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1. Inleiding 

 

Wat vooraf ging 

 Rom. 13:1-7 > Dient de overheid 

 Rom. 13:8-14 > De liefde gaat boven alles 

 Verbindingsvers: Rom. 13:14 (Lezen) >  

o Wees ingetogen in gedrag en kleding 

o Teveel aandacht voor het vlees roept begeerten op > Lezen: 1 Kor. 8:8 (HSV 1787) 

 

Lezen: Rom. 14:1-23  

 Gedeelte loopt door t/m Rom. 15:13 

 Gedeelte heeft grote verwantschap met 1 Kor. 8 + 10:23-33 

 Boodschap Rom. 14: Laat bijzaken geen afbreuk doen aan het evangelie 

 

 

2. Romeinen 14 vers voor vers 

 

Vers 1 

- Lett. uit het Grieks: "De nu zwak zijnde in het geloof…". 

- "De nu zwak zijnde in het geloof" > Zij die vast houden aan uiterlijke zaken, terwijl het 

geloof de onzichtbare zaken betreft > Het geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. 

- Wie zijn deze zwakken? > eten geen vlees (Lezen: vs.2+14), drinken geen wijn (Lezen: 

vs.21), stellen de ene dag boven de andere (Lezen: vs.5), echter, zij doen dit voor de Here 

(Lezen: vs.6). Zij zijn vooral afkomstig uit Joden en Jodengenoten en onderhouden nog de 

ceremoniële wetten. 

- Paulus vindt het onwenselijk dat deze gelovigen naast Christus ook hun vertrouwen stellen 

op wetten die met het zichtbare te maken hebben > Lezen: vs.17. 

- Deze gelovigen zijn 'zwak' (astheneo = krachteloos/ziek) omdat hun geloof te kort schiet. Zij 

komen niet hard vooruit op de renbaan van het geloof. 

- Tegenover de 'zwakken' staan de 'sterken' > Lezen: Rom. 15:1 (dunatos = 'krachtig'). Zij 

zijn vooral afkomstig uit de volken. Zij dienen niet op de zwakken neer te zien, maar hen te 

ondersteunen (Lezen: vs.1+10+15:7).  

- Is dit onderscheid in deze tijd ook nog herkenbaar? > Ja, ook in deze tijd zijn er gelovigen 

die veel waarde hechten aan zichtbare zaken die aan het geloof verwant worden gezien: 

o Doop & Avondmaal 

o Nuttigen van alcohol en halalvlees 

o Houden van sabbat & feestdagen 

- Ga je met deze gelovigen de strijd aan, of houd je rekening met hun zwakheid? > Lezen: 

Rom. 14:15. 
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Vers 2 

- In het Rome en bijv. ook Korinthe was van het vlees in vleeshal niet te achterhalen of het 

aan de afgoden geofferd was of niet. Ook was er vaak geen koosjer vlees voorhanden. Voor 

veel Joden en Jodengenoten was dit erg bezwaarlijk en reden om alleen maar plantaardig 

voedsel te eten en ook geen wijn te drinken dat aan de afgoden opgedragen is (zie bijv. 

Daniel die alleen maar groenten en water nuttigde). 

- Mochten de gelovigen dan wel eten uit de vleeshal? > 

o Aanvankelijk niet > Lezen: Hand. 15:28-29 (HSV 1733) 

o Later wordt dit afgezwakt > Lezen: Hand. 21:25 (HSV 1744) 

- Wij moeten bedenken dat dergelijke voorschriften gehandhaafd werden wegens de 

gevoeligheden bij de Joden! 

- Paulus geeft verder het volgende aan > Lezen: 1 Kor. 10:23-33 (HSV 1790). 

- Wat voor lering kunnen wij hier uit trekken? 

- Drie basisprincipes: 

1. Eten is in principe geen kwestie van het geweten meer > Lezen: vs.14.  

2. Eigen geweten gaat voor het geweten van de ander. 

3. Het geweten van de ander, gaat voor eten. 

- Toepassing in deze tijd: 

o Mag je aan het Avondmaal deelnemen ook al geloof je dat dit geen opdracht voor ons 

is? > Geen probleem, mist je hierdoor zelf niet in gewetensnood komt. Doe dan verder 

alleen mee mits je dit met respect doet en je anderen geen aanstoot geeft. Of blijf 

gewoon lekker thuis. 

o Mag je tijdens Avondmaal brood en wijn laten passeren omdat je gelooft dat het 

Avondmaal geen instelling voor ons is? > Als jij je bezwaarlijk voelt om hier aan deel te 

nemen, laat het dan zeker passeren. Is dit niet het geval, kijk dan wat wenselijk is t.o.v. 

je medegelovigen.  

o Mag je halal vlees eten? > Geen probleem, mist je hierdoor zelf niet in gewetensnood 

komt. Doe echter niet meer als anderen hierdoor het idee krijgen dat je een moslim 

bent of als ze het beledigend vinden dat je aan Allah opgedragen vlees eet. 

o Mag je een hosti nemen? > Beter van niet, in de ogen van RK mensen verbind jij je 

hiermee letterlijk aan het lichaam van Jezus (Lezen: 1 Kor. 10:28). 

o Mag je bloedworst eten? > Lezen: Gen. 9:3-4 (HSV 11) > Dit is een instelling voor de 

huidige aioon > Het is dus beter om geen bloedworst o.i.d. te eten. 

 

Vers 3 

- Dit vers roept op tot wederzijdse verdraagzaamheid > De zwakken hebben evengoed 

verantwoordelijkheid. Daarbij worden de Joden en Jodengenoten gewezen op de speciale 

wijze waarop God de gelovigen uit de volken heeft aanvaard: "God heeft hem aanvaard" .  

- Ziet in zekere zin op Hand. 15:28-29 > De gelovigen werden geen last op gelegd dan zich te 

onthouden van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. 

- Zie ook Kol. 2:16-17 (Lezen) (HSV 1837). 
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Vers 4 

- Dit vers is gericht op de zwakken. Slaven hadden alleen verantwoordelijkheid af te leggen 

aan hun heer en niet onderling aan elkaar. De volken waren niet de huisslaven van de 

Joden, maar waren net als de Joden de huisslaven van God. De Joden konden hen daarom 

niet ter verantwoording roepen. God bepaalt of de heidenen de regels overtreden of niet. 

Sowieso kan God er voor zorgen dat de volken staande blijven (door genade, maar ook door 

aanpassing van voorschriften zoals in Hand. 15) 

- Mag men elkaar dan nergens meer op aanspreken? > Jawel, het betreft hier slechts de 

voorwaarden waarop God de volken aanvaardt. Zie ook 1 Tess. 5:14 (Lezen) (HSV 1844). 

 

Vers 5+6 

- Paulus is hier opmerkelijk mild in vergelijking met de Galatenbrief: "U houdt zich aan dagen, 

maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb 

ingespannen" (Gal. 4:10-11). Reden: De Galaten waren verder afgedreven richting de wet. 

- Paulus heeft er vertrouwen in dat de Romeinen vanuit hun verscheidenheid van handelen en 

denken allemaal maar één ding willen, namelijk de Here dienen. 

- Opmerkelijk: "Wie eet, eet voor de Here, want hij dankt God" > Vgl. met 1 Tim. 4:4-5 

(Lezen) (HSV 1850). 

 

Vers 7-9 

Deze verzen leren ons het volgende: 

- Wij zijn Gods eigendom en ons leven staat in dienst van Hem (zie vs.4) > Lezen: 1 Kor. 

3:23 (HSV 1782) + Rom. 12:1. 

- De dienstbaarheid aan God houdt (i.t.t. die aan een aardse heer) niet op met de dood. 

- Zowel met het oog op het huidige als toekomstige bestaan is het daarom goed om niet 

zelfzuchtig maar dienstbaar aan God te zijn > Lezen: 2 Kor. 5:15-16 (HSV 1804) + Rom. 

6:13+22. 

- Dit dienstbaar zijn aan God kan heel ver gaan > Lezen: Rom. 8:36. 

 

Vers 10 

- "oordeelt" > heeft betrekking op de Joden+Jodengenoten/zwakken. 

- "minacht" > heeft betrekking op de gelovigen uit de volken/krachtigen. 

- Binnen onze dienstbaarheid aan Christus is geen ruimte voor wederzijdse veroordeling > Wij 

zijn slechts aan God verantwoording verschuldigd > Lezen: Gal. 6:2-5 (HSV 1820). 

- Wij kunnen beter niet te hard over de ander oordelen, want: 

o Wij zullen eens zelf ook beoordeeld worden en wat zal dan gezegd worden? 

o Wij lopen het oordeel met hetzelfde oordeel geoordeeld te worden > Lezen: Mat. 7:1-5 

(HSV 1537). 

- Wat houdt het verschijnen voor de rechterstoel in? > Lezen: 2 Kor. 5:10 (HSV 1804) + 2 

Tim. 2:11-13 (HSV 1855) + 2 Tim. 4:6-8 (HSV 1857). 
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Vers 11 

- Paulus citeert hier een tekst uit Jesaja die zowel over Israël als de volken gaat > Lezen: 

Jes. 45:15-17+22-25 (HSV 1137). 

- "elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden" > Zowel hen die gerechtvaardigd als 

geoordeeld worden. 

 

Vers 12-13 

- Paulus stelt dat de gelovigen ten aanzien van de ceremoniële wetten elkaar niet ter 

verantwoording moeten roepen, maar dit bij God moeten laten liggen. 

- Het is beter om energie te steken in het niet geven van aanstoot en het niet tot struikelen 

brengen van de andere broeder > Zoals Paulus: de Joden een Jood, de Grieken een Griek. 

 

Vers 14-15 

- Door het verlossende werk van Jezus Christus zijn spijswetten geen issue meer voor de 

gelovige. Voorwaarde is wel dat je gelooft dat dit zo is, anders blijft dat waarvan je denkt 

dat het onrein is, onrein > Lezen: 1 Kor. 8:1-13 (HSV 1787). 

- Vers 15 komt overeen met wat in 1 Kor. 8 staat.  

- Kosten wat het kost vasthouden aan je vrijheden in Christus, druist in tegen de liefde en 

doet afbreuk aan het verlossende werk van Christus. Werkelijke vrijheid in Christus is 

vrijheid in verbondenheid met Christus en de naaste. 

 

Vers 16-18 

- Vs.16 > Wanneer de gelovigen zich slechts richten op de zaken van het vlees, dan zal dit de 

beeldvorming t.a.v. de plaatselijke gemeente door buitenstaanders niet ten goede komen. 

- Vs.17 > Er zijn belangrijkere zaken dan eten en drinken, namelijk gerechtigheid, vrede en 

blijdschap uit de kracht van heilige geest. Deze voeding voor de geest gaat boven de 

voeding voor het vlees. 

- Vs.18 > Voor God en de mensheid zijn gerechtigheid, vrede en blijdschap van meer waarde 

dan wat je wel en niet mag eten. Hebben wij hier allemaal niet behoefte aan? 

- Vs.18 > Hoe kan men Christus hierin dienen > Lezen: vs.20-23, zie ook Rom. 16:17-18 

(Lezen). 

 

Vers 19 

- "vrede" = onderlinge eenheid 

- "onderlinge opbouw" = gezamenlijke geloofsgroei 

- Zie hiervoor ook Efe. 4:1-6 (Lezen) (HSV 1825). 


