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Lezen: Rom. 12:1-8 
 
vers 1 
- "Ik roep u er dan toe op, broeders…" > 'er bij roepen', waarbij 'broeders' eveneens 

nabijheid uitdrukt 
- "…door de ontfermingen van God…" > vormt de basis van Rom. 12 e.v. 
- Wat zijn deze ontfermingen > woord komt alleen nog in Rom. 9:15 terug > 'barmhartig' 

(Lezen) > Verwijst naar Ex. 33:17-19 (Lezen) <HSV 129> waar Mozes wil dat de HERE 
met Israël meegaat en Mozes de HERE wil zien. Voor de gelovigen geldt: Zij hebben genade 
gevonden in Gods ogen en God kent hen bij hun naam. 

- Belangrijk is wel te beseffen hoe deze genade tot stand is gekomen: 
 Uitgangspositie > Lezen: Rom. 3:10-12+20. 
 Gods ingreep > Lezen: Rom. 3:21-24 + Rom. 5:8. 
 Gevolg > Lezen: Rom. 5:1-2. 
Christus gaf Zijn leven voor ons, waardoor wij gered zijn. Dit vraagt om een reactie van ons, 
waartoe Paulus de Romeinen dan ook oproept. 

- "jullie lichamen ter beschikking te stellen tot een offer" > Valt tweeledig op te vatten: 
1. I.p.v. dieren te offeren (wat niet meer nodig is door Christus' offer), offer jij jezelf. 
2. In het oosten was het gebruikelijk dat als iemand je leven gered had, jij je eigen leven in 

zijn dienst stelde. 
Hoe kunnen wij dit zien? > Lezen: 1 Kor. 6:19-20 <HSV 1785> + Rom. 6:13 + Filip. 2:17 
<HSV 1832>. 

- "levend, heilig en voor God welbehagelijk" > dit is het kenmerk van het offer: 
 levend > niet als het offer van een dood dier, verder ook in de zin van Rom. 6:11 

(Lezen). Dit offer wijst juist naar het (toekomstige) leven, i.p.v. naar de dood. 
 heilig > afgezonderd, in de zin van de eerstelingen uit Rom. 11:16 (Lezen). 
 God welbehaaglijk > je geeft het beste van jezelf > Lezen: Lev. 22:17-20 <HSV 177>. 

Zie als vb. Filip. 4:16-19 (Lezen) <HSV 1834>. 
- "uw redelijke dienst" >  

 redelijk > logikos > overeenkomend met de rede, het gezond verstand > bijv. als jij in 
nood door iemand in huis opgenomen bent, dan help je een handje mee (zie adoptie in 
Rom. 8). 

 dienst > in het algemeen duidend op het dienen van God, bijv. de dienst van de 
priesters in de tempel 

 
vers 2 
- "En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig" > verandering van buitenaf. 

 wereld > aioon, welke beheerst wordt door de God van deze aioon (2 Kor. 4:4) 
 gelijkvormig > gedachten en karakter niet van buitenaf laten beïnvloeden door iets wat 

voorbijgaand, veranderlijk en onstandvastig is.  
- "maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken" > verandering van binnenuit. 

 veranderd > metamorpho-oo > zoals Christus veranderde bij de verheerlijking op de 
berg >"En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de 
zon en Zijn klederen werden wit als het licht." (Mat. 17:2) > de gelovigen dienen 
innerlijk steeds meer op de verheerlijkte Christus te gaan lijken. 

 door de vernieuwing van uw denken > Zie Tit. 3:4-7 (Lezen) <HSV 1860> + Kol. 3:10 
(Lezen) <HSV 1838>. 



De gelovige dient de vernieuwing van het denken aan te wenden om te veranderen. 
- Het doel hiervan is: "zodat u mag onderkennen wat de wil van God is: het goede en het 

welbehaaglijke en het volmaakte." > niet naar de maat van mensen, maar naar de maat van 
God en ingegeven door heilige geest.  
 goede > wat tot nut is 
 welgevallige > wat God behaagt 
 volkomene > wat in overeenstemming is met het einddoel van de gelovige 

- Hoe de gelovigen dit praktisch vorm dienen te geven wordt vanaf Rom. 12:3 e.v. 
beschreven. 

 
vers 3 
- "Ik zeg door de genade die mij gegeven is" > Paulus begint nederig, hij beseft (als grootste 

onder de zondaars) waar hij vandaan komt, wat hem gered heeft en Wie hem tot apostel 
geroepen heeft. Beseffen wij dit ook? Vaak niet: 
 Gelovigen roemen in hun status als christen (die geen fouten kan en mag maken) 
 Mannen heersen over hun vrouw i.p.v. hen te dienen 
 Ouders kleineren hun kinderen i.p.v. hen serieus te nemen 
 Oudsten en sprekers roemen in hun verder zijn op de renbaan van het geloof 

- "zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het 
behoort, maar dat hij bescheiden moet denken" > je moet geen hogere dunk van jezelf 
hebben dan je zou moeten hebben, namelijk een dunk van bedachtzaamheid. 

- "zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld" > ziet op vers 6-8 (charisma) 
(Lezen). Ieder gelovige (in de Handelingentijd) had op specifieke wijze charisma ontvangen 
> een maat (metron), wat een afgepaste portie is. Ieder had zijn eigen 'kwaliteit', waardoor 
het geheel vorm kreeg. 

 
vers 4-5 
- Het gaat niet over het LvC dat in de hemel verborgen is en waarvan Christus het Hoofd is, 

maar een LvC dat op aarde als gemeente actief is > vgl. met 1 Kor. 12:14-18 + 27-28 
(Lezen) <HSV 1792>. 

- Het gaat hier niet over ons, maar de voorschriften zijn wel voor ons tot lering > bijv. 1 Kor. 
12:22-23 (Lezen) >  
 v.22 > bijv. hart, longen en organen 
 v.23 > oneervol = schaamdelen die met kleding bedekt worden, eervol = hoofd/handen  
De meest zwakken zijn het hardst nodig (bijv. de vrouwen als brozer vaatwerk) en de 
oneervolle verdienen de meeste bescherming (bijv. de sociaal zwakkeren en de zieken). 

- Tot slot vertaald naar wat wel over ons gaat > Lezen: Kol. 3:10-11 <HSV 1838>. 
 

PAUZE 
 
Lezen: Rom. 12:9-21 
 
vers 9 
- Na het bespreken van de gaven in vers 6-8, volgen een aantal losse vermaningen met een 

algemeen karakter. Dat hier de liefde (agape) volgt op de gaven, gebeurt ook in 1 Korintiërs 
12+13 > Lezen: 1 Kor. 13:1+8+13 + 14:1 <HSV 1793>. Daarbij moet de liefde 
ongeveinsd / niet gespeeld zijn (anhupokritos) > vb. Volle Evangelie Gemeente. 

- Opmerkelijk is hoe zwart-wit Paulus met de liefde omgaat: "verafschuwende het boze, jullie 
vasthechtende aan het goede" > Dus niet vanuit de liefde verkeerde dingen goed praten. 

 



vers 10 
- Naast agape (onvoorwaardelijke liefde), behoort er ook filadelfia (van filos, wederkerige 

liefde) te zijn > deze is er in gemeenten vaak te weinig. 
- Daarbij behoort men elkaar voor te laten gaan in eerbetoon (niet in het ontvangen, maar in 

het geven) > Zie ook Filip. 2:3 (Lezen) <HSV 1831>. 
 
vers 11 
- "Wees niet traag wat uw inzet betreft" > een boodschap voor deze tijd. 
- vurig van geest > lett. kokend, betekent: enthousiast > het je niet laten overkomen, maar 

het zelf opwekken, vanuit de kracht van heilige geest en gevoed door Gods Woord. 
- Dient de Here > Christus dienen als slaaf (net als Paulus in Rom. 1:1), maar wel uit 

enthousiasme & je verblijdend in de hoop (v.12) > zie ook Rom. 14:17-18 (Lezen). 
 
vers 12 
- Lett. staat hier: "in de hoop verheugd zijnde, in de verdrukking volhardende, in het gebed 

krachtig blijvend" > Betekent: hoop voor de toekomst, volhouden ondanks tegenslag en 
gesterkt wordend door het gebed > Lezen: Rom. 8:21 (hoop) + 22-23 (verdrukking) + 26 
(gebed). 

 
vers 13 
- "Wees deelgenoot in de noden van de heiligen" > ondersteun geloofsgenoten die het 

financieel moeilijk hebben > in dit geval veraf > Lezen: Rom. 15:25-26. 
- "Leg u toe op de gastvrijheid" > lett. 'vriendelijkheid voor vreemdelingen najagend' > 

opmerkelijk dat mensen uit onze kring een aantal jaren geleden PVV gingen stemmen, juist 
omdat zij tegen vreemdelingen waren. Zie bijv. Ex. 22:21 (Lezen) <HSV 110>. Hoe de 
houding tegenover bijv. vijandige moslims dan moet zijn staat in het volgende vers. 

 
vers 14 
- Lezen: Rom. 5:10 > zoals God ons als Zijn vijanden lief had, zo dienen wij ook onze 

vijanden lief te hebben. Best lastig > dat vraagt innerlijke vernieuwing / anders denken. 
- Zegenen kan opgevat worden als het in gebed tot God brengen. 
 
vers 15 
- Leef met elkaar mee in goede en in slechte tijden. Hoe vaak draait het niet alleen om 

onszelf en ons eigen verhaal of zijn wij jaloers op een ander zijn geluk en voorspoed. Dit 
begint al in het gezin (vb. eigen kinderen). Zie 1 Kor. 12:26 (Lezen) <HSV 1793>. 

 
vers 16 
- "Wees eensgezind onder elkaar" > lett. hetzelfde jegens elkaar denken > Lezen: Rom. 

15:5-6. 
- "Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige" > Waarschuwing tegen het 

streven naar aardse macht, rijkdom en roem > Lezen: Luk. 16:14-15 <HSV 1647>. 
- "Wees niet wijs in eigen oog" > Immers de wijsheid van mensen, is dwaasheid voor God. 
 
vers 17 
- "Vergeld niemand kwaad met kwaad" > Een voorschrift van de Here Jezus (Luk. 6:29), 

maar ook uit Spreuken (Spr. 20:22+24:29). Ook dit is iets tegennatuurlijks voor ons wat 
vernieuwing van denken vraagt. 

- "Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen" > lett. staat hier echter: 'voorziende in 
goede dingen voor de ogen van alle mensen' > Uit Spr. 3:4 (LXX) > Lezen: Spr. 3:3-4 
<HSV 960>. Bijv. in plaats van voorrang afdwingen iemand voorrang geven terwijl het niet 
hoeft. 



 
vers 18 
- Het is goed om de vrede te bewaren, maar niet ten koste van de waarheid > bijv. vervolgde 

Christenen, maar ook de Joden in WO2 en nu de weigerambtenaren. Niet voor niets zegt de 
Here Jezus in Matt. 10:34: "Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de 
aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." > Het evangelie splijt 
relaties tussen mensen die wel geloven en die niet geloven. Zie ook Joh. 15:18-19 (Lezen) 
<HSV 1695> + Heb. 11:38: "De wereld was hen [geloofsgetuigen, red.] niet waard." > de 
wereld verdiende het niet dat zulke mensen op haar leefde. 

 
vers 19 
- Speel niet voor eigen rechter > Spr. 20:22: "Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden, wacht op 

de HERE, en Hij zal u verlossen.". 
- Waar in v.17 het 'goede' i.p.v. het 'vergelden' dient te komen, daar dient het 'vergelden' 

plaats te maken door het 'voeden' van v.20. 
 
vers 20 
- Een citaat uit Spr. 25:21-22 (LXX). Dit kan letterlijk, figuurlijk, maar ook geestelijk opgevat 

worden. Wellicht volgt een gepijnigd geweten of inkeer. Wellicht ook niet, maar dan moet 
men het aan de Here laten. Wie goed doet, goed ontmoet, klopt dus niet altijd. 

 
vers 21 
- Vat de verzen 9-20 samen, vgl. met vers 9 (Lezen). 
- Wat heeft in ons de overhand: het kwade of het goede? 
- Laat je de lijn van kwaad die jou treft doorlopen of onderbreek je die? > Vb. baas – 

ondergeschikte – vrouw – kind – hond – hond bijt baas. 
- Twee belangrijke zaken:  

 Laat je niet door het kwaad vergiftigen (van buitenaf) 
 Doe het goede (van binnenuit, op grond van genade, door geestkracht) 

- Afsluiten: Rom. 12:2 (Lezen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


