ROMEINEN
Kern
Romeinen is een brief geschreven door de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. Deze gemeente
bestaat uit nieuwe gelovigen en Joodse christenen. Veel serieuze onderwerpen komen aan bod. Veel
grote namen zijn verbonden aan deze brief (Augustinus, Luther, Barth).
In deze brief is de hamvraag of de Schépper de eer krijgt, of het schepsel. En gaat het uitgebreid over
Gods reactie wanneer mensen de schepping eren in plaats van Hem. Het is zijn gerechtigheid dat Hij
ze dan overgeeft aan hun eigen keuzes, maar óók dat Hij ze daarvan redt.
Opbouw
God is rechtvaardig: daarom wil Hij Jood en Griek en zijn schepping redden.
Deze wereld heeft namelijk een probleem: ze eert de schepping i.p.v. de Schepper.
Ook Joden onteren hun Schepper: door zich niet aan zijn wet te houden.
Ga terug naar Abraham: hij eerde God.
Geloof in Jezus: door Hem bevrijdt God ons van verslaving aan oneerbaarheid.
Let op de Geest: Hij blaast bevrijding door de schepping heen totdat die volmaakt is.
Natuurlijk is die bevrijding ook bedoeld voor de Joden.
Ga op basis van Gods trouw goeie dingen doen: Hem eren. En sluit als Jood en Griek elkaar
daarbij niet uit.
Groeten.

1
1
2-3
4
5-7
8
9-11
12-15
16

Kerntekst
Hoewel de bekendste Romeinentekst vanwege de reformator Maarten Luther waarschijnlijk 1:17 is,
‘Het evangelie is een kracht van God tot redding. Want Gods gerechtigheid wordt daarin
geopenbaard.’, vat 4:20 de inhoud van deze brief misschien beter samen: ‘Abraham twijfelde niet
aan Gods belofte, zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en zo bewees hij eer
aan God.’
Lijnen
In Romeinen grijpt Paulus terug op Abraham – dat is dus vóór Mozes. Hiermee raakt hij Griek en
Jood.
De geschiedenis van Abraham, die wordt geroepen om zijn zoon te offeren, vertoont
nieuwtestamentische trekken. ‘Abraham vertrouwde op God, die de doden levend maakt en in het
leven roept wat niet bestaat.’ (4:17) Abraham gelooft dit van Izak, wij weten dit van Jezus. ‘Wij
geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt.’ (4:24)
Uitgelicht
Leven in angst
Maarten Luther leeft in de Middeleeuwen, een periode die door angst wordt geregeerd. Ook angst
voor God, God is immers rechtvaardig. Door de Romeinenbrief leert Luther dat het niet om onze
gerechtigheid gaat, maar om wat God geeft. Toch heeft hij de brief teveel gelezen vanuit (bevrijding
van) de angst.
De eerste lezers zaten er heel anders in: ‘Angst voor God kennen ze niet!’ (3:18)
Ze leven voor hun eigen glorie in plaats van voor de glorie van God: ‘Hoewel ze God kennen, hebben
ze Hem niet de eer gebracht die Hem toekomt. Ze vereren het geschapene in plaats van de
Schepper.’ (1:21,25) Dit is de bronzonde van de mensheid. Zit God op de troon of jij?
Laat God los?
Hoe reageert God hierop? God laat ons onze gang gaan - voor een tijd: ‘God heeft hen overgeleverd
aan zedeloosheid waarmee ze hun lichaam onteren.’ (1:24)

Als God onze eer niet krijgt, door zijn geboden na te leven, lukt het ons ook niet om de schepping te
eren. Dan zit de mens zelf op de troon, ten koste van anderen en de schepping, en ook van zichzelf.
Dan zien we hetero’s die hun gevoelens vervangen en als homo gaan leven, verafgoding van seks,
losbandigheid. Ook jaloezie, ruzie, onbarmhartigheid, ongehoorzaamheid. (1:26 ev)
De Joden
Van Joden mag je verwachten dat ze God eren. Het oude testament laat ons echter iets anders zien...
‘Jullie laten je voorstaan op de wet, maar onteren God door de wet te overtreden. Want er staat
geschreven: door jullie toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ (2:24-25)
De mens is steeds weer de zwakke schakel. De mens gaat de wereld niet redden. De oplossing moet
van God komen.
God houdt vast
God komt met gerechtigheid. Luther was hier bang voor. Maar gerechtigheid betekent: je houden
aan je afspraak, jezelf blijven, niet links of rechts gaan afwijken. Betrouwbaar zijn dus.
Bij God is Egypte niet het eindstation. Hij laat misschien wel tijdelijk los, maar Hij roept ons uit de
slavernij. Hij is te vertrouwen. Daarom Abraham en daarom Jezus.
‘Zal hun ontrouw een einde maken aan de trouw van God...?’ Nee.
Jezus is Gods gerechtigheid
God brengt Jezus: ‘Zoals de overtreding van één enkel mens (Adam) ertoe geleid heeft dat allen
werden veroordeeld, zo zal de gerechtigheid van één enkel mens (Jezus) ertoe leiden dat allen
worden vrijgesproken.’ (5:18)
Deze tekst is duizelingwekkend. Wat Jezus heeft gedaan, heeft méér impact dan wat Adam deed. Wij
denken vaak te klein van Jezus: sommige mensen, een paar gelovigen.
Leven met Jezus
Leven vanuit dit geloof gaat met vallen en opstaan. Het is een strijd tussen de oude en de nieuwe
mens (hoofdstuk 6), tussen het goede en het kwade in ons, in mij (hoofdstuk 7 – 25x: ik). Maar door
de Geest van Jezus zijn we geen slaaf meer van onszelf en anderen, maar kinderen van God. Dan
wordt de Schepper geëerd, hoewel de hele schepping nog zucht. Dan komt Gods glorie op aarde,
waarin wij mogen delen en waarvan niets ons kan scheiden (hoofdstuk 8). Rivieren slaan (berijming
Psalm 93) wordt Rivieren klappen in de handen (Psalm 98).
Als God zo genadig is, mogen wij op Hem gaan lijken (hoofdstuk 12). En als jullie het niet met elkaar
eens zijn, laat het maar zo, zegt Paulus (hoofdstuk 14). Aanvaard elkaar. Het gaat niet om je eigen
eer.
Ook voor de Joden
Als niets ons kan scheiden van de liefde van God – hoe zit het dan met Paulus’ broers en zussen! Met
deze schrik begint hoofdstuk 9. Maar als het waar is dat Gods aanpak totaal en royaal is, zullen ook
de Joden uiteindelijk delen in zijn genade. ‘Heel Israel zal behouden worden! God blijft hen
liefhebben. De genade die Hij schenkt neemt Hij nooit terug. Hij heeft hen allen uitgeleverd aan
ongehoorzaamheid, om Zich over hen allen te ontfermen. (11:25-32)
Wanneer hier wordt gesproken over heel Israel, is Israel niet ineens ‘de kerk’, zoals het vaak is
uitgelegd. Gods gerechtigheid is zo groot, Hij kan niet leven met oneer. Hij is genadig en is het aan
zichzelf verplicht om trouw aan zijn beloften te zijn.
Groet elkaar met een heilige kus
Dit is de opdracht die het meest voorkomt in het N.T. Ook de Romeinenbrief wordt ermee afgesloten
(16:16). Elkaar verdragen = je met elkaar verzoenen = een heilig zoenen. Het Griekse woord voor kus
is philema – phileo – liefhebben.

