Bijbelstudie Romeinen – Studiedag 21 – Romeinen 15

Inleiding




Opzet: Vandaag Romeinen 15:8-29, volgende keer Romeinen 15:30-33 & Romeinen 16.
Lezen: Rom. 15:1-13.
Vers 1-7 samengevat: Aanvaard elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft, dit komt het

dienen van God ten goede.

1. Romeinen 15:8-13
Gods hoop voor Israël en de volken




Boodschap: Het evangelie is zowel voor de Jood als de Griek.
In vers 8 gaat het over Israël, in vers 9-12 over de volken, in vers 13 worden zij verenigd.
Hoe zat het ook al weer met de onderlinge verhouding tussen Joden en Grieken? > Lezen:
Rom. 1:16 (volgorde van verkiezing), vgl. met Rom. 10:12 (de te ontvangen genade)

Vers 8 > Heil voor Israël
 'dienaar der besnijdenis' > Christus kwam als eerste om de beloften aan Israël te vervullen
> Zie ook Rom. 3:1-2 + Rom. 9:4 (Lezen).
 'ter wille van de waarheid van God' > God doet wat Hij volk beloofd heeft. Zie ook Num.
23:19 > "God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw

over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet
gestand doen.".



Refereert aan Abraham, Izak en Jakob, vgl. met Micha 7:18-20 (Lezen, HSV 1477).
'bevestigen' >'sterk maken' > Dat wat God beloofde is van kracht geworden.

Vers 9-12 > Heil voor de volken
Vers 9a
 De Joden ontvingen Gods heil vanwege Zijn waarachtigheid, de volken vanwege zijn
barmhartigheid > Zie t.a.v. dit laatste Rom. 11:30-31 (Lezen) (barmhartigheid is hier
vertaald met ontferming).
Vers 9b-12
 Paulus onderbouwt Gods heil voor de volken maar liefst 4 teksten uit de LXX, zowel uit de
Wet (vers 10), de Profeten (vers 12) als de Geschriften (vers 9+11)
 Dit doet hij met het oog op de naderende wederkomst, waarin ook plaats voor de volken is:
o Vs. 9b+10 > 2e komst Messias;
o Vs. 11 > Verbondssluiting;
o Vs. 12 > Vrederijk
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1. Vs. 9b > Ps. 18:50 > Danklied van David, ziet op de overwinnende Messias > Lezen: Ps.
18:40-41+50-51 (HSV 799). Vgl. met Rom. 8:37 (Lezen).
2. Vs. 10 > Deut. 32:43 > Het Lied van Mozes, ziet op de wrekende Messias > Lezen: Deut.
32:41-43 (HSV 308) > Beter met Israël God loven dan tegen Israël strijden. Vgl. met Rom.
12:19 (Lezen).
3. Vs. 11 > Ps. 117:1 > Lezen: Ps. 117 (HSV 921) > Staat in de Paashallel (Ps. 113-118) >
Dus binnen Gods verbondsmaaltijd is er als het ware ruimte voor de volken!
4. Vs. 12 > Jes. 11:10 > Een gedeelte over het Messiaanse rijk met een hersteld Davidisch
koningschap door de Messias, waarbinnen ook plaats is voor de volken > Lezen: Jes. 11:610 (HSV 1072).
Conclusie: Binnen Gods Plan richting wederkomst en herstel, is er ruimte voor gelovigen uit de
volken.
Vers 13 > Besluit > God is een God Die hoop geeft.
 "De God nu van de hoop" > De hele brief van Paulus en in het bijzonder de laatste verzen
geven hoop voor zowel Israël als de volken ondanks moeilijke tijden die komen zouden >
Lezen: Rom. 8:35-37 + Rom. 16:20.
 Gods hoop geeft blijdschap en vrede in het geloven te midden van een boze en rusteloze
wereld > vgl. met Rom. 14:17 (Lezen).
 'overvloedig in de hoop' > betekent 'de maat te boven gaand in hoop' > je kunt er dus van
uitdelen aan anderen > je geeft mensen hoop! > Vb. Prediking Vierhouten.
 'door de kracht van heilige geest' > Gods kracht die in ons werkt, bewerkstelligt de hoop >
Lezen: Rom. 8:26.
 Het werk van de Geest komt overeen met de Schrift > Lezen: Rom. 15:4c.
Wat is onze hoop?
 "…opdat Hij [Christus Jezus] in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn
genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus." (Efe. 2:7)
 "…doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de
uitopstanding van tussen de doden uit." (Flip. 3:10b-11)
 "Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, de
Here Jezus Christus" (Filip. 3:20).
 "Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid." (Kol. 3:4)
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2. Romeinen 15:14-29
De vrucht van Paulus' bediening
Lezen: Rom. 15:14-33
Vers 14
 Op grond van Rom. 14:1-15:7 zouden de Romeinen kunnen denken dat Paulus geen hoge
dunk heeft van hun geloofsleven. Toch heeft Paulus respect voor hen.
 "ook ikzelf met het oog op u" > naast de berichten die hij via anderen heeft gehoord.
 "u zelf ook vol bent van goedheid" > niet opgedragen maar uit zichzelf komend.
 Vgl. met Rom. 1:8 (Lezen).
 Soms is het nodig om prikkelend of zelfs confronterend te zijn, maar de positieve
bemoediging mag ook niet ontbreken.
 Zie hier de volgorde > goedheid, kennis, terechtwijzen:
o "goedheid" > vrucht van de geest > het beste met anderen voor hebben.
o "vervuld met alle kennis" > van alle soorten kennis > bijv. profetisch, leerstellig,
praktisch.
o "in staat ook elkaar terecht te wijzen" > met klem waarschuwen of een beroep op
iemand doen > vgl. met 1 Kor. 4:14-16 (Lezen) (HSV 1783).
 In Efe. 4:15 vinden wij een soortgelijke boodschap > "maar dat wij, door ons in liefde aan

de waarheid te houden, in alle toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk
Christus.".
Vers 15
 De gedurfde toon is echter net als bij de Korintiërs met het oog op het geloofswelzijn van de
Romeinen. Hij spreekt niet voor niets de gelovigen zowel in vers 14 als 15 aan met broeders
(adelphos = voortkomend uit dezelfde baarmoeder, vrouwelijke vorm is adelphe).
 Paulus doet dit niet op eigen titel, maar op grond van de genade die hem gegeven is (dus
op Goddelijk gezag). Deze genade wordt in vers 16 beschreven.
Vers 16
 "dienaar" > leithourgos > gebruikt voor zij die in de tempel werken > zie Heb. 8:2 > "Hij
[de Hogepriester] is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel.".
 Het gebruik van de woorden leithourgos en hierourgeo ("als een priester te dienen", lett. 'in
het heiligdom werken') duidt er hier op dat Paulus bediening onder de volken vanuit Israël
en met het oog op Israël was > Lezen: Hand. 26:6-7 (HSV 1751).
 Wat is "het Evangelie van God"? > Zie vers 17 (Lezen).
 "opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God" > Vgl. Rom. 12:1 (Lezen).
Wellicht met het oog op het verwekken tot jaloersheid van Israël?
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Vers 17
 Bedoeld wordt hier dat Paulus' roem met betrekking tot zijn dienstwerk voor God in Christus
Jezus (de verheerlijkte Heer) is.
Vers 18-19a
 Paulus zou wel e.e.a. over zijn bediening willen vertellen, maar beperkt zich tot datgene
waarvan hij zeker weet dat Christus dit door hem bewerkt heet. Hij wil er voor waken niet in
eigen verdienste te roemen.
 Paulus' bediening om de volken tot gehoorzaamheid te brengen uit zich in zowel woord
(verkondiging) als werk (zie vers 19a). Deze werken bevestigden de waarheid van het
woord.
Vers 19b
 In Jeruzalem begon de verkondiging van het Evangelie. Paulus was zelf ondertussen tot
Illyricum gekomen (meest westelijke deel van Griekenland). Nu hij het oostelijke deel van
het Middellandse Zee gebied heeft gehad, wil hij via Rome naar het westelijke deel (Spanje),
zie Rom. 15:23-25 (Lezen).
 "het Evangelie van Christus vervuld" > Het evangelie aangaande het verlossende werk van
Christus is daar verkondigd met alles wat daar bij komt kijken (bijv. stichten van
gemeentes).
Vers 20
 Paulus' roeping was om daar het Evangelie te verkondigen waar het nog niet verkondigd
was (Rome vormt hier een uitzondering op, Paulus was hier namelijk nog niet geweest). Zie
1 Kor. 3:6+10-11 (Lezen) (HSV 1781).
Vers 21
 Paulus ziet zijn werkzaamheid als een vervulling van Jes. 52:12b > Lezen: Jes. 52:13-15
(HSV 1151). Zie ook Jes. 52:7 (aangehaald in Rom. 10:15), dit heeft betrekking op Israël.
 Zie ook Rom. 10:20 (Lezen), ook hier gaat het over de volken.
Vers 22
 "Daarom" slaat op het feit dat Paulus zijn arbeidsveld eerst nog elders had liggen. Zijn
arbeidsveld strekte zich vanuit Jeruzalem steeds westelijker.
Vers 23-24
 Het Evangelie is in de oostelijke streken van de Middellandse Zee bekendgemaakt en Paulus
heeft – daar waar het evangelie aangenomen is – het fundament gelegd. Zijn taak zit er
daar nu op. Hij kan nu naar het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied.
 Het verlangen van Paulus naar de Romeinen wordt treffend in Rom. 1:8-15 verwoord
(Lezen).
 Rome vormde een mooie springplank richting Spanje. Vanuit Ostia voeren rechtstreeks
schepen naar het Iberisch Schiereiland.
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Paulus is wellicht daadwerkelijk in Spanje geweest. In het zgn. Sonnini manuscript staat:
En Paulus, vervuld met de zegeningen van Christus en in de Geest volhardend, vertrok uit Rome om
naar Spanje te reizen, want hij had zich al lange tijd voorgenomen om daarheen te gaan. Hij had
namelijk in Phoenicië gehoord dat omstreeks die tijd tal van kinderen Israëls uit de Assyrische
ballingschap over de zee gevlucht waren naar de ‘kustlanden in de verte’, zoals door de profeet
gesproken was. En de Here had bevolen dat het evangelie ver weg aan de heidenen gepredikt zou
worden en aan de verloren schapen van het huis Israëls. Geen mens hield Paulus tegen, want hij
getuigde krachtig van Jezus in het bijzijn van de volkstribunen en onder de mensen; en hij nam enkele
van de broeders mee, die met hem in Rome hadden vertoefd. En zij gingen scheep in Ostium en daar zij
gunstige wind hadden, zijn ze veilig in een Spaanse haven aangeland. Vele mensen waren verzameld uit
de steden en dorpen en het heuvelland, want zij hadden gehoord van de bekering van de apostel en van
de vele wonderen die hij gedaan had. Paulus predikte krachtig in Spanje en grote menigten geloofden
en kwamen tot bekering, want zij beseften dat hij een van God gezonden apostel was. En zij vertrokken
uit Spanje en Paulus en zijn broeders vonden een zeilschip in Armorica dat naar Groot-Brittannië, ging,
zeilden langs de zuidkust en bereikten een poort genaamd Raphinus. En in het buitenland ging het
gerucht dat de apostel was geland op de kust, en een grote menigte van de inwoners ontmoette hem en
behandelden Paulus hoffelijk en hij ging door de oostelijke poort van hun stad en werd ondergebracht in
het huis van een Hebreeuwse en een van zijn eigen volk. En in de morgen kwam hij en stond op de berg
Lud, en de mensen verdrongen zich aan de poort, en verzamelden zich in de grote straat en hij predikte
hun de Christus en velen geloofden het woord en het getuigenis van Jezus."

Volgens sommigen heeft Paulus pas na zijn bezoek aan Spanje en Engeland in Griekse
gevangenschap de brieven aan Efeze en Kolossenzen geschreven. Dit zou de woorden uit Kol.
1:5b-6 in een bijzonder daglicht stellen (Lezen) (HSV 1835).
Vers 25-28
 Voordat Paulus naar Rome en Spanje kon gaan, wachtte er nog een andere verplichting (zie
ook 1 Kor. 16 en 2 Kor. 8+9, in het bijzonder 2 Kor. 8:1-4 (Lezen) HSV 1807)). Paulus'
aankomst in Jeruzalem wordt in Hand. 21 beschreven.
 Het is de redelijke eredienst van de heidense gemeenten dat zij materiële offers brengen uit
dankbaarheid voor de geestelijke zegeningen die zij door de Israël ontvingen. Dit offer
moest de ongelovige Joden in Jeruzalem ook tot denken zetten.
 Paulus is dus van Griekenland (Korinte) naar Jeruzalem en vervolgens naar Rome gereisd.
Tussen het schrijven van de Romeinenbrief en Paulus' aankomst in Rome zal zo'n 3 jaar tijd
hebben gezeten.
Vers 29
 Paulus heeft de Romeinen bij zijn komst naar Rome de volle zegen van Christus te bieden,
zowel in woord als daad (zie vers 18b+19). Zie ook Rom. 1:11 (Lezen).
Afsluiten met vers 30-33
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