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Deze brief is zeer belangrijk voor het begrijpen van de ganse bijbel. 
Trouwens is het ook deze brief welke de reformatie tot stand bracht. 
“De rechtvaardige zal uit geloof leven ”Voor Luther betekende deze 
brief het belangrijkste gedeelte van het Nieuwe Testament. 
Calvijn maakt de opmerking, dat deze brief, wanneer deze goed is 
begrepen, een open deur is naar de geheimen van de schrift.  
 
Deze brief bevat eigenlijk drie delen: 

 De noodzakelijkheid van de verlossing 

 De levensweg der verlossing 

 De vruchten van de verlossing in het leven van de ware christen. 
 
De kerngedachte van deze brief ligt hierin, dat de rechtvaardigmaking er slechts in 
ligt door geloof in het bloed van Jezus Christus. 
 

HHOOOOFFDDSSTTUUKK  11  
 
(1,2) De apostel begint de brief met zijn eigen naam, een oosterse gewoonte. Paulus 
betekent “klein”. De apostel werd beschreven door een zekere Onesiforus uit de 2de 
eeuw, als volgt: Klein van gestalte, kaal, kromme benen en doorlopende 
wenkbrauwen, en een grote rode neus, dit voor de nieuwsgierigen. Paulus als zoon 
van een farizeeër had een goede opleiding in de synagogenschool. 
Paulus noemt zich een “geroepen” apostel. Paulus heeft Jezus niet gekend, doch 
ontmoette Hem op weg naar Damascus. (3,4)Paulus zet Jezus centraal. Jezus, 
Christus als mens geboren, door Zijn opstanding bewees Hij Gods zoon te zijn. 
Wij zien dat Paulus niet komt met een nieuwe leer, een dogma of een catechismus 
maar met een persoon. Jezus komt uit Davids geslacht door Gods beloften aan 
Israël.  
2 Tim.2 
8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, 
naar mijn evangelie,  

 
God was Paulus genadig, hij mocht het evangelie brengen aan de heidenen. Zonder 
Gods toestemming kan niemand het evangelie brengen. God vraagt geen diploma 

van theologie of filosofie! (5) 
Paulus kreeg de opdracht om mensen tot 
geloof te leiden en gehoorzaamheid aan 
het evangelie. (vers 6) Zoals wij vandaag 
geroepen zijn om mensen opnieuw erop te 
wijzen dat ze moeten luisteren naar God, 
en de Bijbel gehoorzamen. 
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(8-15) Paulus dankt God daar hij ziet dat het geloof verder wordt doorgegeven door 
anderen die tot geloof waren gekomen. Wij moeten leren danken wanneer God 
anderen genadig is om het evangelie verder te brengen. Het waren allen gewone 
mensen, geen wereldberoemde evangelisten met Tv-shows. De Romeinen kwamen 
tot geloof, en zo kwam hier het christendom. Paulus bad om naar Rome te mogen 
gaan. God liet hem gaan, maar het was “in ketenen”. Het was het grote verlangen 
van de apostel om hen te bemoedigen. Hij deed dat regelmatig. Zie 1 Thes.3 
1 Thessalonica 3:10  Nacht en dag bidden wij vurig , dat wij uw aangezicht mogen zien en 
voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. 
In vers 14 Paulus voelt zich als een schuldenaar, wanneer hij het evangelie niet zou 
hebben gebracht aan Grieken en barbaren of wijzen en onwetenden. Hij was bereid. 
Wij kunnen meteen de vraag stellen in hoeverre zijn bereid het evangelie uit de 
dragen, en wat mag het ons kosten? 

 
16  Want ik schaam mij het evangelie niet ; want het is een kracht Gods tot behoud 

voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 
 
Mensen zijn soms bereid hun leven in te zetten om iemand van de verdrinkingsdood 
te redden. Ze moeten kunnen zwemmen en sterk zijn. Zouden wij niet bereid zijn om 
mensen te willen redden van een eeuwige hel? Daarvoor hebben wij kracht nodig en 
kunnen krachtig getuigen. Deze kracht is in ons gekomen na de bekering! 
Zwemmen? Dat is weten waarover je spreekt en hoe je het evangelie uitlegt.  
Het lijkt mij onze plicht. Een oproep bij de brandweer wordt ook niet beantwoord met: 
“Het past nu niet, wij zijn aan het feesten!” Wij mogen ons niet schamen, ook al lijkt 
deze wereld voortdurend God verder en verder te verlaten, en drift weg in het moeras 
van de goddeloosheid. 
 
Het evangelie is een kracht van God. Wat God deed met de staf van Mozes was 
geweldig. Maar wat God kan doen in het leven van een mens, om hem gelukkig te 
maken is minstens even groot. Doch het gaat om zijn behoud, eeuwig leven!  
Mensen moeten deze kracht ervaren, doch eerst dienen ze te geloven wat God zegt 
en belooft in Zijn Woord, de Bijbel. 
 
Lukas 9:26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem 
zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die 
van de Vader en de heilige engelen.   

 
WANNEER IS IEMAND RECHTVAARDIG? 

 
(17) De mens is in de ogen van God “rechtvaardig” niet door zijn goede werken of 
dergelijke, maar door zijn wandel welke gericht wordt naar wat hij leest in de Bijbel. 
Een echte nieuwe lifestyle. Een compleet nieuwe levenswijze welke er komt na de 
bekering, waarin Bijbelse principes worden nagestreefd. 
Wie dit doet is voor God een christen. De ene christen slaagt er meer in dan de 
andere om zijn levenswijze aan te passen. Wie opnieuw de wereldse levenswijze 
gaat toepassen, of de levenswijze van een andere religieuze leer, valt af, en 
daarvoor waarschuwt God. 
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(18,19) God toont de mensen en probeert ze het duidelijk te maken, dat wanneer 
men niet naar Hem wil luisteren, de gevolgen niet uitblijven. 
Gods woede komt over de mensen die eigenzinnig willen blijven. 
Wie zich nooit zou wassen, doet een ziekte op. Wij moeten ons lichaam 
onderhouden, het is niet ons eigen bezit! 
Wie niet stopt te roken, en krijgt later kanker of aderproblemen, die ontvangt Gods 
toorn. 
Zo zijn er vele voorbeelden. Wie overspel pleegt en krijgt aids, draagt de gevolgen 
van het niet willen luisteren naar God. De mens kan wel weten wat God zegt en 
vraagt. Bijkomende kerkelijke wetten hebben wij geenszins nodig! 
Hoewel de mens God niet kan zien, toch is Hij te ontdekken in de natuur. Niemand 
zal nog kunnen met excuses of uitvluchten. Hier speelt de wil van de mens een rol. 
Doch de satan zoekt allerlei theorieën om de mens te misleiden. 
Het denken van de mensen wordt besmet.(20,21) 
 
Jeremia 8:9  Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des 
HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?  

 
(22-24) Wetenschappers denken wijs te zijn, maar ze zijn het 
niet in Gods ogen. De mensen vormen zich een ander beeld van 
God, de Almachtige. Ze onteren Hem door beelden te maken, 
afgodsbeelden die gelijken op vogels en kruipende dieren. Ze 
aanbidden het schepsel boven hun Schepper. Het lichaam en 
het lichamelijke staat centraal. Het seksuele komt natuurlijk tot 
uiting. Ze onteren het lichaam in plaats van te eren, men maakt 
er pleziermachines van!  

Zo liet God de mens begaan, en de mens werd gevangen door zijn 

onreine begeerten, en onteerden elkanders lichamen. Bv: Homofilie en dergelijke. 

Het is een geaardheid ontstaan als gevolg van de zonde van seksuele afgoderij. 
Ze hebben Gods waarheid vervangen door de leugen. Wij moeten geen nieuwe 
geloofsboeken schrijven, geen eigen waarheden scheppen. (25) 
Wij moeten het schepsel niet vereren, maar de Schepper. Het aanbidden van zon en 
maan en dergelijke, oosterse wind.  
Andere schepsels: 
Mattheus 10:37  Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig ; en wie zoon of 
dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;   
1 Johannes 2:15  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de 
wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.   
 
(26-32) Wanneer mensen Gods wegen niet willen bewandelen, en hun eigen 
goddeloze wegen bewandelen, dan laat God dit toe. Doch de gevolgen blijven niet 
uit. 
Het was ook toen al in de dagen van Paulus een verregaande afgoderij. ER was ook 
een religieus verval. Let vandaag op het sluiten van kerken. Blijkbaar was keizer 
Nero ook van dat type. 
Onder leugen i.p.v. de waarheid moet men begrijpen valse religie welke men 
aanneemt. 
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Zoals wij ook nu homohuwelijken kent, zal de wereldkerk wel volgen. 
De apostel schrijft ook nog andere zonden toe welke voortkomen uit deze mensen. 
Hij geeft nog kenmerken: o.a. uitvinders van nog meer kwaad. 
Normaal was hierop de doodstraf. Doch in plaats daarvan vinden de overheden het 
nog tof ook! 
 

HOOFDSTUK 2 
 
(1,2) Oordelen kan men vanuit het geweten. Een mens denkt onderscheid te kunnen 
maken tussen goed en kwaad, en bijzonder zo denkt of dacht het Joodse volk. 
Vandaar dat Paulus ook schrijft : Wie gij ook zijt”! hetzij Jood of Griek, filosoof of 
farizeeër of naamchristen. 
Hij spreekt eigenlijk tot mensen die steeds het kwade zien in anderen, maar blind zijn 
voor zijn eigen kwaad en ongerechtigheden. Zij die dit doen veroordeelt God (v.2) 
 
Mattheus 7:5  Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen 
zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.   
 
9  Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden , dat zij 
rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis:   
10  Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër de 
ander een tollenaar.  Lucas 18 
 
(4) God wil een nieuw leven beginnen met de mensen. De mensen mogen Gods 
goedheid niet verachten of verwaarlozen. De mens heeft Gods genade, 
barmhartigheid nodig in dit leven. Een moordenaar moet weten dat God hem wil 
vergeven, zelfs als mensen dat niet willen doen. De mens mag Gods geduld niet 
verwerpen. Men moet eens stil willen staan in het leven, voor God u stil zet om te 
denken! Een ongeval kan wel soms veel tijd geven om te denken!  
Nehemia 1:5 "Ach HERE, God van de hemel", bad ik. "O grote en ontzagwekkende 
God. U, Die Uw beloften houdt en Uw goedheid toont aan wie U liefhebben en Uw 
geboden gehoorzamen. 
 
(5-11) Onder weerbarstigheid kan men hier begrijpen, onder een niet willen luisteren 
naar 
de Bijbel, waardoor God tot de mensen spreekt. 
Een andere vertaling maakt het eenvoudig duidelijk: 
 
5  Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen 
schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. 

 
 
Men vermeerdert Gods woede over zich, onbewust. Het is een ophoping van 
onbeleden zonden! Bv: 1 zonde per dag, 80 jaar geworden! Al wat de mens heeft 
gedaan zal aan het licht komen bij het “Laatste oordeel” voor de ongelovigen, voor 
de ware christenen bij de rechterstoel van Christus. Weten wat God wil in dit leven is 
belangrijk, het is de belangrijkste wetenschap op aarde, omdat ze vruchten heeft na 
de dood. Paulus schrijft dit, en was voor zijn bekering een geleerde in de ogen van 
de mensen. Doch hij is nu slechts de spreekbuis van God zelf! 
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Paulus geeft uitleg hoe God met de mensen zal handelen. 
EEUWIG LEVEN Voor hen die volharden in het goed doen, hemelse heerlijkheid 
zoeken, en onvergankelijkheid zoeken. 
 
EEUWIG VERDERF 
Dit is voor hen die zichzelf zoeken (egoïsme). Anderen vertalen dit door “twist”, 
rede twisters. Eigenlijk gaat het om hen waarbij het gaat om het loon en de 
verdienste op aarde. Het gaat om arbeid om de verdienste en niets meer te maken 
heeft met toewijding. Met andere woorden prestatie en winst, onze hedendaagse 
wereld! ( Taalonderzoek Dr.Jacobs) Verdrukking en benauwdheid zal er komen 
voor dit soort mensen.  
Het Grieks gebruik van deze twee woorden verdrukking en benauwdheid toont aan 
dat verdrukking, als oordeel van God op de mens afkomt, valt hem van buiten aan, 
en de angst de mens van binnen aanvalt. Verdrukking is een opeenstapeling van 
tegenslag en ramspoed. 
Exodus 23:22  Maar als u goed naar Hem luistert, Hem gehoorzaamt en alles doet wat Ik 
zeg, dan zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en allen die u verdrukten zal Ik in verdrukking 
brengen. 
Matth.24 leert over zo’n soort van verdrukking: 
 

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het 
begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.   

 
Het lijkt een samenloop van omstandigheden te zijn onder alle vormen, nucleaire 
oorlogen, natuurrampen onder nooit geziene vormen.  
 (11) Er is geen aanzien van de persoon bij God. Bij God bestaan geen “VIP”s! Voor 
God is iedereen gelijk. Wat kan onze wereld toch nog heel veel van God leren 
aangaande eerlijkheid! 

 
(12-16) Allen die zonder de wet van Mozes hebben gezondigd gaan 
verloren. Joden die de wet wel hebben zullen door de wet 
veroordeeld worden. De joden gingen iedere sabbat naar de 
synagoge en hoorden de wet voorlezen, ze waren trouw en gingen 
naar de samenkomsten. Horen is geen kunst, maar doen! Hoeveel 

kerkgangers kennen wij niet, doch zonder geloofswerken en godsvrucht gaan ze niet 
behouden worden. De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wie Gods 
woord gelooft en streeft te doen zal gerechtvaardigd worden 
De heidenen hebben hun geweten ( de wet in hun hart geschreven). Dit geweten kan 
aanklagen u beschuldigen of verontschuldigen. 
Paulus toont aan hoe zondig ook de jood is, dit is meteen het beeld van een 
godsdienstig of religieus mens. Paulus maakt die Joden in Rome duidelijk dat ze niet 
beter zijn van de heidenen. Dus ze hebben bekering nodig! 
Door ook niet te luisteren naar God maken ze Hem ten schande. 
Zo moet ook ieder mens beseffen dat hij een zondaar is en schuldig tegenover God 
staat. 
Het toont aan dat mensen die van zichzelf denken, goed te zijn, en geen kwaad te 
doen in eigen ogen, ook moeilijker tot persoonlijk geloof in Christus komen. 
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(17-20) Een beeld van de Jood die als wereldleraar naar voor wil komen, omdat hij 
de wet van God heeft ontvangen. De jood denkt een leidsman te zijn voor blinden 
zegt Paulus. 
Ze hadden een goede kennis van de wet, kunnen onderscheiden goed en kwaad, 
Kennen van Gods wil. In feite is dit het beeld van de schriftgeleerde. Paulus herinnert 
zichzelf wel als de man die de christenen vervolgde, en ook  overtuigd was goed te 
doen. 
 
(21-24) Paulus toont aan hoe zondig ook de jood is, dit is meteen het beeld van een 
godsdienstig of religieus mens. Paulus maakt die Joden in Rome duidelijk dat ze niet 
beter zijn van de heidenen.   Dus ze hebben bekering nodig! 
Door ook niet te luisteren naar God maken ze Hem ten schande. 
Zo moet ook ieder mens beseffen dat hij een zondaar is en schuldig tegenover God 
staat. 
Het toont aan dat mensen die van zichzelf denken, goed te zijn, en geen kwaad te 
doen in eigen ogen, ook moeilijker tot persoonlijk geloof in Christus komen. 
  
 
(25-29) Paulus maakt de joden duidelijk dat hun 
besnijdenis, waar ze zo op staan, nutteloos is, als zij toch 
de wet niet volgen. 
Zo is het ook met een christen die gedoopt is, en de 
genadeleer niet volgt, de doop is geen garantie voor 
behoud. 
De besnijdenis heeft wel zijn betekenis zegt Paulus, net als 
de doop ( geen kinderdoop) van de christenen.  
Indien iemand die niet besneden is, maar zich wel aan de 
wet houdt, zal God zeker zien als een besnedene, een 
ware gelovige. 
 
Wie is nu een echte jood? 
 
Hij die innerlijk van hart besneden is! Dit is iemand die een nieuw denken heeft 
gekregen van God, bij de bekering. Door het werk van de H. Geest zal hij begrijpen 
wat in de Bijbel staat. Het verstand werd geopend, om de dingen van God te kunnen 
begrijpen. 
Hij heeft een verlangen in zijn hart gekregen, een honger naar Gods woord. 
Hij vraagt geestelijk voedsel om te groeien 
Zo iemand zal door de mensen niet geliefd worden, MAAR WEL DOOR GOD!    
 

Genesis 15:6  Abram geloofde het woord van de HERE en dat was de reden dat God 
hem als een rechtvaardig mens beschouwde. 
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HOOFDSTUK 3 
 

RECHTVAARDIGMAKING 
 

WELKE IS HET NUT VAN DE BESNIJDENIS? 

 
(1-4) De joden vonden het belangrijk om besneden te zijn. Ze zijn 
daarom niet beter dan de andere volkeren, maar ze hebben en 
behouden een speciale band met God. God openbaarde hun Zijn 
woorden. Al doen ze niet wat God hen gebied, toch blijft God hen 
trouw door Zijn gegeven beloften. Ze hebben afgoden van andere 
volkeren nagelopen, ( hoererij) toch blijft God hen trouw. 
Als wij op God willen gaan gelijken, dan moeten wij ook trouw 
kunnen blijven en vergeven als God Zijn volk. Een gewone 
vriendschap kan wel eens breken, maar de band moet kunnen 
hersteld worden. 

Een huwelijk is een verbond, waarbij ieder zijn woord heeft gegeven. Wie zijn woord 
breekt is een leugenaar. God leert getrouwheid. Zijn “ja” blijft “ja” Hij blijft ondanks 
alles, zijn volk trouw, dat zal de toekomst duidelijk nog bewijzen. 
Paulus haalt een psalm aan: Ps.51:6 
 
"Here, Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. U wint al Uw rechtszaken." (a.v.) 

 
Op een bepaald ogenblik waren de joden verwonderd dat God ook een volk uit de 
heidenen aan het vormen was: 
 
Handelingen 10:45  En al de gelovigen uit de besnijdenis,  die met Petrus waren mede 
gekomen,  stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen 
was uitgestort ,   
 
(5-7) Men had begrepen, dat hoe meer ze zondigen, hoe meer ook de genade van 
God meer in het licht kwam. Ze hadden de genadeleer verkeerd begrepen. De 
alverzoeningsleer is er ook vandaag weer. Paulus maakt duidelijk als God iedereen 
zomaar zou vergeven, hoe zal Hij dan deze wereld oordelen? Er ware geen 
verlossing nodig geweest! Of besnijdenis van het hart! 
Ik herinner mij nog de dominee op Zaventem welke aan de pers verkondigde: “Ik heb 
reeds lang het woord bekering uit mijn woordenboek geschrapt!” 
 
(8) “ Opdat het goede uit het kwade voortkome” 
Een filosofie gekend bij de Jezuïeten destijds. Men mocht onheilige handelingen 
stellen om een heilig doel te bereiken. 
Pendelen en occulte praktijken werden toegepast om vermiste kinderen en dergelijke 
terug te vinden. Ze dachten God welgevallig te zijn. Zulke mensen hebben hun 
oordeel verdiend zegt Paulus. 
(9-18) Voor God is niemand rechtvaardig noch jood, noch Griek. 
De joden dachten dat nu de heidenen boven hen werden geplaatst.  
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Psalmen 14:3  Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand 
die goed doet , zelfs niet een 
 

De Leidse vertaling is hier beter te begrijpen; “ Niemand is rechtschapen” Inderdaad 
de mens is overheerst door de zonde, in zonde geboren.  
Niemand die God ernstig zelf God zoekt. Wij leren duidelijk dat er een aanleiding 
moet zijn in het leven van de mens, waarbij hij diep nadenkt, spijt heeft en zich 
vragen gaat stellen. 
De mens kan in een machteloze situatie terechtkomen waarbij hij dan eens zijn hoofd 
opheft naar de hemel. 
 
 
Psalm 14 
1  Voor de koorleider. Van David. (-) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven 
gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet.  
2  De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een 
verstandig is, een, die God zoekt.   
 
God zoekt ieder mens die een poging doet om God te aanroepen. 
Vanaf vers 15 lezen wij over terrorisme. Vandaag is dit iets meer in het licht gekomen 
na 11 september 2000. De wereld werd dan pas wakker, terwijl Israël er reeds lange 
tijd mee te kampen had. Het bloedvergieten houdt nog niet op. 
 
(19-20) Geen behoud uit goede werken! God verklaart hier dat ieder mens Jood of 
heiden verloren is, en het is een noodzaak dat de mens het begrijpt en gelooft. Hij 
kan anders niet gered worden. Door te proberen de wet te gehoorzamen, kan men 
enkel beter gaan begrijpen dan men zondig is. De wet is er niet om mensen te 
rechtvaardigen, maar om de mens het zwijgen op te leggen, en hem te doen inzien 
dat hij redding nodig heeft. 
God zij dank! Hij zelf heeft een weg der verlossing bereid! 
 
 

DE WET OPENBAART WIE DE MENS IS.  
DE GENADE OPENBAART WIE GOD IS! 

 
7  Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met 
zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes 
konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 
8  hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?  2 Cor.3 
 

Vers 7 spreekt over de wet, vers 8 over de genade van God. 
Zowel de wet als de genade kwam van God en had een 
heerlijkheid met zich.  
Het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid is “kabod”. Het betekent: 
iets dat iemand zwaarwichtig maakt, van belang, door bezit, 
voorkomen, belangrijkheid en eer. Een synoniem voor rijkdom.  
Mozes was straalde van heerlijkheid, door in Gods 
aanwezigheid te zijn, maar het verdween. Doch door de wet 
kwam geen nieuw leven bij de mensen. De genade brengt nieuw 

leven bij de mensen, waarvan de rijkdom in Christus van zo iemand een hemelburger 
maakt, een nieuwe schepping. 
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De wet toont aan de mens als een spiegel hoe vuil hij is. De spiegel neemt het vuil 
niet weg. De mens kan beginnen het vuil weg te nemen, maar in zijn zwakheid, kan 
hij daarin 
nooit slagen. Met enkele vuile plekjes of zonden kan hij de hemel niet binnengaan. 
De genade, krijgt u door geloof in het offer van Jezus. Alle zonde wordt 
weggenomen!  
Zonder het tweede verbond was er geen hoop. Door geloof is er behoud, zowel in 
O.T. als N.T. 
1 Johannes 1:7  maar indien wij in het licht wandelen , gelijk Hij in het licht is , hebben wij 
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.   
 
(21-30) Onze rechtvaardigmaking. Er is gerechtigheid van God voor ieder die gelooft, 
zonder onderscheid. Iedereen heeft gezondigd zegt Paulus, en verliest het recht op 
de heerlijkheid Gods, wat in de volksmond beter begrepen word door “hemel”. Ieder 
wordt gerechtvaardigd door geloof in Christus. 
 

Jezus is het zoenmiddel. 
 
“zoenmiddel” dient eigenlijk vertaald met “verzoendeksel” aangezien het Griekse 
woord “hilastryon” werd gebruikt. Dit woord zal bij de eerste joodse christenen een 
zeer goed beeld hebben gegeven over de betekenis. 
Op de ark lag het verzoendeksel. In de ark lagen de stenen tafelen van de wet.  
 
De cherubs zouden de wet zien indien het verzoendeksel er niet op lag. Deze 
cherubs waren wrekende dienaars voor Gods gerechtigheid. Verzoendeksel kan en 
mag ook vertaald worden als “genadetroon”. Dit spreekt nu boekdelen! God zal dus 
de wet niet onder onze neus duwen, maar ons wel beoordelen voor deze troon. 
 
Dit toont aan dat God reeds lang van te voren het werk van Jezus zag. 
Het gouden verzoendeksel is een beeld van Jezus 
Het goud de heerlijkheid. Op de grote verzoendag bedekt met reukwerk en eveneens 
met bloed gesprengd. Het bedekte dus helemaal de tafels der wet, zodat deze het 
volk niet kon aanklagen. Zo zijn de christenen niet meer onder de wet, maar onder 
de genade! Christenen verschijnen niet voor de oordeel troon in het laatste oordeel! 
 
God geeft nu vrijspraak buiten de wet. De verzoening tussen God en mens, daarom 
is er ook maar één weg, één mogelijkheid, één levende God! Wie niet gelooft in 
Jezus, en hem alleen mag het vergeten. 
Ieder zalig in zijn geloof, is de hedendaagse slagzin waardoor velen de heerlijkheid 
van God zullen missen.  
(v.26) 
De mens wordt door geloof gerechtvaardigd en niet door werken der wet.  
De wet dient aangenomen te worden als zijnde de kostbaarste raadgevingen van 
God om kwaad en allerlei onheil te voorkomen. 
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HOOFDSTUK 4 

 
VERS 1 – 7 IS ABRAHAM DOOR GOD GERECHTVAARDIGD? 

 
Paulus maakt dit heel duidelijk. Hij wijst erop dat wie werkt een RECHT heeft op loon. 
De werkgever is verplicht te betalen. Zo zou Abraham,  
( vader van een menigte) indien hij de wet ( opdracht) door werken vervult, recht 
hebben op een verdiend behoud. Abraham was een mens zoals wij. Hij kende zonde 
in zijn leven. 
In de veronderstelling dat hij alles zou hebben gedaan wat de wet vraagt, dan zou hij 
kunnen roemen en fier zijn op zichzelf. Maar Abraham is in zonde geboren, en kan 
de wet niet volbrengen. 
De joden hadden het moeilijk met hun gevoelens, ze werden niet op de correcte 
wijze opgevoed in de leer, door bijkomende kerkelijke regels.  
De Joden stonden erop dat zij afstammelingen waren van Abraham, doch ze hadden 
niet zo goed begrepen waar het eigenlijk om ging over het behoud. 
Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als gerechtvaardigd toegerekend. 
Niet uit werken maar uit het geloof. 
Daarom Paulus haalt er nu nog een andere vooraanstaande bij, namelijk koning 
David, en verwijst naar een psalm. 
 
Psalm 32 
1  Van David. Een leerdicht. (-) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde 
bedekt is;   2  welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in 
wiens geest geen bedrog is.    

 
Welzaligheid is het grootste geluk wat een mens op aarde kan meemaken. Dit is 
een ervaring bij de wedergeboorte van een mens. Hij straalt van geluk, en zwijgt er 
niet over, hij spreekt tegen iedereen die het horen wil. 
(9) De apostel maakt zijn besluit. Abraham werd behouden door zijn geloof en 
vertrouwen op God. Dit is een verklaring van gelukzaligheid!  
  
VERS 10-17 HOE WERD ABRAHAMS GELOOF TOT GERECHTIGHEID 
GEREKEND? 

 
Men sprak zoveel over de besnijdenis, en dit punt stond in de belangstelling. 
Abraham was nog niet besneden toen zijn geloof tot uiting kwam voor de ogen van 
God. In zijn onbesneden staat had hij al zijn geloof bewezen. Slechts een veertiental 
jaar verder werd Abraham besneden. 

De besnijdenis was dan wel een bevestiging van zijn geloof. Een 
teken aan zijn lichaam. 
Doch niet voor iedereen zichtbaar. Nu dat teken was voor de 
Joden een punt van geloof. Ze gaven daar speciale aandacht aan. 
Vandaag is het niet anders. Wij zien hoe religieuze mensen 
vertrouwen op de doop, communie en plechtige communie, 
vormsel en vele uiterlijke tekenen, goede werken enz. Allemaal 
religieuze werken welke de mensen niet rechtvaardigen voor God. 
Dode werken.  
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In vers 17 schrijft Paulus dat de God van Abraham, een God was die doden levend 
maakt. Inderdaad Hij maakt zowel lichamelijk als geestelijk levend, als Hij dat wil. 
Vandaar dat mensen die tot geloof komen, niet kunnen blijven in een dode kerk, 
maar zoeken de levende gelovigen, die de Geest van God hebben ontvangen. 
Wanneer wij vers 14 nemen, dan is het klaar dat wie denkt behouden te worden door 
werken der wet, of kerkelijke wetten zijn geloof ijdel is en zonder kracht. Dit soort 
geloof is de zuster van alle bijgeloof. 
Indien het mogelijk was om door het vervullen van de wet behouden te zijn, dan is de 
genadeleer door geloof niet meer nodig, dan was Jezus voor niets gekomen! 
 
Gen.17 
11  gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het 
verbond zijn tussen Mij en u.  12  Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al 
wat mannelijk is in uw geslachten : zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige 
vreemdeling voor geld is gekocht , doch niet van uw nageslacht is. 
 

 
VERS 17-25 DE VIER KENMERKEN VAN ABRAHAMS GELOOF. 
 

1. ABRAHAM GELOOFDE DE BELOFTEN VAN GOD. 
 
Geloven is aannemen en aanvaarden met hart en ziel wat God zegt. Rom.10:17 
“uit het horen” en gehoor geven of gehoorzaamheid. 
 
10  want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis.  11  Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal 
niet beschaamd uitkomen. 12  Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. 
Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen , die Hem aanroepen;  13  
want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 14  Hoe zullen zij dan 
Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet 
gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Rom.10 
 

Bij het gehoor geven aan Gods woord ontstaat er blijdschap in het hart van de mens. 
Wanneer hij twijfelt of God de waarheid spreekt, dan maakt hij God tot een 
leugenaar! 
 
1 Joh.5 
10  Wie in de Zoon van God gelooft,  heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, 
dat God getuigd heeft van zijn Zoon.  11  En dit is het getuigenis: God heeft ons 
eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.  
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2. ABRAHAM ZAG NIET NAAR ZICHZELF ( v. 19 ) 

 
Al was zijn lichaam oud en versleten, hij behield het principe, zijn levensvisie van het 
geloven: 
 

NNIIEETT  ZZIIEENN  EENN  VVOOEELLEENN,,  MMAAAARR  GGEELLOOVVEENN!!  
 
Inderdaad de mens bekijkt de natuur, en vindt deze normaal dat de mens oud en 
ziek word, dat het regent enz. Maar zo is het niet!  
Abraham vertrouwde niet op hijzelf nog kon, maar op wat God had gezegd. Wij leven 
nu echter in een maatschappij waarin prestatie de afgod der mensen is geworden. 
Het is ook zeer logisch wanneer mensen tot geloof komen, dat zij nog dezelfde trend 
willen gaan. 
Het werk voor de Heer kan ook nog op de eerste plaats komen, en dat is niet de 
bedoeling. God op de eerste plaats. 
Prestatie, zie maar hoeveel gemeenten zich niet met elkaar vergelijken en de leden 
gaan tellen, en daaraan nog interpretaties geven, terwijl God het tellen verbied. 
Abraham vertrouwde op God voor wat hij niet kon in eigen ogen. Een les om 
ontmoediging te voorkomen. 
 
2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, 
noden,  vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, 
dan ben ik machtig.   
 

3. ABRAHAM TWIJFELDE NIET AAN GODS WOORDEN ( v.20) 

 
Twijfel ontstaat wanneer men de 
betrouwbaarheid van wat God zegt, in 
gedachten aanvecht. De Bijbel kent geen 
tegenstrijdigheden. Door misbegrip van 
onzentwege kunnen tegenstrijdigheden naar 
voor komen in onze gedachten. Ook moeten wij 
ons controleren in onze gebeden zie hieronder: 
Matth 2121  Maar Jezus antwoordde en zeide tot 

hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en 
niet twijfelt , zult gij niet alleen doen wat met de 
vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze 

berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden .  22  En al wat gij in het gebed 
gelovig vragen zult, zult gij ontvangen  
 

4. ABRAHAM GELOOFDE IN GODS ALMACHTIGHEID. ( v.21 ). 

Abraham was zeker van wat God zou doen, wat God zei. Deze zekerheid komt van 
God in het hart van de mens. Je kunt dit jezelf niet geven of inpompen. Geloven is 
een zekerheid. 
 
Hebr.11 
11  Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat 
ondanks haar hoge leeftijd,  daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.   

Het was wel al een tijd geleden, en toch zie je de reactie van mensen, wanneer God 
tot mensen spreekt en belooft. 
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De kracht komt er pas na geloof! De kracht geef je jezelf niet!  
Wat zal het verlangen van deze vrouw groot zijn geweest, te weten vruchtbaar te zijn 
op een naar mensogen onmogelijke leeftijd! Hoe kijken wij vandaag naar het in onze 
ogen onmogelijke! 
 
Kol 4 

12  Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus,  altijd in 

zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan,  volmaakt en verzekerd bij alles 
wat God wil.   
Wanneer mensen gaan twijfelen, dan is gebed nodig. De satan probeert altijd alles 
om gelovigen te doen vallen. Wanneer men twijfelt aan de bijbel hoe  zal men dan 
gaan gehoorzamen? Hoe zal men weerstaan aan de komende verleidingen en 
misleidingen door allerlei sensatie en bedrieglijke wonderen? 
De valse profeet en de antichrist zal velen misleiden door schijnheilig voorkomen. 
 

HOOFDSTUK 5 

De rechtvaardiging. 
(1-2) De rechtvaardigheidsverklaring door God tegenover de mens is op basis van 
het geloof in het gebrachte offer van Christus op Golgotha. Wanneer de mens heeft 
begrepen dat Jezus zijn zondestraf heeft gedragen, en de mens spijt en berouw 
tegenover zijn Schepper heeft en dat belijdt, dan krijgt hij vergeving van zonden. 
Dit is geen ervaring of een gevoel, maar wel een feit. Het geeft achteraf wel de 
christelijke vreugde en blijdschap. 
 
Dus geen rechtvaardiging, omdat men denkt in eigen ogen goed en eerlijk te zijn. 
Ook niet door goede werken, als een vorm van compensatie kan vergeving van God 
bewerken. 
Wanneer een mens gerechtvaardigd is heeft hij nieuwe hoop, een nieuwe toekomst 
waarbij hij na de dood in de heerlijkheid van God zal delen. 
 

(3-6) Wij zijn blij met de ingeslagen weg, het volgen van 
Jezus. Wij beseffen ook dat er beproeving zal komen, 
omwille van deze christelijke levenswijze, waarvan de 
Bijbel het gezag is. 
Paulus zegt dit zal wel volharding uitwerken. Onze hoop 
en toekomst zullen ons niet beschamen. Dit alles is nu 
mogelijk, omdat Gods Zijn liefde in onze harten heeft 
gelegd.  

 
Nu verlangen wij echt om een instrument te zijn in Gods handen. De geschiedenis 
leert dat alles onder dwang niets met liefde heeft te maken. Het gaat hier over de 
“agapè”-liefde, dit is de liefde afkomstig van God, een opofferende liefde. “Filio” is 
menselijke liefde of humanisme. “Eros” is de lichamelijke liefde (seks). 
(7-8) De mens moet begrijpen dat hij leeft in een zondige staat. 
 
 Joh.3:18 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God.   
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Zonde betekent iets als zijn doel missen. Dit heeft te 
maken met de zin van het leven. Wie niet wil spreken 
over de dood zal nooit de zin van het leven begrijpen. 
Voor een ongelovige heeft uiteindelijk het leven geen 
zin, hij moet alles afgeven, naakt gekomen en moet 
naakt gaan.  
Maar voor hem die zijn vertrouwen heeft gesteld op wat 
God zegt, zal niet sterven als een dier. Het eeuwige 
leven in hem zal openbaar worden. Onze doop is 
daarvan een beeld. 
Wij zijn niet meer onder Gods toorn (oordeel en straf). 
Wij moeten geen angst meer hebben voor Gods oordeel, 
dus ook geen angst meer om te sterven. 
 

Lees Rom.8:11 
 

11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, 
dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 

lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

 
 

(10-11)Door geloof zijn wij vrijgesproken van straf door God. Voor deze vrijspraak is 

enkel een levend geloof in Christus nodig. Dit wil zeggen dat wij moeten geloven in 
Gods Woord de Bijbel, als het gezag van God. De H. Geest is de vervanger van God 
op aarde en leert ons. Geen enkel mens kan God vervangen op aarde!  
Het is begrijpelijk dat in de geschiedenis de Bijbel werd verboden, verbrand of als 
vandaag vervalst! 
Alleen door ons vertrouwen te stellen op Jezus kunnen wij behouden worden. Wie 
anders leert gaat in tegen wat God leert. 
 
(12) Door Adam kwam de ongehoorzaamheid (zonde) aan God in de wereld. De 
gevolgen waren en zijn nog steeds rampzalig! De dood brengt scheiding, veel 
verdriet en tranen, maar gelukkig zijn er ook die zullen kunnen zeggen na het sterven 
van iemand : “ Tot weerziens!”, ook aan het sterfbed.  
De dood is er gekomen omdat ieder mens zondigt. 
Calvijn schrijft: “Wij kunnen nooit zo duidelijk zien wat we met Christus hebben, dan 
wanneer ons voor ogen wordt gesteld wat wij met Adam zijn kwijtgeraakt” 
 
(15-21) Er is duidelijk een verschil tussen de val ( overtreding) en de begenadiging. 
Met de val kwamen iedereen onder de gevolgen van dit gebeuren. Met de 
begenadiging komt niet iedereen onder de genade! Er is een voorwaarde! Er is dus 
geen parallellie. Geen alverzoeningsleer. Alle mensen die hun zonden belijden aan 
de voeten van Jezus krijgen vergeving! Gods oordeel kwam over deze ene 
overtreding van de mens, ongehoorzaamheid. Maar Gods genade is er nu voor alle 
overtredingen van de mens, uitgezonderd ongeloof. De wet is er gekomen, en er 
kwam meer inzicht in wat zonde was. Hoe langer men christen is, des te meer men 
besef heeft van zonde. Maar ook moeten wij weten, dat de genade meer dan 
overvloedig is en blijft. Na belijdenis vergeeft God altijd!  
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Waarom is er de wet dan nog nodig? 

Wij denken dat dit is opdat de overtredingen zouden 
verminderen, maar hier is het precies omgekeerd, 
opdat de zondeovertuiging zou toenemen. 
Zo is dan voor Israël steeds de zonde toegenomen 
en het hoogtepunt was de verwerping van Christus. 
Erger kon niet. 
 
Kwam er dan oordeel? 
Neen, integendeel dan kwam er de genadetijd, 
welke er nog is totdat Christus terugkeert en Zijn 

gemeente tot zich zal nemen. Zijn gemeente bestaat uit bekeerde joden en 
heidenen! De tijd kort wel in, de tekenen van de wederkomst van Jezus zijn zichtbaar 
geworden. De profetie houdt ons geloof levendig. 
 

DE TIJD VAN DE GENADE, GODS BARMHARTIGHEID VOOR DE MENS. 

 
Bedenk de verloren zoon! Geen oordeel, genade! 

Lukas 15 
18  Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen:  Vader, 

ik heb gezondigd tegen den Hemel , en voor u;  19  En ik ben niet meer 
waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.   
20  En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, 
zag hem zijn vader , en werd met innerlijke ontferming bewogen;  en toe 
lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.  21  En de zoon zeide tot 
hem: Vader , ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw 
zoon genaamd te worden.  22  Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor 
het beste kleed, en doet het hem aan,  en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen 
aan de voeten;   
23  En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.   
24  Want deze mijn zoon was dood , en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is 
gevonden!  En zij begonnen vrolijk te zijn.   
 

Ieder christen is iemand die opgaat naar een feest in de hemel bij zijn Vader. Dit is 
de blijde boodschap, die zin geeft aan het aardse leven. 
 

HOOFDSTUK 6 
 

DE GROTE OMWENTELING. 

 
(1-14) Paulus had opgevangen dat er een misbegrip was over het begrip van de 
genade. “Mogen wij bij de zonde blijven?” Er staat niet: ”zullen wij blijven zondigen”? 
Het gaat hier eigenlijk over de vraag: Zullen wij blijven leven volgens onze zondige 
natuur? Dat is iets anders. De apostel probeert duidelijk te maken dat wij tegenover 
de zondemacht welke over ons heerst, nu een wapen hebben dat de zonde 
ontzenuwt, n.l. de genade Gods, de vergeving van de zonden. Telkens wij nog falen, 
bidden wij om vergeving.  
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Als preventieve maatregel leren wij uit de Bijbel hoe wij strijden tegen onze zondige 
natuur, en welke wij nu in staat zijn om te overwinnen. 
Wij kunnen ons nu gedragen als “dood” voor de zonde, of we dat willen is een 
andere vraag. Ophouden met een zondige gewoonte, of een zondige 
karaktereigenschap is niet eenvoudig. 
Vers 3 verwijst naar onze doop. Door de dood worden wij bevrijdt van onze zondige 
natuur ( v.7). Wij weten dat er twee soorten zondaars zijn n.l. behouden zondaars en 
verloren zondaars. Ieder mens is geboren als zondaar. 
 
Onze doop is een uiting geweest van ons geloof in Christus. Christus is 

gestorven, maar niet als gevolg van Zijn zondige natuur, 
want dat had Hij niet. Hij is geboren uit de H. Geest. Hij is 
opgestaan uit de dood. Onze doop betekent eigenlijk dat 
wij ons zondig leven willen begraven. (onder water zijn) 
Voortaan leven wij met een nieuwe geestelijke 
levenswandel.(v.12). (uit het water komen)  
Dit is ook een beeld van ons toekomstig opstaan uit de 
dood of de opname. 
Onze doop is ook een openbaar maken aan de mensen 
dat wij een grote omwenteling in ons leven hebben 

meegemaakt.  
Deze nieuwe wandel betekent volgens de grondtekst “een andersoortig leven” ( 
gr.kainos) In de grondtekst staat niet het Griekse “neos”, wat “nieuw” betekent. 
In vers 13  vraagt de apostel al onze capaciteiten en mogelijkheden in dienst te 
stellen van de Heer. 
 
 

   SLAAF VAN DE ZONDE OF SLAAF VAN CHRISTUS! 

(15-23) Paulus wijst erop dat ons 
andersoortig leven uit genade geen 
basis mag zijn om een loopje te nemen 
met onze levensheiliging. Er waren dan 
al mensen die dachten, iedereen is nu 
behouden, God heeft ieder mens 
vergeving geschonken, laten wij nu 
maar rustig verder leven als vroeger. Ze 
dachten wij leven nu niet meer onder de wet, maar onder de genade. Geen sprake 
van zegt Paulus. 
Het gaat om gehoorzaamheid. De apostel wijst naar de verhouding van baas en 
knecht. Elke knecht dient te gehoorzamen aan zijn baas.  
Hij toont aan dat de christenen nu een nieuwe baas hebben gekregen. Hun vroegere 
baas, waarbij zijn slaaf waren heette: de zonde en aanstoker satan. Hun nieuwe 
baas is nu Christus geworden. 
Het vroegere gehoorzamen was dwangmatig. Let op de slaaf en de verslaving. 
Hoeveel mensen zijn niet verslaafd, en dit kan van alles zijn. Het vroegere leven was 
als een slaaf, een levensstijl door ongehoorzaamheid aan God. 
Wie nu slaaf van Christus is geworden, zal nu “van harte” gehoorzamen aan 
Christus zegt de apostel Paulus. (v.17). 



Gaytant ronny Pagina 17 27/05/15 
 

Inderdaad het hart is besneden. Met het hart is hier bedoeld het denken van de 
mensen. Wie nu van denken is veranderd, zal ook veranderen in zijn levensstijl en 
gedrag. Vrijwillig zal hij zelf gaan zoeken wat God wil dat hij doet. 
 
Romeinen 12:2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd 
door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 
het goede, welgevallige en volkomene. 
Efeziërs 4:23  dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 

 
Vele mensen geven veel geld uit om te verjongen, volgen een kuur, nemen speciale 
voeding. Hoewel het lichaam toch veroudert, kan de mens dit moeilijk aannemen. 
Over het verjongen van denken hoort men nooit. Toch lezen wij dat God ons toont 
dat het belangrijker is te verjongen van denken. Het is kosteloos! 
 

1  Halleluja. Welzalig de man, die de HERE vreest, 
die van harte lust heeft in zijn geboden.Ps.112 

 
Een nauwkeuriger vertaling schrijft “van ganser harte” en dit is iets anders. Er is 
sprake van het ganse hart. Het woord “gans” wil zeggen helemaal en onverdeeld.  
 

24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere 
liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God 
dienen en Mammon. (Mattheus 6) 

De Mammon is de afgod van het geld. Geld speelt in het leven van de mens een 
belangrijke rol. Bedenk alleen maar wat allemaal wordt gedaan om aan geld te 
geraken.  

 
De Mammon, afgod van geld en materialisme! 

 
Dit woord is in het Babylonisch Mamona, schat (Gen. 
43:23).  
Het is een Aramees woord. Arameeërs woonden ten 
zuiden van Babylon.  
Het komt voor in Matth. 6:24 als aanduiding van geld of 
rijkdom, als de verpersoonlijking van aardse 
bezittingen, en staat hier tegenover God. 
Het is de god van de rijkdom. Dus allen die rijk willen 
worden zijn afgodendienaars of hoereerders. Het gaat 
over mensen die streven om rijk en schatrijk te worden. 
Mammon was in feite een begrip ontstaan als iets 
waarop men zijn vertrouwen stelde. Het was iets wat 
stond voor betrouwbaarheid en zekerheid. 
Het betekent niet alleen geld maar ook bezit. Jezus 

stelde het eigenlijk voor als een demonische macht, welke probeert de hebzuchtige 
mens te vangen. De toekomst zal laten zien dat geld en bezit geen vertrouwen 
mogen zijn. Je bouwt je leven op Jezus of op de Mammon, Ieder mens kan kiezen 
tussen eeuwig leven of eeuwig sterven! 

 
2222  MMaaaarr  tthhaannss,,  vvrriijjggeemmaaaakktt  vvaann  ddee  zzoonnddee  eenn  iinn  ddee  ddiieennsstt  vvaann  GGoodd  ggeekkoommeenn,,  hheebbtt  ggiijj  

ttoott  vvrruucchhtt  uuww  hheeiilliiggiinngg  eenn  aallss  eeiinnddee  hheett  eeeeuuwwiiggee  lleevveenn..  
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De vruchten van de wedergeboorte worden opgemerkt. ER was geen voordeel te 
leven zonder rekening te houden met God. Nu is het anders zeg Paulus u bent niet 
meer geboren als slaaf van de zonde maar opnieuw geboren om vruchten te dragen 
van uw heiliging en ten slotte het eeuwige leven. 
 

HOOFDSTUK 7 

 
HET PERSOONLIJK STRIJDEN TEGEN DE ZONDE. 

 
WET EN GENADE. 

(1-6) Vorig hoofdstuk leerde ons dat wij wel onder de genade leven en niet onder de 
wet. De wet is niet afgeschaft, maar nu is er wel de christelijke leer van de genade, 
en deze is niet in tegenspraak met de wet. 
De wet is geldig zolang men leeft predikt Paulus, en toont dit aan met een voorbeeld. 
Hij neemt het voorbeeld van een gehuwde vrouw. 
De gehuwde vrouw is aan haar man gebonden zolang hij in leven is. Als ze een 
andere man neemt, dan is dat overspel. Sterft haar eigen man, dan pas is zij vrij 
van de wet. 
Met dit voorbeeld maakt de apostel nu duidelijk dat wij “gestorven” zijn met Christus, 
dus ook wij zijn nu vrij, vrij van de wet! 
Deze passage heeft niets direct te maken met echtscheidingsproblematiek, doch een 
echtbreekster kan tot geloof komen, na de echtscheiding, zij is vrij en kan 
hertrouwen, mits “in” de Here. Dus slechts met een wedergeboren christen. 

 
Voor wij tot geloof kwamen: 

 
Ons lichaam werd overheerst door de zonde en 
zondige begeerten of verlangens. Het gevolg was 
uiteindelijk de dood en niet behouden zijn. Omdat 
men naar een bepaalde kerk gaat, is men nog niet 
een gelovig mens, wel een religieus mens. 
Karl Barth, Engels predikant, maakt de opmerking: 
Golgotha is de grens der religie. 
Alle godsdienst welke in tegenspraak is met de 
Bijbel, en niet geleid wordt door de H. Geest in het 

hart van de mens, is slechts een religieuze activiteit en heeft met God niets te 
maken. Hierbij een voorbeeld van de zonneaanbidding. 
 

Wanneer wij tot geloof kwamen: 

 
Er komt een nieuw leven, vanuit ons hart en door Gods Geest welke in ons is gaan 
wonen. Dus is het nu niet meer een angstvallig houden aan de wetten. 
Gelovigen hebben ook nog last van zondige verlangens, maar ze zijn nu in staat om 
weerstand te bieden. Er is nu een kracht die groter is, dan de zondekracht. 
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Voorbeeld: 
 

Wij zitten in een vliegtuig vele kilometers in de lucht. Dat vliegtuig heeft zeer 
krachtige motoren welke de wet van de zwaartekracht doorbreekt.  
Als die motoren uitvallen, valt het vliegtuig, omdat de kracht van de WET er nog 
steeds is, en dan wacht de dood. 
De twee krachtige motoren zijn ons geloof in de genade en de beloften. 

 
HOE ONTDEKKEN WIJ DE ZONDE IN ONS? 

 
Is de wet verkeerd? 

(7-13) Neen, schrijft de apostel, helemaal niet. De wet leert mij wat ik allemaal 
verkeerd doe en verkeerd of zondig denk!  
God leert ons positief te staan tegenover zijn wetten. Wij moeten deze wetten 
bekijken als raadgevingen van God aan ons, opdat wij gelukkig zouden kunnen leven 
met elkaar. 
Vandaag hebben mensen last om goed van kwaad te kunnen onderscheiden, de 
vruchten zijn te zien in de maatschappij.  

 
Hebreeën 5:14  Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun 
zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. 

 
Jesaja 5:20  Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die 

duisternis  tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet  stellen, 
en het zoete tot bitterheid! 

 
 (8-9) Doch de wet gaf mij de neiging om toch maar eens te doen wat verboden was. 
Bv. het begeren van andermans bezit of vrouw. 
Dan begint de zonde te leven in de mens, maar daardoor begint de mens te sterven! 
Vandaag is overspel schering en inslag. De gevolgen blijven niet uit, tranen vloeien 
dagelijks en in overvloed. Geen enkele echtscheiding is tot zegen! 
De wet overtuigd de mens van zonde. De wet doet vele mensen zwijgen die zeiden: 
Ik doe nooit kwaad en ben een goed mens! Ik ben geen moordenaar en geen 
brandstichter, en doe vele goede werken! 

 
De wet is heilig, rechtvaardig en goed! 
(12-13) Waarom? Het zijn de wetten van God, onze 
Schepper. Ongelovige mensen zijn niet in staat om 
rechtvaardige wetten te maken, dit, omdat ze voortkomen 
uit een zondig denken. Dit is een denken zonder rekening 
te houden met Gods woorden. 
 
Paulus zegt: is de wet voor mij dan dodelijk, gevaarlijk? 
Neen! De zonde in de mens is de algemene doodsoorzaak sinds de zondeval. 
Het rode licht aan het kruispunt is niet dodelijk, wel als de mens erdoor rijdt, neemt hij 
een groot risico te kunnen sterven. 
Wie niet luistert naar de Bijbel, Gods woord, loopt hetzelfde risico. 
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PAULUS VOELDE ZICH EEN RAMPZALIGE ZIEL! 

 
(14-26) De schrijver had begrepen dat hij van nature een zondige man was, met ook 
zijn begeerten, zondige neigingen en karaktertrekken. Bedenk maar zijn bloedige 
vervolgingen van de eerste christenen. 
Paulus had bij zichzelf ontdekt, dat, wat hij verkeerd deed niet in overeenstemming 
was met de nieuwe christelijke leer van de wet en de genade. Hij is voorbeeldig in 
zijn schrijven, hij denkt eerst aan het kwaad dat hijzelf deed, niet aan het kwaad dat 
anderen deden. Ook wij moeten altijd eerst voor de spiegel (Bijbel) gaan kijken of we 
niet vuil zijn.  

 
Paulus voelt zich ontmoedigd in zichzelf, hij weet nu het juiste 

profiel van hoe een mens moet leven, maar hij stelt vast dat hij het 
ook niet kan bereiken! 
De reden daarvoor is, dat hij nog steeds een lichaam heeft welke 
aan de zonde is onderworpen. Hij openbaart zijn gevoelens in vers 
19, waarin hij ook voor zichzelf ontdekt dat de zonde nog steeds 
macht heeft over hem. Hier zit een grote les in voor ons. Wij zien 
ook voor ogen hoe wij zelf en anderen zien zondigen. Wij hebben 
steeds de neiging om anderen te veroordelen, maar wij moeten de 
“zonde” in de anderen veroordelen Wij moeten de zonde niet liefhebben, maar wel de 
mens! Vers23 In de Leidse nieuwe vertaling komt het beter tot uiting.  

 
22  Want met mijn gemoed verlustig ik mij in de wet Gods, 
23  maar in mijn leden zie ik een andere wet heersen, een die strijd voert  met de wet van 
mijn rede en mij gevangen houdt onder de in mijn leden  heerschende wet der zonde. 
 
 
Ik wil leven zoals ik het predik zegt Paulus. 
Er zullen natuurlijk ook mensen zijn geweest die zonde zagen in het leven van die 
Paulus. Maar ware christenen zagen op Jezus. Zwakke gelovigen zien op mensen en 
verlaten de leer en worden kritisch en afvallig. 
Je hebt maar twee soorten mensen: geredde zondaars en verloren zondaars. Doch 
ook al was er zonde in het leven van Paulus, hij bracht velen bij de Heer, en stichtte 
zelfs gemeenten. 

(24)  Ik ellendig mens! Hieronder opnieuw de Leidse vertaling. 
24  Ik rampzalig mens! wie zal mij verlossen uit dit lichaam waarin de dood  huist?25  
Gode zij dank door Jezus Christus, onzen Heer! Dus dien ikzelf wel met  mijn rede de 
wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. 
Paulus dankt God omdat er een oplossing is gekomen en dat is heel sterk 
doorgedrongen bij de apostel. Zo moet het ook voor ons vast staan, dat wij een 
nieuw lichaam zullen krijgen dat onsterfelijk is.  

 
2 Timotheüs 4:7  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, 

ik heb het geloof behouden; 
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Toch heeft Paulus overwonnen. 
Hij heeft de wedstrijd uitgelopen. De gemeente is als alle 
deelnemers die deelnemen aan een loopwedstrijd. Ook daar 
heb je mensen die de strijd opgeven, het wordt te lastig, te 
moeilijk om christen te blijven. Opgave is voor de mensen 
die nooit de kracht van God hebben gehad. 

Wie de Bijbel vasthoudt, houd Gods hand vast! 
Zo zijn er dan twee soorten mensen, de ene strijden tegen 
de zonde, de anderen blijven slaaf van de zonde. Indien wij 
aan onszelf zouden zijn overgelaten, zouden wij niet in staat 
zijn God te gehoorzamen of Hem te loven. Dus zonder de H. 
Geest is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Men kan 

dan hoogstens een verloren religieus mens zijn geworden, die dacht in de hemel te 
komen, doch zonder zekerheid. 

HOOFDSTUK 8 
 

  GEEN VEROORDELING VOOR HEN DIE  “ IN CHRISTUS” ZIJN ! 
 
(1-4) Wat betekent dit begrip “In Christus” zijn? Is dit gewoon geloven? Wanneer 
iemand tot geloof in Christus komt, verandert zijn hele leven. De mens begint zijn 
leven aan te passen aan wat God nu werkelijk wil. Er zijn drie punten die iemand 
kenmerken dat hij “in Christus” leeft, namelijk: 
 

 Het eens worden met wat God zegt in de Bijbel, Gods woord. Wat God zegt 
wordt aangenomen als de waarheid voor het leven. Hij verlaat zijn vroegere 
zienswijze op het leven. 

 Het heiligingproces. Dit is de toepassing van de principes in de praktijk. 

 Hij wil onderwezen worden. Hand. 2, zij bleven volharden bij het onderwijs der 
apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.  

 
Wie na een tijd nalatig wordt, valt af, en gaat verloren zegt God: 
 
37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten 
wachten,38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan 
heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.39 Doch wij hebben niets van doen met 
nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Hebr.10:39. 

 
DE GEZINDHEID OF DE GEDACHTESTROMING. 

 
(5,8) ,Je kunt leven naar wereldse normen en gedachten, zoals een socialistische, 
liberale, of communistische gedachtegang. God noemt dit een gezindheid naar het 
vlees. Het zijn menselijke gedachten en regels. Je kunt leven naar Gods normen, en 
deze vinden we in de Bijbel. Dit is een gezindheid naar de geest. Om deze 
gezindheid te hebben heeft men dan ook Gods Geest nodig, anders kun je de Bijbel 
niet begrijpen. Dit is dan een geestelijke gezindheid. De mens moet begrijpen dat 
men God niet kan dienen op een wereldse wijze of met wereldse gezindheid. Dit is 
zondig. Het kunnen wel goede werken zijn, maar ze missen hun doel, omdat ze God 
niet behagen. 
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Wie dus niet wederom geboren is geworden kan God niet behagen. 

 
VERS 9 – 17  HEBT U DE GEEST VAN CHRISTUS ONTVANGEN? 

 
21  Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 
22  die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten 
gegeven heeft.(2.Cor.1). 
Het is zeer belangrijk de Geest van Christus te hebben ontvangen. Het is een 
zekerheid in je denken, in je hart, dat je een kind van God bent geworden. Wanneer 
iemand zich laat behandelen aan zijn neus om er beter uit te zien, dan zie je dat 
onmiddellijk. Wanneer iemand christen is geworden, dan zie je dat ook, doch niet aan 
zijn lichaam maar, eerst aan zijn spreken, en dan geleidelijk aan zijn gedrag en zijn 
vruchten die God in hem voortbrengt! 
In vers 10 lezen wij dat de mens, ook al is hij christen geworden lichamelijk zal 
sterven, maar dat hij zal leven door de Geest. 
Vers 11 leert dat het precies door deze Geest is, dat wij zullen opstaan of 
opgenomen worden op de dag van Christus. Dan zullen de kinderen Gods openbaar 
worden.  
Vers 13 laat blijken dat het gedrag bepalend zal zijn welke christenen eeuwig leven 
in zich hebben. HHeett  ddooddeenn  vvaann  ddee  wweerrkkiinnggeenn  ddeess  lliicchhaaaammss,, dit wil zeggen, dat wie de 

H.Geest werkzaam laat zijn in zijn leven, Zijn leiding aanneemt, de zondige 
gedachten, alle begeerten, spraak en levenswijze zal veranderen. 
 
MMaatttthheeüüss  1188::99    EEnn  iinnddiieenn  uuww  oooogg  uu  ttoott  zzoonnddee  vveerrlleeiiddtt,,  rruukk  hheett  uuiitt  eenn  wweerrpp  hheett  

vvaann  uu..  HHeett  iiss  bbeetteerr  vvoooorr  uu  mmeett  eeeenn  oooogg  tteenn  lleevveenn  iinn  ttee  ggaaaann,,  ddaann  mmeett  ttwweeee  

ooggeenn  iinn  hheett  hheelllleevvuuuurr  ggeewwoorrppeenn  ttee  wwoorrddeenn..  

 
(15-17) Hier leren wij dat niet iedereen zich een kind van God kan 
noemen. Je moet eerst aangenomen zijn als een kind van God, dan 
is het ook normaal dat je dan God uw Vader, Abba, mag noemen. 
Gods Geest bevestigd in uw hart dat u Zijn kind bent geworden. Dit is 
zo speciaal, dat men het moeilijk onder woorden kan brengen. Een 
goede raad is dat men zich niet moet laten overtuigen door mensen. 
Het geloof in Christus is daarom heilig!, speciaal, uniek! Je bent geen 
christen omdat je naar een kerk gaat. Ik ben ook geen auto, als ik 
veertien dagen in mijn garage sta! Wie de gevolgen draagt op deze 
wereld, en moet lijden omwille van Jezus naam, die zal ook delen in 
de heerlijkheid van God zelf. 
 
1 Corinthiërs 2:9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid 
voor degenen, die Hem liefhebben. 

Niemand is ooit terug gekomen vanuit de hemel, alleen Jezus is er nu in 
mensengedaante 
Met Zijn verheerlijkt lichaam. 
Een mens kan het zich niet voorstellen wat de hemel is, en wat het mag betekenen 
dagelijks bij God te zijn. Daar zullen allen wonen die behoren tot de familie van God! 
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DE VERWACHTING en HOOP VAN GODS KINDEREN. 
(18-30)Wedergeboren christenen hebben een hoopvolle toekomst. Zij krijgen een 
verheerlijkt lichaam zoals Jezus. Alle ellende, zoals ziekte en sterven zullen tot het 
verleden behoren. 
Paulus schrijft dat zelfs de schepping wacht om bevrijd te worden van de 
vergankelijkheid. De schepping is in barensnood. Dit wijst erop dat deze aarde een 
nieuw leven zal krijgen. De eindtijd waarin wij nu leven, is niet het einde van de 
wereld. Christus komt nog duizend jaar regeren in Jeruzalem, dan pas zal er ware 
vrede zijn voor mens, dier en natuur! 
In vers 24 toont Paulus wat er bedoeld wordt met hoop of verwachting. Wij hebben 
een verwachting van iets dat wij niet hebben gezien, dat is een reden waarom ware 
christenen blijven volharden. 
 
Vers 27  De H. Geest bidt voor ons, pleit voor ons, en treed op voor ons. Zonder dat 
wij het weten of beseffen krijgen wij bijstand in onze moeiten. Wat een troost en 
sterkte is dat, alleen al te weten dat een christen nooit alleen is of aan zijn lot is 
overgelaten. 
Vers 28 is zeer bemoedigend voor alle christenen die God liefhebben ( gehoorzamen 
)en volgens Zijn voornemen geroepen zijn. ( niet de zogenaamde priesterroeping ). 
Alles werkt mede ten goede. Alle omstandigheden en gebeurtenissen waarin wij 
terechtkomen, alle beproevingen, al ons verdriet.  
De woestijnmiserie voor Godsvolk, werkte mede ten goede! God weet wat Hij doet. 
Deuteronomium 8:2  En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, 
deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, 
om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. 
 
WIE ZAL ONS SCHEIDEN VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS? 
 
(31-39) De apostel leert dat wanneer God aan uw kant 
staat, wie kan dan nog een christen doen veranderen 
van gedachten. Wie heeft het recht om christenen te 
beschuldigen. Christus wordt hier vooropgesteld als 
het grote voorbeeld. God liet toe dat men Hem 
beschuldigde ten onrechte. God liet toe dat men Hem heeft vermoord. Maar Jezus is 

opgestaan en leeft. Hij pleit voor allen die Hem 
volgen. Hij zit aan de rechterhand van God.  
 

WWiiee  ooff  wwaatt  zzaall  oonnss  sscchheeiiddeenn  vvaann  JJeezzuuss?? 
 

Wij lezen soms van allerlei verdrukkingen, 
martelingen, folteringen en het vermoorden van 
Christenen. Het doet je soms stilstaan, wanneer 
wij lezen dat ook vandaag nog broeders en 
zusters vervolgd worden op gruwelijke wijze. 
Denk aan China, Rusland en nog andere landen. 
Toch zweren zij hun geloof niet af. Denk aan de 

middeleeuwen. Ook in Veurne (België) werden broeders gevierendeeld door paarden 
op de Grote markt omwille van het volgen van Jezus Christus, en geloof in de Bijbel 
maar ze hielden stand. 
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Neen, niets kan ons nog scheiden van de liefde van Christus schrijft Paulus. In vers 
38 zegt hij: 
 

“Ik ben er zeker van”! 
 
Paulus stond vast in zijn geloof en had geen twijfels. Wij zijn overwinnaars door Hem 
zelf. Hij stelt en stelde allen in staat, dit leed te doorstaan. Christenen zongen Gods 
lof toen ze naar de brandstapels werden geleid. 
Niemand van ons zou angstig moeten zijn. Oude christenen spraken van je krijgt 
kracht naar kruis!  

HOOFDSTUK 9 
 
(1-5) Het verdriet van Paulus. Uit het diepste van zijn hart maakt Paulus zijn verdriet 
openbaar. Wij kunnen denken Paulus waarom weent ge nu? Gij die zo goed weet 
wat God bedoelt, wat God zegt, weet dat God u gelukkig wil zien, gij treurt. 
Inderdaad de apostel heeft verdriet over het feit, dat zijn volk, zijn eigen 
bloedverwanten, zijn familie, in een verloren toestand zijn. Het zijn geen echte 
kinderen Israëls. Geen echte gelovigen. Paulus wil, indien hij het kon, zijn eigen 
behoud prijsgeven voor al deze mensen. Hij weet goed het verschil te maken tussen 
gelovigen en schijngelovigen. 
Gods volk wist wat God voor hen deed, wonderlijk uit Egypte gebracht. God heeft 
hen verteld hoe ze moesten leven en hoe ze Hem moesten dienen; 
Zij kenden de beloften en de erediensten van hun voorvaderen. Zij kenden, de tien 
geboden, het oude verbond. 
Ze hebben nu zelfs het nieuwe verbond kunnen horen gegeven door Jezus Christus, 
maar ze hebben het niet willen aannemen. Jezus die uit Gods volk is voortgekomen! 
Hetzelfde verdriet is te vinden onder de christenen. Ware christenen beseffen des te 
beter, dat wanneer iemand, de genade van Christus verwerpt, en verder wil leven 
naar eigen inzichten, een verloren ziel is. 
Hij heeft nog meer verdriet omdat hij weet wat God zegt in Zijn woord: 
 
12  (7-13) Bekeert men zich niet, hij wet zijn zwaard; hij heeft den boog  gespannen en 
aangelegd, 13  (7-14) dodelijke wapenen tegen hen bereid; hij maakt zijn schichten tot  
brandpijlen.Ps.7 

 
Iemand die niet wil veranderen van denken, die de weg van zijn Schepper niet wil 
gaan, is iemand die zware risico’s neemt, onbewust brengt hij zijn leven in gevaar. Hij 
is voor of tegen Jezus, er is geen middenweg. Je verwerpt Gods woord of je neemt 
aan wat God zegt. Je neemt de Bijbel aan als het woord van God. 
 

Psalmen 32:10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, 
dien zal de goedertierenheid omringen. 

 
NIET ALLE ISRAELIETEN ZIJN ECHTE ISRAELIETEN! 

NIET ALLE CHRISTENEN ZIJN ECHTE CHRISTENEN! 

(6-9) Het leek wel zo bekend onder Gods volk, dat zij erop stonden te zeggen dat zij 
kinderen van Abraham waren, omdat ze van hem afstamden. Kinderen van Abraham 
zijn daarom geen kinderen van God.  
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Kinderen van God, zijn mensen die doen als Abraham en Sara, vertrouwen op de 
beloften van God.  
Paulus schrijft niet allen die van Israël afstammen zijn Israël! Israël is begrepen als 
gelovige of vertrouwend op de beloften van God! Gods beloften blijven bestaan 
schrijft Paulus, ook de beloften aan Israël of aan alle gelovigen. 
God beloofde: 
Genesis 18:14 Voor de HERE is niets onmogelijk. Over een jaar zal Ik terugkomen en dan  
zal Sara een zoon hebben." 
Hebreeën 11:11 Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar 
eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd en zij erkende dat Hij te vertrouwen is. 
Het zijn slechts de kinderen die in de beloften geloven, die nageslacht zullen hebben. 
Zo gaat Paulus verder met het geval van Rebekka, waaraan God ook beloften gaf. 
 
 

 HET VERKIEZEND VOORNEMEN GODS. 
 
Ook Rebekka kreeg een belofte van God. 
 
Genesis 25:23  En de HERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee 
natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, 
en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. 

 
(10-13) Hier lezen wij het levenslot over deze twee mensen nog voor ze geboren 
waren. 
God verkoos Israël boven Esau nog voor ze geboren waren, omdat het niet 
afhankelijk zou zijn van hun levensgedrag. Israël werd eigenlijk verkozen om een 
instrument te zijn voor de redding van alle zondaren in de wereld.  
Dit betekende niet dat Esau al van te voren was opgeschreven ter verdoemenis. 
Esau was niet geroepen om drager te worden van het heil, de redding, en hij was 
helemaal niet uitgesloten van de zaligheid. (behoud). 
 Enkel de profeet Maleachi maakt er melding van na eeuwenlange goddeloosheid 
van het nageslacht van Esau. Ook in de Hebreeënbrief is er sprake van het Esau-
profiel: 
Hebreeën 12:16  Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een 
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht.  

 

  GOD ONRECHTVAARDIG? 

(14-16) Volstrekt niet! 
9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.1 Joh.1 
K.Haneveld schrijft: Als de mens het doen en laten van God niet meer begrijpt, dan is 
de duivel erbij om twijfel te zaaien. De apostel  neemt een oude bijbeltekst om Gods 
autoriteit aan te tonen.  
 

19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN voor 
u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik 
Mij ontferm. Exod.33 

Het gaat over Gods ontferming, niet of het lot van de mens afhankelijk is van zijn 
gedrag, maar ontferming is er altijd nodig, ook voor Israël. 
(17-18) God en Farao! Ook hier toont God dat Hij de schepper is, en een mens zijn 
schepsel. God respecteert de vrije wil van de mens, ook van de Farao. De grote 
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koning van Egypte had wereldmacht, en God liet hem regeren. Doch de Farao 
diende te luisteren naar God, en was zelf god niet! 
Mozes was een man Gods, en sprak namens God, de Farao was slechts een 
opstandig mens. God kan zich ontfermen over een mens die wil luisteren naar God 
en gehoor wil geven. Doch wanneer een mens niet wil luisteren naar God, dan kan 
God het hart verharden, en de mens gaat zich meer en meer gaan verzetten tegen 
God. Onder dit verharden moeten wij begrijpen, dat God de vrije wil van de mens 
blijft respecteren, doch de mens kan grensoverschrijdend zich verzetten tegen Gods 
wil. 
 
Mattheus 13:15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn 
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun 
ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik 
hen zou genezen. 

 
MAAR GIJ O MENS, WIE ZIJT GIJ DAT GIJ GOD ZOU TEGENSPREKEN? 

(19-29) Paulus probeert de Christenen in Rome, waar de meeste joden zijn, ervan te 
overtuigen dat ze niet zo hoogmoedig mogen denken.  
De mens is nog steeds een schepsel van God. Een pottenbakker doet met wat hij 
heeft gemaakt wat hij wil. Zie oud pottenbakkerswiel hiernaast. 
De apostel toont aan dat God, mensen die luisteren naar Hem EN GELOVEN, ook 
door Hem kunnen gebruikt worden voor wat Hij wil bereiken. 
Paulus maakt duidelijk dat er een verandering is gekomen. God heeft nu nieuwe 
instrumenten der ontferming (genade) gekozen onder de heidenen. Wat eens niet 
mijn volk was, is NU de geliefde geworden. Dit is de gemeente van Christus. 
Inderdaad schrijft Paulus, Ik las dat Jesaja schrijft, dat er slechts een overblijfsel zal 
zijn van het Israël, al ware ze als het zand der zee. Jesaja schreef ook, was er geen 
zaad overgebleven, dan was Israël als Sodom en Gomorra gelijk geworden! 
 
(30-33) Een kwestie van geloven in de genade! De heidenen streefden niet naar 
gerechtigheid, maar uit geloof in Jezus hebben ze gerechtigheid van God bekomen.  
Israël, die de wet van de gerechtigheid had, heeft de genade verworpen, en wilde 
Zelf hun hemel verdienen, door werken der wet. Door te leven naar de wet, dachten 
zij: zo kom ik in de hemel. Dezelfde dwaling leeft nog steeds in de katholieke kerk, 
Jehova-getuigen enz. Zo kwamen de aflatenleer, het vagevuur enz. 
 
God wist dat Jezus voor Zijn volk een struikelblok zou worden (v.33). Ze konden niet 
aannemen dat Hij alles volbracht aan het kruis, opdat de mens door geloof in Hem 
behouden zou worden.  
Zij stonden op hun eigen gerechtigheid, precies zoals vele mensen vandaag, die 
denken: ik ben een goed mens, doe niemand kwaad, ik ga naar de kerk en doe 
goede werken. 
 

Romeinen 10:3  Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen 
gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet 

onderworp 
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HOOFDSTUK 10 
(1-3) Het is een diep verlangen van Paulus opdat zijn joodse broeders tot geloof 
zouden komen, en behouden zouden worden. Deze mens was bekommerd om 
anderen, en was hierdoor een voorbeeld voor ons. Het is niet omdat de mens niet 
meer wil luisteren, dat men, het evangelie niet meer moeten uitleggen. 
Toch stelt men vast dat de mensen meer beginnen na te denken over wat er na de 
dood is. Paulus zag dat zijn joodse broeders ijver hadden voor God, doch zonder 
verstand zegt hij. Men denkt niet na. Ze dachten en denken nog steeds dat ze 
door te doen wat de wet zegt, behouden zullen worden.  
Religieus zijn is niet hetzelfde als gelovig zijn. Wanneer men God wil dienen moet 
men ook zijn verstand gebruiken.  
Israel was geestelijk blind. Er werden veel inspanningen geleverd in tijd en geld. De 

getuigen van Russel, zijn mensen met veel ijver, maar geestelijk 
blind.  
Wanneer men luistert naar een vreemde taal die je niet begrijpt, is 
niet verstandig. Denk aan de erediensten in de Roomse kerk, welke 
in het Latijn werden gedaan.  
 
“ eigen gerechtigheid”. Men wilde zelf uitmaken wat goed en 
kwaad is. De gerechtigheid Gods verwerpende. Vandaag nog 
hetzelfde, men schrijft geloofsboeken, kerkboeken, bijkomende 

kerkelijke wetten, i.p.v. de Bijbel. 
Men wilde zich niet onderwerpen aan Gods wetten, en nu nog niet. 

 
Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor    
eeuwig,en uw wet is waarheid.Ps.119 

 
   Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet 
geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat 
zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Matth.21 

 
(4-5) Christus is het einde of doel van de wet. Reden: Mozes zegt dat de mens die de 
wet volbrengt, of niet zondigt, zal leven. Christus volbracht de wet. Omdat Christus 
niet zondigde stond Hij op uit de doden. Hij zou leven! 
De wet blijft wel bestaan, slechts om de ongelovige te overtuigen van zonde, en te 
doen begrijpen dat hij tegenover God zondig staat en vergeving nodig heeft!  
Nog steeds zijn er mensen die denken te kunnen springen over hun eigen 
zondeschaduw! Probeer maar eens, als de zon schijnt, over je eigen schaduw te 
springen! 
 

Zeg niet in uw hart…. 

 
(6-7) Er is nog nooit iemand uit de doden teruggekeerd om het te zeggen, noch uit de 
hemel, noch uit de hel! Inderdaad is dit het klassieke antwoord van de goddeloze, de 
verlorene. Men wil een bewijs. Ook joden willen vandaag bewijzen dat de Bijbel van 
God is. Doch dit is niet nodig, het is een belediging voor God.  
Wat onterend is het wanneer men hoort dat er achter uw rug, gecontroleerd word of 
wat u zegt wel waar is of eerst bewezen moet worden! 
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Christus leeft nu in het hart van de gelovige  
 
Andere vertaling.voor vers 8 (belangrijk) 

8   Neen, zegt de Schrift, het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart, het 
woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. 

 
(8-13) Inderdaad, Paulus schrijft hier wat een gelovige is. Iemand waarin de bijbel tot 
leven is gekomen, en waarvan zijn mond overloopt! Geloven met hart en ziel dat 
Christus is opgestaan en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Christus is de 
zoon van God. Een christen zal niet beschaamd staan wanneer hij sterft.  
Allen die de naam des Heren aanroepen zullen behouden worden, zowel Jood als 
Griek, ieder mens. 
Dit wil zeggen dat allen die Jezus hebben aangenomen als hun Heer en verlosser 
behouden zullen worden. Als Heer betekent, het gezag van de bijbel aanvaarden en 
zich daarnaar richten. 
 

Calvijn: Waar vuur is, daar is warmte! Waar geloof is, dat 
straalt uit! (getuigen). 

  
Mensen kunnen soms niet begrijpen, dat wedergeboren christenen zo vurig van hun 
geloof kunnen getuigen, het lijkt hen wel tegennatuurlijk. En inderdaad het gaat in 
tegen de zondige natuur waarin de mens werd geboren.  
Het lijkt wel of God zulke mensen heeft geopereerd! En dat is ook 
zo! 
 
 

6 En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost 
besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw 
hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Deut.30 

 
 

Liefelijke voeten 
(14-15) Men moet geloven in Jezus, maar daarom moet er van Hem gesproken 
worden, en daarom zijn er mensen nodig die getuigen over Hem. Men moet mensen 
zenden om erover te spreken. Iedere christen is geroepen, om te spreken, zodat 
anderen horen en geloven! 
Wie nooit zaait, zal ook nooit moeten oogsten. Wij zijn gezanten of herauten, en 
brengen niet een eigen evangelie, maar Gods woord.  
 
Lukas 10:3 Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven. 
Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in 
de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden 
al wat Ik u bevolen heb. 

  
“Hoe liefelijke zijn de voeten van hen”……..Liefelijke voeten? 
 Het Grieks woord liefelijk mag en kan hier vertaald worden als: 
“juist op tijd komend”. Inderdaad voor duizenden christenen is het evangelie op het 
juiste moment in hun leven gekomen. 
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Wij denken soms als mens, het is jammer dat ik niet vroeger tot geloof ben gekomen. 
Maar God weet beter, Zijn denken is veel hoger dan het onze! Hij weet wanneer wij 
rijp zijn, de akker van ons hart geploegd. 
Wij moeten meer prediken, wij moeten in de samenkomsten elkaar meer kunnen 
opbouwen door het woord. In de week elke gelegenheid nemen die God ons heeft. 
God wil dat wij meer spreken over Zijn liefde tot de mensen, en ons niet laten 
ontmoedigen! 
 

Israël, een ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
 
(16-21) Inderdaad, Israël heeft het gehoord door Jezus zelf. Hij predikte van stad 
naar stad, deed wonderen, tekenen en genezingen. Deed de doden opstaan. Vers 
21 
Paulus verwijst naar een profetie door Mozes. 
Ik zal u jaloers maken op wat geen volk is. Zo is het geworden de gemeente 
ontstond, en was een volk dat kwam uit alle volkeren. 
De profeet Jesaja maakt het nog duidelijker schrijft Paulus. Ik ben gevonden door wie 
mij niet zochten. 
Ik ben openbaar geworden aan wie mij niet zochten! 
Wie tot geloof kwam heeft eigenlijk niet echt gezocht. Door omstandigheden en door 
gevolgen van zonde in dit leven, hebben mensen Jezus gevonden.  
Wanneer wij horen naar mensen die tot geloof kwamen en daarover getuigden, 
horen wij de meest uiteenlopende en bijzondere verhalen. Toeval bestaat er niet.  
 
Wie oprecht baden tot Jezus, en geloven, vergeving te hebben gekregen, aan hen 
heeft Hij zich geopenbaard. Hij heeft zich op wonderlijke wijze bekend gemaakt in het 
hart, het denken van die mens. Ieder wedergeboren christen weet met zekerheid dat 
hij behouden is. Hij kan niet meer leven zonder zijn Bijbel! Zo is er dan ook een 
persoonlijke band ontstaan tussen God en de mens. God maakt een nieuwe 
schepping, en Hij is begonnen met de mensen, nieuwe mensen. 
 

RRoommeeiinneenn  1122::22    EEnn  wwoorrddtt  nniieett  ggeelliijjkkvvoorrmmiigg  aaaann  ddeezzee  wweerreelldd,,  mmaaaarr  wwoorrddtt  hheerrvvoorrmmdd  

ddoooorr  ddee  vveerrnniieeuuwwiinngg  vvaann  uuww  ddeennkkeenn,,  ooppddaatt  ggiijj  mmooooggtt  eerrkkeennnneenn  wwaatt  ddee  wwiill  vvaann  GGoodd  iiss,,  

hheett  ggooeeddee,,  wweellggeevvaalllliiggee  eenn  vvoollkkoommeennee.. 

  

HOOFDSTUK 11 

 
  HEEFT GOD ISRAEL VERWORPEN? 

 
(1-10) Israël, dat vandaag bijna dagelijks in het wereldnieuws komt, is nog steeds Gods 
oogappel. 

8 Want, zo zegt de Heer der heerscharen, die mij een eervolle zending heeft  
opgedragen tot de natiën die u buitgemaakt hebben:  

     Wie u aanraakt raakt  mijn oogappel aan .Zacharia 2 Leidse vertaling. 
 
Wie vecht en strijd tegen Israël, vecht tegen zijn eigen schepper! Hij doet dit onbewust 
en uit gebrek aan kennis van wat God zegt. 
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Paulus haalt aan, dat er steeds een overblijfsel zal zijn onder Gods volk, welke trouw 
blijft aan zijn God. Elia zegt hij, was een ontmoedigde profeet, hij dacht dat er in Israël 
geen gelovigen meer waren. Velen profeten werden er toen gedood. 
Doch God wijst erop, dat er nog een overblijfsel van zevenduizend gelovigen waren.  
Het is belangrijk om te zien hoe God over dezen mensen spreekt. 
 

“ Ze hebben hun knieën voor de Baal niet gebogen”! 

 
Baal  of Bel was de algemene naam voor de toenmalige afgoderij. 
(BELgique). Astarte is de godin van de vruchtbaarheid (Istar in 
Mesopotamië); de Hebreeuwse tekst heeft het meervoud. De uitdrukking ‘de 
baäls en de astarten’ duidt in het O.T. de Kanaänitische goden aan. Baäl (de 
Heer) is het mannelijke goddelijke beginsel; Het reliëf hiernaast komt uit 
Syrië. De god houdt een knots en een staf in zijn handen. Astarte 
symboliseert de liefde en de vruchtbaarheid. De apostel maakt hen nu 
duidelijk dat er ook nu opnieuw een overblijfsel zal behouden worden, door 
genade. Inderdaad zijn er vandaag ook nog joden die tot geloof in Jezus 
komen. 
Vers 8-10. 
“Hun tafel” (Ps.69). 
Een rijk gevulde tafel als beeld van welvaart is voor hen een strik, geworden. 
Dit gevaar is er ook nog voor de christenen uit de heidenen. Lees hieronder: 
 
9  Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en 
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 
10  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. 1 Tim.6 

 
“de gekromde rug” 
Gods volk gaat gebukt onder verdrukking van andere volkeren. Het ergste komt nog, 
door hun ongelovigheid, en af te wijken van Gods woord, en het verwerpen van het 
evangelie.  
 

DOOR HET FALEN VAN ISRAËL, KWAM REDDING VOOR DE HEIDENEN! 
 
(11-24) Nadat Israël het evangelie had verworpen, werd het aan de heidenen gepredikt 
met kracht en wonderen. De bedoeling om Gods volk jaloers te maken en hen te laten 
nadenken en tot inkeer te brengen. God heeft Israëls val niet gewild. 
Christenen dienden door hun voorbeeld aan te tonen dat ze Jezus als hun heiland 
dienden aan te nemen. Jammer dat ook al zo vlug christenen afdwaalden van de Bijbel, 
en dachten dat ze nu in de plaats waren gekomen van Israël. Denk aan de bloedige 
kruistochten van afvallige christenen. Paulus vergelijkt Israël met de olijfboom waarvan 
de takken zijn afgebroken door verdorring. Dit is een beeld van ongelovige joden en de 
ongelovigheid van Israël tegenover hun Messias Jezus. 
De apostel zegt, de heidenen zijn wilde loten die geënt zijn geweest op de olijfboom. De 
olijfboom is in de Bijbel een beeld van Israël. 
De christenen zijn niet in de plaats van Israël gekomen maar zijn op dezelfde stam 
gezet. Christenen die het gezag van de Bijbel niet aannamen, dachten dat zij nu het 
uitverkoren volk waren geworden, wat een dwaling. Ook Luther had niet dat geestelijk 
inzicht. Heidenen moeten heel goed gaan begrijpen dat God zijn volk niet heeft 
gespaard, omdat ze ongelovig leefden. Denk nog maar aan de Holocaust van tijdens de 
tweede oorlog. Het oordeel over de heidenen zal harder zijn. 
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Vers 22 “ook weggekapt worden”  
Takken die geen sappen meer opnemen verdorren. Christenen die geen geestelijk 
voedsel opnemen verzwakken drogen uit en brengen ook geen vruchten meer voort. 
Daarom moeten wij elkaar aanmoedigen trouw te blijven aan onze Here Jezus, aan de 
gemeente. 
Vers 24 Heidenen ( niet-joden) zijn als wilde olijfboom doe geen goede vruchten 
voortbrengt. Zo is het ook begrijpelijk dat wanneer een jood tot geloof komt in Jezus, hij 
geënt word op de echte olijfboom naar zijn aard.  
 
(25-36) Een geheim van God noemde men vroeger een mysterie. Dit leek iets 
onbegrijpelijks voor de gewone religieuze sterveling. Het geheimenis of de 
verborgenheid, is een verborgen bedoeling van God zelf. Het werd hier bekendgemaakt 
door God aan de apostel. 
 

Wat is nu dit geheimenis? 
 
Het gaat over een gedeeltelijke verharding welke over Israël is gekomen tot de volheid 
der heidenen. Onder verharding moeten wij het volgende begrijpen: 
 
17 ¶  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de 
heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 
18  verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen 
heerst, om de verharding van hun hart. Efeze 4 
 
Verharding is ongeloof en ongehoorzaamheid aan wat God vraagt. 
Het begrip: “ de volheid der heidenen”. Het is een tijdstip. Daar is veel onderzoek over 
geweest. Het kan zijn dat dit het ogenblik is waarop de laatste heiden zich bekeert. Het 
kan het ogenblik zijn van de opname van de gemeente, welke trouwens ook een 
geheimenis is. 
 

Een andere mogelijkheid staat in Lucas 21:24 
 

24  En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en 
gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en 
Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat 
de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. 
 

Als een teken van de tijd, zien wij dat Israël opnieuw in 
1948 een staat is geworden en dat vele joden uit alle 

stammen terug naar hun land terugkeren. 
In 1967 werd Jeruzalem door Israël veroverd. Dit is een signaal dat er vroeg of laat nu 
een einde komt. Inderdaad Jezus komt er regeren! Vandaar de strijd om Jeruzalem 
welke de laatste wereldoorlog zal inluiden en de uiteindelijk de wereldhoofdstad zal 
worden! 
(26) Wanneer Jezus terugkomt, zal het ganse overblijfsel van Israël tot geloof komen. 
De antichrist komt aan zijn einde door de verschijning van Koning Jezus. Jezus komt zelf 
regeren in Jeruzalem! 
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Dan zal volgende profetie in vervulling gaan: 
33  Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, 
luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
34  Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent 
de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, 
luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde 
niet meer gedenken. Jeremia 31 
 
Vers 33 

Paulus wil de aandacht vestigen op de plannen die God heeft met de mensen, de 
volkeren en met ons persoonlijk. 
Hij schrijft Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 
Zo vele dingen worden wetenschappelijk onderzocht, doch hier is geen onderzoeken 
aan. Hier valt slechts Gods woord aan te nemen en te vertrouwen.  
 

HOOFDSTUK 12 
 
De apostel vraagt in Gods naam een opoffering, een inspanning en 
een inzet van de christenen, die in Gods dienst staan.(1)  
Dit is een levende ceremonie die God welgevallig is. Hier vinden wij 
een verschil tussen een vormgodsdienst bestaande uit rituelen, en 
een ware dienst aan God door een actief leven naar Gods wil, 
vandaar dat het ook heilig is. 
In het O.T. werd een dier geslacht als offer. 
(2) Wij mogen niet leven als de mensen die geen rekening houden 
met God en geen christelijke principes willen volgen, Dit wordt 
vandaag steeds moeilijker omdat men de Bijbel, Gods woord 
verlaat, en oude of nieuwe kerkelijke wetten of overheidswetten opstelt die ingaan 
tegen de Bijbel, het woord van God. Denk nu anders zegt Paulus, denk nu aan het 
goede, bijzonder aan wat u kunt doen, wat God behaagt, en geen eigenbelangen 
navolgt. 
 
Let wel, positief denken is nog niet Bijbels denken, omdat alles wat positief bekeken 
moet worden getoetst moet worden aan de Bijbel. 
Mensen zien euthanasie ook positief, al is dat in Gods ogen moord! 
Iemand die Bijbels positief denkt, is iemand die eerst zoekt hoe God erover denkt! 
 
Col.3:22 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
  

DE ZIEL VAN DE GEMEENTE 

 
(3-8) Paulus was zich bewust, dat hij een vervolger van Christus was geweest. Hij 
schrijft dat hij nu genade van God heeft ontvangen, om voor God dienstbaar te 
mogen zijn. Deze man heeft niet eerst een diploma moeten behalen, was niet door 
God gekozen om zijn intelligentie, maar omdat God zondaren barmhartig is!  
15  Maar de Here zeide tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn 
naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israels; 
16  want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam.Hand.9 



Gaytant ronny Pagina 33 27/05/15 
 

 

Nu was hij apostel met gezag. 
Iemand die nooit heeft begrepen dat Jezus zich liet kruisigen omwille van zijn zonden 
Is iemand die nooit uit dankbaarheid zijn leven aan Jezus zal wijden! 
De ziel van de gemeente betekent hoe leeft zo’n gemeenschap der heiligen. Paulus 
legt uit hoe al die mensen die God genadig is geweest moeten samen werken. De 
samenwerking in de gemeente is diep verbonden en te vergelijken als met het 
functioneren van een menselijk lichaam. Een lichaam bestaat uit verschillende delen 
en die elk werken in verband met elkaar. Ieder deel heeft een specifieke functie en in 
overeenstemming met al de andere. Je doet niet met je handen wat je doet met je 
voeten!  
Het is dus belangrijk te weten hoe de Here je gebruikt. Ieder die tot geloof komt heeft 
zijn genadegaven welke door God zelf zijn geschonken. 
Er is profetie, dienen, onderwijzen, vermanen, leiding geven, mededeelzaamheid, 
barmhartigheid, enz. 
Deze gaven worden opgemerkt in de gemeente door alle leden.  
 

CHRISTELIJKE PRINCIPES 
 
(9-21) De liefde moet echt zijn onder elkaar. “ Anhupokritos” staat er. Dit betekent 
geen hypocriet zijn. Wij moeten afkering zijn van kwade praktijken en gewoonten. 
Wie veel kritiek heeft is geestelijk ongezond. Wij moeten het goede in elkaar 
stimuleren. Hartelijk zijn voor elkaar, niet liefdeloos toezien. 
Niet lui zijn zegt de apostel, ieder lid is actief. Denk maar aan uw lichaam welk 
orgaan zou niet actief zijn. Als het niet werkt, dan is het ziek of verlamd. 
13   De luiaard zegt: Een roofdier op de weg! een leeuw op straat! 
14   De deur draait zich om op haar scharnieren, zo de luiaard op zijn bed. 
15   Al heeft de luiaard zijn hand in de schotel gestoken, hij is te traag om haar naar 
zijn mond te brengen. 
16   De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven. 
 

Leeuwen komen niet in de stad, dit toont aan dat uitvluchten snel door de mensen 
worden doorzien. 
 
v.12 Christenen verblijden zich in de hoop en de verwachting van Christus tweede 
komst op aarde. Deze blijdschap kan men een christen nooit afnemen. Geduldig in 
moeilijkheden en volhardend in gebed. 
Het gebed is de motor van de gemeente. Wij moeten bidden voor elkaar en gebed 
vragen in de gemeente. 

v.13 Niet alle christenen leven in welvaart. Daarom 
is er steun nodig voor broeders en zusters die in 
armoede leven. Dit is gemeenschap hebben met 
elkaar. 
42  En zij bleven volharden bij het onderwijs der 
apostelen en de gemeenschap, het breken van het 
brood en de gebeden. Hand.2 
 
Gastvrijheid is geen gave, doch wel een 
christenplicht. Het waren dan nog allemaal 

huisgemeenten.  
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Kerken en kathedralen zijn er pas veel  later gekomen door negatieve invloed van de 
overheden ten tijde van de schijnbekering van Constantijn de Grote (ca.280-336 
n.Chr.) van het Oost-Romeinse rijk. Later door de doop van Clovis in 496 n.Chr. in 
het WRR. Iedereen diende onder lichte morele dwang gedoopt te worden, de 
onheilige kinderdoop. 
 
v.14 Men mag geen mensen verwensen die u kwaad hebben aangedaan. Soms 
spreekt men bewust of onbewust een vloek over iemand uit.  
Wij dienen te zegenen i.p.v. te vervloeken tegenover deze mensen, niet gemakkelijk, 
maar God stelt ons in staat om dit te doen. 
v.15 Wij moeten meevoelen en meeleven met elkaar in gelijk welke situatie. Dit is 
een principe dat door de wereld wel word opgemerkt. Bijzonder vandaag waar ieder 
leeft voor zichzelf. 
Spreuken 25:20 (het boek) 20  Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens, is net zo onverstandig 
als  iemand die ‘s winters geen jas aantrekt. 
Christenen hebben een geestelijke band. Ze behoren tot de familie van God. De 
vleselijke familie is ondergeschikt geworden, tenzij ze tot erkentenis van de waarheid 
zijn gekomen. 
 
 
Matth.10 
34  Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard.35  Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen 
tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder;36  en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 
37  Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38  en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, 
is Mij niet waardig. 
 

v.16 Paulus leert dat er een eensgezindheid moet groeien onder de christenen, en 
geen eigenwijsheid. De geschiedenis toont aan dat dit een zwak punt is onder alle 
christenen. Er zijn zoveel denominaties. 
Dit ontstaat omdat men zijn eigen denkbeelden niet wil opgeven en deze van de 
leraar wil aannemen. 
Leidse vertaling: 
2 Tim.4:3 3  Want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet verdraagt,  maar, 
hunkerend naar wat het oor kittelt, een hoop leraren naar eigen  smaak zoekt te krijgen. 
 
v.17 Kwaad met kwaad vergelden, is een principe vanuit een goddeloos hart. 
Wanneer men ons kwaad aandoet, dan zijn er steeds de wraakgevoelens die 
werkzaam worden in het hart van de mens. 
v.18,19 Wij moeten proberen niet de oorzaak te zijn van ruzie met bepaalde mensen. 
Wij mogen niet zelf wraak nemen, God doet dit. 
v.20,21  Vurige kolen op zijn hoofd. Dit is iets doen wat het geweten van de 
tegenstander prikkelt om zijn gedrag te herzien. 
Overwin het kwade door het goede is een christelijk principe ons door God gegeven, 
goed om toe te passen en eruit te leren, dat dit waar is.  
 

20  Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst 
heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.  
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HOOFDSTUK 13 
 
(1-7) Alle overheid en gezag is door Gods genade aangesteld. Het is een instelling 
door God zelf ingesteld. Geen enkel land kan goed functioneren zonder overheid. 
Bepaalde overheden zou men in vraag kunnen stellen of God wel achter iedere 
regering staat. Niet alle regeringen zijn door God aangesteld!  
 
2   Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk zucht, als 
een goddeloze heerst.Spr.29 

 
Daarom dat wij moeten bidden voor de overheid, omdat zij zich zou bekeren, en volk 
tot zegen zouden zijn. Wij als christenen mogen het recht niet in eigen handen 
nemen. Je zou het wel doen als men op onrechtvaardige wijze u behandeld! Zo is er 
daarvan ook een voorbeeld in de bijbel. Namelijk, Petrus kon het niet meer verdragen 
en sloeg toe! 

Mattheus 26 
51  En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand 

uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des 
hogepriesters, hieuw zijn oor af. 

52  Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; 
want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. 
53  Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij 

meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? 

 
Wat Jezus hier leert is zich op de juiste manier te leren verzetten tegen de 
onrechtvaardigheden op aarde. Wij kunnen bidden, dit is ons verzet tegen de 
onrechtvaardigheden van de overheden. 
Iedere vorm van gezag is een instelling van God. 
 
Col.3 
18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. 

Dit is het gezag van man tegenover de vrouw. 
20.Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here. 
Dit is het gezag van de ouders over de kinderen 
22.Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen 
naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. 
Dit is het gezag van de werkgever tegenover de werknemer. 
1  Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in 
de hemel hebt.Col.4 

Dit is het gezag van God ten opzichte van het werelds gezag. 
17  Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over 
uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen 
doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.Hebr.13 

Dit is het gezag van de voorgangers tegenover de gemeenteleden. 
 
Wij daarentegen weten dat wij hemelburgers zijn geworden, wij zijn hier als 
vreemdelingen op aarde. Wie zich niet wil onderwerpen, zal oordeel over zich halen 
zegt Paulus. 
 
Wie goed doet, en de wetten, die niet ingaan, tegen Gods woord respekeert, moet 
niets vrezen. Hij zal een rustig geweten hebben. Als de overheid de samenkomsten 
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zou verbieden, dan zullen wij daar niet op ingaan, omdat God gebeid samen te 
komen! Voorbeelden genoeg in de wereld. 

Wij moeten ons onderwerpen, niet in de eerste plaats uit angst voor 
straf of boete, maat omwille van het geweten! Wie te rap rijdt, kan 
boete moeten betalen. Wie zijn belastingbrief niet eerlijk invult, 
bezondigt zich eveneens.  
God stelt een overheid aan, om in de eerste plaats de mensen te 
beschermen. 

De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. In het oude politiekenteken stond er 
een zwaard. De bevolking moet in de allereerste plaats beschermd worden tegen alle 
vorm van maatschappelijk kwaad. De veiligheid dient men te verzekeren. De 
overheid, als dienaar Gods (?) dient de kwaaddoener te bestraffen, indien nodig met 
de dood! Zie Gen.9 
 
 
6  Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want 
naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt. 

 
Wij moeten onze belastingen betalen zegt Paulus, omdat dit 
ook moet dienen voor de veiligheid van jezelf en je naaste! 
Niemand betaald graag belastingen, doch iedere christen, dient 
ook hier een voorbeeld te zijn. De overheid zal ook 
verantwoording moeten afleggen bij God. Men wilde Jezus 
strikken met de belastingen! 
Markus 12:17  Jezus zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat 
Gods is. En zij verwonderden zich zeer over Hem. 

Onze stemplicht, dienen wij als christenen te respecteren. Dit wil zeggen dat wij voor 
een overheid kiezen die de Bijbelse waarden eerbiedigt. Een partij die regelrecht 
ingaat tegen wat God leert kunnen wij niet steunen.  
 
(8-14) Rechtvaardigheid en weldadigheid is hetgeen wat de apostel kort uitlegt. 
Geef ieder waarop hij recht heeft zegt Paulus.  
Wij moeten geven waarop God recht heeft. Rechtvaardig zijn als wij kopen of 
verkopen. Geven wij aan de armen, bijzonder onze broeders en zusters in andere 
landen? Zij hebben ook recht op leven. Eer geven aan wie eer toekomt. 
Matth.19:19 / 1 Tim.5:3 / 1 Tim.5:17 
 
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij! 
 
(12) Met de nacht is aan het voorbijgaan zegt Paulus, hij bedoelt de tijd van 
duisternis, van goddeloosheid, onrechtvaardigheid, ontuchtigheden, 
dronkenschappen, seksuele uitspattingen, echtscheidingen, moord enz.  
De nacht, is ook een beeld van onwetendheid. Ons volk kent de Bijbel niet, omdat ze 
het niet gelooft! De dag komt, het licht, een tijd waarin het leven op aarde zalig zal 
zijn. Wanneer Jezus komt regeren over deze wereld. Bereidt u voor zegt Paulus, doe 
de wapenen des lichts aan. 
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Efeze 6 
11  Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels.12  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 
 

Christenen weten en geloven dat er een totaal nieuwe tijd zal aanbreken. Daarom 
moeten wij ons gedrag aanpassen, aan hetgeen komt.  Wij zijn wakker geworden 
door het horen van het evangelie. 
Wij zetten ons hart niet meer op aardse dingen. Dit wil zeggen, wij mogen alles 
hebben naar onze vrijheid, maar het mag niet meer op de eerste plaats staan in ons 
hart, want daar leeft nu Jezus! 
 

HOOFDSTUK 14 
 

“ DE TOEPASSING VAN DE WET DER LIEFDE” ( Rom.13:8). 
 

(1-4) Paulus geeft regels voor de christelijke verdraagzaamheid. 
Zwakken in het geloof moeten aangenomen worden, doch niet om 
telkens discussie te voeren over bepaalde meningen en 
overtuigingen. Paulus haalt nu de etensnormen aan. De ene eet 
vlees de andere niet. Vegetariërs hebben wij ook nog vandaag. Wij 
gaan daarover helemaal geen strijd voeren zegt de apostel. Wij 
gaan toch een anders knecht niet beoordelen.  
In Corinthië kon je moeilijk voorbijgaan aan de heidense invloed. 
Het offeren van het vlees aan de afgoden. Dan had je nog de 

joodse wetten van rein en onrein, zwijnenvlees eten of niet enz.  
Je moet geen compromissen maken zegt Paulus, maar de sterke moet verdragen tot 
de zwakke het heeft begrepen. In ieder geval moeten scheuringen omwille van zulke 
redenen worden voorkomen! De liefde moet het halen, het mag geen kwestie worden 
om gelijk of ongelijk te hebben. De Here zal de zwakke wel vasthouden. 
 
 (5-6) Het is ook niet nodig om de ene feestdag belangrijker te maken dan de andere. 
Je komt in feite tezamen omwille van de Heer. Er zijn er die erop staan de zaterdag 
samen te komen, als de zevendedagsadventisten. Dit is geen reden om dezen als 
minderwaardige christenen te aanzien. Amerikaanse christenen drinken over het 
algemeen geen alcohol. Europese christenen wel, doch hier dienen beiden elkaar te 
verdragen. 
“zijn eigen besef” is zijn eigen geweten. 
Het geweten maakt onderscheid tussen goed en kwaad volgens eigen kennis 
De Bijbel maakt onderscheid tussen goed en kwaad volgens God zelf. 
Deze twee moeten naar elkaar toe groeien en dat vraagt dagelijkse 
gewetensoefening. 
(7-12) Niemand heeft zijn eigen leven in de hand. Het is van de Here. 
Mensen zijn het eigendom van Christus, Hij heeft dit verworven door te sterven en op 
te staan. Hij is meester over levenden en de doden.  
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Dus de zwakke moet geen kritiek voeren op de sterke gelovige, en de sterke moet 
niet minachtend reageren op de zwakke Trouwens zegt Paulus, wij zullen allen voor 
de rechterstoel van Christus komen. Dit zal niet zijn om veroordeeld te worden, maar 
om verantwoording af te leggen, in hoeverre wij gestalte hebben gegeven aan 
Christus in ons. 
De leraar zal verantwoording moeten afleggen over wat hij onderwees. De gelovigen 
zullen verantwoording moeten afleggen in hoeverre zij het geleerde in praktijk 
hebben gebracht. 
In hoeverre konden de mensen zien dat wij werkelijk christenen waren 
 
Wij moeten veel meer de vraag stellen: Wat zou Jezus nu doen in mijn plaats? 
 
(13-15) Paulus leert dat wij erop moeten letten geen 
struikelblok voor een ander te worden. 
Wanneer wij de zwakkeren aan het twijfelen brengen door 
ons gedrag, dan moeten wij daaraan werken. De apostel 
weet dat hij zwijnenvlees mag eten. Anderen zouden het 
hem zeer kwalijk nemen. Doch Paulus zegt, voor degene 
die het als onrein bekijkt, is het voor hem onrein en tot 
zonde als hij eet!  
 
Hier vinden wij goed het verschil tussen het geweten en het nieuwe testament. 
In vers 15 moeten wij erop letten onze broeder of zuster niet tot aanstoot te zijn. Wij 
moeten niet met opzet zwijnenvlees klaarmaken, als uw broeder bij u komt eten, als 
u weet, dat hij nog steeds denkt dat dit onrein is. Dit is de wet der liefde, hier in dit 
geval verdraagzaamheid. 
Christus stierf ook voor deze zwakke gelovige, en wij moeten geen oorzaak worden 
dat hij afvalt. 
 

(16-21) Wij moeten maken dat er geen kwaad kan worden 
gesproken over de toepassing van het evangelie. Dat er 
kwaad gesproken wordt over christenen is niet tegen te 
houden, doch het mag niet komen door ons gedrag. Wij 
moeten zoveel mogelijk voorkomen dat men kwaad kan 
spreken over het evangelie door onze schuld. Het mag niet 
zijn dat goddelozen, van christenen kunnen zeggen dat ze 
ruzie maken over kleine dingen of regels. 

Het koninkrijk Gods bestaat niet in “eten en drinken”. Al de principes rond eten en 
drinken zijn aards. 
 
Mattheüs 6:25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of 
drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan 
het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 
 
Op aarde gaat men daar veel belang aan hechten. Doch de mens leeft niet van 
brood alleen! Terecht zegt Paulus Gods koninkrijk bestaat uit : 
 

- rechtvaardigheid – vrede – blijdschap ontstaan in 

- ons hart door de H. Geest. 
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Hier vinden wij die hemelse blijdschap die de christenen kennen, bij de 
wedergeboorte. 
Als men deze drie begrippen op de wereld bekijkt, dan heeft men op aarde, 
onrechtvaardigheid, oorlog i.p.v. en verdriet door de zondigheid van de mens. 
Men moet streven om elkaar te kunnen opbouwen. Elkaar een geestelijke vermaning 
geven moet in liefde gebeuren, anders breekt men af. Iedere vermaning moet dus 
Bijbels gegrond zijn. Elkaar bemoedigen is een plicht. 
Anderzijds zegt Paulus tot de christenen in Rome, in de beginne meestal joden, 
breek het evangelie niet af omwille van meningsverschillen over de etensregels. 
 
Genesis 9:4  Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. 
Handelingen 21:25  Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben 
wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te wachten voor wat de afgoden 
geofferd is, voor bloed, voor het verstikte en voor hoererij. 

 
 (22-23) Een algemene regel voor een christen is dat hij alles doet uit overtuiging in 
overeenstemming met Gods woord, en zonder twijfel, dan voelt hij zich gelukkig en 
blij.  
 

Mattheüs 11:6  En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt. 
 
Iemand die twijfelt over wat hij doet, dan handelt hij niet uit geloof. Twijfelen is hinken 
op twee gedachten, zijn eigen mening, en de mening die men in de Bijbel vindt. Het 
is ervaring die leert dat de Bijbel, of God gelijk heeft. Alles wat niet uit geloof is, is 
zonde. Hier gaat het over eten, maar dit kan ook over iets anders zijn. Alles wat men 
doet dat ingaat tegen het geweten, maakt ongelukkig.  
Wanneer men geen vrede heeft in zijn hart bij een of andere keuze, moet wachten 
van te beslissen tot hij wel die vrede heeft in zijn hart, zijn denken. 
Een Nederlandse voorganger stelde zich de vraag hoeveel moeders er niet in 
gewetensnood komen, wanneer ze beslissen om zelf voor hun eerste kind te zorgen 
of uit te gaan werken, en hun kind toe te vertrouwen aan anderen. Wat met wie 
twijfelt in het diepste van zijn hart? Wij kennen vandaag niet voor niets een dergelijk 
zucht en vraag naar ouderschapsverlof! 
 

HOOFDSTUK 15 
 
(1-7) Paulus gaat door met zijn schrijven in verband met zijn vorig 
hoofdstuk. Hij spreekt er nu verder over de sterken. In de 
maatschappij is het vandaag zo dat de sterkeren de zwakkeren 
minachten en uitbuiten. De rijke landen houden de arme landen 
arm, om zichzelf te behagen en nog rijker te worden. Christenen 
hebben een principe van gelijkheid. Ze hadden alles 
gemeenschappelijk. 
De sterken moeten de zwakkeren verdragen, hun gevoeligheden, 

hun onbegrip van de Bijbel, zoals in vorig hoofdstuk waar het ging over de kwesties 
van het eten. De onderlinge betrekkingen onder de christenen is veel belangrijker 
dan getwist over de Bijbel. 
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De sterken moeten de zwakkeren niet minachten, en zichzelf niet behagen. 
Hieronder begrijpen wij dat de sterken ook de verwijten en de beledigingen moeten 
kunnen verdragen. Christus nam al onze zonden op zich. Wie dus een van de Zijnen 
beledigt, beledigt Christus. 
Wanneer Paulus psalm 69 gebruikt, dan doet hij dat om aan te tonen dat het O.T. 
ons nog als onderwijs dient. Het leert ons te volharden, en het troost ons, want er is 
ook sprake over de wederkomst van Christus die onze hoop is. Telkens kunnen wij 
vaststellen dat Paulus toch veel over deze wederkomst in zijn achterhoofd had. 
Christus is ons tot voorbeeld, en dat is hetgeen dat ons eensgezind maakt, en 
dezelfde gevoelens geeft, en ons samen laat zingen tot Zijn eer, met ook dezelfde 
verwachting, de wederkomst van Jezus. 
Wij moeten elkaar verdragen en aanvaarden, zoals Christus ook ons heeft 
aangenomen. 
 (8-13) Paulus legt nu uit waarom dat zo moet: 
  

 Christus heeft zich ten dienste gesteld van Israël, om de beloften in vervulling 
te laten gaan welke de Vader had gedaan. 

 De bedoeling van Christus was dat de andere volkeren mee zouden 
instemmen in de lofprijzing, omwille van de hun verleende genade. 

Dan zouden Joden en heidenen samen God loven en aanbidden. Ook de profeten 
schreven zo zegt de apostel en verwijst naar Jesaja 11. 
 

10   En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die 

zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 

 
Vers 13 spreekt ons over de God van onze toekomstverwachting. Het is de kracht 
van de H.Geest waardoor wij overvloedig zijn in de verwachting van Zijn komst. 
Inderdaad ware christenen spreken over Zijn wederkomst en de opname. Christenen 
begrijpen waarom deze wereld wegzinkt in zijn zondigheid en er geen toekomst meer 
is voor hen die de bijbel als het woord van God verwerpen. De geldzucht en de 
bezitszucht van de mensen is enorm toegenomen in onze dagen. Als men spreekt 
over de rechten van het kind, dan is zijn eerste recht te worden opgevoed door zijn 
eigen “mama” , niet de onthaalmama! of school! 
 
 
Jakobus 5:3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en 

uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen 
zijn. 

Mattheüs 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar 
maakt en waar dieven inbreken en stelen; 

 
 
(14-22) De apostel verwijst naar zijn wel wat stoutmoedige gedeelte 
in zijn brief, doch ik ben tenslotte Gods dienaar zegt hij, het is 
genade dit te mogen doen. Maar nu zijt u al in staat elkaar te 
vermanen schrijft hij. De bediening van een apostel of voorganger of 
evangelist is niet altijd even gemakkelijk. Men moet kunnen 
vermanen, bemoedigen, wijzen naar de leer enz. Paulus zou ook 
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niet durven te vermanen of te spreken buiten hetgeen Christus in Hem leert. Dus 
geen kerkelijke wetten of bijkomende regels, welke niet in de Bijbel staan, zijn 
verboden! 
Wanneer wij iemand vermanen, moeten wij dat doen op basis van een Bijbeltekst.  
Ik ben geen sekteleider zegt Paulus bedekt weg, ik wil gewoon de heidenen tot 
gehoorzaamheid brengen aan het woord van God, de blijde boodschap. 
Ik heb het evangelie gebracht vanaf Jeruzalem tot IIlyrië.  
In vers 20 staat iets belangrijks, daar spreekt de apostel dat hij evangeliseerde op 
plaatsen waar al andere mensen bezig waren. Hij haalt daarbij een tekst uit Jesaja 
aan. Dit kan vandaag jammer genoeg niet meer gezegd worden, er is teveel 
verdeeldheid gekomen. 

 
 (23-33) En hij, die onderricht wordt in het 
woord, dele van alle goed mede aan wie dat 
onderricht geeft. Paulus is van plan naar 
Spanje te gaan, om het evangelie te 
brengen, en zo te stoppen in Rome 
En dan met hen persoonlijk te spreken en 
ook voor steun voor zijn reiskosten. Doch nu 
is Paulus op reis naar Jeruzalem met 
ontvangen giften voor de armen onder de 
Christenen aldaar. 

Hier is de les dat wij in de eerste plaats moeten zorgen voor onze broeders en 
zusters welke ook in andere landen arm zijn. 
Het is normaal zegt de apostel, dat de heidenen die deel hebben gekregen aan de 
“geestelijke goederen” ook van hun “stoffelijke goederen” de anderen dienen. 
 
11  Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat 

wij van u het stoffelijke zouden oogsten? 1 Kor.9 
 

Het geven van giften of de collecte is een normale zaak volgens de apostel. Het 
voorzag in zijn reiskosten, evangelisatiekosten en hij hielp arme christenen. Dit 
bestaat nog steeds zoals inzameling van voeding en klederen voor christenen in 
anderen landen. 
Bijbelonderwijs werd in natura betaald door hen die onderricht kregen: 
 
Gal.6:6  En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed mede aan 

wie dat onderricht geeft. 
 
Doch wanneer het geestelijke onder de christenen verzwakt, dan wordt er ook bijna 
niets meer gegeven of geofferd. Er bestaat altijd een kans dat de liefde verkilt of dat 
er misbruik is gemaakt. Vandaar zijn er andere wegen gezocht, zoals aflaten, missen 
voor overledenen, die betaald dienden te worden, begravingdiensten en 
huwelijksmissen, dienden betaald enz.  
Dit zijn alle afdwalingen die ontstonden door de gierigheid van de christenen uit de 
heidenen. 
Oplossingen naar het vlees en niet naar de geest! 
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Vers 27 “ Zij hebben het goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht.” 

 
In Die tijd gaf men met hart en ziel, het was voor de Here. Dit is een 
christenplicht, doch men ziet dit niet als plicht maar als genade dit te 
mogen en te kunnen doen. Ieder gaf naar zijn eigen vermogen, en zal 
later verantwoording tegenover de Here afleggen, wat hij allemaal met 
zijn geld. Hiernaast vind men een bedelaar in de tijd van de Apostel 
Paulus. 
Paulus vraagt gebed om behoed te worden tegen de weerspannige in 
Jeruzalem. 
Dit waren mensen die het evangelie verwierpen en een vijandige houding hadden 
tegenover de eerste christenen. De christenvervolging bestaat nog steeds.  
 

HOOFDSTUK 16 
Dit hoofdstuk is een slot met vele groeten en aanbevelingen. 
Toch hierbij enkele opmerkingen over enkele verzen.(1)  
De zuster Febe (stralende) is waarschijnlijk zij die de brief naar 
Rome heeft gebracht. 
In vers 3 tot 5  lezen wij dat er een huisgemeente was bij 
Prisca (oudje) en Aquila 
( arend). Zo waren de eerste christenen allemaal verzameld in 
huisgemeenten. Kerken werden later met veel stijl gebouwd 

met geld van de overheden. 
 (8) Daar vinden wij de Bijbelkring bij Aristobulus en verder Narcissus. 
Zo leren wij dat het een gewone zaak was bij de eerste christenen om 
huisgemeenten en Bijbelkringen te hebben.  
(16) Elkaar groeten met een heilige kus, is een Bijbels gegeven en een teken van 
liefde onder de gemeenteleden. Zorg dat uw kus steeds met uw geweten strookt. 
Denk aan Judas die Jezus met een kus verried. 
(17,18) Daar waarschuwt Paulus nog eens voor de verleiders met schoonklinkende 
woorden en vrome taal. Slachtoffers zijn de argelozen, (gr.akakos) dit zijn de niets 
vermoedende mensen of goedgelovige mensen. Mensen die onvoldoende zelf hun 
Bijbel lezen en zich verlaten op anderen.(22) Tertius heeft de brief van Paulus op 
schrift gezet. 
Deze brieven werden met veel zorgvuldigheid geschreven en verspreid. 
 
WWIIJJ  WWEETTEENN  NNUU  DDAATT  GGOODD  AALLLLEE  DDIINNGGEENN  DDOOEETT  MMEEDDEEWWEERRKKEENN  TTEENN  GGOOEEDDEE  IINN  HHEENN  DDIIEE  

GGOODD  LLIIEEFFHHEEBBBBEENN,,  DDIIEE  VVOOLLGGEENNSS  ZZIIJJNN  VVOOOORRNNEEMMEENN  GGEERROOEEPPEENN  ZZIIJJNN..RRoomm..88  
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