zonde en dood in de nieuwe mensenwereld zijn ingekomen door één, maar 

dan past hierin niet dat de dood er is omdat allen zondigen, dit is in strijd met vs. 15 en 17. 

 

Er zijn anderen die zeggen dat het eph’ ho niet op de mens terugslaat maar op het dichtst bij staande woord 

„dood” . Zij zeggen: men is zondaar omdat men sterven moet. M.a.w.: indien met niet stierf, was men geen 
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zondaar. Maar ook dit gaat niet op. Allereerst: men zondigt niet omdat men sterft of sterfelijk is want Christus 

stierf maar was geen zondaar. En vele gelovigen zullen niet sterven, al zijn zij zondaars, 1 Kor. 15. Voorts: 

de dood is iets lichamelijks en de zonde is iets geestelijks. Het lichamelijke heeft het geestelijke niet tot ge-

volg, maar dit het lichamelijke. Niet omdat men sterft ,is men zondaar maar omdat men zondigt sterft men. 

Door middel van een schip komt de lading binnen, maar niet door middel van de lading komt het schip bin-

nen. 

 

Verder, men kan in de dood niet zondigen omdat dan alle gedachten en daden opgehouden hebben. Men 

zal zeggen: men zondigt in de geestelijke dood. Maar het woord “thanatos”, dood, betekent steeds de licha-

melijke dood. De eindconclusie is dus het “op wie”  of “ in wie”  niet op het woord dood slaat. 

 

Het kan ook geen betrekking hebben op het woord „wereld” . Dit is helemaal onhoudbaar. Er zijn vele dingen 

in de wereld, maar daarom zijn zij niet zondig. 

 

Blijft het woord „mens” . Dit staat wel vrij ver van eph’ ho verwijderd maar is in het “en zo”  weer opgenomen. 

Het volgt uit het hele betoog van Paulus, dat hierop neerkomt: De dood is er door Adams zonde. De zonde 

wordt niet toegerekend als er geen wet is. Vanaf Adam tot Mozes was er geen geopenbaarde wet. Toch 

stierven de mensen ook toen al. Hiervoor moet een oorzaak zijn. Deze is: toerekening der zonde. Niet vol-

gens de geopenbaarde wet. Ook niet door de hun van nature bekende wet (Rom. 1: 18, 2: 12-15). Zij werd 

dus toegerekend op grond van iets anders: op grond van Adams overtreding tegen de ingeschapen wet. Hij 

was de wortel of basis waarop allen zondigden. Hij zondigde tegen de wet der liefde jegens God van wie hij 

zich vervreemdde en jegens zichzelf: hij viel uit de eenheid. Door deze wet te overtreden ontstond er een 

toestand waarin allen uit hem voortspruitend zijn gaan verkeren. 

 

Hier tegen wordt wel opgemerkt dat “eph.’ ho” te ver van het woord „mens”  staat om er betrekking op te 

hebben. Dit bezwaar vervalt als men in het middengedeelte van vs. 12 een tussenzin ziet en de tekst zo 

leest: „Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is (en door de zonde de dood 

en de dood alzo tot alle mensen is doorgegaan) in wie allen gezondigd hebben”  Of, met omzetting van 

de zin: „Daarom, gelijk door één mens (in wie allen gezondigd hebben) de dood in de wereld is inge-

komen,”  enz. 

 

Wij hebben de S.V. gevolgd (daarmee de andere niet aanvaard) en nu ook verdedigd, maar niet om reden 

van oudheid of eerbied maar:  

- 1e op grond van het feit dat “eph’ ho”  niet concordant te vertalen is, niet uitsluitend redengevend 

voegwoord (omdat) is;  

- 2e omdat, waar de dood zonder uiterlijke wet heerst, er een andere wet moet zijn op grond waarvan 

hij wordt toegerekend;  

- 3e omdat deze wet niet de in de schepping geopenbaarde natuurwet is want onbewuste kinderen 

hebben nog niet gezondigd en sterven toch daar God hen ziet liggen in Adam en ze daarom als 

zondaren rekent;  

- 4e omdat 1 Cor, 15 leert dat allen in Adam sterven, waaruit volgt dat allen in hem zondigden en dat 

dit allen toegerekend wordt, geheel buiten latere persoonlijke zonden om. 

 

De ene zonde van Adam brengt veroordeling over allen. De dood is er het gevolg van. De mens zondigt niet 

eerst persoonlijk om dan te sterven, hij wordt als zondaar aangemerkt als uit Adam geborene en in hem 

begrepen. De apostel gebruikt daarom in 5: 12 de verleden-tijdvorm: “in wie allen zondigden” . Indien Pau-

lus bedoeld had te zeggen dat, omdat de mens persoonlijk zondigt hij daarom sterft, dan had hij de aorist-

vorm, de tijdloze vorm gebruikt. Hij doet dit niet maar bezigt de verleden tijd hiermee aangevend dat dit zon-

digen geheel verleden tijd is geworden. Dit kan alleen als men ziet dat allen in Adam zondigen en de dood 

daarvan het gevolg is. Het bewijs is de dood van onbewuste kinderen. Zij sterven zonder dat ze persoonlijk 

gezondigd hebben. Onwetend ja meer nog, ongeboren zondigden zij reeds omdat God hen ziet in Adam 

inliggend. Vandaar de verleden tijd van Rom. 5: 12. 

 



De Brief aan de Romeinen Pagina 88 
 

 

HOOFDSTUK  45 
 

Rom. 5: 13. want tot (de komst van) de wet was er zonde in de wereld maar zonde wordt niet toege-

rekend als er geen wet is, 

 

Tot de wet. Paulus onderscheidt hier twee perioden in de geschiedenis van het Adamietische geslacht; die 

zonder wet en die daarna. „Wet”  staat hier zonder lidwoord, uit het verband, vs. 14, blijkt dat ze is de open-

baring van Gods wil aan Israël. Voor deze nu was reeds de zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toe-

gerekend als er geen wet is die haar tot overtreding maakt. 

 

Rom. 5: 14 Maar (toch) heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet gezondigd 

hebben in gelijke overtreding als die van Adam, die een voorbeeld is van Hem die komen zou, 

Ook van Adam tot Mozes heerste de dood. Waar er toen geen wet was, waarom heerste dan toch de dood 

en waarom werd de zonde dus toch toegerekend. Hoe is dat met Gods rechtvaardigheid te rijmen. Over 

Adam kwam het vonnis van de dood door overtreding, maar waarom hadden allen uit hem geboren het oor-

deel van de dood gekregen daar zij èn niet gezondigd hadden zoals Adam èn er geen wet was om hen te 

veroordelen. Hiervoor moet dan een andere oorzaak zijn. Vs. 18 geeft hierop het antwoord, n.l. dat het oor-

deel gekomen is door Adams val. Op dit punt willen we echter nu niet dieper ingaan maar er mee wachten 

tot we dit gehele gedeelte behandeld hebben. 

 

Niet gezondigd als Adam. Geen der uit Adam geborenen heeft in gelijke overtreding gezondigd als hij. De 

S.V. zet „gelijkheid” . Het Gr. woord “homoióma” drukt geen volkomen gelijkheid uit maar een zekere over-

eenkomst. We vinden het in Rom. 1: 23; 5: 14; 6 :5; 8: 3; Fil. 2: 7 en Op. 9: 7.  

In geen dezer teksten is sprake van volkomen gelijkheid, er is slechts een zekere overeenkomst. 

 

Overtreding. Dit is een der woorden om Adams zondeval te beschrijven. Het Gr. woord, “parabasis’, bete-

kent een er naasttreden, een over iets heengaan, een ontwijken; ook een voorbijgaan. We vinden alleen bij 

Paulus: Rom. 2: 23; 5: 14; Gal. 3: 19; 1 Tim. 2: 14; Hebr. 2: 2; 9: 15. (Het werkwoord “parabaino” staat in 

Mat. 15: 2, 3; Handelingen 1: 25; 2 Joh. 9). We vonden reeds in 1 Tim. 2: 14 dat Eva in overtreding is ge-

weest; dit wordt daar niet van Adam gezegd, die is verleid. In Rom. 5: 14 echter staat echter dat ook hij in 

overtreding is geweest. 

 

De overtreding van Eva is in Gen. 3 geopenbaard en al geven we toe dat Adam door zijn mee-eten ook over-

treden heeft, we geloven niet dat Rom. 5 spreekt van het overtreden van het verbod niet van de boom der 

kennis te eten maar dat hier iets anders bedoeld wordt. Dit volgt immers uit vs. 12: dat door één mens de 

zonde ingekomen is. De overtreding van Adam behoort tot de verzwegen verborgenheid van Rom. 16: 25, is 

dus niet in Gen. 3 geopenbaard. Deze overtreding heet in vs. 15, 17 en 18 een val (S.V.: misdaad), in vs. 19 

ongehoorzaamheid en ze betreft steeds de éne mens. 

 

Men kan vragen: Wat is dan Adams overtreding, de ongehoorzaamheid van de éne mens? We geloven dat 

deze ons niet rechtstreeks geopenbaard is maar vervat is in de woorden dat hij een voorbeeld, Gr.: een type 

is van Hem die komen zou. Aan het slot willen we een gedachte hierover aan de hand doen. Hier zeggen we 

alleen dat Adam een gebod ontvangen heeft dat hij niet heeft gehoorzaamd. Dit behoeft er niet een met 

hoorbare stem geweest te zijn, het kan zeer wel een innerlijke openbaring zijn geweest. 

 

Van Christus staat twee maal dat Hij een gebod van de Vader ontvangen heeft, Joh. 10: 18, 12: 49, 50. Dit 

hoeft mede in het geheel niet met hoorbare stem geweest te zijn; deze toch heeft Hij slechts driemaal ge-

hoord, bij de doop, op de berg der verheerlijking, vlak na de intocht (Mt. 3, 17, Joh. 12). Het is daarom een 

inwendig gebod geweest, een aanspreken door de Geest in Zijn geest. En zo kan dat ook bij Adam geweest 

zijn. 
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Adam een type. Adam heet een type van Christus. Wat Adam, de ongedeelde mens had moeten zijn, heeft 

Christus volbracht. We kunnen de gedeelde mens Adam geen type noemen. Dit was hij wel toen hij naar 

Gods Beeld geschapen was. Christus heet niet rechtstreeks het “antitypos”. Dit woord komt voor in Hebr. 9: 

24 (afbeelding) en 1 Petr. 3: 21 (tegenbeeld). Toch kunnen we Hem in onze taal het Anti-type van Adam 

noemen, daaronder dan verstaande dat Hij het grotere en meerdere en veel rijkere tegenbeeld van Adam 

was. 

 

Waarin had Adam nu een type moeten zijn? Hij had o.a. middelaar Gods en der Pre-Adamietische wereld 

moeten wezen. Adam wordt steeds bezien in het licht van zijn nakomelingen, als hun stamvader, maar niet 

in dat van de voor hem geschapen rassen. Kan het nu niet dat God hem geschapen heeft met het oog op 

deze? Paulus’ evangelie leert de verzoening der wereld door Christus. Moeten we nu het type van Deze ook 

niet in dit licht zien. Wat Hij verricht heeft voor de wereld van nu en de voorwereld van toen, had Adam voor 

de voorwereld moeten doen: haar weer in de rechte staat voor God brengen. Anders kan hij hier geen type 

genoemd worden. 

 

 Rom. 5: 15 Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. Want stierven door de val van één allen,  

 veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.l.) die van de éne mens Jezus 

Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

 

De val. Paulus gebruikt hier een ander woord voor Adams tekortschieten, n.l. „paraptoma” . Dit woord is door 

de S.V. steeds door „misdaad” (misdaden) vertaald behalve in Rom. 4: 25 (zonden) en 11: 12 (val). Deze 

vertaling is te sterk want dit drukt te veel het opzettelijke uit, terwijl Gal. 6: 1 spreekt van het door een parap-

toma overvallen worden. Het er bij behorende werkwoord “parapipto” komt voor in Hebr. 6: 6 en is daar ver-

taald door „afvallig worden” . Ook dit is te sterk; beter is „uitvallen” . De grondbetekenis van paraptoma is: 

een mistred, misslag of misstap. Buiten de Evangeliën (Mt. 6: 14, 15; 15; 18: 35; Mk. 11: 25, 26) en Jakobus 

(5: 16) vinden we het alleen bij Paulus. 

 

In Ef. 2: 1 is het verbonden met „zonden”: we moeten dood zijn voor de misdaden en zonden, bewijs dat het 

van de laatste onderscheiden is. In Rom. vinden we het negenmaal en hiervan zesmaal in dit gedeelte, vs. 

15, 15, 16, 17, 18, 20. (Voorts in 4: 25; 11: 11, 12). 

 

We geloven dat we in Rom. 5 het woord waar het in het enkelvoud staat, n.l. in vs. 15 en 17 in zijn oorspron-

kelijke betekenis moeten nemen, n.l. als een terzijde vallen, een uit iets uitvallen. 

 

Adam is uitgevallen op de weg die hij gaan moest; het van levende ziel worden tot een geestwezen dat an-

deren tot zegen kon wezen. Hij heeft een val gemaakt uit de eenheid in de door hem begeerde tweeheid, is 

van levende ziel tot stervende man en vrouw geworden. Wil men het afvallig worden van Hebr. 6: 6 hier 

handhaven, dan is het zo: hij is van God afgevallen en is in de geest gaan dwalen, hij beging de misstap 

de eenheid van geest met Hem te verlaten en is zo terzijde van de levensweg komen te liggen. 

 

Adams val is tevens een belediging, een kwetsen van de Here in Zijn goedheid en liefde, een Hem openlijk 

prijs geven als iemand die men niet acht. 

 

De genadegift. Dit woord Gr. “charisma”, komt behalve in 1 Petr. 4: 10 alleen bij Paulus voor, zestien maal. 

Hij gebruikt het om er de geestesgaven mee aan te duiden, 1 Kor. 1: 7; 12: 4, 9, 28, 30, 31; Rom. 12: 6, 

maar ook andere gaven, 1 Kor. 7: 7; 2 Kor. 1: 11; 1 Tim. 4: 14; 2 Tim. 1: 6, In Romeinen vinden we het in 2: 

11, 5: 15, 16; 6: 23 en 11: 29. In 5: 15, 16 betekent het niet een bepaalde aan een mens gegeven gave maar 

de in Christus aangebrachte gave van de toerekening der gerechtigheid; het woord wordt hier dus genomen 

om de kern der behoudenis aan te geven. 
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Rom. 5: 15 Maar niet gelijk de val is ook de genadegave. Want stierven door de val van één allen,  

 veel meer is de genade Gods en het geschenk (gegeven) in genade, (n.l.) die van de éne mens Jezus 

Christus, voor de velen overvloedig geworden. 

 

Niet gelijk de val is de genade. We vinden in vs. 15 het eerste verschil in de vergelijking. En dit niet alleen, 

maar ook het eerste „veel meer” . Dit doet de balans duidelijk doorslaan naar de zijde van de laatste Adam. 

Niet gelijk de val is de genadegift. Deze twee worden tegenover elkaar gesteld. In 11: 12 staat tegenover de 

val de rijkdom en wordt naast de val de vermindering gesteld. Mede daarom is de vertaling „misdaad”  in 

Rom. 5 niet juist. De val brengt de dood. Hiertegenover stelt God de overvloedige genade. Deze doet uit de 

dood opstaan en geeft leven, vs. 18. Maar dit niet alleen, er is in de genade een gift, er staat immers: de 

genade en de gave: Uit vs. 18 blijkt dat de genade is over allen, maar hier en in vs. 16 wordt tevens gespro-

ken van een gift. Deze heet in vs. 17 de gerechtigheid, hier in vs. 15 de gift. 

 

Het woord genade, charis, heeft meer dan één betekenis. Het betekent oorspronkelijk gracie, bekoorlijkheid 

dan: welgevallen, dan liefde tot wat in zichzelf niets heeft, dan: geschenk, dan: liefde tot zondaars. Men zou 

kunnen zeggen: Gods gracie leidt tot gratie. Gods beminnelijkheid tot Gods welgevallen. De genadegave, 

charisma, is de uitwerking der genade ervaren als geschenk. 

 

De velen. De S.V. laat, jammer genoeg, het lidwoord weg en maakt zo dat het onbepaalde telwoord een 

ander karakter krijgt. Zo toch kan men menen dat Paulus bedoelt te zeggen: hoewel allen sterven kunnen 

slechts velen de genade verkrijgen. Dit is echter onjuist. “De velen”  zijn niet een groep uit “de allen”  maar 

vormen een tegenstelling tot de ene. „Die allen”  staan tot hem als de „velen” . En over die velen komt de 

genade. Alle stierven in de ene, veelmeer nu is de genade Gods over hen overvloedig geworden. Allen ster-

ven in Adam, allen worden levend gemaakt in Christus, 1 Kor. 15: 22. Deze levendmaking behoort mede tot 

de genade. 

 

Dit woord is nog grotendeels onvervuld. Velen uit Adam van hem tot Mozes en van Mozes tot Christus en 

van Deze tot nu zijn gestorven of zullen sterven zonder de genadegave ontvangen te hebben. Over allen in 

Adam is wel de dood gekomen maar niet de genade ten leven. Dit houdt in wezen meer in dan alleen hun 

toekomstige opstanding. Het omvat tevens hun rechtvaardiging, vs. 18. 

 

Uit dit alles blijkt dat de misstap die tevens een belediging werd en de genadegift niet met elkaar balanceren. 

De laatste overtreft de eerste in diepte, omvang en kracht. De genade reikt verder in hoogte dan de val in 

diepte, is veel omvattender en daarbij effectiever. Brengt de val vermindering, de genade brengt een rijke 

gave. En dit niet alleen voor de aardse sfeer waarin Adam viel, maar voor alle sferen waarin God de mens 

wil stellen. 

 

Rom. 5: 16 En niet gelijk (het vonnis is) door de één die gezondigd heeft, (is) het geschenk. Want het 

oordeel over één val (leidde) tot veroordeling, maar de genadegave uit vele misstappen tot recht-

vaardigstelling. 

 

Veroordeling en rechtvaardiging. In dit vers heeft de S.V. cursief ingevoegd „de schuld”, wellicht omdat ze 

dit woord later in het vers ook zette. Maar dit woord komt in de grondtekst in het hele vers niet voor; we vin-

den daar wel „krima”  (vonnis) en “katakrima”, (veroordeling) maar niet „schuld”  (“opheilè”). We menen 

daarom dat deze invoeging onjuist is. Andere vertalingen voegen niets in. De Nwe Vert. zet: „En het is met 

het geschenk niet als door het zondigen van een” . Brouwer: „Evenmin is het geschenk in over-

eenstemming met de uitwerking van de zonde des enen” . We geloven echter dat de constructie van de 

zin dit niet toelaat. Vs. 16 is gelijk opgebouwd als vs. 15 maar het eerste deel is korter. In vs. 15 vinden we in 

beide delen een onderwerp (val, genade) maar dit ontbreekt in het eerste lid van vs. 16. De St. Vertalers 

hebben dit gevoeld en er daarom een woord ingelast, een woord dat we niet juist vinden. We menen dat we 

beter „vonnis”  kunnen invoegen, dat in de volgende zinsnede staat en daarom door Paulus hier is weg-

gelaten. We lezen dus. „En niet gelijk het vonnis is het genadegeschenk. Want het vonnis ….” . Dit lijkt 
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ons het meest logisch.  

 

Verder vertaalt de S.V. het woord „krima”  door „schuld” . Dit is onjuist. Er staat „vonnis” . Een „krima”  is het 

effect van het oordelen; dit is een vonnis. Hier leidde dit tot veroordeling, “katakrima”. 

 

Tegenover het vonnis staat nu het genadegeschenk, het effect van het geven, het “dêrèma”. (Deze woorden 

op „ma”  geven het effect aan van een werking). Dit heeft te doen met vele misstappen, S.V.: misdaden. 

De misstappen zijn geen dingen die op zichzelf staan en anderen niet beledigen of beïnvloeden. Adams val 

was op zichzelf een val, een misstap bezijden het pad maar t.o.v. God een belediging. God kon terecht van 

hem alles verwachten, Hij had de mens goed gemaakt. Diens val beledigde Hem voor het oog van Zijn ande-

re schepselen, was een smaad voor Hem. Zo zijn het ook onze misstappen. Daarbij zijn het beledigingen 

voor anderen, kwetsingen die anderen pijn doen of hun verontwaardiging opwekken. Vandaar de bede om 

vergeving der „misdaden” , misstappen jegens God en de opdracht deze elkander te vergeven. 

 

Rom. 5: 17 Want, heeft door de val van de éne de dood geheerst door die éne, veel meer zullen zij die 

de overvloed der genade en het geschenk der gerechtigheid ontvangen in het leven heersen door de 

éne, Jezus Christus. 

 

Tweeërlei heerschappij. Door de val van de ene mens, de belediging God aangedaan, is de dood heer-

schappij gaan voeren, als koning gaan heersen. Zo zet de Nwe Vert. Men kan ook alleen zetten: heersen. 

De dood is een macht geworden die zijn scepter over allen uit Adam geborenen zwaait. Maar hiertegenover 

zet God een andere heerschappij, die der genade die ten leven zal heersen, vs. 18. Dit is al rijk, maar in dit 

vers is sprake van nog iets anders, van de overvloed der genade. Deze zal haar bezitters niet alleen het 

leven geven maar hen mede doen heersen. 

 

Het geschenk der gerechtigheid. De gerechtigheid of rechtvaardigheid is een geschenk. Ze wordt gegeven 

„om niet” , zonder enige verdienste onzerzijds. Ze wordt ons toegerekend en gegeven uit Christus’ gerech-

tigheid en is een surplus van genade. 

Deze overvloed van genade is ongetwijfeld voor de uitverkorenen, voor hen die Paulus later de broeders 

noemt en van wie Christus de Eerstgeborene is. Men verwarre deze niet met hen die met Christus de dui-

zend jaar zullen heersen, Op. 20. Deze groep van Romeinen is de hemelse groep die niet in de aardse maar 

in de hemelse sfeer haar taak en plaats zal innemen en naar welker openbaring het schepsel reikhalzend 

uitziet. Rom. 8. 

 

Zo vonden we ook in vs. 17 een verschil aangegeven. Maar weer balanceren de twee leden niet met elkaar 

en is er een tweede „veel meer” . Weer overtreft de laatste Adam verre de eerste. Moest over zijn ene mis-

stap het veroordelend vonnis worden uitgesproken, uit veler misstappen leidt de genade tot rechtvaardiging. 

Over het „hoe”  spreekt de apostel nog niet, omdat het over de Persoon gaat die dit bewerkt heeft. 

Het „hoe” is de vereenzelviging met Christus. Die is echter geen volkomene als zou iemand Hem kunnen 

vervangen. Hij is tot zonde gemaakt en dit kan een Adamiet niet. Maar er is in zoverre vereenzelviging dat 

de mens in de geest en dit nog slechts in zekere overeenkomst met Hem gekruisigd kan worden, met Hem 

kan sterven, met Hem begraven kan worden, met Hem kan opstaan. Zo iemand is voor God gerechtvaar-

digd, Rom. 6: 7. Hij staat dan in de nieuwe schepping, Rom. 8, en kan in het leven heersen. 
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Rom. 5: 18 Zo dan, gelijk het door één val voor alle mensen tot veroordeling (is gekomen), zo         

(komt) het ook door één (leven der) gerechtigheid voor alle mensen ten leven.  

 

In dit vers trekt de Apostel als instrument van de Geest de conclusie uit het betoog die we in vs. 12 al ver-

wacht hadden maar die weerhouden is door de behandeling van de vele zijden der zaak. Deze conclusie is 

echter niet een gevolgtrekking uit een westers opgebouwde redenering maar een echt Paulinisch antwoord 

op vs. 12-14. 

 

Zo dan. Dit woord vinden we hier voor het eerst in de Brief. In vroegere Brieven had de apostel het driemaal 

gebruikt: 1 Thess. 5: 6; 2 Thess. 2: 15; Gal. 6: 10; in een latere laat hij het nogmaals horen: Ef. 2: 19; in Ro-

meinen vinden we het de overige keren: 7: 2; 8: 12; 9: 16, 18; 14: 12, 19. Men ziet dat we het alleen bij Pau-

lus vinden, en wel twaalf maal, een getal dat meerdere malen bij hem voorkomt. Het is een dubbel woord 

(“araoun”), waarvan het eerste deel dient om een gevolgtrekking uit het voorgaande in te leiden; het tweede 

deel versterkt het eerste; het geheel betekent: bijgevolg; in Rom. 7: 3 heeft de S.V. gezet: daarom dan. 

 

Op het: zo dan volgt weer een vergelijking waarbij op een overeenkomst en op een verschil wordt gewezen. 

 

Evenals in vs. 16 heeft de S.V. het woord schuld ingelast maar dit komt in het gehele verband niet voor en is 

daarbij onjuist. Het komt slechts twee maal voor n.l. in Mt. 18: 32 en Rom. 13: 7, (in dit laatste vers is het 

vertaald door: wat gij schuldig zijt). We lieten dit woord in onze vertaling uit en zetten: zo dan, gelijk het 

door één val voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. 

 

Eén misstap of val, één (leven der) gerechtigheid. De apostel zet deze dingen tegenover elkaar. De gevol-

gen van beiden strekken zich over allen uit; dat is het punt van gelijkheid; het verschil ligt in de aard van de 

gevolgen. 

 

We hebben voor „gerechtigheid”  het woord „leven”  ingevoegd omdat hier niet staat “dikaiosunè”, rechtvaar-

digheid, maar “dikaioma”; de uitgang „ma”  geeft een gevolg aan van de werking die de grondvorm uitdrukt; 

de gerechtigheid die over allen komt is er een die het gevolg is, de uitwerking, van het leven des Heren Je-

zus Christus. 

 

Het woord dikaioma heeft verschillende betekenissen maar de grondbetekenis is: het beantwoorden aan 

de eisen van het zedelijk recht. Deze zijn gegeven in rechten; Lk. 1: 6; Hebr. 9: 1; Rom. 1: 32; 2: 26; 8: 6; 

of treden naar voren als gerichten of oordelen: Op. 15: 4, of in rechtvaardige daden: Op. 19: 8 of zijn het 

voldoen aan de gegeven rechten: Hebr. 9: 10. Hier in Rom. 5: 18 geeft het woord de complete ge-

hoorzaamheid en het volkomen beantwoorden van Christus aan Gods eisen of rechten aan in de dagen 

Zijns vleses. Dit Zijn leven op aarde gaat verre uit boven Adams verkeren in de staat van levende ziel, want 

deze gerechtigheid van Christus is niet alleen het betrachten van de uiterlijke wet van Sinaï geweest maar 

heeft mede omvat het innerlijke leven van Zijn geloof en liefde tot God en Zijn wandel in de liefde. Dit deed 

Hem steeds doen wat Deze behaagde. Het is deze gerechtigheid die ter rechtvaardiging wordt gerekend. 

Het bewijs voor haar krachtdadigheid is Zijn opstanding. 

 

Eén misstap heeft veroordeling gebracht. Hier vinden we waarom allen stierven of moeten sterven. Zij liggen 

onder een vonnis der veroordeling. Geboren uit Adam zijn allen vlees en dit ligt niet alleen onder de vergan-

kelijkheid maar kan zich ook nimmermeer opwerken om als volkomen rechtvaardige voor God te staan, om-

dat het nooit uit kan komen boven de bron, de éne mens, uit wie zij voortkwamen en -komen. Dit vonnis is er 

niet om persoonlijke zonden maar omdat de mens in wezen deel van Adam en deze in hem vertegenwoor-

digd is. En evenals bijv. alle Nederlanders die geboren worden, reeds daardoor liggen onder de financiële 

schuld van het land, zo liggen alle Adamieten onder de zedelijke schuld voor God. Het enige middel om er 

onder uit te komen zou zijn: betaling van die schuld. En dit is juist uitgesloten. 
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Er is overerving van geestelijke, ziellijke en lichamelijke eigenschappen. Men kan dit telkens weer waarne-

men. Naar de inwendige mens is er steeds een hang naar de zonde, een zich van Hem af willen bewegen. 

Voor God was dit duidelijk zichtbaar; ook dat niemand meer daaraan uit zich zelf kon ontkomen noch ook 

voor anderen dit kon bereiken, Ps. 49: 8. Daardoor kwam het veroordeling van Adam en in hem van allen. 

En dit niet alleen, maar het vonnis hield ook in dat allen onder de zonde besloten werden. Nooit zou iemand 

uit Adam geboren in staat zijn uit zichzelf de zonde van zijn voorvader te boven te komen. 

Over alle mensen. Het is over alle mensen tot veroordeling gekomen. Het bewijs is dat allen de heerlijkheid 

derven, Rom. 3: 23. Nu komt het ook over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Het eerste vond 

plaats door Adam, het tweede heeft plaats door Christus; het eerste door toegerekende „erfzonde” , het 

tweede door toegerekende gerechtigheid. Zo toch zullen we de balans moeten stellen. Het gaat hier immers 

over de twee hoofden; het ene brengt zonde en dood, het ander rechtvaardiging en leven. 

 

Men zal vragen: Is de toerekening der zonde niet onrechtvaardig, onbillijk. Het antwoord is: neen, want elke 

Adamiet valt als hij zelfbewust wordt, (wat bij kinderen plaats heeft als zij zich als een “ik” weten) als een 

Adam in een der takken van diens wortelzonde bij of zou dit eenmaal doen (als hij bijv. niet als onbewust 

kind stierf of als debiel of imbeciel genezen werd). De toerekening is mede niet onrechtmatig omdat God aan 

de andere kant Christus’ gerechtigheid toerekent. Dit zijn de twee uiterste polen. De toerekening der zonde 

openbaart zich bij het tot zondaar stellen, mede door latere persoonlijke zonden die vruchten zijn van de 

oerzonde, de toerekening der gerechtigheid heeft plaats door het met Christus één plant te worden in Zijn 

sterven voor de zonden. Beide dingen gaan dus niet maar buiten de mens om; hij wordt er subjectief bij be-

trokken. Het een zal hij als rechtvaardig vonnis van God onderschrijven, het ander zal hij als genadig ge-

schenk van God verkrijgen. 

 

Over alle mensen, is voor ons over alle mensen. Als we dit alle in het eerste lid van vs. 18 zien als hoofd 

voor hoofd, moeten we met Palus het “zo dan”, het „bijgevolg”, ook in het tweede lid uitbreiden tot allen, 

hoofd voor hoofd. Men moet niet zeggen: het betekent allerlei mensen want de rechtvaardiging ten leven is 

gebonden aan het geloof. Over de weg spreekt Paulus hier niet, hij zet alleen de eerste Adam tegenover de 

Tweede en het zou een te kort doen zijn aan het werk van de Laatste om wel het allen in vs. 18 d een werke-

lijk allen te doen zijn en niet dat van vs. 18 b. Het gaat hier niet om het geloof van mensen maar om het werk 

van Christus en dit zal zich tot allen uitstrekken. Adam kan niet meer verloren doen gaan dan Christus kan 

behouden. Sommigen zullen opmerken: maar we zien niet dat allen tot behoudenis komen. We stemmen 

hierin volmondig toe maar God heeft meer tijd en wijzen om er toe te doen komen dan velen menen. Ande-

ren nemen deze zaak te gemakkelijk op en menen dat men reeds door een opstanding uit de tweede dood 

gerechtvaardigd wordt. We verwerpen dit ten volle. Zal Christus’ gerechtigheid over allen komen, dan zal 

God dit niet anders doen dan door allen tot zondaar te stellen en door hen met Christus te doen sterven, om 

hen zo tot een nieuwe schepping te maken. Er is geen andere weg tot dit heil in Christus. Maar het doet voor 

ons te kort aan het werk van onze Heer om Rom. 5: 18 ook niet in volle consequentie te aanvaarden, Gode 

overlatend hoe Hij het wil uitwerken en daarop vertrouwend te wachten. 

 

Rom. 5: 19. Want, evenals door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden ge-

steld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden         

gesteld. 

 

Ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid. In dit vers wordt ons een nieuw aspect der zonde getoond. Ze 

was ongehoorzaamheid, “parakoè”. Dit woord betekent oorspronkelijk verkeerd of gebrekkig horen maar 

later: niet willen horen of verstaan. In dit vers wijst het echter geen op zichzelf staande daad aan maar een 

gezindheid, een ingesteld zijn, het volgen van een neiging. 

Hiertegenover wordt nu gesteld de gehoorzaamheid van Christus, de “hupakoè”, d.i. het blijven onder (hu-

per) het gehoor. Dit heeft zich Zijn gehele leven op aarde geopenbaard: Hij deed steeds wat Gode behaaglijk 

was, Joh. 8: 19. Hij ontledigde Zich om Gods wil te volbrengen, werd de mensen gelijkend en gevonden als 

een mens heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, Fil. 2: 7, 8. En dit laatste niet 

omdat Hij eerst ongehoorzaam zou zijn geweest en nu tot de gehoorzaamheid terugkeerde maar omdat Hij 

van Heer dienstknecht werd, van Gebieder slaaf. Hij kwam om Gods wil te doen, Zijn verlangen, Joh. 5: 30; 
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6: 38; Hebr. 10: 7, dit was Zijn spijze, Joh. 4: 34. Het is deze gehoorzaamheid, deze gezindheid en begeerte 

van Zijn innerlijke Wezen die de velen tot rechtvaardigen stelt door toerekening der daardoor verworven 

gerechtigheid. 

 

HOOFDSTUK  48 

 

Rom. 5: 19. Want, evenals door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot zondaars worden ge-

steld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. 

Gesteld tot zondaar. Gesteld tot rechtvaardige. Het stellen tot zondaar betekent maar niet eenvoudig ze als 

zondaars te zien, ze als zodanig aan te merken. Iemand die gestolen heeft, is voor deze daad een dief maar 

pas als hij door de rechter veroordeeld is, is hij door het rechterlijk vonnis tot dief gesteld. Zo ook met andere 

misdrijven. Het stellen is dus iets meer dan het worden of het zijn. 

Als we het werkwoord stellen, “kathistèmi”, nagaan, blijkt dat er overwegend een gezag is dat tot iets stelt. In 

Mt. 24: 45, 47; 25: 21, 23 en Lk. 12 :42, 44 stelt een heer een dienstknecht over zijn goederen of zijn andere 

dienstknechten. Zelf was de Heer niet tot rechter gesteld, Lk. 12: 14. Men stelde zeven mannen ter verzor-

ging der armen, Handelingen 6: 3. Jozef werd gesteld tot overste over Egypte, 7: 10. Verdere teksten zijn 

Handelingen 7: 27, 35; Tit. 1: 5; Hebr. 2: 7; 5: 1; 7: 28; 8: 3. Ten slotte is er nog Handelingen 17: 15 (gelei-

den); Jak. 3: 6; 4: 4; 2 Petr. 1: 8 (maken). Men ziet dat de overwegende betekenis is dat iemand door een 

hoger gezag tot een zeker ambt of functie aangesteld wordt. 

In Rom. 5: 19 gebeurt het tot zondaar gesteld worden door God als Rechter. Hierbij wordt een veroordelend 

vonnis geveld. Dit vonden we al in vs. 16. Dit vonnis is vervat in het woord van Rom. 6: 23: de bezoldiging 

der zonde is de dood. 

Allerwegen ziet men onmiskenbaar dat de dood er is maar niet alle mensen zien hem als een oordeel van 

God. Velen houden hem voor een natuurproces, een onafwendbaar iets, maar zien niet in dat zij onder een 

veroordelend vonnis liggen. Dit moet de Heilige Geest hun leren; zij moeten tot zondaars gesteld worden. Dit 

gebeurt persoonlijk en wel in hun leven, God verbijzondert telkens weer het vonnis over allen uit Adam gebo-

renen en stelt door Zijn Geest in hun geest afzonderlijk tot zondaar. 

Mogelijk merkt men op dat dit al gebeurd is, want, zal men zeggen, er staat dat zij “gesteld zijn geworden” . 

Dit staat er echter niet; er staat geen voltooide maar de tijdloze vorm: men leze dus: tot zondaar gesteld 

worden. Dat houdt dan in dat dit proces telkens nog doorgaat. Alle uit Adam geborenen liggen door zijn val in 

de zonde, zijn zondaars maar zij worden pas in de weg der ontdekking tot zondaars gesteld. Dit doet de 

Heilige Geest die niet alleen hun persoonlijke zonden in het licht van Gods aangezicht stelt maar verder 

terugleidt tot de ene eerste Adam en laat zien dat zij vertakkingen zijn uit de ene stam. Het tot zondaar stel-

len gebeurt door toerekening van Adams zonde. Dan ziet men dat men in wezen Adam bijvalt doordat men 

het heil niet zoekt in God maar iets anders begeert buiten Hem, dan leert men onder Gods recht buigen en 

erkent dit als rechtvaardig. Dan kan God verder gaan en de tot zondaar gestelde rechtvaardigen door hem 

op Christus’ geloof te doen zien en hem dit als gerechtigheid toe te rekenen. De weg daartoe beschrijft Pau-

lus in Rom. 6. 

Men lette op het verschil tussen het zondaar zijn en tot zondaar gesteld worden. Allen zijn zondaars maar 

alleen zij die reeds tot in Christus geloofd hebben kunnen tot zondaar gesteld worden. Dit is geen zaak van 

vreugde maar daarna geeft ze een vreedzame vrucht van gerechtigheid. 

God stelt tot zondaar, hetzij vroeg of laat. Hij stelde er vroeger zo, doet het in deze tijd, zal er mee doorgaan. 

Evenzo met het andere: tot rechtvaardige stellen. Zij die de gave der gerechtigheid in deze tijd ontvangen, 

ondergaan dit proces nu in hun hart. God is vrij wie Hij nu en wie Hij later er toe zal leiden; eenmaal zal het 

aller deel zijn. 

Indien men meent dat het tot zondaar stellen plaats heeft bij het eindgericht, moet het tot rechtvaardige stel-

len daar ook plaats hebben. Wat baat dan het geloof in Christus’ bloed. Daarbij zou men het dan uiterlijk 

nemen: openlijk werd men tot zondaar gesteld, openlijk daarna tot rechtvaardige. Men voelt dat dit niet op-

gaat. Voor hen die in Christus zijn is er geen veroordeling meer, dus kunnen zij niet meer tot zondaar gesteld 
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worden. Daarom is het tot zondaar stellen een innerlijke geestelijke zaak, tussen God en de zondaar, nu, in 

dit zijn leven. En indien het een innerlijke zaak is, zal dat ook met de andere mensen het geval zijn. Wan-

neer? Dit hangt af van de leiding Gods. 

Waar het Rooms-katholicisme, het Calvinisme en het Lutheranisme geen inzicht heeft in het voornemen der 

eeuwen, kunnen deze drie stelsels ook geen oog hebben voor wat God in de toekomende eeuwen doen kan. 

Hij zal echter, hoe dan ook, door Christus’ rechtvaardigheid eenmaal allen tot rechtvaardigen gesteld heb-

ben. Zo zegt Rom. 5: 19. 

Rom. 5: 20. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de val groter zou worden. En waar de zonde 

is toegenomen, is de genade overvloediger geworden,  

Paulus heeft nu de gang der gehele mensheid overzien en in een enkele zin neergeschreven. Nu kan de 

Jood vragen: Waarom heeft God een deel van die mensheid, ons volk, de wet gegeven. Daarover spreekt 

Paulus in dit vers. 

Is de zonde in de wereld ingekomen, de wet is het ook. Waartoe? Om Christus’ heerlijkheid en uitnemend-

heid te sterker te doen uitkomen. Ze is er „opdat de overtreding te meer zou worden” . Dit is het doel der 

wetgeving geweest. God heeft de wet niet gegeven om de mens door haar te laten rechtvaardigen, Gal. 3: 

21. Dan zou zij levend moeten kunnen maken. Nu veroordeelt zij allen die niet in haar blijven. Vanzelf heeft 

de wet ook nog wel een ander doel gehad maar Paulus zet de voornaamste trek op de voorgrond: het meer-

der worden der overtreding. Hij gebruikt het enkelvoud omdat het hier niet het aantal zonden betreft maar het 

karakter ervan. Ook voor de wetgeving op Sinaï was er zonde, heerste de zonde maar God houdt door de 

wet althans een deel der mensheid een spiegel voor. Door de wet werd de zonde openbaar overtreding te 

zijn en tevens werd de zonde geprikkeld zich nog meer als zodanig te openbaren. Rom. 7: 7. Dit nu was 

Gods bedoeling. Zo moest de wet tot de Behouder leiden als enige hoop. Het einde, d.i. het einddoel der wet 

was immers Christus. In het licht der wet wordt de genade veel meer overvloedig. 

Rom. 5: 21 Opdat, evenals de zonde heerst tot de dood, zo ook de genade zou heersen, door gerech-

tigheid ten aionischen leven door Jezus Christus onze Here. 

Dit vers sluit zich aan bij vs. 18 en 19 en verder bij vs. 12 en voorts bij vs. 1-11: de roem van de gelovige in 

Christus Jezus onze Heer. 

De zonde is niet alleen ingekomen maar zij is als heerseres ingekomen. Zij heerst als slechte vorstin en haar 

loon, haar bezoldiging, is de dood. 6: 23. Zolang er zonde is, zal er dood komen, èn als gevolg van de afwij-

king van de levenswet èn als gevolg van de veroordeling, uit natuur en uit rechtvaardig oordeel. Maar tegen-

over de heerschappij der zonde staat een andere: die der genade. Heerst de zonde tot in de dood, de gena-

de heerst koninklijk tot in het aionische leven. En dat alles is gewrocht door Jezus Christus onze Here. Welk 

een alles te boven gaande liefde Gods. 

Zonde - Genade. Adam - Jezus Christus. 

       

HOOFDSTUK  49 

Rom. 6: 1-14. 

1.Wat zullen wij dus zeggen? „Laat ons bij de zonde volharden opdat de genade meer worde”? 2. 

Volstrekt niet. Hoe zullen wij als (mensen) die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? 3. Of weet 

gij niet dat zovelen als wij, tot in Christus Jezus gedoopt worden, wij tot in Zijn dood gedoopt wor-

den? 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat evenals Christus 

uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in nieuwheid van leven zouden 

wandelen. 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de gelijkenis van Zijn dood, dan zul-

len wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 6. dit wetende dat onze oude mens mede gekruisigd 

is opdat het zondelichaam buiten werking zou worden gesteld en wij niet langer de zonde als slaven 

zouden dienen. 7. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. 

8. als wij nu met Christus gestorven zijn, (zo) geloven wij ook dat wij met Hem zullen leven, 9. weten-

de dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft: de dood is geen meester meer over Hem. 

10. Want wat Hij stierf dat stierf Hij der zonde éénmaal en wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 
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11. Zo ook gij, rekent u zelf als dood voor de zonde maar als levend voor God in Christus Jezus. 12. 

De zonde heerse dus niet in uw sterfelijk lichaam, dat gij aan haar begeerten gehoorzaamt. 13. En 

stelt uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapenen der ongerechtigheid maar stelt uzelf 

God ter beschikking als uit de doden levend geworden en uw leden aan God als wapenen ter gerech-

tigheid, 14. want de zonde zal over u niet heersen, gij zijt immers niet onder de wet maar onder de 

genade. 

 

Rom. 6: 1.Wat zullen wij dus zeggen? „Laat ons bij de zonde volharden opdat de genade meer wor-

de”? 2.Volstrekt niet. Hoe zullen wij als (mensen) die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? 

 

Weer komt Paulus met een vraag. Men kon uit zijn woorden een verkeerde conclusie trekken. Deze werpt hij 

nu zelf op. Het is deze: als de zonde meerder geworden is maar de genade veel meer overvloedig, dan moet 

men of maar zwaarder zondigen want zo krijgt God te meerder eer óf de leer der rechtvaardiging deugt niet, 

want ze kan er toe leiden het met de zonde niet nauw te nemen, immers God stelt er toch Zijn genade, en 

dat in sterker mate, tegenover. Paulus antwoordt eerst met een krachtig „neen”, in zijn taal met „volstrekt 

niet” en neemt dan een wending waarop de tegenwerping finaal wordt stuk geslagen en aangetoond dat men 

door die vraag te stellen in het geheel niets van de rechtvaardiging begrepen heeft. 

 

Wat houdt dit dan in? Dat men geestelijk met Christus sterft. We worden één plant met Hem in Zijn dood, 

Gr.: we worden samengeplant met Hem en sterven zo der zonde, de bron van alle zonden. Het samen-

planten, het één plant worden, wijst op een hechte levensgemeenschap. We worden als het ware geestelijk 

op Hem geënt en zo krijgen we bij dit proces de weldaden van Zijn lijden en sterven. Hoe kunnen we dan 

nog in de zonde leven. Een dode leeft toch niet meer voor dingen die vroeger de liefde van zijn hart hadden. 

Een geestelijk gestorvene leeft niet meer voor de zonde maar Christus leeft in hem en Deze is toch zeker 

geen dienaar der zonde. Het „volstrekt niet” motiveert hij verder in vs. 3-11 om daarna in vs. 12-14 te laten 

zien wat positief uit de leer der genade volgt. 

 

Rom. 6: 3. Of weet gij niet dat zovelen als wij, tot in Christus Jezus gedoopt worden, wij tot in Zijn 

dood gedoopt worden? 

 

Weet gij niet. Dit vraagt hij weer in vs. 16; 7: 1; 11: 2 e.a. Weet gij niet dat gij een doop hebt ondergaan. Dit 

is geen waterdoop; dit zouden wij moeten weten, maar dit is een doop in Christus’ dood. We moeten niet 

zeggen dat deze doop een waterdoop is. 

 

De Schrift kent hierin drie dopen: in water, in heilige geest, in Christus’ dood.  

- De waterdoop is tot vergeving der zonden. Mt. 3: 6; Mk. 1: 4, 5; Lk. 3: 3;  

- daarnaast was de doop in heilige geest, Joh. 1: 26, 33.  

- De derde doop is die in Christus’ dood. (Zie onze uitgave: Wat is de ene doop). 

 

Rom. 6: 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat evenals 

Christus uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in nieuwheid van le-

ven zouden wandelen. 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de gelijkenis van Zijn 

dood, dan zullen wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 

 

Wat deze is blijkt uit vs. 5, hij is het één plant met Hem worden in de gelijkenis van Zijn dood: Deze doop is 

een begraven maar niet in een uiterlijk waterbad maar in Zijn dood. Men moet de zaak niet omkeren en niet 

zeggen: de waterdoop is symbool van het ondergaan in de dood én het weer opstaan er uit. De Schrift zegt: 

de waterdoop is ter vergeving van zondeN, maar de doop in Christus’ dood betreft de zondE is ter recht-

vaardiging. En deze ligt verder op de weg des heils. 

 

Er is nog meer bewijs. Gal. 3: 27 spreekt van het dopen in (eis, tot in) Christus en 1 Kor. 10: 2 van het dopen 

in (eis) Mozes. Het dopen in Mozes ging met geen uiterlijk waterbad gepaard. Israël werd niet letterlijk in de 

zee of in de wolk ondergedompeld, het was hun vereniging tot Mozes als leider. We geloven nu dat Paulus 

in Rom. 6 ook geen letterlijke waterdoop op het oog heeft, maar een geestelijke zaak. 
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Rom. 6: 4. Wij worden dus met Hem tot in de dood mede begraven door de doop opdat evenals 

Christus uit de doden werd opgewekt tot de heerlijkheid des Vaders zo ook wij in nieuwheid van le-

ven zouden wandelen. 

 

We worden bij deze doop begraven door middel van die doop in Zijn dood. De S.V. heeft: begraven met 

Hem; het Gr. is sterker. Het woord komt ook nog voor in Col. 2: 12: „met Hem begraven in de doop”, Gr. 

mede begraven met Hem. Waar in Col. 2: 12 sprake is van een besnijdenis zonder handen, is dit ook een 

doop zonder handen, dus geen waterdoop. Waar nog bij komt, dat het een begraven worden mèt Hem is. 

Dit kan nooit van de waterdoop gezegd worden, dit is een indompelen in water maar niet samen met Chris-

tus. In Rom. 6: 4 en Col. 2: 12 is dit wel het geval, daarom kan het alleen betrekking hebben op een geeste-

lijke doop. We worden niet letterlijk gedoopt d.i. ingedompeld in Zijn dood, het is een geestelijk begraven 

worden. Daarop volgt een geestelijk met Hem opgewekt worden en dit moet blijken uit een wandel in nieuw-

heid des levens. 

 

In nieuwheid des levens. We vinden het woord „nieuwheid” alleen nog in Rom. 7: 6 in nieuwheid des gees-

tes. Nieuwheid des levens is als in een nieuw leven, een leven op geestelijke opstandingbodem. 

 

Rom. 6: 5. Want als wij één plant (met Hem) geworden zijn in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen 

wij het ook zijn (in die) van Zijn opstanding, 

 

We zijn samengeplant in Zijn dood, hebben daarmee een zekere gelijkenis gehad, nu moeten wij ook een 

gelijkenis hebben met Hem in Zijn opstanding. D.i.: in Christus sterft onze oude mens, het was alsof wij daar 

met Hem stierven; in Christus staat de nieuwe mens op, het is alsof wij met Hem opgestaan zijn. De oude 

mens is weggedaan, daarom moet niet in de zonde geleefd worden, de nieuwe mens is opgestaan, daarom 

moet in de gerechtigheid worden geleefd, Hij is immers opgestaan vanwege onze rechtvaardiging. Welnu, 

dan hebben we ook te tonen dat we als rechtvaardigen wandelen. 

 

Rom. 6: 6. dit wetende dat onze oude mens mede gekruisigd is opdat het zondelichaam buiten wer-

king zou worden gesteld en wij niet langer de zonde als slaven zouden dienen. 7. Want wie gestorven 

is, is gerechtvaardigd van de zonde. 

 

De oude mens met Hem gekruisigd. Deze staat tegenover de nieuwe. Door de geboorte van Boven zijn er 

twee mensen in ons; de oude moet bij het proces der rechtvaardiging gekruisigd worden. Het Gr. is weer 

sterker en zegt: medegekruisigd. 

 

Dit werkwoord komt vijfmaal voor in het N.T., driemaal letterlijk, tweemaal geestelijk; letterlijk in Mt. 27: 44; 

Mk. 15: 32 en Joh. 19: 32, (die medegekruisigd waren, smaadden Hem en hun werden de benen gebroken), 

geestelijk in Rom. 6: 6 en Gal. 2: 20. Evenals het mede begraven worden gaat het hier over een geestelijke 

mede gekruisigd worden. 

 

Door de kruisiging van Christus werd het lichaam waarin de zonde door de mensheid plaats heeft, buiten 

werking gesteld. Het kruis doodde in Christus het lichaam der zonde van de mensen. Dit is opdat wij, nu we 

geestelijk opgewekt zijn, niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven is, is gerechtvaardigd van 

de zonde. Die is dood voor de zonde, deze heeft op hem geen vat meer en tevens heeft hij het doel bereikt 

waartoe God Adam mede had willen brengen. 

 

Gelijkenis. De S.V. heeft „gelijkmaking” maar dit is onjuist. Er is hier geen absolute gelijkheid, die kan er ook 

niet wezen. Er is zekere overeenkomst. Ook het woord afbeelding is onjuist, omdat een afbeelding juist moet 

zijn, anders is het geen afbeelding. Het zegt dus te veel. Het meest passende woord dat we in onze taal 

hebben is: gelijkenis; dit drukt geen volkomen gelijkheid uit maar zekere overeenkomst. 

 

Wij krijgen geestelijk met Gods oordeel te maken als we met Hem één plant worden in Zijn dood. We moeten 

geestelijk leven uit kracht van Zijn leven der opstanding. Hij stond reëel op in en tot nieuwe levensorde en zo 

moeten wij geestelijk ook doen. 
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Het lichaam der zonde. Dit is niet de gehele menigte der zonden maar het is het lichaam dat vroeger gesteld 

werd in dienst der zonde. Het lichaam op zichzelf is niet zondig maar het is onder de macht van de zonde. 
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Wij. Het lichaam der zonde dat geestelijk in de dood gaat met Christus is hetzelfde lichaam dat in nieuwheid 

van leven moet wandelen. Ook het subject ervan, het ik, is hetzelfde. Daarom spreekt de apostel van „wij”. 

Die „wij” zijn dezelfde personen van voor en van na de rechtvaardiging. Hun ik-heid is niet veranderd maar in 

die ik-heid is iets veranderd. Het “ik” is medegekruisigd, medegestorven, medebegraven en medeopgewekt. 

Daarom zegt Paulus in Gal. 2: “Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, maar niet meer ik maar Chris-

tus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik in het geloof van de Zoon Gods” vs. 20. 

Het ik is gekruisigd, toch leeft het, het leeft niet meer, toch leeft Christus in dat ik (in mij). Het subject blijft, 

maar in die ik-heid is iets gebeurd: het proces der rechtvaardiging. 

 

Gerechtvaardigd van de zonde. Van deze zinsnede worden meerdere vertalingen gegeven. We noemen 

deze: de Nwe Vert.: is rechtens vrij van de zonde; Van Leeuwen in Korte Verklaring: op hem heeft de 

zonde geen aanspraak; Leidse Vert.: is daardoor buiten de zonde gesteld; Brouwer: die is van de zon-

de bevrijd; Canisius-Vert.: is vrijgemaakt. 

 

Rom. 5 leert dat we tot zondaren gesteld worden; dat is de aanklacht gedaan door ons geweten, gedaan 

door de wet, het gebod dat tot ons komt na de geboorte van Boven (Rom. 7). Hoe zullen we ons rechtvaar-

digen. God heeft hiertoe de Mens Christus Jezus gegeven. Deze heeft door één daad twee dingen volbracht: 

Ten eerste de straf op de doelmissing gedragen: de dood; wanneer nu Zijn kruisdood de onze wordt, on-

dergaan wij in en met Hem de straf. Ten tweede, juist door de dood voldoet Hij aan de vordering n.l. de vol-

brenging van de priesterlijke bediening. Adam had moeten willen sterven; hoe anders had hij hem die het 

geweld des doods ook toen al had, kunnen overwinnen. En hoe had hij anders de Pre-Adamietische mens-

heid uit de dood kunnen verlossen. We denken veel te gering van de hoge taak die Adam moest verrichten: 

hij had profeet, priester en koning moeten worden van de oude wereld. Hij viel terzijde, viel uit. Daarmee 

miste hij zijn doel. Dit is de beschuldiging die tegen hem en allen die uit hem zijn ingebracht wordt. Maar nu 

komt Christus en voldoet wel aan de eis. Hij sterft. Hiermee volbrengt Hij de taak die Adam had moeten vol-

brengen. Door met Hem te sterven, hebben wij deze ook volbracht en zijn we gerechtvaardigd van de zonde, 

af van de zonde (het Gr. heeft hier “apo”, af.), deze rust niet meer op ons. 

 

Bekijken we nu de vertalingen, dan blijkt dat de Nwe en de Leidse de zaak vrij goed benaderen. Bij die van 

Van Leeuwen en die van Brouwer kan een andere gedachte doen ontstaan, n.l. dat we geen zonden meer 

zouden doen; die van Canisius is te kort. Gerechtvaardigd van de zonde wil o.i. niet of niet alleen zeggen dat 

aan de macht van de zonde een eind is gekomen, dat zij de mens niets meer kan doen evenals een heer 

over een gestorven slaaf geen macht meer kan doen gelden. Op zichzelf is dit wel waar, maar dit is, o.i. ne-

gatief. We geloven dat de dood van Christus een positief iets is: een beantwoorden aan wat God oorspron-

kelijk van Adam gewild heeft, de volbrenging van een taak. 

 

Men zal zeggen: van dit alles lezen we in Genesis niets. Volkomen waar. Echter, ten eerste is Adam al heel 

aan het begin uit zijn roeping uitgevallen; ten tweede behoort dit gedeelte tot de verzwegen verborgenheid: 

ten derde is dit een projectie vanuit de laatste Adam en nemen we aan dat wat Hij deed ten dele door Adam 

had moeten worden volbracht. Ten dele, d.w.z. Adam had niet behoeven te sterven voor het Adamietische 

geslacht omdat dit dan niet tot zonde was vervallen; voorts was hij niet onder de vloek der wet gekomen die 

gesymboliseerd wordt in het kruis. Als priester had hij echter zichzelf Gode moeten offeren en dat om de ge-

vallen voorwereld met God te verzoenen. Wie de drie ambten van Christus die we in het O.T. Hem zien toe-

gekend, niet projecteert op Adam kan Hem maar zeer gebrekkig ja vaag zien als Laatste Adam. 

 

Rom. 6: 8. als wij nu met Christus gestorven zijn, (zo) geloven wij ook dat wij met Hem zullen leven, 

9. wetende dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft: de dood is geen meester meer over 
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Hem. 10. Want wat Hij stierf dat stierf Hij der zonde éénmaal en wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 

 

Met Christus gestorven, met Hem leven. Met Christus gestorven. Ook hier vinden we weer een „met”, nu 

wel niet in het werkwoord „sterven” maar als voorzetsel voor „Hem”. Wij zijn met Hem gestorven en zullen 

ook eenmaal met Hem leven. In de opstanding. Basis hiervoor is dat Christus niet meer kan sterven. Hij 

staat niet meer onder de heerschappij van de dood: Hij heeft Zich daar eenmaal vrijwillig onder gesteld, nu is 

dit voorbij en is Hij er vrij van. Zo ook wij; eenmaal geestelijk gestorven, zijn wij in de opstanding vrij van de 

dood en hebben dan aionisch leven. Christus is gestorven voor de zonden, Hij leeft nu voor God. 

 

Der zonde gestorven. Dit betekent niet dat Christus in of voor de zonde geleefd zou hebben en de dood 

daaraan een eind zou hebben gemaakt. Hij is echter tot zonde gemaakt: Hij was voor God het grote zondof-

fer en dit nam de zonde weg. Door Zijn dood heeft Christus op Golgotha eens voor al met de zonde afge-

daan. Door Zijn dood voldeed Hij aan Gods eis en was de zonde, de doelmissing en het terzijde vallen, 

overgegaan in een doelbereiking en het volkomen wandelen in de weg der gerechtigheid. 

 

Hij leeft Gode. Zijn opstandingleven is buiten alle aanraking en boven de macht van alle zonden Christus is 

slechts éénmaal geofferd en Zijn offerande is eens en voor al. Nu leeft Hij om de zonde te niet te doen, bui-

ten werking te stellen, om die om te zetten in doelbereiking om tot rechtvaardigen te stellen en alzo God te 

verheerlijken. 

 

Rom. 6: 11. Zo ook gij, rekent u zelf als dood voor de zonde maar als levend voor God in Christus 

Jezus. 12. De zonde heerse dus niet in uw sterfelijk lichaam, dat gij aan haar begeerten gehoorzaamt. 

 

Zo ook gij. De gelovige heeft wat Christus heeft. Het wordt hem toegerekend. Welnu, dan moeten zij die 

gerechtvaardigd zijn het er voor houden dat zij evenals Christus der zonde stierf, ook voor de zonde dood 

zijn, dat zij niet meer in de oude vroegere toestand leven maar zichzelf evenals Christus voor God leeft voor 

Hem zich levend beschouwen in Christus Jezus. Daarom moet de zonde niet heersen in hun sterfelijk en 

langzaam stervend lichaam om toe te geven en te gehoorzamen aan de begeerten van dat lichaam. 

 

Op zichzelf heeft het lichaam geen begeerten. Het lichaam is instrument. De begeerten worden uitgewerkt 

door het lichaam. Dat Paulus nu toch spreekt over de begeerten van het lichaam is om aan te geven dat de 

zondige begeerten die nog in de gelovigen zijn overheerst moeten worden door het er voor rekenen d.i. hou-

den dat zij der zonde dood moeten zijn. Ook over het lichaam moet het nieuwe leven zich uitstrekken. als de 

gelovige de zonde in zich laat heersen, dan zou deze bewerken dat het lichaam aan haar begeerte voldeed. 

Deze begeerte strekt zich uit over drieërlei terrein: de begeerlijkheid des vleses, de begeerlijkheid der ogen, 

de grootsheid des levens. 1 Joh. 2: 16. Daaraan mag niet toegegeven worden. 

 

Rom. 6: 13. En stelt uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapenen der ongerechtigheid 

maar stelt uzelf God ter beschikking als uit de doden levend geworden en uw leden aan God als wa-

penen ter gerechtigheid, 14. want de zonde zal over u niet heersen, gij zijt immers niet onder de wet 

maar onder de genade. 

 

De dienst der leden. Geeft vs. 12 de negatieve vs. 13 en 14 geeft de positieve zijde aan. Niet alleen moet 

de zonde geen heerschappij meer voeren en daarom moet de gelovige zijn leden, d.i. de gaven die hij heeft 

en door zijn geest, ziel en lichaam uit kan werken, niet stellen in dienst der zonde maar hij moet al zijn gaven 

van hart, ziel, verstand en kracht ten dienste van God stellen en deze gebruiken tot Zijn eer. Dit moet men 

doen omdat men in de geest met Christus is opgewekt. Waar Hij nu voor God leeft, moet de gerechtvaardig-

de dit ook doen. Men moet aan de zonde niet meer toe geven en deze als heerseres gehoorzamen maar 

God als Heerser dienen. 

 

Niet onder de wet, maar onder de genade. als zij nog onder de wet waren, zouden zij onder de heer-

schappij der zonde wezen want „de kracht der zonde is de wet”, 1 Kor. 15: 56. Dit is: de wet prikkelt de 

zonde tot ongehoorzaamheid. Maar nu zij niet onder de wet zijn is deze prikkeling vervallen. Zij zijn onder de 

genade en deze prikkelt zeker niet tot on- maar tot gehoorzaamheid, niet tot een leven van doelmissing en 

het daardoor ingaan tegen God maar wekt ten volle op tot een leven van doelbereiking en het daardoor le-
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ven voor Hem. Wat dit inhoudt zal de apostel nader uitwerken in hfdst. 7: 1-6. 

 

Tot besluit dit: Tot drie maal toe gebruikt Paulus in dit hoofdstuk de benaming: Christus Jezus en niet: Jezus 

Christus. Dit is niet zonder betekenis. Jezus is de naam des Heren in Zijn vernedering, Christus is geen ei-

gennaam maar een ambtsnaam en betekent: Gezalfde. Wanneer Paulus meer wil wijzen op Christus’ verne-

dering gebruikt hij de benaming Jezus Christus, als hij meer let op Zijn verhoging dan is het Christus Jezus. 

Christus is bij hem de vervoleindigde en niet alleen gezalfde mens en deze mens is Jezus. Verder is het 

opmerkelijk dat alleen Paulus de benaming Christus Jezus gebruikt. (96 maal) Dat ze ook staat in 1 Petr. 3: 

10 en 14 is een onjuistheid van de S.V.. de oude handschriften hebben hier alleen Christus. 

 

HOOFDSTUK   51 

 

ZULLEN WIJ ZONDIGEN ? I. 

 

Rom. 6: 15-23. 

15.Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt 

niet. 16. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid gij slaven zijt van hem wie 

gij gehoorzaamt? Of van de zonde ten dode óf van de gehoorzaamheid ter gerechtigheid. 17. Maar 

Gode zij dank dat gij slaven der zonde waart maar nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het 

voorbeeld der leer waartoe gij wordt overgegeven 18. en vrijgemaakt van de zonde zijt gij slaven ge-

worden van de gerechtigheid. 19. Ik druk mij op menselijke wijze uit vanwege de zwakheid van uw 

vlees. Want evenals gij uw leden ter beschikking hebt gesteld tot slaven van onreinheid en ongerech-

tigheid (wat) tot ongerechtigheid (leidde), zo stelt nu uw leden tot slaven van de gerechtigheid tot 

heiligheid. 20. Want toen gij slaven waart van de zonde waart gij vrij (ten opzichte) van de ge-

rechtigheid. 21. Wat vrucht dan hadt gij toen van dat waarover gij u nu schaamt? Het einde daarvan 

is immers de dood. 22. Nu echter, vrijgemaakt zijnde van de zonde en Gode tot slaven geworden, 

hebt gij uw vrucht tot heiliging en het einde het aionische leven. 23. Want de soldij der zonde is de 

dood maar de genadegift van God is het aionische leven in Christus Jezus onze Here. 

 

Rom. 6: 15.  Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? 

Volstrekt niet. 

 

In dit vers komt de apostel terug op vs.1, zij het iets anders. Daar was het: zullen wij zondigen opdat de ge-

nade meerder worde, hier: Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet zijn. M.a.w. ons treft nu 

toch geen oordeel meer. Vs. 1 bekijkt de zaak t.o.v. God: dan geeft Hij meerdere genade, vs. 15 t.o.v. ons: 

geen oordeel. Ook die mening is onjuist. Al heeft de wet afgedaan, beter: al is er gerechtigheid buiten de wet 

om geopenbaard, dan heeft daardoor de gerechtigheid niet afgedaan maar vraagt des te meer betrachting. 

Vandaar het: Volstrekt niet. 

 

Rom. 6: 16. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot slaven ter gehoorzaamheid gij slaven zijt van hem 

wie gij gehoorzaamt? Of van de zonde ten dode óf van de gehoorzaamheid ter gerechtigheid. 

 

Paulus brengt dit nu in beeld. Als men zich iemand ter beschikking stelt als slaaf, dan moet men hem ook 

gehoorzamen alsof men een slaaf is, gij erkent hem dan met dit ter beschikking stellen tevens als absoluut 

gebieder en heer. Ge moet hier kiezen: Of slaaf der zonde of slaaf der gerechtigheid. De eerste slavernij 

brengt als loon de dood, de laatste heiliging, daarbij zaait ge in de geest, het nieuwe levensbeginsel en maait 

daaruit het aionische leven. Gal. 6: 8. 

 

Het karakter der gerechtigheid is gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan een wet, niet de wet van Sinaï 

maar van de geest des levens die in Christus Jezus is. Rom. 8: 2. 

 

Rom. 6: 17 en 18. Maar Gode zij dank dat gij slaven der zonde waart maar nu van harte gehoorzaam 

geworden zijt aan het voorbeeld der leer waartoe gij wordt overgegeven 18. en vrijgemaakt van de 
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zonde zijt gij slaven geworden van de gerechtigheid. 

 

In dit vers is weer sprake van gehoorzamen. Eenmaal waart ge slaven van de zonde, ge kon uzelf niet zijn, 

de zonde was heerseres over u. Nu echter zijt ge, en dat niet gedwongen maar van harte, met uw eigen wil, 

overgegaan tot een andere „slavernij”, die der gerechtigheid. De „wet” daarvan is het voorbeeld, de schets 

der leer waartoe ge nu wordt overgeleverd. Deze is om God te dienen, Hem vruchten te dragen. Dan zijt ge 

slaven (maar vrijwillig en tot een heerlijk loon) der gerechtigheid. 

 

Voor „voorbeeld” staat het woord tupos dat we ook vonden in 5: 14. Dit woord heeft meerdere betekenissen 

als: indruk, spoor of teken door een slag achtergelaten, litteken (Joh. 20: 25), afdruk, afgodsbeeld, schets of 

kort begrip (Handelingen 23: 25), beeld of model (Handelingen 7: 44, Heb. 8:5), overeenkomst (Rom. 5: 14), 

voorbeeld ter navolging (Fil. 3: 17; 1 Thess. 1: 7; 2 Thess. 3: 9; 1 Tim. 4: 12; Ti. 2: 7; 1 Petr. 5: 3) of ter 

waarschuwing (1 Kor. 10: 6, 11), voorschrift of regel (Rom. 6: 17). In Rom. 6: 17 kunnen we wellicht beter 

zetten: schets, korte samenvatting. 

 

Overgeleverd. Ook dit woord heeft verschillende betekenissen: overgeven, toevertrouwen, ter beschikking 

stellen, afgeven of overdragen. Hier is het: overbrengen of overleveren door schriftelijke mededeling. 

 

Gode zij dank. Deze korte dankzegging vindt men elders in 2 Kor. 2: 14; 8: 16; 9: 15. Paulus heeft alle re-

den tot deze dankzegging, Ze toont immers aan hoe de gesteldheid der Romeinse gelovigen is. Dit drukt hij 

even later verder uit door het woord „waart”. Zij waren slaven der zonde, zijn het dus nu niet meer en zijn - 

en dat van harte - gehoorzaam geworden aan iets nieuws: aan de gerechtigheid om te dienen in een staat 

van nieuw leven. 
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Rom. 6: 19. Ik druk mij op menselijke wijze uit vanwege de zwakheid van uw vlees. Want evenals gij 

uw leden ter beschikking hebt gesteld tot slaven van onreinheid en ongerechtigheid (wat) tot onge-

rechtigheid (leidde), zo stelt nu uw leden tot slaven van de gerechtigheid tot heiligheid.  

 

Op menselijke wijze. Paulus zegt dat hij zich op menselijke wijze uitdrukt. D.w.z. hij neemt een beeld ont-

leend aan iets dat zij allen kennen: de dienstbaarheid van slaven. Hij doet dit „om de zwakheid van hun 

vlees”, d.i. opdat zij hem goed begrijpen zullen. 

 

Het beeld zal hun zeker aangesproken hebben: allen wisten wel wat een vreselijke toestand het was als een 

slaaf in handen viel van een harde meester. Maar het kon ook een gelukkige staat zijn als de meester vrien-

delijk en billijk was: 1 Petr. 2: 18 spreekt ook van „goede en bescheiden” heren. 

 

Wij kennen de slavernij niet van nabij; we hebben er evenwel genoeg van gehoord om uit Paulus’ menselijke 

wijze” van spreken genoegzaam te leren. 

 

Rom. 6: 20. Want toen gij slaven waart van de zonde waart gij vrij (ten opzichte) van de ge-

rechtigheid. 21. Wat vrucht dan hadt gij toen van dat waarover gij u nu schaamt? Het einde daarvan 

is immers de dood. 

 

Vroeger leefden vele der Romeinse gelovigen in onreinheid en begeerlijkheid van het vlees, zij namen toe in 

ontuchtigheid en vervielen van de ene ongerechtigheid in de andere; de zonde baarde steeds weer zonde. 

Of zij daar voordeel van hadden? De lezers wisten beter: zij schaamden er zich nog over. Welnu zegt Pau-

lus, dient een andere heer: wordt en weest slaaf der gerechtigheid; deze is een goede heer. Welk voordeel 

hebt ge ervan? Heiligheid. D.i. die innerlijke staat des harten die bedenkt al wat „waarachtig en eerlijk (d.i. 

eerbaar) en rechtvaardig en rein is, al wat liefelijk is en wèl luidt” en alle verdere deugd en lof. Fil. 4: 8. 
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De dood. Deze wordt in vs. 22 tegenover heiligheid gesteld. We zullen hier wel aan de geestelijke dood 

moeten denken. Vanzelf loopt de geestelijke doodsstaat ook uit op de natuurlijk, maar onder de dood hier 

willen we het eerst en meest verstaan de steeds toenemende vervreemding van het leven Gods: de onge-

rechtigheid baarde ongerechtigheid en zo kwamen ze in een staat van steeds verder doorgaande doodsheid 

in hun hart. 

 

Rom. 6: 22. Nu echter, vrijgemaakt zijnde van de zonde en Gode tot slaven geworden, hebt gij uw 

vrucht tot heiliging en het einde het aionische leven. 23. Want de soldij der zonde is de dood maar de 

genadegift van God is het aionische leven in Christus Jezus onze Here. 

 

Der zonde gestorven en daarvan gerechtvaardigd zijn zij tevens vrij van haar. De dode slaaf was buiten de 

wet van de slavenheer. Door geestelijke opwekking kunnen zij nu aan een andere heer gaan toebehoren: 

God, Dit geeft heiliging, afzondering, afzondering van onreinheid, van de wereldse gedachten, reiniging van 

alle besmetting van vlees en geest, (2 Kor. 7: 1), voorts heiligheid, de innerlijke gezindheid om steeds weer 

voor God te leven; dan wacht hun het aionische leven. 

 

Wij vatten dit hier op als vrucht der gerechtigheid. Het staat hier mede tegenover de geestelijke dood. Wie in 

de geest zaait, d.i. het nieuwe levensbeginsel, de nieuwheid van geest, uitwerkt, zal uit de geest het aioni-

sche leven maaien, Gal. 6: 8. 

 

Rom. 6: 23. Want de soldij der zonde is de dood maar de genadegift van God is het aionische leven in 

Christus Jezus onze Here. 

 

Dood en aionisch leven. Hier staan dood als soldij en aionisch leven als gave tegenover elkaar. De soldij 

der zonde is de dood, deze is haar loon, de genadegave van God is het „eeuwige” leven. Dit hebben zij nog 

niet: het is in Christus Jezus de Here. Het is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5:11. Men lette er op dat er niet staat „door” 

Christus Jezus. Dit is ook waar, maar dit staat hier niet. 

 

Wij hebben o.i. te onderscheiden „eeuwig” leven als gave en als vrucht. Als gave betreft het het nieuwe l i-

chaam en dat verkrijgt men pas in de toekomende eeuw, Mk. 10: 30, Lk. 18: 30; als heiligheid, d.i. als vrucht 

der heiliging, moet men het naast de kennis van God en Zijn Zoon nu verwerven. Het eerste is genadegave 

in Christus Jezus in Wie het is, 1 Joh. 5: 11, het laatste is gevolg van het zaaien in de geest, de wandel in 

nieuwheid des geestes. 
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ZULLEN WIJ ZONDIGEN? II. 

 

Rom. 7: 1- 6. 

1. Of weet gij niet broeders, ik spreek immers tot kenners van de wet, dat de wet heerst over de mens 

zo lang hij leeft? 2. Zo is een getrouwde vrouw aan haar levende man gebonden door een wet; als de 

man echter sterft, is zij vrijgemaakt van de wet van haar man. 3. Bijgevolg zal zij een overspeelster 

genoemd worden zo zij, terwijl haar man leeft, zich aan een andere man geeft, maar wanneer de man 

sterft, is zij vrij van de wet zodat zij geen overspeelster is wanneer zij (de vrouw) van een andere man 

wordt. 4. Zo nu broeders zijt ook gij voor de wet gedood door het lichaam van Christus om het ei-

gendom te worden van een Ander, van Hem die uit de doden is opgewekt opdat wij voor God vruch-

ten zouden dragen. 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de zondige hartstochten, door de wet 

(geprikkeld), werkzaam in onze leden zodat wij voor de dood vruchten droegen. 6. Nu zijn wij echter 

vrijgemaakt van de wet, gestorven voor datgene waarin wij gevangen werden gehouden, zodat wij 

dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. 

 

Vs. 1- 6 behoort bij het voorgaande. De hoofdstukindeling in de S.V. is onjuist. Dat wij het gesplitst hebben is 

omwille van de lengte van onze toelichting. 
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Vs. 1- 4 Paulus gaat door een nieuw beeld, bijzonder voor het Jodendom sprekend, nogmaals de verhouding 

van wet en zonde toelichten. Hij spreekt hen aan als „broeders” en bedoelt hiermee de Israëlieten. Hij licht 

dit nog toe: het zijn de kenners van de wet. 

 

Voor Paulus is het zijn onder de wet een zijn onder de zonde en daarom in volkomen tegenstelling tot het 

zijn onder de genade. Men zou ook kunnen zeggen: Het zijn onder de wet is een bewijs van het zijn onder 

de zonde; de wet spreekt immers van oordeel en dood en bewijst daarmee dat ze met zondaars van doen 

heeft. Wie daarom onder de wet is, kan zich niet in dienst stellen van God; hij is een dienstknecht der zonde. 

Wel heeft Paulus in de Galatenbrief gezegd dat zij die onder de wet waren onmondige kinderen waren maar 

tevens dat zij in niets verschilden van een slaaf. Dat geeft de bevoorrechting door de wetgeving aan. Maar 

de geestelijke positie is: dat de wet bewees met zondaren van doen te hebben. 

 

Het beeld dat Paulus geeft is eenvoudig. Het is aan de Mozaïsche wet ontleend. De vrouw is zolang de man 

leeft aan hem verbonden. Dit is de wet des mans. Het woord “getrouwd” dat we gebruikten betekent: „onder 

de man zijn.” Het komt slechts hier in het N.T. voor, in de Septuaginta in Num. 5: 20, 29; Spr. 6: 24, 29 en 

ook in het ongewijde Grieks van Paulus dagen. 

 

Dat Paulus dit beeld kiest, is om daarmee twee dingen aan te tonen: de kracht van de wet maar tevens de 

grens ervan: n.l. de dood; deze zet een der partijen vrij. Daarom kan de apostel dit beeld zo goed als toelich-

ting gebruiken. 

 

Het beeld spreekt voor zichzelf. Gaat de vrouw naar een andere man als de hare nog leeft dan heerst de wet 

en wordt zij als overspeelster veroordeeld; is echter haar man gestorven, dan is zij vrij van de wet en heeft 

deze voor haar geen kracht meer, zij is buiten werking gesteld. Welnu, zegt Paulus, zo is het nu met u, broe-

ders, ook gij zijt gestorven in Christus; deze is onder de wet geworden (Gal. 4: 4) d.i. heeft zich onder haar 

heerschappij gesteld, maar nu Hij gestorven is, is Hij vrij van de wet. En zo zijt gij in Hem er mede vrij van. 

Nu kunt ge een Ander gaan toebehoren, aan Christus die uit de doden opgewekt is. Ware Hij dood gebleven 

dan kon die verbintenis niet plaats hebben, maar nu wel. En dit is om Gode vrucht te dragen. 

 

Het Gode vrucht dragen is weer een nuancering van wat al eerder genoemd of althans aangeduid is: het 

stellen van de leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, het slaven der gerechtigheid zijn, het Gode 

dienstbaar zijn; het staat in rechtstreekse tegenstelling tot de vrucht waarover men zich schaamt en de soldij 

der zonde. Gode vrucht dragen is zich Hem in alles ten dienste stellen, het dienen op nieuwe wijze en dit van 

harte doen. Dan zullen wij zijn in de dingen van onze Vader en Hem verheerlijken en door goede werken 

naar Zijn wil veel van Hem uitdragen. 

 

Rom. 7: 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de zondige hartstochten, door de wet (geprikkeld), 

werkzaam in onze leden zodat wij voor de dood vruchten droegen. 6. Nu zijn wij echter vrijgemaakt 

van de wet, gestorven voor datgene waarin wij gevangen werden gehouden, zodat wij dienen in 

nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. 

 

Het vorige leven noemt Paulus een zijn in het vlees. Dit is het leven niet alleen in de niet weder-geboren 

natuur maar ook dat in de wedergeboren natuur tot op de rechtvaardiging. In 1 Kor. 4: 1 spreekt Paulus van 

vleselijken en in Rom. 7: 14 zegt hij dat hij vleselijk is, verkocht onder de zonde. Eerst door met Christus 

gekruisigd te worden, met Hem één plant te worden in de gelijkmaking van Zijn dood, gaan we over van het 

vlees in de geest, worden we door de Geest geleid en volbrengen we de begeerlijkheid des vleses niet, Gal. 

5: 16. In het vlees worden de zondige hartstochten geprikkeld, door de wet aangezet, het resultaat is dat we 

de dood vrucht dragen. D.w.z. op al deze dagen volgt eenmaal het oordeel van de dood. Nu we echter vrij-

gemaakt zijn van de wet, zijn we door de wet aan de wet gestorven om Gode te leven en in nieuwheid van 

geest te dienen. 

 

Vrij van de wet. Dit is niet wat Calvijn leert: “Voor zover God in de tien geboden heeft overgeleverd wat recht is 

en ons leven daardoor is bepaald, moeten we niet dromen van een afschaffen van de wet, want Gods wil moet 

altoos van kracht zijn.” En verder: „Laat ons dus ons naarstig herinneren dat dit niet is een los worden van de 
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gerechtigheid die in de wet wordt geleerd maar van de scherpe dwang en de vervloeking die daarop volgt. De 

regel van een goed leven die de wet trekt, is dus niet afgeschaft, maar die eigenschap die tegenover de vrijheid 

door Christus gebaard, staat n.l. terwijl zij de opperste volmaaktheid eist, en omdat wij deze niet kunnen geven, 

houdt zij ons besloten onder de schuld van de eeuwige dood” (Citaat uit Dr. Van Leeuwens’s Korte Verklaring 

van De Brief aan de Romeinen). 

 

Het is door deze visie van Calvijn dat hij de wet in zijn catechismus heeft ingelast en dat dit door studenten 

van hem in de Heidelbergse Catechismus gebeurd is. 

 

Als we naar de tien geboden moeten leven zij opgemerkt:  

1e dat we de zevende dag moeten vieren en niet de Zondag;  

2e dat de tien geboden overwegend negatief zijn; gij zult niet, niet positief wat we wel moeten doen;  

3e dat Christus zegt de wet aan iets anders hangt, de liefde tot God en de naaste;  

4e dat Paulus zegt dat de wet in één woord volbracht wordt: de naaste liefhebben (Gal. 5: 14);  

5e dat de wet niet voor de rechtvaardigen is maar voor de goddelozen en zondaars, 1 Tim. 1: 9.  

 

Calvijn heeft niet in het oog gehouden; dat Paulus in Rom. 8: 4 schrijft dat de rechtsvorderingen der wet 

vervuld worden als we niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen. Hij brengt ons niet meer onder de 

wet van Sinaï, wat Calvijn zijdelings doet; hij brengt ons ook niet onder de regel die de wet geeft, hij brengt 

ons veel verder en naar iets nieuws: naar het leven uit de wet van de Geest des levens, die in Christus Je-

zus is, naar een wandel in nieuwheid van geest. Niet naar een in oud-heid van letter. Naar een vervulling 

door en in de liefde. De Geest leert ons Gods wil beproeven en zet met Deze in levende verbinding. 

 

Wij dienen niet in oudheid van letter, niet uit vrees voor straf, niet om de tien geboden als regel der dank-

baarheid te doen, wij doen meer. Moeten dit althans doen. Paulus noemt dit in Gal. 5: 22: “De vrucht des 

Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoe-

digheid, matigheid (zelfbeheersing).” Tegen hen die dit doen, is er geen wet, vs. 23 en voor hen geen tien 

geboden. 

 

De tien „geboden” (woorden) geven het negatief van Gods wil. Opzettelijk heeft God ze in die vorm gegeven. 

Het is steeds: Gij zult niet. Uitzondering is het vijfde gebod, dit is er een met een belofte. Het positief houdt 

Christus ons voor in Zijn woord over het (eerste) grote gebod en het tweede daaraan gelijk: Gij zult liefheb-

ben. En nu komt de nieuwheid van geest en schenkt het vermogen om door beoefening der heiligheid na 

heiliging daarin te wandelen. Zeker dat zal vooral in het begin gaan met vallen en opstaan maar de wandel 

naar de Geest zal het winnen van die naar het vlees. 

 

In Gal. 2: 19 zegt Paulus: „Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou”. We 

kunnen niet de wet, die veroordeelt, gaan doen uit dankbaarheid. Dit is zijdelings terugvallen in de wet en zo 

ontstaat een wettisch Christendom dat tevreden is met het niet doen van grote en grove uitspattingen. Dit 

heeft echter tot gevolg dat men noch volkomen in Christus komt, noch geestelijk op opstandinggebied gaat 

wandelen. Voor hen die met Christus gestorven zijn, hebben ook de tien geboden volkomen afgedaan; zij 

zijn een nieuwe schepping en leven uit de wet van de Geest des levens. Deze stelt hoger eisen maar geeft 

daardoor tevens de genade tot volbrenging. Deze Geest gaat even ver boven die van Sinaï uit als de genade 

uitgaat boven de wetgeving. 
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HOOFDSTUK  54 

 

DE WET GEEN ZONDE. 

 

Rom. 7: 7 - 26. 

7.Wat zullen we dan zeggen? Dat de wet zonde is? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet hebben 

leren kennen dan door de wet. Want van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben als de wet niet 

zeide: Gij zult niet begeren. 8. De zonde nu vond een prikkel door het gebod en werkt in mij allerlei 

begeerlijkheid, want zonder wet is de zonde dood. 9. Ik nu leefde vroeger zonder wet maar toen het 

gebod kwam leefde de zonde op; 10. ik echter stierf en het gebod dat ten leven (moest leiden) bleek 

voor mij ten dode (te zijn). 11. Want de zonde, die een aanleiding vond in het gebod, bedroog mij en 

doodde mij er door. 12. Zo is dan de wet heilig en het gebed is heilig, rechtvaardig en goed. 13. Is dan 

het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) de zonde, opdat zij zou blijken zonde 

te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat de zonde door het gebod bij uitstek zon-

dig (lett.: zondaar) zou worden. 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is maar ik ben vleselijk, ver-

kocht onder de zonde. 15. Want hetgeen ik uitwerk, dat (er) ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik 

niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 16. als ik nu doe wat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet goed 

is. 17. Nu echter ben ik het niet meer die het uitwerkt maar de in mij wonende zonde. 18. Want ik weet 

dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het uitwerken van 

het goede niet. 19. Want het goede dat ik wil doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil voer ik uit. 20. 

als ik nu doe wat ik niet wil, doe ik het niet meer naar de in mij wonende zonde. 21. Zo vind ik dan 

deze wet (in mij) dat, terwijl ik het goede wil doen, het kwade bij mij is.22. Want ik heb een welge-

vallen in Gods wet naar de inwendige mens, 23, maar ik zie een andere wet in mijn leden die strijdt 

tegen de wet van mijn rede en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. 24. 

Ellendig mens die ik ben. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? (Genade). 25, Ik dank God 

door Jezus Christus onze Here. Zo dan, ik voor mij dien met mijn rede de wet Gods maar met het 

vlees de wet der zonde. 

 

Rom. 7: 7.Wat zullen we dan zeggen? Dat de wet zonde is? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet 

hebben leren kennen dan door de wet. Want van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben als de 

wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 

 

Wat zullen we dan zeggen. Het is voor de vierde maal dat Paulus in dit gedeelte deze vraag stelt om ze 

weer met het: Volstrekt niet te beantwoorden. 

 

Uit het feit dat God buiten de wet om de weg van en tot gerechtigheid geopend heeft en tevens door de uit-

spraak dat men voor de wet gedood is door het lichaam van Christus zou men een verkeerde gevolgtrekking 

kunnen maken, n.l. deze dat de wet zonde is, of oorzaak tot zonde en tevens haar doel mist. De apostel 

ontkent dit ten stelligste. Hij komt tot een geheel andere conclusie, n.l. dat niet de wet zondig is maar dat ze 

tot kennis der zonde leidt. Nader zal hij uiteenzetten hoe het met de mens, de wet en de zonde gelegen is. 

 

Paulus gaat in dit vers en in de volgende over in de eerste persoon: „ik”, „mij”. Dit is een van de fijne trekken 

in Paulus. Hij maakt zijn lering persoonlijk en wel omdat hij er de weg in beschrijft die hij zelf heeft afgelegd 

(of nog moet afleggen zoals in Fil. 3). Als het beloften betreft voor de gehele groep waarbij hij zich insluit, 

spreekt hij vaak van „wij”, als het uitwerking betreft is het dikwijls „ik”. 

 

Kennis der zonde. “Ik”, d.i. Paulus kende eenmaal de zonde niet. Zeker, hij wist van zonden, hij zal, hoewel 

streng Farizeeër, wellicht menigmaal een zondoffer gebracht hebben (en daarmee weer wettische gerech-

tigheid verkregen hebben). Maar wat hij hier bedoelt is iets anders; door de wet kreeg hij ervaring van de 

macht en de betekenis der zonde. 

 

Het Gr. woord voor (leren) kennen, “ginosko”, betekent niet intuïtief kennen maar door lering, uiterlijke waar-

neming of ervaring leren kennen. Paulus illustreert dit met een voorbeeld: hij wist niet dat begeerlijkheid zon-

de was; de wet echter verbiedt ze in het tiende gebod. Hierbij zij opgemerkt dat men „wet” niet verengen 
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mag tot de z.g. tien geboden. Nergens heten deze „wet” of „wet des Heren”; ze heten „woorden”. Dat Paulus 

hier van „wet” spreekt, is om aan te geven dat ze in de Wet staan, hetzij opgevat als eerste vijf Boeken van 

Mozes of de gehele O.T. openbaringen. 

 

Door het gebod: „Gij zult niet begeren” als toelichting te gebruiken, stelt hij de aard en kracht der zonde in 

een scherp licht. Hier toch is geen sprake van een verkeerde daad maar van een verkeerde neiging, iets 

innerlijks dus. Nog meer: hij komt tot het wezen der zonde: de begeerlijkheid of begeerte, deze toch is pri-

mair, gaat aan de dadelijke vooraf; de begeerlijkheid baart zonde, leert Jak. 1: 15 en in die zin neemt Paulus 

zonde in het enkelvoud n.l. als oerzonde van Adam en wortelzonde in ons. Het gebod gaat hier dus terug 

naar de oorsprong: de begeerte en legt de wortels der zonde bloot. Door de wet leert hij de zonde dus ken-

nen, niet in haar dadelijkheid maar in haar oorsprong. Hoe zou dan de wet zelf zonde kunnen wezen. 

 

Rom. 7: 8. De zonde nu vond een prikkel door het gebod en werkt in mij allerlei begeerlijkheid, want 

zonder wet is de zonde dood. 

 

Prikkel / Aanleiding. We vinden dit woord hier in vs. 8 en 11 en verder in 2 Kor. 5: 12; 11: 12; Gal. 5: 13 en 

1 Tim. 5: 14 waar het overal door „oorzaak” vertaald is. Het betekent: het punt waar de beweging aanvangt, 

verder: beweegreden, aanleiding gelegenheid; oorzaak is in wezen een juist woord hier want een oorzaak is 

een zaak waaruit een andere voortkomt. De zonde vond een aanleiding, of hier ook: prikkel door het gebod, 

dit prikkelde de inwonende maar sluimerende verkeerdheid. 

 

Zonder wet is de zonde dood. D.w.z. ze is wel aanwezig maar komt niet tot actie en zonder gebod wordt zij 

niet aan ons bewustzijn geopenbaard als zonde. Het gebod brengt de zonde tot actie, prikkelt haar, ze gaat 

zich verzetten want ze wil zich er niet aan onderwerpen. Zo brengt ze tevens tot kennis. Men hoeft daarbij 

niet te denken dat het door het gebod tot dadelijke zonden komt, de wet geeft kennis van de macht der zon-

de als innerlijke ervaring, veroorzaakt bewustwording van haar onheilige neiging. 

 

Rom. 7: 9. Ik nu leefde vroeger zonder wet maar toen het gebod kwam leefde de zonde op; 10. ik ech-

ter stierf en het gebod dat ten leven (moest leiden) bleek voor mij ten dode (te zijn). 

 

Vroeger zonder wet. Dit is een eigenaardige uitspraak van een man die later schrijft dat hij naar de ge-

rechtigheid in de wet onberispelijk is. Hij kende dus de wet zeer goed. Maar achteraf bleek hem dat dit 

slechts een uiterlijke verstandelijke kennis was, kennis van de letter. Hij verstond haar innerlijk karakter niet 

en meende door het houden der geboden Gode aangenaam te kunnen zijn. Daarin leefde hij. Maar God 

kwam met Zijn Geest in zijn hart en nu ging hij de dingen anders zien. Hij kreeg kennis van zonde; het gebod 

kwam tot hem om God lief te hebben bovenal en zijn naaste als zichzelf en nu ging hij zien dat hij dit niet kon 

volbrengen. En dit niet alleen, maar tevens leerde de wet hem dat elk die niet in al haar inzettingen en gebo-

den bleef vervloekt was. Zo kwam hij in het nauw: de macht der zonde werd hem een benauwenis. En niet 

minder Gods eisende gerechtigheid. De rust was totaal weg: steeds meer werd hij tot zondaar gesteld. En 

eindelijk boog hij het hoofd voor de wet en stemde haar rechtvaardigheid toe door te belijden dat hij de dood 

verdiend had. Hij stierf geestelijk. En dit ook t.o.v. zijn vroegere wettische leven. Ook daar gaf hij een streep 

door en beschouwde het om voor God te staan absoluut onvoldoende ja verwerpelijk. 

 

Het gebod ten leven. “Doe dat en gij zult leven”, zei de Heer Jezus tot de jongeling. En Mozes sprak het 

uit: „Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen opdat gij leeft”, Deut. 16: 20, En ook: “Want ik ge-

bied u heden de Here uw God lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen en te houden Zijn geboden en 

Zijn inzettingen en Zijn rechten opdat gij leeft”, Deut. 30: 16. De wet beloofde leven door het onder-

houden der geboden. Bij overtreding veroordeelde en doodde zij; zij kon niet levend maken. Het gebod was 

ten leven voor wie het hielden. 

 

Rom. 7: 11. Want de zonde, die een aanleiding vond in het gebod, bedroog mij en doodde mij er door. 

 

De zonde oorzaak of aanleiding. Waar de wet geen voorziening geeft in de zwakheid van de menselijke 

natuur noch ook de begeerlijkheid en hartstochten kan onderwerpen, is dit een aanleiding voor de zonde om 

de mens dusdanig te prikkelen dat men tot het bedrijven van verkeerdheden komt of deze in zijn geest be-
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drijft. Daardoor komt men echter onder de kracht van het gebod dat wie zo iets doet, des doods waardig is. 

 

Bedriegen. Paulus noemt dit een bedriegen. De zonde is een schone schijn; zij gebruikt, beter misbruikt, het 

gebod om de begeerten te prikkelen tot uitleving. Als men dit doet, hetzij in feite hetzij in de geest, dan geeft 

dit een schijnbevrediging; in wezen leidt dit tot het komen onder het oordeel. Ook het willen oprichten van 

eigen gerechtigheid om zo het leven te verwerven valt hieronder, omdat dit hoogmoed is, een prikkeling van 

het vermeende kunnen van de mens. 

 

Rom. 7: 12. Zo is dan de wet heilig en het gebed is heilig, rechtvaardig en goed. 

 

Nu trekt Paulus de slotsom uit het voorafgaande en geeft positief antwoord op de vraag van vs. 7a, n.l. of de 

wet zonde is. Hij had al een krachtig “neen” laten horen maar nu maakt hij het antwoord positief: de wet is 

heilig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. De wet is niet zondig, zij drukt Gods eis uit, het gebod is niet 

onredelijk omdat het een gebod is, in zichzelf is het goed want een gehoorzamen er aan uit liefde tot God 

zou het leven brengen. 

 

Rom. 7: 13. Is dan het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) de zonde, opdat zij 

zou blijken zonde te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat de zonde door het ge-

bod bij uitstek zondig (lett.: zondaar) zou worden. 

 

Niet het goede maar de zonde ten dood. Waar de zonde door de wet opgewekt wordt en dan doodt zou men 

kunnen menen dat de wet er schuldig aan was tot de dood te voeren. Dat is volstrekt niet zo, zegt Paulus; 

het is niet de wet die ten dode voert maar de zonde zelf. Daaruit blijkt hoe zondig de zonde is en daardoor 

wordt zij in haar ware aard openbaar. De wet is geestelijk, zij wil ten leven leiden maar de zonde maakt dit 

onmogelijk, zij is bij uitstek, bovenmate, zondig. Dit blijkt daaruit dat zij door iets goeds de dood berokkent. 

 

HOOFDSTUK  55 

 

Rom. 7: 13. Is dan het goede mij ten dode geworden? Volstrekt niet, maar (het is) de zonde, opdat zij 

zou blijken zonde te zijn daar zij mij door het goede de dood berokkent opdat de zonde door het ge-

bod bij uitstek zondig (lett.: zondaar) zou worden.  

 

De zonde een zondaar. Paulus personificeert de macht der zonde, letterlijk zegt hij dat de zonde een zon-

daar wordt en hij voegt er nog bij: een bovenmatig (of buitensporig) zondaar. 

 

Bovenmatig.(bij uitstek) Het woord betekent: iets wat de gewone maat (verre) te boven gaat. In goede zin is 

dit uitnemendheid, 2 Kor. 4: 7; 12: 7, bijwoordelijk gebruikt in 1 Kor. 12: 31; bij iets dat tegen is kan men dan 

zetten bovenmatig, 2 Kor. 1: 8 en Gal. 1: 13 (S.V.: uitnemend). Hier in Rom. 7: 13 kan men zetten: opdat de 

zonde een bovenmatig zondaar wordt door het gebod. 

 

Rom. 7: 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 

 

De wet geestelijk. „Want wij weten” hebben de meeste vertalingen. Hiermee gaat de ik-vorm voor hen over 

in de wij-vorm. Dit kan, al gebruikt Paulus van vs. 7b-24 doorlopend de eerste persoon enkelvoud. als in vs. 

14 „wij” moet staan, sluit hij zich bij de hoorders in of aan; de kennis over de aard der wet is aller deel. Het 

Grieks behoeft hier echter niet beslist de meervoudsvorm te hebben, men kan van deze vorm twee aparte 

woorden maken en dan krijgen we de enkelvoudsvorm, versterkt door het tweede deel. Wij weten is: “oi-

damen”. Waar de oudste handschriften in hoofdletters geschreven waren en alle woorden aan elkaar ston-

den, is het een zaak van woord- of lettersplitsing. Lezen we: oidamen, dan staat er: wij weten; lezen we 

“oida men”, dan staat er: ik weet wel; het laatste is het meest logische, dan blijft Paulus in de ik-vorm en 

komt de tegenstelling scherper uit: Ik weet wel dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk. 
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Ik weet (of Wij weten). Hier betekent het weten niet: door ervaring of inspanning verkrijgen maar: intuïtief of 

onmiddellijk weten. Doordat de wet van God is, voelen we en erkennen we dat ze heilig is. 

 

Het eerste deel van vs. 14 sluit aan bij vs. 13; daar toch is gezegd dat de wet heilig is, hier wordt ze geeste-

lijk genoemd. Zij is dit naar oorsprong (als van Godswege gegeven en uitdrukking van Zijn wil) en aard (ze 

behoort bij de Geest en beoogt het leven). 

 

Ik ben vleselijk. Er zijn twee woorden in het Gr. die de S.V. door vleselijk vertaald heeft: “sarkinos”, en “sar-

kikos”. Sarkinos wijst de substantie aan en betekent: van vlees; we vinden het alleen in 2 Kor. 3: 3: vlezen 

tafelen des harten, Sarkikos wijst de aard aan en staat in tegenstelling tot geestelijk. We vinden het in meer-

dere teksten. Er zijn vleselijke gelovigen, d.i. door zinnenlust beheerste 1 Kor. 3, 2 Kor. 1: 12 en 11: 4; als 

andere tegenstelling tot geestelijk betekent het: stoffelijk of uitwendig of voorbijgaand, zo in Rom. 15: 27; 1 

Kor. 9:11; Hebr. 7: 16; als bepaald zondig vinden we het in Rom. 7: 14 en 2 Petr. 2: 11. 

 

Paulus noemt zich vleselijk; zijn gedachten en neigingen zijn zondig. Hij voelt zich van deze een „slaaf”, hij is 

verkocht onder de zonde. „Is verkocht”, hier staat de lijdende vorm, dus: is verkocht geworden. Hij drukt 

hiermee een toestand uit waarin hij niet vrij is: zijn handelingen geschieden niet uit vrije wil en eigen neiging. 

Dit is iets anders dan wat we in 6: 16 en 19 vinden; het zich als slaaf ter beschikking stellen. Hier gaat het 

over een macht waaronder Paulus zich voelt te zijn. Hij is een slaaf der zonde. 

 

Rom. 7: 15. Want hetgeen ik uitwerk, dat (er)ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar 

hetgeen ik haat, dat doe ik. 

 

Drie werkwoorden. Paulus gebruikt hier drie werkwoorden: “katergazomai”: neer - d.i. uitwerken, tot stand 

brengen, “pratto”: geregeld doen en “poico” = doen (minder geregeld). We lieten dit in de vertaling uitkomen. 

 

Paulus zegt: Wat ik tot stand breng, ken ik niet. Kennen kan hier opgevat worden als begrijpen, verstaan, 

zoals in Mk. 4: 11. 13; Joh. 3: 10; 7: 49; 8: 32; Handelingen 8: 30. Het betreft hier niet het weten alleen maar 

het verstaan. Hij staat vreemd tegenover hetgeen hij volbrengt, alsof hij dat niet zelf doet maar een ander. 

 

Het zondige doen is iets dat hij in zijn innerlijk niet wil. Dit vloeit voort uit het van Boven geboren zijn. Er is 

een nieuw begin in hem verwekt, dit noemt hij in Gal. 5: 17 „geest”. „Het vlees begeert tegen de geest en 

de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander, alzo (of: opdat) gij niet doet hetgeen gij wilt”. 

Dit staat tegenover een toestand die hier weer aan voorafging, doende de wil des vleses en der gedachten” 

Ef. 2: 3. Hieruit blijkt dat het een van Boven geborene is die hier spreekt en dat dit een overgang is van het 

een tot het ander. Er is dus: onwedergeboren, van Boven geboren, gerechtvaardigd. 

 

Rom. 7: 16. als ik nu doe wat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet goed is. 

 

Uit het voorgaande volgt de conclusie dat hij zelf dit niet uitwerkt maar de zonde die in hem woont en dat hij 

in wezen dus de wet bijvalt dat zij goed is. Zijn innerlijk wil wat de wet vordert, echter zijn werk is daarmee in 

strijd. Het ik begrijpt zichzelf niet in wat het uitwerkt, maar naar het innerlijk weten geeft het de wet gelijk. 

 

Rom. 7: 17. Nu echter ben ik het niet meer die het uitwerkt maar de in mij wonende zonde. 

 

De inwonende zonde. Uit het voorgaande trekt Paulus een tweede conclusie; eerst was het dat de wet 

goed was: hij valt haar bij, nu is het dat wat hij tot stand brengt als oorzaak heeft de in hem wonende zonde. 

  

Paulus zegt dit niet als verontschuldiging voor zijn daden of als vergoelijking. Het is een harte-kreet van hem. 

Naar zijn innerlijk begeert hij heiliging en heiligheid beide, naar zijn doen ziet hij de werking der zonde en 

onreinheid, het conflict tussen het willen van het goede en het uitwerken van het kwade. Dit uitwerken heeft 

een geweldige drijfveer: de zonde die in hem woont. Woont, d.i. een vaste plaats in hem heeft, er zich thuis 

voelt, er niet uit wil maar zijn leden beheerst als huismeesteres. 

 

Nu. In dit vers heeft het woord de klemtoon, het staat in het Gr. dan ook aan het begin. De S.V. zette het in 
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het midden en maakte er „dan” van: “ik dan doe het niet meer”. Dit „dan” heeft nu de kracht van een redege-

vend voegwoord en zal opgevat worden als „dus”: „Dus ik doe de zonde niet meer”. Dit is niet juist. „Nu” is 

hier een tijdsbepaling. Zo krijgen we, daar ik ook beklemtoond is, een dubbele tegenstelling: „Ik doe het niet 

meer” maar de zonde; dit is de inwendige, de geestelijke tegenstelling “nu doe ik het niet meer” en nu kan 

men invullen: maar vroeger deed ik de wil des vleses en der gedachten uit Ef. 2: 3; dit is de uitwendige, de 

tijdstegenstelling. Vroeger deed ik het kwade dat ik deed, in mijn onherboren natuur, nu doe ik het niet meer 

maar de in mijn ziellijke natuur nog uitwerkende krachten. 

 

Deze tijdstegenstelling is van groot belang. Het woord „nu”, vooraan staande, maakt een kloof tussen zijn 

vroegere en zijn tegenwoordige toestand. Het wijst op zijn wedergeboorte. 

 

Deze is vanzelf niet begonnen toen hij de Romeinen brief schreef maar toen het Gode behaagd heeft Zijn 

Zoon in hem te openbaren. Men lette op dit „in”. Christus is niet alleen aan hem geopenbaard op de weg 

naar Damascus maar ook in hem. Dit is bewijs van zijn wedergeboorte. De uitwerking vinden we in Hande-

lingen 9: 20: Hij predikte terstond Christus in de synagogen dat Hij de Zoon Gods is. Toen kwam dit „nu”. 

Maar het conflict dat het „nu” deed ontstaan eindigde pas toen niet de Zoon in hem geopenbaard was maar 

hij in Christus Jezus werd. 

 

HOOFDSTUK  56 

 

Geen goed in hem wonend. 

 

Rom. 7: 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij 

mij, maar het uitwerken van het goede niet. 

 

In dit vers werkt hij dit nog nader uit: Niet het goede maar de zonde is inwonend. Hij moge dan zo nu en dan 

eens wat goeds doen, het goede woont niet in hem. Het is geen bewoner van zijn hart. Over hem, dat is in 

zijn vlees, is het geen heer. 

 

Vlees. Men vatte dit niet verkeerd op. Hij bedoelt er niet het lichaam mee wat het woord ook kan betekenen 

bijv. Handelingen 2: 31, Rom. 2: 28; 2 Kor. 12: 7; 1 Petr. 4: 6 enz. maar de mens naar zijn zinnelijke natuur, 

de ziellijke mens (S.V. natuurlijke in 1 Kor. 2: 14), de mens onder de invloed der zinnen. Paulus heeft in zijn 

diepste innerlijk de neiging tot wat goed is; zijn rede en gevoelen vallen de wet bij, maar het goede tot stand 

te brengen dat vermag hij niet. 

 

Rom. 7: 19. Want het goede dat ik wil doe ik niet maar het kwade dat ik niet wil voer ik uit. 20. als ik 

nu doe wat ik niet wil, doe ik het niet meer naar de in mij wonende zonde. 

 

Vs. 19 is met een klein verschil van uitdrukking een herhaling van vs. 15. Hij wil het goede, maar doet het 

niet, hij wil het kwade niet en doet het toch. Dit is het conflict en brengt de gespletenheid in hem. Er is als het 

ware een dubbel „ik”: nu eens is dat ik het subject van het vlees, waaronder we kunnen verstaan “de oude 

mens”, dan weer van de geest, de nieuwe mens. als het ik van de oude mens doet wat het ik van de nieuwe 

mens niet wil, is het ik van de nieuwe mens daarvoor niet verantwoordelijk maar de inwonende zonde: het 

oude „ik” verzaakt vele plichten en doet vele zonden die tegen het nieuwe „ik” ingaan. Het „ik” is beurtelings 

subject van de oude en de nieuwe natuur. De nieuwe natuur is de vernieuwde rede, het inzicht dat door her-

geboorte een nieuwe kracht ontvangen heeft, in Rom. 13: 2 „gemoed” genoemd. 

 

Rom. 7: 21. Zo vind ik dan deze wet (in mij) dat, terwijl ik het goede wil doen, het kwade bij mij is. 

 

Zo zijn er twee wetten in Paulus en in elk wedergeborene: de wet der zonde en de wet Gods. De eerste 

werkt in zijn leden, wil hem met alle macht het kwade doen dienen, de tweede werkt in zijn rede. (S.V. ge-

moed) die vernieuwd is en doet hem de wet Gods bijvallen. 
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Paulus geeft na de aanduiding van het conflict een verklaring ervan. Er is in hem een wet. Een wet is hier 

een geregelde wederkeer van verschijnselen (niet een voorschrift om iets te doen. Men denke ook aan de 

natuurwetten). Wat hij doet is niet iets dat hij zo nu en dan doet, maar een gedurig zich herhalen van be-

paalde dingen. Wet is hier dus geen wet Gods maar wet in de zin van geregelde wederkeer van iets zoals in 

vs. 23, 3: 27 en 9: 31. Welnu, Paulus vindt in zich een geregelde wederkeer van gedachten, neigingen, wer-

kingen en uitwerkingen die hij haat. 

Deze „wet” is in ieder, alleen zijn deze dingen voor ieder nog niet dezelfde; de een zal behept zijn met de 

ene, de andere met de andere zonde of zonden. Maar de ervaring van die wet is bij allen dezelfde, tenminste 

na de wedergeboorte. 

 

Rom. 7: 22. Want ik heb een welgevallen in Gods wet naar de inwendige mens, 23, maar ik zie een 

andere wet in mijn leden die strijdt tegen de wet van mijn rede en mij gevangen neemt onder de wet 

der zonde die in mijn leden is. 

 

Wet Gods. De term komt nog voor in Romeinen, 7: 25 en in 8: 7. Nergens elders in het N.T. Wel meermalen 

in het O.T.: Joz: 24: 26; 2 Kon. 10: 31; Ezra 3: 2; 7: 6; Neh. 8: 2, 9; 10: 28, 29; Ps. 37: 31; Dan. 9: 11b. Vaak 

vinden we ook wet des Heren: Ex. 13: 9; 1 Kron. 16: 40; 2 Kron. 12: 1; 17: 9; 31: 3, 4; 34: 14; 35: 26; Ezra 7: 

10; Neh. 9: 3; Ps. 1: 2; 19: 7; Jes. 5: 24; 30: 9; Jer. 8: 8; voorts in Luk. 2: 24, 39. Hoe we ook zoeken, in geen 

dezer teksten betekenen wet des Heren en wet Gods de tien geboden. Deze termen hebben steeds een 

bredere omvang; soms betekenen ze: wet van Mozes in engeren zin, soms de gehele O.T. openbaring. 

 

Onder de wet Gods zullen we moeten verstaan al wat God geopenbaard heeft aan heiligheid en gerechtig-

heid, de twee dingen waarvan dit hoofdstuk spreekt: de wet is heilig, het gebod rechtvaardig. Beide valt de 

apostel bij. Israël moest zijn een heilig volk en een volk der gerechtigheid omdat God dit was. De hele open-

baring Gods hierin is „wet Gods”. 

 

De inwendige mens. Hier noemt Paulus het „ik” de nieuwe natuur, de inwendige mens, de mens in zijn 

denk- gevoels- en wilsleven die vernieuwd is in de rede door de wedergeboorte. Die vernieuwde mens heet 

elders „geest”. Deze „geest” is in wezen de indruk van de ontmoeting met God of de openbaring van Zijn 

Zoon in het hart of de uitstorting der liefde Gods in ons diepste innerlijk. Deze inwendige mens verheugt zich 

in de wet Gods. Men denke hierbij niet aan de tien geboden alsof die de wet Gods uitdrukken; dat heeft men 

ervan gemaakt. De wet Gods is wat anders: de wet van de Geest des levens in Christus Rom. 8: 2. Ook dit 

is een wet: ze vraagt om een geregelde wederkeer van dingen die Gode behagen. 

 

Een andere wet. Hiermee wordt nog een wet genoemd. We vonden reeds: de wet Gods, de wet van de 

rede, de wet der zonde. De andere wet, de andersoortige zoals er staat, is van deze onderscheiden. Ze is 

andersoortig t.o.v. de wet Gods, dat drukt het Gr. woord “heteros” hier uit; maar wat is zij? We geloven dat 

hier gedoeld wordt op het principe der zonde. Dit is een macht die Paulus gevangen neemt en brengt onder 

de wet der zonde. Zoals een vorst een leger overwint en het nu aan een generaal of overste overgeeft om 

het gevangen te houden, zo is de zonde als principe, als beginsel doorgegaan tot de mens uit de voorvader 

Adam gesproken en maakt hem gevangen onder de wet der zonde. Waar de oude neigingen niet in eens uit 

het leven gebannen kunnen worden en nu werken in de „leden” is de macht van de wet der zonde; waar 

echter telkens blijkt dat de neigingen aangeboren zijn door overerving, neemt de andere wet in onze leden 

gevangen. Deze wet strijdt tegen de wet der rede, van het inzicht (niet als verstandelijke theoretische over-

tuiging maar als levensovertuiging waar het hart ook mee gemoeid is), neemt als oppermachtige gevangen 

en leidt onder de macht der zonde. Zo staan er twee tegenover twee: de Gods wet en die van het inzicht 

tegenover de andere wet en de wet der zonde. 

 

Rom. 7: 24. Ellendig mens die ik ben. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? (Genade). 

 

Ik, Ellendig mens. Dit smartevolle conflict doet de apostel uitroepen: “Ik ellendig mens. Wie zal mij verlos-

sen uit het lichaam dezes doods? Genade.” Anderen vertalen: „uit dit lichaam des doods”; zij laten het aan-

wijzend voornaamwoord dat aan het eind staat slaan op „lichaam”. We nemen echter de eerste vertaling 

omdat „deze dood” slaat op de geestelijke dood die hij in zich gevoelt en niet op de natuurlijke. Wie „dit li-
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chaams des doods” wil zetten moet de zinsnede anders verklaren en zeggen: het lichaam wordt door de 

zonde een prooi van de dood en pas in het sterven zal de zonde alle macht over de gelovige verloren heb-

ben. 

 

Genade. Dat we voor de eerste lezing kiezen, is omdat mogelijk het woord „genade” ingelast moet worden 

en het dan beter is te spreken van “ dezes doods” dan van „dit lichaam”. De Alexandrinus en de (gecorri-

geerde) Sinaiticus voegen het woord „charis”, genade, aan de tekst toe, de Vaticanus laat: ik dank, Gr.: 

“echaristo” weg. Waar men in dit woord ook het woord “charis" vindt, kan het zijn dat de overschrijvers het 

eerste vergeten hebben. Dan heeft Paulus zelf de vraag beantwoord. . En als al niet, dan is het het verzwe-

gen antwoord op de vraag. 

 

Genade verlost van het lichaam dezes doods doordat ze met Christus laat sterven, inplant in Zijn dood. Dan 

gaat deze dood, deze geestelijke onmacht door geboorte uit Adam en door de heerschappij van de wet der 

zonde voorbij en worden we een nieuwe schepping waarin we gaan wandelen naar de wet van de Geest des 

levens in Christus. Dan zijn we van de wedergeboorte overgegaan in de rechtvaardiging, uit de oude mens 

in de nieuwe gekomen. Dan is het lichaam des vleses uitgetrokken, door de besnijdenis van Christus, Col. 2: 

11, is het lichaam der zonde tenietgedaan, d.i. van kracht ontdaan, Rom. 6: 6 en zijn we gerechtvaardigd van 

de zonde, bevrijd van de zonde en mitsdien van haar wet. 

 

HOOFDSTUK  57 

 

Rom. 7: 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Zo dan, ik voor mij dien met mijn rede de wet 

Gods maar met het vlees de wet der zonde. 

 

Op het geschreven of verzwegen woord „Genade” volgt het innige en hartelijke dankwoord: “Ik dank God 

door Jezus Christus onze Heer”. Want Deze is het Die de verlossing, de vrijkoping der zonde, tot stand ge-

bracht heeft door in de dood der zonde in te gaan en daaruit als Triomfator uit te treden. Hij is het Die de 

zonde onttroont, de wet der zonde breekt en daarvoor in de plaats stelt de zachte maar niettemin onweer-

standelijke kracht der genade die door de gerechtigheid heerst, hier door geestelijke rechtvaardiging, eens 

tot in het aionische leven door opstanding. 

 

Tweeërlei dienst. Na de mooie verheffing van vs. 24a komt het tweede deel er schijnbaar weer afdalend 

achteraan. Sommigen hebben gemeend dat dit een kanttekening van een overschrijver is geweest en we 

deze dus moeten verwijderen. Anderen hebben gezegd dat deze zinsnede op een verkeerde plaats staat en 

ze zou moeten staan tussen vs. 23 en 24. Waar de tekst echter in de goede handschriften staat, kunnen we 

dit deel niet verwijderen. Ook blijkt uit meer dat er geen omzetting heeft plaats gehad. 

 

Er is een betere oplossing te geven. Er staat maar niet: Ik dien de wet der zonde maar: ik zelf of ik voor mij. 

„Ik voor mij”. Deze woorden gebruikt hij ook in 9: 3; 15: 14; 2 Kor. 10: 1 en 12: 3, ze willen zeggen: ik, afge-

zien van anderen. Hij vat in deze zinsnede samen wat hij in vs. 14-24 heeft uiteengezet. Een zuivere herha-

ling is het niet, daarom zet hij: „ik voor mij”, d.i. hier: afgedacht van, zonder de genade van God, waarvan hij 

zo even sprak. Dit is de genade ter rechtvaardiging. Met het inzicht dient hij dan de wet Gods, met het vlees 

de wet der zonde. Ik op mijzelf genomen heb steeds het conflict. Als ik niet zie op de genade blijft het gebod 

me veroordelen en kan ik zelf niet van de wet der zonde loskomen omdat die andere wet in mij is. Zeker, 

God heeft mij aangeraakt, mijn verstand verlicht, mijn inzicht verhelderd zodat ik Zijn wet bijval maar voor 

mijzelf kan ik niet verder komen en dien met mijn vlees, de oude mens met zijn begeerten, de wet der zonde 

als een slaaf die geen eigen wil heeft. De oude mens kan niet verbeterd worden, vandaar die slavernij. Pau-

lus in zijn oude mens moet de zonde dienen. Paulus door vernieuwing der rede moet Gods wet dienen. Al-

leen genade kan hieruit verlossen. Zodra dit gebeurd is, volgt er een wandel naar de wet van de Geest des 

levens die de apostel in Rom. 8 gaat beschrijven en die hij in hoofdstuk 6 al heeft aangewezen: zich der 

zonde gestorven rekenen. 
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Deze nieuwe wandel is meestal geen plotselinge ommekeer. Eerst langzamerhand en dan nog ten dele, 

stukje bij beetje wordt het nieuwe leven openbaar. Hoewel het proces ter rechtvaardiging doorgemaakt is, 

zal het staan in de nieuwe schepping gepaard gaan met wat Paulus hier in het slotvers van Rom. 7 neer-

schrijft. 

Over wie spreekt Rom. 7. 

 

De eeuwen door is er strijd gevoerd over de vraag over wie Paulus in Rom. 7 spreekt. Is het over zichzelf in 

zijn onwedergeboren staat (en hiermee over de natuurlijke mens in het algemeen) of geeft hij de beschrijving 

van de toestand na de wedergeboorte (en daarin de ervaring die de gelovige heeft. We merken dienaan-

gaande het volgende op. 

 

1.Rom. 7 is te verdelen in drie gedeelten vs. 1 - 6, 7 - 12 en 13 - 25. Vs. 1 - 6 behoort feitelijk tot hoofdstuk 6; 

het is een toelichting voor de „Jood” t.o.v. de betrekking tussen wet en zonde, evenals de apostel deze bij-

zonder voor de „Griek” besproken heeft in hfdst. 6: 16 - 23; in 7: 1- 6 gebruikt bij het voorbeeld van de vrouw 

die door de dood van haar man vrij wordt van de wet des mans, in 6: 16 - 23 dat van de slaaf die vrij wordt 

van een heer om een ander te dienen. In hfdst. 7 gaat het dus in wezen in vs. 7 - 25 over de geestelijke ge-

steldheid. 

 

2.In deze verzen spreekt Paulus voortdurend in de eerste persoon (ik, wij, mijn), meer dan 40 maal waarvan 

8 maal beklemtoond door ego: vs. 9, 10, 14, 17, 20, 21, 24, 25. We geloven daarom dat hij het niet over de 

mens in het algemeen heft maar over zichzelf. 

 

3.In het deel 14 - 25, gebruikt hij doorlopend en zonder één uitzondering de tegenwoordige tijd. Men kan dit 

niet verklaren als hij het verleden op het oog had, dus als het betrekking had op de toestand voor zijn we-

dergeboorte. In vs. 7 en 9 gebruikt hij de verleden tijd en dit gedeelte ziet dan terug op de tijd voor zijn we-

dergeboorte. De keer vinden we in vs. 9b: toen het gebod gekomen is. 

 

4.Men kan hiertegen inbrengen wat hij in vs. 14 schrijft, dat hij vleselijk is, verkocht onder de zonde en dat dit 

niet van een gelovige gezegd kan worden. Dit woord is echter juist een argument voor deze staat; Paulus 

drukt hiermee het onwillige van de staat uit en in vs. 25 dat hij met de rede of naar het inzicht de wet Gods 

dient maar met het vlees de wet der zonde. Dit kan een onwedergeboren mens niet zeggen. Deze toestand 

wordt in Gal. 5: 17 genoemd de strijd tussen de Geest en het vlees; wie dit verband nagaat, ziet dat het hier 

over gelovigen gaat. En zo ook gaat het in Rom. 7 over Paulus in zijn wedergeboren staat. 

 

5.Men houde in het oog dat Paulus hier niet spreekt over uiterlijke losbandigheid, maar over de diepste roer-

selen van zijn hart. Hij leeft niet in openbare en verderfelijke zonden of valt daar niet telkens in maar daalt af 

tot de kern van zijn wezen, beter nog: Gods Geest verlicht de kern, de inwendige mens, zodat hij er een blik 

in kan slaan. Dan toetst hij die aan de wet Gods; niet aan de uiterlijke van Sinaï want daarin was hij onberis-

pelijk, Fil. 3: 6, maar aan de wet der liefde (waaraan alle verdere geboden hangen) en ziet nu dat zijn hart 

hopeloos tekort schiet t.o.v. de innerlijk voorgehouden rechtvaardigheid en heiligheid. De wet Gods onder-

zocht zijn gezindheid, niet zijn uiterlijke wandel en dan voelt hij zich verkocht onder de zonde, nu genomen 

als bron; zijn diepste wezen is los gemaakt van God en hij voelt nu het geestelijk dood zijn. Dit kan hij alleen 

omdat er een ander leven in hem verwekt is door de wedergeboorte. Het nieuwe leven toont de dood van het 

oude, het los zijn van God in zijn kern. 

 

6.Paulus kreeg langs deze weg meer zelfkennis en veroordeelde zich steeds meer. Hij voelt nu sterk in zich-

zelf de waarheid die hij al in hfdst. 5: 12 heeft neergeschreven n.l.: dat het over alle mensen tot veroordeling 

komt. In zichzelf komt hij daartoe ook; hij ziet dat de oude mens niet te verbeteren is en dat de enige oplos-

sing is met Christus gekruisigd te worden, dus de weg van Rom. 6. Pas zo alleen wordt de oude mens weg-

genomen. Het proces dat hij in Rom. 6 meer objectief beschrijft, behandelt hij in Rom. 7 van de subjectieve 

kant. Daarom kan men in dit hoofdstuk niet de beschrijving van het proces van een natuurlijk niet wederge-

boren mens zien want dan zou het geheel niet passen tussen hfdst. 6 en 8 maar geeft het de innerlijke toe-

stand aan van een die wedergeboren is. 

 

7.Men wijst wel op uitingen van ernstige ongelovigen en wil daarin een bewijs zoeken dat Paulus in het al-
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gemeen de mens beschrijft en het heeft over de strijd die de menselijke natuur voert tegen het kwaad in zo 

talloos velen. Men kan hierbij ook voegen de oprechte existentionalisten. Maar er is verschil; naast het alge-

meen onbehagen dat de mens over zichzelf kan hebben, is er hier iets anders: Rom. 7 is een proces dat niet 

maar in zichzelf verloopt en daarmee in wanhoop eindigen kan; er is hier een uitweg: de genade. En het slot 

is de warme danktoon. Dit komt omdat het proces wordt doorgemaakt met Christus. Deze verrijst voor het 

innerlijk gaandeweg meer op het vlak van het hart als de Sterke die het kruis kon en wilde dragen en door de 

zwakte heen overwinnaar werd. En met Hem wordt het het „mede” van Rom. 6. 

 

8. Voor Calvijn is Rom. 7 het voortdurend vergeven van de zonden (Instutie III, 14, 11, 12). Het is hem ont-

gaan dat Paulus vanaf 5: 12 - 8: 39 (met uitzondering van 7: 5 waar het over de uitwerking gaat) steeds over 

de zonde in het enkelvoud spreekt, meer dan 40 maal en daar tegenover de vrijmaking door de genade stelt. 

In 7: 14-25 heeft hij het ook over de zonde. Dit is hierom van belang: 

 

Rom. 7 behoeft niet het hele leven door een proces voor de gelovige te blijven. Het moet een fase zijn, d.i. 

een voorbijgaande toestand. Men moet overgaan naar Rom. 8. En al willen we toegeven dat we ook na 

Rom. 7 in zonden kunnen vervallen, onrein kunnen worden door het aanraken van „dode beenderen” of 

„aas”, en we hiervan ons dan moeten reinigen, dat neemt niet weg dat we van de wedergeboorte over kun-

nen gaan in de rechtvaardiging waarin we niet meer in de zonde leven, Rom. 6: 1, gestorven kunnen zijn van 

die onder wie we gehouden werden, 7: 6a, in een nieuw leven kunnen wandelen, vs. 6b en komen kunnen 

tot een zijn in Christus waarin geen veroordeling is, 8: 1. Calvijn ziet een blijvende toestand van Rom. 7, 

Paulus ziet een overwinnend leven. Men wijze niet op 7: 25, want we hebben gezien dat er staat: ik op mij-

zelf genomen d.i. los van de genade. Maar met die genade wandelt hij in een nieuw leven, 6: 4. Rom. 7 is 

niet geschreven om deze toestand steeds in het middelpunt van het geestelijk leven te plaatsen maar opdat 

zij die God in zulk een toestand leidt, in Paulus’ gang een houvast hebben om van het van-Christus-zijn 

(door wedergeboorte) over te gaan in het in-Christus-zijn (door rechtvaardiging). 

 

De neergang van Rom. 7 kan en moet worden gevolgd door de opgang van Rom. 8, een staat die aangeeft 

dat men verder kan komen. Daarin is men bevrijd van de aanklacht der wet, is de liefde Gods in het hart 

uitgestort, kan men schuilen in Christus en geleid worden door de Geest. Dan is men van (klein) kind Gods 

zoon Gods geworden en is er de blijde roep: ABBA, Vader. 
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GEEN VEROORDELING 

 

Rom. 8. 

 

Dit verheven mooie hoofdstuk heeft een zevenvoudige geleding. Het opent met de uitspraak: geen veroorde-

ling, vs. 1-4 en komt er in het slot op terug: Wie is het die veroordeeld!, vs. 31-39. Het spreekt daarin tevens 

over het zenden van Gods Zoon, in het slot over het niet sparen van die Zoon. In het tweede onderdeel 

spreekt het over het geleid worden door de Geest, vs. 5-15, in het voorlaatste over het het Beeld van de 

Zoon gelijkvormig worden, vs. 29, 30. In het derde onderdeel van voren uit wordt de Geest als getuigende 

gezien, vs. 17-21, in het derde onderdeel van achteren uit van het pleiten van de Geest, vs. 22-28. In het 

centrale deel staat dan het punt over het lijden en de heerlijkheid en de openbaring der Zonen Gods, vs. 17-

21. De structuur is dus als volgt. 

 

A1 / 1-4    Geen veroordeling. God zond Zijn eigen Zoon. (Huios) 

       B1 / 5-15   Geleid door de Geest Gods. Nu zonen (Huios). 

              C1 / 15-17    De Geest getuigt. Zoonschap (Huiothèsia). 

                     D  17-22    Lijden en heerlijkheid. Openbaring der zonen. (Huios). 

              C
2 
/ 23-28    De Geest pleit voor ons. Zoonschap. (Huiothèsia). 

       B
2 
/ 28-30    Het Beeld des Zoons gelijkvormig, (Huios).  
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A
2 
/ 31-39    Wie veroordeelt. God spaarde Zijn Zoon niet. (Huios) 

 

Geen veroordeling. 

Rom. 8: 1-4. 

1 Zo is er dus nu geen vonnis voor hen die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des 

levens (die) in Christus Jezus (is) heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3 Want wat 

de wet niet kon, daar zij krachteloos was door het vlees, (heeft) God (gedaan) door Zijn eigen Zoon te 

zenden in de gelijkenis van het vlees der zonde. En wat de zonde (betreft) Hij veroordeelde de zonde 

in het vlees 4 opdat aan de rechtseis der wet zou voldaan worden in ons die niet naar het vlees wan-

delen maar naar de Geest. 

 

Rom. 8: 1 Zo is er dus nu geen vonnis voor hen die in Christus Jezus zijn. 

 

Geen vonnis. In het Nederlands der zeventiende eeuw heeft de S.V. neergeschreven: verdoemenis, toen 

een gangbaar woord voor veroordeling. 

 

Het is van betekenis na te gaan welk woord hier in het Grieks staat want er zijn drie woorden die de S.V. 

door „verdoemenis” vertaald heeft n.l. “krisis”, “katakrisis” en “katakrima”. 

 

Het woord “krisis” is meestal door „oordeel” vertaald behalve in Mt. 5: 21, 22; Joh. 5: 27; Jud. 15 waar „ge-

richt” staat, in 1 Tim. 5: 21 waar we „veroordeling” vinden en in Joh. 5: 24 en 29 waar „verdoemenis” is ge-

zet. Hoewel men in Joh. 5: 22 en 30 „oordeel” zette, meende de vertalers het in vs. 24 en 29 door „verdoe-

menis” te moeten weergeven, zeker omdat naar hun Calvinistische visie de strekking van die verzen de 

„eeuwige verdoemenis” inhield. 

 

Het woord “katakrisis” komt voor in 2 Kor. 3: 9 en 7: 3. In de laatste tekst kon men het niet door „verdoeme-

nis” vertalen omdat Paulus het t.o.v. gelovigen gebruikt (ik zeg dit niet tot uw veroordeling), maar in 2 Kor. 3: 

9 zette men: „de bediening der verdoemenis”. 

 

Geen dezer twee woorden staat in Rom. 8: 1; daar vinden we „katakrima”, evenals in 5: 16 en 18. Dit is 

evenals “katakrisis” afgeleid van “katakrino”, veroordelen, maar gevormd met het achtervoegsel „ma”, aflei-

dingen hiermee geven de uitwerking van het betreffende werkwoord aan en die op „is” het werk zelf. 

 

In onze taal kan „veroordeling” tweeërlei betekenen: de daad waarbij men iemand veroordeelt en de uitwer-

king, het zijn onder een oordeel, wil men: het vellen van een vonnis en het liggen onder een vonnis; het 

Grieks onderscheidt dit en heeft voor het eerste katakrisis, voor het tweede katakrima. In Rom. 8: 1 staat nu 

dat men onder geen (veroordelend) vonnis ligt als men in Christus Jezus is, men is dan in geen staat 

van veroordeling omdat men met Hem gekruisigd, gestorven en begraven is. 

 

Geen. Dit woord drukt hier niet een gewone maar een sterke ontkenning uit: geen enkele. 

 

Nu. Dit woord is een tijdsbepaling en staat in tegenstelling tot de toestand van hfdst. 7: 1-25. Zij die nog in 

die staat leven moeten nog met Christus sterven, liggen nog onder een veroordeling. In type uitgedrukt: zij 

zijn wel in de vrijstad, Christus aangekomen toen de bloedwreker hen op de hielen zat, maar kunnen nog 

niet tot hun erfdeel wederkeren omdat „de dood van de hogepriester” nog niet tussenbeide gekomen is, 

Num. 35. Wanneer dit gebeurd is, ja meer: wanneer het viervoudig „mede” van Rom. 6 hun deel wordt (in het 

geloof), dan is er geen enkele veroordeling meer tegen hen. 

 

Het “nu” van dit vers bevestigt wat we al schreven: n.l. dat de staat van Rom. 7 een nog niet opgeloste toe-

stand is die echter voorbijgaande is, althans moet zijn; het is maar niet alleen een overgangsbijwoord maar 

wijst een verandering van omstandigheden aan. Zij gaan over, hun geloof wordt verdiept. 

 

„Nu” komt veertien maal voor in Romeinen. Het eerst in 3: 21: Maar nu is de gerechtigheid Gods geo-

penbaard: dan in 3: 26: in de tegenwoordige tijd, Gr.: de nu-tijd; verder in 5: 9: nu gerechtvaardigd in 
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Zijn bloed; 5: 11: nu de verzoening ontvangen; 6: 19: nu uw leden stellen; 6: 21 nu beschaamd; dan in 

8: 1: nu geen veroordeling; in 8: 18: het lijden van de tegenwoordige tijd. Gr.: de nu-tijd, in 8: 22: in ba-

rensnood tot nu toe; tenslotte in 11: 5, 30, 31; 13: 11 en 16: 26. Men ziet dat het een bijwoord van tijd is. 

 

Degenen die tot deze geestesgesteldheid geleid worden, zijn behouden in hoop, 8: 24, wachten op de ver-

lossing van het lichaam, vs. 23, zuchten met de gehele schepping, vs. 23, maar hebben niet op de dag der 

verheerlijking te wachten om zeker te zijn dat er nu geen veroordeling, geen vonnis, tegen hen is. 

 

In Christus Jezus. We hebben al aangewezen hoe men in Christus Jezus komt n.l. door diepere vereenzel-

viging met Hem in de weg van het proces der rechtvaardiging. Voor de een is dit een geleidelijke weg, voor 

de ander een hevige crisis in zijn geest. Het kernpunt is echter het „mede” van Rom. 6. 

 

Vs. 1b. Wat in de S.V. vs. 1b is, staat niet in de meerderheid der oude handschriften en komt ook in de Nwe 

Vert. niet voor. In de drie grote Handschriften vinden we de woorden: „die niet wandelen naar het vlees” 

alleen in de Alexandrinus; de woorden „naar de geest” in geen der drie (Alexandrinus, Vaticanus, Sinaiti-

cus). In de Sinaiticus heeft men spoedig na het schrijven ervan verscheidene veranderingen aangebracht 

waarin men de hand van een corrector ziet die het nog eens vergeleken heeft met een nog ouder niet meer 

bestaand of althans nog niet ontdekt handschrift Deze corrector nu heeft de woorden: „Zij wandelen niet 

naar het vlees maar naar de geest” boven aan de bladzijde beschreven en met een pijltje aangewezen dat 

ze gelezen moeten worden achter: „die in Christus Jezus zijn”. Volgens deze aanvulling zou de over-

schrijver deze woorden dus vergeten hebben. Maar dan moet er niet staan: „die niet naar het vlees wan-

delen maar naar de geest”, doch: „zij wandelen niet naar het vlees maar naar de geest”. Zoals de woorden 

er nu staan, wekken ze de gedachte alsof er bij het „in Christus Jezus” zijn nog een voorwaarde te vervullen 

zou zijn: de wandel naar de geest. Dit zou in strijd zijn met het in Christus gerechtvaardigd worden. De lezing 

„die” enz. is zeker onjuist: die: „zij wandelen” enz. is te aanvaarden maar we geloven dat men ze kan en 

moet weglaten omdat we in vs. 4 hetzelfde vinden en we de invoeging noch daarom noch naar vs. 1 logisch 

vinden. 
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Rom. 8: 2 Want de wet van de Geest des levens (die) in Christus Jezus (is) heeft u vrijgemaakt van de 

wet der zonde en des doods.  

 

De wet van de Geest des levens. In Christus Jezus. De vraag is nu allereerst: hoe zullen we de verbin-

ding zien met de woorden: in Christus Jezus. M.a.w.: behoren deze bij de wet van de Geest des levens of bij 

de vrijmaking, dus is het de wet van de Geest des levens in Christus Jezus of is het vrijgemaakt in Christus 

Jezus door de wet des Geestes. We menen het laatste en lezen dus: Want de wet van de Geest des le-

vens heeft in Christus Jezus u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Pas als we het zo le-

zen is het in overeenstemming met 7: 25: het werken van de wet der zonde in het vlees. Paulus is zelf 

immers van deze wet nog niet vrijgemaakt. Hij is dit alleen in Christus Jezus 

 

Zo ook is het „want” te verklaren. De rechtvaardiging hangt niet af van levendmaking d.i. door verwekking 

van Boven maar van het zijn in Christus Jezus. Het is ook niet door heiliging dat de vrijspraak volgt. We zijn 

gerechtvaardigd en daarom vrij van elke veroordeling door het volbrachte werk van Christus. 

 

De Geest des levens. We geloven dat we hieronder de Heilige Geest moeten verstaan door Wie Christus 

geleid is (Mt. 4: 1) en door Wie Hij Zich Gode onstraffelijk heeft geofferd. (Heb. 9: 14). Het is deze Geest die 

Christus tot levendmakende Geest heeft doen worden. 

 

De wet des Geestes. Hier maken we kennis met nog een andere wet. Er was de wet Gods, de wet der rede 

(of van het inzicht), de wet der zonde en des doods, een andere wet. Hier is de wet des Geestes. Wet is, 

naar we al zagen, niet steeds een voorschrift maar ook een regelmatige terugkeer van verschijnselen of 

neigingen. In nog breder zin iets dat heerschappij heeft zoals in 7: 1. De wet der zonde en des doods heerst 
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in de wereld, 5: 12, 14, 21; 6: 9, 14. Deze wet heeft heerschappij over allen die in Adam zijn, het is een wet 

die heerst in onze leden. Tegenover deze wet nu staat de wet van de Geest des levens; de Geest zet tegen-

over de zonde de genade, tegenover de dood het leven. Hij stelt door Christus’ gehoorzaamheid de velen tot 

rechtvaardiging en heerst door gerechtigheid tot aionisch leven. 

 

Vrijgemaakt. Het is deze wet, deze heerschappij van de Geest die ons vrijmaakt, vrij van de zonde, ons zijn 

in Adam, 6: 18, 22. Waardoor? Door Christus’ dood. Zoals een vrouw alleen vrij kan worden van de wet 

haars mans door zijn dood zijn wij vrij geworden door Christus’ dood en daarmee gerechtvaardigd. Uit kracht 

der vereniging met Christus; wij zijn in Hem en daarom is er geen veroordelend vonnis meer tegen ons. Dit 

houdt niet in dat we nu al in zondeloze volmaaktheid leven want in ons vlees woont niets goeds. De volle 

vrijheid komt pas later bij de opstanding, deze brengt de verlossing van het lichaam, vs. 23. 

 

Rom. 8: 3 Want wat de wet niet kon, daar zij krachteloos was door het vlees, (heeft) God (gedaan) 

door Zijn eigen Zoon te zenden in de gelijkenis van het vlees der zonde. En wat de zonde (betreft) Hij 

veroordeelde de zonde in het vlees  

 

Het vlees krachteloos door de zonde. De wet beloofde leven aan wie haar hielden. Voor hen was zij een 

kracht om aan te sporen dit te bereiken. Maar voor wie haar niet hielden, was zij krachteloos, schonk zij 

geen hoop. En nog minder leven tot volbrenging. De wet eist gehoorzaamheid en volbrenging maar de 

mens, het vlees, kan daaraan niet voldoen. Het is krachteloos. Dit woord wordt hier in zedelijke zin gebruikt 

om de geestelijke onmacht aan te duiden. Zie ook Rom. 4: 19; 14: 1, 2; 2 Kor. 12: 10. 

 

Wat de wet nu niet kon: kracht geven en nog breder, levend maken, heeft God gedaan door Zijn Zoon te 

zenden. En dat om de zonde te veroordelen. Meestal laten de uitleggers dit betrekking hebben op Christus’ 

dood maar we geloven dat we dit daartoe niet moeten beperken. Christus’ hele leven der gehoorzaamheid 

op aarde is een veroordeling der zonde. Hij heeft volkomen voldaan aan de eis der wet: God en de naaste 

lief te hebben. Dit Zijn hele leven veroordeelde de zonde, liet zien dat de goed geschapen eerste mens dit 

ook gekund had. In Zijn zending veroordeelde God de zonde. Niet de zondaar maar zijn uitvallen. De wet 

was krachteloos omdat de mens het was. De wet was niet krachteloos in Christus; Hij volbracht ze innerlijk 

en uiterlijk en daardoor had Hij recht op het leven dat zij belooft. Dit nu heeft Hij afgelegd en Gode volkomen 

ten offer gebracht. 

 

In de gedaante van het vlees der zonde. 

Hoe is Christus nu gezonden? In heerlijkheid en kracht? Neen, gelijkend op de mensen. In alles hunner ge-

lijkend geworden. Men lette er op dat er niet staat, gelijkheid of volkomen gelijkheid; er staat gelijkendheid 

wat we weergeven door: gelijkenis. Hij leek eenzelfde vlees te hebben als de zondige mens maar was daar-

om geen zondaar. 

 

De woorden: „gelijkenis van het vlees der zonde” wijzen er mede op dat we aan heel het aardse leven 

van Christus moeten denken en niet alleen aan Zijn offerdood. 

 

Men lette er op dat er niet staat dat Hij in het zondige vlees kwam. Hij kwam in zekere overeenkomst er mee, 

was er dus ook van onderscheiden. 

 

Terwille van de zonde. Hoewel geen zondig vlees hebbend, kwam Hij toch met betrekking tot de zonde. Er 

staat niet: ten behoeve van ons; Christus werd tot zonde gemaakt ten behoeve van ons, zegt 2 Kor. 5: 21. 

Dit wordt hier niet gezegd; Hij kwam met betrekking tot, ter wille van de zonde. 

 

Daarom mede is het niet nodig om onder het in het vlees veroordelen van de zonde alleen op Zijn kruisdood 

te laten slaan. Het veroordelen van de zonde ligt in de gehele zending van de Zoon, in Zijn menswording en 

in Zijn volkomen wandel in de dagen Zijns vleses voor Zijn Vader in de hemelen. Dit alles was om te doen 

zien dat de zonde noch uit God noch noodzakelijk was. Het was met betrekking tot de zonde dat Hij kwam 

en in de gelijkenis van het vlees veroordeelde God de zonde van het vlees. 
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Rom. 8: 4 opdat aan de rechtseis der wet zou voldaan worden in ons die niet naar het vlees wandelen 

maar naar de Geest. 

 

Aan de rechtsvordering der wet voldaan. De meeste uitleggers zien in dit vers de voortgaande heiliging 

van de gelovige en een doen der wet uit dankbaarheid. We geloven niet dat dit juist is. De wet is niet tot 

regel der dankbaarheid gegeven want ze is volgens Paulus’ woord in 1 Tim. 1: 9 niet voor de rechtvaardigen 

gezet maar voor de onrechtvaardigen. Als men haar als regel der dankbaarheid stelt, maakt men geen wet-

telijk gebruik van haar. We zijn van de wet bevrijd niet om haar nu beter te kunnen gaan doen, maar om op 

een hoger plan te worden gesteld, op andere bodem, om in de nieuwe schepping te wandelen. We zijn ge-

rechtvaardigd buiten de wet om en leven nu niet meer onder de wet maar onder de genade. Christus is het 

einde, het einddoel der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Laten we daarom, ook door de leer 

van het doen der wet uit dankbaarheid niet meer onder het juk der wet worden gebracht. Christus is onze 

wet, de Geest des levens ons richtsnoer. Als vanzelf zullen we dan in de liefde wandelen. Daarvoor is er 

geen wet gegeven. En al is de standaard hoger en het pad moeilijker, daarmee mogen we het niet verlaten 

om weer in de wet te gaan leven. We voldoen aan de rechtsvorderingen ervan, niet omdat we de wet willen 

doen, maar omdat de liefde als vanzelf doet wat de wet uitwendig eist. 

 

Rechtseis vervuld. Men lette er op dat er niet staat: “opdat wij de rechtseis der wet vervuld zou wor-

den” en dan niet „door” ons maar “in” ons. Dit wijst er op dat er in het leven van de gelovige een macht is die 

hem omzet en bekwaamt. Het is de Geest. In overeenstemming met Hem moeten wij wandelen. 

 

Het woord rechtseis vonden we al in Rom. 1: 32, 2: 26 en 5: 16, 18; met Lk. 1: 6; (rechten) Heb. 9: 1, 10 

(rechtvaardigmaking) Op. 15: 4 en 19: 8 zijn dit alle teksten waarin het voorkomt (10). Het betekent meestal 

wat naar de eisen van het zedelijkheidsgevoel of Gods instelling gerechtvaardigd is. In Rom. 8: 4 is de recht-

seis een wandel in de liefde tot verheerlijking van God en ten bate van de naaste. 

 

Wandelen naar het vlees is wandelen naar de oude mens. Wandelen naar de Geest is wandelen door, met, 

in de Geest des levens. Naar het vlees is: volgens de wil van ons zelf, naar de Geest is naar Gods wil. Naar 

het vlees is zijn leden stellen tot wapenen der ongerechtigheid, naar de Geest is het zijn leden stellen tot 

wapenen der gerechtigheid. Dan is er liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid, matigheid (zelfbeheersing), Gal. 5: 22, dingen die meer inhouden dan de wet eist 

en die uit het hart moeten voortkomen en daarin moeten leven. 

 

HOOFDSTUK  61 

2. Geleid door de Geest. 

Rom. 8: 5-17. 

5. Want die naar (de aard van) het Vlees zijn bedenken wat van het Vlees is, maar die naar de Geest 

zijn bedenken wat naar de Geest is, 6 Want het bedenken van het Vlees is de dood, maar het beden-

ken van de Geest is leven en vrede. 7 Daarom, dat het bedenken van het Vlees vijandschap tegen 

God is, want het onderwerpt zich niet aan Gods wet, kan dit trouwens ook niet. 8 En die in het Vlees 

zijn kunnen Gode niet behagen. 9 Gij echter zijt niet in het Vlees maar in de Geest, indien namelijk de 

Geest Gods in u woont. Indien echter iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet 

toe, 10 Doch indien de Geest van Christus in u is, is wel het lichaam dood vanwege de zonde maar de 

Geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En indien de Geest van Hem die Jezus uit de doden 

opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfe-

lijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u woont, 12 Zo hebben wij dan, broeders, ver-

plichting, maar niet aan het Vlees om naar het Vlees te leven; 13 want indien gij naar het Vlees leeft, 

zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14 

Want allen die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een 
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Geest van slavernij (om) opnieuw tot vrees (te vervullen) maar gij hebt ontvangen de Geest van het 

zetten in de zoonsstand. 16 Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. 17 En indien 

kinderen, dan ook bezitver krijgers, bezitverkrijgers Gods en medebezit verkrijgers met Christus. 

Indien wij mede lijden, zullen wij mede-verheerlijkt worden. 

 

Vs. 5-15 is weer in drieën te verdelen n.l. vs. 5-8: Vlees tegen Geest,  

        vs. 9-13: Het zesvoudig „indien”,  

        vs. 14 en 15: Slaven en Zonen. 

 

Vlees tegen Geest. 

 

In vs. 5-8 beschrijft Paulus de tegenstelling tussen Vlees en Geest. 

 

Rom. 8: 5. Want die naar (de aard van) het Vlees zijn bedenken wat van het Vlees is, maar die naar de 

Geest zijn bedenken wat naar de Geest is, 

 

Die naar het Vlees zijn. Het zijn naar het Vlees is niet het zijn in het vlees, het mens zijn, maar wijst op de 

verkeerde neigingen en begeerten in de mens, op de oude mens. Daartegenover worden nu gesteld dege-

nen die naar de Geest zijn, zij in wier hart Christus leeft en die al leven zij in het vlees, leven door het ge-

loof van de Zoon Gods, Gal. 2: 20. Beiden verschillen in bedenken. 

 

Het „bedenken naar het Vlees”, zoals Brouwer vertaalt, is het richten der gedachten op vleselijke dingen, 

het „bedenken naar de Geest” dat op geestelijke dingen, het is dus het er mee bezig zijn, daarmee drukt 

het de gezondheid uit (Nwe Vert.). 

 

Het bedenken van het Vlees behoeft nog niet uitsluitend de zondige werken van het Vlees te zijn beschreven 

in Gal. 5: 20 en 21. Het kan ook zijn het God uit eigen kracht willen behagen zoals Paulus eertijds deed, het 

oprichten van eigen gerechtigheid, Rom. 9: 30. De in het Vlees zijnden zoeken zeer zeker niet steeds wat 

het lichamelijke streelt, ze richten zich ook op wat de ziel, het gevoelsleven, bekoort en de geest behaagt. Ze 

zoeken vaak kunst en wetenschap of bedenken wat goed is voor staat en maatschappij en trachten dit te 

verwezenlijken. Op godsdienstig gebied kunnen het steunpilaren zijn voor kerk en christelijke gemeenschap-

pen. Maar ze zoeken niet Gods gerechtigheid, toegerekend door het geloof van Christus. Dit doen zij die de 

gezindheid van de Geest hebben, want dezen weten dat zij voor God niet gerechtvaardigd kunnen worden 

door Hem aan te bieden waartoe het Vlees, de oude mens, in staat is. 

 

Rom. 8: 6. Want het bedenken van het Vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en 

vrede. 

 

Het bedenken van het Vlees is de dood, dat van de Geest is het leven. 

Dood is het van God gescheiden leven dat eenmaal op de dood moet uitlopen en geen verdere hoop heeft. 

De naar het Vlees gezinde mens richt zijn gedachten op wat voorbij gaat, geen blijvend bestaan heeft, de 

naar de Geest gezinde mens is overgezet in de nieuwe schepping en heeft leven en vrede en toegang tot 

God. 

 

Rom. 8: 7. Daarom, dat het bedenken van het Vlees vijandschap tegen God is, want het onderwerpt 

zich niet aan Gods wet, kan dit trouwens ook niet. 

 

Het bedenken van het Vlees is daarom de dood, omdat het in wezen vijandschap is tegen God. Het wil zich 

zelf tot wet zijn en onderwerpt zich niet aan Gods wet, kan dit zelfs niet. Dit behoeft niet steeds welbewust te 

zijn maar in wezen stelt de naar het Vlees gezinde mens zich tegenover God, is egocentrisch. 

 

Onder „wet Gods” versta men de diepere eis om God en zijn naaste lief te hebben. De vleselijke mens is 

liefhebber van zichzelf, in de geestelijke mens echter leeft een hoger beginsel, dat van liefde tot God en de 

naaste. 
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Rom. 8: 8. En die in het Vlees zijn kunnen Gode niet behagen. 

 

Die in het Vlees zijn, zij die nog naar de oude mens leven, kunnen Gode niet behagen. In wezen vrezen zij 

Hem niet, wat zij tot stand brengen is niet om Gods wil, maar om eigen verheerlijking. Ze schieten te kort aan 

wat in Handelingen 10: 35 staat. 

 

Het zesvoudig „indien” 

 

In vs. 9-13 vinden we een zesvoudig „indien”, in vs. 9, 10, 12 en 13. We zetten dit gedeelte in structuur. 

  

a
1
/    Indien de Geest in u woont, niet in het Vlees 

     b
1
/    Indien iemand de Geest van Christus niet heeft  

          c
1
/    Indien Christus in u is, lichaam dood, geen leven  

          c
2
/    Indien de Geest in u, lichaam levend gemaakt  

     b
2
/    Indien geleefd naar het Vlees - sterven  

a
2
/    Indien geleefd naar de Geest - leven. 

 

Rom. 8: 9. Gij echter zijt niet in het Vlees maar in de Geest, indien namelijk de Geest Gods in u 

woont. Indien echter iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe, 

 

De geliefden Gods en geroepen heiligen aan wie Paulus schrijft, zijn niet in het Vlees. Zij hebben niet meer 

de strevingen van hen die naar het Vlees zijn. Indien (S.V. zo anders) de Geest Gods in hen woont. 

 

Het inwonen van de Geest is het hebben van Zijn blijvende woonplaats in hen. Het is niet alleen maar een 

aanraking ervan in hen, ook niet alleen het uit Hem verwekt zijn, het is meer: Hij moet geregeld een woon-

plaats in hun hart hebben. Deze inwoning is onderscheiden van het vervuld worden met heilige geest. Deze 

laatste is kracht van Boven, het andere inwoning van de Persoon van de Geest en het door Hem geleid wor-

den zoals vs. 15 zegt, 

 

Paulus richt dit woord tot hen aan wie hij enige geestelijke gave wil toebrengen, aan door de Geest verwek-

ten die verder moeten komen. Hij wijst hun met groot beleid de verdere weg aan en zegt als het ware: Kijk 

eens of Gods Geest al een blijvende woonplaats in u heeft. Met wie dit niet het geval is, is nog niet tot de 

rechtvaardiging gekomen, want dit is juist een kenmerk ervan. En indien er zijn die de Geest van Christus 

niet hebben, die behoren Hem niet toe, zijn (nog) niet Zijn eigendom. 

 

De Geest Gods en de Geest van Christus zijn niet twee aparte Geesten. Het is één Geest, de Heilige Geest, 

Hij gaat uit van Vader en Zoon en past Christus’ verdienste toe aan de gelovigen. 

 

Sommigen zien in “pneumo Theou en pneuma Christou”, Geest Gods en Geest van Christus, een tweede 

naamval van aard en laten ze betrekking hebben op de nieuwe natuur, die van God en van Christus gege-

ven is: “Geest” zou dan met een kleine letter geschreven moeten worden en niet de Heilige Geest aanwijzen. 

Nu staan de termen wel zonder lidwoord maar als we ze als gave beschouwen stemt dit niet overeen met 

het voorafgaande: het wonen van de Geest in hen (in ons) en het volgende: het door de Geest geleid wor-

den. Daarom menen we dat in deze termen ook de Heilige Geest is aangeduid. 
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Rom. 8: 10. Doch indien de Geest van Christus in u is, is wel het lichaam dood vanwege de zonde 

maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid.  

 

Hierin geeft Paulus het kenmerk aan waaraan men kan weten of men in de Geest is. Dit is n.l. zo als Chris-

tus in hen is. De Geest brengt Hem in het hart en arbeidt hieraan steeds voort. Hij spreekt van Zichzelf niet, 

Joh. 16: 13, maar van wat Hij gehoord heeft en hiervan is het middelpunt de verheerlijking van Christus in 

het hart dergenen die verder geleid worden. Mogelijk mag men in het „Christus in” een elliptische uitdrukking 

zien, een weglating van het woord „Geest” en kan hier dus gelezen worden: „Indien de Geest van Christus in 

u is”; indien niet dan is deze inwerking niettemin van de Geest door Christus gezonden, Joh. 16: 7, 

 

Als Christus in het hart woont is het lichaam dood vanwege de zonde. Onder het „lichaam” is wel te verstaan 

de oude mens. De Geest, hier het ingewrochte beeld van Christus, is leven vanwege de gerechtigheid. De 

oude mens wordt niet meer geteld, hij is met Christus gekruisigd en gedood door de wet. Voor zijn nawerkin-

gen moet men zich dood houden wat alleen kan indien men zich door de Geest laat leiden. Het is dan zoals 

Paulus in Gal. 2: 20 uitdrukt: „Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, (maar) niet meer ik maar Chris-

tus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik in het geloof van de Zoon Gods die mij lief 

heeft...” 

 

Rom. 8: 11. En indien de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij 

die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn 

Geest die in u woont, 

 

In dit vers spreekt de apostel over het levendmaken van het sterfelijk lichaam. Dit onderscheidt hij door de 

toevoeging van „sterfelijk” van het lichaam van vs. 10. We hebben er al op gewezen dat er verschil is tussen 

opwekken en levendmaken. Doden worden opgewekt en kunnen daarna levendgemaakt worden, levenden 

moeten dit laatste ook: het levendmaken is het bekleden met de onsterfelijkheid. Deze levendmaking is de 

verlossing van het lichaam des doods, in vs. 23 aangegeven. Grond en waarborg hiervoor is de opwekking 

van Christus. 

 

Uit dit vers blijkt dat toen nog de wederkomst des Heren voor aanstaande was te houden en men tot de le-

vend overblijvenden kon behoren. Het oordeel van Handelingen 28 was over Israël nog niet uitgesproken, de 

verharding van dit volk was nog slechts „ten dele”, zowel in graad als in aantal. 

 

Rom. 8: 12. Zo hebben wij dan, broeders, verplichting, maar niet aan het Vlees om naar het Vlees te 

leven; 

 

Daarom, broeders. Paulus spreekt de lezers en hoorders van zijn Brief weer, evenals in 7: 1, aan als „broe-

ders” en zegt dan, dat zij om al het bovenstaande een verplichting hebben. Maar niet een aan het Vlees. Nu 

zou men verwachten dat hij die verplichting zou noemen maar dat doet hij niet dadelijk; eerst staat hij stil bij 

de gevolgen van het leven naar het Vlees. 

 

Rom. 8: 13. want indien gij naar het Vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de wer-

kingen des lichaams doodt, zult gij leven. 

 

Dit leven voert tot sterven. Men kan dit in tweeërlei zin nemen: in geestelijke en in natuurlijke. Het werkwoord 

heeft beide betekenissen, in 7: 6 en 9 is die een figuurlijke, een geestelijke, in 7: 2; 3 en 8: 34 een letterlijke. 

In de geestelijke betekenis genomen is dit sterven er een met en in zichzelf en staat het tegenover het ster-

ven met Christus van Rom. 6: 8. Wie niet met Christus sterft, sterft met en in zich zelf: de zonde werkt de 

geestelijke dood uit waarin de inwendige mens in zijn innerlijke naaktheid komt te staan, geheel vervreemd 

van God. In natuurlijke zin genomen ontvangt men geen onsterfelijkheid en loopt het leven uit op een sterven 

en op de dood. 
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Rom. 8: 14. Want allen die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods. 

 

Paulus zet tegenover het leven en sterven naar het Vlees een andere zaak, een geleid worden door de 

Geest. Zij die dit worden, noemt hij „zonen Gods”. De S.V. zet hier „kinderen Gods” en laat daardoor een 

belangrijk punt niet uitkomen, n.l. het verschil tussen het kindschap en het zoonschap. Ook in vs. 14, 15b en 

19 is sprake van „zonen Gods”. Verder staat er niet „aanneming tot kinderen”, maar „aanneming tot zonen”, 

of beter nog „het stellen tot zonen” of „het zetten in de zoonsstand”. 

 

De Schrift maakt onderscheid tussen kind en zoon Gods. Beiden zijn wel door de Geest verwekt en als zo-

danig hebben zij één Vader, maar ze staan niet in dezelfde verhouding tot Hem. Een kind heeft onvervalste 

melk nodig, een zoon vaste spijs, 1 Petr. 2: 3, Heb. 5: 12. Een kind is een beginneling in Christus en draagt 

daar veelal de kenmerken van, 1 Kor. 3: 1-3, een zoon zoekt de dingen des Vaders. Een kind staat onder 

voogden en verzorgers, Gal. 4, en verschilt daarin in niets van een dienstknecht, een zoon is vrij. Een kind is 

nog niet gerechtvaardigd en heeft nog geen vrede bij God, bij een zoon is beiden aanwezig. Hij wordt door 

de Geest geleid en is geen slaaf meer. Naar hun geestelijke verwekking zijn allen geliefd en heten ze „kinde-

ren” (“tekna”), maar naar hun positie is er verschil en hierop wijzen de bovengenoemde verzen waar we het 

woord “huios”, zoon meerv. “huioi”, vinden. 
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Rom. 8: 15. Want gij hebt niet ontvangen een Geest van slavernij (om) opnieuw tot vrees (te vervul-

len) maar gij hebt ontvangen de Geest van het zetten in de zoonstand.  

 

Het zijn in Christus en dat van Hem in de gelovigen leidt niet tot slavernij, tot de positie van slaven die met 

vrees voor hun heer vervuld zijn. Dit deed de oude bedeling met zijn Sinaï, Ex. 20: 18-20 en zijn bediening 

des doods, d.i. waarbij zekere overtredingen tot de dood voerden. Zo is het in de nieuwe bedeling van recht-

vaardiging en verzoening niet, daar is het leven en vrede. 

 

De term “Huiothèsia” vinden we behalve hier, 8: 15 verder in Gal. 4: 5; Ef. 1: 5; Rom. 8: 23 en 9: 4. Christus 

kwam om Israël, dat onder de wet was en dienstbaar, te verlossen en om het in de zoonstand te stellen, Gal. 

4: 5. Het had daartoe het eerste recht, Rom. 9: 4 en was daartoe voorbereid door de opleiding door de wet, 

de voogd en verzorger door God hun gegeven als tuchtmeester tot Christus. Indien het Hem had aangeno-

men en Zijn gerechtigheid aanvaard was het tot die positie gekomen en zo van kind tot zoon geworden. De 

wetgeving liet zien dat God het voor kind wilde aanzien. Voor de Heidenen opende Hij een andere weg n.l. 

die van „aanneming”. Een aanneming gebeurde door „eens mensenverbond” of overeenkomst, wanneer 

iemand die geen kinderen had een jonge slaaf bijv., na hem vrijgemaakt te hebben, tot zijn erfgenaam maak-

te. Zo een verkreeg het tot zoon stellen, vaak ook na onderwijs en opleiding, dus door aanneming. 

 

In geestelijke zin kon Paulus Huiothèsia dus gebruiken voor de Joden die na de wedergeboorte, het aanne-

men van Christus, van kind tot volwassen zoon gesteld konden worden, bezig met en in de dingen des Va-

ders en voor de Heidenen die, na tot God bekeerd en in Christus gelovig te zijn geworden, door rechtvaardi-

ging tot de volwassen leeftijd konden komen buiten de wet om en zo tot zoon verklaard. Het hart der zaak 

ligt in het geloof van Christus dat wordt toegerekend. Dit geeft de blijdschap van het zoonschap. 

 

De dubbele betekenis van het in de zoonstand stellen voor „Jood” en „Griek” ligt mede vervat in het „Abba, 

Patèr”, het Joods en het Grieks voor „Vader”. Wat Paulus in 1: 16 geschreven heeft: „eerst de Jood en ook 

de Griek”, wat voor die tijd de regel was, trekt hij ook hier door, door eerst het Hebr. „Abba”, dat het Griekse 

„Patèr” te schrijven. 

 

Het in de zoonstand zetten is het overgaan van de verwekking van Boven tot het gesteld worden tot zoon. 

Dit drijft alle vrees uit. De vrees die pijn heeft, wijst op niet volmaakte liefde, deze echter drijft de vrees bui-

ten, 1 Joh. 4: 18. Er is in deze positie een toegang tot de Vader, naar we zagen, een nieuwe genadegave,  

ze is het ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg ingewijd door Christus, Heb. 10: 19, 
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20. Zo laat ons dan toegaan, voegt de apostel er bij, het is het voortvaren tot de volmaaktheid. 

 

Het getuigenis van de Geest. 

 

Rom. 8: 16. Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. 

 

Zij die hiertoe geleid worden ontvangen in hun hart het getuigenis van de Geest. Wat zij in hun geest in het 

geloof hebben mogen aanvaarden wordt door de Geest onderschreven. Zij zijn van het geloof tot in Christus 

geleid tot het zijn in Hem, en de Geest die dit bewerkt heeft bevestigt dit nu. Zo weten zij dat zij kinderen 

Gods zijn. Hier gebruikt de Schrift het woord “tekna” èn om de oorsprong van het kindschap èn om de lief-

desverhouding tot de Vader aan te geven. 
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Rom. 8: 17. En indien kinderen, dan ook bezitver krijgers, bezitverkrijgers Gods en medebezit verkrij-

gers met Christus. Indien wij mede lijden, zullen wij mede-verheerlijkt worden. 

 

Die Geest (of: de Geest zelf) getuigt nog meer. Wie oudtijds tot zoon werd verklaard was ook eigenaar van 

hetgeen des vaders was. Welnu, zo verklaart de Geest dat zij „erfgenamen Gods zijn en mede erfgenamen 

van Christus”. 

 

Het woord „erfgenaam” is geen juiste vertaling van het Griekse “klèronomos” want het erfgenaam zijn gaat 

alleen op als er een gestorven erflater is. Waar God nu niet sterft en Christus dit niet meer doet is er dus 

geen sprake van een erfenis in de zin die wij kennen. Een beter woord is: bezitverkrijger; eigenlijk betekent 

het, het verwerven van een lot. Volgens Num. 26 en 33 en Joz. 14 werd het land door God aan Israël in ge-

bruik gegeven. Hijzelf bleef eigenaar maar de stammen kregen elk een gebied en dit werd door het lot onder 

de huisgezinnen verdeeld. 

 

Christus is gesteld tot „erfgenaam”, bezitverkrijger van alle dingen, Heb. 7: 2. Een deel hiervan is de wereld, 

waarvan Abraham medebezitverkrijgers is, Rom. 4: 13, zij die gezegend worden met de gelovige Abraham, 

zijn Abrahams (geestelijk) zaad en naar de beloften „erfgenaam”, Gal. 3: 29. Zij zijn bezitverkrijgers van God 

in de sferen der wereld, evenals Abraham, Rom. 4: 13, en medebezitverkrijgers met Christus die als Eerst-

geborene onder vele broederen dezen laat mededelen in het bezit. Alleen moet in het oog gehouden worden 

in welk deel ervan. Wij menen dat dit reikt tot in de derde hemel waarin Paulus opgetrokken is geweest. Tot 

dit bezit behoort ook het zuchtende schepsel. Gr.: de zuchtende schepping, die vrijgemaakt moet worden 

door de openbaring der kinderen Gods, 8: 21. 

 

Deze bezitverkrijging met Christus sluit veelal lijden in. Het hier gebruikte werkwoord komt nog slechts één-

maal voor; in 1 Kor. 12: 26: En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Verder zij opgemerkt dat 

er niet staat: „met Hem”, de S.V. zet dit cursief; de grondtekst heeft alleen: zo wij medelijden, zullen wij me-

de-verheerlijkt worden. Het medelijden houdt, evenals in 1 Kor. 12 eerder in dat men dit doet met degenen 

die persoonlijk te lijden hebben. Indien men het ook persoonlijk wil laten doorgaan voor allen die tot deze 

groep behoren, zullen we het moeten zien als de vervolging en verdrukking van vs. 35b. Alleen staan we dan 

voor het feit dat velen in heel wat landen volkomen vrijheid van godsdienst hebben en het lijden van vervol-

ging, verdrukking, honger, benauwdheid, naaktheid geheel en al niet ondergaan. Zij kunnen dan alleen me-

delijden met de vervolgden. Dan zullen we hierbij niet moeten insluiten de om politieke redenen maar alleen 

de om Christus’ wil vervolgden. Met hen kan en moet men dan medelijden. 

 

Wil men het toch voor allen persoonlijk zien dan is het, het mededragen van en medelijden met de zuchten-

de schepping, het priesterlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, de tragiek voelen van 

veler leven, het zuchten in zichzelf, het voelen van eigen zwakheden, in één woord alles wat Paulus noemt 

in de volgende verzen. 
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Het woord „medebezitverkrijger” komt buiten Rom. 8: 17 voor in Ef. 3: 6; Heb. 11: 9 en 1 Petr. 3: 17, Dit wil 

niet zeggen dat het overal dezelfde inhoud heeft. In 1 Petr. 3: 7 gaat het over het medebezitverkrijger zijn 

van de vrouwen met de mannen t.o.v. de genade des levens; hier betreft het, het verkrijgen van een bezit in 

Kanaän, want Petrus schrijft voor het koninklijk priesterdom en de heilige natie, 2: 9; Heb. 11: 9 spreekt hier 

ook over. In Ef. 3: 6 is sprake van de Verborgenheid en gaat het over het Lichaam van Christus: dit was 

echter toen Paulus Romeinen schreef nog niet geopenbaard en 8: 17 kan dan ook niet met Ef. 3: 6 gelijkge-

schakeld worden. We menen daarom dat we het medebezitverkrijger met Christus moeten zien als het ver-

krijgen van het Huis aionisch in de hemelen van 2 Kor. 5. 

 

(Het hemelse vaderland is niet de hemel maar het land vanuit over de hemelen bereid; dat is, wanneer het 

overhemels Jeruzalem nederdaalt). 

 

Ook in Rom. 8 gaat het over een hoger iets. De algemene hoop der gemeente te Rome was het tot recht-

vaardigen gesteld worden en het verkrijgen van de genade ten aionischen leven, Rom. 5: 19. Maar er is 

meer genade: overvloed van genade, 5: 17. Zij die deze verwerven, heersen met Christus in een zekere 

sfeer. Dit is het waarover Rom. 8: 17 handelt. Het eerste, de genade ten leven, doet bezitverkrijger van God 

zijn, het tweede medebezitverkrijger met Christus. Aan dit laatste nu is lijden verbonden. In 2 Tim. 2: 11, 12 

geeft Paulus dit aan t.o.v. de Verborgenheid. Indien met Christus gestorven, dan met Hem leven: dit is Gods 

onvoorwaardelijke belofte en zo wordt men bezitverkrijger van God in die sfeer, indien men met Hem ver-

draagt zal men ook met Hem heersen. In Rom. geeft Paulus dit aan voor die sfeer; indien we met Christus 

lijden, dan ook met Hem verheerlijkt. 

 

Als we het geheel nu nog eens overzien kunnen we in dit tweeërlei gebruik van het woord „medebezitverkrij-

ger” onderscheiden tussen de hoop en de prijs. De hoop is het onvoorwaardelijke dat God beloofd heeft te 

zullen doen, de prijs is het loon op het geloof dat verdraagt, of lijdt. 

 

Heeft het woord „medebezitverkrijger” dus niet alleen niet steeds dezelfde inhoud, het komt, bovendien, naar 

blijkt, in tweeërlei vatting of gebruik voor, n.l. t.o.v. iets dat God beloofd heeft en daarom onvoorwaardelijk is 

en t.o.v. het dragen of lijden aan de beloften verbonden en de heerlijkheid des loons. Het eerste is het geval 

in 1 Petr. 3 en Ef. 3, het laatste in Heb. 11 en Rom. 8. In 1 Petr. 3 gaat het over het verkrijgen van de genade 

des levens; dit is een onvoorwaardelijke belofte van God die aan allen die in Christus geloven gegeven 

wordt. Mannen en vrouwen delen daarin; van lijden is hier geen sprake. In Ef. 3 gaat het over het medebe-

zitverkrijger zijn van de belofte in Christus. Dit betreft allen die geroepen worden tot die genade. In Heb. 11 

echter wordt een ander element aan de medebezitverkrijging toegevoegd: het in tenten wonen in het land 

der belofte, het zich als vreemdeling daar aanmerken en het uitzien naar een nog hoger iets: het hemelse 

vaderland en de stad die fundamenten heeft. Dit is iets wat boven de belofte uitgaat en tot erfgenaam der 

wereld maakt. 
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Lijden en heerlijkheid. 

Openbaring der zonen Gods. 

 

Rom. 8: 18 – 22: 

18. Want ik houd het er voor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijk-

heid die aan ons zal geopenbaard worden. 19. Want met reikhalzend verlangen ziet de schepping uit 

naar het openbaar worden der zonen Gods. 20. Want de schepping is aan de doelmissing onder-

worpen (niet vrijwillig maar om Diens wil die haar [daaraan] onderworpen heeft), op hoop dat ook de 

schepping zelve zal vrijgemaakt worden van de slavernij der vergankelijkheid (om te komen) tot de 

vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22. Want wij weten dat de hele schepping tesamen 
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zucht en tesamen in barensnood is tot nu toe. 

 

Dit deel heeft vier onderdelen: de openbaring der heerlijkheid, vs. 18, het openbaar worden der zonen Gods, 

vs. 19, de vrijheid der heerlijkheid, vs. 20, 21, het zuchten der schepping, vs. 22. 

 

 

 

Rom. 8: 18. Want ik houd het er voor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. 

 

De mens, ook de gelovige, ziet tegen het lijden op, het behoort niet tot zijn natuur. Echter weegt het lijden 

van de tegenwoordige tijd niet op tegen de heerlijkheid die aan hen die lijden zal geopenbaard worden. Dit 

zegt de man die zo zeer met het lijden bekend was. Hij zegt daarvan in 2 Kor.: 

 

“In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in dood(sgevaar) 

menigmaal. Van de Joden heb ik veertig slagen min een vijf maal ontvangen. Drie maal ben ik met 

roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, drie maal heb ik schipbreuk geleden, een hele 

nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in 

gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in 

de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid 

en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. 

Behalve de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er 

zwak dat ik niet zwak ben, wie wordt er geërgerd dat ik niet brande”. (Nwe Vert: Wie dreigt te struikelen 

en ik zou niet in brand staan). 2 Kor. 11: 23-29. 

 

Wat kunnen wij daartegenover stellen. Wat is hetgeen wij lijden noemen of wat werkelijk lijden voor ons is in 

vergelijking tot het zijne? Al zijn lijden noemt de apostel echter „een lichte verdrukking die haast (snel) 

voorbijgaat”, omdat hij niet aanmerkt de dingen die men ziet, 2 Kor. 4: 17, 18. 

 

De apostel legt lijden en heerlijkheid in de weegschaal. Hij zegt dat het ene, het lijden, licht is vergeleken met 

het “gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid” van het ander. Het een is voor een tijd, het ander 

aionisch, van zeer lange duur, en volkomen. Wat gezien kan worden is tijdelijk, wat nog niet gezien kan wor-

den is aionisch. 

 

Aan ons. Het Gr. heeft: tot in ons. Het heeft hier geen derdenaamvalsvorm, d.w.z. er staat niet: de heerlijk-

heid die ons geopenbaard zal worden, maar: tot in ons; dit wijst op een richting naar ons toe. Die heerlijkheid 

is voor die groep bestemd en het openbaren ervan is maar niet om ze hun te laten zien maar om er hen in te 

laten delen. Dit wijst terug op het bezitverkrijgers van God zijn wat is het leven in zichzelf te ontvangen en 

medebezitverkrijgers met Christus: daarnaast nog een bijzondere prijs, het verkrijgen van een bezit in de 

wereld, de sferen van hemelen en aarde. 

 

Openbaren. D.i. onthullen, iets doen zien wat er al is maar nog door iets bedekt wordt gehouden. De heer-

lijkheid is er al in Christus maar moet nog onthuld, ontdekt worden; dit zal zijn als Hij wederkomt om verheer-

lijkt te worden in Zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, 2 Thess. 1: 10. 
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HOOFDSTUK  67 

 

Rom. 8: 19. Want met reikhalzend verlangen ziet de schepping uit naar het openbaar worden der zo-

nen Gods. 

 

Het schepsel. Zo vertaalt de S.V. het Gr. woord “ktisis”. Dit woord heeft heel wat betekenissen en moet on-

derscheiden worden van “ktisma” dat voortbrengsel of product van het scheppen betekent; we vinden dit 

alleen in 1 Tim. 4: 4; Jak. 1: 18; Op. 5: 13; 8: 9; overal elders vindt men “ktisis” wat in onze Bijbels ook door 

schepsel of ook wel door creatuur vertaald is. 

 

Het woord ktisis geeft, hoewel het ook iets geschapens kan uitdrukken, nog iets anders aan; het drukt uit dat 

iets wel bestaat maar of nog een weg moet doorlopen om tot zijn einddoel te komen of iets dat in voortgang 

is, een ontwikkelingsgang doorloopt. Als we dit uitwerken is een ktisis of de schepping die zich nog verder 

ontplooien moet, in voortgang is (God schiep om te [vol]maken, Gen. 2: 3): Mk. 10: 6; 13: 19; Rom. 1: 20; of 

een wezen dat een weg doorloopt; Col. 1: 15, of wordende en weer vergaande wezens; Rom. 1: 25 (zie vs. 

23), of de mens die zijn doel nog niet bereikt heeft: Mk. 16: 15; Rom. 8: 19, 20 21, 22, 39; Col. 1: 23; Heb. 4: 

13 (dit vers kan ook na Col. 1: 15 staan), of de mens in wie God een nieuw begin gemaakt heeft maar die 

zich nog verder geestelijk moet ontplooien (2 Kor. 3: 18): 2 Kor. 5: 17; Gal. 6: 16, of een bouwsel dat niet 

blijft: Heb. 9:11, of een menselijke instelling onderhevig aan wisseling: 1 Petr. 2:13 (ordening, Gr.: schep-

ping). In Rom. 8: 19 e.v. kan men het best aan de mensenwereld denken die vruchteloos zoekt. 

 

Verwachten. Dit is: afwachten, wachten op, uitzien naar. Buiten Rom. 8: 19, 23 en 25 vinden we het woord 

in 1 Petr. 3: 20, waar het een afwachten van God aanduidt, in 1 Kor. 1: 7 en Heb. 9: 28 waar het betrekking 

heeft op ’s Heren wederkomst, in Gal. 5: 5 waar het dit in wezen ook heeft want de rechtvaardiging of ge-

rechtigheid is nog in hope, ze is een toekomstig goed dat de gelovigen van deze sfeer pas door de opstan-

ding en verandering bij Christus’ wederkomst ten deel valt (Rom. 8: 23, 24; tenslotte staat het in Fil. 3: 20 

waar het aangeeft dat deze groep uitziet naar de uitopstanding. 

 

Met opgestoken hoofde, D.i. met uitgestrekte hals naar iets uitzien; hier is dit het uitzien naar de openba-

ring der zonen Gods (S.V.: kinderen Gods, dit moet, evenals in vs. 16, zonen zijn). 

 

Velen willen onder het schepsel alleen die van planten- en dierenwereld verstaan omdat zij bevangen zijn 

onder een stelsel en menen dat alleen het uitverkoren deel der mensheid behouden wordt; anderen betrek-

ken er naast het bredere mensdom ook de planten- en dierenwereld bij. Wij geloven dat onder deze schep-

ping de hele schepping van vs. 22 moet worden verstaan, deze omvat voor ons dan de mensenwereld uit 

Adam gesproten, de Adamietische, en die welke uit andere voorouders is voortgekomen, de niet Adamieti-

sche, waarover de Schrift ons niet spreekt maar waarvan de wetenschap ons duidelijk leert dat ze ouder is 

dan de zes of zeven duizend jaar die tussen Adams schepping en onze tijd verlopen is. 

 

HOOFDSTUK  68 

 

Rom. 8: 20. Want de schepping is aan de doelmissing onderworpen (niet vrijwillig maar om Diens wil 

die haar [daaraan] onderworpen heeft), op hoop dat ook de schepping zelve zal vrijgemaakt worden 

van de slavernij der vergankelijkheid (om te komen) tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 

Gods. 

 

De doelmissing. De S.V. zet het Gr. woord “mataiotès” met meerdere anderen door ijdelheid over, de Nwe 

Vert. heeft vruchteloosheid. Die „ijdelheid” betekent niet pronkzucht of hoge eigendunk maar wijst de ver-
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gankelijkheid aan, het komen van het ene geslacht na het andere, Pred. 1: 4, hun onzinnigheid en dwaas-

heid, 2: 12, het vergeten worden, 2: 16, de onderdrukking en nijd, 4: 1,4 enz., in één woord al wat de Predi-

ker opsomt en hij ijdelheid der ijdelheden en kwelling des geestes noemt. We meenden dat we dit alles het 

best konden samenvatten onder doelmissing; alleen houde men in het oog dat dit woord hier niet is de over-

zetting van het woord zonde (“hamartia”) maar wil uitdrukken dat de schepping haar doel niet kan bereiken al 

is er in de mensenwereld nog zoveel goed streven. 

 

Om Diens wil. De schepping is aan deze doelmissing, de „ijdelheid” onderworpen door een macht die er 

haar invoerde. De vraag is wie die macht is. Sommigen menen dat het de mens is, die heeft, volgens 5: 12, 

de zonde in de wereld gebracht en daarmee de vergankelijkheid, anderen nemen aan dat het God is. Laat 

ons letten op wat het Woord „om” betekent. Dit is in het Grieks dia gevolgd door een woord in de vierde 

naamval, het betekent dan: wegens, omwille van. Nu zijn hier drie machten bij betrokken: hij om wiens wil dit  

gebeurd is, Hij die het deed, hij aan wie ze onderworpen is. De eerste is Adam, de tweede God, de derde 

Satan, die het geweld des doods heeft, Hebr. 2. We menen dat het God is die onder de zonde besloten heeft 

en Satan nu de macht des doods heeft en de wereld in vruchteloosheid en ijdelheid houdt omwille van de 

mens die zijn doel niet bereikte. Er is dus een dubbele binding: de zonde van Adam en het recht dat God 

aan Satan gegeven heeft wat blijkt uit zijn twisten om het lichaam van Mozes, Jud.: 9. Wel verzet zich de 

mens tegen deze onderwerping maar het baat hem niet, hij is aan de broosheid en vergankelijkheid onder-

worpen en daarmee aan Satans macht. Niemand kan zich bevrijden van het graf, Ps. 89: 49 en niemand kan 

een reine geven uit een onreine, Job 14: 4 en beiden zijn nodig om aan de doelmissing, de ijdelheid, te ont-

komen. 

 

Dit was onze Here niet. Hij behoefde niet te sterven omdat Hij innerlijk en uiterlijk de wet niet vervuld had; 

Adams zonde is tot Hem niet doorgegaan. Hij staat buiten deze onderwerping. 

 

HOOFDSTUK   69 

5. De Geest pleit voor ons. Vs. 22-28. 

 

Rom. 8: 22-28. 

22. Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe mede zucht en mede barensweeën lijdt. 23. En 

niet alleen zij maar ook wij die de eerstelinggave van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in ons-

zelf, in de verwachting van het stellen in het zoonschap (n.l.): de verlossing van ons lichaam. 24. 

Want in die hoop zijn wij behouden; maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want waarom zal men 

hopen op hetgeen men ziet? 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het 

met volharding. 26. Evenzo ook komt de Geest onze zwakheid mede te hulp; want wij weten niet hoe 

wij naar behoren bidden zullen, maar de Geest Zelf pleit voor ons bij verzuchtingen zonder woorden. 

27. En Hij die de harten doorzoekt weet wat de bedoeling van de Geest is, dat Hij namelijk naar de wil 

van God voor heiligen pleit. 28. Wij nu weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die 

God liefhebben. 

 

Vs. 28 is een overgangsvers, we citeren het daarom niet geheel, het slotgedeelte sluit zich aan bij vs. 29. 

 

5. Het pleiten van de Geest. 

Vs. 22-28. 

 

Vs. 22-28 is de tegenhanger van vs. 15-17. In vs. 15-17 getuigt de Geest, in vs. 22-28 pleit Hij. In vs. 15-17 

is sprake van het in de zoonsstand zetten, dit is hier in geestelijke zin, in vs. 22-28 is er weer sprake van 

maar nu in reële zin: de verlossing van het lichaam. 

 

Vs. 22.-28 bestaat uit vier delen; deze worden beheerst door het woord “weten”. Men zie: 
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A1   Vs. 22-25 Wij weten. Wachtend op het tot zoon stellen. 

       B1   Vs. 26 Wij weten niet. Het tussentreden van de Geest. 

       B2   Vs. 27 Hij weet. De bediening van de Geest. 

A2   Vs. 28 Wij weten. Alle dingen werken mede ten goede. 

 

HOOFDSTUK  70 

 

Rom. 8: 22. Want wij weten dat de gehele schepping tot nu toe mede zucht en mede barensweeën 

lijdt. 

 

De hele schepping zucht en lijdt barensweeën tot nu toe. Adam, die een nieuwe schepping in een oude we-

reld was, bracht door zijn begeerte niet alleen de dood maar ook allerlei disharmonie; ziekte, pijn, strijd om 

het bestaan, jaloezie, haat, vijandschap, oorlog, vernieling, onderdrukking, omzwerving enz. Onder al dit 

lijden zucht de schepping. Wel niet elk schepsel hoofd voor hoofd of te allen tijde - er is veel onbezorgdheid 

en voor de jeugd en jongeren is dit in het algemeen gelukkig - maar als er wederwaardigheden komen of als 

ziekte, oorlog en rampen treffen, is er veel zuchting. Bovenal zucht het schepsel onder de macht van de 

dood waaraan elk mens onderworpen is en naarmate hij ouder wordt en over de diepere levensvragen gaat 

nadenken ziet hij de vruchteloosheid in, de doelmissing. Alle pogingen ten spijt kan hij niet tot zijn ware be-

stemming komen omdat hij in wezen God mist en Zijn heerlijkheid misloopt, Rom. 3: 23. Nu hier dan daar 

wordt het zuchten hoorbaar, dan is het een kreunen, een jammeren, een roepen, maar vaak is het er alleen 

innerlijk, een druk in het hart, die zich uit in vreugdeloosheid en, al of niet bewust, een gevoelen van een 

gemis dat door geen enkel mens vervuld kan worden. 

 

Rom. 8: 23. En niet alleen zij maar ook wij die de eerstelinggave van de Geest hebben, ook wij zelf 

zuchten in onszelf, in de verwachting van het stellen in het zoonschap (n.l.): de verlossing van ons 

lichaam. 

 

Maken de gelovigen hierop nu een uitzondering. Neen, ook wij zelf zuchten in ons zelf, zegt de apostel. Er is 

een heimwee naar de volle bevrijding, maar deze laat op zich wachten. Wel heeft dit zuchten een ander 

karakter omdat er een uitzicht is door de verlossing in Christus aangebracht, maar alles is in hope. Daarbij 

komt het min of meer, soms sterk, werken van de wet der zonde, 7: 25. Dit alles drukt terneer, doet zuchten, 

maakt het benauwd in het hart. 

 

De eerstelingen van de Geest. Deze uitdrukking wordt verschillend verklaard. Sommigen menen dat ze 

betekent: de voornaamste gaven van de Geest omdat zij in de eerstelingen de beste vruchten zien. Anderen 

menen dat de eerstelingen de gaven van onderpand zijn van wat later volgen zal. Weer anderen menen dat 

de Geest de eersteling gave is; zo de Nwe Vert. met haar: wij die de Geest als eerste gave ontvangen heb-

ben. 

 

Het hangt hier af hoe men de tweede naamval bekijkt: is deze er een van oorsprong dus is de Geest hier de 

Gever, of is hij er een van bijstelling en is er dus te lezen: de eersteling gave n.l. de Geest. We menen ons 

bij deze laatste visie te moeten aansluiten: de Geest is eersteling gave, het onderpand, zoals 2 Kor. 1: 22 

zegt. Dat Hij eersteling gave is betekent dat er nog een rijkere volheid komen zal. 

 

Rom. 8: 24. Want in die hoop zijn wij behouden; maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want 

waarom zal men hopen op hetgeen men ziet? 

 

In hope behouden. Het woord „zalig worden” moest in onze Bijbels niet voorkomen. Het is een ongelukkige 

vertaling van het Gr. werkwoord dat „behouden (worden)” betekent. 

De behoudenis is in hope. We vinden het woord „hoop” negen maal in Rom. 1-8, deze hebben allen betrek-

king op een hoop door Gods belofte in het vooruitzicht gesteld . 
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A1 /   4:18    Hoop ondanks verstorven zijn. Zoon in uitzicht. 

       B1 /   5: 2    Hoop rustend op grond van vrede en gerechtigheid. 

  C1 /   5: 4, 4    Hoop verwezenlijkt in de ervaring en de volharding. 

                      D /   5: 5    Hoop en liefde van God. Beschaamt niet. 

A2 /   8: 20    Hoop ondanks ijdelheid en vergankelijkheid. Het zoonschap in uitzicht. 

       B2 /   8: 24, 24    Hoop leidend tot volkomen behoud in die dag. 

              C2 /   8: 24    Hoop uitgedrukt door geduldig wachten. 

 

Is geloof in wezen vertrouwen op God, hoop is gericht geloof: een uitzien naar een bepaalde belofte die Hij 

beloofd heeft. Dit is de eeuwen door voor elke bedeling het karakter van de hoop. Omdat men de bedelingen 

en groepen uit het oog verloren heeft, is de hoop veralgemeend en spreekt men van Christus als de hoop 

der behoudenis. Dit is op zichzelf waar, Hij is het hart der hoop maar dit mag ons het oog niet doen sluiten 

dat God in Hem vele beloften gegeven heeft en vele groepen op het oog heeft die elk hun bijzondere hoop 

hebben. Dit is Zijn veelkleurigheid. 

 

Het onderscheid tussen intellectueel en geestelijk geloof, dus tussen het alleen de dingen der Schrift weten 

en aanvaarden en het ze dieper geloven ligt o.a. in het al of niet hebben van een hoop, niet alleen op Chris-

tus als kern van het geloof maar ook op een bijzondere belofte in Hem die ons hetzij zwakker hetzij sterker, 

bezig houdt of die we niet los kunnen laten. Dan ontstaat er een wisselwerking: de hoop versterkt het geloof, 

uit het geloof vloeit de sterkere gerichtheid voort naar wat God beloofd heeft. 

 

Hier is dit de verlossing van het lichaam des doods; deze uitdrukking wijst er op dat de Romeinen gelovigen 

de wederkomst des Heren nog levend konden meemaken en de nieuwe bedeling, die der genade, welke een 

andere hoop heeft, nog niet geopenbaard was. 

 

Zien. Dat werkwoord komt in Romeinen slechts twee maal voor, hier en in 7: 23: Ik zie een andere wet in 

mijn leden. Het is een troost dat wat men ziet, volgens 2 Kor. 4:18, tijdelijk is. Dit betreft ook deze wet. De 

hoop op de ongeziene dingen, gewekt door het onderpand, de Geest, zal eenmaal verwisseld worden in een 

blijvend aanschouwen. 

 

Rom. 8: 25. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 

 

Wat we hopen moet in geduld verwacht worden. Oudtijds gebruikte men hiervoor het woord „lijdzaamheid”, 

nu volharding (Nwe Vert; Brouwer heeft: standvastigheid). Het Gr. woord drukt uit: een blijven onder iets; in 

lijdzaamheid ligt geduld en draagkracht besloten. Ze is daarom iets geheel anders dan lijdelijkheid, het de 

dingen maar over zich heen laten gaan Er moet gehoopt worden met geduld en standvastigheid. 

 

Rom. 8: 26. Evenzo ook komt de Geest onze zwakheid mede te hulp; want wij weten niet hoe wij naar 

behoren bidden zullen, maar de Geest Zelf pleit voor ons bij verzuchtingen zonder woorden. 

 

De hulp van de Geest. Ook hier wordt met de Geest weer de „Persoon” van de Heilige Geest bedoeld. Hij 

komt onze zwakheid te hulp. De St. Vert, zet: „zwakheden” maar dit is onjuist, de grondtekst heeft het enkel-

voud. 

 

Het vers begint met: Evenzo, op dezelfde wijze. Dit verwijst naar het voorafgaande; wordt de gerechtvaar-

digde gelovige te midden van het lijden, van de slavernij der vergankelijkheid en de doelmissing der wereld 

gesteund door de hoop en zet hij zijn weg geduldig dragend voort, hij krijgt daarbij een nog veel betere 

steun: die van de Geest; Deze staat bij op de pelgrimsreize. Hij komt mede te hulp. 

We vinden dit werkwoord tweemaal; hier en in Lk. 10: 40 waar Martha de Here vraagt of Maria haar niet 

helpen kan. Het grondwoord betekent het dragen van een last met een ander en dit wordt nog versterkt door 

een „mede” (sun). In Rom. 8 betekent het een te hulp komen waar iemand in en door zijn zwakheid te kort 

schiet. De Geest voegt Zijn hulp toe aan wat de gelovige slechts in zwakheid kan doen: het mede te hulp 

komen van de S.V. geeft de gedachte duidelijk weer. 

Het te hulp komen van de Geest is vanwege onze zwakheid. Op de zwakheid van het vlees wordt in Romei-
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nen meermalen gewezen. In 8: 3 lezen we van de machteloosheid van het vlees van hen tot wie de wet 

kwam en die haar krachteloos maakte te behouden, in 6: 19 is het de dienstbaarheid tot onreinheid, 5: 6 wijst 

op de krachteloosheid tot eigen verlossing. 

In zekere zwakheid is Christus ingegaan, maar deze was er niet door Zijn zonde die Hij niet gekend heeft, 

maar voor de zonde: Hij is door zwakheid gekruisigd, 2 Kor. 13: 4. Hij kende alleen de algemene zwakheid 

van het lichaam als honger, dorst, kou, beperktheid van kracht. Niet die door de doorwerking van Adams 

zonde. 

De Geest komt onze zwakheid mede te hulp. Van al de zwakheden die de apostel zou kunnen opgeven - hij 

noemt er nog in 1 Kor. 2: 3 en 1 Tim. 2: 23 - kiest hij er een en dat is zeker wel de voornaamste: de zwak-

heid in het bidden. Hier wordt de gelovige zwak beschouwd bij het opstijgen tot de hoogten van ware geeste-

lijke gemeenschap met God. De Geest moet daarbij te hulp komen, niet om hem een vaardige tong te geven 

om lange gebeden in wel afgepaste delen met mooi gekozen woorden uit te spreken maar om te pleiten bij 

zuchtingen die niet uitgesproken worden. 

Pleit. Zo heeft de Nwe Vert. De. S.V. zet: bidt: de Geest bidt en zo ook Christus, vs. 34. We vinden dit on-

juist; geen van Beiden bidden, Zij pleiten, of treden tussen beide. Het hier gebruikte grondwerkwoord (“en-

tugchano”) betekent o.a.: met iemand spreken, ook: hem over iets aanspreken, Handelingen 5: 24, Rom. 11: 

2; in 8: 26, is het: tussenbeide treden. 

Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, d.i. zoals het zou moeten zijn; wij brengen vaak 

slechts verzuchtingen voort, onuitgesproken en onuitsprekelijke (het Gr. kan beide betekenen), maar nu 

treedt de Geest tussenbeide en brengt deze over tot Christus die weer bij de Vader intreedt en wijst op Zijn 

verdiensten en op Diens liefde tot het schepsel. 

In vs. 22 vinden we dat de hele schepping zucht, in vs. 23 dat wij in onszelf zuchten, hier dat de Geest pleit 

bij onuitgesproken verzuchtingen, maar wat het schepsel nog mist, heeft de gelovige: het tussentreden van 

de Geest. Dit gebeurt omdat het zuchten van de gelovige er een is naar de levende God, en het zuchten van 

het schepsel zich tot Hem nog niet uitstrekt. Dit zuchten is een bij zichzelf blijven, dat der gelovigen in wezen 

een uitzien naar God. 

Men lette er op dat niet de Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, zoals de S.V. zet, maar dat Hij pleit bij 

zulke zuchtingen die in de gelovige zijn. 

Rom. 8:27. En Hij die de harten doorzoekt weet wat de bedoeling van de Geest is, dat Hij namelijk 

naar de wil van God voor heiligen pleit. 

Die de harten doorzoekt, dat is God, weet wat de mening of de bedoeling van de Geest is. Het onuitge-

sprokene en onuitsprekelijke is Gode bekend; wat nu de Geest doet, het tussentreden, is naar Gods wil. Dit 

is mede des Geestes werk voor de heiligen, daartoe woont Hij in hen maar door hun zwakheid is er geen 

duidelijke taal in hun gebeden. Hij ziet alleen de trillingen der geestelijke snaren maar deze zijn te slap om 

duidelijke tonen voort te brengen, God ziet dit ook maar weet dat de bijna onmerkbare trillingen uitingen zijn 

van een leven dat naar Hem uitgaat, door de Geest bewerkt is. Hij ziet aan de mindere of meerdere span-

wijdten wat er bedoeld wordt. De Geest doet dit mede en zo is er overeenstemming en is het tussentreden 

van de Geest naar Zijn wil. 

 

Het tussenbeide treden van de Geest is ruim voldoende om ondanks de zwakheid het onuitsprekelijke niet 

allen als zuivere wierook aan te merken maar er, als ware het een welriekende geur van volmaaktheid van te 

genieten. 

 

Rom. 8: 28a. Wij nu weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. 

 

Wij nu weten. Dit weten staat tegenover het weten van vs. 22 aangaande het zuchten van de schepping en 

ook tegenover het niet-weten van hoe te bidden. Het drukt een vast geloofsvertrouwen uit. 

Die God liefhebben. In 1: 17 heeft de apostel de Romeinse gelovigen „geliefden Gods” genoemd, in 5: 5 

gezegd dat de liefde Gods in hun harten is uitgestort; nu spreekt hij over de wederliefde. Waar alle roem 

uitgesloten is, is er geen gevaar dat de gelovige enige verdienste zou zoeken in zijn liefde tot God; ook deze 

is hem gegeven, zelfs overvloedig; ze behoort in wezen tot zijn oorspronkelijke staat. Hij moet ze echter 
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steeds meer in het voorwerp dier liefde verblijden en ze daardoor te intenser beleven. 

 

Alle dingen mede werken ten goede. De term „alle dingen” heeft hier geen lidwoord (panta) zoals in vs. 32 

(ta panta); hij betekent dus „alle” in het algemeen. We behoeven hem die niet te beperken tot die welke we 

voor Hem lijden terwille van de verbreiding van het evangelie; ook andere kunnen daaronder vallen als bijv. 

armoede, ziekte, ongeval, honger, dorst, kou, hitte enz. dus het gewone menselijke lijden dat ook anderen 

gemeen kan zijn. Al zijn zij in zichzelf tegen de menselijke natuur, zij kunnen medewerken ten goede en wel 

doordat God er geestelijke baat uit laat ontstaan, ze doet medewerken ten goede. Dit gebeurt echter alleen 

bij hen die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn. Hun lijden is niet tevergeefs, het doet hen 

geestelijk rijpen, leert hun het zuchtende schepsel beter verstaan en werpt zo een dubbele zegen of omdat 

ondanks al die wederwaardigheden het vertrouwen op God verdiept, het lijden van anderen beter verstaan 

wordt en meegedragen kan worden terwijl door de tegenstelling de hoop der heerlijkheid verlevendigd en 

versterkt wordt. 

 

HOOFDSTUK  71 

 Het Beeld des Zoons gelijkvormig. Vs. 28-38  

 

Rom. 8: 28 Hun (n.l.) die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want die Hij voorkende bestemt Hij 

ook voor aan het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig (te zijn), opdat Hij zou zijn de eerstgeborene onder 

vele broederen. 30. En die Hij voorbestemt, roept Hij ook, en die Hij roept, rechtvaardigt Hij ook, en 

die Hij rechtvaardigt, verheerlijkt Hij ook. 

 

Behalve het voorkende van vs. 29 staan al de andere werkwoorden in de aoristus, de tijdloze vorm of feits-

vorm; deze geeft hier een doorgaand werk aan. 

 

Rom. 8: 28 Hun (n.l.) die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

 

De roeping. Het Gr. woord (“kaleo”) betekent zowel „noemen” als „roepen”. Noemen is iemand een naam 

geven, roepen is om hem bij zich te krijgen of uit te nodigen tot iets. 

 

In het N.T. lezen we van roepingen in verschillend opzicht. Tot een gast- of bruiloftsmaal; Mt. 22: 3, 9; Lk. 

14: 8, 16; Joh. 2: 2; de gasten heten de geroepenen; Mt. 22: 3, 4, 8; Lk. 14: 7, 17. God roept tot het ver-

krijgen aan het heil in Christus: Rom. 9: 24; 1 Kor. 1: 9; 7: 15; Gal. 1: 6; 5: 8, 13; 1 Thess. 2: 12; 2 Thess. 

2: 14; 1 Tim. 6: 12; 1 Petr. 2: 9, 21; 5: 10. 

 

Er is in geestelijke zin tweeërlei roeping: de algemene of uitwendige en de inwendige; de eerste gaat uit tot 

allen die het evangelie horen en gebeurt door evangelisatie, prediking, geschriften, lied, blaadjes, enz. Aan 

deze roeping kan al of niet gehoor worden gegeven. In dit vers is sprake van een andere roeping, een die is 

naar Gods voornemen; aan deze wordt gehoor gegeven maar niet door dwang maar door innerlijke bewer-

king door die Geest (wedergeboorte), daarna door het proces der rechtvaardiging. Bij deze roeping laat God 

Zijn genade bijzonder invloeien en werken en daardoor is ze onwederstandelijk. Ze is echter niet mecha-

nisch alsof zij poppen waren maar een bijzondere inwerking waarin God Zijn Zoon in het hart openbaart. 

Deze roeping is naar een voornemen, een plan dat Hij in en door hen wil uitwerken. 

 

Rom. 8: 29. Want die Hij voorkende bestemt Hij ook voor aan het Beeld van Zijn Zoon gelijkvormig (te 

zijn), opdat Hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. 

 

Het te voren kennen. De betekenis van te voren kennen kan uit de Schrift worden opgemaakt. Zeer duide-

lijk blijkt ze uit Handelingen 26: 4, 5: de Joden hadden Paulus te voren gekend. Zij kenden hem als de boven 

allen in het Jodendom uitstekende Saulus. De groep aan wie Petrus schreef, kende ook iets te voren. (S.V.: 

te voren wetende), n.l. dat ongeleerde en onvaste mensen de Schriften verdraaiden, 2 Petr. 3: 17. God ken-

de Israël te voren voor Hij hen bij de Sinaï als volk aannam, Rom. 11: 2; zie Ex. 2: 24, 3: 7-10. God kende 

ook Christus al voor de nederwerping (niet: grondlegging) der wereld, n.l. als Beeld Gods, 1 Petr. 1: 20. Dit 
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zijn al de teksten met het werkwoord te voren kennen. Het woord voorkennis vindt men in Handelingen 2: 23 

en 1 Petr. 1: 2 God kende Christus’ lijden van te voren en ook de uitverkoren vreemdelingen. 

 

Wie deze teksten nagaat ziet dat de voorkennis van God niet betekent de voorbestemming of predestinatie, 

die wordt uitgedrukt door het woord voorverordineren. 

 

Het voorkennen van Rom. 8: 29 is het kennen van deze gelovigen in hun natuurlijke staat, voor hun geboorte 

uit de Geest. Na deze geboorte kon Hij hen roepen en hen verder leiden. Die voorkennis is dus geen voor-

bestemming tot een positie maar een kennen van hun vorige wandel, zoals blijkt uit wat van Paulus door de 

Joden te voren gekend werd en dat van Israël door God. Toch ligt er nog iets meer in opgesloten: evenals de 

Joden bijzondere aandacht aan Saulus besteed hebben en zijn loop nagingen, zo slaat God de voorgeken-

den als het ware bijzonder gade en geeft vaak een zekere voorbereiding voor de positie waartoe Hij later 

roepen zal. 

 

Voorverordineren. Het Gr. woord is: “pro(h)orizo”, samengesteld uit “pro”, voor, en het werkwoord 

“(h)orizo”; dat is weer afgeleid van het woord “(h)oros”, dat in het N.T. niet voorkomt maar in het oude Grieks 

„grens” betekende. Het werkwoord “(k)orao” betekent: de grenzen zichtbaar aangeven, merken. 

 

Het woord ..voorverordineren” komt voor in Handelingen 4: 28: Rom. 8: 29, 30; 1 Kor. 2: 7; Ef. 1: 5, 11. In 

Handelingen 4: 28 is het vertaald door: te voren bepaald, in de andere teksten door „voorverordineerd”. 

 

God heeft een voornemen waarnaar Hij werkt. Hij stelt de grenzen vast waar binnen iets uitgewerkt zal wor-

den. Hij bepaalt wie tot een zeker doel gebezigd zal worden. Hij heeft een groep tot hemelse heerlijkheid 

bestemd, 1 Kor. 2: 7 en dat voor de aionen er waren (S.V.: eer de wereld was). Hij heeft ook verordineerd de 

Romeinengroep de beelde Zijns Zoons gelijkvormig te maken. 

 

De voorverordinering kan niet veranderd worden. Ze is naar het besluit (de raad) van Zijn wil. Voor de aionen 

er waren, heeft God voorgenomen een groep mensen tot de heerlijkheid te leiden waarvan Rom. 8 spreekt. 

 

Men hoede er zich voor te menen dat omdat deze groep voorbestemd is tot deze positie, er buiten hen geen 

anderen zouden zijn die een andere plaats zouden kunnen innemen. Het gaat hier niet om de behoudenis op 

zichzelf - daartoe roept God velen buiten deze groep om - maar om een uitwerken van een bijzonder voor-

nemen. Evenmin als de roeping van Aaron en zijn zonen tot het priesterschap de andere Israëlieten van het 

beërven van het land of van het delen in de bedekking hunner zonden uitsloot, zo sluit Gods plan met deze 

groep anderen niet uit van de behoudenis. In deze fout is het Calvinisme ongelukkigerwijze vervallen waar-

door velen tot wanhoop en vertwijfeling zijn gekomen, iets wat nog voortduurt. Het gaat hier om een bijzon-

dere groep die anderen niet uitsluit maar juist ten bate van anderen als instrument wordt toebereid, n.l. voor 

het zuchtende schepsel. 

 

Gelijkvormig, Gr. “summorphos”, samengesteld uit “sun” (dat voor een m of p een m wordt) en “morphos”. 

Dit woord moet onderscheiden worden van “schéma”, dit laatste geeft de uitwendige gedaante aan, “morp-

hè” de innerlijke gesteldheid. De zonen Gods van Rom. 8 zullen dezelfde bestaanswijze krijgen als de ver-

heerlijkte Zoon, aan Zijn beeld gelijkvormig zijn. 

 

De broederen. Wanneer de Schrift de gelovigen „broeders” noemt moeten we daarbij niet alleen aan man-

nelijke gelovigen denken; er zijn ook vrouwen bij. Dat ze dit doet in dit vers dient om de verhouding tot Chris-

tus aan te geven. Hij is tevens een broeder. Hierin ligt intimiteit besloten. Hij is niet hun koning, maar hun 

broeder, zij zijn geen onderdanen, maar Zijn huisgenoten. 

 

De Eerstgeborene. De titel „eerstgeborene” is er bijzonder een van onderscheiding, van eer, positie, macht, 

aanzien, overal waar deze aan Christus wordt toegekend, hier in Rom. 8: 29 en verder in Col. 1 ; 16, 20; 

Hebr. 1: 6; Op. 1: 5. Al moge hij mede uitdrukken dat onze Here van Beeld Gods Eerstgeborene der schep-

ping geworden is, evenals Hij van Jezus in de dagen Zijns vleses Eerstgeborene uit de doden is geworden, 

m.a.w. een fase van Zijn bestaanswijze, die Hijzelf heeft doorlopen, bovenal drukt hij uit dat Hij de eerste is 

van wat na Hem gekomen is of komt en daarmee Zijn macht en aanzien. 
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Rom. 8: 30. En die Hij voorbestemt, roept Hij ook, en die Hij roept, rechtvaardigt Hij ook, en die Hij 

rechtvaardigt, verheerlijkt Hij ook. 

 

Hier vinden we de volgorde van twee der drie delen van de weg der behoudenis: roeping, rechtvaardiging, 

verheerlijking. In het begin van zijn Brief spreekt hij over de geroepenen van Jezus Christus, de geroepen 

heiligen, 1: 6, 7. De roeping sluit de geboorte van Boven in. Aan de geroepenen wil hij geestelijke gave toe-

brengen; deze omvat de rechtvaardiging. Toen zij nog niet geroepen waren, kende God hen al, zij waren 

voorgekenden; nu zijn zij voorbestemden (voorverordineerd) tot een bepaald doel. Voor hen zelf brengt dit 

de heerlijkheid mee van het gelijkvormig gemaakt worden aan het Beeld Zijns Zoons, wat hun taak betreft is 

het, het tot heerlijkheid leiden van de schepping. 

 

De S.V. zet: heeft verheerlijkt, ze blijft daarmee in de lijn met de voltooide tijden van de voorafgaande werk-

woorden. Echter, er is van die verheerlijking nog niets te zien, ze heeft nog niet plaats gehad. We menen dat 

we, zoals we ook vertaalden, steeds de tegenwoordige tijdsvorm kunnen zetten, mits we maar in het oog 

houden dat deze geen tijd uitdrukt. De verheerlijking is nog toekomstig; toen kon ze nog zijn door verlossing 

van het lichaam, zoals vs. 23 zegt, nu zal voor velen de opstanding mede tussenbeide moeten komen, een 

die plaats zal hebben bij ’s Heren wederkomst; voor de levend overblijvenden blijft vs. 23 van kracht. 

 

De volgens Gods voornemen voorbestemde groep van hen die door genade in de zoonsstand gesteld wor-

den, 8:16, mogen delen in de heerlijkheid des Zoons die Hem door geboorte uit God en door Zijn volbrachte 

werk rechtmatig toekomt. Zij staan vlak naast Hem, Hij is broeder met hen. Zij staan in op één na de hoogste 

positie (Leden des Lichaams is nog rijker), zij zijn, Zijn Zoonsbeeld gelijkvormig. 

 

HOOFDSTUK  72 

WIE VEROORDEELT? 

Geen veroordeling. Geen scheiding. 

 

Rom. 8: 31-39. 

31. Wat zullen we hieraan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij 

die Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle 

dingen schenken? 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen? God die recht-

vaardigt? Christus die gestorven is, ja veel meer die is opgewekt, die in Gods Rechterhand zit, die 

ook voor ons pleit? 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Verdrukking of benau-

wenis of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. 36. (Het is immers zoals geschreven 

staat: Om Uwentwil worden wij de hele dag gedood, (en) gerekend als slachtschapen). 37. Maar in dit 

alles zijn wij glansrijk overwinnaars door Hem die ons liefheeft. 38. Want ik ben verzekerd dat noch 

dood noch leven, noch engelen noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch 

krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods die is in Christus Jezus onze Here. 

 

We komen nu tot het slotgedeelte van Rom. 8, vs. 31-39. Dit staat tegenover 8: 1-4, Daar was het: Geen 

veroordeling, hier: Wie veroordeelt. Ook hier is het antwoord: niemand. Toch benadert dit deel de zaak der 

rechtvaardiging vanuit een andere kant, n.l. die der ervaring terwijl vs. 1-4 dit deed van de leerstellige zijde. 

In vs. 1-4 zijn we vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, in vs. 31-39 zijn we meer dan overwin-

naars. 

 

In vs. 31-39 vinden we vier vragen; deze geven de geledingen aan. 

 

A
1
 Vs. 31. Vraag: Wat zullen we hieraan toevoegen? 

       B1 Vs. 31. Antw.: Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn. 
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              C
1
 Vs. 32. Argument: Hij spaarde Zijn Zoon niet. 

 

A
2
 Vs. 33. Vraag: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods. 

       B
2
 Vs. 33. Antw. God die rechtvaardigt? 

A
3
 Vs. 33. Vraag: Wie is het die veroordeelt? 

       B3 Vs. 34 Antw.: Christus die gestorven is? 

 

A
4
 Vs. 35. Vraag: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

       B
4
 Vs. 36, 37. Antw.: Meer den overwinnaars. 

              C
4
 Vs. 38, 39. Argument: Want ik ben verzekerd.  

 

Uitwerking vs. 35-39 

 

Vs. 35. a
1
 Zeven nuanceringen van aardse beproevingen. 

       Vs. 36. b
1
 O.T. citaat. 

              Vs. 38, 39. a
2
 Negenderlei andere beproevingen. 

                     Vs. 39. b
2
 “Enig ander schepsel”. 

 

Rom. 8: 31. Wat zullen we hieraan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 

 

God voor ons. Wie tegen ons. Paulus gebruikt hier dezelfde voorzetsels als in 2 Kor. 13: 8: “Want wij ver-

mogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid” . Ze komen ook voor in Lk. 9: 50: „Want wie 

niet tegen ons is, die is voor ons”. 

 

Alles moet medewerken ten goede, is het in vs. 28. Hier is het nog sterker: God is voor ons. Indien men zou 

vragen: Hoe is aan te tonen dat God voor ons is, dan is het voorafgaande zeker het antwoord daarop. Maar 

de apostel voegt er als bewijs het aloverheersend argument vervat in het begin van het volgende vers bij. 

 

Rom. 8: 32. Hoe zal Hij die Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons 

met Hem ook niet alle dingen schenken? 

 

Zijn eigen Zoon niet gespaard. Dat God voor ons is blijkt uit het feit dat Hij Zijn eigen Zoon niet gespaard 

heeft. 

 

Sparen. Het woord door „sparen” vertaald, is in de Septuagint (de Gr. vertaling van het O.T.) gebruikt in 

Gen. 22: 16; in de S.V. weergegeven door „onthouden”: „en uw zoon uw enige, niet onthouden hebt”. 

 

Hoewel de Septuagint niet geïnspireerd is, is het toch treffend aangevoeld dat Abraham Gode, zijn zoon niet 

gespaard heeft. Hier heeft God Zijn Zoon niet gespaard, Hij liet Hem de zonde dragen met de consequenties 

ervan. Er is zeker geen beter argument om de gelovige de verzekering te geven dat God voor ons is. 

 

Zijn eigen Zoon. Deze woorden wijzen terug naar 8: 1- 4. Daar vinden we dat God Zijn Zoon zond in de 

gelijkenis van het zondige vlees; de uitwerking was dat er geen veroordeling is indien de gelovige in Hem is. 

In het slotgedeelte is het argument dat God Zijn Zoon niet spaarde het antwoord dat de apostel geeft op alle 

vragen van twijfel, vrees en beschuldiging. 

 

Overgegeven. Dit ziet ook op de menswording van Christus in het algemeen, in het Hem zenden in de gelij-

kenis van het zondige vlees, maar in het bijzonder op Christus’ lijden en dood. Uit Gal. 2: 20 blijkt dat Chris-

tus ook Zichzelf heeft overgegeven. Zo is er een dubbele overgave: God gaf Christus over, en Deze Zichzelf. 

 

Met Hem. Hier vinden we weer dit „sun”, dit met of mede. God heeft het liefste wat Hij had overgegeven; 

meer kon Hij niet doen om te bewijzen dat Hij voor ons is. Waar Hij het hoogste gegeven heeft, zal Hij zeker 

alle dingen met Hem schenken. Dit volgt daaruit dat we „in Hem” zijn. 
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Schenken. Paulus gebruikt hier het woord „charizomai”; dit betekent o.a. welwillend zijn jegens iemand, hem 

iets aangenaams zeggen of doen, hem begunstigen uit genegenheid, hem gaarne iets geven. 

 

Alle dingen. Dit alle is beperkt door het lidwoord de; er staat dus: de alle dingen, d.w.z. die dingen die er 

voorafgaan en verder in dit hoofdstuk volgen t.o.v. deze groep. Het zijn niet alle mogelijke dingen; men kan 

dit „de alle” lezen als „al deze”. Het gaat om de dingen bij het nieuwe-schepping- in-Christus-zijn, bij het „in 

Hem” zijn. In dat opzicht is er niets uitgenomen. 

Rom. 8: 33-34. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen? God die rechtvaar-

digt? Christus die gestorven is, ja veel meer die is opgewekt, die in Gods Rechterhand zit, die ook 

voor ons pleit? 

Vs. 33, 34. Hier hebben we twee retorische (redenaars) vragen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen 

de uitverkorenen van God? Nu zet de S.V.: God is het die rechtvaardigt. Het Gr. heeft: God Hij recht-

vaardigende. Daar het oudste N.T. Gr. geen leestekens had, kan men ook lezen: (Is het) God die recht-

vaardigt? En dan: Wie is het die veroordeelt? (Is het) Christus die gestorven is ja wat meer is die ook 

is opgewekt, die ook in Gods Rechterhand is, die ook voor ons bidt? God brengt dus geen beschuldi-

ging in, Hij is het juist die rechtvaardig spreekt. Christus doet dit niet, Hij is het die Zich om te kunnen recht-

vaardigen gestorven is, die ten bewijze dat wij tot rechtvaardigen gesteld worden is opgewekt, die daarbij 

gezeten is in Gods Rechterhand en daarenboven voor ons pleit. Zo is alle beschuldiging en veroordeling 

finaal buiten gesloten. Men behoeft de tekst hier niet beslist vragend te lezen, de bevestigende vorm der 

S.V. kan men ook behouden. 

Zitten in. Het Gr. maakt onderscheid tussen het zitten in en uit Gods Rechterhand. Als de volkomen rust van 

Christus wordt aangegeven, Zijn verhoging, gebruikt het in (en); zo in Rom. 8: 34, Ef. 1: 20; Col. 3: 1; Heb. 1: 

3; 8: 10; 10: 12; 12: 2 en 1 Petr. 3: 22. Het zitten uit (ek) Gods Rechterhand wijst op het uitgaan tot volbren-

ging van een werk; dit vindt men in Mt. 22: 44; 20: 64; Mk. 12: 36; 16: 19; Lk. 20: 42; 22: 69; Handelingen 2: 

34; 7: 55, 56. 

Pleit. Over het pleiten van Christus spraken we al bij dat des Geestes. Herhalend schrijven we: Christus pleit 

voor ons, God er op wijzend dat Deze Hem overgegeven heeft en tevens op Zijn bewilliging hierin, dus dat 

Hij ook Zichzelf heeft overgegeven. God heeft hierop het zegel gezet door de opstanding en het zetten van 

Zijn Zoon in Zijn Rechterhand. 

Rom. 8: 35-36. Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Verdrukking of benauwenis of 

vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. 

Hierin doet de apostel de laatste vraag: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus en dan somt hij 

zeven punten op die men zou kunnen aanvoeren als bewijs dat Christus hen niet liefheeft omdat hetzij een, 

hetzij meerdere soorten van lijden over hen komt. Het is echter duidelijk uit de Schrift, uit de ervaring van de 

apostel en voorts uit die van velen van Gods kinderen in alle bedelingen dat het lijden aan de Zijnen niet 

wordt gespaard. Ten bewijze citeert Paulus een tekst uit het O.T., het woord van Ps. 44: 22. Dit citaat schijnt 

niet veel troost en kracht te geven: de hele dag gedood worden, d.i. in voortdurend levensgevaar verkeren 

en schapen ter slachting zijn is geen verkieslijke zaak. In 2 Kor. 11 heeft Paulus zijn eigen ervaring van het 

lijden gegeven, dit was voor zijn eerste bediening; maar ook voor de latere heeft hij moeten lijden, Col. 1: 24 

(het woord: het tekort van het lijden van Christus zoals er staat, wil niet zeggen dat aan Diens lijden nog iets 

door Paulus zou moeten worden toegevoegd maar is het lijden dat Christus hem te doorstaan gaf) voor de 

Gemeente die Zijn Lichaam is. 

 

Ondanks dit moet men ten volle vertrouwen dat het lijden geen misnoegen van Hem is en geen bewijs dat 

Hij niet liefheeft. Zijn liefde blijft onder alles standvastig en bestendig te allen tijde. 

 

Rom. 8: 37. Maar in dit alles zijn wij glansrijk overwinnaars door Hem die ons liefheeft. 

 

Meer dan overwinnaars. Paulus gebruikt hier een werkwoord samengesteld uit het voorzetsel “huper”, bo-

ven, en het werkwoord overwinnen. Luther vertaalt het door: wijd overwinnen; de Leidse Vert. heeft: een 

volkomen overwinning behalen, de vert. van Albrecht: wij overwinnen op het heerlijkst; Canisius: Maar in dit 

alles zegepralen we glansrijk. De overwinning is maar niet op het kantje af, de overwinning is volkomen. 
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Het lijden draagt een rijke vrucht in zich: het geeft draagkracht, zulk een dat het kan doorstaan worden en 

een bate afwerpt: die van een volkomen overwinning, een er boven gesteld worden. Al het in vs. 38 ge-

noemde wordt ten volle uit zijn stellingen geworpen, achterhaald, overmeesterd en tenslotte kunnen deze 

gelovigen als volkomen overwinnaar het slagveld verlaten, wetende dat geen der vijanden ook maar enige 

macht meer heeft. Zij strijden echter niet in eigen kracht, zij doen dit in de kracht van Hem van Wiens liefde 

zij ten volle verzekerd zijn. 

 

Rom. 8: 38. Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch 

tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, 39. noch hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Here. 

 

Niets kan scheiden van de liefde Gods, niet alleen de in vs. 35 genoemde zevenvoudige nuancering van 

aardse beproevingen, ook niet de Negenderlei andere dingen waarmee de gelovige te maken krijgt of kan 

krijgen. 

 

De dood kan dit niet, dit is o.i. de vreze des doods; het wil niet zeggen dat men vlak na het sterven bewust 

bij de Here is. zoals men veelal meent; er staat niet dat men niet van Christus’ Persoon gescheiden is - Deze 

is ook nu niet bij ons - maar van Zijn liefde en die is er evenzo goed voor, als in, als na de dood evenals die 

er is in de slaap als we onbewust zijn. Het leven kan niet scheiden, dit zijn o.i. de wederwaardigheden, al de 

moeiten ervan. Engelen en machten kunnen niet scheiden; in beide gevallen zijn het vanzelf boze tegen-

werkende krachten, de eersten zijn van lagere rang dan de laatsten (men denke aan de engelen des satans 

waarvan een Paulus sloeg), de machten zijn hogere ongeziene boze geesten die hun werking op aarde doen 

gevoelen en geweldig tegenstaan. Tegenwoordige noch toekomende dingen, d.i. heel het aardse bestel 

van nu of van dat hetwelk komen kan, dus de wereldloop van nu en van later (Paulus denkt mogelijk aan wat 

de zondige mensen nu doen en najagen en wat de mens der zonde eenmaal zal doen, hij verwachtte im-

mers toen nog de wederkomst des Heren waaraan de komst van de mens der zonde voorafgaat, 2 Thess. 2: 

7. - Krachten. De S.V. zet machten, het Gr. heeft krachten; misschien zijn dit natuurkrachten, de krachten 

der hemelen van Mt. 24: 29 waarachter geestelijke wezens werkzaam kunnen zijn. - Hoogte noch diepte, 

mogelijk: hoge en lage staat of: hoge of lage ambten of machthebbers of de heerscharen des hogen in de 

hoogte van Jes. 24: 21 en de koningen des aardbodems die, in tegenstelling tot de eersten, dan als „diepte” 

worden aangeduid. .- Enig schepsel. Hierin vat Paulus samen wat er verder nog genoemd zou kunnen wor-

den dat enige invloed zou kunnen hebben om de gelovigen van de liefde Gods te scheiden. 

 

In Christus Jezus onze Here. Deze betekenis komt in Romeinen alleen hier voor en in 6: 23 (elders nog in 

1 Kor. 1: 2a; 15: 31 en Ef. 3: 11); de betiteling „in Christus Jezus” verder in Romeinen in 3: 24; 6: 11; 8: 1, 

2; 15: 17; 16: 3. De liefde Gods is geopenbaard in Christus Jezus en straalt in en door Hem uit tot de gelovi-

gen. Wie in Christus Jezus is, mag, als naar Zijn voornemen geroepen en bestemd tot de heilige Broeder-

schap, zeker zijn van Gods liefde ondanks alles wat daartegen in schijnt te gaan. 

 

Men lette er op dat deze positie alleen bereikt kan worden door geloof in Zijn geloof en trouw, de rechtvaar-

diging gebeurt op grond van het geloof van Christus, in 5: 1 genoemd uit het geloof, zonder toevoeging om-

dat het duidelijk genoeg is dat ze niet kan zijn uit, d.i. voortvloeiende uit ons eigen geloof. 

 

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het tweede gedeelte van Romeinen, dat begon in 5: 12. Het 

voerde van de overtreding, de misdaad en de ongehoorzaamheid van de eerste Adam tot de rechtvaardiging 

aangebracht door de laatste Adam en verder tot een geestelijke positie in Hem, om na de eenmaal komende 

verheerlijking te zijn een Broedergroep waarin Hij is de Eerstgeborene, zowel naar levendmaking als rang en 

eer en heerlijkheid. 

 

We wijzen er tot slot nogmaals op dat de voorkennis niet de voorbestemming, voorverordinering of predesti-

natie is; ze is ervan onderscheiden evenals de laatste het is van de roeping, rechtvaardiging en verheerlij-

king. Tevens dat deze predestinatie er een is tot een bijzondere positie en anderen hiervan wel uitsluit maar 

daardoor nog niet verwerpt en bestemt ter verdoemenis, zoals Calvijn meent; het gaat niet om de behou-

denis ten leven maar om een roeping tot een bepaald voornemen. Indien het Calvinisme dit gezien had, zou 
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het bewaard zijn gebleven voor het werpen van de zware zwarte sluier die het nu over het heil Gods, in 

Christus gegeven, geworpen heeft. Men mag de voorverordinering niet los maken van wat deze beperkt, n.l. 

het beeld Zijns Zoons gelijkvormig te worden. Hiernaast zijn ook andere groepen die een andere positie 

hebben. Gods heil is veelkleurig en niet het eenkleurige van het Calvinisme. Ook hier zijn Gods wegen hoger 

dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan onze gedachten; indien men ziet dat er is genade, overvloed 

van genade en uitnemende rijkdom van genade, ziet men dat deze Broedergroep de tweede verkrijgt terwijl 

er ruimte blijft voor anderen die de genade deelachtig worden en nog anderen die nog meer mogen ontvan-

gen. 

 

HOOFDSTUK  73 

HET TWEEDE BUITENDEEL. 

Het tweede buitendeel omvat hoofdstuk 9-16 en heeft vier hoofddelen: hoofdstuk 9 -11, 12 en 13; 14 - 15: 7 

en 15: 8 - 16: 23; het wordt afgesloten door 16: 25 - 27 dat de samenvatting van de Brief geeft. (Zie de struc-

tuur aan het begin van de Brief). 

 

X Gods roeping en verkiezing onberouwelijk. 

Rom. 9-11. 

 

Het eerst hoofddeel bevat vijf onderdelen: 

A
1
 / 9: 1-5   Paulus’ droefheid over Israëls falen. Lofverheffing: Christus is God over allen, te prijzen  

       gedurende de aionen (vs. 5). 

 

       B
1
 / 9: 6-29   Het overblijfsel behouden. - Ontferming over sommigen. 

 

C / 9:                 C / 9: 30 - 11: 10   De Steen des aanstoots. Christus het einddoel der wet en ter rechtvaardiging  

voor            voor een ieder die gelooft. 

 

       B
2
  / 11: 11 - 32   Geheel Israël behouden. Allen genadig.  

 

A
2
  / 11: 33 - 36 Paulus’ lofprijzing over Gods wegen. - Lofverheffing: Uit Hem en door Hem en tot Hem alle  

dingen. Hem de heerlijkheid gedurende de aionen. (11: 36). 

 

(Ook deze structuur is weer van Chas. H. Welch en ontleend aan The Epistle to the Romans, dl. XXVII van 

The Berean Expositor, jrg. 1937, blz. 157). 

Naar men ziet opent dit gedeelte met Paulus’ droefheid over Israëls verharding en sluit het met een lofprij-

zing voor Gods bestel. Dan laat hij zien dat er in deze aioon slechts een overblijfsel behouden wordt, de 

ontferming slechts over een deel gaat. Uiteindelijk wordt geheel Israël behouden en zal God hun allen gena-

dig zijn. In het centrale gedeelte vinden we dat, hoewel Christus de Steen des aanstoots is voor Israël, Hij is 

ter rechtvaardiging voor ieder die gelooft, 10: 12. Hier vinden we dus een brede kring, en is er geen onder-

scheid. Hij is Heer van allen, rijk over allen die Hem aanroepen. 

 

A1  Paulus’ droefheid om Israëls falen. 

Rom. 9: 1-5. 

1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt dit mede door heilige 

geest; 2. ik heb een grote smart en een voortdurend hartenleed. 3. Want zelf wenste ik eens van 

Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4. immers 

zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wet-

geving en de eredienst en de beloften; 5. hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, 
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Christus, die over allen is God, te prijzen gedurende de aionen, Amen. 

 

Rom. 9: 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt dit mede door 

heilige geest; 2. ik heb een grote smart en een voortdurend hartenleed. 

In vers 1 geeft Paulus een drievoudige betuiging van zijn hartenleed over Israël; hij zegt dat hij de waarheid 

spreekt, niet liegt en zijn geweten mede getuigt in heilige geest. We vinden ook elders zulke krachtige verze-

keringen (2 Kor. 1: 23; 2: 17: 11: 31: Gal. 1: 20). 

 

De meeste vertalingen zetten hier hoofdletters: in de Heilige Geest, ter aanduiding van Zijn Persoon. In het 

Grieks ontbreekt het lidwoord, wat echter besloten kan zijn in het voorzetsel; toch menen we dat we hier 

beter doen te denken aan de verlichting of beïnvloeding door de Heilige Geest dan aan Zijn tegenwoordig-

heid in Paulus, daar deze zich in de gemeenschap, de sfeer van Christus stelt: hij spreekt de waarheid in 

Christus, hier: als in Christus’ tegenwoordigheid. Hoe ook genomen - de onderscheiding van de Geest als 

Persoon en als gave blijft een moeilijke zaak - één ding is zeker: het is Paulus er alles aan gelegen dat zijn 

lezers en hoorders te Rome er ten volle van overtuigd zullen zijn of worden dat hij zijn volk niet ontrouw is 

geworden of verguist, al is hij de apostel der Volken. Hij is een Israëliet, een Hebreeër uit de Hebreeën en 

heeft de liefde tot zijn volk behouden al heeft men hierover mogelijk een andere mening gehoord of verkre-

gen. Hij heeft over hun verharding een grote droefheid en een voortdurend hartenleed. 

 

Rom. 9: 3. Want zelf wenste ik eens van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, 

mijn verwanten naar het vlees; 

 

De S.V. zet het Gr. werkwoord over door: “ik zou zelf wensen”, waaraan ze nog het woord „wel”, dat de tekst 

niet heeft, toevoegt. De Nwe Vert. is haar hierin gevolgd, evenzo de Leidse en Brouwer. Men vindt deze 

overzetting ook in vreemde talen. Volgens deze vertalingen drukt Paulus hier een wens uit die hij bij het 

schrijven van deze Brief had, n.l. om verbannen te worden van Christus. Echter, het Grieks heeft hier een 

verledentijd vorm, „wenste”; deze vorm vinden we in het meervoud in Handelingen 27: 29 waar Lukas schrijft 

dat de schepelingen „wensten dat het dag werd”. Dit „wensten” is de beschrijving van wat zij toen gaarne 

zagen komen, evenals het „wierpen” er vlak voor een handeling is die zij toen deden. Paulus nu zegt in Rom. 

9: 3 dat hij vroeger, eertijds iets wenste; het „wenste” moet dus niet opgevat worden als „ik zou (wel) willen”, 

maar is de weergave van een verlangen dat hij eenmaal in het verleden had; duidelijkheidshalve kan men 

het vertalen door een voltooid tegenwoordige tijd. De Vert. van Voorhoeve geeft het als zodanig weer, ze 

zet: „want ikzelf heb gewenst door een banvloek van Christus gescheiden te zijn”. Wij plaatsten er „eens” bij. 

Ikzelf: De Gr. term “autos ego” komt behalve in Lk. 24: 39 en Handelingen 10: 26 alleen bij Paulus voor en 

wel in 2 Kor. 10: 1; 12: 13 en Rom. 7: 25; 9: 3; 15: 14. Hij geeft een sterke beklemtoning aan. De liefde van 

Paulus voor zijn ongelovige volksgenoten, zijn „maagschap”, d.i. de uit één voorvader gesprotenen, ging 

zover dat hij zelf eens verbannen wenste te zijn en niet zij die het evangelie weerstonden. 

Het woord „vervloeking”, Gr. „anathema”, wordt in de Septuaginta vaak gebruikt als vertaling van het Hebr. 

woord voor „ban”, datgene wat verbannen is. Zie Lev. 27: 28; Deut. 7: 26. In het N.T. vindt men het in Han-

delingen 23: 14; 1 Kor. 12: 3; 16: 22; Gal. 1: 8, 9; het betekent wat aan het Goddelijk gericht is prijsgegeven. 

Paulus wilde dus eens door de vloek van de gemeenschap met Christus afgesneden worden. 

Paulus drukt zich hier nog sterker uit dan Mozes. Deze vroeg, terwille van Israël, uit Gods boek, het boek 

des levens, uitgedelgd te mogen worden, daaruit weggestreept, Ex. 32: 32. God had tot hem gezegd dat Hij 

het hele volk wilde verteren, vs. 10, en dat Hij hem tot een groot volk wilde maken. Maar Mozes vraagt of hij 

mag sterven en het volk leven. Niet alleen wil hij zijn overige levensjaren ten koste geven maar God moge 

hem ook uit het levensboek delgen, d.i. hem geen aionisch leven, dat van de toekomende eeuw, schenken.  

Paulus nu ging nog verder; hij wilde voor zijn volk met de ban geslagen worden, een vloek over zich halen. 

Dit wenste hij eenmaal, het was mogelijk vlak na zijn bekering. Toen hij door Christus zelf onderwezen was 

en gezien had dat Zijn wegen anders en hoger zijn dan de onze, heeft hij dit standpunt verlaten en is geko-

men tot wat hij in het verdere van dit en de twee volgende hoofdstukken schrijft over de verkiezing en Gods 

leiding van het deel tot het geheel. 
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Rom. 9: 4. immers zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de ver-

bonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;  

In dit gedeelte geeft Paulus Israëls voorrechten weer, nadat hij deze verzen door een bijzonder samenge-

steld voornaamwoord aan vs. 3 verbonden heeft. We hebben de weergave benaderd door te zetten, zij zijn 

immers Israëlieten. 

De aanneming tot zonen. Israël neemt een bijzondere plaats in, het is Gods volk en werd verkoren om in 

een nadere verhouding tot Hem te staan. Dit blijkt uit de opsomming hunner weldaden. Zij zouden het eerst 

tot zonen gesteld worden. In beginsel was Israël al Gods eerstgeboren volkenzoon, Ex. 4: 22. God heet hun 

Vader, Deut. 32: 6, zij zonen (Hebr.), Jes. 1: 2, 63: 16. Maar de nationale roeping zou moeten leiden tot een 

geestelijke positie, zij zouden moeten gaan wandelen in de voetstappen des geloofs van hun vader Abraham 

en zo komen tot de rechtvaardiging door het geloof in de Zoon en Diens werk. Dat ook tevens de Heidenen 

daarin zouden delen blijkt reeds uit Abrahams roeping en in de beoefening van zijn geloof toen hij nog onbe-

sneden was, Rom. 4, maar door de verkiezing van Israël kreeg dit daarna de voorrang. „Eerst de Jood”. 

De heerlijkheid. Dit is de inwoning van Gods heerlijkheid in hun midden, Ex. 16: 10; 40: 34; 2 Kron. 7:1; Ez. 

9: 3; 

De verbonden. Dit zijn de verschillende verbondssluitingen die de Here met Abraham en Israël gemaakt 

heeft; Gen. 15: 18; 17: 2, 4-8, 9-14; Ex. 24: 7; Deut. 29: 1 e.v.; Jer. 31: 31-34. 

De wetgeving. Met het oude verbond was de wetgeving verbonden; hierin treedt de Here op als Koning voor 

Zijn volk. 

De eredienst. Deze diende met zijn offers om het volk tot het besef van zonde te brengen en Christus als 

het ware Lam noodzakelijk te maken. 

De beloften. Dit zijn de beloften van het nationaal herstel na hun bekering, Israëls schone toekomst en het 

heil der volken en in het bijzonder de Messiaanse beloften, die van lijden en heerlijkheid met de uitwerking 

van het welbehagen des Heren. 

De vaderen. Na dit vijftal, verbonden door het woord „en”, noemt de apostel nog de vaderen, waaronder we 

zeker wel de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob (of Israël) te verstaan hebben, een verbinding die we 

vijftien maal vinden, terwijl het verbond met Abraham, Izaak en Jakob vijfmaal en de God van Abraham, 

Izaak en Jakob zevenmaal in het O.T. en vijfmaal in het N.T. voorkomt. 

De Christus. Als achtste heerlijkheid die alle vorige overtreft, volgt dan: “en uit wie de Christus is.” Echter, er 

is hier een beperking: Deze is maar niet een zoon dezer vaderen, al is Hij de Zoon van Abraham, Mt. 1:1; 

Gal 3: 16. Hij is dit voor wat betreft Zijn vleselijke afstamming. Uit Maria is Hij vlees en bloed deelachtig ge-

worden; meer niet, want Hij is naar Zijn Wezen God, over allen, te prijzen en dit zal zijn in, gedurende, de 

aionen. 

De S.V. zet: God boven allen. Dit is in wezen wel waar, maar staat hier niet. Het Gr. voorzetsel is “epi” en 

wordt gevolgd door de tweede naamval, het betekent hier: gesteld over, macht hebbend over. We vinden het 

ook in Mt. 24: 45, 25: 21; Handelingen 6: 3, 8: 27 , waar de St. Vert „over”, en in Ef. 4: 6, waar ze „boven” 

zet. Het heeft niet de betekenis van „meer dan” maar „over”, boven geordend. Christus heeft macht over alle 

dingen. 

De tweede bepaling is dat Hij God is. Men heeft dit willen loochenen en gezegd dat de verheerlijking die nu 

volgt betrekking heeft op God, dus dat men moet lezen: God is te prijzen gedurende de aionen. Achter „al-

len” wil men dan een punt zetten. Schriftuurlijk is dat niet vol te houden. Zulk een lofprijzing begint steeds 

met „geprezen” of „geloofd” of andere soortgelijke woorden die dan voor „God” staan, zie bijv. Ps. 31: 22; 41: 

14; 72: 18, 19; 89: 53; 106: 48; Lk. 1: 68; 2 Kor. 1: 3; 1 Petr. 1: 3; Ef. 1: 3. 

Christus is in wezen God, de lichamelijke God, de Zich vroeger aan Israël geopenbaard hebbende God, die 

wat het vlees aangaat uit Israël is, geboren uit de maagd; nadat Hij Zich ontledigd had, maar die naar Zijn. 

Wezen is voor Abraham. Dit is een verborgenheid, een geheim, zoals Paulus zegt in 1 Tim. 3: 15 en 16, 

waar we de tekst aldus kunnen lezen: Een pilaar en vastheid der waarheid en buiten alle twijfel groot is de 

verborgenheid der godzaligheid: God geopenbaard in het vlees  Zo de vertaling van Rotherham. 
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Rom. 9: 5. hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, Christus, die over allen is God, 

te prijzen gedurende de aionen, Amen. 

Te prijzen in, gedurende, de aionen. De S.V. zet de grondtekst „eis tous aionas”, wat meervoud is, doordat 

de vertalers geen overzicht hadden over het voornemen der eeuwen, onjuist over door: in eeuwigheid Het 

meervoud van aioon vertaalt ze echter in Ef. 2: 7 wel in het meervoud: in de toekomende eeuwen, waarom 

dan ook hier niet? Christus zal geprezen worden gedurende de aionen, dit zijn, evenals in Ef. 2: 7, de (twee) 

toekomende aionen, n.l. als Hij over het Huis Jakobs regeert in die aionen, Lk. 1: 33, waar we precies de-

zelfde term hebben als in Rom. 9: 5. Dit wil niet zeggen dat Hij het nu niet wordt, maar betekent dat Hij Zich 

dan als God over allen zal openbaren en men in brede lagen Hem zal loven, wat nu slechts door weinigen 

gedaan wordt. 

 

Amen. Dit woord dat vele malen voorkomt en merendeels door „voorwaar” vertaald is, vinden we in Romei-

nen vijfmaal: 1: 25 (weer na: te prijzen in de aionen) 9: 5; 11: 36 (weer na: in de aionen), 15: 33; 16: 27 (In 

16: 20 laten de betere teksten het weg en in 16: 24 geheel.) Het drukt de zekere bevestiging uit van het 

voorgaande. 

 

B1 Het overblijfsel wordt behouden. 

Rom. 9: 6-29. 

Dit gedeelte heeft vier onderdelen: Vs. 6-13 dat handelt over de kinderen van Abraham (7-9) en van Izaak 

(10-13); vs. 14-18 dat spreekt over barmhartigheid en verharding; vs. 19-23: Gods soevereiniteit; vs. 24-29: 

de roeping van gelovigen uit Joden en Heidenen. 

 

De kinderen van Abraham en van Izaak. 

 

Rom. 9:  6-13. 

6. Het is echter niet zo dat het woord Gods gefaald zou hebben, want niet allen uit Israël (geboren) 

zijn Israël. 7. Evenmin zijn zij, omdat zij Abrahams zaad zijn, allen kinderen, maar (er staat): In Izaak 

zal u (het) zaad genoemd worden 8. Dat is: Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods maar de 

kinderen (geboren) krachtens de belofte rekent Hij tot zaad. 9. Want dit is het woord der belofte: Om-

trent deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben. 10. En dit niet alleen, maar (daar is) ook 

Rebekka, die zwanger was van één, onze (voor) vader Izaak. 11. Want toen (de kinderen ) nog niet 

geboren waren, goed noch kwaad gedaan hadden, werd - opdat het voornemen der verkiezing (dat) 

niet afhankelijk is van (menselijke) daden kracht zou hebben tot haar gezegd: De meerdere zal de 

mindere dienen. 13. Gelijk (ook) geschreven staat: Jakob heb Ik lief, maar Ezau haat Ik. 

 

Vs. 6-9. Paulus is met droefheid vervuld omdat Israël bezig is zich te verharden, Gr.: te vereelten. Het is 

daarom heel begrijpelijk dat hij de vraag stelt of dit nu geen bewijs is dat Gods woord gefaald heeft, niet is 

uitgekomen, letterlijk uitgevallen. Dit is echter niet mogelijk. Men moet zien, dat de belofte aan Israël niet alle 

Israëlieten hoofd voor hoofd betreft. Allen uit Israël, d.i. Jakob, geboren, zijn daarom nog niet Israël, strijder 

Gods. De natuurlijke en vleselijke afstamming uit Israël doet wel leven onder de uitwendige voorrechten van 

het verbond: zoals het kennen van Gods naam, van de gegeven beloften en het dragen van het teken des 

verbonds, maar leidt daarom nog niet tot de besnijdenis des harten. Daarvoor is meer nodig. 

 

Paulus licht dit nu met twee voorbeelden toe. Uit Abraham zijn voor Sara’s dood twee kinderen geboren, 

maar deze hebben daarom nog niet aanspraak op de erfenis. Hoewel ook Ismaël een zoon was, ging de 

belofte niet op hem over maar op Izaak, Gen. 21: 12. 

 

Deze belofte gold allereerst het land: “Ik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen 

geven, het gehele land Kanaän, tot een bezitting der eeuw”. Maar ze ging verder: er staat bij: “Ik zal hun 

tot een God zijn”, Gen. 17: 8. En dit houdt tevens in: “in uw zaad zullen gezegend worden alle volken 

der aarde”, Gen. 12: 3; 26: 4. Deze belofte gelden niet Ismaël maar Izaak. 
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Ismaël was naar het vlees geboren. Dit wil niet zeggen: in zuiver vleselijke lust, maar naar menselijke over-

legging, zie Gen. 16: 1-4. Abram en Sara wilden God behulpzaam zijn bij de vervulling der belofte: dit nu 

wordt door God uitgesloten. Hij wil een zoon geven die Hij belooft; de belofte is uitsluitend van Hem en hierin 

wordt een voornemen uitgewerkt dat op verkiezing berust. 

 

Nu zou men kunnen zeggen: Izaak was de zoon van de wettige vrouw, de eigenlijke, vrije huisvrouw, Ismaël 

die der dienstmaagd, der slavin, dus een van de tweede rang. Opdat we zo niet zouden redeneren, wordt 

ons nog een tweede voorbeeld gegeven waarbij het twee broeders geldt, uit één vader en één moeder gebo-

ren. En dat niet alleen, maar zelfs tweelingen, in één verwekt. Daarbij werd de keuze reeds gedaan vóór de 

geboorte. Kon men aan Ismaël nog verkeerde daden toeschrijven zodat hij van zijn eerstgeboorterecht 

moest afzien, hij was veertien jaar toen Izaak geboren werd - de tweeling van Izaak en Rebekka hadden 

goed noch kwaad gedaan, waren nog ongeboren en toch werd de een uitgekozen en boven de ander ge-

steld. Jakob werd uitverkoren, niet omdat hij beter was, maar alleen omdat God dit zo wilde, opdat zou blij-

ken dat Gods verkiezing niet afhankelijk is „uit de werken" d.i. van menselijke daden, maar zuiver van de wil 

van Hem die roept gelijk Hij wil. Jakob zou de zegendrager worden van Abrahams belofte, Gen. 28: 14 (wat 

nog onvervuld is). 

 

De overzetting in de Nieuwe Vert. met haar: “De oudste zal de jongste dienen” is onjuist, de S.V. heeft hier 

juist vertaald. Zowel in het Hebr. als in de Septuaginta als in het Gr. N.T. staat: de meerdere zal de mindere 

dienen. Het bijv. naamwoord „groot” wordt in de Schrift gebruikt voor „oudste” in bijv. Gen. 27: 1 waar Ezau 

heet „zijn grootste zoon”, Hebr.: „zijn grote zoon”. Hieruit volgt dat Gen. 25: 23 geen betrekking heeft op de 

twee kinderen of zonen als zodanig, maar profetisch slaat op de twee uit hen af stammende volken. Het 

Hebr. woord „rab”, vertaald door „meerdere” komt enige honderden malen in het O.T. voor, maar is nergens 

door „oudste” vertaald. Als we aannemen dat in Gen. 25: 23 gezegd zou zijn: „De oudste zal de jongste die-

nen”, dan zou het willen zegenen van Ezau door Izaak volkomen tegen Gods wil zijn ingegaan. Maar noch 

Izaak noch Rebekka wisten toen wie de meerdere en wie de mindere zou zijn. We weten het nu omdat de 

profetie historie is geworden. 

 

Uit de geschiedenis blijkt dat de Edomieten snel tot zekere grootheid kwamen. Toen Israël nog geen land ter 

woning had, waren de Edomieten al een gevestigd koninkrijk. Num. 20: 14-17 spreekt immers van de koning 

van Edom. Edom was toen groter, want het kwam tegen Israël uit „met een zwaar volk en een sterke 

hand”, Num. 20: 20. Pas later kreeg Israël macht over Edom, door de verovering ervan door David, die be-

zettingen in Edom legde en de Edomieten tot knechten maakte, 2 Sam. 8: 14; 1 Kron. 8: 13. Toch is deze 

onderwerping weer afgeschud, volgens Izaaks woord. Gen. 27: 40. De Profeten verwijten Edom leedver-

maak over de ondergang van Juda en Jeruzalem door Nebukadnezar, waaruit zich zo duidelijk de oude vij-

andschap tussen beide volken openbaarde, Ps. 137: 7; Klaagl. 4: 21, 22: Ez. 25: 12-14; hoofdstuk 35; Am. 1: 

11, 12. 

 

Jakob heb ik lief, maar Ezau haat Ik. Het Gr. heeft de feitsvorm (aoristus), waarbij de werking naar voren 

komt: het liefhebben en het haten gingen nog door. 

 

De tekst is citaat van Mal. 4: 2, 3a. In vs. 3b volgen de woorden: „en Ik heb zijn bergen gesteld tot een 

verwoesting en zijn erf voor de draken der woestijn”. In Maleachi’s dagen was Edom er nog, want het 

wilde de woeste plaatsen weer opbouwen. Dit zou niet lukken, want we lezen verder: „Alzo zegt de Here: 

Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken en men zal ze noemen landpale der goddeloosheid en een volk 

op hetwelk de Here vergramd is tot in eeuwigheid”, vs. 4. Josephus verhaalt dat eerst onder Johannes 

Hyrkanus, uit de Makkabeën, de nationale onafhankelijkheid van Edom vernietigd werd; de bewoners zijn 

voor een deel door besnijdenis opgenomen in het volk dat de mindere was geweest. (Ruim een eeuw voor 

Christus). 

 

Toch is de ondergang niet definitief geweest. Edom zal andermaal herrijzen: in de eindtijd vinden we het 

terug met Moab en Amon. Het zal dan met deze ontkomen aan de hand van de Mens der zonde, Dan. 11: 

41. Pas in de toekomende eeuw zal Israël het weer doen ondergaan, Jes. 11: 14. Dan zullen er „heilanden”, 

lees: bevrijders of verlossers (zoals in Richt. 3: 9), komen om Ezau's gebergte te richten, Ob.: 21 en zal 

Ezau’s huis tot een stoppel zijn en geen overgeblevene hebben, vs. 18. Edom wordt echter niet verworpen 
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wegens de verkiezing van Jakob, maar om de trotsheid van zijn hart, Jer. 49: 16 en om het geweld aan zijn 

broeder Jakob aangedaan, Ob.: 10. 

 

Ezau gehaat. Het „haten” van Ezau door de Here is niet het zondige menselijke haten maar het haten dat 

van ons gevraagd wordt t.o.v. vader moeder, vrouw en kinderen, Lk. 14: 26, dat is het achterstellen van hen 

t.o.v. de Heer Jezus, Bij Ezau is het, het achterstellen door God t.o.v. Jakob, waarbij hem niet het land vloei-

ende van melk en honig maar het woeste gebergte van Seïr ter woning werd toegewezen, iets wat Ezau zelf 

gezocht had. Tevens was het, het hem niet begiftigen met de zegeningen van Rom. 9: 4, 5; en uiteindelijk 

het hem niet stellen tot zegendrager voor de Volken, de grote Abrahamietische zegen die Jakob (met Izaak) 

ten deel viel, Gen. 28: 14 (26: 4). God is vrij en handelt naar verkiezing. 

Er zij nogmaals op gewezen dat het „liefhebben” en het „haten” niet de persoonlijke verkiezing betreft, maar 

het al of niet begiftigen van volken en het al of niet ten zegen stellen van natiën. 

 

 

HOOFDSTUK  74 

 
Barmhartigheid en verharding. 

 

Rom. 9: 14-18. 

14. Wat zullen wij dan zeggen? Toch niet dat er onrechtvaardigheid is bij God? Volstrekt niet. 15. 

Want tot Mozes zegt Hij: Ik zal mij ontfermen over wie Ik mij ontferm en Ik zal barmhartig zijn jegens 

wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dus niet af van hem die wil noch van hem die loopt, maar van 

God die zich ontfermt. 17. Want de Schrift zegt tot Farao: Juist hiertoe heb Ik u doen optreden opdat 

Ik aan u mijn kracht betone en opdat mijn naam over de gehele aarde verkondigd worde. 18. Zo ont-

fermt Hij zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt die Hij wil. 

 

In dit gedeelte gaat Paulus nog een stap verder en zet hij ons Gods vrijmacht in de verkiezing in twee voor-

beelden verder uiteen: Mozes en de Israëlieten en Farao en de Egyptenaren. Waarom vonden de eersten 

ontferming? Omdat zij beter waren? Geenszins. We vinden in Ex. 32 hoe diep Israël gevallen was en in 33, 

waaraan Paulus het citaat ontleent, dat de Here een engel zou zenden om hen naar Kanaän te voeren maar 

dat Hijzelf niet mee wilde optrekken opdat Hij hen, wegens hun hardnekkigheid, niet zou verteren. Dan zegt 

Mozes tot de Here: „Gij zegt een engel te zenden, maar wie is dit; dit hebt Gij niet gezegd: niettemin 

hebt Gij gezegd dat ik genade in uw ogen gevonden heb. Laat mij nu uw weg weten en zie dan dat 

deze natie uw volk is”. Dan antwoordt God: „Zou Mijn aangezicht d.i. zou Ik zelf, moeten meegaan om 

u gerust te stellen?” Waarop Mozes zegt, dat, als de Here zelf niet meegaat. Hij hen niet verder moet laten 

trekken. De Here belooft nu Zelf mee te zullen gaan. Maar dan wil Mozes nog meer, n.l. ’s Heren heerlijkheid 

zien; nu was deze voor hem nog verborgen, al sprak de Here tot hem gelijk een man met zijn vriend, vs. 11. 

De Here kan dit verzoek echter niet inwilligen, maar belooft hem Zijn volle goedheid te tonen en spreekt dan 

de door Paulus geciteerde woorden. Daardoor weet Mozes opnieuw dat Israël een uitverkoren volk is en 

hij zelf een mede uitverkorene. 

 

Daartegenover nu staat Farao en met hem de Egyptenaren. Noch deze vorst noch dat volk heeft een be-

paalde positie ter zegening. Toch is Farao een bijzonder voorwerp voor God. Hij en zijn volk willen het voor-

nemen van God naar de verkiezing teniet maken door Israël te vernietigen. 

 

Van Farao staat niet wat de S.V. zegt: „Daartoe heb Ik u verwekt”. De Nwe Vert. heeft: Daartoe heb Ik u 

doen opstaan, de Leidse, Brouwer en Canisius: „doen optreden”. 

 

Als we dit vers, dat een citaat is van Ex. 9: 16, in beide grondtalen nagaan blijkt het volgende. Het Hebr. 

noch het Grieks gebruiken het woord dat voor de natuurlijke verwekking gebruikt wordt; het Hebr. woord 

betekent o.a.: doen staan, wat de Nwe Vert. weergeeft door: „laat u bestaan”, de Leidse: „u laten bestaan”, 

Canisius door: “Ik laat u in leven”, Brouwer door: „opzettelijk ontzien”. Het Gr. woord is er mede een dat niet 
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gebruikt wordt voor de natuurlijke verwekking; het komt alleen nog voor in 1 Kor. 6: 14 waar het gebruikt 

wordt voor een vooropwekking, (“exegeiro”). 

 

God heeft Farao niet verwekt, d.i. doen geboren worden, om zich tegen Hem te kunnen verzetten, maar Hij 

heeft hem niet getroffen door de plagen die Hij zond. Hij sloeg hem niet met de pest die na dit woord volgde, 

vs. 15, maar liet hem leven. En als Farao terneergeslagen was, werd hij weer opgewekt, hetzij dat zijn tove-

naars de plagen nabootsten, Ex. 7: 11, 12, 22; 8: 7, hetzij dat de plagen ophielden, 8: 15, hetzij hij zichzelf 

flink vond door vol te houden. God heeft hem ook niet gedood als hij de eerstgeborene is geweest, Hij gaf 

hem de mogelijkheid tot het laatst toe te weerstaan, weerspannig te zijn door, te midden van de rouw over 

de eerstgeborenen, te besluiten Israël na te jagen toen hij en met hem zijn raadslieden, meenden dat Israël 

vastgelopen was. We willen een en ander nu nog nader bezien. 

 

Er worden in Exodus t.o.v. Farao drie woorden gebruikt: verstokken, verzwaren, verharden. 

 

Verstokken. Hebr.: “chasaq”. Dit woord wordt vooral in Ex., door verstokken vertaald, (13 maal), maar 

meestal door: sterk zijn, sterk worden, versterken, moed houden. Dit is de grondgedachte; niet die van: ver-

harden. In Ez. 7: 13, 22; 8: 19 en 9: 3; staat dat Farao verstokte, verstijfde of verzwaarde; men ziet de wisse-

lende vertaling. Pas in 14: 4 staat dat God zijn hart verstokte. Hier gebruikt het Hebr. de intensieve vorm van 

dit werkwoord. Met het oog op wat Farao doen zou, wordt, mede in deze intensieve vorm, door de Here ge-

zegd dat Hij Farao’s hart zou verstijven. Zo ook in 9: 12; 10: 20, 27: 11: 10 en 14: 8. Ook met de Egyptena-

ren gebeurde dit, 14: 7 (evenals later met Sihon, Deut. 2: 30 en met Kanaäns koningen, Deut. 11: 20). Het 

verstijven of verstokken is een eerste weerstand tegen wat men in zijn innerlijk als Gods hand moet erken-

nen. 

 

Verzwaren. Hebr. “kavad”. Dit is eensdeels vertaald door: zwaar zijn en verzwaren maar ander- en meren-

deels door eren, verheerlijken, tot eer komen e.d. Het komt in deze geschiedenis voor in 8: 15, 32; 9: 34 en 

10: 1. In al deze teksten staat het in de Hiphilvorm, de wederkerende vorm. Er staat dus in de eerste drie 

teksten, naar het Hebr., dat Farao zich het hart verhardde en in 10: 1 dat de Here Farao zich dit zou laten 

doen. Het verzwaren is een nog sterker verzet, het gaat gepaard met een volharding om op de ingeslagen 

weg voort te gaan. 

 

Verharden. Hebr. “gashali”. Dit betekent: hard zijn of verharden. We vinden het in dit verband in de Hiphil-

vorm, het betekent: zich hard maken. In 7: 3 zegt de Here tot Mozes: Ik zal Farao’s hart zich hard doen ma-

ken, in 13: 15 vindt men die wederkerende vorm in de S.V.:  toen Farao zich verhardde. De Leidse vertaling 

zet: bezwaar maakte, de Elberfelder: weigerde hardnekkig. We menen dat dit laatste een goede omschrij-

ving geeft. 

 

De drie woorden geven, zo bezien, de inzet van, het voortschrijden op en het eind van de weg in het verzet 

tegen God aan: eerste weerstand: verstijven, dan sterker verzet: verharden, dan toeneming daarin: hardnek-

kig weigeren, volharden. 

 

T.o.v. de uitspraken van Ex. 14: 4, 10: 1 en 7: 3, de drie stadia, kan men tweeërlei standpunt innemen. Ten 

eerste kan men zeggen dat alles wat er geschiedt uitwerking van Gods wil is. Dit is in wezen fatalisme, ja 

zelfs pantheïsme, waarin ’s mensen verantwoordelijkheid wegvalt. Ten tweede kan men, als er op gewezen 

wordt dat God Farao verhardde, opmerken dat dit geen rechtstreekse van God in het hart gegeven verhar-

ding is geweest, want dan is Hij de auteur der zonde, wil Hij deze: verder zij gezegd dat het O.T. wel alles 

aan God toeschrijft (om aan te geven dat er niets buiten Zijn wil omgaat) maar daarmee Hem nog niet tot 

auteur der zonde maakt. 

 

We moeten hier dan niet van toelating spreken, want als men iets toelaat, kan men het er min of meer mee 

eens zijn.; hier is het woord dulden op zijn plaats. God duldt vele dingen die niet naar Zijn wens of verlangen 

zijn; als zij geschieden, overheerst Hij ze echter. Zo komen we op het terrein van de „tweede oorzaken”, dat 

waarop de mens, Satan en andere boze machten speelruimte hebben om te doen wat zij willen, echter niet 

verder dan de door God gestelde grenzen, waarbij zij, als ze die overschrijden konden, Gods voornemen  

teniet zouden maken; dan grijpt Hij in en geschiedt Zijn besluit. 
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Het verharden van Farao is zo voor ons geen rechtstreekse inwerking van God. Was dit het geval, dan is 

zowel het goede als zondige uit God en dan zou Farao geen schuld hebben. De verharding hangt echter af 

van de gesteldheid van het hart. Is dit hoogmoedig gestemd - en dit was het bij Farao (en de Egyptenaren), 

zie Ex. 5:2 - dan volgt de verharding als noodzakelijkheid. Deze nu kwam bij Farao niet door Gods inwerking 

maar door de gebeurtenissen: door de verademing tussen de plagen, door Gods lankmoedigheid. Is het hart 

nederig dan is er een zich voegen naar Gods wil. In beide gevallen blijft de menselijke verantwoordelijkheid 

bestaan. Die van Farao blijkt duidelijk uit de Schrift: hij weigerde, Ex. 9: 2; 10: 4, verhief zich, 10: 17. 

 

Mogelijk zal men wijzen op het volgend gedeelte, waarin Paulus spreekt over de klomp klei, het kneedsel 

waaruit verschillende vaten worden bereid. We bezien dit nader. Hier zij er nogmaals op gewezen, dat, in-

dien de verharding er is door Gods rechtstreekse inwerking in het hart, Hij de auteur der zonde is en niets te 

verwijten heeft, want dan is ze de uitwerking van Zijn wil. Maar als ervan meetaf aan verzet is tegen Zijn wil 

dan kan de verharding er komen bij de voortschrijding op die weg, maar ligt de verantwoordelijkheid voor de 

mens en heeft God alle recht te oordelen en schuldig te stellen. Dezelfde zon die was week maakt, verhardt 

klei; dit hangt niet af van de zon maar van de beschenen substantie. Zo is het de mens die zich verhardt, niet 

God is de inwerker. Hij kan de verharding zich echter laten openbaren en dit is het wat het O.T. aan Hem 

toeschrijft als ware Hij de oorzaak. 

 

Gods opperhoogheid. 

Rom. 9: 19-23. 

19. Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog te berispen, want wie heeft Zijn besluit weer-

staan? 20. Maar gij o mens, wie zijt gij dat gij God zoudt weerspreken. Het boetseersel zal toch niet 

tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt. 21. Of heeft de pottenbakker geen, 

macht over het leem om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te vervaardigen tot sieraad, het an-

dere tot alledaags gebruik. 22. Indien God nu, willende Zijn toorn betonen en Zijn kracht bekend ma-

ken, met veel lankmoedigheid de voorwerpen des toorns die een verderve toebereid waren, ver-

dragen heeft 23. en opdat Hij de rijkdom Zijner heerlijkheid over de voorwerpen der ontferming, die 

Hij te voren toebereidt tot heerlijkheid  

Vs. 19. De (Joodse) tegenstander is nog niet tevreden, hij komt met een nieuw argument en zegt: Als het 

dan zo gesteld is dat God Zich vrijmachtig ontfermt en tot verharding leidt, wat berispt Hij dan nog. De S.V. 

heeft hier „verwijt” maar zette in Hebr. 8: 8: „berispt”, andere vertalingen hebben: wat heeft Hij dan aan te 

merken. Farao bijv. werd berispt: Ex, 7: 16; 10: 3, 16 maar God verhardde hem. Hoe kan Hij hem dan nog 

straffen. Bovendien, wie heeft Zijn besluit weerstaan d.i. wie is bij machte dit te doen. Uiteindelijk volvoert Hij 

het toch. 

 

De S.V. zet voor „besluit” „wil”, in het Gr. staat “boulèma”, dit is in Handelingen 27: 43 vertaald door „voor-

nemen”, in 1 Petr. 4: 3 door „wil”. Een boulèma is een besluit genomen op grond van beraadslaging, bij God 

gebruikt drukt het een onherroepelijk besluit uit. 

 

Paulus zou op het aangevoerde argument hebben kunnen antwoorden, dat juist de zonde de wil is God te 

weerstaan. Hij doet dit niet, gaat er niet op in maar stelt een wedervraag: Wie zijt gij, o mens, die het tegen 

God opneemt. Dit is even ongerijmd als de gedachte dat het vormsel of kneedsel tot Zijn vormer of 

boetseerder zou zeggen: Waarom hebt ge mij zo geboetseerd (Jes. 45: 9b). De pottenbakker kan im-

mers uit een en hetzelfde kneedsel verschillende voorwerpen maken, het een tot eer, het ander tot 

oneer, zoals hij dit wil. 

 

Het „oneer" heeft hier niet zo de betekenis van “schande” als wel van “te kort aan eer”, evenals in 1 Kor. 11: 

14; 15: 43 en 2 Kor. 6: 8.De vaten ter „oneer” van 2 Tim. 2: 20 zijn vaten voor alledaags gebruik, zoals de 

Nwe Vert. in Rom. 9: 21 ook zet; alleen in Rom. 1: 26 heeft het woord een ongunstige betekenis. 

 

Het gaat hier om Gods beleid met de volken. Als Opperhoge staat Hij boven hen. Niet als Onredelijke, hun 

gang hangt allereerst af van hun houding tegenover Hem; dus hun verantwoordelijkheid. 
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Ook in Rom. 9 gaat het over de Volken, de Natiën. Farao staat hier voor Egypte. Toen hij en zijn volk wei-

gerachtig waren God te gehoorzamen, heeft Deze dat volk gebruikt om Zijn macht te betonen en Zijn naam 

bekend te doen worden. Later heeft Hij de Babyloniërs gebruikt om Israël te straffen en weg te voeren, Jes. 

47: 6, de Romeinen om hun te overheersen en Christus aan het kruis te brengen, de Turken om Israëls land 

woest te houden en Amerika, Engeland en meerdere Europese volken om een Hitler en zijn gangsterbende 

ten val te brengen. Dit houdt geen verband met hun toekomstige bestemming; dan zullen zij Israël onderge-

ordend zijn en God loven, 41: 4; Ps. 67; Rom. 15: 9-11; het heeft betrekking op de gang in deze aioon, want 

eenmaal zal het Egypte dat God weerstond door Hem genoemd worden: „mijn volk”, Jes. 19: 25 en de Vol-

ken in Abraham gezegend worden, Gen. 22: 18. Zij zullen voorts wandelen in het licht van het Nieuwe Jeru-

zalem en dit zal de heerlijkheid en de eer der volken ontvangen, Op. 21: 26 (de woorden „die zalig worden” 

staan niet in de grondtekst, zij zijn menselijke invoeging). Maar in deze boze aioon kunnen er vaten zij ter 

ere, die groot worden door Gods zegening, en ter „onere” aan wie Hij dingen onthoudt of van wie Hij ze weg-

neemt. Zo was Israël eenmaal een vat ter ere: De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en 

het volk verhoogd, Handelingen 13: 17. 

 

In wezen zijn de Volken één klomp, één kneedsel waaruit zij als afzonderlijke naties gevormd zijn en die God 

kan gebruiken zoals Hij wil. Daarop wijst het woord „vaten”. 

 

 

HOOFDSTUK  75 

 

Rom. 9: 22. Indien God nu, willende Zijn toorn betonen en Zijn kracht bekend maken, met veel lank-

moedigheid de voorwerpen des toorns die een verderve toebereid waren, verdragen heeft 23. en op-

dat Hij de rijkdom Zijner heerlijkheid over de voorwerpen der ontferming, die Hij te voren toebereidt 

tot heerlijkheid 

Vs. 22 en 23 vormen een zin die niet voltooid is. Men zou deze kunnen aanvullen met de woorden: wat hebt 

gij dan te zeggen. Men zou deze ook aan het begin kunnen plaatsen. De Canisiusvert. vindt de aanvulling in 

vs. 24 en vervolgt dan „ons die Hij roept”; echter in het Gr. staat geen “ons”, al kan men de zin bij vrije verta-

ling zo laten lopen. 

 

Vs. 22 Willende Zijn toorn bewijzen. Hoe moet men dit opvatten. Bedoelt Paulus te zeggen: hoewel Hij 

wilde ….. of: omdat Hij wilde. Het eerste past o.i. beter in het verband en men kan dus lezen: Indien God 

nu, hoewel Hij Zijn toorn wilde betonen, in veel lankmoedigheid voorwerpen des toorns, zich toebe-

reidend tot verderf, verdragen heeft. 

 

In het Gr. staat een tegenwoordig deelwoord dat zowel in de middel- als in de lijdende vorm dezelfde spelling 

heeft. Het is dus niet dadelijk uit te maken wat Paulus wil zeggen. Als we de middelvorm nemen kan hij ge-

zegd hebben: die zich tot het verderf toebereidden, d.i. hun zich toebereiden leidde tot ondergang; als 

we er de passieve vorm in zien betekent het hun toebereid worden tot het verderf dat over hen besloten 

was. 

 

Er ligt hier een herinnering aan het lot van Farao, aan wie God veel lankmoedigheid bewees en die met zijn 

volk pas op het laatst onderging. God had het recht hem reeds veel eerder te kunnen doden, dat Hij het niet 

deed bewijst Zijn grote geduld. Tevens bleek daardoor Zijn kracht: steeds zwaarder werden de oordelen tot 

het finale verderf kwam dat zij zich zelf op de hals haalden; daarom is het, het beste aan te nemen dat dit 

deelwoord in de middelvorm staat. 

 

Men behoeft echter niet uitsluitend aan de historie van Egypte te denken: er staat het meervoud: voorwer-

pen. Zo heeft dit woord breder zin en kan men er tevens een waarschuwing in vinden voor het ongehoorza-

me en ongelovige Israël van toen in de nabije toekomst, 1 Thess. 2: 16. Het werd tot dan in grote lankmoe-

digheid verdragen, de verharding (vereelting) was nog ten dele, maar ze kon toenemen en heeft dit ook ge-
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daan. 

 

Het uitstel van het verderf is ook met het oog op „de vaten der barmhartigheid” die God te voren toebe-

reidt tot heerlijkheid. Het Gr. heeft de feitsvorm van het werkwoord, d.i. de tijd wordt er niet door uitgedrukt, 

en het „heeft toebereid” is daarom niet juist. Het uitstellen van het oordeel is dus eensdeels opdat God Zijn 

lankmoedigheid zou betonen aan het halsstarrige Israël, anderzijds om de gelegenheid te hebben een uit-

verkoren groep te vormen die Hij voorverordineerd heeft, roept, rechtvaardigt en eenmaal verheerlijkt. 

 

Men lette er op dat er niet staat: te voren bereid tot verderf, wel: te voren toebereid tot heerlijkheid. Hier 

staat de actieve vorm, m.a.w. God doet het, Hij bereidt tot heerlijkheid. 

 

De roeping van gelovigen uit Joden en Heidenen. 

 

Rom. 9: 24-29. 

24. Dezen roept Hij ook, ons, niet alleen uit de Joden maar ook uit de Heidenen, 25. zoals Hij ook in 

Hosea zegt: Ik zal niet~mijn~volk noemen: mijn volk en de niet geliefde: (de) geliefde. 26. En het zal 

geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij zonen van de 

levende God genoemd worden. 27. Jesaja echter roept over Israël uit: Al was het getal der zonen 

Israëls als het zand der zee, zo zal (toch slechts) het overblijfsel behouden worden. 28. Want een 

zaak die Hij voleindigt en snel voltrekt zal de Here doen op de aarde. 29. Zoals Jesaja te voren ge-

zegd heeft: Indien de Here Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, zouden we als Sodom zijn ge-

worden en aan Gomorra gelijk gemaakt. 

 

Rom. 9: 24. Dezen roept Hij ook, ons, niet alleen uit de Joden maar ook uit de Heidenen, 

 

God had uit Joden en Heidenen geroepen toen Paulus dit schreef; Hij ging hiermee nog voort in deze bedie-

ning van Paulus en doet dit nog. Vandaar de feitsvorm in dit vers. 

 

Rom. 9: 25. zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal niet~mijn~volk noemen: mijn volk en de niet geliefde: 

(de) geliefde. 26. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, 

daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. 27. Jesaja echter roept over Israël uit: Al 

was het getal der zonen Israëls als het zand der zee, zo zal (toch slechts) het overblijfsel behouden 

worden. 

 

Vs. 25-27. Paulus citeert hier uit Hosea, eerst hoofdstuk 2: 25 en dan 1:10. Het gaat hier over Hosea’s kinde-

ren wier namen symbolen waren van de tien stammen. Deze hadden Gods gunst door hun zonden verbeurd 

en zij zouden van Gods volk dat zij eenmaal met de twee andere stammen waren Niet-Mijn-Volk en van de 

Ontfermde de Niet-Ontfermde worden, 1: 9 en 6, iets waarin de twee stammen later gedeeld hebben. Uit 

hoofdstuk 2: 22 blijkt dat hierin eenmaal een keer zal komen en het Lo-Ruchama zal worden Ruchama en 

het Lo-Ammi, Ammi. M.a.w. deze dingen betreffen Israël, zoals duidelijk blijkt uit 1: 10a: „Nochtans zal het 

getal der kinderen (zonen) Israël zijn als het zand der zee dat niet gemeten kan worden” en uit 2: 21b: 

“en die (n.l. de most en olie) zullen Jizreël verhoren.” Dit is in elk geval het z.g. Tienstammenrijk. Dat ook 

het z.g. Tweestammenrijk hierin deelt, blijkt uit Hos. 3: 5, vergeleken met Ez. 37: 24. De kinderen Israëls 

zullen zich bekeren en zoeken de Here hun God en David, hun koning. David is niet Christus, maar de vroe-

gere koning die God weer opwekken zal. 

 

De door Hosea uitgesproken profetie zal vervuld worden „ter plaatse” waar ze tot Israël gezegd is, d.i. in het 

land Israël. Dit is „in der eeuwigheid”, de toekomende eeuw (aioon) waarin Israël andermaal ondertrouwd zal 

worden, Hos. 2: 18. 

 

Wij zijn er verre van de Schrift te „vergeestelijken”, dat is in wezen haar van haar kracht ontdoen, daarom 

rijst hier de vraag: Hoe kan Paulus dit woord nu op de Heidenen toepassen. Als men aan deze vraag nu een 

woord toevoegt en vraagt: Hoe kan hij dit ook op de Heidenen doen, menen we dat hiervoor een diepere 

achtergrond aanwezig is, m.a.w. de profetie heeft naast de toekomstige vervulling t.o.v. Israël ook een gees-
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telijke die overal kon plaats vinden waarheen de „tien” en later ook de „twee” stammen verstrooid waren en  

mede in het land voor hen die daarin waren teruggekeerd. Dit drukt het Grieks uit met zijn feitsvorm; deze 

zegt niet: ter plaatse waar tot hen gezegd is, maar: ter plaatse waar tot hen gezegd wordt. En dit drukt dan 

uit: gezegd is, gezegd wordt, gezegd zal worden: dus afgezien van de tijd. Dit houdt Gods bemoeienis in met 

Israël in de Verstrooiing. Als het zich schuldig leert kennen, is het een woord van hoop: God wil hen niet 

blijvend verwerpen. Alleen, zij moeten erkennen dat zij Niet-Zijn-Volk zijn, dus met de Heidenen ge-

lijkgesteld. Dan kunnen ze niet alleen weer Zijn Volk worden maar meer dan dit: Zonen ( Hebr.) van de le-

vende God. Dit is de nog hogere genade, het stellen in het zoonschap, wat wijst op rechtvaardiging, het „erf-

genaam” Gods zijn en „mede-erfgenaam met Christus”. Maar ook voor de Heidenen kan dit woord gelden. 

Zij waren zeker Niet-Zijn-Volk, niet omdat zij dit voorrecht verspeeld hadden maar omdat het hun onthouden 

was. Echter, zij werden nu ook geroepen tot het heil en konden deel verkrijgen om mede zonen van God te 

worden en zo kan Paulus dat woord aanhalen en er de diepere zin van naar voren brengen. 

 

Rom. 9: 28. Want een zaak die Hij voleindigt en snel voltrekt zal de Here doen op de aarde. 29. Zoals 

Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Here Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, zouden we als 

Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt. 

 

Vs. 28, 29. Het in vs. 27 aangeduide gericht is vastbesloten en zal snel voltrokken worden, niettemin zal er 

een overblijfsel behouden worden. Dit heeft Jesaja reeds te voren gezegd; dit wil niet zeggen dat deze pro-

feet dit voorzegd heeft - ook dit is vanzelf waar - ook niet dat Jesaja dit zeven eeuwen vóór Paulus’ tijd voor-

zegd heeft, maar: zoals Jesaja reeds eerder in zijn boek gezegd heeft en wel in hoofdstuk 1: 9: “Zo niet de 

Here ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden 

Gomorra gelijk zijn geworden”. D.i. geheel vernietigd. 

 

Zo blijkt dat opnieuw de verwerping van Israël kon komen. Maar tevens dat deze verwerping in de dagen van 

de apostel evenmin tegen de beloften was als de verwerping van de stammen die naar Assyrië gevoerd 

werden en later van de anderen die naar Babel werden overgebracht. Al was het aantal weggevoerden als 

zand aan de oever van de zee, slechts een overblijfsel is teruggekeerd. En al was het aantal in Paulus’ da-

gen zo groot, ook dan zou slechts een overblijfsel behouden worden, de geroepenen. Was in Jesaja’s dagen 

het volk even zondig als Sodom en Gomorra, in Paulus’ dagen was het volk godsdienstig-zondig daar het 

zijn eigen gerechtigheid wilde oprichten. En ook dit zou ten ondergang voeren als het niet veranderde. De 

dreiging is er, de bekering kon deze echter nog afwenden; zo niet dan zou het vonnis snel voltrokken wor-

den. Wat geschied is in het jaar 70, ongeveer twaalf jaar nadat Paulus dit schreef. 

 

C De Steen des aanstoots. 

 

Rom. 9: 30 - 11: 10. 

 

Dit gedeelte omvat vier onderdelen, n.l. 9: 30-33; 10: 1-13; 10: 14-21; 11: 1-10. 

 

Israëls verrichting in overeenstemming met de Schrift. 

 

Rom. 9: 30-33. 

30. Wat zullen we dan zeggen? Dit: Heidenen die niet naar gerechtigheid jaagden, gerechtigheid ver-

kregen, doch een gerechtigheid (die) uit geloof (is). 31. Israël echter, dat naar een wet der gerechtig-

heid jaagt, is tot de (ze) wet niet gekomen. 32. Waarom niet? Omdat het niet uit geloof (geschiedt) 

maar als (kon het) uit (de) werken, stoten zij zich aan de Steen des aanstoots, 33 gelijk geschreven 

is: Zie, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis en wie op Hem zijn betrouwen 

stelt, zal niet beschaamd uitkomen. 

 

Wat zullen we dan zeggen. Deze woorden vinden we vaak in Romeinen, zie 3: 1; 4: 1; 7: 7; 8: 31; 9: 14, 30. 

In dit vers leidt Paulus er een vraag mee in waarop hij direct een antwoord geeft. 

 

 



De Brief aan de Romeinen Pagina 147 
 

In vs. 6-23 heeft Paulus ons het geweldige feit voorgehouden, dat God soeverein, opperhoog, handelt met 

de Volken. In Zijn voornemen, heeft Hij hun ook een gerechtigheid geschonken waarnaar zij niet jaagden 

noch zelfs vraagden, een die uit geloof is. In tegenstelling daarmee staat Israël. Dit zocht (en zoekt) de wet 

der rechtvaardigheid, een waardoor zij in eigen gerechtigheid voor God wilden komen te staan; het vond 

deze echter niet, eenvoudig hierom, omdat deze niet bestaat. De wet eiste wel, maar gaf geen kracht, want 

dan zou ze levend hebben moeten kunnen maken, Gal. 3: 21. Maar daartoe was ze niet gegeven. Ze was er 

om de mens te tonen dat hij haar in eigen kracht niet vervullen kon. Israël echter meende dat het aan de eis 

der wet kon voldoen. Door het doen harer werken meende het een surplus te krijgen, een krediet op haar  

levensrekening dat het tekort, het debet, overtrof. Het heeft daarbij over het hoofd gezien dat al de credit- 

posten in het niet verzinken door de begeerte, Rom. 7: 7, de oorzaak der zonde, Jak. 1: 15, en deze is door 

geen wetswerken te overwinnen. De begeerte werd in het tiende woord verboden. Israël kon dit niet houden 

maar werd zo schuldig aan allen, Jak. 2: 10. 

 

Israël zag niet de rechtvaardiging door het geloof, die we al vinden in Gen. 15: 6. Het kwam daartoe niet. Het 

gevolg was dat zij zich stieten aan de Steen der aanstoots, zoals Jes. 8: 14 al voorzei. Dit „stieten” staat 

weer in de feitsvorm, dus is los van de tijd, het herhaalde zich telkens. Daartegenover staan nu de Heidenen 

die na de prediking de gerechtigheid van Christus als de hunne begeerden, als goddelozen gerechtvaardigd 

werden en zo de gerechtigheid uit het geloof verkregen, de vele hogere, de absolute. 

 

Rom. 9: 33 gelijk geschreven is: Zie, Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis 

en wie op Hem zijn betrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen. 

 

De woorden „Steen” en „Steenrots” duiden, figuurlijk, steeds Jahweh of Christus aan (1 Kor. 10: 4). Het leg-

gen van de Steen des aanstoots is de vleeswording des Woords. Wie op die Steen viel zou verpletterd wor-

den, dat was in Zijn eerste komst en duidt het oordeel in het jaar 70 aan; op wie Hij valt die zal Hij vermorze-

len, dit is bij Zijn wederkomst. (Mt. 21:  44). 

Petrus citeert ook Jes. 8 en laat er dan Ps. 118 op volgen, Paulus Jes. 28: 16. Hier vinden we dat in Sion 

gelegd is een grondsteen, een kostelijke hoeksteen die wel gegrondvest is. Deze werd echter door de bouw-

lieden verworpen, maar Hij is de Petra waarop Hij Zijn gemeente uit de beide Huizen Israëls bouwt. 

Jes. 28: 16 sluit met de woorden: Wie gelooft zal niet haasten. Dit wil niet zeggen: zal zich niet haasten 

maar: zal niet vluchten. Dit wordt hier genomen voor de verwarring die er de oorzaak van is. In Rom. 9: 33; 

10: 11 en in 1 Petr. 2: 6 wordt deze stijlfiguur omgezet; er zal geen noodzaak zijn voor een overhaaste 

vlucht, want wie op Hem zijn betrouwen stelt zal niet beschaamd worden. 

Meerdere vertalingen zetten: Wie in Hem gelooft. Dit is onjuist, het Gr. heeft niet „eis” maar “epi”, gevolgd 

door de derde naamval, evenals in 10 :11; 1 Petr. 2: 6 en 1 Tim. 1: 16. „Men kan het dan vertalen door: naar 

aanleiding van, in verband met, het is een algemene uitdrukking, die het geloof niet nader bepaalt”. Wij heb-

ben vertaald: Wie op Hem zijn betrouwen stelt. 

 

Paulus’ gebed voor Israël. 

Israëls dwaze ijver. Het woord der prediking. 

Rom. 10: 1-13 

1. Evenwel, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en mijn smeking tot God voor hen is tot hun 

behoudenis. 2. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver voor God hebben maar niet met volle 

kennis. 3. Want onbekend met de gerechtigheid Gods en trachtend hun eigen gerechtigheid op te 

richten, onderwerpen zij zich niet aan de gerechtigheid Gods. 4. Want het einddoel der wet is Chris-

tus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5. Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die uit de wet 

is (aldus): De mens die ze doet zal door haar leven, 6. Doch de gerechtigheid die uit het geloof is 

spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden bren-

gen. 7. Of: Wie zal in de afgrond afdalen. - Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. – 8. Maar 

wat zegt zij: Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. 

Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. 9. (n.l.) wanneer gij met uw mond Jezus als Heer belijdt 

en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden worden. 10. 
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Want met het hart wordt geloofd ter gerechtigheid en met de mond wordt beleden tot behoudenis. 11. 

Want de Schrift zegt: Ieder die op Hem betrouwt zal niet beschaamd uitkomen. 

12.Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want Hij is Heer van allen, rijk voor allen die 

Hem aanroepen. 13.Want ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. 

 

Vs. 1-3. Het nu beginnende gedeelte is aan het vorige verbonden door het Gr. woord “ men”. Dit geeft een 

zekere tegenstelling aan met het voorgaande Paulus wil zeggen: Ondanks het voorgaande ben ik Israël 

genegen en bid ik voor hen. Wij hebben het Gr. trachten weer te geven door: „Evenwel” voor „Broeders” te 

zetten. 

Broeders. Het is voor de vijfde maal in deze Brief dat de apostel zijn hoorders en lezers met „broeders” aan-

spreekt; zie 1: 13; 7: 1, 4; 8: 12; 10: 1; hij zal het nog vijf maal doen: 11: 25; 12: 5; 15: 14, 15, 30. 

 

Paulus heeft alle toegenegenheid voor zijn broeders naar het vlees; al zijn zij hem zeer vijandig gezind we-

gens zijn evangelie, hij is het niet tegenover hen. Zijn hart klopt voor hen en hij smeekt tot God om hun 

behoudenis. Met dit al kan hij niet verhelen waarin hun doelmissing bestaat: zij hebben een ijver tot God 

maar niet met volle kennis. 

 

Israëls ijver tot God betekent niet dat zij God ijverig prediken, al moet gezegd worden dat Israël het monothe-

isme, de leer van de ene God, in de Verstrooiing onder de Volken verbreid heeft. De ijver die Paulus hier 

bedoelt, is niet een ijver om Jodengenoten te maken, maar een voor Gods eer die zij menen dat aangerand 

wordt als men Christus Zijn Zoon noemt, en Hem zo op één lijn stelt met Deze, Joh. 5:18. 

 

Paulus kan dit zo goed begrijpen, het gaat hun zoals het hem vroeger ging, ook hij was eens zo’n ijveraar, 

Handelingen 22: 3.  

 

Hij meende het Jodendom met zijn tradities te moeten handhaven en tegen de naam van Jezus vele tegen-

partijdige dingen te moeten doen, omdat voor hem de naam van Israëls God verlaagd en vertreden werd. 

Zijn ijver ging zover dat hij de belijders van „de sekte der Nazarenen” vervolgde tot de dood, Handelingen 22: 

3, 4; 26: 9-11. Zoals hij eens was, waren zij nu. 

 

Dit was echter geen goede ijver, het was er een niet met volle kennis. De S.V. zet hier: „niet met verstand”, 

maar het Gr. heeft „epignosis”, „volle kennis”, voor verstand zijn andere woorden. Brouwer: de rechte kennis. 

 

Er was bij Israël zekere kennis aangaande de Messias; er was ook kennis van de Heer Jezus en Zijn werk; 

de dingen die Hij gedaan had waren in geen hoek gebeurd, Handelingen 26: 26, maar de volle kennis en als 

gevolg daarvan het rechte inzicht ontbrak; daarvoor was Israël onwetend, evenals Paulus ook eenmaal, 1 

Tim. 1: 13-16. Dit kwam omdat het trachtte zijn eigen gerechtigheid op te richten en daardoor niet alleen aan 

Gods gerechtigheid voorbijging maar ook zich daaraan stootte en niet onderwierp. 

 

Gods gerechtigheid is, naar we reeds vroeger zagen, niet een eigenschap van God, iets dat tot Zijn Wezen 

behoort, maar een gerechtigheid uit God, Fil. 3: 9, een die, buiten de Wet om, in Christus door Diens geloof 

is geopenbaard en wordt toegerekend door het geloof. Israël was hiervan wars. 

 

Hiervoor was een diepere oorzaak dan alleen het tekort aan volle kennis, aan het rechte inzicht in Gods 

genade. De natuurlijke onwedergeboren mens wil zich handhaven en voor God verschijnen, gekleed in het 

gewaad geweven van door hem gedane werken, menend zo Gode aangenaam te zijn. Waar Paulus leert dat 

God goddelozen rechtvaardigt en men dit eerst voor God moet worden, is het geen wonder dat het Joden-

dom zich juist tegen zijn evangelie verzet heeft. 

 

Rom. 10: 4. Want het einddoel der wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5. Want 

Mozes beschrijft de gerechtigheid die uit de wet is (aldus): De mens die ze doet zal door haar leven, 

 

Christus het einddoel der wet. Israël zag het einddoel der wet niet, het zocht dit in zichzelf, in het in eigen 

kracht doen der wet. Het einddoel van deze is echter Christus en dit niet alleen in Zijn volkomen volbrenging 
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van de uiterlijke wet, zonder in één te falen (zodat Hij nimmer enig offer heeft behoeven te brengen), maar 

bovenal in Zijn liefde tot God en de naaste, de twee dingen waaraan de gehele wet hing en Zijn leven des 

geloofs waarin Hij Abraham en alle Ouden verre te boven ging. 

 

Christus is het einddoel der wet in meerdere opzichten.  

 

Ten eerste bracht de wet slechts rechtvaardigingen des vleses, Heb. 9: 10, maar niet van het geweten, vs. 

13. Dat blijkt uit de tegenstelling van wat de wet al of niet bracht en wat Hij deed.  

Ten tweede bracht ze ondanks haar vele offers geen volmaking voor hen die toegingen, Heb. 10: 14, juist 

de herhaling der offers bewees dit vs. 1b, 2.  

Ten derde was het vlees krachteloos door de zonde, Rom. 8: 3, 4.  

Ten vierde had de wet slechts een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld der zaken, de ware 

inhoud, Heb. 10: 1a.  

Ten vijfde wees ze van de brand- en slachtoffers af en heen naar een persoon, Heb. 10: 8-10.  

Ten zesde gaf ze alleen bedekking van zonden, geen vergeving, deze is nu gekomen, Heb. 10: 17, 18.  

 

Tegenover dit alles, en meer, staat nu het werk van Christus.  

 

Ten eerste behoefde hij niet voor Zichzelf te offeren, deed Hij het Zichzelf, Heb. 10: 10, en ging met eigen 

bloed in, Heb. 9: 12.  

Ten tweede behoefde Hij de offerande niet te herhalen, Hij deed die eenmaal, Heb. 9: 28.  

Ten derde deed Hij dit niet alleen tot wegneming der zonden maar tevens om tot volmaking, d.i. voleindiging 

te brengen, Heb. 10: 14.  

Ten vierde wees de ceremoniële dienst naar iets anders, was een schaduwdienst, maar legt in Hem het 

beeld der dingen, de ware inhoud der toekomende goederen, Heb. 10: 1b, 2 Kor. 1: 20.  

Ten vijfde maakt Hij vrij van de wet door, die wet voor die wet te doden, om in Hem te leven, Rom. 7: 4; Gal. 

2:19, 20, en nam Hij de vloek der wet weg.  

Ten zesde was Hij geen priester naar de orde van Aaron, naar een vleselijk gebod, maar priester naar een 

andere orde en krachtens een ander beginsel, dat van het onvergankelijke leven, Heb. 7: 16.   

Ten zevende is Hij priester krachtens eedzwering, iets wat de Aaronietische priesters misten, Heb. 7: 20, 21.  

 Ten achtste heeft God op Zijn werk het zegel gezet door in tegenstelling van de priesters die sterven te 

zetten Hem die altijd leeft en tegenover hen die steeds staande de dienst moesten verrichten Een te stellen 

die volmaakt in het kosmische heiligdom is ingegaan (omvattend lucht, midden- en derde hemel), deze bij 

Zijn hemelvaart is doorgegaan en achter Zich heeft gelaten, hoger dan deze is geworden, Heb. 4: 14, en 

over boven al de hemelen, gezeten is aan Gods Rechter hand, Ef. 4: 10, in het overhemelse, Ef. 1: 21 

(grondtekst), in staat alle dingen te bestemder tijd niet alleen volkomen recht te zetten, Heb. 9: 10 (betering 

is: volkomen rechtzetting), maar ze ook te vervullen, d.i. tot hun volkomen ontplooiing te brengen, Ef. 4: 10. 

 

HOOFDSTUK  76 

Rom. 10: 6. Doch de gerechtigheid die uit het geloof is spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten 

hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. 7. Of: Wie zal in de afgrond afdalen. - Dat is 

Christus uit de doden naar boven brengen. 

 

Bij het schrijven van deze verzen heeft Paulus Deut. 30: 11-14 voor ogen gehad maar dit, door de Geest, 

gewijzigd. We lezen daar: „Want dit gebod, hetwelk ik u heden gebied, dat is voor u niet verborgen en 

niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor 

ons hale en horen late dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen: Wie zal 
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voor ons overvaren dat hij het voor ons hale en ons het horen late dat wij het doen. Want dit woord is 

zeer nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen”. 

 

Men ziet dat Paulus deze woorden in Rom. 10 niet letterlijk citeert. Mozes spreekt in de tweede volzin van 

het naar de overzijde der zee varen en Paulus van het in de afgrond - het graf - neerdalen. 

 

Schijnt de wijziging vreemd, ze is niet onverklaarbaar. Aan Deut. 30 gaat in hoofdstuk 29 vooraf de sluiting 

van een verbond boven, d.i. buiten, dat van Sinaï. Dit was verbroken en daarop konden zij het land niet in-

gaan. Nu wordt, wat men wel noemt, het Palestijnse verbond gegeven, een dat vloek bedreigt aan wie het 

niet houden. Hoofdstuk 30 laat zien dat Israël ook hier zal falen en dat het nodig is dat God zelf hun hart 

besnijden moet om Hem lief te hebben en dat Hij hen, na hun bekering, weer opnieuw zal vergaderen, 30: 1 

-10. Dat Hij een nieuw verbond met hen zou maken, werd Mozes niet bekend gemaakt, deze heeft er moge-

lijk iets van bevroed, want hij zegt in hoofdstuk 29: 29: “De verborgen dingen zijn voor de Here onze 

God”. Israël moet zich bepalen tot de geopenbaarde dingen: n.l. al de woorden van de gegeven wetten te 

doen. En dan wijst hij er op dat het gebod dat hij hun gebiedt niet verborgen noch ver is. 

 

Om dit te illustreren spreekt hij over een opklimmen in de hemel en van een overvaren naar gene zijde der 

zee om het vandaar te gaan halen. Het ten hemel opklimmen was een onmogelijke zaak en zo was het ook 

het overvaren over de zee; zij voeren in die dagen niet ter zee, voor hen iets onbegrensds en onoverkome-

lijks. Door beide uitdrukkingen wil Mozes te kennen geven dat het woord niet buiten hun bereik maar zeer 

nabij is; het behoeft niet alsnog uit de hemel te komen of van verre overzee gehaald worden, God heeft het 

duidelijk doen horen. De Israëliet behoefde niet wanhopig uit te roepen: Hoe zullen wij het woord Gods ver-

krijgen; het was er. Welnu, wil Paulus zeggen: Zo is het nu ook met de geloofsgerechtigheid. Daarbij hoeft 

men niet ten hemel op te klimmen, dat zou gelijk zijn met Christus neder te halen, dus als het ware Zijn werk 

over te doen, men behoeft ook niet in de afgrond, het dodenrijk, neder te dalen om er uit te verrijzen in de 

opstanding, dit zou zijn Christus er uit opbrengen, zelf de opstanding uit de dood tot stand brengen. Alles is 

geschied, de gerechtigheid is aangebracht en wordt om niet toegerekend; wie deze zelf wil verwerven zou 

deze dingen moeten doen, niet alleen iets onmogelijks maar hoogmoedig- aanmatigends, als of hij Christus 

zou kunnen overtreffen die èn door de Vader is opgewekt èn door Diens kracht gezet is. 

 

Rom. 10: 8. Maar wat zegt zij: Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des 

geloofs dat wij prediken. 9. (n.l.) wanneer gij met uw mond Jezus als Heer belijdt en met uw hart ge-

looft dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden worden. 

Vs. 8 is weer een citaat uit Deut. 30, n.l. vs. 14. Ook dit woord van Mozes gebruikt de apostel om aan te ge-

ven dat Christus nabij is, n.l. in het woord dat hij en anderen prediken. De inhoud ervan geeft hij aan - deze 

inleidend door het woord “hoti” dat in de S.V. cursief is weergegeven door „namelijk”, men kan het echter wel 

vertalen door „dat” - als men met de mond Jezus belijdt te zijn de Heer, wat alleen kan door de werking 

van de Heilige Geest (1 Kor. 12: 3) en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, 

men behouden wordt. Dit is de kern van Paulus’ eerste bediening. 

Het belijden met de mond als Heer - de vrucht van het geloof gaat hier voorop - houdt meer in dan Hem zien 

als zedelijk rein Mens, navolgenswaardig Voorbeeld, verheven Meester. Het is Hem belijden als de O.T. 

Jahweh die Zich Wel ontledigd heeft en mens is geworden maar het Goddelijk Ik in Zich draagt, zij het tot het 

menselijk vlak afgedaald. Het geloven met het hart, de inwendige mens, is verder niet slechts historisch voor 

waar houden dat God Hem uit de doden heeft opgewekt maar is een vast vertrouwen dat Hij overgeleverd 

om onze zonden opgewekt is vanwege onze rechtvaardiging, zoals Paulus reeds eerder schreef, hoofdstuk 

4: 25. Het is een vertrouwen op Christus’ verlossingswerk en op het zegel dat God er op gezet heeft door 

Hem uit de doden te doen opstaan. 

 

Rom. 10: 10. Want met het hart wordt geloofd ter gerechtigheid en met de mond wordt beleden tot 

behoudenis.  

 

Dat het dit is volgt uit dit vers: met het hart - dit sluit het verstandelijk geloven uit en reikt dieper, betreft de 

inwendige mens - gelooft men ter gerechtigheid, met de mond belijdt men ter behoudenis. 
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Dit laatste lijkt ietwat vreemd; het is alsof men door alleen met de mond deze dingen uit te spreken, dus met 

een soort uitwendige belijdenis, behouden wordt. De zaak ligt echter anders. Het belijden van Christus was 

vaak moeilijk, het kon als een nieuwe godsdienst opgevat worden en deze was verboden, het was dus het 

beste bewijs dat men op Christus vertrouwde en daarmee een bewijs van de behoudenis. 

 

Rom. 10: 11. Want de Schrift zegt: Ieder die op Hem betrouwt zal niet beschaamd uitkomen. 

 

Paulus licht vs. 10 toe met een citaat van Jes. 28: 16 dat hij ook reeds in hoofdstuk 9: 33 heeft aangehaald; 

hij voegt er „ieder” aan toe wat aan de strekking niets verandert maar deze beklemtoont. Ook hier staat 

weer: geloven op Hem, wat verder reikt dan het geloven in Hem; is dit laatste een komen tot Hem, het eerste 

is zijn volle vertrouwen op Hem stellen. Wie dit doet, zal niet beschaamd uitkomen, ook al schijnt dit nu vaak 

niet het geval en moet men ondergaan. Eenmaal zal Hij Zijn belofte waar maken. 

 

Rom. 10: 12.Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want Hij is Heer van allen, rijk voor 

allen die Hem aanroepen. 13.Want ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. 

 

Het „ieder” van vs. 11 leidt vs 12 in: Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Voor hen die onder de wet 

zijn, voor hen die zonder de wet zijn, want Christus is Heer van allen en rijk voor allen die Hem aanroepen. 

 

Was de rechtvaardiging uit het geloof in hoofdstuk 3 en 4 individueel, hier is ze voor de Volken in het alge-

meen. Niet dat de Volken deze als volk aanvaard hebben, evenmin als Israël als volk dit deed, maar ze is in 

die zin voor de Volken dat Jood en Heiden in de bediening en verkrijging gelijkgeschakeld worden; de zege-

ning van Abraham is tot de Volken gekomen door de verzoening der wereld waarin de Volken niet achter-

staan bij Israël, noch Israël staat boven de Volken. Ze betreft ieder èn uit Israël èn uit de Volken die Hem 

aanroept. 

 

Om dit te bewijzen citeert Paulus het woord van Joël 2: 22 waarin hij, of beter de Geest, een nog bredere 

strekking legt. In Joël 2 hebben deze woorden betrekking op de eindtijd, de dag des Heren, waarin ontko-

ming zal zijn op de berg Sion en te Jeruzalem, bij Paulus wordt het aanroepen van de naam des Heren n.l. 

des Heren Jezus, ook toepasselijk verklaard op hen die overgaan in of komen tot de bedeling der recht-

vaardiging en verzoening. 

 

HOOFDSTUK   77 
 

Israël heeft de prediking ontvangen maar verworpen. 

Rom. 10: 14-21. 

14. Hoe zullen zij Hem aanroepen in Wie zij niet geloven. En hoe zullen zij geloven van Wie zij niet 

horen? En hoe zullen zij horen zonder iemand die (hun) predikt. 15. En hoe. zullen zij prediken indien 

zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die het goede 

boodschappen. 16.Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Jesaja zegt immers: 

Here wie heeft onze prediking geloofd? 17.Zo is dan het geloof uit het gehoor (woord) en het gehoor 

(woord) door het woord van Christus. 18. Maar ik zeg: Hebben zij soms niet gehoord? Ja zeker, over 

de gehele aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der cultuur-wereld hun woorden. 19. Maar ik 

zeg: Heeft Israël het (soms) niet begrepen? Mozes zegt het, het eerst: Ik zal u tot jaloersheid verwek-

ken wegens wat geen volk is, u tot toorn verwekken wegens een onverstandig volk. 

20.En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik ben openbaar 

geworden aan hen die naar Mij niet vraagden. 21. Maar met het oog op Israël zegt hij: De ganse dag 

heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

 

Vs. 14, 15. Waar zulk een aanroepen is van de naam des Heren, is er geloof, d.i. geloofsinhoud die aan-

vaard is. Deze is gekomen door prediking en waar die er geweest is, moeten er zijn die gepredikt hebben. 

Dit hebben zulken echter niet op eigen initiatief gedaan, noch met een zelf bedachte boodschap, zij zijn ge-

zonden en brengen de woorden van hun Zender. Zowel uit het zenden van boodschappers als uit de inhoud 
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van hun boodschap blijkt dat Hij het goede met de ontvangers ervan voor heeft, zoals Jes. 52: 7 aangeeft: 

het zijn aangename boodschappers met een goede tijding, een evangelie. Uit deze reeks blijkt dat het roe-

pen tot het heil van God uitgaat maar dat het horen en geloven aan ’s mensen zijde ligt. 

 

Rom. 10: 16.Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Jesaja zegt immers: 

Here wie heeft onze prediking geloofd? 

 

Aan de aan Israël gebrachte boodschap is niet door allen gehoor gegeven. Het “niet allen” wijst op het on-

gelovig deel van Israël en dit was zeer groot. Reeds Jesaja klaagt over het ongeloof t.o.v. zijn prediking in 

zijn tijd, 53: 1. Hij was mede een brenger van goede tijding tot Sion, maar men geloofde het woord des He-

ren, door hem gebracht, niet. Zo is het ook nu, wil Paulus zeggen. Het woord des Heren Jezus kwam door 

het gehele land, later kwamen de Twaalf, begiftigd met heilige geest en hij, Paulus, werd gezonden tot de 

verstrooide Joden onder de Volken. Zo is de prediking onder Israël algemeen geweest of allerwegen door-

gedrongen. 

Rom. 10: 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor (woord) en het gehoor (woord) door het woord van 

Christus. 

 

Hierin trekt Paulus de conclusie uit de redenering van vs. 14 en 15; deze is: geloof is uit het gehoor, d.i. uit 

het gehoorde woord, dit is door de prediking en deze door het woord van Christus. De S.V. heeft hier: het 

woord van God, naar betere handschriften staat er: het woord van Christus. 

 

Over de betekenis van de laatste uitdrukking zijn de uitleggers verdeeld. Sommigen menen dat ze betekent: 

het woord dat Christus spreekt, anderen: het woord dat van Christus spreekt. De eersten vertalen dan ook 

wel: het woord in opdracht van Christus als Zender. (Brouwer, Leidse Vert.). De anderen verwijzen naar vs. 

14 en vertalen daar: “naar Wie zij niet horen”, omdat het werkwoord “horen” in meerdere teksten een tweede 

naamval heeft (Bijv. Mt. 17: 5). Het verband van vs. 14 wijst echter uit dat de vertaling niet is: „naar Wie zij 

niet horen” maar: „van Wie, enz.”. Daarom vinden we het aannemelijker hier in vs. 17 het woord van Christus 

niet te verbinden met vs. 14, maar met vs. 15; dus niet te lezen „het woord dat Christus spreekt” (als evange-

lie), maar „het woord in opdracht van Christus” (aan de gezondenen). Dit kan dan tevens inhouden dat er 

een opdracht is voor de Besnijdenis en een voor de Voorhuid, Gal. 2: 7. 

 

Rom. 10: 18. Maar ik zeg: Hebben zij soms niet gehoord? Ja zeker, over de gehele aarde is hun geluid 

uitgegaan en tot de einden der cultuur-wereld hun woorden. 

 

Vs. 18. In dit vers werpt Paulus een tegenwerping op, die men ter verontschuldiging van Israël zou kunnen 

maken, n. l. dat Israël het niet gehoord heeft. Het relatieve mè drukt hier een veronderstelling uit. 

 

Het antwoord van Paulus is een beslist „Ja zeker”, en dan citeert hij Ps. 19: 5 uit de Septuagint om dit met 

klem te onderstrepen. Dit komt ons vreemd voor, want Ps. 19 spreekt van de prediking Gods in de natuur, 

waar de hemelen Gods eer en het uitspansel Zijner handen werk verkondigen en er geen sprake en geen 

woorden zijn, d.i. geen enkel volk of stam waar hun stem niet wordt gehoord. Men kan hierop antwoorden 

dat Paulus, geheel los van de oorspronkelijke bedoeling van deze psalm, een woord er uit als dichterlijke 

bevestiging van het „Ja zeker” aanhaalt. We kunnen hiermee instemmen maar menen er toch nog iets aan 

toe te kunnen voegen en wel dit: Evenals de prediking van Gods majesteit in de natuur tot alle aardbewoners 

spreekt, zo heeft de heilsmare tot geheel Israël doorgeklonken. Overal waar Paulus was opgetreden, heeft 

hij het eerst in de synagogen gesproken. En in Palestina was de opgestane Christus door de Twaalf bekend 

gemaakt. 

 

Rom. 10: 19. Maar ik zeg: Heeft Israël het (soms) niet begrepen? Mozes zegt het, het eerst: Ik zal u tot 

jaloersheid verwekken wegens wat geen volk is, u tot toorn verwekken wegens een onverstandig 

volk. 

 

In dit vers wordt een andere tegenwerping onder het oog gezien. Heeft Israël het soms niet begrepen? Hier-

op antwoordt de apostel met citaten uit Mozes en Jesaja. 
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Sommigen willen hier ter verduidelijking d.i. voor de leesbaarheid invoegen: Het lijkt er wel op, want …..  We 

menen echter dat Paulus hier Israël niet wil vrijpleiten aangaande haar onkunde, maar juist de gedachte over 

het niet verstaan wil weerleggen; dit blijkt immers uit het tweede citaat van Jesaja over het ongehoorzame en 

tegensprekende volk. 

 

Nu de citaten. De S.V. zet: „Mozes zegt eerst”. Dit zou de gedachte kunnen wekken dat er nog een of meer 

citaten zouden volgen. Dit is de bedoeling niet. Wel deze: Reeds Mozes heeft het gezegd, dus vanaf het 

begin van haar volksbestaan kon Israël weten dat het God vertoornen zou, niet door haar onkunde, maar 

door haar onwil, haar ongehoorzaamheid. 

 

Wat heeft Mozes nu gezegd? Een woord dat we vinden in Deut. 32: 21: “Zij hebben Mij tot ijver verwekt 

door hetgeen dat geen god is, zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheid (d.i. afgoden). Ik 

dan zal hen tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn, door een dwaas volk zal Ik hen tot 

toorn verwekken”. In zijn citaat verandert Paulus het “hen” in “u’’. 

In deze aanhaling is sprake van een gericht over Israël om haar afval. God zal hen, omdat zij Hem tot ijver, 

d.i. na-ijver of jaloersheid, verwekt hebben, door een niet-god (lo-eel) tot na-ijver verwekken, door een niet-

volk (lo-ammi), door een dwaas volk zal Hij hen tot toorn verwekken. Beiden, het niet- volk en het dwaze volk 

zijn de Heidenen en het tot jaloersheid verwekken geschiedde door dezen het heil te schenken. Het in het 

Hebr. gebruikte woord „am” duidt niet uitsluitend Israël als eigendomsvolk aan, alhoewel vaak; hier in Deut. 

staat het in tegenstelling tot Israël; de gebruikte voorzetsels geven in beide talen de oorzaak aan. 

 

We hebben hier een geweldig kontrast. Israël vertoornde God, God begenadigt de Volken. Israël ging tot 

niet-goden, God openbaarde Zich aan de afgodendienaars als de grote God en Behouder. Israël vertoornde 

God door zijn zonde, God prikkelde Israël door Zijn genade. Israël deed kwaad, God deed goed. Israël zon-

digde ten verderve, God redde ten leven. Israël werd lo-ammi, de Heidenen werden zonen Abrahams. 

 

Rom. 10: 20.En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik ben 

openbaar geworden aan hen die naar Mij niet vraagden. 21.Maar met het oog op Israël zegt hij: De 

ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

 

Het tweede en derde citaat zijn uit Jesaja, hoofdstuk 65: 1 en 2. Deze profeet waagt het, om ronduit te zeg-

gen dat de Here gevonden is van hen die naar Hem niet vraagden, gevonden is van degenen die Hem niet 

zochten. Men ziet dat Paulus de volgorde omgekeerd heeft, wat volgens sommigen een bewijs is dat hij uit 

het hoofd citeerde. We laten dit daar en nemen het vlak er op volgende citaat 65: 2. waarin hij van Israël zegt 

dat God Zijn handen heeft uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk, wat Paulus aanvult en omzet; 

tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 

 

Sommige uitleggers menen dat vs. 1 niet ziet op Israël, omdat in het vervolg ervan staat: “tot het volk dat 

naar mijn naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik”, en daar voor „volk” het 

woord “goi” gebruikt wordt, terwijl in vs. 2, handelend over Israël, „am" staat. Nu zij toegegeven dat het ver-

dere van Jes. 65 een gerichtsprediking inhoudt over het afvallige Israël dat de Heidenen, volgens vs. 1, zal 

zien voorgaan. Toch is het argument van goi en am, N.T. ethnos en laos, niet afdoende want ook Israël heet 

in het N.T. vaak een ethnos. Dan heeft ethnos de betekenis van natie of duidt het aan dat Israël met de Vol-

ken gelijk geschakeld is. En in dat geval kan Jes. 65, ook zeer goed op de lo-ammi tijd slaan, aan het eind 

waarvan een deel de Here weer zoeken zal. 

 

Wij menen dat Paulus hier doet zoals hij in hoofdstuk 9: 25 deed met Hos. 2: 22 en 1: 10: hij ziet dat Jes. 65 

een bredere strekking heeft. Uit bijv. vs. 9 en 10 en 13-25 blijkt dat er een dubbel Israël is; een dat God dient 

- en dit kan Hem gevonden hebben in de Verstrooiing, toen het eerst niet naar Hem vroeg - en een deel dat 

de Here verlaat, het wederstrevig volk. Al ziet men in vs. 1 nu ook alleen de Heidenen, daarom betreffen de 

later genoemde zegeningen Israëls overblijfsel met zijn beloften. 
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Met de genoemde citaten heeft Paulus willen aantonen dat Israël niet een volk was dat het niet begrepen 

heeft maar dat het een ongehoorzaam en daarbij tegensprekend volk was, zoals hij zo vaak in de synagogen 

ervaren had. 

HOOFDSTUK  78 
 

God heeft Zijn volk niet verstoten. 

Er is een overblijfsel naar de verkiezing. 

Rom. 11: 1-10. 

1.Ik vraag dan: Heeft God Zijn volk soms verstoten? Volstrekt niet. Immers, ook ik ben een Israëliet, 

uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. 

2.God heeft Zijn volk, dat Hij te voren kende, niet verstoten. Of weet gij niet wat de Schrift zegt in (het 

gedeelte over) Elia, als hij bij God over Israël (aldus) klaagt: 

3.Here, zij hebben Uw profeten gedood, Uw altaren verwoest en ik alleen ben overgebleven en zij 

zoeken mijn leven. 

4.Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb Mijzelf zeven duizend mannen overgelaten die de knie 

voor Baal niet gebogen hebben. 

5.Zo is er dan ook in het tegenwoordige tijdperk een overblijfsel naar de verkiezing der genade. 6. 

Indien echter naar genade, dan niet meer uit werken, want anders is de genade geen genade meer. 

7.Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet bereikt, maar het uitverkoren deel heeft het be-

reikt, de overigen echter zijn vereelt. 8.gelijk geschreven is: God heeft hun een geest van onontvan-

kelijkheid gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. 

9. En David zegt: Hun tafel worde hun tot een strik en tot een net en tot een val en tot een vergelding; 

10. mogen hun ogen verduisterd worden om niet te zien, laat hun rug zich krommen zonder ophou-

den. 

 

Rom. 11: 1.Ik vraag dan: Heeft God Zijn volk soms verstoten? Volstrekt niet. Immers, ook ik ben een 

Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. 

Strikt genomen staat er: Ik zeg dan, maar dit zeggen is het stellen van een vraag die als conclusie uit het 

voorgaande zou kunnen worden getrokken, n.l. dat God Israël verstoten had. 

Hiervoor zou alle reden zijn. Israël had niet geluisterd naar de stem zijner profeten, niet naar de gezonden 

Zoon en evenmin acht geslagen op de uitstorting van geestesgaven op en na Pinksteren. Het wees nog 

steeds de door God bij monde van Paulus aangeboden gerechtigheid af. Moest God hen daarom eigenlijk 

niet voor altijd verwerpen en hun voor altijd Zijn heil ontzeggen? Ondanks dit alles had Hij hen niet verstoten. 

Paulus geeft dit aan door te spreken van „Zijn volk”, en daarna door het krachtig ontkennende „volstrekt 

niet”. 

Als bewijs hiervoor wijst hij op zichzelf. Indien er één Israëliet was die verdiend had verstoten te worden, dan 

was toch zeker hij het. Had hij niet Christus veroordeeld in Diens jongeren, Hem niet vervolgd in Zijn ge-

meente? Was hij niet vijand Gods geweest al scheen hij voor Deze een blakende ijver te hebben? Petrus en 

Johannes en vele anderen hadden Christus aangenomen, maar hij deed dit niet. Hij behoorde tot het Hem 

vijandige Israël dat de verstoting ten volle verdiend had. Maar in plaats daarvan had God hem aangenomen, 

ja meer dan dit: geroepen tot apostel, hem zelfs boven de andere apostelen bevoorrecht door overvloediger 

genade, die deze vijand tot hoogste dienaar opvoerde en wat meer is: tot Zijn liefhebbende zoon maakte die 

dieper dan anderen ingeleid werd in Gods verborgenheden. Indien Hij dit nu met hem kon doen, dan kan Hij 

het ook met het gehele volk en daarop rekende Paulus nu ook. In zichzelf zag hij Israëls gang. Hoe zou God 

dan dit Zijn volk kunnen verstoten. 

Om de bewijsvoering nog meer kracht bij te zetten, schrijft de apostel iets nader over zichzelf. Hij is een Is-

raëliet, geen proseliet die uit de Volken gekomen en in Israël ingelijfd is. Hij is Abrahams zaad, via Jakob kan 

hij zijn geslacht op deze terugvoeren. Hij is daarbij uit de stam van Benjamin; op deze stamverbondenheid 

wijst hij nogmaals in Fil. 3: 5. Mogelijk is hij daar wat trots op geweest. Waren zijn ouders dit ook en hebben 
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zij hem daarom naar de eerste koning van Israël genoemd? Of stamde hij zelfs via Mefiboseth uit dit huis af? 

Hoe dan ook, hij voert deze afkomst mede als bewijs aan, mogelijk doelende op het feit, dat, alhoewel Ben-

jamin bijna uitgeroeid, toch als stam gebleven was. Zie Richt, 19- 21. 

Rom. 11: 2.God heeft Zijn volk, dat Hij te voren kende, niet verstoten. Of weet gij niet wat de Schrift 

zegt in (het gedeelte over) Elia, als hij bij God over Israël (aldus) klaagt: 3.Here, zij hebben Uw profe-

ten gedood, Uw altaren verwoest en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn leven. 

Heeft de apostel met het voorgaande het „volstrekt niet" nader willen bewijzen, in vs. 2 herhaalt hij in nega-

tieve vorm nog eens dat God Zijn volk niet verstoten heeft. Hij voegt er aan toe, dat Hij dit volk te voren ge-

kend heeft. Dit werkwoord vonden we reeds in Rom. 9: 29; het staat verder in Handelingen 26: 5; 1 Petr. 1: 

20 en 2 Petr. 3: 17. We herhalen wat we daar schreven n.l. dat de voorkennis van God niet betekent de 

voorbestemming maar het te voren kennis van iets hebben. Gods voorkennis t.o.v. Israël was dat Hij hen 

zag als een klein volk, het minste van alle volken, Deut. 7: 7, maar dacht aan de eed die Hij hun vaderen ge-

zworen had. Hij wist ook wat Hij van hen te wachten had, Ps. 103: 14. Ondanks hun zonden breekt Hij Zijn 

verbond niet en neemt Zijn beloften niet terug. Dit volk zal zijn bestemming bereiken, het zal de wereld met 

inkomsten vervullen, Jes. 27: 6, zal Zijn lof verkondigen, Jes. 43: 21 en onder de Volken Gods eer en won-

deren vertellen, Ps. 96: 3; 1 Kron. 16: 24. Het zal de drager van Gods heil worden nadat het, evenals Paulus, 

genade zal hebben verkregen. 

Evenwel, het kan schijnen alsof dit volk geheel van God kan vervreemden en Hij het daarom verstoten heeft. 

Paulus wil nu met een beroep en bewijs uit de historie aantonen dat God zelfs in de treurigste en diepst in-

gezonken toestand van Israël de Zijnen had, een overblijfsel bewaarde en Zijn verbond getrouw bleef. Hij 

wijst dan op wat de Schrift zegt “in Elia”, d.i. in dat gedeelte van de Boeken der Koningen dat over Elia han-

delt. 

Het was een zeer donkere tijd waarin Elia leefde en optrad. een die zelfs hem, de krachtige profeet, moede-

loos maakte. Hij klaagt daardoor Israël bij God aan en zegt in 1 Kon. 19: 10: “Ik heb zeer geijverd voor de 

Here, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren af-

gebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn 

ziel om die weg te nemen”. Paulus citeert dit vers ten dele en keert daarbij de volgorde om: eerst zet hij dat 

de profeten gedood, dan dat de altaren verwoest zijn; aan de inhoud verandert dit niets. 

Ik alleen. Hoewel Obadja, Achabs hofmeester, Elia had meegedeeld dat hij honderd profeten verborgen 

had, 1 Kon. 18: 13, heeft Elia dit in zijn moedeloosheid totaal vergeten en gemeend dat hij alleen was over-

gebleven, hetzij als profeet, hetzij als de enige die God vreesde en het dus met Israël een volkomen verloren 

zaak was. 

 

Rom. 11: 4.Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb Mijzelf zeven duizend mannen overgelaten 

die de knie voor Baal niet gebogen hebben. 

De Here heeft Elia’s aanklacht beantwoord en is op zijn klacht ingegaan. Er kwam een Godspraak tot hem, 

S.V.: Goddelijk antwoord. Het woord komt alleen hier voor en wordt door andere vertalingen overgezet door: 

godspraak. Het bijbehorende werkwoord komt meerdere malen voor en betekent overwegend: van Godswe-

ge iets bekend maken. Zie Mt. 2: 12, 22; Lk. 2: 26: Hebr. 8: 5; 11: 7; 12: 25. Dit deed de Here ook t.o.v. Elia 

en zo hoorde hij dat hij een opvolger zou krijgen en dat er nog meer getrouwen in het land waren, zeven 

duizend mannen die zich voor Baal niet gebogen hadden, 1 Kon. 19: 16, 18. Zeker, dat was niet veel, zeven 

duizend op enige miljoenen, maar het was een vaste kern. Mogelijk ja zelfs zeer waarschijnlijk, stonden ach-

ter hen vrouwen en hadden zij gezinnen die zij voorgingen in de dienst des Heren. 
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HOOFDSTUK  79 
 

Rom. 11: 5. Zo is er dan ook in het tegenwoordige tijdperk een overblijfsel naar de verkiezing der 

genade. 6. Indien echter naar genade, dan niet meer uit werken, want anders is de genade geen ge-

nade meer. 

 

Zo is het ook nu, zegt Paulus. “In deze tegenwoordige tijd”, naar de S.V. en de Nwe Vert. Beter is; “in het nu 

(zijnde) of tegenwoordige tijdperk”; het Gr. woord is niet “kronos”, maar “kairos”, dit duidt een meer afgezon-

derd tijdsgedeelte aan, geldt voor een zekere bedeling. Mogelijk mogen we dit of laten beginnen bij ’s Heren 

optreden in Israël, of vanaf Pinksteren, of vanaf Paulus’ (eerste) bediening. Het heeft ook een einde gehad, 

hield op toen Israël terzijde werd gesteld en met de Volken gelijkgeschakeld. Het overblijfsel toch moet ge-

zien worden met betrekking tot Israël, het is een deel van het geheel; als dit laatste wegvalt, kan van het 

eerste niet meer gesproken worden. Het overblijfsel wijst er immers juist op dat het volk niet verworpen is, 

wordt het dit wel, dan moeten we ook van geen overblijfsel meer spreken. 

 

Waar deze verkiezing een deel van Israël betreft van die dagen, mag men ze niet veralgemenen en als nog 

doorgaand zien. Ze was „voor het tegenwoordige tijdperk”. 

 

Dat er ook nu een uitverkiezing is, zij gaarne toegestemd. Rom. 8, leert er een uit „Jood” èn „Griek”. Hierin 

zien we een uitverkoren deel der mensheid, maar dit staat niet als overblijfsel tot die mensheid maar als 

bijzonder geroepen groep. Wil men daarin een zekere parallel zien met die van Israël, dan kunnen we hier-

mee instemmen, maar er zij opgemerkt dat men de uitwerking van Rom. 11 voor Israël moet laten. Verder zij 

opgemerkt dat er meerdere uitverkoren groepen zijn; een geslacht der hemelen en der aarde (Ef. 3: 15) en 

een groep voor de overhemelen, het Lichaam van Christus. 

 

De verkiezing „naar genade” geeft wel hoop voor het geheel - want ze is geen doel in zichzelf maar middel - 

maar sluit de hoogmoed en aanmatiging van het wettische Jodendom, dat meent door de kennis der wet en 

door het oprichten van eigen gerechtigheid het leven te verwerven en recht te hebben op de ingang in het 

Koninkrijk, uit (zoals de andere verkiezingen dat geen vlees kan roemen voor Hem). Het Jodendom meende 

bevoorrecht te zijn in eigen kracht de wet te kunnen volbrengen en door eigen inspanning een surplus van 

gerechtigheid te verkrijgen. Neen, zegt Paulus, er is ten eerste een verkiezing, dus kan men geen algemene 

aanspraak doen gelden, ten tweede is ze naar genade, hier: naar vrij welbehagen, wat het voorgaande be-

wijst en het eigen werken finaal uitsluit. Anders is de genade geen genade meer, geen vrije gunst. 

 

Het verdere gedeelte „En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anders is het werk geen 

werk meer”, is later ingelast en ontbreekt in de betere handschriften. Zie Nwe Vert. 

 

Rom. 11: 7.Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet bereikt, maar het uitverkoren deel heeft 

het bereikt, de overigen echter zijn vereelt. 8.gelijk geschreven is: God heeft hun een geest van on-

ontvankelijkheid gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. 

9. En David zegt: Hun tafel worde hun tot een strik en tot een net en tot een val en tot een vergelding; 

10. mogen hun ogen verduisterd worden om niet te zien, laat hun rug zich krommen zonder ophou-

den. 

 

Het voorgaande zet ons voor een dilemma, een netelig vraagstuk. Indien er dan een uitverkiezing is en deze 

slechts een klein deel betreft uit Israël, is wel bewezen dat God het volk niet verstoten heeft, er nog acht op 

slaat, maar wat dan met het overgrote andere deel. Paulus weet dat de scherpdenkende Jood deze vraag 

zal stellen en daarom doet hij het zelf „Wat dan”. Hoe is het nu? Daarop gaat hij nu antwoorden en doet dit in 

twee gedeelten, in vs. 7-10 en in vs. 11-33. 

 

Eerst toont hij aan dat wat Israël zoekt, het dat niet verkregen heeft. Dit zoeken was niet verkeerd, maar het 

was niet de smalle weg - die vonden slechts weinigen - maar de brede die zij daarbij ingeslagen hadden. Zij 

gingen de weg der werken, wilden voldoen aan de eisen der wet. In zekere zin kan dat, Zacharias en Elisa-

beth, Paulus en zeker vele anderen zijn er het voorbeeld van, Lk. 1: 6. Er is gerechtigheid in de wet, Fil. 3: 6. 
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Maar deze is relatief, een balans met debet- en creditzijde. Israël meende dat dit genoeg was, dat was zijn 

diepe slaap. Zij die naar de verkiezing der genade waren, hebben zich van deze weg omgekeerd en zijn zon-

daar geworden en hebben zo de smalle weg gevonden. Zij zagen dat hun gerechtigheid, al hadden zij die en 

al was deze hun gewin, Fil. 3: 7, niet kon baten om voor God te staan, want hun begeerte, in diepste zin hun 

oude mens, hun ontsproten zijn uit de Adamietische stam, konden zij niet te boven komen. Zij werden zon-

daar, met al hun gerechtigheid en zo veroordeelde de wet hen. Zij kwamen tot het conflict van Rom.7. Dat 

deed Gods Geest als doorwerking van het aannemen van Christus. En toen konden zij niet meer leven in 

eigen gerechtigheid maar moesten sterven. Maar: sterven met Christus. Dat werd leven met Hem. 

 

Dat bleek te zijn verkiezing, verkiezing naar genade. Niet om enig werk van hun kant. 

 

Er is hier dus een scherpe tegenstelling: louter genade of louter werk. Israël wilde het werk. God zou er hen 

voor lonen, maar ze waren van de genade vervallen. Omgekeerd, wie tot de genade mag komen, moet niets 

van zichzelf in rekening brengen. Ook het geloof is dan geen verdienste. Men kan alleen behouden worden 

door het geloof van Christus waarop het onze door de Geest aansluiting verkrijgt. 

 

Israël ging de brede weg, zocht absolute gerechtigheid maar ontmoette die niet. De uitverkorenen, Gr.: de 

uitverkiezing, verkregen de gerechtigheid als ze tot zondaar gesteld werden. Hadden de vromen deze uit de 

werken der wet ontvangen, dan zou er iets verdienstelijks geweest zijn. Maar de uitverkiezing gaat geheel 

buiten iemand om, is buiten alle verdienste, ze is Gods welbehagen en Gods soevereiniteit. 

 

Wat dan met de overigen, kon men Paulus vragen. Deze staan immers in tegenstelling tot de uitverkorenen. 

Dezen zijn, zegt hij, „verhard”. Dit woord is niet hetzelfde van hfdst. 9: 18 (“sklèruno”) maar een ander (“por-

oó”), dit betekent: vereelt. We vinden het van de discipelen: hun hart was verhard (vereelt), Mk. 6: 52; 8: 17 

en van Israël: Joh. 12: 40; 2 Kor. 3 :14 en hier, Rom. 11: 7. Het duidt aan het stomp of onvatbaar maken of 

worden, zodat men de waarheid niet of moeilijk kan verstaan. Deze vereelting ligt op godsdienstig terrein, op 

dat der bijzondere openbaring, dus bij hen die bekend zijn, althans enigermate, met de waarheid. In onze da-

gen zien we veel vereelting, het afstompen voor de waarheid. 

 

Paulus wijst aan dat Jesaja dit al voorzegd heeft en waarin ze bij deze profeet bestaat: een geest van diepe 

slaap, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Het Gr. heeft voor dit „niet” het woord “mè”, dit wijst hier 

het subjektieve aan, en betekent de onwil; deze vloeide bij Israël dan voort uit de weg om eigen gerechtig-

heid op te richten. 

 

Waar het O.T. alles aan de Here toeschrijft, vinden we dit ook in Jes. 29: 10, hier in het Gr., vinden we de 

menselijke onwil, de verantwoordelijkheid die Israël had: een ijver tot God maar niet met volle kennis, en dit 

leidde tot de geest van diepe slaap. 

 

Paulus citeert verder David in Ps. 69: 23, 24. Als we dit nagaan, zien we dat David spreekt, als type van de 

Messias, van Diens lijden, vs. 22 en hij roept in vs. 23 Gods straf in over hen die hem dit aandoen: de vijan-

den hebben hem gal tot spijze gegeven, hun tafel, d.i. hun overvloed, moge hun tot verderf worden. Het 

beeld: „hun tafel worde hun tot een „strik”. Dit beeld is mogelijk te verklaren uit de gewoonte, om bij een 

maaltijd buiten de tafel te “spreiden”, n.l. als een mat of stuk zeildoek op de grond. Plotseling door een ge-

vaar overvallen en in hun rust opgeschrikt, staan de gasten op maar zij struikelen er over, het doek wordt 

hun ten val en zo kunnen zij niet ontkomen en komt de vergelding over hen. Verder zegt David: „Hun ogen 

mogen verduisterd worden” - d.i.: ziekten mogen hen aantasten - „en hun rug moge gekromd worden” - d.i. 

zij mogen ontkracht worden. Dus: alle overvloed en voorspoed moge hun ontnomen worden. 

 

David zegt deze woorden in de wensvorm, maar ze zijn bevestigd geworden door Israëls verwerping. Be-

doelt David met de tafel de overvloed die zijn haters hadden, in Israëls tafel kunnen we de voorrechten zien 

die dit volk genoot maar die het - zij het voor een tijd - verloren heeft. De gramschap is uitgestort, de hittig-

heid des toorns heeft hen aangegrepen (1 Thess. 2: 16), hun „paleis” is verwoest, hun „tenten” zijn ver-

stoord. (Ps. 69: 25, 26) Zo is vs. 22; dat Messiaans-profetische was, na een tussenperiode, de Handelingen-

tijd, gevolgd door vs. 23-26 dat Israëlietisch-profetisch is vervuld. In Paulus’ dagen was het zover nog niet, 

toen was er een vereelting ten dele. 
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Toch draagt dit citaat een dreigend geluid mee en krijgen de woorden „voor het tegenwoordige tijdperk” nog 

des te meer klem. Het zou niet zo doorgaan. Israël dat als natie nog bestond, zou dit voorrecht verliezen en 

geacht worden als de volken. Reeds enkele jaren later zou Paulus Jes. 6 citeren en de Joden in Rome voor-

zeggen dat de Behoudenis Gods tot de Volken zou gaan, waarin opgesloten lag dat Deze Zich van Israël 

zou afwenden en er andermaal een Lo-ammitijd - en wat een lange - zou aanbreken. 

 

Hoofdstuk  80 

 
B2 Geheel Israël behouden. 

 

Rom. 11: 11-32. 

Dit gedeelte, dat balanceert met hoofdstuk 9: 6-29 (zie structuur Rom. 9-11), bestaat uit drie onderdelen: 11: 

11-16: Israëls misstap; 11: 17-24: de olijfboom: 11: 25-32: geheel Israël behouden. 

 

Israëls misstap de verzoening der wereld. 

Rom. 11: 11-16. 

11. Ik vraag dan: Zijn zij soms gestruikeld opdat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Maar door hun 

misstap is de behoudenis tot de Volken gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. 12. Indien nu 

hun misstap rijkdom voor de wereld betekent en hun tekort rijkdom voor de Volken, hoeveel te meer 

hun volheid. 13. Tot u, (gelovigen uit de) Volken, zeg ik, juist omdat ik apostel der Volken ben doe ik 

mijn bediening eer aan 14. of ik soms (hen die) mijn vlees (zijn) tot jaloersheid wekken en enigen uit 

hen behouden mocht. 15. Want indien hun afwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan de 

aanneming anders zijn dan het leven uit de doden? 16. En indien de eerstelingen heilig zijn, dan ook 

het deeg; en indien de wortel heilig is, dan ook de takken. 

 

Rom. 11: 11. Ik vraag dan: Zijn zij soms gestruikeld opdat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Maar door 

hun misstap is de behoudenis tot de Volken gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. 

 

Strikt genomen staat er: Ik zeg dus, zij zijn toch niet gestruikeld opdat zij vallen zouden. We menen dat de 

logische betekenis van de eerste woorden is: Ik vraag dan (zie Vert. Brouwer) en dat het „niet” hier de bete-

kenis heeft van „soms”: Zijn zij soms gestruikeld opdat zij vallen zouden. 

 

Paulus, die dit gedeelte vragenderwijs door een conclusie te opperen die men licht zou kunnen trekken, 

heeft ingeleid, wijst deze krachtig af met zijn: Volstrekt niet. Hij komt hiermee bij voorbaat op tegen wat men 

later is gaan leren, n.l. dat Israël moest vallen en zo door God verworpen kon worden. Paulus zegt: Zij zijn 

gestruikeld, zeer zeker, maar niet om te vallen, zij deden een misstap door zich te stoten tegen de Steen des 

aanstoots maar het was Gods wil niet dat zij zouden vallen, Zijn doel was niet hun verwerping. Hij beoogde 

iets anders: het heil der Volken en tevens om hun struikelen niet tot een val te doen worden maar om hen 

door het heil aan de Volken gegeven tot jaloersheid te wekken. Het begiftigen der Volken met geestesgaven 

moest hen zo prikkelen dat zij zich zouden bekeren om deze ook te erlangen. 

 

Toen Paulus deze Brief schreef waren vele Joden reeds gestruikeld en stonden velen op het punt dit te 

doen. In alle synagogen waarin hij op zijn reizen sprak, was verzet gekomen: Antiochië, Iconium, Lystra, 

Thessalonica, Korinthe, Efeze (Handelingen 13-19). Nog niet in Rome, want daar was hij nog niet geweest. 

Echter, hoewel reeds meerdere takken afgehouwen waren, was Israël als volk nog niet uitgeschakeld. God 

was nog bezig hen tot jaloersheid te wekken. 

 

Rom. 11: 12. Indien nu hun misstap rijkdom voor de wereld betekent en hun tekort rijkdom voor de 

Volken, hoeveel te meer hun volheid. 
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Hun misstap. Het Gr. woord is “paraptoma”; dit hebben de St.-Vertalers vele malen overgezet door „mis-

daad of misdaden" enkele keren door „zonden” (Rom. 4: 25 en 2 Kor. 5: 19) en alleen in deze verzen 11 en 

12 door “val”. Dit kan in deze tekst beslist niet want vs. 11 spreekt over een struikelen maar niet opdat zij 

vallen zouden, het is dus zeer onlogisch hier „val” te zetten; men leze „misstap”. 

 

Hun tekort. Het Gr. woord „hèttèma” komt alleen nog voor in 1 Kor. 6: 7 en is daar vertaald door „gebrek”. Er 

was onder de Korintiërs „gebrek” doordat ze onder elkaar rechtszaken hadden; dit was een geestelijk tekort. 

Ook Israël had een tekort, weliswaar in ander opzicht maar daarom niet minder een deficit. We kunnen hier 

niet van „verlies” spreken omdat dit veronderstelt dat men iets gehad heeft en dit kwijt geraakt is. Israël was 

echter tot iets niet gekomen dat het had kunnen verkrijgen, het bleef achter, kreeg een achterstand, een 

tekort. 

 

Israëls misstap was rijkdom der wereld, rijkdom der Volken; beide keren staat er een tweede naamval die 

een betrekking uitdrukt: het was rijkdom voor de wereld, en met deze wereld bedoelt de apostel: de Natiën, 

de Volken buiten Israël. 

 

De misstap van Israël was eerst het verzet tegen de bediening der Twaalf, het afwijzen van hun uitnodiging 

zich te bekeren. Toen riep de Here Saulus en gaf hem het evangelie der Voorhuid. Hierin wordt een nieuwe 

weg des heils geopenbaard en geopend, buiten Israëls nationale beloften om en steunend op de beloften 

aan Abraham gedaan in Gen. 17: 4 en 5 waar hij gesteld wordt tot een vader van menigte der Volken, Rom. 

4: 11, 12. Hierdoor verkregen de Volken een geestelijke positie waarin Jood noch Griek was, slaaf noch vrije, 

man noch vrouw, Gal. 3: 26-29. Het was het evangelie der rechtvaardiging en der verzoening. 

 

Dit evangelie heeft een diepere betekenis dan alleen het roepen der Volken tot het geloof tot in Christus en 

het hun ook geven van geestesgaven. Het bedoelde hun een toegerekende gerechtigheid te schenken ver 

uitgaande boven de betrekkelijke van het houden der wet, het hun vereenzelvigen met Christus in Zijn lijden, 

dood en opstanding door hen in de geest mede te kruisigen, met Hem, mede te laten begraven, 

 

Gal. 2: 20. Het was een nieuwe schepping worden. Dit kon door in de verzoening te treden door de toepas-

sing van het werk van Christus door de Geest, het zich met God laten verzoenen, 2 Kor. 5: 20. Men ziet 

hoeveel rijkdom het bracht, tevens hoe groot Israëls tekort of achterstand was door er zelf niet in te treden, 

omdat het struikelde over de gekruisigde Christus die hun een ergernis was. 

 

Rom. 11: 13. Tot u, (gelovigen uit de) Volken, zeg ik, juist omdat ik apostel der Volken ben doe ik mijn 

bediening eer aan - 14. of ik soms (hen die) mijn vlees (zijn) tot jaloersheid wekken en enigen uit hen 

behouden mocht. 

 

In vs. 13 richt de apostel zich tot een deel der gemeente van Rome, met uitsluiting van het andere deel. Hij 

spreekt hen aan met dezelfde naam die hij in vs. 11 en 12 heeft gebruikt: Volken. Waar hij echter slechts het 

gelovige deel der Volken bedoelt, hebben wij gezet: Gelovigen uit de Volken. Tot hen richt hij nu het woord 

en dit loopt tot vs. 24; eerst in vs. 25 richt hij zich weer met het „broeders” tot allen. 

 

Mogelijk vormden de heidengelovigen een minderheid en was het nodig zich apart tot hen te richten omdat 

het voorafgaande: zijn hartenleed over Israël en de verdere uiteenzetting verbazing kon wekken: hij was 

immers de apostel der Volken en ruimde nu zoveel plaats in voor zijn volk. Daarvan geeft hij dan rekenschap 

en zegt: Voor zoveel ik, d.i.: juist omdat ik apostel der Volken ben, breng ik mijn bediening tot eer opdat ik 

mijn vlees, d.i. hier: mijn volk, tot jaloersheid zou wekken, om zo enigen van hen te behouden. Zijn bediening 

betreft allermeest het evangelie voor de Voorhuid, de Volken, maar voor zijn eigen volk, bijzonder in de Ver-

strooiing (echter niet daar alleen, maar ook in het Land, getuige zijn Brief aan de Hebreeën, vooral de Joden 

in Palestina) is hem ook een zending opgedragen. Vandaar dat zijn eerste gang steeds was naar de syna-

goge: „eerst de Jood”. Dit ingevolge zijn opdracht: „dit volk en de Heidenen tot wie Ik u zend”, Handelingen 

26: 17. Daaraan heeft hij zich gehouden; hij predikte eerst te Damascus in de synagoge, later te Jeruzalem 

en in het gehele land. Doch ook „tot u, Heidenen”, vs. 20. 
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Rom. 11: 15. Want indien hun afwerping de verzoening der wereld is, wat zal dan de aanneming an-

ders zijn dan het leven uit de doden? 

 

In dit vers werkt Paulus vs. 12 op andere wijze uit. Dit blijkt duidelijk als we deze verzen onder elkander zet-

ten. 

Vs. 12. Hun misstap: de rijkdom der wereld. -  Wat hun volheid. 

Vs. 15. Hun afwerping: de verzoening der wereld. -  Wat hun aanneming. 

 

Men ziet zo duidelijk de balancerende delen: de misstap brengt voor Israël de afwerping, voor de Volken de 

rijkdom vervat in de verzoening. Omgekeerd zal de aanneming volheid voor Israël brengen. 

 

Het woord dat de S.V. en Nwe Ver. door „verwerping” hebben overgezet is te sterk; het Gr. heeft “apobolè”, 

d.i. afwerping; het komt nog eens voor in Handelingen 27: 22 en is daar vertaald door „verlies” (n.l. van het 

leven). Het er bij behorende werkwoord “apoballo” vinden we in Mk. 10: 50: Bar-Timeus wierp zijn mantel af; 

maar daarom wierp hij die nog niet weg, hij zal hem zeker weer teruggehaald of weergekregen hebben. Het 

staat ook in Heb. 10: 35: men moest zijn vrijmoedigheid niet wegwerpen; maar wie dit toch gedaan had, zal 

deze zeker hebben moeten hernemen. De afwerping drukt, mede in het licht van het werkwoord, geen abso-

lute verwerping uit. 

 

Dit komt te meer nog uit doordat tegenover deze afwerping, deze “apobolè”, staat de aanneming, de “pros-

lèmpsis”. Het er bij behorende werkwoord “proslambano” komt bij Paulus nog voor in deze Brief in hoofdstuk 

14: 1, 3 en 15: 7: het elkander aannemen zoals Christus hen aangenomen heeft en in Filemon vs. 12 en 17; 

in deze laatste verzen betekent het in genade tot zich nemen. Dit zal ook de aanneming van Israël wezen. 

De misstap van Israël bracht hun verlies maar geen finale verwerping. Men heeft dit wel geleerd en doet dit 

nog wel, maar toen Paulus deze Brief schreef was de “apobolè” er al, het tekort, maar was Israël nog geen 

Lo-Ammi, er was wel vereelting maar niet de verharding van hoofdstuk 9: 18. En al zou Israël toen reeds 

verworpen zijn, dan nog blijft er de aanneming. 

Veelal meent men dat dit de individuele Jood betreft die tot Christus komt, maar dit gaat niet op: het gaat hier 

over Israël als natie; deze werd afgeworpen, de aanneming is dus ook nationaal. Als de individuele Jood tot 

Christus komt gebeurt dit niet omdat hij een lid van het overblijfsel is maar op een andere basis: hij komt niet 

als Jood om het tekort in te halen, hij komt tot Christus als Middelaar Gods en der mensen, gelijkgeschakeld 

als hij is met de andere mensen. 

De afwerping leidde tot de verzoening der wereld. Dit is niet de geestelijke verzoening waarbij de gelovige, 

na wedergeboren te zijn, met Christus samengeplant wordt in Zijn dood, maar de verandering van bedeling 

waarin God Zich door Paulus’ bediening tot de Volken richtte. De apartheid van Israël in het O.T. en in de 

Evangeliën ging over in de prediking tot de Volken op basis der bredere Abrahamietische belofte waardoor 

de Volken meer kregen dan Israël wilde aannemen. 

Bracht Israëls tekort rijkdom voor de wereld, zijn volheid zal hun geven leven uit de doden. Dit is allereerst 

het geven van leven aan de dorre doodsbeenderen van Ez. 37, het inplanten in het Nieuwe Verbond waarin 

zij allen de Here zullen kennen, Jer. 31: 31-34. 

Dit verbond, waarvoor Christus Zijn bloed gestort heeft en dat dus rechtskracht heeft, is opgeschort om Isra-

els uitschakeling, het moet en zal ook eenmaal voleindigd worden, grondtekst. Heb. 8: 8. Deze volheid zal 

hun geven de Profeet, Priester en Koning die hun beloofd is, het verheven Middelpunt van Wie alles afhan-

kelijk is. Hij zal hun geven de vervulling der beloften, de nationale maar ook de hogere. En in dat heil zullen 

de Volken massaal delen, doordat Israël het grote zendingsvolk zal worden en zijn bestemming zal bereiken 

n.l. te zijn een priesterlijk koninkrijk. 

Leven uit de doden. Hoewel nergens van de opstanding der doden gesproken wordt als leven uit de doden, 

kan er, daar het hier gebruikte woord voor doden twee betekenissen heeft, n.l. lichamelijke en geestelijke 

doden (zie Mt. 8:  22), ook de lichamelijke opstanding van doden in vervat zijn n.l. een (of meer) opstandin-
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gen in de toekomende eeuw. We kunnen deze „doden” o.i. echter beter nemen in bredere zin; de geestelijke 

dode volken uit welker midden Israël eens als levend volk herrijst, er staat immers leven uit de doden, niet: 

dèr doden. 

Rom. 11: 16. En indien de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; en indien de wortel heilig is, dan 

ook de takken. 

Het toebrengen van sommigen uit Israël als vrucht van Paulus’ arbeid waarborgt de toebrenging van het volk 

als geheel. De toegebrachten zijn de eerstelingen van het deeg (zie Num. 15: 19-21). Zijn deze nu heilig, 

dan is het ook het deeg waaruit zij gevormd zijn; dat deeg is Israël dat een heilige natie was en zal zijn, een 

volk afgezonderd voor God. Dan, het beeld veranderend, gaat Paulus voort: En is de wortel heilig, dan zijn 

het ook de takken. Dit geeft mede hoop voor het geheel. De eerstelingen zijn het overblijfsel naar de verkie-

zing der genade, de takken de tot geestelijke wasdom gekomen loten die Israëls geestelijke stam vormen, 

maar ontsproten zijn uit een dieper liggende wortel. 

 

Hoofdstuk  81 

De Olijfboom. 

Rom. 11: 17-24. 

17.Indien echter sommige der takken afgebroken zijn en gij (Gr.: enkelv.: jij), de wilde olijfboom, on-

der hen ingeënt zijt en de vetheid van de olijfboom mededeelachtig wordt, 18. verhef u niet tegen de 

takken. Indien gij echter roemt, niet gij (jij) draagt de wortel maar de wortel u (enkelv.: jou). 19. Gij (jij) 

zult dan zeggen: Takken worden afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. 20 Het is zo: Door het on-

geloof worden zij afgebroken en gij (jij) staat door het geloof. Wees niet hooggevoelend maar vrees. 

21. Want indien God de natuurlijke takken niet spaart, zo zal Hij ook u (jou) niet sparen. 22. Zie dus de 

goedheid en de strengheid van God: over hen die vallen de strengheid, over u (jou) echter de goed-

heid, wanneer gij (jij) in de goedheid blijft, want anders zult ook gij (jij) worden af gehouwen. 23. Ook 

zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig hen opnieuw in 

te enten. 24. Want indien gij (jij) uit de van nature wilde olijfboom af gehouwen wordt, en tegen nature 

in de tamme olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen zij die van nature (er toe behoren), in hun ei-

gen olijfboom ingeënt worden. 

 

Vs. 17-24. Eerst een taalkundige opmerking over dit gedeelte. 

 

Het is opmerkelijk dat Paulus hierin telkens de tweede persoon enkelvoud gebruikt. In onze vertaling hebben 

we dit weergegeven door het voornaamwoord „jij” of „jou” dat  we in de gemeenzame taal gebruiken (al klinkt 

het niet zo welluidend). In vs. 25 komt dan weer de meervoudsvorm en spreekt Paulus tot alle broeders (en 

zusters). Dat hij in vs. 17-24 het „jij” of „jou” gebruikt dient om de Heiden-gelovigen als een aparte groep, een 

afzonderlijke eenheid aan te wijzen. Zij vormen met elkaar een geheel dat staat tegenover de Jodentakken. 

 

Tot deze eenheid uit de Volken richt Paulus nu een vermanend woord. De Heidengelovigen moeten zich niet 

boven Israël verheffen. Hun positie was er niet allereerst door Israëls misstap maar door Gods verzoening 

der wereld. Ondanks de misstap is Israël er nog. Wel zijn er, dit moet hij toegeven, enkele takken afgebroken 

(in zijn liefde voor Israël gebruikt hij het woord enkele) en zijn zij Heidengelovigen, als een wilde olijftak, on-

der hen ingeplant en hebben zij zo deel gekregen aan de vetheid van de wortel van de tamme olijf, maar zij 

moeten zich daar niet op verheffen en bedenken dat zij niet de wortel zijn of sterker nog dat zij die zouden 

dragen, maar dat deze hen draagt. De Heidengelovigen zouden er echter op kunnen wijzen dat er niet maar 

enkele takken afgebroken zijn maar meerdere en hij moet dit toegeven, was er wel één synagoge waarin 

blijvend plaats voor hen was? Maar al zijn zij dan door ongeloof afgebroken en staan zij, de Romeinse Hei-

dengelovigen, door het geloof, laten zij niet hooggevoelend zijn alsof zij het er beter afgebracht hebben. Zij 

moeten letten op Gods goedheid enerzijds, op Zijn gestrengheid anderzijds: dezen over Israël, genen over 

hen, en in het oog houden dat ook zij afgehouwen kunnen worden. Tevens dat God de natuurlijke takken 

weer kan inenten. Dan besluit hij met het beeld van het tegen nature inenten op de tamme olijf en het veel 

meer natuurlijke van het inenten van tamme takken op zo n olijf. 
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Na dit korte overzicht moeten enkele dingen nader nagegaan worden. 

 

Vs. 17. Dit vers kan op tweeërlei wijze gelezen worden, al naarmate men er “en” invoegt, tussen wortel en 

vetheid. Dit voegwoord komt voor in de verbeterde Sinaiticus. Men kan zo met de S.V. lezen: “en aan de 

wortel en de vettigheid des olijfsbooms deelachtig wordt” of zonder “en”: en „dat de wortel der vettig-

heid des olijfsbooms deelachtig wordt”. We menen dat de laatste lezing beter is, want daar de takken op 

de wortel geënt worden en niet op de stam, verkrijgen ze hun vetheid, hun oliegehalte, uit die wortel en is 

deze de wortel der vetheid waaraan ze deel krijgen. De Leidse Vert. laat het “en” weg en zet: “de wortel der 

vetheid van den olijfboom”, de Nwe Vert. heeft met Brouwer „aan den saprijken wortel van de olijf-

boom”; deze vertalingen laten het “en” dus ook weg. We menen echter dat de Leidse Vert. hier beter de 

bedoeling van Paulus weergeeft, iets dat we bij vs. 24 zullen uiteenzetten. 

 

Vs. 24. Het tweede gedeelte van vs. 16 geeft, naar we reeds enigszins zagen, een wending naar het beeld 

dat Paulus nu verder uitwerkt. We willen hierbij op vijf punten letten: op de boom, op de wortel, op het karak-

ter ervan, op de enting, op het oogmerk. 

 

De olijfboom. We vinden in de fabel van Jotham in Richt. 9 vierderlei boom genoemd: de olijfboom, de vij-

genboom, de wijnstok en de doornenbos, vs. 8-15. O.i. ligt hierin de volgende symboliek: De doornenbos is 

de staat van Israëls afvalligen in de eindtijd, de wijnstok is Israël als zendingsvolk dat het hart van God en de 

mensen vrolijk maakt, de vijgenboom Israël in zijn nationale voorrechten (in deze aioon geen vrucht meer, 

Mt. 21: 19), de olijfboom Israëls geestelijke zegeningen. 

 

De olijfboom illustreert Israël. Niet Christus. Dit blijkt duidelijk uit Jer. 11: 16a “De Here had uw naam ge-

noemd een groene olijfboom, schoon van lieflijke vruchten ” Daar echter ook de vijgenboom Israël illustreert, 

o.i. in zijn nationale voorrechten, is het de vraag wat de olijfboom dan aanduidt. Dit zijn voor ons niet de nati-

onale maar de hogere geestelijke beloften die de Here, naast de nationale, reeds aan Abraham beloofd 

heeft. Ps. 52: 10 wijst hierop: David zegt dat hij een groene olijfboom zal zijn in Gods Huis. Zo ook Zacharia; 

in hfdst. 4 ziet de profeet een visioen van de gouden kandelaar met zeven lampen, een oliekruikje en twee 

olijfbomen welker takken de lampen van olie voorzien. In beide Schriftplaatsen is sprake van een zijn in het 

Heiligdom wat het priesterlijke inhoudt en dit ligt op het terrein van de hogere, geestelijke beloften, die het 

ten zegen zijn inhouden. 

 

De wortel. Ook deze is o.i. niet Christus maar Abraham en dan niet als mens maar als uitverkorene (Neh. 9: 

7) die tot een vader gesteld is van menigte van volken, Gen. 17: 2, 3a. Zijn figuur stelt Paulus in deze Brief 

ons voor als vader van velen uit Besnijdenis en Voorhuid, mits zij in zijn voetstappen des geloofs wandelen; 

in Gal. 3: 8 is het Abraham met wie anderen gezegend kunnen worden. 

 

Het karakter ervan. Dit hebben we reeds enigermate aangegeven, het is antitypisch bezien een stellen in het 

Heilige of Heilige der heiligen, of met Romeinen uitgedrukt de rechtvaardiging en de verzoening (het Heilige) 

en de vrede tot God (het Heilige der heiligen). Dit houdt ook in het zijn ten zegen der Volken, dit is de rijkdom 

der wereld en heeft tot basis de verzoening dier wereld. 

 

De enting tegen nature. Er wordt van Paulus beweerd dat hij, de stedeling, geen goede kennis had van het 

kweken van vruchten en bomen en dat hij daarom hier een fout maakt in zijn beeld van het enten van wilde 

takken op een tamme olijfboom. Een kweker, zegt men, ent nooit een wilde tak op een tamme boom; wel het 

omgekeerde: hij zet een tak van een veredelde boom op een wilde boom; zo krijgt die tak de sappen van de 

sterkere wilde boom maar zet die om in goede vrucht. Echter vergeet men, dat Paulus zegt dat het in zijn 

beeld tegen nature is, dus dat hij zeer goed weet dat men dit, in het algemeen, niet doet. 

 

Toch is Paulus’ beeld geheel juist en was het inenten tegen nature geen inenten tegen de toenmalige prak-

tijk. Lucius Junius Moderatus Columella, een Latijns schrijver, ± 40 jaar na Christus, heeft over “Landbouw, 

Tuinbouw en Bomen teelt” geschreven en spreekt ook over het kweken van de olijfboom. Hij zegt dat men er 

wanneer een olijfboom ophield vrucht te dragen, een wilde loot op entte en dat deze de boom aanzette tot 

nieuwe vruchtvorming. 
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(Ontleend aan Chas. H. Welch’ uiteenzetting van The Epistle tot the Romans in The Berean Expositor, dl. 

XXVIII, bl. 112-1938). 

 

We kunnen er nog aan toevoegen dat men in zo’n geval ook wel alle takken afkapt en nieuwe loten op de 

wortel ent. De olijf heeft gewoonlijk geen stam, de opgaande takken die dicht bij elkaar staan, schijnen een 

stam te zijn. De olijfboom, d.i. „stam” - wat dan de gezamenlijke takken zijn - kan dus afgehouwen worden, 

terwijl de wortel nog levenskracht heeft; niet deze schiet dan te kort, maar de takken. 

 

Het oogmerk der enting. Wat de kweker in die dagen met de olijfboom deed, deed God met Israël. Hij entte 

wilde takken op de tamme olijf. Deze kregen nu niet alleen deel aan de vetheid van de wortel maar moesten 

het volk prikkelen tot jaloersheid en zo teweegbrengen dat het ook die rijkdom deelachtig wilde worden. De 

inenting gebeurde dus allereerst om Israëls wil, het verdere oogmerk was de Volken deelachtig te maken 

van de vetheid des wortels. 

 

Men lette er op dat de S.V. onjuist is met haar overzetting “in hun plaats". Zij heeft “plaats” reeds cursief ge-

schreven, dat woord staat er dus niet; het “in hun” moet zijn „onder hen”, te midden van hen”, n.l. van de 

tamme takken. 

 

Voor we nu nagaan of Paulus’ beeld ook voor nu nog geldt, willen we eerst enkele beschouwingen hierover 

weergeven. 

 

Een eerste beschouwing. Er zijn uitleggers die zeggen: De hele volkenwereld is ingeënt op de stam Israël en 

ontvangt nu de geestelijke zegening der rechtvaardiging en verzoening die Israël had kunnen verkrijgen. Nu 

hebben de Volken die onder het evangelie leven zich aan Paulus’ vermaning niet veel gestoord: zij hebben 

geroemd tegen de takken, de Joden, dezen veracht en vervolgd en zelfs gedood en gedaan alsof zij de wor-

tel droegen. Zij hebben gezegd: De takken zijn afgebroken opdat wij ingeënt zouden worden. Maar Paulus 

heeft hiertegen gewaarschuwd en gezegd dat, al zijn de tamme takken door ongeloof afgebroken, God hen, 

als zij daarin niet blijven, weder in zal enten en tevens dat Hij de wilde takken niet zal sparen. De Volken, 

bijzonder van Europa, hebben Christus beleden, zeker, gebrekkig maar er was toch een sterke Christelijke 

inslag. Echter, zoals het in Israël was, zo is het ook bij hen geweest of geworden: ook zij eerden, evenals dit 

volk, God merendeels met de lippen maar hun hart was verre van Hem. Het afhouwen is nog niet gebeurd 

maar de tijd schijnt nabij te zijn; er is voor een deel een zich af keren van en haat tegen het Christendom, 

voor een ander deel een sterke verwereldlijking; de wereld wordt anti- en onchristelijk. Dan zal Israëls herstel 

komen en worden de takken weer ingeënt; het begint ermee dat Israël zijn ongeloof laat varen en in Christus 

gaat geloven; reeds zien zij in Hem een groot leraar en eens zullen zij Hem als hun Verlosser te voet vallen. 

 

Naar men ziet worden in deze beschouwing de tamme takken voor nu geheel uitgeschakeld; als takken kun-

nen toch met betrekkelijk zeer weinige Jodenchristenen die tot de Christelijke Kerk zijn toegetreden aange-

merkt worden. De takken zijn groepen: Joodse synagogen en Christelijke gemeenten van Paulus’ dagen. 

 

Een andere beschouwing. Dit is er een die tegenwoordig veld wint; ze is de volgende: De Heidengelovigen 

worden ook nu nog tussen hen, de Jodengelovigen, ingeënt en verkrijgen zo deel aan hun beloften. Nog 

steeds is het eerst de Jood, dan de Griek en we moeten bij het evangeliseren dus met de eerste beginnen. 

 

We achten de laatste visie, om daarmee te beginnen, niet goed doordacht en onjuist. Men zegt daarin dat de 

Heidengelovigen bij Israël ingelijfd worden. Wij vragen aan de voorstanders hiervan of het erfdeel van de 

Heidengelovigen dan het land Palestina zal zijn dat immers aan Israël beloofd is en of zij dan ook aan Israëls 

ceremoniën die er in de toekomst komen zullen moeten deelnemen, en ook de sabbat, en de besnijdenis 

zullen moeten gaan houden. Als we immers onder of tussen hen ingeplant zijn, zou ook dit alles moeten 

doorwerken. We menen dat men hier beter moet onderscheiden en niet moet spreken van een inlijving in 

Israël, want dit zou, indien men althans aan de toekomst van dit volk gelooft, ook de nationale zegeningen 

voor de gelovigen die een Huis in de hemelen verkrijgen meevoeren. Men moet, Paulus navolgende, terug-

lopen op Abraham die gesteld wordt tot een vader van vele volken (Rom. 4: 16, 17) en zien dat hij, naast het 

erfgenaam zijn van het Land (Gen. 13 en 15) ook een bovennationale zegening ontvangt: het erfgenaam zijn 
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der wereld. Men spreke daarom niet van een inlijving in Israël en houde daarmee de wortel niet voor Israëli-

tisch, want dit leidt tot inconsequentie, maar onderscheide tussen olijf- en vijgenboombeeld, d.i. tussen bo-

vennationale en nationale zegeningen; de eerste houden o.a. rechtvaardiging in en stellen tot erfgenaam der 

wereld, een gezegend worden met de gelovige Abraham, de andere o.a. wedergeboorte en een beërven van 

het Land. Voor beide groepen is er geestelijke zegening maar de rechtvaardiging gaat uit boven de weder-

geboorte, evenals de hemel is boven de aarde. De wedergeboorte is voor de aarde, (Joh. 3: 12), de recht-

vaardiging voor de hemel (2 Kor. 5). Door Paulus’ bediening komt er duidelijker onderscheiding en verdere 

verlichting in dezen. 

 

Trekt de tweede visie de tamme takken sterk naar voren, de eerste ziet deze eigenlijk in het geheel niet en 

spreekt alleen over de wilde. Ook deze is daarom niet juist, al is er veel in de beschouwing over de Christe-

lijke Volken van Europa dat we kunnen onderschrijven. 

 

Maar hoe dan met de Olijfboom van Rom. 11 als noch de tamme takken mogen ontbreken noch de Heiden-

gelovigen in Israël worden ingelijfd. Wij menen dat Paulus' beeld van de Olijfboom er een was voor die tijd; 

dit noemen we bedelingwaarheid. Immers, waar is de Olijfboom nu. Hij is er niet. Er zijn geen Christelijke 

gemeenten die deels uit Joden, deels uit Heidengelovigen bestaan, er zijn ook geen Heidengelovigen die, 

omdat zij zijn gaan geloven, deel zijn gaan verkrijgen aan Israëls beloften. De Olijfboom stond zolang Israël 

als Gods Volk werd aangemerkt, het beeld verdween toen Israël in het jaar 70 Lo-Ammi werd. Van de Olijf-

boom, d.i. wat Israël als drager der hogere Abrahamietische beloften had kunnen zijn, staat in Jer. 11: 16 en 

17a: “(maar nu) heeft Hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelve (n.l. de Olijfboom) 

aangestoken en zijn takken zullen verbroken worden. Want de Here der heerscharen die u geplant 

heeft, heeft een kwaad over u uitgesproken om der boosheid des Huizes Israëls en des Huizes van 

Juda”. 

Dit ziet mede op de ondergang van Israël in het jaar 70. De Olijfboom (de gezamenlijke takken) zijn afge-

houwen en daar tussen kunnen nu dus geen Heidengelovigen geplant worden. Daarom gaat Paulus’ beeld 

voor nu niet door, waaronder we dan, hetzij nogmaals herhaald, verstaan het als Christen- Jodengroep leven 

in een Heiden-christengroep. En dit niet alleen, maar om als met heilige geest begiftigde Heiden-chris-

tengroep het vereelte Israël tot jaloersheid te wekken. Dit heeft toch zeker nu absoluut niet plaats. De inen-

ting was immers, tegen nature, om de olijfboom tot vrucht te prikkelen. Wie dit voor ogen houdt, ziet dat noch 

de eerste noch de tweede beschouwing juist kan zijn. 

 

Vanzelf kan de vraag rijzen: Wat is er dan nu, nu de Olijfboom die onlosmakelijk aan Israël verbonden is en 

met het oog op welk volk de wilde takken ingeënt werden, er niet is. Paulus spreekt daar vanzelf niet van, 

zijn Brief is geschreven voor de grote krisis van Handelingen 28, d.i. vóór God de Behoudenis aan de Volken 

zond (vs. 28), maar in Zijn evangelie is een doorgaande waarheid te vinden: de verzoening der wereld met 

de rechtvaardiging door het geloof van Christus. Na Israëls uitvallen valt wel de Olijfboom weg en vervalt 

mede het “eerst de Jood” maar blijft, wat Paulus later mede duidelijk aangeeft: het Middellaar-Gods-zijn van 

Christus voor de mens, onverschillig wie hierin nu eerst is, „Jood” of „Griek”. Dit is de vaste blijvende basis, 

het „eerst de Jood" en de Olijfboom, zijn bedelingwaarheden, dingen voor een zekere tijdsperiode. Deze 

konden veranderen en zijn veranderd, niet het vaste fundament. Dit geeft Paulus, behalve in 1 Tim. 2: 5 en 6 

mede aan in 1 Tim. 3: 15 en 16. 

 

We leven nu niet in Rom. 11 maar in een geheel andere sfeer: die van de bedeling der genade Gods, aan 

Paulus, en aan hem alleen, geopenbaard na Handelingen 28, Ef. 3:1. Deze heeft wel tot grondslag de ver-

zoening der wereld maar openbaart een nog hogere genade, Ef. 3: 3 en 6-12. Voor de geroepenen uit Israël 

is er nu het wonder dat hun juist door het verlies van de positie van hun volk, nu een nog hoger heil ten deel 

kan vallen dan het gezegend worden met de gelovige Abraham, n.l. het in Christus gezegend worden met 

alle geestelijke zegeningen in de overhemelen. En voor de gelovige Heiden is het nu niet een geplant wor-

den te midden van de takken van de Olijfboom maar het één Lichaam vormen met de gelovige Israëliet on-

der Christus als Hoofd. De twee zijn tot een gemaakt, Ef. 2: 16. 

 

Men onderscheide wèl tussen bedelingwaarheid en -genade en doorgaande en persoonlijke genade. De 

eerste geeft een sfeer aan die kan veranderen; het is er een waarin God hetzij een groep gebruikt hetzij 
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begiftigd tot een bijzonder doel, en die Hij kan doen ophouden, de andere beoogt het persoonlijke heil door 

de inwoning van Zijn Geest, zij het naar trappen en deze genade wordt niet teruggenomen maar blijft, al kan 

de begenadigde verachteren. Rom. 11 is voorbij maar de behoudenis in en door Christus is gebleven, Hij 

blijft als Middelaar Gods en der mensen. 

 

 

HOOFDSTUK  82 

 
Israëls vereelting tijdelijk. 

De volheid tier heidenen. 

Geheel Israël behouden. 

Rom. 11:  25-32. 

25. Want ik wil niet, broeders, dat gij onkundig zijt van dit geheimenis - opdat gij niet eigenwijs zijt - 

dat de vereelting ten dele over Israël gekomen is totdat de volheid der Volken ingaat. 26. En zo zal 

geheel Israël behouden worden gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en Hij zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob. 27. En: Dit is Mijn verbond wanneer Ik hun zonden wegneem. 

28. Wat nu het evangelie betreft (zijn zij) wel vijanden om uwentwil, doch naar de verkiezing bemin-

den om der vaderen wil, 29. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 30. 

Want, evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart maar nu ontferming hebt verkregen, 31. zo 

zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden door de aan u (bewezen) ontferming, opdat ook zij nu 

ontferming mogen verkrijgen. 32. Want God sluit die allen op in ongehoorzaamheid opdat Hij Zich 

over allen ontfermen zou. 

 

Rom. 11: 25. Want ik wil niet, broeders, dat gij onkundig zijt van dit geheimenis - opdat gij niet ei-

genwijs zijt - dat de vereelting ten dele over Israël gekomen is totdat de volheid der Volken ingaat. 

 

In dit vers spreekt Paulus met zijn “broeders” weer de gehele gemeente aan. Nergens echter worden ook de 

„zusters” genoemd, zij kunnen er zeker van zijn dat zij in de „broeders” begrepen zijn. 

 

Paulus wil de Romeinen gelovigen van iets niet onkundig laten. Zij zouden „wijs bij zichzelve” kunnen wor-

den, d.i. eigenwijs en menen dat het met Israël nu weldra gedaan zou zijn en dat zij hun plaats zouden gaan 

innemen. Maar dat is niet zo: de vereelting van Israël is slechts voor een tijd, dan komt er verandering; dit is 

een „verborgenheid” die hij hun wil bekendmaken. 

 

De „verborgenheden” zijn geen zaken die onkenbaar zijn maar die tot op de tijd hunner bekendmaking onbe-

kend waren. Ze zijn door het verstand niet te ontdekken, maar zodra ze geopenbaard zijn, kunnen ze ver-

staan worden, zij het niet door allen, daarom zijn het „geheimenissen”. 

 

Behalve dit woord vragen nog andere in dit vers onze aandacht: dat wat we door „vereelting” vertaald heb-

ben, het „ten dele” en de duur, „de volheid der heidenen” met het „totdat”. 

 

De vereelting. Dit is een ander woord dan wat staat in hoofdstuk 9: 8; daar staat een vorm van het werk-

woord “sklèruno”, hier het zelfstandige naamwoord “porêsis”. Men ziet zo het uiterlijk verschil. Het eerste, 

voorkomend in Handelingen 19: 9; Rom. 9: 18; Hebr. 3: 8, 13, 15 en 4: 7, is sterker dan het tweede, te vin-

den in Mk. 6: 52; 8:17; Joh. 12: 40; Rom. 11: 7 en 2 Kor. 3: 14; het eerste geeft een grote onbuigzaamheid 

aan, het laatste een zekere hardwording, zoals eelt hard vel is; bij vereelting is de hardheid nog niet dus-

danig voortgeschreden dat zij tot geestelijke dood leidt. 

 

De Eng. Vert. heeft dit woord in 2 Kor. 3: 14 door „verblind” vertaald en het woord “porosis”, voorkomend in 

Mk. 3: 5; Rom. 11: 25 en Ef. 4: 18 in deze twee laatste teksten door „blindheid”. 
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Deze blindheid of vereelting heeft Jes. 6: 9 en 10 op het oog; daar zegt de profeet: „Ga heen en zeg tot dit 

volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar bemerkt niet. Maak het hart van dit volk 

vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch hore met zijn 

oren, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze”. 

 

Als de profeet nu vraagt: “Hoe lang Here?” krijgt hij hierop geen rechtstreeks antwoord maar een aanduiding, 

vs. 11 en 12. „Totdat de steden verwoest worden zodat er geen inwoner zij, en de huizen zodat er 

geen mens zij, en het land met verwoesting verstoord worde, want de Here zal die mensen verre 

wegdoen en de verlating zal groot zijn in het binnenste des lands”. 

 

Dit deel kan men vervuld zien in de Babylonische wegvoering. Echter er is nog meer, want de Here gaat 

voort en zegt in vs. 13e: “En is nog een tiende deel daarin, dan zal dit weer verwoest worden”. Dit is 

dan vervuld in het jaar 70 na Chr. Echter, er blijft een hoop, want de Here zegt in vs. 13b: “(Doch) gelijk van 

een terebinth en eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn” (S.V. en 

Nwe Vert.). Er is dus geen complete ondergang, er blijft een tronk over en deze zal weer uitbotten, wat an-

dermaal een bewijs is van Israëls herstel en wederkeer. 

 

De woorden van Jes. 6: 9 en 10 zijn voor het grootste belang voor Israëls historie. Ze worden in het N.T. 

zeven maal aangehaald. Mt. 13: 14; Mk. 4: 12; Lk. 8: 10; Joh. 12: 40; Handelingen 28: 26, 27 en Rom. 11: 8. 

In 11: 25 wordt er zijdelings naar verwezen en verder iets geopenbaard dat Jesaja graag wilde weten maar 

voor hem verborgen bleef: het hoelang. 

 

Ten dele. Dit woord kan tweeledig opgevat worden: naar aantal en naar graad. In Handelingen 23: 6 duidt 

het een zeker aantal aan, in Handelingen 5: 2 een onderdeel, in Lk. 24: 42 en Openbaring 16: 19 een ge-

deelte, maar in 1 Kor. 13: 9, 10. 12 en 2 Kor. 1: 14 een graad. De vereelting van Israël ten dele kan o.i. beide 

aanduiden: het aantal en hier staat dan een aantal uitverkorenen - het overblijfsel - tegenover een groot aan-

tal niet-in-Christus-gelovigen in Israël, en de graad: het Jodendom hield (en houdt voor een deel nog) vast 

aan zijn Schriften en heeft kennis van God. In Paulus’ dagen waren de twaalf stammen God nog gedurig 

dienende, hopende tot de hoop der belofte, door God aan de vaderen geschied, te komen. Handelingen 26: 

7. Men ziet hierin sterk de graad van het ten dele. 

 

De vereelting is nadien zeer toegenomen en al heeft Israël God niet verworpen, dan nog is de blindheid dus-

danig dat zij het blinde volk genoemd worden, Jes. 43: 8. 

 

De volheid (“plèroma”) der Volken. We menen dat door velen hier iets gelezen wordt dat er niet staat; de 

tekst zegt niet: de volheid uit de Volken. Toch hebben velen de gedachte, dat het een groep gelovigen uit de 

Volken is die bedoeld wordt, te meer daar de S.V. zet: de volheid der Heidenen. Nu is dit laatste woord in het 

Gr. hetzelfde als Volken, maar hangt het van het verbond af of men daar een groep gelovigen uit de Volken 

in moet zien of de Volken als zodanig bedoeld worden. We menen dat dit laatste hier het geval is. 

 

Menen nu velen dat het een groep is uit de Volken, dan legt men dit woord toch nog verschillend uit. De een 

meent dat het een groep gelovigen is die moet worden toegebracht voor ’s Heren wederkomst, de ander 

gaat nog wat verder en ziet in deze groep wat zij noemen dè Gemeente die opgenomen wordt de Here te-

gemoet in de lucht, en dat er dan op aarde zal overblijven of komen een ten dele gelovig Israël, zoals Open-

baring ons tekent in de 144.000 verzegelden en de Vrouw die vluchten moet. 

 

We kunnen geen van deze standpunten delen, al stemmen we toe, dat Israël er in Openbaring weer is en 

ten dele gelovig is. De volheid der Volken is voor ons echter iets anders. Deze volheid is niet het aantal ge-

lovigen dat toegebracht wordt tussen de beide komsten des Heren maar heeft evenals de volheid van Israël 

een figuurlijke betekenis al concentreert deze zich. evenals bij Israël, in een persoon die er de drager en het 

middelpunt van is. Ze is het streven der Volken, hun ideologie, d.i. hun gedachtenwereld met hun aspiraties, 

hun strevingen die hun eindpunt zullen vinden in de mens der zonde. Dit zal leiden tot de oogst der wereld, 

Openbaring 15: 15. Ze is dus zo bezien een streven en jagen in verkeerde zin. 
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Deze volheid houdt verband met het zich vervullen (“plèroo”) van de tijden der Heidenen, d.i. der Volken, Lk. 

21: 24. Als we nu de tekst niet vertalen zoals de St. Vertalers dit deden: „zal ingegaan zijn” maar door „in-

gaat”, zoals zij deden in Mk. 14: 14 en Joh. 10: 39, is er geen noodzaak om in Paulus’ woorden te lezen dat 

er een groep gelovigen mee bedoeld wordt, noch deze groep opgenomen te zien vóór de grote verdrukking; 

de Volken zelf moeten tot een volheid komen en als deze dan haar eindpunt gaat bereiken, gaat de vereel-

ting in Israël, dat dan weer een staat geworden is, (wat we in onze dagen reeds beleefd hebben), wijken: dan 

zijn reeds de 144000 verzegeld en gaat de tweede helft van de zeventigste jaarweek van Dan. 9 in, vlucht de 

Vrouw naar de woestijn en wordt Jeruzalem van de Volken vertreden, Op. 11:2; dan komt de grote verdruk-

king waarin zich een onafzienbare schaar zal bekeren en zo wordt de weg gebaand voor wat de apostel nu 

verder zegt. De volheid der Volken is zo voor ons geen groep uit die Volken maar zijn die Volken zelf die tot 

ontwikkeling in een verkeerde zin gekomen zijn, wat leiden zal tot een haat tegen God en Zijn Gezalfde, Ps. 

2, en wat hen tevens rijp maakt voor de “oogst der aarde”, Gods oordelen van Op. 15: 1. 

 

Rom. 11: 26. En zo zal geheel Israël behouden worden gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion 

komen en Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

 

Israël gaat niet onder, het wordt behouden. Dit drukt het werkwoord “sozo” uit; dit behouden is dan een op 

zichzelf bewaren (ook wel genezen) of een behouden tot iets. De S.V. heeft het ongelukkigerwijze hier ver-

taald door „zalig worden” en hiermee uitgedrukt het „naar de hemel gaan”. Beide dingen zijn onjuist. 

 

De behoudenis zal er zijn door de Verlosser. Nu gebruikt Paulus een ander woord, “ruomenos”, een vorm 

van het werkwoord “ruomai”; dit drukt steeds een verlossen uit het een of andere gevaar, of de een of ande-

re boze macht uit. Men kan dit nagaan in: Mt. 6: 13; Lk. 11: 4; 1: 74; Mt. 27: 43; Rom. 15: 31; 2 Kor. 1: 10; 1 

Thess. 1: 10; 2 Thess. 3: 2; 2 Tim. 3: 1; 2: 17, 18; 2 Petr. 2: 7, 9; Rom. 7: 24; Col. 1: 13. 

De verlossing zal zijn „alzo”, d.i. op deze wijze, d.i. zoals geschreven staat, n.l. dat de Verlosser tot en uit 

Sion zal komen. 

 

Sion. Dit is voor ons de stad Davids. 2 Sam. 7 (1 Kron. 11: 5) en deze is dan de gedeeltelijke aanduiding 

voor Jeruzalem waarmee het vaak in parallellisme staat, 24 maal, zie o.a. Ps. 51: 20; Jes. 2: 3. Het is niet de 

Christelijke Kerk of enige Christelijke gemeenschap, wat gemakkelijk te constateren valt door in plaats van 

dit woord, en mede voor „geheel Israël” de term „Christelijke Kerk” te leren. Dan zou er dus staan: De Ver-

losser zal uit de Christelijke Kerk komen om de goddeloosheden van die Kerk af te wenden. Men ziet waar 

men met „vergeestelijking” uitkomt. Men neme daarom Sion Israëlicentrisch en zie er de stad Jeruzalem in. 

 

Geheel Israël. Deze term komt ongeveer 150 maal voor in het O.T. en slechts 1 maal in het N.T., hier. Hoe-

wel hij steeds nakomelingen van de aartsvader Jakob aanduidt, heeft hij niet overal dezelfde inhoud. Meren-

deels geeft hij het gehele volk aan, dit is het geval in 115 teksten; in 34 duidt hij echter de tien stammen aan 

en in 2 de twee, n.l. 2 Kron. 24: 5 en 28: 23. Dit laatste is echter slechts schijnbaar want in deze twee stam-

men (zoals men ze meestal noemt) was „gans Israël” vertegenwoordigd. Waren er immers niet uit alle 

stammen naar Juda getrokken, 2 Kron. 11: 16; 15: 9. Er was een „gans Israël” in Juda, 2 Kron. 11:3, er is 

dus een „gans Israël" weggevoerd naar Babel, en een „gans Israël” wedergekeerd. En wie het aantal perso-

nen optelt van de families van de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, gegeven in Ezra 2, zal zien 

dat hij komt tot een aantal van 29818 en niet tot de 42360 van vs. 64, dus waren er nog 12542 anderen, dit 

is bijna 30 procent, niet uit Juda en Benjamin, 

 

In verhouding tot de achtergeblevenen waren die 42360 er weinigen, het merendeel is in den vreemde ge-

bleven en aan hen schreef Jakobus zijn Brief. Ook zij waren „gans Israël”. De splitsing loopt dus niet naar er 

tegenwoordig door gelovigen geleerd wordt, tussen de twee en de tien stammen maar tussen het wederge-

keerde deel, dat ook gans Israël heet en het achtergebleven deel, dat evenzo die naam kon en kan dragen. 

Beide delen vat Paulus samen in Handelingen 26: 7, waar hij in het Gr. niet spreekt van de twaalf geslachten 

maar er één woord van maakt: het twaalfstammigtal, hij ziet er dus een eenheid in. 

 

Israël-Jakob, Jakob-Israël. Het „gans Israël” van Rom. 11 wordt nader bepaald door het parallellisme Isra-

el-Jakob, of zoals het nog vaker voorkomt door dat van Jakob-Israël. Het eerste is beperkt tot vier teksten: 
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Deut. 33: 28; Klaagl. 2: 3; Ez. 20: 5 en Rom. 11: 26: het laatste vindt men 7 maal in Num. 23 en 24, 6 maal in 

de Psalmen, 12 maal in Jesaja (zonder de toevoeging van „Mijn knecht”, anders 17 maal), verder nog in 

Micha en Nahum, samen 28 maal. 

 

Wij zijn van mening dat, als we de naam Jakob-Israël vermeld vinden, deze steeds al de stammen omvat, de 

twee Huizen Israëls, Jes. 8: 14, de volken Israëls, Handelingen 4: 27, Geheel Israël in Rom. 11: 26 omvat 

dan ook het twaalfstammig Israël. Dit staat tegenover het overblijfsel van Rom. 11:5. 

 

Geheel Israël is niet totaal Israël, d.i. hoofd voor hoofd, maar naar zijn stammen, geslachten en huisgezinnen 

(Joz. 7). Dit is in al zijn geledingen. De opzettelijke zondaars van het volk zullen uitgeroeid worden (Ps. 101; 

Jes. 66: 24). 

 

In het slot van het vers geeft Paulus aan hoe het zal gebeuren, het zal zijn gelijk geschreven is. Men kan 

achter „is” een dubbelpunt zetten; het zal zijn doordat er een Verlosser komt, uit Sion en Deze zal de godde-

loosheden van Jakob afwenden. 

 

Tot en uit Sion. Paulus citeert hier Jes. 59: 20, maar gewijzigd. In het Hebr. staat: En daar zal een Verlosser 

te Sion komen. De Septuaginta heeft het Hebr. voorzetsel l(e) overgezet door: “eneken”, d.i. met het oog op, 

ter wille van. Nu heeft dit Hebr. voorzetsel die betekenis in sommige teksten, maar we menen dat dit niet het 

geval is in Jes. 59 en dat het daar „te” betekent, dus voorzetsel van plaats is. Vanzelf heeft de Verlosser 

eenmaal in Sion zijnde daar een werk te doen, maar dit is „voor degenen die zich bekeren van de overtre-

ding in Jakob”; niet voor geheel” Sion; daarom kan de overzetting van de Septuaginta niet juist zijn. Dit blijkt 

ook uit Paulus’ citaat, waarin hij de Septuaginta niet overneemt en niet zet „eis”, zoals we dit vinden bij ande-

re plaatsnamen tot welke men ging, zo bijv. Jozef te Bethlehem, en later te Nazareth, Lk. 2: 4 en 51, of de Elf 

te Jeruzalem, Handelingen 1: 12, of onze Heer te Kapernaüm, Mt. 8: 5, Hij zet “ek”, d.i. „uit”, en dit wijst niet 

op het komen te Sion, maar op het uitgaan uit Sion. Men vergelijke hiermee bijv. uit Jeruzalem, Handelingen 

12: 25; 28: 17, uit Antiochië, 14: 19, uit Athene, 18:1, waar steeds het “ek” staat gevolgd door een plaats-

naam. Dat Paulus Jes. 59: 20 verandert is maar niet een citeren uit het hoofd geweest maar moet een diepe-

re betekenis hebben die we menen te kunnen aangeven. 

 

De niet door Paulus, maar de door de Geest aangebrachte verandering van het voorzetsel, houdt een dub-

bele bediening van onze Heer in. Hij zal eerst te (tot) Sion komen voor hen die zich bekeren van de overtre-

ding in Jakob. Dit is Zijn komst in nederigheid, die van de Koning gezeten op een ezelin, zachtmoedig. Hij zal 

dit andermaal doen om Sion letterlijk te verlossen, Ps. 69: 36, door er voor te strijden, Jes. 31: 4; 34: 8, maar 

ook geestelijk, Jes. 4: 4; 52: 1; er dan voorts te wonen, Joël 3:16; Zach. 8: 3, nadat Hij er andermaal Zijn 

intocht gehouden heeft, Mt. 21: 39. Maar Hij zal er, om geestelijk te reinigen, ook uit gaan om Jakobs godde-

loosheden (verder) af te wenden. Als Hij (de tweede maal) tot Sion komt, zal Zach. 12: 9-44 in vervulling 

gaan, als Hij uit Sion uitgaat zal dit mede zijn om het twaalfstammige Israël in de Verstrooiing bijeen te ver-

gaderen en Ez. 36: 22-37 en 37: 21-28 te vervullen. En mede om te heersen te midden Zijner vijanden, Ps. 

2: 8, 9; 110: 2, 6. Rom. 11: 26 heeft zo een andere aspect geopend dan Jes. 59: 20; in het laatste is sprake 

van een deel, zeker het overblijfsel van Jes. 6:13, het eerste ziet op het geheel, en is in overeenstemming 

met Jes. 40: 9; 46: 13. 

 

Het afwenden der goddeloosheden is een verlossen van alle onreinheden, Ez. 36: 36: 29 en reinigen van 

alle ongerechtigheden. vs. 33 door de Geest des oordeels en der uitbranding, Jes. 4: 4. Dit zal zijn in het 

Nieuwe Verbond, „Mijn verbond” dat wat God houdt, al heeft Israël wat zij beloofd hadden, verbroken. 

  



De Brief aan de Romeinen Pagina 169 
 

HOOFDSTUK  83 
 

Rom. 11: 27. En: Dit is Mijn verbond wanneer Ik hun zonden wegneem. 
 
Vs. 27. Dit vers is een citaat van Jes. 59: 21. Het hier bedoelde verbond is niet dat der besnijdenis (van 

Handelingen 7:8) noch dat van Deut. 29, maar wijst vooruit naar wat volgt: het vergeven der zonden. Dat er 

daarnaast ook goddeloosheden bestaan wijst het verband uit. In 1 Tim. 1: 9 worden goddelozen en zondaren 

onderscheiden, en zo ook hier. God zal niet alleen hun zonden vergeven maar hun goddeloosheden afwen-

den. 

 

Het hier bedoelde verbond is ongetwijfeld het Nieuwe van Jer. 31: 31-34, dat we uitgewerkt vinden in Ez. 36. 

Daar zien we Israël verlost van al zijn onreinheden, uitgebrand als deze worden door de Geest des oordeels 

en der uitbranding van Jes. 4: 4. Dan zullen allen de Here leren kennen van de kleinste tot de grootste en 

zullen zij worden de heilige natie die God Zich heeft voorgesteld. Dit werk begint in Sion (Ps. 102: 14; Jes. 

33: 5; 52: 1, 2; Klaagl. 4: 22, Zach. 8: 13) en zal zich vandaar uitbreiden over het Land. En zo zal gans Israël 

behouden worden in zijn stammen, geslachten, huisgezinnen. 

 

Men zie verder over Sion Ps. 14: 7; Jes. 2: 3; 40: 9; 46: 13; van daaruit zal God blinkende verschijnen, Ps. 

50: 2. Verder Ps. 99: 2; 132: 13; 135: 21; Jes. 60: 14; Joël 3: 21. 

 

Rom. 11: 28. Wat nu het evangelie betreft (zijn zij) wel vijanden om uwentwil, doch naar de verkiezing 

beminden om der vaderen wil, 29. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 

 

Vs. 28, 29. Israël is steeds vijand geweest van Gods genade omdat het steeds getracht heeft eigen gerech-

tigheid op te richten. De individuele Jood doet dit nog. Hij is ook vijand van de Joden die tot het evangelie 

gekomen zijn. Paulus heeft dit ervaren en velen in zijn dagen ervoeren dit mede. De Jood kon het niet ver-

dragen dat de Heidenen Hem die zij gekruisigd hadden aannamen. En degenen onder de Joden die dit 

doen, worden door de orthodoxen nog gehaat. Maar zo alleen mag men Israël niet bekijken, er is een andere 

veel belangrijker kant: van Gods zijde zijn zij, naar hun verkiezing, beminden om der vaderen wil. Naar Zijn 

verbond met Abraham, Izaak en Jakob hebben zij recht op het land der vreemdelingschappen, Ps. 105: 8-

11. En al zijn zij nog veelszins verstrooid en zijn velen in het land hunner vijanden, ja al hebben zij het ver-

bond verbroken, nooit staat er dat God het van Zijn kant nu ook opgegeven heeft. Integendeel. “En hieren-

boven is ook dit: als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet verwerpen noch van 

hen walgen om een einde aan hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen, want Ik ben de 

Here hun God. Maar Ik zal hun (ten beste) gedenken des verbonds der voorouderen”, Lev. 26: 44, 45. 

Gods roeping tot een priesterlijk koninkrijk. Zijn genadegaven, al genoemd in 9: 4, 5, zijn onberouwelijk. God 

neemt ze niet terug, zij zullen eerlang ten volle hun vervulling krijgen als Israëls volheid ingaat. 

 

Rom. 11: 30. Want, evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart maar nu ontferming hebt ver-

kregen, 31. zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden door de aan u (bewezen) ontferming, op-

dat ook zij nu ontferming mogen verkrijgen. 

 

Vs. 30, 31. Eertijds waren de Romeinen, en in het algemeen, de Volken, aan God ongehoorzaam. Zij had-

den het aan Israëls ongehoorzaamheid te danken, dat zij Gods genade ontvingen. Hoe werd Israël nu onge-

hoorzaam. Het Gr. heeft hier een derde naamvalsvorm, die uitdrukt dat Israël ongehoorzaam werd door de 

gegeven genade. De S.V. zet het Gr. werkwoord over door: ongehoorzaam geweest, de Nwe Vert. door: 

ongehoorzaam geworden, wat beter is. 

 

Men lette op het twee maal „nu” van vs. 31. Het staat tegenover het „eertijds” van vs. 30. De S.V. heeft het 

tweede “nu” niet, de Nwe Vert. vertaalt het door „thans”, wat ook kan. 

 

Het „nu” drukt niet zozeer een tijdstip dan wel een tijdperk aan; het betekent dus niet: momenteel maar: tijd-

perkelijk. 
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Dit “nu” laat zich verklaren als men inziet dat Christus’ wederkomst toen nog spoedig kon worden verwacht. 

Deze hing (en hangt nog) af van Israëls bekering. Indien zij dit deed, kon het ontferming verkrijgen. De aan 

de Heidenen gegeven genade kon en moest hen prikkelen tot het aannemen ervan voor zichzelf. Dat kon 

toen nog, het was een „nu”, een „heden” en wel voor ,dezen”, de afgebroken takken van vs. 17: Zij konden 

toen nog weer ingeënt worden en zullen het eenmaal zeker worden. 

 

Rom. 11: 32. Want God sluit die allen op in ongehoorzaamheid opdat Hij Zich over allen ontfermen 

zou. 

 

Het is een merkwaardig „want” waarmede dit vers begint; het is geen voegwoord om een logische, uit het 

voorgaande voortvloeiende, conclusie mee in te leiden, maar staat er om de inhoud van wat volgt als logica - 

en dan Goddelijke logica te geven: God sluit die allen op in ongehoorzaamheid opdat Hij zich over allen zou 

ontfermen. 

 

Is het „want” merkwaardig, niet minder is het de tegenstelling tussen het “de allen” en het „allen”. Voor het 

eerste „allen” staat het lidwoord „de” in de vorm van het mannelijk meervoud, voor het tweede niets. Het 

lidwoord beperkt het allen tot het in het verband genoemde, dit kan taalkundig niet anders zijn dan het woord 

„takken”, dat ook mannelijk meervoud is. Paulus zegt dus dat God de takken in ongehoorzaamheid opsluit 

en ze daarin laat. Voor een tijd. Want Hij zal ze niet alleen weer inenten, zoals reeds geschreven is, maar 

zodoende kan Hij allen genadig zijn. 

 

Dit hield voor toen in, dat het heil tot de Volken verder kon gaan, de verzoening zich kon uitbreiden. Maar 

Gods plan blijft hiertoe niet beperkt. Het „allen” strekt zich veel verder uit. Johannes de Doper zal eenmaal 

heengaan in de geest en de kracht van Elia (dat deel zijner zending moet nog komen) om de ongehoorza-

men te bekeren tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Here te bereiden een toegerust volk (Lk. 1: 

17). De ongehoorzaamheid is een gevolg van de ongelovigheid (zo is het woord vertaald in Heb. 4: 11), ze is 

een zekere onovertuigbaarheid die tot weerstreven leidt. God houdt hen daarin bevangen, maar er is een 

„totdat” en een “opdat”. Het eerste is tot ’s Heren wederkomst, het tweede om hen allen genadig te zijn. 

 

Maar ook hiertoe blijft Gods genade niet beperkt. We handelen hier over de ongehoorzaamheid van hen die 

met meer licht begiftigd waren. Maar ook de Volken zijn ongehoorzaam, de Romeinen waren het geweest, 

wel niet tegen het Evangelie, dat kenden ze niet, maar tegen het geopenbaarde licht in de natuur, ze waren 

in de ongehoorzaamheid bevangen geweest, mede overgegeven in een verkeerde zin. Niettemin was het 

„totdat” voor hen, ten dele reeds gekomen. Het „opdat” zal eenmaal komen. Ook voor andere volken. Ps. 67. 

 

Het is Gods vrijmacht, dat Hij eerst enkelen bevrijdt, tevens wie Hij dit doet. Dat is het voornemen der verkie-

zing. Maar het voornemen der verkiezing - en dit is en wordt ten zeerste vergeten en heeft Calvijn doen 

spreken van het „verschrikkelijke besluit” is een deel van het voornemen der eeuwen dat uitloopt op het God 

alles in allen. Bij Zijn verkiezing roept God het dwaze en zwakke om de wijze en sterke te beschamen, opdat 

geen vlees voor Hem zou roemen, maar Hij heeft niet besloten iemand verloren te laten gaan, grondtekst 2 

Petr. 3: 9, maar Hij wil allen genadig zijn. 

 

A 2 Paulus lofprijzing over Gods wegen 

 

Rom. 11: 33-36. 

33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn be-

schikkingen en onnaspeurlijk Zijn wegen. 34. Want wie heeft de rede des Heren gekend of wie is Zijn 

raadsman geweest  35. Of wie heeft Hem eerst gegeven zodat hem vergelding zou moeten geschie-

den? 36. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid gedurende de 

aionen. Amen. 

 

Het feit van Israëls misstap en de toebrenging van een deel uit de Volken gaat in Paulus geest over tot een 

perspectief dat opstijgt en hem een lofprijzing in het hart geeft die zich uit in het bezingen van de diepte van 

de rijkdom, geopenbaard in Gods wijsheid, die de wegen kiest om tot Zijn doel te komen en in de kennis die 

alles overziet en weet wat nodig is om de dingen uit te werken en Zijn plan te volvoeren. 
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Ondoorgrondelijk zijn Zijn “oordelen”; zo wordt het woord krimata meestal vertaald; we vonden het woord 

krima reeds in Rom. 2: 2, 3; 3: 8 en 5: 16. Het betekent hier, wat God als recht stelt en doet gelden. De Nwe 

Vert. heeft: beschikking. Onnaspeurlijk zijn Zijn wegen. Zijn bedelingsgangen in de historie der wereld. 

 

Rom. 11: 34. Want wie heeft de rede des Heren gekend of wie is Zijn raadsman geweest zodat hem 

vergelding zou moeten geschieden? 

 

Dit is een citaat naar Jes. 40: 13. Daar staat: „Wie heeft de Geest des Heren bestierd en wie heeft Hem 

als Zijn raadsman onderwezen”. Hier luidt het: „Wie heeft de rede des Heren gekend of wie is Zijn raads-

man geweest”. Het Gr. heeft hier voor „rede” het woord “nous”; dit heeft de S.V. hier vertaald door: zin, el-

ders door verstand of gemoed; de Nwe Vert. zet: zin, verstand, denken. We menen dat het toch nog iets 

anders wil zeggen dan alleen verstand en wel rede. Men kan verstand hebben maar het hogere inzicht, de 

ware samenvatting in iets missen. De nous (noes) is het centrum van het verstand dat er tevens boven uit-

gaat, er in culmineert als rede. 

 

De rede des Heren, in Jes. 40: 13 aangegeven door het woord: geest, is ondoorgrondelijk. In deze rede 

heeft niemand Hem onderwezen, ze is volkomen de Zijne en gaat ver uit boven die van elk schepsel. Daar-

om zijn Zijn wegen ook hoger dan onze wegen, Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. 

 

Rom. 11: 35. Of wie heeft Hem eerst gegeven zodat hem vergelding zou moeten geschieden? 

 

Niemand heeft Hem eerst iets gegeven, God is niemands schuldenaar en behoeft dus ook niemand voor 

enige dienst of raadgeving iets te vergelden, een tegenprestatie te geven. Hij is absoluut soeverein, onaf-

hankelijk, in Zichzelf volmaakt. 

 

Rom. 11: 36. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid geduren-

de de aionen. Amen. 

 

En dan volgt het diepste, rijkste en verhevenste deel der lofprijzing. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 

alle dingen, (Gr.): is (het) alles, Hem zij de heerlijkheid gedurende de aionen, Amen. 

In 1 Kor. 8: 6 had Paulus al gezegd, dat zij maar één God hadden uit Wie alle dingen zijn en één Heer door 

Wie ze zijn. Hier voegt Hij er iets bij: ze zijn ook tot Hem. Dit kan niet anders zijn dan door de Geest. In 1 

Kor. 12 noemt hij ze in omgekeerde volgorde: de Geest, de Heere, God (vs. 4-6). 

 

Alle dingen, Gr. de alle. We kunnen hierin allereerst de schepping zien, de alle dingen van Kol. 1: 16, zienlij-

ke en onzienlijke. Deze worden tot hun doel geleid, want zij zijn geschapen tot Hem, tot het Beeld Gods en 

ze bereiken hun doel door de Geest. We kunnen er echter ook in zien het hele werk der verlossing dat niet 

minder zijn oorsprong vindt in God, doorgevoerd wordt door het werk en de arbeid van Diens eniggeboren 

Zoon en uitgewerkt en tot voleinding gebracht wordt door de Geest. Deze verlossing is nodig wil de schep-

ping haar eindpunt bereiken; beiden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hij uit Wie de alle dingen zijn 

is ook Degene van Wie het verlossingswerk uitgaat en Die zo tot Vader der verlosten wordt. - Hij door Wie 

de alle dingen zijn is ook Degene door Wie het verlossingswerk door Zijn zending wordt doorgevoerd. Zon-

der dit zou het doel niet bereikt worden. Hij, Beeld Gods, wordt daartoe de mensen gelijkend en verzoent 

door Zijn bloed ten volle de alle dingen, Col. 1: 20. - Hij tot Wie de dingen zijn is Degene die de verlossing 

uitwerkt en voleindigt, die als Heilige Geest wederbaart en met God verzoent en tot bezitverkrijgers van God 

maakt. 

 

Dit alles wordt nu op kleine schaal uitgewerkt, maar eenmaal op brede. Het „geheel Israël” gaat voor Paulus 

over in het “alle dingen”, in het al. Beiden zullen er echter eerst in die omvang of in de doorvoering zijn in de 

aionen, d.i. gedurende de aionen, de twee grote wereldtijdperken die nog moeten komen, Ef. 2: 7. Maar de 

uitkomst is zeker. En daarom schrijft de apostel andermaal het „Amen” neer, het aanbiddende, het lofverhef-

fende, het jubelende “Wis en Zeker”, waarmee hij zelf in de geest door de Geest bij voorbaat reeds gevoerd 

wordt tot in God om in Hem te eindigen. We zijn van gevoelen dat dit voor Paulus wel een der verhevenste 
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Amen's is dat hij geschreven heeft. 

- Uit Hem - door Hem - tot Hem het al. 

- Uit Hem - door Hem - tot Hem ook het Amen. 

 

HOOFDSTUK  84 

 
XIII DE LEVENDE OFFERANDE 

 Rom. 12 en 13. 

Hoofdstuk 12 en 13 vormen een nieuw gedeelte, dat betrekking heeft op het praktische leven der gelovigen: 

het zich Gode ter beschikking stellen in de verschillende levensverhoudingen. We vinden daarin vijf onderde-

len: 12: 1,2; 12: 3-16; 12: 17-13: 7; 13: 8-10; 13: 11 - 14. 

Deze eeuw niet gelijkgedaantig worden. 

Rom. 12: 1, 2. 

1. Ik wek u dan op, broeders, bij de barmhartigheden Gods, uw lichamen ter beschikking te stellen tot 

een levend, heilig en Gode welgevallig offer (wat) een redelijke eredienst (is). 2. En wordt niet van 

gelijke gedaante als deze eeuw, maar wordt omgevormd door de vernieuwing van uw inzicht, opdat 

gij moogt beproeven welke de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is. 

 

Andermaal gebruikt Paulus hier de aanspreking; broeders (zie hfdst. 10: 1) gevolgd door een „dan”, een: 

dus. Dit laatste geeft meer een geestelijk argument aan dan een logische conclusie, het staat er als bij voor-

baat. 

 

Bij de barmhartigheden. Meerdere vertalingen zetten hier het enkelvoud, zo ook de S.V. en de Leidse. 

Brouwer heeft: bij al de barmhartigheid, hij ziet het dus als een intensiteitmeervoud. De Nwe Vert. zet het 

meervoud. We menen dat men dit zeer goed kan handhaven als men onderscheid maakt tussen de recht-

vaardiging en de vrede, zoals wij deden in hoofdstuk 5: 1.- Het voorzetsel “dia” wordt ook verschillend ver-

taald: de Nwe Vert. heeft: „met beroep op”, de Leidse „bij”, zo ook Brouwer. 

 

Paulus wekt de Romeinengelovigen op, met het oog op de hun gegeven barmhartigheden die we hierboven 

noemden, zich Gode ter beschikking te stellen, zich Hem toe te wijden, iets waarop hij reeds gewezen heeft 

in hoofdstuk 6: 13, 16 en 19. 

 

Hun lichamen. Dit is een gedeeltelijke aanduiding voor: zichzelven. Paulus gebruikt dit woord met het oog 

op wat hij verder schrijft: Zij moeten een offer zijn, een levend offer. Bij de gewone offers werd het dier ge-

dood en kon slechts éénmaal geofferd worden; zij moesten een gedurig offer zijn, zich voortdurend toewij-

den. Daarbij een „heilig” offer, een offer aan God. Tevens welbehaaglijk, door te beproeven wat de wil des 

Heren was. 

 

Hun redelijke eredienst. Het zich zo Gode ten dienste stellen was hun redelijke eredienst; voor „redelijk” 

heeft het Gr. hier „logisch”. Paulus gebruikt dit woord alleen hier, Petrus doet het in zijn eerste Brief, 2: 2. 

Met de redelijke eredienst wordt geen godsdienst der rede bedoeld, ook niet de bestudering van de gods-

dienst langs de weg der rede maar een eredienst die, in tegenstelling tot Israël dat uiterlijke offers bracht, 

steunt op redelijke gronden, de behoeften van de geest bevredigt en het gemoed heiligt. 

 

Israël en zijn priesters hadden nauwkeurige voorschriften wat zij moesten doen, maar bij de redelijke gods-

dienst komt het aan op het denkend uitwerken van Gods verlangen in allerlei omstandigheden, niet op het 

volgen van een voorgeschreven gebod of wet. 
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Eredienst. Gr.: “latreia”. Dit woord duidt in Rom. 9: 4 Israëls ceremoniële dienst aan, evenzo in Heb. 9: 1 

waar sprake is van de rechten, d.i. de inzettingen ervan; Heb. 9: 6 zegt dat de priesters in de eerste taberna-

kel, d.i. het Heilige, ingingen om deze eredienst te volbrengen, het aansteken van het reukwerk voor het 

aangezicht des Heren (Ex. 30: 1-10). Dit betrof geen offer ter verzoening maar ter verering. De Romeinen 

(en andere) gelovigen nu moesten ook een eredienst onderhouden, waarbij zij zichzelf Gode offerden, Hem 

welgevallig waren in geheel hun leven. 

 

Het woord „welgevallig” komt alleen bij Paulus voor: Rom. 12: 2; 2 Kor. 5: 9; Ef. 5: 10; Fil. 4: 18; Col. 3: 20; 

Tit. 3: 9; Heb. 12: 2 en 28. Het werkwoord „welgevallig zijn” gebruikt hij in Heb. 11: 5, 6 en 13: 16. Het grond-

woord vinden we o.a. in Joh. 8: 29 waar onze Heer zegt dat Hij altijd doet wat de Vader behaaglijk is. Het 

voorvoegsel „eu” (wel) bij Paulus versterkt dit. 

 

Men zal vragen hoe de gelovige - ook voor ons gaat dit door - dit kan volbrengen daar hij zich vaak zo zon-

dig en zwak gevoelt. Hij moet zien op de ontfermingen Gods en daarin zijn kracht vinden om zijn leden te 

stellen tot wapenen der gerechtigheid en de zonde niet in zich te laten heersen. Men moet zo trachten en 

leren leven „als uit de doden levend geworden” Rom. 6: 13, het er voor houden, dat men Gode levend is 

in Christus, vs. 11. 

 

Rom. 12: 2. En wordt niet van gelijke gedaante als deze eeuw, maar wordt omgevormd door de ver-

nieuwing van uw inzicht, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welgevallige en volmaakte 

wil van God is. 

 

Wordt deze eeuw (aioon) niet gelijkgedaantig. Zo staat er in het Gr. Niet wat de S.V. zet: Wordt deze wereld 

niet gelijkvormig. We hebben het omschreven door: Wordt niet van gelijke gedaante als deze eeuw. 

 

We kunnen deze zinsnede als een ellips opvatten en lezen: Wordt de mensen dezer eeuw niet gelijkgedaan-

tig, d.i., laat u door de zondige wereldgang niet meevoeren zoals de mensen dezer eeuw dit in het algemeen 

doen, door het bevredigen van hun lichamelijke lusten en uitspattingen, wat Petrus noemt ontuchtigheden, 

begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen (1 Petr. 4: 3). Een gelovige heeft zich hiervan verre te 

houden, maar ook van die welke zijn geest bezoedelen, bijv. het lezen van onzedelijke lectuur, het zien van 

dito films of toneelstukken; tevens het jagen naar menselijke eer en streven naar hoogheid. Johannes vat al 

dit terrein samen in zijn woord: de begeerlijkheid des vleses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid 

des levens, 1 Joh. 2: 16; dit zijn alle dingen uit de wereld; ze besmetten lichaam en geest, 2 Kor. 7: 1 en 

behoren tot de wandel van de oude mens. 

 

Maar wordt omgevormd. Geeft het woord „gelijkgedaantig” een uiterlijke overeenkomst aan,  het omgevormd 

worden wijst op een innerlijke werkelijkheid. Het Gr. heeft: gemetamorfoseerd; hierin zit het woord “morfè” 

dat een werking van binnenuit aanduidt. Deze ontstaat door de vernieuwing van het inzicht. De S.V. zet: 

„gemoed”, dit woord ligt meer in de gevoelssfeer; het Gr. woord geeft echter de sfeer van het inzicht, die der 

rede aan. 

 

Niet alleen de uiterlijke levenshouding moet veranderd worden - dit zou een bekering tot de deugd kunnen 

zijn - maar de innerlijke gezindheid moet vernieuwd worden. Dit reikt verder dan alleen het veranderen. Voor 

het oude moet iets anders in de plaats komen, het blijft dan niet bij een deugdzaam leven leiden maar een 

zich Gode ten dienste stellen en een voortdurend offer voor Hem willen zijn; daarbij een toetsen wat Hem 

welgevallig is, een beproeven wat Zijn wil is. 

 

Gegeven genade. 

Rom. 12: 3-16. 

 

Rom. 12: 3-16 heeft drie geledingen die handelen over:  

 

- de maat van het geloof met haar zeven aspecten, vs. 3-8,  

- de aard der liefde met haar zeven zijden, vs. 9-11  



De Brief aan de Romeinen Pagina 174 
 

- en het verwachten der hoop met haar zeven ontplooiingen, vs. 12-15,  

- terwijl vs. 16 alles samenvat. 

a. De zeven gaven des geloofs. 

Rom. 12:  3-8. 

3. Want krachtens de genade die mij gegeven is, zeg ik tot ieder onder u niet hoger van zichzelf te 

denken dan betaamt, maar dat hij gezind zij tot bezonnenheid gelijk God aan een ieder een maat van 

geloof toebedeelt. 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben maar de leden niet allen dezelf-

de dienst verrichten, 5. zo vormen wij, de velen, één lichaam in Christus, doch ieder op zichzelf zijn 

wij leden ten opzichte van elkander. 6. Wij hebben dan, naar de genade die ons gegeven is, verschil-

lende gaven: 

7.  is het profetie, 

(men beoefene die) naar het richtsnoer van het geloof;  

       is het bediening, 

(men blijve) bij het bedienen; 

8. wie onderwijs geeft, 

(houde zich aan) het onderwijzen;  

       wie vermaant, 

(ga voort) in het vermanen;  

       wie (liefdegaven) uitdeelt, 

(geve die) in eenvoud;  

       wie leiding geeft, 

(betone) ijver;  

       wie barmhartigheid bewijst, 

(doe het) met blijmoedigheid. 

 

Rom. 12: 3. Want krachtens de genade die mij gegeven is, zeg ik tot ieder onder u niet hoger van 

zichzelf te denken dan betaamt, maar dat hij gezind zij tot bezonnenheid gelijk God aan een ieder een 

maat van geloof toebedeelt. 

 

Heeft de apostel in vs. 1 en 2 een algemene vermaning gegeven, in dit vers gaat hij over tot een woord voor 

een ieder onder hen. Hij spreekt hier krachtens de hem verleende genade, n.l. die van het apostelschap. Zie 

hoofdstuk 1: 5 en 15: 15. Hij doet dit in een stijlfiguur die paronomasia heet, het terugkeren van hetzelfde 

woord of van dezelfde woordstam en zegt dan tot een ieder onder hen, zijn gedachten niet hoger te laten 

gaan dan wat hij moet bedenken maar zo gezind te zijn dat hij bezonnen zij, want God heeft een ieder een 

mate van geloof toebedeeld en niemand al de volheid. De een moet niet boven de ander willen uitblinken of 

meer gaven na jagen dan die welke hem gegeven is, ieder moet tevreden zijn met de maat van geloof die 

hem is toebedeeld. Dit is vanzelf niet het geloof ter behoudenis, dat wat men meestal noemt „het zaligma-

kend geloof”, maar een bijzondere gegeven genadegave. 

 

Zulke gaven vinden we ook in 1 Kor. 12 maar, als we deze naast die van Rom. 12 plaatsen, blijkt er een 

groot verschil te zijn. Rome had andere gaven dan Korinthe. We komen hierop terug. 

 

Rom. 12: 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben maar de leden niet allen dezelfde dienst 

verrichten, 5. zo vormen wij, de velen, één lichaam in Christus, doch ieder op zichzelf zijn wij leden 

ten opzichte van elkander. 

 

Paulus vergelijkt hier ter illustratie de Romeinse gemeente met een lichaam, waarin elk lid zijn plaats heeft. 

Al de leden tesamen vormen dit lichaam maar niet allen hebben dezelfde dienst, de functies zijn verschil-

lend. 

 

In 1 Kor. 12 heeft Paulus dit beeld breed uitgewerkt, hier stipt hij het meer in het kort aan. In 1 Kor. 12 

spreekt hij van „Lichaam van Christus” (niet: hèt Lichaam van Christus zoals de St. en de Nwe Vert. zet-
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ten), hier van „één Lichaam in Christus”. Beide groepen zijn afzonderlijke „Lichamen” die Christus toebeho-

ren, dit blijkt uit de verschillende gaven die hun gegeven waren en die we aan het slot van dit gedeelte zullen 

vergelijken. 

 

Volgens 1 Kor. 12 waren de leden van het Korinthe lichaam „leden in het bijzonder”, d.i. uit dele (in 1 Kor. 13: 

9 is dit woord vertaald door „ten dele”,) d.w.z. de leden staan niet op zichzelf, zijn niet volledig in zichzelf 

maar zijn op elkaar aangewezen, zonder elkaar kunnen zij niet goed functioneren. Dit is ook het geval met 

het Romeinen lichaam, de velen vormen één lichaam. 

 

Deze twee „Lichamen”, elk met aparte gaven (op één na, de profetie), moet men wel onderscheiden van het 

Efeze lichaam. Hiervan kan elk lid op zichzelf staan omdat “allen gekomen zijn tot de volkomen man „tot 

de maat van de wasdom der volheid van Christus”, Ef. 4: 13. Uit het noemen van oor en oog in 1 Kor. 12 

blijkt dat deze gemeente een eenheid vormde waarin leden en het hoofd waren; zeker de apostelen en pro-

feten. Het Lichaam van Efeze heeft geen ander Hoofd dan Christus Zelf uit Wie het opwast, Ef. 4: 15, het 

Hoofd boven alle dingen die alles in allen vervult, Ef. 1: 23. 

 

Men mag niet zeggen dat het Efeze lichaam reeds bestond in de Handelingentijd, het werd pas daarna ge-

vormd. Het verschil in gaven tussen de Korinthe en de Romeinen gemeente bewijst dat er Lichamen waren 

die gevormd werden door de gezamenlijke leden, niet het ene Lichaam welks leden in de tijd van na Hande-

lingen 28 tot op heden opwassen uit het Hoofd maar geheel zelfstandig kunnen en meestal ook moeten 

staan. 

 

Rom. 12: 6. Wij hebben dan, naar de genade die ons gegeven is, verschillende gaven: 

7.  is het profetie, 

(men beoefene die) naar het richtsnoer van het geloof;  

       is het bediening, 

(men blijve) bij het bedienen; 

8. wie onderwijs geeft, 

(houde zich aan) het onderwijzen;  

       wie vermaant, 

(ga voort) in het vermanen;  

       wie (liefdegaven) uitdeelt, 

(geve die) in eenvoud;  

       wie leiding geeft, 

(betone) ijver;  

       wie barmhartigheid bewijst, 

(doe het) met blijmoedigheid. 

 

Er zijn verschillende gaven en de leden vullen elkander aan, al naar de gegeven genade. 

 

De gaven worden nu door de apostel nader genoemd. Als eerste is er de „profetie”. Dit is niet allereerst de 

gave om dingen die later gebeuren zullen vooruit te openbaren maar om Gods Woord en Zijn openbaring in 

Christus uit te leggen en voor ieder der leden begrijpelijk te maken en dat tot stichting, d.i. opbouw, verma-

ning en vertroosting voor hen. Deze uitlegging moet gebruikt worden „naar mate des geloofs”, Gr.: naar ana-

logie des geloofs” waaronder we wel „de mate des geloofs” van vs. 5 zullen moeten verstaan. De werk-

zaamheid van de leden die de gave der profetie hebben moet niet uitgaan boven of buiten de ontvangen 

gave. Zij moeten alleen spreken over datgene waarin zij licht hebben ontvangen en niet streven naar gaven 

die zij niet hebben om boven anderen uit te blinken. Zij moeten bezonnen zijn en blijven, niet wijs zijn boven 

hetgeen men behoort wijs te zijn om zo bewaard te worden voor hoogmoed. 

 

Een tweede gave is de „bediening”, de dienst, Gr. de “diakonia”, wat hier niet betekent de diaconale dienst, 

de zorg voor de armen maar dienst in ruime zin, het bewijzen van een of andere hulp of bijstand aan de an-

dere leden. Zie bijv. Rom. 11: 13; 1 Kor. 12: 5; 2 Kor. 4: 1. Wie deze gave ontving, moest deze ook werkelijk 

gebruiken in het dienen der gemeente en niet om er zich door te verheffen of er mee te pralen. 
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Een derde gave is die van het leren, het onderwijzen. Dit is de meer stelselmatige uiteenzetting der geopen-

baarde waarheden. 

 

Een vierde is de gave van het vermanen, welk woord ook door vertroosten vertaald kan worden. (Handelin-

gen 13: 15). Al zijn deze derde en vierde gave niet scherp te scheiden, het zijn verschillende gaven en het 

ene lid had de ene, het andere de andere, op duidelijke wijze. 

 

Een vijfde gave is het uitdelen. Dit ziet op de regelmatige uitdeling aan de armen. Er waren er die hiervoor 

bijzonder begiftigd waren, zeker ook om hen te bemoedigen. Zij moesten hun werk echter doen in eenvoud, 

zonder invloed of aanzien te willen verwerven. 

 

Een zesde gave is het over anderen gesteld zijn (S.V.: voorstander, ook zo vertaald in 1 Thess. 5: 12). Deze 

gave diende om te leiden en te besturen. Zulken moesten dit doen met ijver, zonder te verslappen of hier-

door eigen eer te willen zoeken. 

Een zevende gave is het barmhartigheid oefenen. Dit is wel geweest het bezoeken, mogelijk ook het verple-

gen van zieken, het zorgen voor wezen en weduwen, wat gebeuren moest met blijmoedigheid, met een op-

gewekt gezicht, daardoor de misdeelden mede opheffend. 

 

Al deze gaven waren toen nodig om de in verschillende plaatsen ontstane gemeenten de nodige steun en 

openbaring te geven. Ze werden gegeven naar de Geest dit wilde en de begiftiging is ongetwijfeld zodanig 

geweest dat het geheel der gelovigen zodanig gediend werd als toen nodig was. 

 

Als we nu de gaven van 1 Kor. 12 naast die van Rom. 12 zetten, hebben we het volgende: 

                                                  1Kor. 12.   Rom. 12 

    1.- Woord der wijsheid 

    2.- Woord der kennis 

    3.- Geloof 

    4.- Gezondmakingen 

    5.- Krachten 

                             6.- Profetie               1.- Profetie 

    7.- Onderscheiding der geesten 

    8.- Talen 

    9.- Uitlegging der talen 

         2.- Bediening 

         3.- Lering 

         4.- Vermaning 

         5.- Uitdeling 

         6.- Leiding 

         7.- Barmhartigheid 

Men ziet dat ze alleen de profetie gemeen hebben. 

 

Het is opmerkelijk dat de gaven van Romeinen en die van Korinthe verschillen. Korinthe had er negen, Ro-

meinen zeven. Bij de laatste ontbreken bijv. gaven der gezondmaking, werking der krachten, talen, uitlegging 

der talen. We zouden kunnen zeggen dat Romeinen reeds een overgang vormt naar de instelling der amb-

ten die we vinden in 1 Tim. en Titus, die gekomen is na Israëls terzijdestelling en geldt voor de bedeling des 

geloofs. Tevens blijkt er duidelijk uit dat er destijds meerdere „Lichamen” waren in die tijd en nog niet het ene 

Lichaam. 
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HOOFDSTUK  85 

b. Zeven aspecten der liefde. 

Rom. 12: 9-11. 

Rom. 12: 9. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afschuw van het kwade, hangt het goede aan. 10. Hebt 

elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, elkander ten voorbeeld zijnde in eerbetoon, 11. Weest 

niet traag in ijver, zijt vurig van geest, dient de Here. 

 

Na de zeven gaven des geloofs van vs. 6-8 volgen nu de zeven aspecten der liefde waarin de Here gediend 

moet worden. 

 

Als inleiding en motief staat de liefde. Deze is, naar 1 Kor. 13, de meeste. Ze moet ongeveinsd zijn. Velen 

schijnen haar te hebben maar als men hen beter leert kennen blijkt dat dit slechts uiterlijk vertoon is en de 

(z.g.n.) liefde niet in het hart woont, maar een veinzing of verkapte eigenliefde is. 

 

Als aspecten der liefde wordt nu het volgende genoemd. Men hange het goede aan, verafschuwe het kwade, 

zij er innerlijk ten volle afkerig van. Men hebbe elkander hartelijk lief met broederlijke (en vanzelf ook zuster-

lijke) liefde. Op deze liefde heeft Paulus reeds gewezen in 1 Thess. 4: 9, hij doet het ook in Hebr. 13:1. We 

vinden een gelijke vermaning bij Petrus, 1 Petr. 1: 22; 2 Petr, 2: 7. In Rom. 12:10 spreekt Paulus van een 

„hartelijk liefhebben”; hij gebruikt hier een woord dat inhoudt dat deze liefde warm en sterk moet zijn, zoals 

tussen nauwe verwanten. Men zij elkaar ten voorbeeld in eerbetoon, zie niet op iemand met minder gaven 

neer, maar houde elkaar hoog . Men zij niet traag in ijver voor Gods zaak, kome niet tot routine of sleurgang 

bij het betonen van broederlijke liefde. Men zij integendeel vurig van geest, men diene in alles de Here, zo-

wel in de gaven des geloofs als in de openbaring der liefde. Als zevende aspekt staat vs. 16, dat tevens het 

in vs. 3 begonnen gedeelte afsluit. 

 

c. Het verwachten der hoop, 

 

Rom. 12: 12-16. 

12. Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 13. Draagt bij in 

de noden der heiligen. Streeft naar gastvrijheid. 14. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt 

niet. 15. Verblijdt u met de blijden, weent met de wenenden. 16. Weest eensgezind onder elkander, 

zint niet op hoge dingen maar gaat mee met de nederigen. 

 

Als we deze vermaningen nagaan blijkt dat vs. 12 henzelf betreft, vs. 13 anderen, vs. 14 henzelf, vs. 15 an-

deren, vs. 16 henzelf. 

 

Men verblijde zich in de hoop. Deze was voor de hoorders en lezers de wederkomst des Heren met als 

gevolg de verlossing van het sterfelijk lichaam en het verkrijgen van aionisch leven. Komt er verdrukking om 

des geloofs wil, men zij geduldig dragend want men weet dat een hoger geluk wacht (2 Kor. 4: 17, 18).  On-

der alles volharde men in het gebed, dit geeft de beste troost en kracht. Men drage bij in de nood der heili-

gen; dit zijn niet de arme broeders in Rome of althans niet in de eerste plaats, maar waarschijnlijk de gelovi-

gen in Palestina voor wie Paulus juist in die tijd een inzameling hield, 2 Kor. 8: 4; 9: 1, 12; 1 Kor. 16: 1; hij 

komt hierop in Romeinen terug in hoofdstuk 15: 25, 26, 31 waar hij de gelovigen in Rome opwekt om mee te 

doen aan de ondersteuning der arme heiligen in Jeruzalem. Men legge zich ook toe op (letterlijk: men ver-

volge) gastvrijheid, vooral nodig voor hen die door vervolging van hun huis en goed beroofd waren. Men 

verblijde zich met de blijden, met hen wie het wèl gaat, en wene met de wenenden, met hen die in nood zijn 

bijv. door verlies van verwanten. Beide woorden zeggen: De gelovigen moeten alleszins met elkaar mee-

leven, in vreugde en in droefheid. 

 

 

 



De Brief aan de Romeinen Pagina 178 
 

Rom. 12: 16. Weest eensgezind onder elkander, zint niet op hoge dingen maar gaat mee met de nede-

rigen. 

 

Het begin, het eensgezind zijn onder elkander, wijst terug naar vs. 4 en 5: het leden zijn van elkander, het 

verdere deel: Streeft of tracht niet naar hoge dingen wijst terug op vs. 3a: het geen dunk van zichzelf hebben 

boven hetgeen men behoort te denken en het zich voegen tot de nederigen wijst naar vs. 3b: het bescheiden 

of gematigd denken en het niet „wijs zijn bij zichzelf”, d.i. eigenwijs. 

 

De zinsnede, zich voegen tot de nederige(n) moet even nader bekeken worden. Men kan deze zien in te-

genstelling tot de voorafgaande: Streeft niet naar hoge dingen, en dan lezen: voegt u tot de nederige (din-

gen). Dit schijnt logisch te zijn, echter duidt het woord, in het meervoud gebruikt, steeds personen aan: Lk. 1: 

52; 2 Kor. 7: 6; Jak. 4: 6; 1 Petr. 5: 5 of is een eigenschap van personen: Mt. 11: 29; 2 Kor. 10: 1; Joh. 1: 9. 

Zo genomen staat er consequenterwijze: voegt u tot de nederigen, de nederige personen; voor “voegt u” kan 

men dan beter zetten: laat u meevoeren, dus gaat met de nederigen mee als metgezel. 

 

Wraak en burgerlijk bestuur. 

Rom.12: 17-13: 7. 

 

Dit gedeelte heeft twee leden: de houding van de gelovige t.o.v. de medeburger, 12: 17-21 en de overheid, 

13: 1-7. 

 

a. De houding van de gelovige t.o.v. de niet-gelovige. 

 

Rom. 12: 17-21. 

17. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Weest bedacht op hetgeen goed is voor het oog van alle 

mensen. 18. Indien het mogelijk is, houdt, voor zoveel het aan u ligt, vrede met alle mensen. 19. 

Wreekt uzelven niet, geliefden, maar laat dat over aan de toorn, want er staat geschreven: Mijne is de 

wraak, Ik zal vergelden, zegt de Here. 20. Maar wanneer uw vijand hongert, geeft hem te eten, wan-

neer hem dorst, geeft hem te drinken, want door dit te doen zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 

21. Wordt van het kwade niet overwonnen maar overwint het kwade door het goede. 

 

Hebben de vermaningen van de apostel vanaf hoofdstuk 12: 3 betrekking op de houding van de gelovigen 

tot elkaar, nu opent hij een nieuw gedeelte, dat handelt over de houding t.o.v. hen die buiten zijn, dat zijn de 

niet-gelovige medeburgers en het burgerlijk bestuur; het eerste wordt behandeld in hoofdstuk 12: 17-21, het 

tweede in hoofdstuk 13: 1-7. 

 

Vs. 17-21. Als iemand zonder aanleiding ons kwaadgezind is, mogen we zijn kwaad niet met kwaad vergel-

den. Dan past geduldig dragen (lijdzaamheid), geen tegenzet. - Verder zij men bedacht het goede te doen. 

Reeds in 1 Thess. 5: 13a had Paulus geschreven zoals hier in vs. 17a, en in 13b gezegd het goede na te 

jagen; hier, in vs. 17b, zegt hij daarop bedacht te zijn voor het oog van alle mensen, letterlijk, van te voren te 

bedenken op welke wijze men het goede zal doen. We zullen zorg moeten dragen dat onze daden de toets 

der openbaarheid kunnen doorstaan, ze dus van te voren goed moeten overwegen. Voorts moet ieder, zo-

veel het aan hem ligt, vrede houden met alle mensen; niet een vrede waarbij Christus zou verloochend wor-

den of men maar met anderen meegaat of meedoet om geen spelbreker te zijn maar waarin men t.o.v. zijn 

naaste zijn goede gezindheid betoont. Verstoort de ander de verstandhouding, dan moet men trachten deze 

te herstellen, althans de dan ontstane verhouding niet te verergeren. Uitgesloten moet zijn het zichzelf willen 

wreken (zoals reeds Lev. 19: 18 leert). Men late plaats voor de toorn, het oordeel van God, Hij zal eenmaal 

de rechtmatige vergelding (in O.T. en N.T. „wraak” genoemd) geven. - Men moet niet alleen geen haat koes-

teren of vergelding zoeken (dit is negatief), maar moet zijn vijand liefde bewijzen. Wanneer hem hongert, 

geve men hem te eten, zo hem dorst te drinken (citaat van Spr. 25: 21). Dit houdt meer in dan hem aan de 

deur wat brood of water geven; het is hem nodigen aan zijn tafel, hem als gast een ereplaats geven, hem 

bijzonder onthalen om hem te tonen dat men hem niet vijandig gezind is, ja hem als naaste lief heeft. Dit zal 

op hem inwerken als werden er vurige kolen op zijn hoofd gelegd, d.i. als iets onverdraaglijks en hij zal aan 

de liefde geen weerstand kunnen bieden tenzij hij zich in het kwade zou verharden. In elk geval heeft men 
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dan Paulus’ vermaning betracht. Alles nu samenvattend zegt de apostel: Wordt van het kwade niet over-

wonnen maar overwint het kwade door het goede; alleen het goede kan het kwade overwinnen, omdat het 

positief sterker geladen is. 

 

Over enkele dingen uit dit gedeelte drieërlei aantekening. 

 

Beminden of geliefden. De apostel gebruikt deze term hier voor de tweede maal in Romeinen: in 11: 28 

voor Israël, hier voor de Romeinen gelovigen. Dezen heeft hij in 1: 7 echter al “geliefden Gods” genoemd. In 

zijn andere Brieven komt hij ook voor: 2 Kor. 7: 1; 12: 19; Fil. 4: 1b; Heb. 6: 9; meer verborgen staat hij in 

1Thess. 2: 8 (zeer genegen) en 1 Tim. 6: 2 (gelovig en geliefd). Verder spreekt hij van geliefde zonen, 1 Kor. 

4: 10, geliefde kinderen, Ef. 5:1, mijn geliefden, 1 Kor. 10: 14; Fil. 4: 12, geliefde broeders, 1 Kor. 15: 58; Fil. 

4: 1a. In totaal 15 maal. 

 

Vurige kolen op het hoofd. Het woord ”hoofd” in vs. 20 is een gedeeltelijke aanduiding die de gehele per-

soon aanwijst maar past in het verband. De uitdrukking bedoelt niet dat men zijn vijand aan Gods gericht wil 

prijs geven zoals dit gedaan wordt in het O.T.: Ps. 18: 13; 78: 48; 140: 11; Hooglied 8: 6; in Rom. 12: 20 zou 

dit in strijd zijn met vs. 19 en 21. Die vurige kolen dienen hier niet ter bestraffing maar ter overwinning van 

het kwaad. 

 

Het citaat in vs. 19 is ontleend aan Deut. 32: 35; daar heeft het betrekking op Israël: God zal Zijn volk een-

maal recht doen en hun lot ter hand nemen. Paulus verbreedt dit tot allen die anderen onrechtvaardig, en 

zeker ook onbarmhartig en onmenselijk behandeld hebben. God zal ieder werk in het gericht brengen, het 

openlijke maar ook het verborgene, het zij goed het zij kwaad, Pred. 12: 14. Daartoe zullen er tribunalen of 

rechterstoelen der gelovigen zijn, 1 Kor. 6: 2; dit alles pas in de opstanding. 

 

Al is Rom. 12 voor een andere bedeling geschreven, we menen dat het naast bedelingwaarheid, bijzonder 

wat vs. 5-8, betreft, veel doorgaande waarheid bevat, vs. 9-21. Al is de inhoud van de roeping tot het éne 

Lichaam, dus van ons geloof, een andere, de uitwerking ervan hangt voor een groot deel af van onze indivi-

duele karaktertrekken en al hebben we geen verschillende gaven, we zijn verschillende personen onder 

verschillende omstandigheden en moeten in eigen tijd en sfeer zien uit te werken wat God inwerkt. De kracht 

van onze liefde mag daarbij zeker niet minder zijn, veeleer meer, dan die de apostel de Romeinengelovigen 

voorhoudt. De hoop is veranderd maar de gezindheid van ons leven, het zich verblijden in onze hoop, kan 

geen andere zijn dan een gerichtheid op de oplossing die God voor ons in het vooruitzicht gesteld heeft en 

die eenmaal komen zal. Ons leven staat niet minder in het teken der hoop, ons doen zij “in hope”, niet als 

een vage verwachting maar als een vaste zekerheid. 

 

Rom. 12 geeft lijnen die van het grootste nut zijn voor onze bedeling en die we niet mogen laten voorbijgaan 

en geeft t.o.v. de wandel in de liefde een uitgewerkt geheel dat ten volle kan overgenomen worden voor de 

sfeer van Efeze. Daar vat Paulus het in een enkel woord samen: geworteld en gegrond in de liefde, Ef. 5:17. 

 

Men weet dat al de Schrift nuttig is voor ons, al gaat elk deel ervan niet over ons; er zijn naast het doelstel-

lende voor elke groep - dat is de hoop - veel doeldienende waarheden die ons helpen kunnen het doel te 

bereiken. We menen dat Rom. 12 in zeer sterke mate doeldienend is voor onze bedeling. 

 

HOOFDSTUK  86 

De gelovige en de overheid. 

Rom. 13: 1-7 

1. Ieder mens zij de over hem gestelde machten onderdanig, want er is geen macht dan van God en 

de bestaande (machten) zijn van God ingesteld. 2. Wie zich derhalve tegen de macht verzet, weder-

staat de ordening Gods en wie haar wederstaat zullen een oordeel over zichzelven brengen. 3. Want 

de overheidspersonen zijn niet een (voorwerp van) vrees voor de goede maar voor de slechte (daad); 

wilt ge nu onbevreesd voor de overheid zijn, doe het goede en gij zult door haar geprezen worden, 4. 
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Want zij is Gods dienares, u ten goede; wanneer gij echter kwaad doet, weest bevreesd, want zij 

draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster om strafgericht te bren-

gen over hem die het kwade bedrijft. 5 Daarom is het noodzakelijk zich te onderwerpen, niet alleen 

om straf te ontgaan maar ook om des gewetens (wil). 6 Hierom brengt gij immers ook belastingen op, 

want zij zijn ambtenaren van God, juist hierin voortdurend werkzaam. 7. Betaalt allen het schuldige, 

belasting aan wie gij belasting, accijns aan wie gij accijns, ontzag aan wie gij ontzag, eer aan wie gij 

eer schuldig zijt. 

 

Hier willen we, behoudens een paar slotopmerkingen, de tekst nagaan, in een Aanhangsel zullen we enkele 

nadere beschouwingen behandelen. 

 

Rom. 13: 1. Ieder mens zij de over hem gestelde machten onderdanig, want er is geen macht dan van 

God en de bestaande (machten) zijn van God ingesteld. 2. Wie zich derhalve tegen de macht verzet, 

wederstaat de ordening Gods en wie haar wederstaat zullen een oordeel over zichzelven brengen. 

 

Elk mens (Gr.: elke ziel, een Hebraïsme voor: elk mens) zij de over hem gestelde machten onderdanig. Dit 

veronderstelt een persoon die deze machten heeft aangesteld, een centrale machthebber. Petrus wijst hier-

op in zijn eerste Brief, hoofdstuk 2: 13, 14: „Zijt dan alle menselijke ordening (Gr.: schepping) onderda-

nig om des Heren wil, hetzij de koning als de opperste machthebbende, hetzij de stadhouders als die 

van hem gezonden worden.” “De koning” is ook een Hebraïsme, Petrus wist zeer goed dat het Romeinse 

rijk een keizer had. Maar voor zijn Israëlitische hoorders en lezers brengt hij de opperste machthebber in de 

term van „koning” naar voren. Hij aanvaardt daarin mede het toenmalige geordende staatsbestel met zijn 

centrale machthebber en aan hem ondergeordende machtbekleders. Aan beide moet men onderdanig zijn, 

zij zijn de van God gewilde overheid. 

 

Noch Paulus noch Petrus kennen revolutietijden waarin op macht beluste personen zich ten koste van bur-

geroorlogen naar boven werken, noch bezettende machthebbers. Paulus wijst op de machten die bestaan, 

Gr.: de zijnde machten. We vinden deze vorm van het werkwoord „zijn”, de meervoudsvorm, alleen hier, in 

het enkelvoud staat hij in Mk. 5: 25 en Lk. 8: 43 (waarin sprake is van een vrouw zijnde in haar bloedvloei-

ing), Handelingen 5:17 (welke was de sekte der Sadduceën, Gr.: zijnde de sekte der S.) Handelingen 9: 39 

(Dorkas bij hen zijnde) en 1 Kor. 8: 7 (zwak zijnde); in al deze teksten wijst het op een (lang) bestaande toe-

stand. Zo zijn de „zijnde” machten de vertegenwoordigers van een gevestigd staatsbestel, een stabiele 

macht. Wie zich nu daartegen verzet, verzet zich tegen de ordinantie, d.i. de beschikking van God die de 

overheid heeft verordend om een menselijk leven in een zondige wereld mogelijk te maken. 

 

Indien men zich tegen dit gezag verzet, heeft men te vrezen een oordeel over zich te halen; dit is niet het 

oordeel dat God eenmaal zal vellen maar dat der overheid zelf die het verzet tegen haar breekt. 

 

Rom. 13: 3. Want de overheidspersonen zijn niet een (voorwerp van) vrees voor de goede maar voor 

de slechte (daad); wilt ge nu onbevreesd voor de overheid zijn, doe het goede en gij zult door haar 

geprezen worden, 4. Want zij is Gods dienares, u ten goede; wanneer gij echter kwaad doet, weest 

bevreesd, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster om 

strafgericht te brengen over hem die het kwade bedrijft. 5 Daarom is het noodzakelijk zich te on-

derwerpen, niet alleen om straf te ontgaan maar ook om des gewetens (wil). 

 

Paulus ziet de overheidspersonen niet als aanmoedigers van het kwaad, als ophitsers tot boosheid en onge-

rechtigheid, maar als zulken die hen die goede werken verrichten prijzen, maar het kwade straffen. Zulk een 

overheid is Gods dienares (in het Gr. staat de mannelijke vorm diakonos, dienaar, met welk woord hij de 

overheid twee maal aanduidt in vs. 4). Wie haar niet wil vrezen moet het goede doen en zal dan door haar 

geprezen worden, “lof van haar ontvangen”, maar wie het kwade bedrijft, d.i. voortdurend in praktijk brengt, 

heeft haar te vrezen want zij is een macht die een zwaard draagt. Dat zwaard draagt zij niet slechts voor 

uiterlijk vertoon, zij kan het, waar nodig, gebruiken om het kwaad te wreken aan de bedrijvers ervan. Zij doet 

dit en moet dit, als Gods dienares, doen ten goede van haar onderdanen, om een maatschappelijk leven 

mogelijk te maken en te onderhouden. Daarom is het noodzakelijk aan de overheid onderdanig te zijn en dit 

niet alleen uit vrees voor straf maar ook om des gewetens wil, omdat zij er is door Gods verordening, anders 



De Brief aan de Romeinen Pagina 181 
 

gaat men niet alleen tegen haar maar tegen God zelf in die een gezag heeft ingesteld door menselijke 

schepping heen. 

 

Rom. 13: 6. Hierom brengt gij immers ook belastingen op, want zij zijn ambtenaren van God, juist 

hierin voortdurend werkzaam. 7. Betaalt allen het schuldige, belasting aan wie gij belasting, accijns 

aan wie gij accijns, ontzag aan wie gij ontzag, eer aan wie gij eer schuldig zijt. 

 

Paulus noemt de overheidspersonen ambtenaren van God. (Leidse Vert.: beambte). De S.V. zet hier: die-

naars, maar de grondtekst heeft hier niet het woord van vs. 4: “diakonos”, maar: “leitourgos”. Bij de Grieken 

was een leitourgos (ou = oe) iemand die een openbaar werk voor het volk verrichtte, een staatsambt be-

kleedde. Het volk riep hem daartoe en daaraan ontleende hij het gezag waarmee hij bekleed was. De over-

heidspersonen nu, zegt Paulus, zijn ook zulke machtdragers, maar niet door het volk geroepen maar door 

God verordend, allen, de hoogste ingesloten, zijn ambtenaren Gods. 

 

De vraag of men de Keizer schatting moest betalen of niet, kon ook de gelovige Jodenchristenen in en bui-

ten Palestina bezig houden, zoals het vele Joden in het algemeen waarschijnlijk deed. Men weet hoe men 

de Here met deze vraag in het nauw had willen drijven, maar hoe Hij hen die Hem verzochten er op gewe-

zen had dat zij, indien zij de Keizers munt in het dagelijks leven gebruikten, ook de Keizer belasting moesten 

betalen, Mt. 15: 15-22. Paulus zegt dit ook in Rom. 13. Hij gebruikt hier hetzelfde woord phoros als de Fari-

zeeën in Lk. 22: 20 en later in 23: 2. Oorspronkelijk was deze wat door de afhankelijke gewesten aan Rome 

betaald moest worden maar later de lasten die op burgers en vreemden drukten, zoals uit Rom. 13 blijkt; de 

Romeinen brief was immers aan gelovige Romeinen en mede aan Jodenchristenen geschreven. Er moeten 

gelden opgebracht worden, zegt Paulus; deze zijn nodig om de uitgaven van de overheid mogelijk te maken, 

waardoor zij haar gezagdragers en ambtenaren kan bezoldigen en in een baat te krijgen voor werken die het 

volk ten goede komen, De overheidspersonen moeten daardoor in staat gesteld worden de staatsdienst een 

goed verloop te doen hebben. In wezen zijn zij allen ambtenaren van God, haar onderdanen ten goede. 

Daarom moet men aan hen allen het schuldige, het verplichte, betalen; belasting aan wie men belasting 

schuldig is - inkomsten uit bezit - accijns aan wie men accijns schuldig is - inkomsten uit handel of beroep -, 

vrees aan wie men vrees, d.i. gepaste eerbied moet betonen, wellicht lagere ambtenaren als uitvoerders der 

wetten - eer aan wie eerbetoon moet worden bewezen - de hogere ambtenaren of magistraatspersonen 

wegens hun rang of ambt. 

 

Uit het bovenstaande blijkt hoe Paulus zowel de Joden als de Heidengelovigen vermaant te gehoorzamen 

aan de overheid van het land waarin zij leefden. Dit hadden de eersten nodig omdat dezen eigen wetten 

hadden, van God gegeven en zij het ongeoorloofd konden achten heidense wetten en overheden te gehoor-

zamen, terwijl de tweeden zouden kunnen menen dat zij niet langer verplicht waren te gehoorzamen aan 

wetten door afgodische mensen ingesteld. Beide groepen konden zo niet de nodige eerbied t.o.v. de over-

heidspersonen bewijzen. Waar dit gevaar voor de hand lag, geeft Paulus hier aanwijzingen voor hun gedrag 

hierin, waarbij hij zeker ook in het oog hield dat zo van het evangelie geen kwaad zou worden gesproken. De 

gelovigen moesten de menselijke goede wetten gehoorzamen, al waren deze ontworpen door niet-gelovi- 

gen. Was dit de ene zijde, hij geeft ook de andere.; de magistraten voorhouden dat zij ten goede voor hun 

onderdanen bezig moesten zijn door geen anderen dan kwaaddoeners te straffen en de goedwilligen te be-

schermen en te bemoedigen. Hierin wijst hij de heidense overheden op de ware betekenis van hun ambt; dit 

ligt dan in het ten goede werkzaam zijn voor hun onderdanen. De overheid is niet autonoom, zichzelf tot wet, 

zij is een dienares van een veel hogere Autoriteit, God en voor Hem zijn haar gezagdragers aangestelde 

ambtenaren. Zo maakte hij twee dingen duidelijk: 1e dat het evangelie dat hij predikt geen oproerige begin-

selen aankweekt bij de aanhangers ervan, 2e dat het zich niet mengt in de politieke samenstelling van enige 

staat en dat het zijn aanhangers verplicht zijn overheden, in niet zondige dingen, te gehoorzamen, welke 

vorm van gevestigd bestuur er ook moge zijn. Zo spreekt hij tot de Jodengelovigen die door Keizer Claudius 

(41-54) uit Rome verbannen waren maar enige jaren voor zijn Brief in Rome hadden mogen terugkeren, zo 

spreekt hij tot Heidengelovigen die met de Staatsgodsdienst te maken hadden, zo spreekt hij met slechte 

landvoogden voor ogen die in trotsheid neerzagen op de burgers van het gewest waarover zij gesteld waren, 

zo kan hij ook spreken met het oog op het Romeinse wetsbestel dat, mits goed toegepast in het algemeen 

aanvaardbaar was en gehoorzaamd kon worden. 
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De wet vervuld door de liefde. 

 

Rom. 13: 8-10. 

8. Weest niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de andersoortige lief heeft, 

heeft de wet vervuld. 9. Immers dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet moorden, gij zult niet 

stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, gij zult niet begeren en indien er enig andersoortig 

gebod is, wordt in dit woord samengevat: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10. De liefde doet de 

naaste geen kwaad, de vervulling der wet is dus de liefde. 

 

Rom. 13: 8. Weest niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de andersoortige lief 

heeft, heeft de wet vervuld. 

 

Men betale al zijn schulden en zij zo niemand iets schuldig. In één opzicht echter zullen de gelovigen steeds 

elkanders schuldenaars blijven n.l. om elkander lief te hebben. Dit is een fijnzinnige herinnering aan een 

voortdurende verplichting, die tevens een hoogst aangename is, want in plaats van er door te verarmen 

wordt men er door verrijkt. Wie, de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 

 

De „ander” is de andersoortige. Paulus heeft het hier niet over de broederliefde in de gemeente maar over 

de gelovige in de maatschappij, en de ,.ander” is uit een andere kring, het is “de naaste” van vs. 9, hij die 

voor hulp en liefde in aanmerking komt. Paulus predikt hun hier dus geen broederliefde maar algemene 

mensenliefde. 

 

Rom. 13: 9. Immers dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet moorden, gij zult niet stelen, gij zult 

geen valse getuigenis spreken, gij zult niet begeren en indien er enig andersoortig gebod is, wordt in 

dit woord samengevat: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10. De liefde doet de naaste geen 

kwaad, de vervulling der wet is dus de liefde. 

 

Paulus noemt nu bij wijze van voorbeeld enige geboden van de z.g.n. tweede tafel der wet. Dat hij die der 

eerste niet noemt, wil niet zeggen dat hij niet zou rekenen met de liefde tot God, maar omdat het hier gaat 

over de verhouding tot de medemens. Wat de opsomming betreft, kan men zien dat deze niet die is van Ex. 

20: 13 e.v., noch ook dat ze volledig is (er ontbreekt: gij zult geen valse getuigenis geven). Paulus bedoelt 

niet volledig te zijn, hij noemt er bij wijze van voorbeeld slechts enigen en voegt er bij dat er nog wel meer 

zijn: welk andersoortig gebod er is; dit woord wordt hier gebruikt in de zin van: op verschillend terrein liggend 

gebod: (bijv.: gij zult niet begeren), dus een uit meer dat van deze verschilt. Al deze geboden kunnen onder 

één hoofd samengevat worden: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

 

Het afleggen van de werken der duisternis. 

 

Rom. 13: 11 - 14. 

11. En dit (te meer) daar wij het tijdperk weten dat het reeds de ure is om uit de slaap opgewekt te 

worden, want nu is de behoudenis dichter bij ons dan toen wij gelovig werden. 12. De nacht is 

(ver)gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laat ons dus afleggen de werken der duisternis en aan-

doen de wapenen des lichts, 13. Laat ons, als op klaarlichte dag, welgevoegelijk wandelen, niet in 

brasserijen en dronkenschap, niet in ontuchtigheden en ongebondenheid, niet in twist en na-ijver, 

14. maar doet aan de Here Jezus Christus en besteedt geen zorg aan het vlees (die) tot begeerlijkhe-

den (leidt). 

 

Al wat Paulus zijn hoorders en lezers heeft geschreven moet betracht worden en dit te meer omdat zij het 

tijdperk weten n.l. dat de nacht der heidense duisternis en onwetendheid ver gevorderd is en de dag staat 

aan te breken. Die dag is hier de wederkomst des Heren, de dag waarin alles openbaar zal worden, 1 Kor. 3: 

13, die niet als een dief moet bevangen maar verwacht, 1 Thess. 5: 4, de dag des lichts, 5: 5. Voor hen is die 

dag, althans het morgenlicht ervan, aangebroken en daarom moeten zij uit de slaap van nog zondige be-

geerten opgewekt worden. De complete donkerheid is verdwenen door het licht van het evangelie dat zij 

gehoord en aangenomen hebben; sindsdien is er weer tijd verlopen en is de wederkomst dichter bij geko-

men. Daarom moeten zij zich gedragen als zonen des lichts en zonen des daags; zij zijn niet meer zonen 
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des nachts en der duisternis, en daarom moeten zij niet slapen maar ontwaken en nuchter zijn, 1 Thess. 5: 

5, 6. Dit beeld voortzettende spreekt Paulus over het afleggen en aantrekken van klederen, het eerste betreft 

het nachtgewaad, hier genoemd de werken der duisternis, hij noemt deze in het volgende vers, het tweede 

de kledij des daags; hier genoemd de wapenen des lichts. In de laatste kledij, die men overdag aan heeft, 

moet men welgevoegelijk wandelen, zoals het betaamt en ook verwacht wordt. De werken der duisternis 

moeten ten volle afgelegd worden en wel op drieërlei terrein: die van onmatig eten en drinken: brasserijen en 

drinkgelagen, die van sexuele uitspattingen: ontuchtigheden en ongebondenheid, en die welke betrekking 

hebben op de verhouding en omgang met de naaste: nijd en na-ijver of afgunst. Tegenover dit gewaad der 

duisternis houdt hij nu voor het gewaad des lichts, het aandoen van de Here Jezus Christus, het in grote 

volheid verkrijgen van Zijn leer en voorschriften en volgen van Zijn voorbeeld. 

 

HOOFDSTUK  87 

 
XIV DE HEERLIJKHEID VAN GOD BETOOND EN ONTVANGEN. 

 

Rom. 14: 1 - 15: 7. 

 

Dit gedeelte dat begint met het: Ontvangt de zwakken, 14: 1 en eindigt met: Ontvangt elkander, 15: 7 is in 

drieën in te delen: 14: 1-12; 14: 13-23; 15: 1-7. 

 

Rom. 14: 1. Neemt de zwakke in het geloof aan, (maar) niet om zijn overwegingen te beoordelen. 2. 

De een meent wel alles te (mogen) eten, wie zwak is eet (slechts) plantaardig voedsel. 3. Wie (alles) 

eet verachte hem niet die niet eet en wie niet eet (ver)oordele hem niet die (wel) eet, want God nam 

hem aan. 4. Gij, wie zijt gij dat gij eens anders huisknecht oordeelt. Of hij staat of valt, gaat zijn eigen 

heer aan. Hij zal echter staande blijven want de Here is bij machte hem staande te houden. 

5. De een stelt wel de ene dag boven de andere, maar de ander rekent alle dagen (gelijk). Ieder zij in 

zijn eigen denken ten volle verzekerd. 6. Wie een dag houdt, houdt hem de Here en wie (alles) eet 

doet het tot eer van de Here, want hij dankt God. En wie (sommige spijzen) niet eet, laat het na terwil-

le van de Here en dankt God (eveneens). 7. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand 

sterft voor zichzelf. 8. Want hetzij wij leven, wij leven voor de Here, hetzij wij sterven, wij sterven voor 

de Here. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij behoren de Here toe. 9. Want daartoe is 

Christus gestorven en herleefd, opdat Hij over doden en levenden Heer zou zijn. 10. Gij echter, wat 

oordeelt gij uw broeder of ook gij, wat veracht gij uw broeder. Wij allen toch moeten voor Gods rech-

terstoel gesteld worden. 11. Want er staat geschreven: (Zo waarachtig) Ik leef, spreekt de Here, voor 

Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden.12. Zo zal dus ieder van ons voor zichzelf 

rekenschap geven (aan God). 

 

In hoofdstuk 14 gaat Paulus een paar kwesties behandelen die in zijn dagen in meerdere gemeenten aan de 

orde waren en ook in Rome bestonden, n.l. het zich al of niet onthouden van sommige spijzen en het al of 

niet waarnemen van dagen. We vinden de eerste kwestie ook in de Brief aan de Korintiërs, de andere in die 

aan de Galatiërs. Deze dingen bestaan in onze dagen in onze omgeving niet maar Paulus behandelt de 

zaak van algemeen standpunt en leert ons daarmee wat onze houding moet zijn als het andere kwesties be-

treft. Hij geeft hiervoor tweeërlei leidraad: een negatieve: Niet elkaar aannemen tot „twistige samenspreking”, 

14: 1, en een positieve: Elkander aannemen zoals Christus ons aangenomen heeft, 15:7. 

 

1 „Spijzen” en „dagen”. 

 

Rom. 14: 1. Neemt de zwakke in het geloof aan, (maar) niet om zijn overwegingen te beoordelen. 

 

De apostel vermaant de Romeinen gelovigen de zwakke in het geloof aan te nemen. Dit werkwoord vinden 

we bij Paulus alleen in Romeinen, n.l. 14: 1, 3 en 15: 7 en in Filemon: 12 en 17. Uit de twee laatste teksten 

blijkt de aard waarin Paulus dit aannemen ziet. Hij vermaant Filemon de weggelopen slaaf Onesimus aan te 
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nemen. Hij noemt deze zijn ingewanden, vs. 12, d.i. deel van zichzelf, zijn zoon, in zijn gevangenschap ver-

wekt (vs. 10); Filemon moet deze, zelfs aannemen als hem, Paulus, zelf, vs. 17. Verder licht valt op dit 

woord door Handelingen 18 waarin we lezen hoe Aquila en Priscilla Apollos tot zich namen, vs. 26, in Han-

delingen 28: 2 wordt het gebruikt van de barbaren die de schipbreukelingen opvingen; zij ontstaken een 

groot vuur om hen te verwarmen en bewezen ongemene, buitengewone vriendelijkheid. Al deze teksten 

wijzen op de aard waarin Paulus wenst dat het aannemen van de zwakke zal plaats vinden. 

 

Het woord „samenspreking” der S.V., in de Nwe Vert. „overwegingen”, is elders vertaald door “bedenkingen”, 

Mt. 15: 19, „gedachten”, Mk. 7: 21; Lk. 2: 35, „overdenkingen”, Lk. 5: 22, „overlegging”, Lk. 9: 46, 47; 24: 38. 

Het geeft bijzonder de gedachtegang aan, de innerlijke denkwereld. In de regel wordt deze beheerst door de 

zondige bron, in Lk. 24: 38 en hier door de beperktheid, door te weinig perspectief, te grote gebondenheid. 

 

Over de zwakken in het geloof had Paulus ook al geschreven in 1 Kor. 8: 9, 11 en 12. Daaruit blijkt hoe Pau-

lus over de dingen die zulken bezig houden denkt. Hij ziet op hen echter niet hooghartig neer, gezien zijn 

verwachting, maar geeft de ware houding aan: men moet hen aannemen, verdragen en dragen, hen verder 

in de geest der liefde zien voor te lichten en hopen dat zij „sterk” mogen worden, voldragen in het verstand, 1 

Kor. 14: 20. 

 

De apostel geeft negatief aan waarin het aannemen niet moet bestaan, n.l. met de vooropgezette bedoeling 

de denkwijze van de ander te gaan be- en veroordelen. Men moet de zwakke in het geloof erkennen als 

medegelovige maar als zulk een die de betekenis van het heil in Christus nog niet ten volle begrepen heeft, 

maar men moet niet met hem gaan redetwisten om het ongegronde van zijn onvrije houding aan te tonen. 

 

Op zichzelf heeft het hier gebruikte woord diakrisis geen ongunstige betekenis, het wordt in goede zin ge-

bruikt in 1 Kor. 12: 10: het onderscheiden der geesten en in Heb. 5: 14: het onderscheiden van goed en 

kwaad: in Rom. 14 wil Paulus dan ook niet het onderscheiden op zichzelf, het vermogen er toe, veroordelen, 

maar de onvriendelijke toepassing t.o.v. de zwakke in het geloof verhinderen. Priscilla en Aquila zouden bij 

Apollos weinig succes gehad hebben als zij hem ineens en openlijk zijn dwalingen hadden aangetoond in de 

synagoge; nu zij hem meenamen en thuis verder inleidden, namen zij hem op de juiste wijze aan en aan-

vaardde hij hun woord met vreugde. 

Rom. 14: 2. De een meent wel alles te (mogen) eten, wie zwak is eet (slechts) plantaardig voedsel. 3. 

Wie (alles) eet verachte hem niet die niet eet en wie niet eet (ver)oordele hem niet die (wel) eet, want 

God nam hem aan. 

 

De kwestie die ook in de kring der Romeinen gelovigen velen bezighielden betroffen vooral twee dingen: die 

van het al of niet eten van bepaalde spijs en het al of niet waarnemen d.i. onderhouden van de dag, de sab-

bat. 

 

Het vlees eten. In de wereld van die dagen werd het vlees niet verkocht in slagerswinkels maar in het 

vleeshuis; dit was een deel van de afgodstempel. Wanneer een dier aan een der afgoden die men diende, 

geofferd werd, werd een klein gedeelte op het altaar verbrand en de rest verkocht. Zulk vlees was dus eigen-

lijk aan de afgoden gewijd vlees, al zullen vele Heidenen dit niet meer dan een gewone vorm beschouwd 

hebben. Maar wat moest nu een Heiden doen die gelovig was geworden. En vooral een gelovig geworden 

Jood, die van huis uit niet met afgoden te maken wilde hebben. Sommigen onder de gelovigen stonden daar 

vrij tegenover: zij zeiden: een afgod is niets, het vlees wordt er niet minder van of een klein gedeelte op het 

altaar is verbrand, de plaats en manier van slachten is van geen betekenis. Wie zo oordeelde at het offer-

vlees met een gerust geweten en dankte God voor Zijn gave. Anderen echter oordeelden dat het vlees door 

de offerande aan een afgod onrein was geworden en daar er in het algemeen geen ander vlees te krijgen 

was, onthielden zij zich ervan en gebruikten alleen plantaardig voedsel, zij „aten” niet, d.i. geen vlees, dank-

ten nochtans evenzo God voor Zijn andere goede gaven. 

 

Hetzelfde was het geval met wijn. Al noemt Paulus die hier in dit gedeelte niet, in vs. 21 spreekt hij wel over 

het wijn drinken en deze kan men hier in vs. 2 en 3 er in begrepen zien, te meer daar het woord „eten” zich 

niet behoeft te beperken tot het alleen tot zich nemen van vast voedsel; onze Here “at” met de zondaars (Mt. 
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9: 11) en hierbij is Hem zeker ook wijn, de gewone volksdrank, gegeven. Een deel nu van de in Rome en 

elders te kopen wijn was ter ere van de afgoden geplengd, het andere werd door de priesters verkocht. Nu 

onthielden zich sommige gelovigen ook van wijn en zij zullen dan water gedronken hebben. De gelovige 

Jood, nu Christen-Jood geworden, kon daarbij wijzen op een Daniël en zijn vrienden die om dezelfde rede-

nen de spijs en drank van Nebukadnezar hadden geweigerd want ook in des konings paleis was offervlees 

en offerwijn. Hij kon zijn opvoeding maar niet in eens omzetten en wilde zich daarbij ook in een Heidense 

stad rein bewaren. Zo ontstond dan in de gemeenten, ook in die te Rome, de kwestie van het al of niet eten 

van vlees en het nuttigen van wijn en beide partijen hadden hun redenen voor hun standpunt en nu dreigde 

het gevaar dat de ene groep de andere voor te kleingeestige hield, verachtte degenen die niet aten en de 

andere hen die wel aten voor zondig en hen veroordeelden. 

 

4. Gij, wie zijt gij dat gij eens anders huisknecht oordeelt. Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. 

Hij zal echter staande blijven want de Here is bij machte hem staande te houden. 

 

Om tweespalt te voorkomen zegt Paulus nu dat niemand het recht heeft de huisknecht van een ander te be- 

en veroordelen. Zo’n knecht, d.i. slaaf, was aan niemand rekenschap schuldig dan aan zijn eigen heer. Deze 

staat of valt hij, d.i. alleen deze heeft het recht zijn doen of laten goed of af te keuren. Zo nu ook met de ge-

lovigen. Zij zijn verantwoording schuldig aan hun Heer. Daarbij behoeft de „zwakke”, in dit vers richt hij zich 

ongetwijfeld het meest tot hen, evenals in vs. 1 tot de niet-zwakken, zich niet zo bezorgd te maken of zij die 

alles eten en voor hen het te licht opnemen, op den duur wel staande zullen kunnen blijven en niet weer 

terug zullen vallen in het Heidendom, zij hebben een Heer die in staat is hen vast te stellen of vast te doen 

staan, Hij heeft daartoe de macht en deze is voldoende hen, ook zonder dat ze zich van wat de afgoden 

geofferd is onthouden, staande te houden te midden der Heidense wereld. 

 

Rom. 14: 5. De een stelt wel de ene dag boven de andere, maar de ander rekent alle dagen (gelijk). 

Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. 6. Wie een dag houdt, houdt hem de Here en wie 

(alles) eet doet het tot eer van de Here, want hij dankt God. En wie (sommige spijzen) niet eet, laat het 

na terwille van de Here en dankt God (eveneens). 

 

Een andere kwestie was die van het onderhouden van de sabbat, want deze zal wel bedoeld zijn met „de” 

dag. De Heidense Romeinen hadden geen sabbat; deze was alleen een „eeuwig verbond” tussen de Here 

en Israël, een teken tussen Hem en hen, Ex. 31: 16, 17. Wel vereerden de Romeinen op de eerste dag der 

week de zon, die ze „heer”, dominicus, noemden, de dag aan hem gewijd was de dies (di-es) dominica, de 

heer-zon-dag. Die eerste dag was evenwel voor hen geen afgezonderde rustdag. Voor de Joodse gelovigen 

was dit natuurlijk anders, zij hadden een Goddelijk gebod voor het houden van de zevende dag en zo is het 

te begrijpen dat de Christen-Joden voortgingen de sabbat te onderhouden. Dit deden de Heidengelovigen 

niet, vandaar de wrijving. 

 

Paulus’ standpunt in dezen is dat hij hierin vrijheid laat. Dat de Christen-Jood in Rome (en elders) de Sabbat 

houdt, kan hij billijken, wie die dag waarneemt, doet dit terwille van de Here die dit aan Israël geboden heeft 

en die de Christen- Jood vaak als nog voor hem geldig erkende. Hij weet echter dat zij niet recht inzien dat 

de wet van Mozes in wezen niet meer geldt voor hen die met Christus gestorven zijn, der wet gedood zijn. 

De sabbat is geen teken tussen de Here en Abrahamietische gelovigen, zij die in de hemelse sfeer geplaatst 

worden. - De Heidengelovigen die nimmer bij de sabbat opgevoed waren stonden er vrij tegenover, voor hen 

waren alle dagen gelijk en alle moesten voor de Here bestemd zijn. Ieder zij in eigen besef ten volle verze-

kerd, zegt Paulus. Wie de (sabbat)dag houdt doet dit terwille van het gebod des Heren, wie afgodenvlees eet 

houdt daarmee nog niet aan het Heidendom vast, hij eet de Here, want hij dankt Deze voor de goede gave. 

Wie geen vlees eet doet dit uit eerbied voor de Here en dankt God eveneens, nu voor de andere spijzen. 

 

(De woorden: Die de dag niet waarneemt, neemt hem niet waar de Here, zijn er later bijgeschreven; de bete-

re teksten hebben ze niet. Zie Nwe Vert.). 

 

7. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. 8. Want hetzij wij leven, 

wij leven voor de Here, hetzij wij sterven, wij sterven voor de Here. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat 

wij sterven, wij behoren de Here toe. 
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Wanneer we voor de Here leven, leven we niet meer voor ons zelf, d.i. met het oog op onszelf maar om Hem 

welbehaaglijk te zijn; ons leven wordt dan een leven dat alleen Hem aangaat en ons sterven is er mede een 

met het oog op Hem. En in leven èn in sterven zijn we des Heren, Zijn eigendom, voor Zijn rekening en zo 

worden al die dingen van al of niet eten, al of niet houden van dagen uiterst betrekkelijk, dingen van geen 

betekenis. De kern is of we des Heren zijn, met Hem in betrekking staan, de dingen in dit leven doen met het 

oog op Hem; dan kunnen we ons ook in het sterven volkomen aan Hem overgeven. 

 

9. Want daartoe is Christus gestorven en herleefd, opdat Hij over doden en levenden Heer zou zijn. 

 

Deze Here is er een die gestorven is en herleefd. Daarbij heeft de dood nu geen heerschappij meer over 

Hem: Hij kan nimmer meer sterven, Rom. 6: 9. Er is echter meer: een der oogmerken Zijner herleving is dat 

Hij nu Zelf heerschappij heeft over doden en levenden. Heeft Satan de macht, het geweld des doods, Heb. 

2:14, d.i. dat hij doden kan, hij heeft niet de heerschappij over de dood, omdat hij die zelf niet overwonnen 

heeft; daarom kan hij niet over doden en levenden heersen. Christus kan onsterfelijkheid en onverderfelijk-

heid schenken zoals Hij wil (1 Kor. 15: 51). 

 

(Een vroegere overschrijver heeft tussen het „gestorven” en „herleefd” nog ingevoegd „opgestaan” of men 

heeft twee handschriften, het ene met „gestorven en opgestaan”, het andere met „gestorven en herleefd” 

samengevoegd; het laatste was wel de beste lezing). 

 

10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder of ook gij, wat veracht gij uw broeder. Wij allen toch moe-

ten voor Gods rechterstoel gesteld worden. 

 

Dat Christus Heer is moet èn „zwakke” èn „sterke” bedenken. Beiden spreekt Paulus met een nadrukkelijk 

„gij” aan. De zwakke moet niet oordelen over de „sterke” die door deze Heer is aangenomen, de „sterke” 

moet niet met minachting op de bekrompenheid neerzien van de „zwakke” die Paulus een „broeder” noemt. 

Want zij moeten bedenken dat Christus niet alleen heerst over doden en levenden en allen in wezen onder 

Zijn hogere heerschappij zijn gekomen, maar ook dat allen voor de Rechterstoel Gods moeten verschijnen 

en rekenschap moeten afleggen voor wat zij na hun roeping tot het geloof in hun leven hebben gedaan, 

waaronder dan ook valt hun houding t.o.v. de broeders. 

Paulus had daarop reeds gewezen in 2 Kor. 5: 10, waar hij spreekt over het geopenbaard worden voor de 

Rechterstoel van Christus opdat een ieder zou wegdragen wat door het lichaam geschied is naar dat hij 

gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad. Hier in Rom. 14: 10, spreekt hij over de rechterstoel Gods. Indien 

deze lezing juist is en er ook hier niet gestaan heeft: rechterstoel van Christus, zoals verschillende hand-

schriften hebben, dan volgt hieruit niet dat er twee rechterstoelen zouden zijn maar dat Christus God is, d.i. 

tot het Goddelijk Wezen behoort. Dat er geen twee rechterstoelen zijn bewijst het woord dat God Hem al het 

oordeel gegeven heeft. 

 

Het woord „rechterstoel” is de vertaling van twee Griekse woorden: kritèrion en bèma. Alleen het eerste, 

slechts voorkomend in Jak. 2: 6, had door rechterstoel of rechtbank vertaald moeten worden: “trekken zij 

(de rijken) u niet voor de rechterstoelen?" (of rechtbanken). Het andere, bèma, betekent eigenlijk stap, 

schrede of trede. Stefanus gebruikt het in de eerste zin in Handelingen 7: 5 (voetstap). In de tweede beteke-

nis geeft het een spreekgestoelte aan, waarin men met een opstap kon plaats nemen, een soort podium. In 

de Griekse schouwplaats - de oude Stadions - zaten daar de juryleden, de rechters die de wedstrijders 

moesten beoordelen; ook waren het spreekgestoelten van waaruit een rechter zijn oordeel uitsprak. We 

vinden het woord in Mt. 27: 19; Joh. 19: 13; Handelingen 12: 21; 18: 12, 16, 17; 25: 6, 10, 17; Rom. 14 ; 10 

en 2 Kor. 5:10. 

 

De bèma van Christus niet de „rechterstoel” waar uitspraak” wordt gedaan over de schuld of vrijspraak van 

de gelovige - van de schuld is hij ontdaan door met Christus te sterven, en zijn vrijspraak kwam voor hem 

door geestelijk met Hem op te staan - maar over zijn gang in het leven des geloofs. 2 Kor. 5: 10 laat dit dui-

delijk zien. Er zijn afkeuringen te wachten maar ook lofprijzingen, er is verlies te vernemen maar er zijn ook 

prijzen te ontvangen. 
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11. Want er staat geschreven: (Zo waarachtig) Ik leef, spreekt de Here, voor Mij zal alle knie zich bui-

gen en alle tong zal God belijden.12. Zo zal dus ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven (aan 

God). 

 

Paulus licht de uitspraak van vs. 10 toe met een beroep op de Schrift, n.l. een citaat van Jes. 45: 23, dit met 

een kleine verandering van de tekst die hij aanhaalt naar de Septuaginta, de Gr. vert. van het O.T. De Hebr. 

tekst heeft: „alle tong zal God zweren”, Paulus zet „belijden”, wat in wezen het „zweren” inhoudt; verder zet 

hij in plaats van „Ik zweer bij Mijzelve” de woorden „Ik leef”, die we vinden in Jes. 49: 10 en door de S.V. 

aangevuld zijn met: „Zo waarachtig als”. Opgemerkt zij nog dat deze Here van Jes. 45 de Christus van het 

N.T. is. 

 

Alle knie zal de Here gebogen worden, alle tong zal Hem belijden. Velen menen dat dit voor tallozen een 

gedwongen buigen en een afgeperst belijden zal zijn. Dit laat het woord „belijden” niet toe, nergens is dit van 

gedwongen aard, nog minder het versterkte werkwoord dat hier staat. Het grondwoord is homologeo, dit 

drukt steeds een vrijwillig overeenstemmen en uitspreken uit. We vinden dit in deze Brief in hoofdstuk 10: 9 

en 10 en verder o.a. in Lk. 12: 8 en Joh. 1: 20 en 1 Joh. 4:15. In Rom. 14: 10 staat echter het versterkte 

woord exomologeo, merendeels ook door „belijden” vertaald (Mt. 3: 6; Mk. 1: 5; Handelingen 19: 18; Jak. 5: 

16; Openbaring 3:1; Rom. 15: 9, maar in Mt. 11: 25 en Lk. 10: 21 door „danken” (Ik dank U, Vader). In Lk. 

22: 6 is het overgezet door „beloven” (Judas beloofde iets). Met Rom. 14: 11 en Fil. 2:11 zijn dit alle teksten 

waarin het voorkomt. Wie ze nagaat, zal erkennen dat er nergens van enige dwang sprake is; het woord 

betekent: uit innerlijke drang iets doen, hetzij zonden belijden, hetzij op blijde dankbare toon God loven en 

prijzen. 

 

Paulus citeert dit woord hier vooral om aan te tonen dat ieder rekenschap zal afleggen en dat men daarmee 

moet rekenen bij het beoordelen van de broeder, in Fil. 2:11 zal hij het aanvoeren ter ere van Christus en 

Diens verheven verlossingswerk. 

 

HOOFDSTUK  88 

 
De „sterken” en de „zwakken”. 

 

Rom. 14: 13-23. 

13. Laat ons dan elkander niet langer oordelen maar oordeelt dit liever; de broeder geen aanstoot of 

ergernis te geven. 14. Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets onrein is op zichzelf maar 

voor hem die iets onrein acht, die is het (wel) onrein. 15. Want indien uw broeder terwille van spijs 

bedroefd wordt, wandelt gij niet meer in overeenstemming met de liefde. Verderf hem niet met uw 

spijs voor wie Christus stierf. 16. Laat dan het goede van u niet gelasterd worden. 17. Want het ko-

ninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken maar in rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in de 

Heilige Geest, 18. Want wie Christus hierin dient, is Gode welgevallig en beproefd voor de mensen. 

19. Zo dan, laat ons jagen naar de dingen die tot vrede en onderlinge opbouw dienen. 20. Breek niet 

om spijs het werk van God af. Alles is wel rein maar het is een kwaad ding voor de mens voor wie het 

eten een struikelblok is. 21. Het is goed geen vlees te eten noch wijn te drinken noch iets waaraan uw 

broeder zich stoot. 22. Houdt gij het geloof dat gij hebt voor uzelf, als voor Gods aangezicht. Geluk-

kig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij goedkeurt. 23. Wie echter twijfelt als hij eet, is (reeds) ver-

oordeeld indien hij (toch) eet, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zon-

de. 

 

Heeft Paulus tot dusver vooral de „zwakken” toegesproken, (behalve in vs. 10 waar hij de „sterken” op het 

oog heeft), in wat nu volgt richt hij zich tot de laatsten, In dit gedeelte laat hij tevens uitkomen dat de onthou-

ding die de „zwakken” zich opleggen niet noodzakelijk is. 
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Rom. 14: 13. Laat ons dan elkander niet langer oordelen maar oordeelt dit liever; de broeder geen 

aanstoot of ergernis te geven. 

 

Omdat God eenmaal zal oordelen, moeten de gelovigen het elkander niet langer doen. Uit dit „elkander” 

blijkt dat er bij beide partijen een kritische houding was. Paulus vermaant nu deze te laten varen en anders 

te gaan oordelen. Hij gebruikt hier het werkwoord „oordelen” in tweeërlei zin: kritiek op anderen uitoefenen 

en: van mening zijn. 

 

Men moest twee dingen niet doen: geen aanstoot en geen ergernis geven. Het eerste was dat wanneer een 

„zwakke” een „sterke” offervlees en -wijn zag gebruiken hij het voorbeeld van de „sterke” zou gaan volgen 

tegen zijn geweten in; het tweede was dat hij in dit eten weer afgodendienst zag en hij zo weer in het Hei-

dendom kon terugvallen. 

 

De ergernis die hier bedoeld wordt is niet iets waardoor iemand zich zeer geprikkeld gevoelt maar gaat veel 

verder. Het Gr. woord skandalon betekende oorspronkelijk een houtje dat een val deed openstaan maar bij 

de minste aanraking deed dichtslaan; in figuurlijke zin is het iemand tot een val brengen; aanstoot èn val 

moesten door de „sterken” t.o.v. de „zwakken” vermeden worden. 

Rom. 14: 14. Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus, dat niets onrein is op zichzelf maar voor hem 

die iets onrein acht, die is het (wel) onrein.  

 

Men kan dit vers het best als een tussenzin opvatten en vs. 15 als vervolg van vs. 13. Paulus spreekt dan in 

vs. 14 duidelijk zijn mening uit en schaart zich daarmee bij de „sterken”. Er is niets onrein in zichzelf, ieder 

schepsel Gods dat genuttigd kan worden is goed en kan met dankzegging ervoor aan God gebruikt worden, 

zal hij later aan Timotheus schrijven, 1 Tim. 4: 5, meent iemand echter die nog bevangen is in de O.T. spijs-

wetten dat hij onderscheid moet maken en dat hij nog niet in deze vrijheid des geloofs staat, dan zijn sommi-

ge dingen voor hem onrein en het gebruik ervan is voor hem zonde omdat hij niet uit geloof eet maar met 

een kloppend geweten. 

 

T.o.v. „rein” en „onrein” in Leviticus zij opgemerkt dat deze onderscheiding eensdeels ceremonieel was, 

maar de Here anderdeels er toch dit mee op het oog had: Zijn volk van het beste voedsel te voorzien door 

hun herkauwende dieren te geven. 

 

Rom. 14: 15. Want indien uw broeder terwille van spijs bedroefd wordt, wandelt gij niet meer in over-

eenstemming met de liefde. Verderf hem niet met uw spijs voor wie Christus stierf.  

 

Het „want” waarmee dit vers opent grijpt terug naar vs. 13: het de broeder geen aanstoot geven. Wie alleen 

rekent met zijn eigen vrijheid, maar de broeder bedroeft omwille van spijs, wandelt niet in overeenstemming 

met de liefde. Het bedroefd worden is hier niet het zich bedroeven van de „zwakke” over de voor hem losse 

wandel van de „sterke” die hij niet verwacht heeft, maar het zich laten overhalen om iets te doen dat tegen 

zijn geweten is en dat hem daarna grote spijt en droefheid brengt. En dit niet alleen, maar spijs kan hem ten 

verderve brengen, hem doen afvallen van het aanvankelijk geloof. En ook voor hem is Christus gestorven, 

Diens offer moet weerhouden om ter bevrediging van de smaak spijs te gebruiken die de broeder geestelijk 

doet vallen. 

 

Rom. 14: 16. Laat dan het goede van u niet gelasterd worden.  

 

Hierin wijst Paulus op de indruk die al het redetwisten op de buitenstaander moest maken en waarschuwt: 

„Dat dan uw goed niet gelasterd worde” of duidelijker: „Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd 

kunnen worden”. Nwe Vert. De buitenstaander moet niet denken dat hun geloof bestaat in het al of niet eten 

van bepaalde spijzen waarover de belijders het daarbij nog niet eens zijn; zo zou de indruk gewekt kunnen 

worden dat hun godsdienst bestond in spijs en drank. Hun goed is een geheel ander. 
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Rom. 14: 17. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken maar in rechtvaardigheid en 

vrede en blijdschap in de Heilige Geest,  

 

Dit geeft de apostel aan in dit vers: Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken maar in rechtvaardig-

heid en vrede en blijdschap in en door de Heilige Geest. 

 

Paulus gebruikt het woord „rechtvaardigheid” of „gerechtigheid” hier voor de laatste maal in deze Brief (de 

36ste). Het duidt hier evenals in de vorige hoofdstukken, de toegerekende geloofsgerechtigheid aan - De 

vrede is die van Rom. 5:1, een nieuwe genadegave na de gerechtigheid. - Het woord blijdschap komt hier 

het eerst voor in deze Brief: in zijn vorige Brieven had de apostel het reeds veel vaker gebruikt, 14 maal. Hij 

zal het nogmaals gebruiken in hoofdstuk 15: 13 en 32. De blijdschap staat tegenover de droefheid, is een 

gevolg van de gerechtigheid en de vrede die God geeft, de innerlijke vreugde over het heil dat Hij bewerkt 

heeft; ze is tevens de voorsmaak van de grote verheuging in het opstandinglichaam. 

 

Het Koninkrijk Gods. Dit is zeker tweezijdig. In de Evangeliën van Mk. en Lk. loopt de term parallel met die 

van het Koninkrijk der hemelen van Mt., het aan Israël op te richten koninkrijk; dit geeft de aardse zijde aan, 

in het bijzonder die voor Israël. Maar hij is daartoe niet beperkt. Bij Paulus, die de term van de 63 maal dat 

hij voorkomt slechts 8 maal gebruikt, geeft hij mede de hogere sfeer aan. De term die alleen hier in Ro-

meinen voorkomt, heeft hij eerder gebruikt in 2 Thess. 1: 5; 1 Kor. 4: 20; 6: 9, 10; 15: 50; Gal. 5: 19. Na Rom. 

14: 17 vinden we hem nog in Col. 4:11. 

 

Mogelijk mogen we onder die benaming de sfeer van aarde en hemelen verstaan. Hier boven uit gaat dan 

het overhemels koninkrijk van 2 Tim. 4:18, het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde van Col. 1: 13. 

 

In Rom. 14: 17 en in andere teksten in Paulus’ Brieven vormt het Koninkrijk Gods een tegenstelling tot het 

Koninkrijk der hemelen waarin men wel zal aanzitten om spijs te nuttigen: Mt. 26: 29; Mk. 14: 15; Lk. 22: 30, 

al gaat het daarin zeer zeker niet op. 

 

Het Koninkrijk Gods heeft dus zeker twee sferen, in elk waarvan God heerst, maar niet op dezelfde wijze. 

Vandaar dat er dan ook aardse en hemelse lichamen zullen zijn en een beërven van het aardse deel; Mt. 5: 

5, en van de hemelen: Joh. 14: 1,2 Kor. 5:1. Paulus’ bediening had bijzonder tot doel tot het laatste toe te 

bereiden en daarvoor was (en is) toegerekende gerechtigheid nodig en verder vrede en blijdschap, alle drie 

bewerkt door en genoten in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

 

Rom. 14: 18. Want wie Christus hierin dient, is Gode welgevallig en beproefd voor de mensen.  

 

Sommige uitleggers zien deze Geest ook aangewezen in dit vers; zij lezen het dan zo: „Want wie in Hem 

Christus dient, is Gode welgevallig”. In deze zin vertaalt de Nwe Vert.: „Want wie door deze Geest dienst-

knecht is van Christus, is welgevallig bij God” De S.V. heeft echter: „Want die Christus in deze dingen dient”. 

Zo hebben ook meerdere vertalingen. Die van Canisius zet: Wie zo Christus dient; de Leidse: die hierin 

Christus dient; Brouwer: wie op deze wijze Christus dient; zo ook de Franse vertalingen van Segond en Mar-

tin en de Oude en Nwe Eng. Vert. De meeste vertalers zien dus hier niet de Geest aangewezen. - We me-

nen dat de zaak concordanties is op te lossen en gaan daartoe de term die hier staat: en “touto”, verder na. 

 

In de Evangeliën staat hij in Lk. 10: 20 (daarin), Joh. 9: 30 (hierin), bij Paulus in 1 Kor. 4: 4 (daardoor) 11: 22 

(in dezen), Fil. 1: 18 (daarin), Heb. 4: 5 (in deze [plaats]) en dan in 1 Joh. 3: 10, 19; 4: 2a, 9, 10, 13, 17 en 5: 

2, (vertaald door: hieraan of hierin). Geen enkele maal wijst het terug op een persoon en daarom menen we 

dat het dit ook niet doet in Rom. 14: 18. We kunnen er aan toevoegen dat de verbeterde Sinaiticus hier de 

meervoudsvorm heeft: en toutois, welke ook staat in Rom. 8: 37 (in al deze) en men toen dus reeds een 

lezing had die terugwees op de genoemde genadegaven van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. 

 

Het is ook meer logisch deze term hierop betrekking te doen hebben, want niet door het al of niet eten maar 

door in de geestelijke gaven Christus te dienen, is men Gode welgevallig en beproefd bij de mensen. De 

„zwakken” konden menen God ook te dienen door aan de onthouding gewicht te hechten maar Paulus zegt: 

wie Christus in de geestelijke dingen, “op deze wijze”, dient, is God welgevallig en bij de mensen beproefd, 
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S.V.: aangenaam, Brouwer: geacht, Nwe Vert.: in achting. 

 

Het hier gebruikte woord, dokimos vinden we 6 maal bij Paulus en 1 maal bij Jakobus. De teksten zijn: Rom. 

14: 18: 16: 10: 1 Kor. 11: 19; 2 Kor. 10: 18; 13: 7; 2 Tim. 2: 15 en Jak. 1: 12; behalve in Rom. 14: 18 en 1 

Kor. 11: 19 heeft de S.V. dit woord steeds door „beproefd” vertaald, in 1 Kor. 11 door „oprecht” en hier door 

„aangenaam”. Men kan voor beproefd ook lezen: proefhoudend. 

 

We menen dat het „aangenaam” der S.V. het „in achting” der Nwe Vert. te zwak zijn. Het gaat er hier niet 

allereerst om of de mensen iets aangenaam vinden of hen in achting houden maar om meer: zij gevoelen 

dat degenen die zo Christus dienen een hoger goed bezitten, daaruit leven en proefhoudend zijn. 

 

Rom. 14: 19. Zo dan, laat ons jagen naar de dingen die tot vrede en onderlinge opbouw dienen.  

 

Paulus trekt nu een conclusie en wel dat men moet jagen naar de dingen die tot vrede en onderlinge opbouw 

dienen. De „vrede” is hier niet de vrede tot God van 5: 1 maar de goede onderlinge verstandhouding. Het 

woord „stichting” der S.V. is Oudnederlands; het betekende in de zeventiende eeuw niet het geestelijk ge-

voel bevredigen maar „opbouw”. 

 

Rom. 14: 20. Breek niet om spijs het werk van God af. Alles is wel rein maar het is een kwaad ding 

voor de mens voor wie het eten een struikelblok is. 

  

In het beeld van „opbouw” blijvend, zet Paulus daar tegenover het „afbreken” van het werk Gods terwille van 

spijs. Dat werk Gods is hier datgene wat God in de „zwakken” heeft opgebouwd: geloof en heiliging. 

 

Hij gebruikt hier voor spijs, evenals in vs. 17, het woord bronia en geeft daarmee aan dat de spijs niet slechts 

beperkt is tot vlees alleen maar al de vaste voedingsmiddelen betreft, evenals de drank al het drinkbare in-

houdt. 

 

Paulus komt in dit vers nogmaals op de zaak terug waarover het begin handelt. Hij schaart zich daarbij dui-

delijk aan de zijde der „sterken”, door te zeggen dat alles rein is, maar zegt verder dat het voor iemand die 

dit inzicht niet heeft verkeerd is toch te eten wat hij voor onrein houdt, dit is eten met aanstoot, d.i. met iets 

dat zijn geloof schokt, waar hij zich met zijn verstand aan ergert of hem op de weg des geloofs doet struike-

len. 

 

Rom. 14: 21. Het is goed geen vlees te eten noch wijn te drinken noch iets waaraan uw broeder zich 

stoot. 

 

Die aanstoot moet men de „zwakken” besparen, vrijwillig, uit liefde. Het is daarom goed zich van (afgoden) 

vlees en wijn te onthouden en voorts van alles waaraan de broeder zich stoot. 

 

De verdere woorden: „of geërgerd wordt of waarin hij zwak is” der S.V. is latere toevoeging. De Nwe Vert. en 

Brouwer laten ze weg. 

 

Rom. 14: 22. Houdt gij het geloof dat gij hebt voor uzelf, als voor Gods aangezicht. Gelukkig hij die 

zichzelf niet oordeelt in wat hij goedkeurt.  

 

Evenals in vs. 20 en 21 spreekt hij ook hier weer de „sterken” toe en zegt tot hen dat zij het geloof dat zij in 

dezen hebben, voor zichzelf moeten bewaren. Zij moeten de „zwakken” hun overtuiging niet willen opdringen 

of hen zelfs willen overhalen tot een praktijk die in wezen tegen hun geweten ingaat. Houdt uw eigen over-

tuiging vast, wat betreft uw doen, maar bedenk dat ge alles als voor Gods aangezicht moet kunnen stellen 

en verantwoorden. Dan is hij gelukkig te prijzen die dit met een volkomen onbezwaard geweten kan doen, 

die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij goedkeurt, d.i. in praktijk brengt. 

 

Rom. 14: 23. Wie echter twijfelt als hij eet, is (reeds) veroordeeld indien hij (toch) eet, omdat hij het 

niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. 
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Wie echter twijfelt d.i. wie niet zeker is of hij er al of niet toe kan overgaan, is reeds geoordeeld omdat hij het 

niet uit geloof doet, uit vaste overtuiging en alles wat daaruit niet geschiedt, is zonde. 

 

Men gebruike dit woord niet buiten zijn verband. Paulus bedoelt niet te zeggen dat dit de maatstaf is die men 

moet aanleggen voor wat al of niet zonde is, alsof alles wat iemand voor zijn persoonlijke overtuiging houdt 

en dientengevolge doet geen zonde zou zijn; ook bijv. het kwaad dat hij met een gerust geweten bedrijft. 

Dan zou het geweten de maatstaf zijn voor goed en kwaad. Men moet Paulus’ woord in het verband lezen. 

Het gaat hier over het al of niet eten van vlees en drinken van wijn. Paulus bedoelt nu alleen te zeggen dat 

dit, hoewel hij het geoorloofde daarvan nadrukkelijk erkent, de gelovige die hiervan niet volkomen overtuigd 

is en deze gaven toch gebruikt, zich daardoor bezondigt. N.l. voor zijn besef. Het woord „geloof” betekent 

hier: mening, zoals in vs. 2: de een meent, Gr. „gelooft” wel …… Het „geloof” is hier iemands subjektieve 

mening in zeker opzicht waarvan men geen algemene en objectieve maatstaf mag maken en zeggen: alles 

wat iemand uit overtuiging, naar eigen mening, doet is goed. We hebben dus dit: Wie vlees of wijn nuttigt 

niet uit overtuiging dat dit geoorloofd is maar dit doet om anderen te behagen, voor die is het voor zijn besef 

zonde en dit moet hij daarom niet doen, hoewel de zaak zelf geoorloofd is. Hij bezoedelt daarmee zijn (be-

krompen) geweten en bezondigt zich zo voor zijn besef. 

 

Enkele opmerkingen. 

 

De Schrift vermeldt ons niet dat de gelovigen van die tijd reeds een bepaalde dag van samenkomst hadden. 

De enige samenkomst waarvan we lezen was die te Troas en deze werd niet gehouden “op de eerste dag 

der week”, een term die de Schrift niet heeft maar puur Westerse Kerkvertaling is, maar: op een der sabbat-

ten”, deze sabbatten waren die welke vielen tussen het Joodse Pasen en Pinksteren. Op de eerste ervan is 

onze Here opgestaan. 

 

Hoe de overgang van de opstandingsabbat naar de eerste dag der week gekomen is, is nog niet goed te 

verklaren, mogelijk speelt de Heidense zon-dag hierin een rol. De oosterse Christenheid onderhield, waar-

schijnlijk in het voetspoor van Petrus en Johannes, de sabbat, wat einde der tweede eeuw leidde tot een 

uitsluiting door de opziener van Rome (voorloper van de paus): het conflict werd bijgelegd, elk behield zijn 

dag, maar laat toch duidelijk zien dat het Oosten zijn sabbat hield, dat het Westen reeds zijn zondag had. 

Keizer Constantijn heeft deze dan ook niet ingevoerd, maar hem officieel bevestigd. Paulus heeft in dezen 

niets vastgesteld. Hij heeft de zaak van het al of niet waarnemen van een dag in die tijd geheel overgelaten 

aan het eigen inzicht. Hij stelt dit op een lijn met het al of niet nuttigen van vlees en wijn en weet van geen 

verplichting in dezen; voor de Christen, sterk in het geloof, zijn alle dagen gelijk. Hij zal een dag van rust zeer 

waarderen, zich dan meer met de Goddelijke dingen, wat tijd betreft, kunnen bezighouden, maar zal niet de 

zondag als dag des Heren erkennen of sabbattist zijn zoals sommige groepen thans voorhouden, iets wat ze 

alleen kunnen doen door Israëls plaats in de Schrift niet te zien. 

 

Hoewel over de dag niet beslissend heeft Paulus zich in Galaten verzet tegen het terugkeren tot de besnij-

denis en het onderhouden van dagen als middel ter rechtvaardiging, 4: 8-11. Later schrijft hij in Col. 2 dat 

een feestdag, nieuwe maan of sabbat slechts schaduwen zijn van wat komen moet terwijl het „lichaam”, d.i. 

de werkelijkheid, het ware wezen, van Christus is, vs. 16. Tot in onze dagen zijn er echter „zwakken” in het 

geloof die menen dat de zondag boven de andere dagen staat, geheiligd als hij heet te zijn door de opstan-

ding van Christus. T.o.v. zulken die ernst met het Woord maken en we als gelovigen mogen aanmerken, 

hebben we Paulus’ woord in het oog te houden met zijn: God heeft hem aangenomen, geen tot twist leiden-

de samenspreking, elk zij in eigen inzicht ten volle verzekerd. 

 

We staan echter niet alleen voor deze kwestie in onze dagen, we ontmoeten ook allerlei wat de Kerk noemt, 

“sektaristen”. Veelal dringen die zich aan ons op. T.o.v. hen moeten we Paulus’ beginsel laten doorwerken: 

indien zij oprecht zijn en onbewust dwalende zullen we hen moeten aannemen, om te trachten hen nauw-

keuriger de weg Gods uit te leggen zoals Priscilla en Aquila deden. Willen ze horen dan hebben we hen 

gewonnen; blijven zij halsstarrig, dan zullen wij overtuigd moeten zijn dat God machtig is hen vast te stellen 

en uit hun beperktheid te verlossen om ten volle in de vrijheid te staan waarmee Christus hen in beginsel 

heeft vrijgemaakt. Het kan ook zijn dat zij tot een andere groep in Gods plan behoren dan waartoe wij geroe-
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pen zijn; dan zal de „Dag” dit verklaren. Voor ons blijft dan: hen lief te hebben om des Heren wil. 

 

HOOFDSTUK  89 
 

Rom. 15: 1-7. 

1. Wij echter, de sterken, zijn schuldig de zwakheden der niet-krachtigen te dragen en niet onszelf te 

behagen, 2. Laat ieder van ons de naaste behagen tot het goede, tot opbouw. 3. Want ook Christus 

heeft Zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat: De smaadwoorden dergenen die, u sma-

den, zijn op mij gevallen. 4. Want al wat te voren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat 

wij door de volharding en door de vertroosting der Schriften de hoop zouden behouden. 5. Doch de 

God der volharding en der vertroosting geve u gelijk gezind te zijn jegens elkander in overeenstem-

ming met Christus Jezus; 6. opdat gij eendrachtig, met één mond, de God en Vader onzes Heren Je-

zus Christus verheerlijkt. 7. Daarom neemt elkander aan, zoals ook Christus u aangenomen heeft, tot 

eer van God. 

 

De „sterken” moeten de „zwakken” dragen. 

 

Allen moeten eensgezind zijn in Christus. 

 

Rom. 15: 1. Wij echter, de sterken, zijn schuldig de zwakheden der niet-krachtigen te dragen en niet 

onszelf te behagen, 

 

In dit vers spreekt Paulus de „sterken”, die hij reeds in hoofdstuk 14: 15 genoemd heeft, toe; daar heeft hij de 

negatieve kant gegeven: dat wat zij niet moeten doen, hier geeft hij de positieve: dat waartoe zij verplicht 

zijn. Paulus rekent zich hier met het „wij” bij de sterken, niet omdat hij een hoog gevoel van zichzelf heeft, 

want hij roemt niet in eigen kracht maar juist in zijn zwakheden, 2 Kor. 12: 30, maar om de „sterken” in Rome 

te beschamen, althans om hun iets te leren. Als we dan de „sterken” zijn, wil hij zeggen, hebben we daar-

naar te handelen en de „zwakken” niet te veroordelen of te minachten maar te dragen en te hulp komen. 

 

Als men meer weet dan anderen, meer inzicht heeft mogen ontvangen, geestelijk sterker is, kan dit licht 

hoogmoedig maken, ja ook met minachting doen neerzien op hen die zover nog niet zijn. De kennis en de 

draagkracht die men heeft mag er echter niet toe leiden het gevoel te strelen en zich te verheffen maar moet 

met wijsheid aangewend worden om de „zwakken” in geloof en wandel verder te leiden en te steunen. 

 

Rom. 15: 2. Laat ieder van ons de naaste behagen tot het goede, tot opbouw. 

 

We moeten de naaste (en niet onszelf) behagen tot het goede. Dit goede is dat van hoofdstuk 14: 16: de 

dingen van het hogere deel van het Koninkrijk Gods. We moeten daarbij niet een gevoel opwekken dat de 

zwakheid streelt, dit ware mensen behagen en hiervan is Paulus wars, Gal. 1: 10, maar met tact aan de 

geestelijke opbouw en versterking van de „zwakke” werken. 

 

Voor „opbouw” zette de S.V. „stichting” wat eertijds „opbouw” betekende. We gebruiken het woord stichting 

nog voor verschillende instellingen, bij preken drukt het nu meer de gevoelszijde uit. Het Gr. woord is „oiko-

domè”, het is in Mt. 24: 2; Mk, 13: 1 en 2; 1 Kor. 3: 9: 2 Kor. 5: 1; Ef. 2: 21 door „gebouw (en)” vertaald, in Ef. 

4: 12, 16 door „opbouwing” en door „stichting” in Rom. 14: 19: 15: 2; 1 Kor. 14 , 3, 5, 12, 26; 2 Kor. 10: 8; 12: 

19; 13: 10; Ef. 29; in al de laatste teksten had zeer wel: “opbouwing” kunnen staan, hierbij staat niet het ge-

voel op de voorgrond. 

 

Rom. 15: 3. Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat: De smaad-

woorden dergenen die, u smaden, zijn op mij gevallen. 

 

Hier wijst de apostel op het grote Voorbeeld voor allen, Christus, Gr.: de Christus. Hij heeft Zichzelf ook niet 

behaagd en dit naar twee zijden niet: ten eerste heeft Hij de zwakheden der Zijnen verdragen; hun klein 
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geloof, hun ongeloof, hun twisten, ten tweede t.o.v. de smaadwoorden der vijanden. Ten bewijze voor dit 

laatste citeert Paulus Ps. 69: 10 wat bijzonder op het kruislijden betrekking heeft maar Hem zeker niet 

vreemd is geweest tijdens Zijn gangen door Israël; getuige in het bijzonder het Joh. Evangelie. De smaad-

woorden die Hem troffen, waren in wezen mede tegen God gericht: Deze en Hij werden gehaat, Joh. 15: 24. 

 

Rom. 15: 4. Want al wat te voren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de vol-

harding en door de vertroosting der Schriften de hoop zouden behouden. 

 

Al wat vroeger geschreven is, is tot onze lering geschreven. De Schrift geeft vele lessen met het doel de 

gelovige te doen volharden en te vertroosten. De bijvoeging „der Schriften” behoort bij deze beide woorden. 

De Schriften geven „lijdzaamheid”, volharding en vertroosting en dit opdat men het doel zal bereiken. De 

„sterken” zullen ervaren dat ook zij dit alles evenals de „zwakken” zeer nodig hebben. In wezen staan zij met 

elkaar gelijk, want het is niet allereerst en allermeest het inzicht dat sterk maakt maar het kracht putten uit 

het Woord en het hebben van het gevoelen d.i. bedenken van Christus. Zo alleen zal men de hoop behou-

den, de zekere verwachting dat God, hoe alles ook gaat, eenmaal Zijn belofte vervullen zal. 

 

Er zij op gewezen dat de Schrift aan de gelovigen in het algemeen is gegeven. De een zal er dit uit nodig 

hebben, de ander dat. Verder houdt het in dat het Woord zo wijd en breed is dat het alle generaties omspant 

en de ene generatie er dit, de andere dat uit zal putten of meer tot zijn recht zal laten komen. 

 

De hoop is maar niet een zekere maar een bepaalde verwachting. Waar er meerdere groepen zijn, zijn er 

ook meerdere hopen. Er is de aardse, Mt. 5: 5, Ps. 37 en de hemelse hoop, 2 Kor. 5. De hoop hier is die van 

de heerlijkheid van God, hoofdstuk 5: 2. 

 

Rom. 15: 5. Doch de God der volharding en der vertroosting geve u gelijk gezind te zijn jegens elkan-

der in overeenstemming met Christus Jezus; 6. opdat gij eendrachtig, met één mond, de God en Va-

der onzes Heren Jezus Christus verheerlijkt. 7. Daarom neemt elkander aan, zoals ook Christus u 

aangenomen heeft, tot eer van God. 

 

Uit dit vers blijkt dat de volharding en de vertroosting mede Gods werk zijn. Hij werkt ze in en richt zo de 

gelovige op Hem, Hij moge ook geven onderling eensgezind te zijn, naar, d.i. in overeenstemming met de wil 

en het voorbeeld van Christus. Zo alleen kan deze gezindheid zich naar buiten openbaren in een eendrach-

tig belijden, met één mond van de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Daartoe is nodig dat men 

elkander aanneemt, ook al verschilt men van inzicht over spijzen en dagen, evenals Christus de Zijnen aan-

genomen heeft, niet zoals ze moesten zijn maar zoals ze waren. En hiermee keert Paulus terug tot hoofd-

stuk 14: 1 het aannemen van elkander en sluit dit gedeelte af. 

 

De bewoording: „de God en Vader van onze Here Jezus Christus” komt bij Paulus slechts enkele malen 

voor, hier, 15: 6 en 6; 2 Kor. 11: 31 en Ef. 1: 3. Ze drukt een rijke volheid uit, zowel naar de verhouding van 

onze Heer toen Hij op aarde was als naar die van Hem tot ons. Tevens Gods liefde in de zending van Zijn 

Zoon en in de werking van de Geest die Deze tot onze Heer wilde maken. Enkele andere termen benaderen 

deze bijv. God de Vader en de Here Jezus Christus, maar geen ervan heeft de volheid, die rijkdom en die 

sterke warmte die deze heeft. Het spaarzaam gebruik duidt mede de verhevenheid aan. 

 

XV. JOOD EN HEIDEN BEIDEN BIJ GOD AANGENOMEN 

 

Rom. 15: 8-16: 23. 

 

Ook dit gedeelte heeft weer zijn geledingen; we behandelen de volgende vier: 15: 8-13: de bediening aan 

Israël zou mede ten bate der Volken zijn (en zal het dit ook eenmaal worden); 15: 14-33: de bediening van 

Paulus aan de Volken; 16: 1-16: wederkerige groeten tussen Besnijdenis en Voorhuid; 16: 17-23: waar-

schuwing en slot. 
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De bediening aan Israël mede ten bate der Volken. 

 

Rom. 15: 8-13. 

8. Want ik zeg dat Christus een bedienaar der Besnijdenis geworden is terwille van Gods waarach-

tigheid, om de beloften aan de vaderen (gedaan) te bevestigen en 9. opdat de Volken God zouden 

verheerlijken om de barmhartigheid, zoals geschreven staat: 

Daarom zal ik U belijden onder de Volken en Uw naam psalmzingen. 

 

10.En wederom zegt Hij: 

Verheugt u, gij Volken met Zijn Volk. 

 

11.En wederom: 

Looft de Here, al gij Volken, en laat alle Natiën Hem prijzen. 

 

12.En wederom zegt Jesaja: 

Daar zal zijn de Wortel van Isai. Hij die opstaat om over de Volken te heersen; op Hem zullen de Vol-

ken hopen. 

 

13.De God nu der hoop vervulle u met blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig 

moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 

 

Rom. 15: 8. Want ik zeg dat Christus een bedienaar der Besnijdenis geworden is terwille van Gods 

waarachtigheid, om de beloften aan de vaderen (gedaan) te bevestigen 

 

Paulus verbindt het voorgaande met een „Want” aan het volgende, want hij wil de reden uiteenzetten waar-

om zij elkander moeten aannemen. Verder gebruikt hij de woorden: „Ik zeg”; deze komen achtmaal voor in 

deze Brief en ze dienen telkens om op een punt bijzondere nadruk te leggen. Zie 3: 5; 6: 19; 9: 1; 10: 19; 11: 

1, 11; 12: 3; 15: 8. 

 

Christus is een bedienaar der Besnijdenis geworden. Gr.: een diakonos. We vonden dit woord al in Rom. 13: 

4; verder staat het in 16: 1. Een dienaar of bedienaar is nog geen dienstknecht of slaaf (doulos); in het be-

dienaar-zijn ligt het element van vrijwilligheid, in dat van slaaf-zijn dat van complete onderworpenheid. 

 

Onze Heer is in de dagen Zijns vleses gekomen tot Israël en beperkte Zijn arbeid uitsluitend tot dat volk. Hij 

mocht het brood der kinderen niet aan de honden geven; slechts een der in Zijn „Huis” binnengelokte of bin-

nengedrongen „hondjes” kreeg er een brokje van, Mt. 15: 22-28. Aan Zijn discipelen verbood Hij heen te 

gaan op de weg der Heidenen en ook in enige stad der Samaritanen, Mt. 10: 5, 6. Dit alles opdat Hij de 

waarheid, de waarachtigheid Gods, zou doen blijken en deze bestond in het bevestigen, het waar maken 

van de beloften aan de vaderen gedaan. Alleen Hij kon daarbij de vervulling geven, Hij die gekomen was tot 

Zijn land, 

 

Zijn volk, Zijn stad, Zijn troon, Zijn tempel. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk der hemelen, d.i. dat 

der Besnijdenis. De kernen van dit Evangelie zijn de bekering tot God en daarna, door de werking van Gods 

Geest, geboorte uit God om te belijden dat Jezus is de Christus. 

 

Paulus heeft dit evangelie, nader aangevuld met de opstanding van de Here, eerst ook gebracht: hij predikte 

het terstond in de synagoge te Damascus, later met Niger, Lucius en Manahen in de gemeente van Antio-

chië in Syrië. In die tijd heette hij nog Saulus. Er kwam een keer toen de Heilige Geest hem met Barnabas 

afzonderde tot een andere bediening, Handelingen 13: 2; welker inhoud was het Evangelie der Voorhuid. 

Vanaf nu werd zijn naam Paulus. Wel predikte hij in de synagogen der steden waar hij kwam dat Jezus is de 

Christus, dus het Evangelie der Besnijdenis, nodig voor de Joden, maar indien hij verder kon gaan, verkon-

digde hij hun en de Heidenen het Evangelie der Voorhuid. Dit heeft tot inhoud rechtvaardiging en verzoening 

door Christus’ lijden, dood en opstanding. Hij zet dit breed uiteen in deze Brief maar het eerste motief ervan 

horen we al in de synagoge te Antiochië in Pisidië (Klein Azië), Handelingen 13: 14-21, zie vs. 39. 
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Het Christendom heeft deze dingen niet goed onderscheiden, zich veel brood der kinderen toegeëigend 

alsof het er heer over was en er geen ander ware. Het heeft de nationale zegeningen vergeestelijkt en deze 

zo mede willen vermeesteren. God zal echter door Christus de beloften der vaderen bevestigen, ze vervul-

len, zoals zij er staan in Wet, Profeten en Psalmen. Het woord „bevestigen” staat in de tijdloze vorm en dit 

houdt in dat het een werk is dat doorgaat tot het volbracht is. Velen menen dat het O.T. vervuld wordt in het 

N.T., dus dat de vervulling gekomen is, zij verwarren het komen van de Vervuller met dat van de vervulling; 

de laatste is nog grotendeels toekomstig. 

 

Rom. 15: 9. opdat de Volken God zouden verheerlijken om de barmhartigheid, zoals geschreven 

staat: Daarom zal ik U belijden onder de Volken en Uw naam psalmzingen. 

 

Echter, het was niet uitsluitend voor Israël dat Hij kwam, Zijn zending had beider doel; de Heidenen, d.i. Vol-

ken zouden ook niet vergeten worden; zij hadden wel geen beloften, maar God zou Zijn barmhartigheid ook 

tot hen uitstrekken en daarvoor zouden zij Hem verheerlijken. Paulus wijst hierop door het citaat uit Ps. 18: 

50 (= 2 Sam. 22: 50). Dit is een woord van David; deze zal de Here loven onder de Volken. Dat woord is nog 

niet vervuld, het komt pas tot vervulling als hij gesteld wordt „tot eerstgeboren zoon, tot overste over de ko-

ningen der aarde”, Ps. 89: 28. De onderwerping der volken in zijn dagen is hiervan maar een zeer zwakke 

schaduw geweest, het wordt alles nog veel rijker. Paulus nu citeert dit woord niet om op deze vervulling te 

wijzen maar op de toebrenging der Heidenen. 

 

Rom. 15: 10. En wederom zegt Hij: 

Verheugt u, gij Volken met Zijn Volk. 

 

Rom. 15: 11. En wederom: 

Looft de Here, al gij Volken, en laat alle Natiën Hem prijzen. 

 

Rom. 15: 12. En wederom zegt Jesaja: 

Daar zal zijn de Wortel van Isai. Hij die opstaat om over de Volken te heersen; op Hem zullen de Vol-

ken hopen. 

 

Het nu volgende citaat: „Verheugt u, gij Volken, met Zijn volk” is uit Deut. 32: 43a: daarin worden deze opge-

roepen zich te verheugen met Zijn volk. Ook dit is toekomstig, nadat God recht gedaan, vs. 36 en Zijn land 

en volk verzoend heeft, vs. 43c. Echter weer een bewijs dat de Volken in het heil zullen delen. Dit leert ook 

het citaat uit Ps. 117: 1: „Looft de Here, alle Heidenen (Volken), prijst Hem alle Natiën”. Verder citeert Paulus 

naar de Gr. tekst Jes. 11: 10; „Daar zal zijn de Wortel van Isai en Hij zal opstaan om over de Volken te ge-

bieden”. Jesaja heeft: „dat de Heidenen naar de Wortel van Isai zullen vragen die staan zal tot een banier 

der Volken”. Een banier is een middel- en verenigingspunt, daarheen wordt gezien, daaromheen wordt ge-

schaard. Christus zal het Middelpunt zijn èn van Israël èn van de Volken. Jesaja voegt er bij dat Zijn rust 

heerlijk zal zijn. Dit zijn allemaal bewijzen dat de Volken eenmaal in Israëls heil zullen delen. En daarom 

moeten Jood en Heiden elkander reeds nu aannemen, aldus Paulus’ strekking. 

 

Rom. 15: 13.De God nu der hoop vervulle u met blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij over-

vloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 

 

Tot slot wenst hij dat de God der hoop hen moge vervullen met alle blijdschap en vrede opdat zij overvloedig 

mogen wezen in de hoop en in de kracht van de Heilige Geest. De blijdschap en vrede in het geloven houdt 

tevens de hoop levend. Die hoop is een bepaalde verwachting, de wederkomst des Heren met haar verschil-

lende opstandingen of met haar levendmaken van het sterfelijk lichaam. De hoop van Israël is er mede in 

vervat, Handelingen 28: 20. 
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HOOFDSTUK  90 
 

De bediening van Paulus voor de Volken. 

Rom. 15: 14-33. 

a. De volbrachte, 

 

Rom. 15: 14-21. 

14. Voor mijzelf nu, mijn broeders, ben ik overtuigd dat gij reeds vol zijt van goedheid, vervuld met 

alle kennis, in staat elkander terecht te wijzen. 15. Toch heb ik u hier en daar, bij wijze van herinne-

ring, wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade 16. om een ambte-

naar van Christus Jezus te zijn voor de Volken, die het evangelie Gods priesterlijk verkondigt, opdat 

het offer der Volken (Gode) aangenaam moge zijn, geheiligd door de Heilige Geest. 17. Ik heb dan in 

Christus Jezus roem tot God. 18. Want ik zal het niet wagen van iets (anders) te spreken dan van wat 

Christus door mij heeft bewerkt om de Volken tot gehoorzaamheid te brengen door woord en werk, 

19. door kracht van tekenen en wonderen, door kracht van de Heilige Geest. Zo heb ik dan van Jeru-

zalem tot Illyrië toe in het rond het evangelie van Christus ten einde gebracht. 20. Ik heb er daarbij 

mijn eer in gesteld het evangelie aldus te verkondigen: niet waar Christus reeds bekend was, opdat 

ik niet op eens anders fundament zou bouwen, 21. maar overeenkomstig wat geschreven is: Zij aan 

wie aangaande Hem niet verkondigd was zullen Hem zien en die het niet gehoord hebben zullen het 

verstaan. 

 

Rom. 15: 14. Voor mijzelf nu, mijn broeders, ben ik overtuigd dat gij reeds vol zijt van goedheid, ver-

vuld met alle kennis, in staat elkander terecht te wijzen. 

 

Paulus die zo verlangend was de Romeinse gelovigen te zien ten einde hun enige geestelijke gave toe te 

brengen, 1: 11, 12, heeft dit door zijn Brief meer dan overvloedig gedaan en hun zeer begiftigd, hetzij door 

de uiteenzetting der rechtvaardiging en der verzoening, hetzij door vermaningen. Niettemin verzekert hij hun, 

dat hij voor zichzelf overtuigd is dat zij dit alles eigenlijk niet nodig hebben daar zij zelf reeds vol zijn van 

goedheid, d.i. goedhartigheid of welgezindheid - het woord komt ook nog voor in Gal. 5: 22; 2 Thess. 2: 11 

en Ef. 5: 9 - vervuld met al de kennis van de leer des evangelies en daarbij in staat elkander te vermanen, 

Hij slaat hiermee deze gemeente hoog aan en betoont een grote bescheidenheid. Toch heeft hij er een be-

paald doel mee, wat blijkt uit wat nu volgt. 

 

Rom. 15: 15. Toch heb ik u hier en daar, bij wijze van herinnering, wat vrijmoedig geschreven, krach-

tens de mij van God geschonken genade 

 

Dat Paulus hun schrijft en dat ten dele tamelijk vrijmoedig of: hier en daar vrijmoediger, was om hen aan iets 

te herinneren, n.l. de hem gegeven genade om ambtenaar te zijn van Christus Jezus voor de Volken, de 

Natiën buiten Israël. Krachtens deze hem toevertrouwde roeping, Gal. 2: 7, schrijft hij nu ook aan de Ro-

meinse gemeente. Men kan zeggen: deze gemeente is buiten hem om gelovig geworden, waarom moest hij 

haar dan nog schrijven, hij kende haar niet en zij had hem niets gevraagd. Ten eerste was dit om deze gelo-

vigen „zijn” evangelie te brengen, dit kenden zij blijkbaar nog niet of zeer onvolledig, ten tweede omdat hij, 

nu hij Klein- Azië en Oost-Europa beëvangeliseerd had, met Rome in contact wilde komen om over deze 

stad naar Spanje te reizen om daar een begin te maken met West-Europa; zo zou zijn boodschap in het 

gehele Romeinse Rijk gehoord worden. 

 

Rom. 15: 16. om een ambtenaar van Christus Jezus te zijn voor de Volken, die het evangelie Gods 

priesterlijk verkondigt, opdat het offer der Volken (Gode) aangenaam moge zijn, geheiligd door de 

Heilige Geest. 
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Paulus noemt zich een ambtenaar, een leitourgos, van Christus Jezus. We vinden hier hetzelfde woord als in 

hoofdstuk 13: 6 en zagen daar dat leitourgos oorspronkelijk een dienaar aanduidde die een openbaar ambt 

bekleedde ten bate van het volk maar door Paulus gebruikt werd voor de overheidspersonen die hij als amb-

tenaren in dienst ziet van God. Hier noemt hij zich zelf ook een ambtenaar, niet een in een staatsdienst maar 

niettemin een openbare functie bekledend. Deze is: het priesterlijk verkondigen van het evangelie Gods on-

der de Volken. Dit is de betekenis van het hier gebruikte werkwoord dat in de S.V. schuil gaat in het woord 

„bedienen”, in de Nwe Vert. iets meer naar voren treedt in het „zijn in de heilige dienst”. 

 

Dat Paulus dit woord gebruikt is om drieërlei reden. Ten eerste geeft hij hiermee aan dat hij voor Israël staat 

en dat dit volk, het priesterlijk koninkrijk, deze dienst had moeten volbrengen als van Godswege hiertoe ge-

roepen. Ten tweede was dit zijdelings een bewijs dat God dit volk nog niet verworpen had. Ten derde dat 

Paulus hoopte God een offer te kunnen brengen, niet een in de Tempel maar de Volken zelf en dat dit offer 

Hem welaangenaam zou zijn, geheiligd als het was door de Heilige Geest. 

 

Ten overvloede merken we op dat „het offer der Volken” er niet een is dat die Volken God brengen, m.a.w. 

dat we hier geen tweede naamval van oorsprong hebben maar een van bijstellng en er dus te lezen is: het 

offer, (n.l.) de Volken. Zij zijn het offer dat Paulus wil brengen. Voorts dat geen enkele apostel der Besnijde-

nis hiertoe geroepen is noch dit kon zeggen. Alleen het Paulinische evangelie was voor de Volken, het had 

tot basis de verzoening der wereld en liep terug op de beloften aan Abraham voor hij besneden was. Het 

heeft tevens rijkere en hogere beloften. 

 

Christus Jezus. Op Handelingen 5: 42 en 24: 24 na vinden we deze term alleen bij Paulus en wel 96 maal, 

waarvan 16 maal in Romeinen. Het is de benaming van ’s Heren verhoging waarbij het woord Christus als 

tot een eigennaam gerekend kan worden en zeker niet slechts betekent „de Gezalfde” maar veel meer, n.l. 

Hij die kan en volbracht heeft. We geven in een Aanhangsel de teksten met deze benaming; daaruit zal blij-

ken dat de S.V. vaak „Jezus Christus” heeft, de Nwe Vert. die van de betere handschriften „Christus Jezus”. 

 

Rom. 15: 17. Ik heb dan in Christus Jezus roem tot God. 

 

Dat de hem gegeven genade niet ijdel is geweest maar hij door haar overvloediger gearbeid heeft dan ande-

ren, zoals hij in 1 Kor. 15: 10 zegt, doet hij ons hier op andere wijze horen: hij heeft roem, d.i. oorzaak tot 

roemen door Christus Jezus tot God, d.i. met betrekking tot de dingen die God toebehoren; dit betreft hier de 

Volken Gode tot een welaangenaam offer aan te bieden. 

 

Rom. 15: 18. Want ik zal het niet wagen van iets (anders) te spreken dan van wat Christus door mij 

heeft bewerkt om de Volken tot gehoorzaamheid te brengen door woord en werk, 19. door kracht van 

tekenen en wonderen, door kracht van de Heilige Geest. Zo heb ik dan van Jeruzalem tot Illyrië toe in 

het rond het evangelie van Christus ten einde gebracht. 

 

Met dit al zal hij het niet wagen iets anders mee te delen dan wat Christus door hem bewerkt heeft om de 

Volken tot gehoorzaamheid te brengen; dit is in beginsel, in de centra geschied door woord en werk, d.i. door 

verkondiging van het evangelie in aanloop en door verdere regelmatige prediking en gemeenteleiding, ver-

der, ter bezegeling, door tekenen en wonderen en kracht van de Heilige Geest. De uitwerking is geweest dat 

Paulus vanaf Jeruzalem, waar hij na Damascus getuigde, Handelingen 22: 17, 18, en rondom, wat niet wil 

zeggen: rondom Jeruzalem maar: in een wijde kring of: in allerlei richting (Brouwer), tot Illijrië toe, het evan-

gelie van, d.i. aangaande, Christus ten einde gebracht heeft .Paulus schreef dit vanuit Korinthe, waarschijn-

lijk na zijn vertrek uit Efeze waar hij voorgenomen had naar Rome te reizen, gevoelende dat hij in het Oosten 

de dingen volbracht had, Handelingen 19: 21, zelfde woord als hier in Romeinen. 

 

Het evangelie van de Christus (Gr.) vinden we in Paulus’ Brieven gaandeweg ontvouwd. Hij begint met „een 

eenvoudig evangelie”, 1 - 2 Thess.; hierin lezen we nog niets van rechtvaardiging en verzoening maar alleen 

over de wederkomst des Heren; in 1 Korinthe brengt hij het kruis en het kruisigen naar voren, 1: 17, 18, 23; 

2: 2, in 2 Kor. de verzoening der wereld 5: 18-20; in Gal. behandelt hij als het ware in schets de rechtvaardi-

ging en spreekt andermaal over het kruis, 5: 11; 16: 12, 14 om dan in Romeinen een bredere uiteenzetting te 

geven van rechtvaardiging en verzoening (zonder het kruis te noemen) om nog een stap verder te gaan en 
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van vrede te spreken, hoofdstuk 3-5. Men zou kunnen zeggen dat hij van „Voorhof” voortleidt naar „Heilige” 

en „Heilige der heiligen” In Hebreeën doet hij dit ineens voor Israël door op de Persoon des Heren te wijzen 

als de grote en volmaakte Hogepriester achter Wie Israëls gelovigen mogen ingaan. Door allerlei menselijke 

afwijkingen heen die zijn evangelie belemmerden en die hij moest wegruimen (Korinthe, Galaten), heeft Pau-

lus het evangelie der rechtvaardiging en verzoening, waartoe hij geroepen was, gepredikt en doorgevoerd 

vanaf Jeruzalem tot Illyricum (Gr.: het Illyrische), het tegenwoordige (= voormalige - red.) Joego-Slavië. 

 

Rom. 15: 20. Ik heb er daarbij mijn eer in gesteld het evangelie aldus te verkondigen: niet waar Chris-

tus reeds bekend was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen, 21. maar overeenkom-

stig wat geschreven is: Zij aan wie aangaande Hem niet verkondigd was zullen Hem zien en die het 

niet gehoord hebben zullen het verstaan. 

 

Vs. 20, 21. In deze verzen zegt Paulus waar hij predikte: hij stelde er een eer in dit daar te doen waar van 

Christus nog niet gehoord was. Hij wilde niet op het arbeidsveld van anderen komen en deed dit indachtig 

aan het woord van Jes. 52: 13. Dit staat daar van de Knecht des Heren en het zal op veel breder schaal 

vervuld worden door Israël. Paulus haalt het aan om aan te geven waarom hij naar niet-beëvangeliseerde 

streken ging, niet om te zeggen dat dit woord toen al vervuld is geworden. 

 

b. De voorgenomene, 

 

 Rom. 15: 22 - 29. 

22. Daardoor werd ik dan ook dikwijls verhinderd tot u te komen. 23. Nu ik echter in deze streken 

geen arbeidsveld meer heb en sinds vele jaren het verlangen koester tot u te komen 24. wanneer ik 

naar Spanje reis, ik hoop u namelijk op mijn doorreis te zien en door u voortgeholpen te worden voor 

mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb. 25. Nu echter reis ik naar Jeru-

zalem ten dienste der heiligen, 26. want Macedonië en Achaje hebben het goed gevonden een bijdra-

ge te geven voor de armen onder de heiligen te Jeruzalem. 27. Dit toch vonden zij goed en zij zijn het 

ook aan hen verplicht, want indien de Heidenen deel gekregen hebben aan hun geestelijke goederen, 

zijn zij ook verplicht met stoffelijke gaven hen te dienen. 28. Wanneer ik dus dit zal volbracht en hun 

deze vrucht zal verzegeld hebben, zal ik over een stad naar Spanje reizen. 29. En ik weet dat, wan-

neer ik tot u kom, ik met een volle zegen van Christus kom. 

30. Ik bid u echter, broeders, bij onze Here Jezus Christus en de liefde des Geestes, met mij mee te 

worstelen voor mij in de gebeden bij God 31. dat ik behoed mag worden voor de ongehoorzamen in 

Judea en mijn dienstbetoon aan Jeruzalem de heiligen aangenaam moge blijken, 32. opdat ik, in 

blijdschap tot u komende, als God wil, mij samen met u verkwikken mag. 33. De God nu des vredes 

zij met u allen. Amen. 

 

Rom. 15: 22. Daardoor werd ik dan ook dikwijls verhinderd tot u te komen. 23. Nu ik echter in deze 

streken geen arbeidsveld meer heb en sinds vele jaren het verlangen koester tot u te komen 24. wan-

neer ik naar Spanje reis, ik hoop u namelijk op mijn doorreis te zien en door u voortgeholpen te wor-

den voor mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb. 

 

De prediking van het evangelie in het Oosten heeft Paulus tot dan toe verhinderd ook naar Rome te gaan, 

Hij was dit al lang van plan geweest, al voordat hij het uitsprak te Efeze op zijn derde zendingsreis, Hande-

lingen 19: 21. Nu echter, hij schrijft dit te Korinthe op deze derde reis (mogelijk lente van het jaar 58) heeft hij 

geen arbeidsterrein meer in die streken. Hij had de grote centra van die dagen bearbeid en allerwegen was 

de prediking doorgedrongen, mogelijk mede verbreid door van de gestichte gemeenten uitgezonden pre-

dikers die in de omtrek ervan de boodschap verder brachten. Zo kan hij u de reeds vele jaren gekoesterde 

wens gaan verwezenlijken en hen komen bezoeken. Vs. 23. loopt niet af, we hebben de zin met enkele 

woorden aangevuld. Men kan ook lezen: tot u te komen zodra ik naar Spanje reis (Nwe Vert. en Brouwer) 

maar dan loopt vs. 24 niet af. Hoe ook genomen, de betekenis is duidelijk genoeg: Paulus hoopt op zijn 

doorreis hen te zien en door hen voortgeholpen te worden. Dit woord geeft aan dat de gemeente van Rome 

zich voor zijn arbeid in Spanje interesseert en hem van de middelen zal voorzien er heen te gaan. Echter, hij 

wil hen alleen niet vluchtig bezoeken en bijv. reisgeld van hen verkrijgen, hij wil ook nog iets anders van haar 

ontvangen: geestelijke versterking; hij moet steeds maar geven waartoe hem weliswaar Christus’ genade in 
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staat stelt, maar hij wil nu ook iets van de geestelijke gelovigen ontvangen, zijn werk met hen bespreken en 

aangemoedigd worden door hen. 

 

Rom. 15: 25. Nu echter reis ik naar Jeruzalem ten dienste der heiligen, 26. want Macedonië en Achaje 

hebben het goed gevonden een bijdrage te geven voor de armen onder de heiligen te Jeruzalem. 27. 

Dit toch vonden zij goed en zij zijn het ook aan hen verplicht, want indien de Heidenen deel gekregen 

hebben aan hun geestelijke goederen, zijn zij ook verplicht met stoffelijke gaven hen te dienen. 

 

Voor dit alles verwezenlijkt kan worden, moet Paulus naar Jeruzalem om de heiligen aldaar te dienen. Dit 

plan is van Macedonië en Achaje - Griekenland - uitgegaan. Zij schiepen er behagen in een bijdrage te ge-

ven, lett. enige gemeenschap te oefenen: die gemeenschap bedoelt de gaven maar door het zo te zeggen 

geeft Paulus de innerlijke achtergrond aan waarom deze hulp wordt geboden, de geestelijke gemeenschap 

met hen. Paulus wijst daar nog eens op: zij hebben het goed gevonden, hij waardeert zeer hun gewilligheid 

en hun opoffering, want zij gaven boven vermogen, 2 Kor. 8, maar hij wijst er tevens op dat zij het geven 

zedelijk verplicht waren, want zij zijn hun schuldenaars. De behoudenis is immers uit de Joden, aan de Jo-

den zijn de woorden Gods toebetrouwd en hijzelf is een Jood die God voor dit werk geroepen heeft. En al is 

het dat zijn evangelie een andere inhoud, geen andere Behouder heeft dan dat der Twaalf, het steunt op de 

beloften aan Abraham gegeven en in Israël bewaard. Daaruit volgt hun verplichting de heiligen die alles ge-

meen hadden maar nu in zorgen zijn gekomen doordat door Israëls vereelting de komst des Heren vertoeft 

en tevens de gemeente niet verder toeneemt met hen die hen van hun goederen konden dienen, van geld te 

voorzien om zo de armoede onder hen te lenigen. De Heidengelovigen hebben geestelijke goederen ont-

vangen, het is niet meer dan billijk dat zij stoffelijke teruggeven. Voor stoffelijke staat eigenlijk: „vleselijke", 

het is de tegenstelling tot „geestelijke”, voor ons is dit in dit geval „stoffelijk”. 

 

Rom. 15: 28. Wanneer ik dus dit zal volbracht en hun deze vrucht zal verzegeld hebben, zal ik over 

een stad naar Spanje reizen. 29. En ik weet dat, wanneer ik tot u kom, ik met een volle zegen van 

Christus kom. 

 

Paulus zal de opbrengst der collecte persoonlijk naar Jeruzalem brengen. Dit drukt hij op bijzondere wijze 

uit; hij wil de vrucht verzegelen. De opbrengst is een vrucht, n.l. van zijn arbeid onder de Volken, deze heeft 

hij „verzegeld” d.i. zij is het zegel op zijn apostelschap voor die Volken. En dit niet alleen, zij is dan ook „ver-

zegeld”, door de veilige overbrenging. Paulus heeft dit niet alleen gedaan, Titus was er ook bij, daartoe ver-

koren van de gemeenten, 2 Kor. 8: 19, opdat niemand zou kunnen zeggen dat Paulus zich iets toegeëigend 

had, vs. 20. Van Paulus was dit uitgegaan, vs. 16, 17. Er waren ook nog meerderen, Handelingen 20: 4; ook 

Lukas („wij”), Handelingen 21: 1. Als dit alles nu volbracht is zal Paulus tot hen komen en dat met een volle 

zegen van Christus, mogelijk de verdieping van zijn evangelie en der verzwegen verborgenheid van Rom. 

16: 25-27. Er zal tevens zijn het zich met elkaar verblijden over de zegening van Abraham die Joden en Hei-

denen ontvangen hebben en die zo rijk uitkomt in de verzoening der wereld. 

 

Rom. 15: 30. Ik bid u echter, broeders, bij onze Here Jezus Christus en de liefde des Geestes, met mij 

mee te worstelen voor mij in de gebeden bij God. 

 

Als Paulus zich de reis naar Jeruzalem gaat realiseren, weet hij dat hij daar aangekomen, in grote gevaren 

gaat verkeren. De haat der Joden tegen hem is allerwegen groot, zeker bijzonder in die stad. Daarom bidt hij 

de Romeinse gemeente dringend, d.i. verzoekt dit, met hem te worstelen in het gebed voor hem; hij roept 

daar de Here Jezus Christus en de liefde van de Geest bij aan om hun te sterker van de noodzakelijkheid 

ervan te overtuigen. De bede moet tweeledig zijn: behoeding voor de zijn evangelie tegenstaande Joden en 

gunstige gezindheid t.o.v. de collecte. Dit laatste schijnt vreemd maar men vergete twee dingen niet: uit 

Handelingen 21: 20 blijkt dat er niet duizenden, zoals de S.V. zet, maar tienduizenden Joden (myriaden) 

waren die geloofden maar ze waren allen ijveraars voor de wet: Jeruzalem had dus een sterke Judaistische 

inslag en Paulus was er bij velen gehaat omdat de strenge Joden meenden dat hij afval van de wet predikte 

en o.a. de besnijdenis verwierp. Terwille van hen deed hij later de nazireeërbelofte om daarmee het tegen-

deel te bewijzen. Er waren ook vele ongelovige Joden in Jeruzalem zoals hij eenmaal er vroeger een was en 

door hen was hij in levensgevaar, zoals later bleek, 23: 12-14. De voorbede had ook nog een andere kant, 

die niet zozeer zijn persoon betrof, als wel zijn bediening. Hoe zou de gezindheid van de Jeruzalemse ge-
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meente zijn bij het ontvangen der collecte. Hierover verkeerde hij in onzekerheid. Zouden de Joodse gelovi-

gen die weigeren als afkomstig van de Heidengelovigen of zouden zij die aanvaarden en zich over de ge-

meenschap van de Heidenen verblijden. Dit betrof zijn evangelie der verzoening. Neemt de gemeente te 

Jeruzalem de bijdrage aan, dan erkent ze zijn evangelie en is dat de bekroning van zijn bediening, weigert 

ze dan kan dit leiden tot afhouwing en het oordeel over Israël mede in de hand werken. Men zal nu te beter 

het verzoek verstaan, niet alleen voor hem te bidden maar te worstelen in de gebeden. Het Gr. grondwoord 

betekent: iets met grote inspanning doen. 

 

Rom. 15: 32. opdat ik, in blijdschap tot u komende, als God wil, mij samen met u verkwikken mag. 

  

Indien de gebeden verhoord worden hoopt de apostel bij en met hen verkwikt te worden. Dit woord vinden 

we alleen hier. Alles is echter onzeker maar Paulus laat de gang aan God over; als hij mag komen is het 

door Diens wil. 

 

We weten dat hij te Rome is gekomen maar op geheel andere wijze dan hij zich had voorgesteld: als gevan-

gene. Hij is naar Jeruzalem gegaan maar op deze weg liet hem de Heilige Geest van stad tot stad weten, dat 

hem banden en verdrukkingen wachtten, Handelingen 20: 23. Deze zijn gekomen en ongeveer twee jaar 

bleef hij te Cesarea gevangen, waarna hij door een beroep op de Keizer naar Rome ging waar hij andermaal 

twee jaar gevangen bleef. Hij is echter vrij gekomen, zoals blijkt uit Filemon: 22, Fil. 1: 25; 1 Tim. 1: 3; 2 Tim. 

4: 13, 20 en oude Kerkvaders verhalen dat hij een reis naar het Westen heeft gemaakt. Hierover zwijgt de 

Schrift maar indien dit het geval is geweest, is Paulus de man die de basis heeft gelegd om Oost- en West-

Europa in beginsel te christianiseren. 

 

Rom. 15: 33. De God nu des vredes zij met u allen. Amen. 

 

In dit vers maakt de apostel een voorlopig slot. Hij wenst hun toe dat de God des vredes met hen moge zijn. 

Misschien is dit een zinspeling op de gedeeldheid in de gemeente tussen de „sterken” en de “zwakken”. In 

elk geval voegt hij er een derde betiteling t.o.v. God aan toe; hij heeft Deze reeds genoemd de God der lijd-

zaamheid (volharding) vs. 5, de God der hoop, vs. 13 en nu noemt hij Hem de God des vredes; allemaal 

terreinen waarop God de gelovigen wil steunen. Met een „Amen” sluit hij dit gedeelte af. 

 

 

HOOFDSTUK  91 
 

Groeten. 

Rom. 16: 1-16 

1. En ik beveel u Febè, onze zuster, aan, die dienares is der gemeente te Kenchrea, 2. dat gij haar 

ontvangt in de Here. op een wijze de heiligen waardig en dat gij haar bijstaat in wat zaak zij u mocht 

nodig hebben. Want ook zelf is zij een beschermvrouwe voor velen geweest, ook voor mij. 

3. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, 4. die voor mijn leven hun eigen 

hals gewaagd hebben, wie niet alleen ik dank verschuldigd ben maar ook al de gemeenten der Vol-

ken. 

5a. Groet ook de gemeente te hunnen huize. 

5b. Groet mijn geliefde Epenetus die de eersteling is in Azië voor Christus. 

6Groet Maria die zich veel moeite voor u geeft. 

7Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, mannen van aanzien onder de 

apostelen, die ook vóór mij in Christus waren. 

8Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Here. 

9a. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, 9b. en mijn geliefde Stachys. 

10a. Groet Apelles die beproefd is (gebleken) in Christus. 

10b. Groet hen die van (de kring van) Aristobulus zijn. 

11a. Groet Herodion, mijn verwant. 

11b. Groet hen die van (de kring van) Narcissus in de Here zijn. 
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12a. Groet Tryfena en Tryfoso, vrouwen die zich moeite geven in de Here. 

12b. Groet de geliefde Persis. die zich veel moeite geeft in de Here. 

13Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is geweest. 

14Groet Asynkritus, Flégon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. 

15Groet Filologus en Julia, Néreus en zijn zuster, en Olympas, benevens al de heiligen die bij hen 

zijn. 

16a. Groet elkander met een heilige kus. 

16b. U groeten al de gemeenten van Christus. 

 

In Romeinen 16 groet Paulus een reeks van personen die hij al eerder ontmoet heeft en persoonlijk kent. 

Met de gemeente als zodanig was hij niet bekend, zoals uit hoofdstuk 15: 23 en 24 is gebleken; de 20 hier 

genoemden zullen slechts een klein gedeelte ervan geweest zijn. 

 

Rom. 16: 1. En ik beveel u Febè, onze zuster, aan, die dienares is der gemeente te Kenchrea, 2. dat gij 

haar ontvangt in de Here. op een wijze de heiligen waardig en dat gij haar bijstaat in wat zaak zij u 

mocht nodig hebben. Want ook zelf is zij een beschermvrouwe voor velen geweest, ook voor mij. 

 

Vooraf begint de apostel de vermoedelijke brengster van de Brief voor te stellen. Zij is, naar de Griekse spel-

ling Phoibè, als regel Febe genoemd (wat dan moest zijn Febè). Paulus noemt haar een zuster, een bijvoe-

ging die alleen bij haar naam voorkomt, en zegt verder dat zij een dienares (diakonos) is van de gemeente te 

Kenchrea, de oostelijke haven van Korinthe. Waarin deze functie bestaan heeft is niet te zeggen, men make 

er echter geen diacones van, een vrouwelijke diaken. Het woord wordt herhaaldelijk van Paulus en anderen 

gebruikt: 1 Kor. 3: 5; 2 Kor. 3: 6; 6: 4; Ef. 3: 7; 6: 21; Col. 1: 7, 23, 25; 4: 7; 1 Thess. 3: 2; 1 Tim. 4: 6; eens 

van Christus Zelf, Rom. 15: 8. In al deze teksten duidt het een leidende functie aan. Febè nu was een der 

werkende leden, had dus een voornaam ambt maar verder is er niets over haar bekend. De gelovigen moe-

ten haar, de voor hen onbekende brengster van de Brief, ontvangen “in de Here” d.i. als getrouwe dienares 

van de Here. Men moest haar bijstaan op een wijze de heiligen waardig in elke zaak waarin zij hulp nodig 

mocht hebben. Zij was waarschijnlijk onbekend in Rome, niet op de hoogte van adressen waar zij wezen 

moest. Zij had er belangrijke zaken te doen, deze waren hoofdzaak, maar zij kon tevens Paulus’ Brief mee-

nemen en bezorgen, mogelijk bij Aquila en Priscilla. Op de hulp der gemeente van Rome had zij alleszins 

aanspraak, want zij had zich een beschermvrouwe van velen betoond; Febè’s middelen en positie moeten 

zodanig geweest zijn dat zij velen kon voorthelpen. Ook t.o.v. Paulus heeft zij dit gedaan; er wordt niet ver-

der gezegd hoe. 

 

HOOFDSTUK  92 
 

Rom. 16: 3. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, 4. die voor mijn leven hun 

eigen hals gewaagd hebben, wie niet alleen ik dank verschuldigd ben maar ook al de gemeenten der 

Volken.  

 

Nu gaat de apostel over tot de groeten aan een aantal personen. Als eersten zijn daar Prisca, d. i. Priscilla 

en Aquila. Dezen hebben eenmaal hun hals, hun leven, voor het zijne gewaagd; bij welke gelegenheid wordt 

verzwegen, maar het was bij al de gemeenten bekend geworden en evenals Paulus waren dezen er zeer 

dankbaar voor. Met dit echtpaar dat mogelijk bekeerling van Paulus is geweest en zeker nader door hem 

onderwezen is, maakte deze kennis op zijn tweede zendingsreis; hij vond n.l. te Korinthe een Jood, Aquila, 

Handelingen 18: 2, en toen bleek dat zij beiden hetzelfde handwerk beoefenden, het tentenmaken, trok hij bij 

hem en zijn vrouw Priscilla in en bleef bij hen, vs. 3. Toen werden dezen nog meer voor Paulus: zijn mede-

arbeiders in Christus Jezus, wat betekent dat zij „zijn” evangelie verbreidden. Aquila was geboren in Pontus, 

een deel van Klein Azië aan de Zwarte Zee. Later woonde hij met zijn vrouw in Rome maar werd, doordat de 

Joden daar te roerig werden, door een decreet van keizer Claudius verdreven; later verhuisden zij naar Efe-

ze waar zij Apollos ontmoetten, Handelingen 18: 18; na intrekking van het decreet keerden zij naar Rome 

terug, blijkens deze groet, Nu eens staat Aquila voorop, Handelingen 18:2, 28; 1 Kor. 16: 19, dan weer Pris-

cilla, Rom. 16: 3, maar steeds worden zij samen genoemd. Man en vrouw hielden in het geestelijke de 
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schaal precies in het evenwicht, zij waren in geestelijke kennis en inzicht elkaars gelijken, een mooi voor-

beeld hoe een waarlijk geestelijk echtpaar kan zijn. 

 

Rom. 16: 5a. Groet ook de gemeente te hunnen huize. 

 

Paulus groet de gemeente te hunnen huize. Hieruit blijkt dat er huisgemeenten waren die zich om een per-

soon of gezin schaarden. Men had geen gebouwen waarin velen konden samenkomen, de plaatselijke ge-

meente was verdeeld over verschillende huizen. Zie ook Col. 4: 15; Filemon: 15. 

 

Rom. 16: 5b. Groet mijn geliefde Epenetus die de eersteling is in Azië voor Christus. 6.Groet Maria 

die zich veel moeite voor u geeft. 7.Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medege-

vangenen, mannen van aanzien onder de apostelen, die ook vóór mij in Christus waren. 8.Groet Am-

pliatus, mijn geliefde in de Here. 

 

In vs. 5b wordt Epenetus gegroet; deze is de eersteling van de provincie Asia geweest die tot Christus 

kwam. 

In vs. 6 wordt een Maria genoemd die veel voor de Romeinse gelovigen gedaan heeft. Die zal, getuige haar 

naam, een Joods-christelijke vrouw geweest zijn; de lof die haar gegeven wordt is een aanwijzing haar werk 

op prijs te stellen.  

In vs. 7 noemt Paulus Andronicus en Junias; de eerste draagt een Griekse, de tweede een verkorte Latijnse 

naam (van Junianus). Dit zijn Paulus’ verwanten, wat of kan betekenen bloedverwanten - in deze zin wordt 

het woord het meest gebruikt of stamgenoten (Rom. 9:3). Zij zijn tevens zijn medegevangenen geweest; de 

gelegenheid wordt niet genoemd; het is niet bekend in hoeveel gevangenissen Paulus geweest is (2 Kor. 11: 

23). Er wordt nog iets van hen vermeld: zij waren vermaard, d.i. in groot aanzien, onder de apostelen. Wie 

zijn deze apostelen? Men kan daaronder alleen de Twaalf der Besnijdenis verstaan, en dus zouden deze 

twee mannen door hun werk te Rome - misschien mede-stichters der gemeente aldaar - onder hen zeer 

vermaard zijn. Maar er waren ook nog andere apostelen, zoals bijv. Barnabas en zeker ook Silas 

die buiten de Besnijdennis om gegeven waren en later werden (Ef. 4: 11) en we kunnen dezen er te meer 

onder verstaan. Hoe ook genomen, zij waren al eerder in Christus dan Paulus.  

Vs. 8. Ampliatus heet een geliefde in de Here; Brouwer zet hier: mijn geliefde Christenvriend. 

 

Rom. 16: 9a. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, 9b. en mijn geliefde Stachys. 10a. Groet 

Apelles die beproefd is (gebleken) in Christus. 10b. Groet hen die van (de kring van) Aristobulus zijn. 

11a. Groet Herodion, mijn verwant. 11b. Groet hen die van (de kring van) Narcissus in de Here zijn. 

12a. Groet Tryfena en Tryfoso, vrouwen die zich moeite geven in de Here. 12b. Groet de geliefde Per-

sis. die zich veel moeite geeft in de Here. 

 

Vs. 9. Urbanus is een geliefde mede-arbeider in Christus, Stachys een geliefde, Brouwer: een geliefde 

vriend.  

Vs. 10. Apelles is beproefd gebleken in Christus; Brouwer: die als Christen de proef heeft doorstaan (door 

verdrukking of vervolging).  

Vs. 10b. Gegroet worden die van de kring van Aristobulus zijn; deze wordt zelf niet gegroet, was toen of niet 

in Rome of overleden.  

Vs. 11a. Herodion is een verwant, zie vs. 7. 

Vs. 11b Dan, als in 10b, een groet aan een kring, die van Narcissus; ook deze schijnt er niet meer te zijn. In 

de geschiedenis is een Narcissus bekend die grote invloed had op Claudius; hij was een vrijgelaten slaaf die 

kort na Nero’s troonsbestijging (in 54) door diens vrouw Agrippina werd gedood. Met de “die” van vs. 10 en 

11 zijn mogelijk slaven bedoeld  

Vs. 12a en 12b. Hier worden drie vrouwen genoemd; van Tryfena en Tryfosa wordt gezegd dat zij zich veel 

moeite geven (de tijdloze vorm) voor de Here en Persis wordt een geliefde genoemd, evenals Epenetes, die 

zich veel moeite geeft, alle drie mogelijk verbreidsters van het evangelie. 

 

Rom. 16: 13.Groet Rufus, de uitverkorene in de Here en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is 

geweest. 14.Groet Asynkritus, Flégon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. 15.Groet 

Filologus en Julia, Néreus en zijn zuster, en Olympas, benevens al de heiligen die bij hen zijn. 16a. 
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Groet elkander met een heilige kus. 16b. U groeten al de gemeenten van Christus. 

 

Vs. 13. Rufus heet een uitverkorene in de Here; Brouwer: die uitnemende christen. Hij zal wel de zoon 

geweest zijn van Simon van Cyrene, hij en mogelijk ook zijn broeder, waren bekenden in de gemeente van 

Rome. Markus vermeldt beiden in hoofdstuk 15: 21. Ook hun niet genoemde moeder moet gegroet worden, 

die heeft ook aan Paulus veel moederlijke liefde betoond, dan vanzelf voor ze in Rome woonde.  

Vs. 14. Nu volgen personen van wie geen (verdere bijzonderheden worden vermeld: Asynkritus, Flegon, 

Hermes, Patrobas en Hermas. Bij hen waren ongenoemde broeders.  

Vs. 15. Dan volgen Filologus en Julia misschien zijn vrouw, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de 

heiligen bij hen.  

Vs. 16. Tenslotte volgt, zoals ook wel in andere Brieven, (1 Kor. 16-20; 2 Kor. 13: 12; 1 Thess. 5: 26) het 

verzoek om een algemene begroeting, naar de zede van die tijd met een kus. Wij zouden elkaar stevig de 

hand gegeven hebben. 

 

HOOFDSTUK  93 

Waarschuwing en slot. 

Groeten van Paulus’ vrienden. 

 

Rom. 16 :17-23. 

17. Ik vermaan u echter, broeders, dat gij acht geeft op degenen, die tweedracht en verleiding tot 

afval veroorzaken tegen de leer die gij geleerd hebt en mijdt hen. 18. Want zulke lieden dienen niet 

onze Heer Christus maar hun eigen buik en door hun mooie woorden en hun vrome taal misleiden zij 

de harten van de eenvoudigen. 19. Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen, over u 

verblijd ik mij dus, maar ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede maar ook onbesmet van het 

kwade. 20. En de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade on-

zes Heren Jezus Christus zij met u. 

21. U groet Timotheus, mijn mede-arbeider en Lucius en Jason en Sosipatros, mijn stamgenoten. 

22. Ik, Tertius, die de Brief geschreven heb, groet u in de Here. 

23a. U groet Gajus, mijn gastheer en die van de gehele gemeente. 

23b. U groet Erastus, de rentmeester der stad en broeder Quartus. 

[24. De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u allen.] 

 

Rom. 16: 17. Ik vermaan u echter, broeders, dat gij acht geeft op degenen, die tweedracht en verlei-

ding tot afval veroorzaken tegen de leer die gij geleerd hebt en mijdt hen. 18. Want zulke lieden die-

nen niet onze Heer Christus maar hun eigen buik en door hun mooie woorden en hun vrome taal mis-

leiden zij de harten van de eenvoudigen. 

 

Paulus wijst hierin op een gevaar dat Rome’s gemeente mogelijk nog wel niet direct bedreigde of kende 

maar dat zou kunnen ontstaan en in de Christelijke Kerk van later duidelijk sporen heeft nagelaten. Er zullen 

lieden komen die tweedracht en sterker nog afval zullen veroorzaken. Sommige uitleggers zien daarin de 

Judaïsten die de wet van Mozes aan allen wilden opleggen maar o.i. is het beter ons te houden aan de be-

schrijving die Paulus van hen geeft: zij dienen de Heer Christus niet maar hun eigen buik: zij verrijken zich 

door zich tot hoofd te maken van afgescheiden groepen van eenvoudigen op wie zij door hun mooie woor-

den en vrome taal invloed verkrijgen en houden en welker leden hen rijk ondersteunen zodat zij een goed 

leven kunnen leiden en zich vooral aan weelderige maaltijden vergasten. De „mooie woorden” zijn liefkozen-

de, vleiende woorden en de „vrome taal”. Gr.: zegeningen, is mogelijk het met schijnbaar alle ernst bidden of 

toewensen van allerlei zegening aan hun aanhangers. Zulken dienen niet de Heer Christus, zegt Paulus, 

maar hun eigen buik en gaan in tegen de leer, die hij o.a. in deze Brief geleerd heeft; men moet hen mijden. 

 

Rom. 16: 19. Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen, over u verblijd ik mij dus, 
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maar ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede maar ook onbesmet van het kwade. 

 

Rome’s gemeente kende dit gevaar nog niet, het was een zeer gehoorzame gemeente, iets wat overal be-

kend geworden was. Paulus verblijdt zich daar over maar zijn waarschuwing bedoelt het negatieve af te 

weren: hij wenst dat zij niet alleen wijs zijn tot het goede maar ook onbesmet van het kwade, dit afweren 

voor het bij hen ingang zou vinden en zij het dan overwinnen moesten. 

 

Rom. 16: 20. En de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade 

onzes Heren Jezus Christus zij met u. 

 

In tegenstelling tot de mensen waartegen hij waarschuwt en die tweedracht veroorzaken, noemt Paulus hier 

God de God des vredes, die de eenheid der gemeente bewerkt. Hij zal de Satan, die zeker de inspirator van 

de tweedracht zaaiende dienaar is (2 Kor. 11: 13-15), spoedig onder hun voeten verpletteren. We menen dat 

dit een bewijs is dat in die tijd de wederkomst des Heren en de binding van Satan spoedig verwacht kon 

worden. 

 

Met de Paulinische genadewens die al zijn Brieven afsluit en waardoor zij zijn gekenmerkt (2 Thess. 3: 17, 

18), in tegenstelling met de z.g. Algemene Brieven, sluit hij ook deze Brief af. 

 

Rom. 16: 21. U groet Timotheus, mijn mede-arbeider en Lucius en Jason en Sosipatros, mijn stam-

genoten. 

 

Als kort naschrift laat hij nu de groeten volgen van enige medewerkers. Eerst die van Timotheus, die we in 

Handelingen 16:1 voor het eerst ontmoeten; hem zal de apostel zijn laatste Brief schrijven. - Dan van Lucius. 

Deze is mogelijk de Lucius van Cyrene die genoemd wordt in Handelingen 13:1. - Jason is mogelijk de over-

ste van de synagoge van Thessalonica geweest, vermeld in Handelingen 17: 5 e.v. Als dit zo is, dan is hij te-

vens de afgevaardigde geweest der heidenschristelijke gemeenten die met Paulus naar Jeruzalem reisde 

om de collecte mee over te brengen. - Sosipatros is waarschijnlijk de in Handelingen 20: 4 genoemde Sopa-

tros. - Al deze drie noemt Paulus zijn verwanten. Paulus gebruikt dit woord in deze Brief vier maal: 9: 3; 16: 

7, 11, 21 en in al deze gevallen kunnen we het in de bredere zin van stamverwanten, d.i. volksgenoten ne-

men, niet in de engere van bloedverwanten. 

 

Rom. 16: 22. Ik, Tertius, die de Brief geschreven heb, groet u in de Here. 

 

De Brief is aan Tertius gedicteerd. Tertius betekent „derde”, het kan de naam van een vrijgelaten slaaf aan-

duiden. Hij maakt de enige uitzondering in Paulus’ Brieven t.o.v. het vermelden van de naam van de schrij-

ver. 

 

Rom. 16: 23a. U groet Gajus, mijn gastheer en die van de gehele gemeente. 

Rom. 16: 23b. U groet Erastus, de rentmeester der stad en broeder Quartus. 

 

Nu volgen nog enige groeten. Gajus wordt vermeld als gastheer van Paulus. Hij bewees niet alleen hem 

maar ook de gehele gemeente gastvrijheid, zijn naam wordt vermeld in 1 Kor. 1: 14. - Dan vinden we nog de 

groet aan Erastus die de rentmeester der stad wordt genoemd, n.l. van Korinthe, zeker ook een toen bekend 

medewerker en van Quartus „vierde”, mogelijk ook een vrijgelaten slaaf. 

 

Rom. 16: [24. De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u allen.] 

 

Tot hiertoe lopen deze groeten. Vs. 24 ontbreekt in de voornaamste handschriften, in verband met de plaats 

die in de voornaamste handschriften aan de doxologie (lofverheffing) wordt gegeven. Sommige hebben deze 

aan het eind van hoofdstuk 14: 23, de grote handschriften plaatsen ze na 16: 23: Enkele hebben niet in vs. 

20 maar hier de woorden: „De genade onzes Heren Jezus Christus zij met u”, die daar vs. 24 vormen. In een 

Aanhangsel komen we hierop nader terug. 
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XVI “MIJN EVANGELIE” EN DE VERZWEGEN VERBORGENHEID 

 

Rom. 16: 25-27. 

25. Hem nu die machtig is u te versterken volgens mijn evangelie en de prediking van Christus Jezus 

overeenkomstig de onthulling van een geheimenis dat de aionische tijden verzwegen is geweest, 26. 

maar nu aan het licht gebracht door profetische geschriften en naar het bevel van de aionische God 

tot gehoorzaamheid des geloofs aan al de Volken wordt bekend gemaakt, 27. de alleen wijze God zij 

door Christus Jezus de heerlijkheid gedurende de aionen, Amen. 

 

Paulus die zijn Brief reeds beëindigd heeft, grijpt nu of zelf naar de pen of zegt Tertius dat er nog iets bij 

moet: een naschrift: en dit is een hooggestemde lofprijzing van God en tevens een samenvatting van zijn 

Brief. 

 

Had hij in het begin de wens uitgesproken naar Rome te gaan om de gelovigen aldaar te versterken, 1:11, 

nu weerklinkt die gedachte nogmaals; hij wenst dat God dit moge doen, daartoe is Hij machtig. 

 

Naar mijn evangelie. Zo noemt hij zijn heilsboodschap in deze Brief tweemaal: 2: 16 en 16: 25. In 2 Tim. 2: 

8 nogmaals. We hebben reeds uiteengezet wat dit bijzonder evangelie is, vatten het hier nog kort samen.  

 

Het is een boodschap die teruggaat op een belofte aan Abraham voor hij besneden was, waarin God een 

zegening van alle Volken belooft, echter door toegerekende gerechtigheid, Rom. 4: 24. De Bewerker hiervan 

is Abrahams Zaad, de bron, Diens geloof en trouw, wat ontvangen wordt is Gods gerechtigheid. 

Deze toerekening is om niet, zonder enige oorzaak of aanleiding in de mens, de diepere oorzaak is de ver-

lossing die in Christus Jezus is. Om deze te verkrijgen wordt er geloof gevraagd in Zijn bloed en een bereid-

heid zich te willen laten kruisigen, te laten sterven, te laten begraven worden, niet in fysische zin maar in de 

geest, ook niet dit op zichzelf te doen maar met Hem. Men ziet dat dit een proces is, een geestelijke gang, 

waarvan het dieptepunt ligt in het sterven. Die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we met 

Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven. 

 

Er is echter meer. Het „mijn evangelie” heeft een vervolg: er is een prediking van Christus Jezus overeen-

komstig de onthulling van een geheimenis dat eertijds verzwegen is geweest. Wij menen dat dit betreft de 

verzoening. In Christus heeft God laten zien dat Hij niet vijandig tegenover de wereld staat, al doet deze het 

tegen Hem. Maar nog meer. In Zijn Zoon heeft Hij de oude mens gekruisigd en door Diens dood deze weg-

genomen zodat alle vijandschap in die oude mens teniet gedaan kan worden en er een nieuwe schepping 

kan komen: de oude mens kan door de dood heen omgeschapen worden tot een nieuwe, evenals dit met 

Christus (doch zonder enige persoonlijke zonde) is geschied. Hierin reikt de verzoening verder dan de recht-

vaardiging: ze verzekert niet alleen dat God dit alles al gewrocht heeft toen wij nog zondaars en daarmee in 

wezen vijanden van God waren maar meer dan dat: ze geeft de basis aan waarop de rechtvaardiging staat: 

er is toerekening op grond van de gemaakte verzoening, rechtvaardiging op grond van Christus’ dood, al 

heeft deze haar waardij door Zijn bloed. Zijn geofferd leven. Het is de verzoening die de hogere genade van 

de vrede geeft. God schenkt niet alleen vergeving van alle zonden en misdaden. Hij rekent niet alleen Zijn 

eigen gerechtigheid toe. Hij wenst onze liefde en een aanwezigheid bij Hem. 

 

Het verzwegen geheimenis heeft te maken met Adam en diens misstap. Daarop loopt Paulus dan ook te-

rug in Rom. 5: 12-21. In geen zijner andere Brieven doet hij dit. Hij voert de zonde terug tot het hoofd van het 

Adamietische ras en handelt over de eerste en laatste Adam, wat de een bedierf, wat de Andere niet alleen 

herstelt maar wat Hij daarenboven geeft. Dit alles was verzwegen en is pas door Paulus aan het licht ge-

bracht. 
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De aionische tijden. Dit zijn de tijden van Adam namelijk die van de aioon der oude wereld en die van de 

tegenwoordige aioon, die vanaf Noach lopende is en duurt tot ’s Heren wederkomst. 

 

Rom. 16: 26. maar nu aan het licht gebracht door profetische geschriften en naar het bevel van de 

aionische God tot gehoorzaamheid des geloofs aan al de Volken wordt bekend gemaakt, 

 

De profetische Schriften zijn niet die van Israëls profeten maar die van Paulus zelf, n.l. 2 Kor. en Rom. Bui-

ten Paulus vinden we niets daarvan in enig O.T. of N.T. Boek. 

Het evangelie aangaande Zijn Zoon had God te voren beloofd, Rom. 1:1, maar niet hoe Hij door Deze de 

wereld zou verzoenen. 

 

Deze verzoening der wereld heeft een blijvende binnen- en een bedelingbuitenzijde. De binnenzijde bespra-

ken we reeds en wordt verkregen door zich met God te laten verzoenen. De bedelingbuitenzijde is deze: Aan 

geen van Israëls profeten was bekend dat er een zegening der Volken zou plaats vinden buiten Israël om. Zij 

zien alleen dat de zegening der Volken komt door Israël als heilsorgaan. De verzoening der wereld is echter 

gekomen zonder Israël maar door de verworpen Christus die als Opgestane de Middelaar Gods en der men-

sen is geworden. Door Israëls falen wordt de Volken in Hem een wereldwijde en overvloedige genade aan-

geboden en dit zal zolang duren tot Israël weer instrument Gods zal zijn. Paulus heeft een zwijgen Gods in 

dezen mogen opheffen en een geheimenis aan het licht mogen brengen en dit tot gehoorzaamheid des ge-

loofs voor de Volken. Dit is geschied op bevel van de aionische God. Hij die van aioon tot aioon God is, Ps. 

90: 2. 

 

Rom. 16: 27. de alleen wijze God zij door Christus Jezus de heerlijkheid gedurende de aionen, Amen. 

 

Vs. 27. Deze God is de alleen wijze God en Hem zal door middel van Christus Jezus de heerlijkheid zijn. 

Deze zal gehoord worden in lof en prijs, zal uitkomen door de opstandinglichamen van hen die nu heerlijk-

heid mislopen en zal gezien worden in het tenietdoen van de dood gedurende de toekomende eeuwen. Als 

een rijk geladen woord dat absolute zekerheid in zich draagt schrijft Paulus andermaal een „Amen” neer, zijn 

vierde van deze Brief (als vs. 24 weg moet vallen): 11: 36; 15: 33; 16: 20 en 27. Vindt dit „Amen” nu nog op 

kleine schaal plaats, in de toekomende aionen zal het miljoenenvoudig weerklinken en zal de lof en prijs, de 

dankzegging en de aanbidding gevolgd worden door het alles samenvattende, innig doorvoelde en intens 

bevestigende „Amen” dergenen die de naam des Heren verheerlijken. 

 

HOOFDSTUK  95 
 

AANHANGSEL I 

DE OVERHEID 

 

Nu enige beschouwingen over Rom. 13: 1-7. 

 

1e. Men kan zeggen: de Jood haatte het Romeinse gezag en wilde dit graag afschudden. De Jodenchriste-

nen zagen dat dit door de wederkomst des Heren zou gebeuren en daar deze nabij scheen, schreef Paulus 

hun nu dat zij nog zo lang aan de Romeinse overheid onderworpen moesten zijn, weldra zou deze afgedaan 

hebben. We willen niet ontkennen dat de Jodengelovigen dit er als logische conclusie uit konden trekken, 

echter ligt deze er in feite in? M.a.w. schrijft Paulus dit met het oog „dat de tijd voorts kort” was? We menen 

dat hij zich dan anders had uitgedrukt en gezegd had: Men moet de overheid onderworpen zijn om der straf-

fe en om des tijds wille. Hij stelt het anders en zegt: om des gewetens wil, God heeft haar als Zijn dienares 

ingesteld en deze instelling is al kort na de Vloed begonnen. 

 

Israël was aan de Heidense overheid onderworpen door eigen schuld; zij hadden ten hoofd der Volken moe-

ten zijn, maar door hun afval van God waren zij eerst in de hand van Nebukadnezar gegeven, Dan. 1: 2. Zie 



De Brief aan de Romeinen Pagina 207 
 

ook 2: 37, 38, op Babel was Perzië gevolgd, toen Griekenland en toen Paulus dit schreef, waren zij al onge-

veer een eeuw onder de Romeinse overheid gesteld. Deze was een gevestigde macht. 

 

2e. Men vergete niet dat Rome’s wetten in het algemeen rechtvaardig waren. Was Griekenland het volk der 

kunst, Rome was dat van het recht, er was een wetgeving, die voor die tijd zeer bevredigend was. Tevens 

waren de Keizers meestal wijs en het aan hun gezag onderworpen volk had, indien het rustig was, zijn be-

lasting betaalde en trouw bleef, een grote mate van vrijheid en een zeker zelfbestuur. Wat de Joden aan-

gaat, reeds Julius Caesar, de voorganger van Keizer Augustus, had hun vele rechten toegestaan en onder 

het milde bewind van de laatste werden zij nimmer gedwongen de keizer enige godsdienstige hulde te be-

wijzen. Onder Tiberius werd dit anders en onder Nero, 54-68, nog meer maar niettemin schreef Paulus zijn 

Brief aan de Romeinen in het begin van diens regering, in 57 of 58, en vermaande de gelovigen onderdanig 

te zijn. 

 

3e. De overheid is opgekomen uit het Noachietische verbond. Hoe het voor de Vloed was, weten we niet, 

misschien mogen we de tien grote vaders wier geslachtsregister gegeven wordt als leiders en als een zekere 

overheid beschouwen. Bij de instelling van het Noachietisch verbond vinden we geen overheidspersoon 

aangewezen. Wel werd in Gen. 9: 6 een orde ingesteld waarbij de ene mens gezag werd gegeven over de 

andere, zelfs over diens leven, dit ter handhaving van het recht. Gaandeweg is hieruit de overheid ontstaan. 

Deze moet men onderdanig zijn als van God verordend. Daarom vermaant Paulus in Tit. 3: 1 overheden en 

machten gehoorzaam te zijn. De taak van de overheid is eensdeels negatief: inperking en bedwinging van 

het kwade, anderdeels positief: werkzaam zijn ten goede. Dit laatste kan een zeer ruim veld inhouden en is 

het in onze moderne tijd dan ook gaan doen: op allerlei economisch en sociaal terrein grijpt de overheid in.  

Het richtsnoer der overheid is niet de wet van Mozes te handhaven, ze mag er niet zijn om „uit te roeien alle 

afgoderij en valse godsdienst” zoals Art. 36, 3 der Nederlandse Geloofsbelijdenis voorschrijft (welke zinsne-

de door de Gereformeerden onder invloed van Dr. A. Kuyper geschrapt is). Haar richtsnoer is ook niet de 

wet van Christus, deze ligt op het terrein der liefde. Haar arbeidsveld ligt in de sfeer van het recht, hetzij 

straffend, hetzij ordenend, het eerste is haar taak als wreekster, het tweede als dienares ten goede. 

 

4e. Bij wat we al opgemerkt hebben, n.l. dat hier sprake is van een gevestigde overheid met een geregeld 

bestuur, houde men in het oog dat geen aanwijzing gegeven wordt t.o.v. revolutietijden noch van een over-

heid om oorlog te voeren. De Romeinse overheid voerde geregeld nog oorlog tegen Oosterse stammen. 

Rom. 13 is voor binnenlands bestel en voor normale tijden. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs 

voor kwaaddoeners op haar eigen gebied. Over haar al of niet recht oorlog te voeren, dus haar zwaard uit te 

trekken voor het buitenland, wordt niet gesproken. Zij moet werkzaam zijn ten goede harer onderdanen. Dit 

kan o.i. ook inhouden dat zij het zwaard grijpt om belagers van de rust harer onderdanen te verslaan indien 

andere middelen niet helpen. Rome deed dit. Wie het zwaard neemt, openlijk of bedektelijk, en een andere 

overheid; hoe dan ook, uitdaagt of bij haar binnenvalt, moet met het zwaard gekeerd worden. We menen dat 

het volksgeweten dit als recht aanvaardt. Er kunnen vrijheidsoorlogen zijn ten goede der onderdanen. Abra-

ham gordde het zwaard aan om Lot te bevrijden, Saul en David streden tegen de Filistijnen en zo kunnen er 

oorlogen zijn om een plekje onder de zon te hebben. We menen dat het recht is als aanvallers met geweld 

gekeerd worden. Als bij Israël iemand die een dief bij het insluipen dood sloeg vrij uitging, is dit dan in begin-

sel niet hetzelfde als een overheid die een aanvaller keert en zijn gewapende macht doodt zonder daarom 

schuldig te worden? 

 

Men houde hierbij in het oog dat het hier zuiver om de verdediging moet gaan van de rechten en bezittingen 

der onderdanen. Alles wat daarbuiten valt, is uit den boze. 

 

5e. Valse sentimentaliteit gaat uit van de gedachte dat men niet mag doden. Dit is een miskenning van het 

recht dat God de mens in de Noachietische orde heeft gegeven. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed 

zal door de mens vergoten worden, luidt het bevel, Gen. 9: 6. Dit mag niet willekeurig gebeuren en niet in 

een vendetta (bloedwraak) gesanctioneerd worden maar door een tegenover beide partijen neutraal gezag. 

Dit is dan in een geordende en ontwikkelde orde de overheid. Deze mag de doodstraf toepassen. Ze werd bij 

Israël toegepast bij moord, verkrachting en overspel. Men moet niet zeggen dat alles na het Kruis veranderd 

is, zoals men wel doet, want dan vergeet men dat de mensheid in het algemeen nog onder het Noachietisch 

verbond leeft en dit niet door het Kruis is opgeheven, bewijs: de regenboog. Tevens dat andere dingen ge-
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woon doorgaan, zo heersen, ondanks Christus’ opstanding dood en ziekten nog. 

 

Zij die zich hierin beroepen op Ex. 20: 13 doen dit ten onrechte; er staat niet: gij zult niet doden maar: gij zult 

niet doodslaan wat naar N.T. uitlegging van Mt. 5:21, Jak. 2:11 en Rom. 12: 9 is: gij zult niet moorden; 

doden is in het Gr. o.a. anaireo, moorden: phoneuo, en dit woord staat in deze drie teksten: (het zelfst. 

naamwoord phonos is door doodslagen) of moord vertaald, Mk. 15: 7; Lk. 23: 19, 25: Gal. 5: 21). 

 

6e. Men houde in het oog dat God het ganse bestel van de tegenwoordige aioon lopend van Noach tot 

Christus’ wederkomst aan de zondige mens heeft opgedragen. Deze heeft allerlei ordeningen gemaakt, Gr.: 

schepping. 1 Petr. 2: 13 ter uitoefening van gezag, waaraan men om des Heren wil onderdanig moet zijn. In 

wezen zijn dit onvolkomenheden, omdat het verstand van de mens verduisterd is. Hij kan daarom geen vol-

maakte overheidsinstelling scheppen. Voeg hierbij het feit dat hij, eenmaal tot macht gekomen, als regel 

overheersen wil en men ziet dat de overheid kunnen falen, die maken dat zij voor haar onderdanen of een 

deel ervan niet ten goede werkzaam is. In de Democratische landen wordt op de overheid in meerdere of 

mindere mate corrigerend ingewerkt door vrije meningsuiting van de volksvertegenwoordiging, in de Com-

munistische landen is er een kleine minderheid die de meerderheid het zwijgen oplegt, om van geheel 

abosulistische landen bij de niet-blanken maar niet te spreken. 

 

De overheid van Rom. 13 zal uitlopen op die van Openbaring 13 omdat, door de zonde van de mens, de 

bovenmens zijn macht ten top zal voeren en hierin de zondige mens als mens der zonde vergoddelijkt zal 

worden. Zover is het nu nog niet, we leven nog in het tijdperk van een overheid welker macht gedragen 

wordt door zondige, beperkte mensen en voorzover deze dan ten goede werkzaam zijn mogen we daarvoor 

dankbaar zijn. 

 

Eenmaal komt de zuivere ordening. „Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid en Zijn vorsten zullen 

heersen naar recht”, Jes. 32: 1. Dan krijgt Ps. 72 zijn vervulling. Nu is alles nog in ontwikkeling, vaak ten 

verkeerde, al zijn er velen die anders willen. Dit komt mede door de geweldhebbers der wereld, de 

duisternissen dezer eeuw, Ef. 6: 12, de geestelijke grootmachten, die bijzonder door de zonen der onge-

hoorzaamheid, de mensheid ten kwade beïnvloeden. 

 

7e. Nadat Paulus Rom. 13 gschreven heeft, is er zeer veel veranderd. Hij kende zo goed als alleen het 

Romeinse rijk van zijn tijd. Dit is na enkele eeuwen ten onder gegaan door de Volksverhuizing en daaruit is 

een verbrokkeld Europa te voorschijn gekomen met tal van oorlogen waarbij landstreken nu eens aan de 

ene dan weer aan een andere vorst overgingen. Tevens met allerlei verzet tegen de overheid die er was. 

Oorlogen zijn elkaar opgevolgd, alsmede revoluties. Voor de houding der gelovigen in zulke tijden geeft de 

Schrift geen richtlijnen, wel zegt ze dat er moeten zijn smekingen, gebeden en voorbiddingen voor koningen 

en allen die in hoogheid zijn opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en 

eerbaarheid, 1 Tim. 2:1,2. Maar ook dit werd geschreven ten tijde van het Romeinse rijk, d.i. met een vast 

bestuur voor ogen. 

 

8e. In één geval mag men zich verzetten tegen de overheid: als men God meer moet gehoorzamen dan de 

mensen. Zo deden Petrus en Johannes tegen hun godsdienstige overheid, Handelingen 5: 19, later de 

Christenen tegen de Keizers en vele martelaren in de geschiedenis. Zo hebben velen gedaan in de tweede 

wereldoorlog als zij bijv. vervolgde Joden hebben geholpen en doen velen nog in Communistische landen. 

Hierbij verwerpt men de overheid echter niet als zodanig maar verzet men zich tegen haar in zeker opzicht 

om des gewetens wil. In een dergelijk geval staat de overheid niet in dienst van God en is verzet geoorloofd, 

al moet men rekenen op lijden of martelaarschap. 

 

9e. Velen zijn geneigd de Communistische overheid geen dienares Gods te noemen omdat deze het 

Christendom wil uitroeien en een in wezen ondraaglijk dwangjuk oplegt, dat het geweten verkracht door een 

ideologie te eisen, een totale geestesinstelling voor wat zij als beginsel aanvaard heeft: de gehele wereld 

onder de dictatuur van een anti-Goddelijke absolutisme, dat men als een heerlijk ideaal voor ogen houdt en 

waarvoor alles moet wijken en alle religie en geweten moet worden opgeofferd. Hierin is zij niet werkzaam 

ten goede en leveren de „ambtenaren” slecht werk. We willen er dit van zeggen. Inzoverre zulk een overheid 

op ander gebied ordenend optreedt, en nog erkend wordt, zullen we haar ook als zodanig moeten aanmer-
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ken. Waar zij ingaat tegen wat tal van haar onderdanen als Gods wil beschouwen, zullen dezen zich of er 

aan zien te onttrekken door te vluchten of, indien dit niet mogelijk is, het martelaarschap moeten aanvaar-

den, (een deel van het lijden van de tegenwoordige tijd), of zich tegen haar moeten verzetten. 

 

Tijdens de Duitse bezetting in ons land, (velen zagen in het Nazi-regiem een nieuwe overheid, wat het niet 

was), zijn deze drie dingen hier voorgekomen. Eerst is er principieel verzet gerezen in Christelijke, vooral 

Calvinistische kring, later is dit doorgegaan in bredere volkslagen en ging men in tegen de knechting in het 

algemeen. Voor dit alles geeft de Schrift geen lijnen; hoogstens vertoont de Richteren tijd hiermee enige 

overeenkomst, God heeft de beslissing hierover aan de mens in het algemeen, ook aan de gelovige mens, 

overgelaten en zo ook t.o.v. de mens en de gelovigen in de Communistische landen. Men weet dat er in 

Oost-Duitsland en Polen een Kerkstrijd gewoed heeft tegen Communistische verordeningen, een moeilijke, 

maar hij was er. 

 

10e. Het is opmerkelijk dat Paulus wel over de plichten van de onderdanen spreekt maar niet over die van 

de overheid. Ook elders niet. Hij geeft in Efeze en Colosse wel aanwijzingen voor verhoudingen van man tot 

vrouw, van ouders tot kinderen, van heer tot slaven, maar niet van overheidspersonen t.o.v. onderdanen. 

Men kan zeggen: dit gold de verhoudingen onder de gelovigen en aangezien overheidspersonen van die tijd 

dit niet waren, spreekt hij er niet over. Nu de Volken meer gekerstend zijn, zijn er wel christelijke overheids-

personen maar hun verhouding t.o.v. de onderdanen heeft God mede aan hun inzicht overgelaten. Men kan 

dit aanvaarden, omdat de Schrift over de hele ontwikkeling naar de democratische tijd en haar richtingen 

zwijgt en elke gelovige van nu hierin, ook z.g.n. politiek, dit naar eigen inzicht moet bepalen. 

 

 

11e. Meerdere Protestantse gelovigen geleid door de gedachte, in hun gemeenschap gehoord, menen dat 

Christus nu reeds Koning over de gehele wereld is en dat op alle terreinen van het leven nu voor Hem be-

slag moet worden gelegd. Dit is in wezen een Roomse voorstelling, opkomend uit de Middeleeuwen en af-

komstig van het Pausdom. Ze is veel meer consequent doorgevoerd bij Rome dat, nu Christus nog afwezig 

is, in de Paus Zijn stadhouder ziet, die Zijn bewind waarneemt in staat en kerk. Vandaar dat Rome ook over 

alle vorsten zou willen regeren. Dit idee van Christus’ Koningschap voor nu, werkt voort in sommige politieke 

partijen hier in het land, en daaruit volgt de houding die zij in politieke en sociale zaken aannemen. Zij me-

nen die (vermeende) heerschappij tot alle terreinen van het leven te moeten uitbreiden, in Kerk, Staat en 

Maatschappij. 

 

Deze gelovigen vergeten, dat Christus geen Koning der Kerk noch Koning der wereld is en daarop dus geen 

systeem gebouwd kan worden voor een politieke of maatschappelijke leer. Het koninkrijk der wereld wordt 

pas des Heren en van zijn Christus als de zevende bazuin geklonken is, Hij gaat pas heersen niet “in alle 

eeuwigheid”, zoals de S.V. de Gr. term vertaalt in Openbaring 11: 15, maar: in de aionen, de toekomende 

eeuwen van Ef. 2: 7. De welgeboren Man is nog niet wedergekomen, Hij heeft het Koninkrijk nog niet aan-

vaard, Lk. 19: 12. Het heersen met Hem komt pas na Zijn wederkomst, vs. 17, 19; nu is Hij nog wachtende, 

Heb. 10: 13 (allereerst op Israël, Jes. 30: 18). Wie dit inziet, zal niet die vermeende heerschappij opeisen 

maar slechts parallel met de „dienstknecht” „handeling doen” met de gegeven „ponden”, Lk. 19. Of, om met 

Paulus te spreken, te verdragen, om niet nu, maar met Hem te heersen, 2 Tim. 2: 11. 

 

12e. Daar de tijden gedurende welke de bedeling der verborgenheid loopt en de landen waaruit de Leden 

geroepen worden zo verschillend zijn, heeft God geen vaste regels kunnen geven maar dit aan eigen inzicht 

overgelaten. Ieder moet hierin beproeven, nauwkeurig toetsen, wat de wil des Heren is en niet wat mensen 

opstellen of als plicht voorhouden. Zeer waarschijnlijk zal hij, door te zoeken de dingen die boven zijn, zich 

hier meer en meer vreemdeling gaan gevoelen en zonder te vertragen in het goeddoen, vaster overtuigd 

worden dat zijn burgercentrum niet hier is maar behoort tot de hemelen en dat alles wacht op Hem, die de 

dingen ten volle recht zal zetten. 
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AANHANGSEL II 

DE OPVATTING VAN DE COMPANION BIBLE OVER ROM. 16: 25-27 

 

Volgens de Companion Bible heeft Paulus Rom. 16: 25-27 als naschrift aan zijn Brief toegevoegd toen hij in 

Rome gevangen zat en daar Efeze schreef. Het is de samenvatting van de Efeze openbaring die hier zo 

plotseling neergeschreven wordt, volgens genoemde Bijbel. Dit heeft de oude overschrijvers en de latere 

uitleggers moeilijkheden gegeven. 

 

De oorspronkelijke handschriften en hun vertalingen bewijzen dit door de plaats die de lofverheffing in velen 

ervan inneemt. In meer dan 190 staat ze na hfdst. 14: 23, in twee of drie ontbreekt ze, in anderen staat ze op 

twee plaatsen, na hfdst. 14: 23 en 16: 24. In sommigen waarin ze staat, wordt vs. 16: 24 weggelaten. Zie 

Nwe Vert. In de drie grote handschriften, de Alexandrinus, de Vaticanus en de Sinaiticus staat ze na hfdst. 

16: 24. Zo ook in de Syrische, de Koptische en de Vulgatavertaling. 

 

De moeilijkheid hierin houdt ook nu nog de uitleggers bezig. Volgens Lightfoot is zij „de neerslag van de vu-

rige geest van de apostel die een algemeen gezichtspunt geeft.” Anderen zeggen: “Men behoeft slechts de 

lofprijzing te lezen om te zien dat haar voornaamste oogmerk is te danken voor het universele evangelie als 

geheel en dat de indrukwekkende verhevenheid van toon niet behoort tot het einde van een deel maar tot de 

gehele Brief”. 

 

Dan gaat de Comp. Bible verder: „Het inzicht dat het naschrift er later door de apostel is bijgevoegd lost alle 

moeilijkheden op en laat zien dat de geesten der overschrijvers zonder noodzaak verward werden. De waar-

heid over de „Verborgenheid” was verloren gegaan lang voor de datum van de oudste handschriften. Van-

daar de opwinding en de verbaasdheid van de overschrijvers. Hadden zij deze Verborgenheid geweten, dan 

zouden zij terstond begrepen hebben dat de lofverheffing er later aan toegevoegd was. Dezelfde opmerking 

is toepasselijk op de tegenwoordige uitleggers. 

 

„Hoewel aan Paulus de Verborgenheid van Efeze reeds van te voren geopenbaard moet zijn, mogelijk in 57 

of 58, was het hem niet geoorloofd deze neer te schrijven voor hij in Rome in gevangenschap was. Bijgevolg 

werd de Brief het eerst naar de Romeinen gezonden beëindigd met de tweede zegening, vs. 24. Hoewel 

hem gegeven voor het aflopen van de periode van de Pinksterbedeling, was het hem niet geoorloofd de 

Verborgenheid te openbaren, deze kon niet bekend gemaakt worden zolang het aanbod van het Koninkrijk 

nog geldig was. Maar toen het oordeel over de blindheid was uitgesproken en de profetie van Jes. 6 vervuld 

werd, Handelingen 28: 20. 27, werden de rijke waarheden van de Gevangenschapbrieven geopenbaard. 

Daarom werd de Apostel, geleid door de Heilige Geest om het naschrift aan Romeinen toe te voegen en de 

kern van Efeze op te nemen om deze later uitvoerig te behandelen in Efeze”. 

 

Men ziet hieruit hoe de verdere bewerkers van de Comp. Bible, Dr. Bullinger was toen reeds overleden, over 

het naschrift dachten. Mogelijk of zeer waarschijnlijk is dit ook Dr. Bullingers standpunt geweest. We moeten 

dit verwerpen. Paulus die de verwachting had dat de Satan spoedig verpletterd zou worden, dus de weder-

komst des Heren aanstaande, kan tevens niet een andere verwachting gehad hebben die hij nog niet mocht 

bekend maken. We moeten daarom de verzwegen verborgenheid niet voeren naar iets dat toen nog niet 

geopenbaard was maar terugvoeren naar de twee Adams van Rom. 5: 12-21. 

 

We merken hierbij nog het volgende op. „Verzwegen” gedurende de aionische tijden is iets anders dan „bui-

ten de aionen verborgen in God”. De „verzwegen” verborgenheid is er een toen er nog de tweestroom Israël 

en de Heidenen was en de Olijfboom nog stond, de Verborgenheid van Efeze, de „grote Verborgenheid” is er 

pas als die twee in één Lichaam worden verzoend, Ef. 2: 16. De „verzwegen” Verborgenheid betreft de over-

vloed van genade in Christus, de vrede tot en met God, de „grote Verborgenheid” betreft een bijzondere 

belofte in Christus voor een bepaalde groep, de uitnemende rijkdom van Gods genade, is een grotere vol-

heid. 
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AANHANGSEL III 

DE VERZWEGEN VERBORGENHEID 

DEEL VAN ROMEINEN 

 

De vraag of Paulus met de verzwegen verborgenheid al of niet de verborgenheid van Efeze 3 bedoelt is op 

te lossen met de structuur. We hebben deze aan het begin van de uiteenzetting van Romeinen gegeven.  

Als de lezer deze op wil slaan, zal hij zien dat Rom. 16: 25-27 noodzakelijk is om de Brief volledig te maken. 

Dit is de tegenhanger van hfdst. 1: 1 - 7. Wij geven van beiden een overzicht. 

 

A1 / 1: 1-17     A2 / 16: 25-27 

 

Het evangelie Gods    Mijn evangelie  

 

Aangaande Zijn Zoon    De prediking van 

  Jezus Christus     Jezus Christus 

 

Tevoren beloofd    Verzwegen gedurende de aionische 

      Tijden, nu geopenbaard 

 

Door Zijn profeten    Door profetische Schriften 

 

Tot gehoorzaamheid des geloofs  Tot gehoorzaamheid des geloofs 

onder al de volken    onder al de volken 

 

Genade van God de Vader   Heerlijkheid de aionische 

      Alleen wijze God 

 

Teneinde gij versterkt wordt   Hem die machtig is u te versterken 

 

Kracht Gods tot behoudenis   Hem nu die machtig is 

(kracht – dunamis)    (machtig is: dunamai) 

 

Rechtvaardigheid Gods geopenbaard  Openbaring ener verborgenheid 

Gelijk geschreven is.    

 

Ontleend aan Chas. H. Welch, The epistle tot the Romans, Dl. XXXI, bl. 37, jrg. 1941. 

 

Men ziet zo duidelijk welke overeenkomst er is tussen het begin en het slot en hoe dit laatste sluitsteen is. 

Daarom zoeke men in Rom. 16: 25-27 niet een korte aanduiding van Ef. alsof Paulus dit daar reeds even 

openbaarde. Zo lang Israël niet uitgeschakeld was, werd de nieuwe openbaring niet gegeven en ook niet als 

onderschrift aangeduid op een reeds verzonden Brief. 

 

Paulus schreef het onderschrift of liet het schrijven voor hij de Brief verzond en de verzwegen verborgenheid 

is geen samenvatting van Efeze maar onderdeel van Romeinen. 
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AANHANGSEL IV 

 

CHRISTUS JEZUS 

Deze benaming komt voor in: 

I 

Handelingen 5: 24; 24: 24.        2 

 

II 

Paulus’ eerste zeven Brieven: 

 

1Thess. 2: 14; 5: 28. In 2 Thess. geen        2 

1Kor. 1: 1, 2a, 4, 30; 4: 15b, 17; 15: 31; 16: 24         8 

2Kor. 1: 1, 19; 4: 5a; 13: 5.       4 

Gal. 2: 4, 16a, 16b; 3: 26, 28; 4: 14; 5 ; 24; 6: 15.        8  38  

Rom. 1: 1; 3 ; 24; 6: 3, 11, 23; 8: 1, 2, 11b, 34, 35,39; 15: 5, 17; 16: 3, 25, 27.   16 

Heb. geen 

 

III 

Paulus’ eerste gevangenschapbrieven: 

 

Ef. 1: 1, 1, 5; 2: 6, 7, 10, 13a, 21; 3:1,6, 11, 21.       12  

Fil. 1: 1, 1, 8, 26; 2: 5; 3: 3, 8a. 12, 14; 4: 7, 9, 21.       12  32  

Col. 1: 1, 4; 2: 6; 4: 12.        4 

Filemon: 1, 6, 9, 23.        4 

 

IV 

Na zijn vrijlating: 

 

1Tim. 1:1,1, 2, 12, 14, 15, 16; 2: 5; 3: 13; 4: 6; 5: 21; 6: 13.     12  12 

Tit. 1: 2; 2: 14.        2    2 

 

V 

Paulus’ laatste gevangenschapbrief: 

 

2Tim. 1:1,1, 2, 9, 13; 2:1,3, 10; 3: 12, 15; 4:1,5.       12  12 

             --- 

            Totaal 98 

VI 

Op 1 Thess. na zijn het allen vier, acht- of twaalfvouden. 

 
 

NAWOORD 

 

Bij het opstellen van de verklaring van deze Brief hebben we gebruik gemaakt van: 

 

Dr. J. A. C. van Leeuwen en Dr. D. Jakobs, Romeinen, Korte Verklaring. 

Chas. H. Welch, The epistle to the Romans, Berean Expositor. 

A. Lukkien, Romeinenbrief, Onnaspeurlijke Rijkdom. 

Apostolical Epistles with a Commentary and Notes by James Macknight. 

Aan deze werken zijn meerdere gedachten ontleend 


